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 ركسوأ "عردتتساأتسع, 1964, لوطط7خما 1ع]1:121 231

 طصصأع0ل اص اطع ان1ع0 51365 08 م62



 "[؟ةدوقعم 20 ةصعس معجاتعطاتق ق6 ةمدحتف 17678 ل6 هآرمع هعواتمتتق أ

 نلغستتق و ءاتزانك ءلتغمدعتس مدع“ ةصطتغتف اتطدت هع نردموتحمطت ءكتسع60

 رمعاملقهكعلت. خل طمع مدععر ندمق ءعم ةزجقع زن عم فصقعتعدلم ةدتهععربت, 115-

 ءكالتسمع دسغ هم هطم01هدزممتست مهعطكتمطا 1022202 ءئع ةءرخذطوطخب. (0هقلتك

 ررتتتلع ءي6 طلع ةملصتتقر 1261220 111 ©0 ]1016]18,) 01131ات032 156120720115 , 0018

 ردم]ءمتمع أ ةحصسكاتق رسسصرم عدل عدمت , 15 عم ءمأ11ععنعلب ءعقضتسمت" علت عا ء1هط0دنةع

 عم, نانقع طلق مهعتستق ©01341122126111.

 (0ةوتدلموعت طتط]1هةطععدمتحتس» (نوطتسعدمتسسل, آلودصقفعءععتقعو 1ط[هلعطءطقتك أ

 ا[اطملتحع هدصصسعو جقوعتت وطن“ 12 طا1ط]11هؤطععو (نةهعموتنعم - خععاج ؟' 100 طوط عفت

 1لوانع ةاتصصتله ©1113 2 12ع ءعقعاتا)أ1 ءف ضعت لهل 8111

 كمدخل مد 12118 201 عما ]1 طدنمو طحفتستتمءات1 ج05 12 طتطا11هءةاططععو ءمالععتت

 (نولطتسعممتف, ناتم( عى ج0 11- قمعطحدنب هعمل ءقلمس 1 طاط11هءاطععتق عضنح انتناط د

 هتكتم , انك اح هما عوتم 2101 هيو: ءلا عانت كطدن' لعلخمأ] مآ ء كآرعت ]منال 1" عجمدتكمق

 رمعععمم عفر ان 1ص م12عادك مدع 31هطاتتخز مق 111 دتفواتمسس» لتفعتتاع د01 وتم

 يزور ونتك ائطدتا هع طقصع ةللفتسحتع اطتطاتمةطععمست معتلصعمطتل. 1هوصنع ىلع

 محك عدنع ةلطتسص ماتتمر نتتهع 12 م1:2ع1مم مدع مئمدتتتل1124111, 2151 11105

 رصتخستمو هفاسصعمو 65 12 ءةهتهلمعم نتيتمعس دحتصتسع لقءعاتتل م08قالطق +.

 مععءر1 2 كلا18 ءةكدلم عتق (م. 22) ءمه ]1طدنمو طتصعاتطن, ناتت 13 ؟011هعتم

 ادوسممععحم 171ز] لطلها|مانج وأرنسع آ1ديعببادنملع] دعجودتكا تدك.  ظزاتك ءما> 01“

 رمرتتسصاتعو انك ماهعاجأكلم هندلتكر ظحتغ 1101071: ءامةدأنغ طامية هنملعأار  كتقامد

 سستم 816011 ع ةطعتلعال كق0- ء»- :ماسع» 7 عننا 1 يرون نهفلعأ. 1) كصلع

 ظصصت» ءا-طقتز 4ك60هااعابلعأ» لادم »عملع]» طتحناتعوتع ظنفتعتت مده العاتق طخ

 قل - ؟ل- 708“ اتطاتمءادععدع مدطنمدت ءكتقعملتمدس 807:6 1هبريور اة هنعلوأل  ءودححس

 1) تناهيصس عوطءضا نطلع لعع اعجتئعسانعطعس قلعم-  ةممطتقعات - [انوامتوعللع (]ةدوة 18351. الولع اك
 لعسصتع لمع !الزووعموعطتلاعس هن آلاللعم. ططلام- رم. 4.
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 رستفعرجتطك, نات تانه صملتح ءمم ]هع لتع دصعتماف 8ءردعسطتتك نستسخم هتحتتت 38

 ةطقماعتت 2).

 1[ عرتئن1115 فخذ معتف (م. 30), نست !انطدنمو رصقتساتفءعتتزجغ45 ت011عع11 ها آل1-

 1آ14)) كقم»عا 2لرعرال# ظن: - ظرف ظمط عللعأب زالتعع 1لت عنمدماجطحتكمتحم 1

 سامع طقلعا» ةسسصم 17060 ءمصلتغ ءهق اد طةطسعلاتوو لتع6 صعتتنهكو ه آش.

 لظورنمدع لع ]كسععصع» عجهعتم تق ءقأ ١ (ندعتق ءمصعتغمد», دع نلطتق ءملعتع ط11110-

 طععمع تكتتودمست 1مدت5 طقاطتخدسا ءمصتصمءلمت:عطتتع, هعمل نغ 1112 ماتط]11 60 ه1

 نيمتعحتتف لتعادتق طعطلمدصحلتق مدقعنعت عم لت5ءاجانلتق د ءمالععتم قت 5

 1م عن ءعلاعممع مد: هعععرجذمدنع [خطدتأ ةح 1[ععلمطتطاتم ةعهعامكا ءمدصستءدنعاتكاتت“ 3.

 «() 11ه "غ5 ءةمكدلمعجتق (م. 58) اطتطاتمةطععدع ظطملتحمع د 10:20:56 ءمحلتكدع

 لتعمست دصعتمتف 1"ءاجرت. ةععوتسمب لععتستسسم هددت 1836 ةمطوءترحذتست طقاطعأب 0ع نم

 د دصع هلم 10عم 4) نطعتتتق ءدع20816111332

 4 1126115 ءةدنه] معتق (م. 49) لع مداستتم ءقذ (0هدحقذهتطختت هزم و1101

 ندتت دطتتصع رع ةعصجمتختست هدنلتسع ةعوتتتتتسكاتت“, نت11طاتق ط1110:طععدع ءمددقةطتتدع

 دالطخغر ه5 عمه ءملنتععم معععصمعتر نتتت ا ةصقوات1مةلنصسه اندنطتق طلطا1هءؤطععو (08-

 رسما عمو 9. 17101 ميووم» 0ع 137 ىجاتعدمت مدع ءماحلتكد ةقدعتكةصطاتت““ و ةعتنمع

 تمت ؟ءابعسعاتتا ةنصتم 1205 مدعدع غمؤ5 ةعقطتتعأاف ع 1طقلنق ([11111011611111111123 2

 تلكحسم 71:51هر6 31377 (1152(-173) دءعدامتتتمتم ا معنا ععاو ءقا (1721), ه

 نانم 1ج0ع ةسصرحمد»ع ةعع تهقذملعم انه سمس عدمت لمتد طقااتعتنتستك 5.

 8عءدعغ18 ءةلتدلموتك (م. 26) ءملتععم قده طتطاتمةطععدع ءمددكصعأغ, نتتهع

 ه ةانلكمعسم .80/١ 61 مدمن (1560-1520) مدنموع دصمدءاطعمت» 501مل

 للعغمسص ءمدفتطتتد عين. 11 ةدطز عع ةدست اة 01عد !ةططدنمدحتست هب ثان116110

 جاتتقوتع دسم 1ءععوتفمدحتست طتاط]1هغطععد ةرحذح ةهتطصتم 1746 عوام متم ءقذع 71016-

 نك كل

 م عرج ةزدص ن5 ءمكمم]ل معتق (م. 98) للمس اطتطا1هءاععمسس لعدعتت طا نانقع 2051م

 صعودعتم ه نتتم 12 ءمالععت5م ج0 طحمدءاططعمتب 2 1772] 4ك/ةمهعل6 ةصتتم 1580 دض

 ةمططاساتتم '!ةهرحطقسم هجمت عوج ءهرلتكود قا 7١

 1 1 2) 15210 101 1: م 2 5) 01. 6هدعامصأ تسمو. ان. لعع ظمحرت. عل. لع طن
 8) اط10. 1850. م. 5 عع [, ةصساطدسع م. 851. ءا لال

 4) ةءعئامءاط ل. 8. 31. 6. 1"هرد. آلآ, رت. 541 6) آطأل. م. ةاماأ

 54/4 7) 150ءعمامتر, آانعانم. نضع. ]1 , رن. 104
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 © ءؤوكتق ءةتملهعجتقه (م. 106) طلط]11هءادععمتسس ءمصتنءطعت 015 هط ةقنم

 ل11: 0مهود]رك مانتحعاععنم اظهددحتمع ءماحقاأةطاتكمتسمب نتتخ هتحتحم 1608 جب اك جرد مهتمه عطمع

.1 31206115 112111161:6 

 لله دحتن5 ءمكولم عتق (م. 113) كانه طاطاتمةطععدع ]نطدنمو عءورقعأر 01126 3

 16ةردد» 818 41م7: ءهرت ند] ل عددصحسم 11! يحتم دصطتخ ةطتحتتتتب 1616 دصمتتناتم م1076

 رصفتمم]عدسصتح ع طحمدءابععتح موقتق 126ج": 1101 مدت: ءارتعأنغ ةصصم 1661 0ع

 طيصسعأت ةملعتص ةصصم تهه035 م2.  ةعل ةصعتتب ءمرصتسعا772018136111: 1111 5 2١

 وسم طصستع طااطاتمةطععمع 1عووتت ة).

 ]جد ءءزرسصتن5 ءةهلنهلمعاتف (م. 132) طلط]110اطععدست ةدغلق ةطيصلفتل لفتت

 نحمس 12:60 ىكلرجمى]ف عدصصتستتخ 11! يلحتقر ذط مدنمعاتم تتح (نطسصمقطتق هع

 طعوؤنم - ؟ةرتولتساتست ةتتتتم 1716 ءوعقاتك ءوطواتع هط ءةدتععمت 886/4 دست“ وتذا

 يوصمتستسمماتقر ]مائهزجع ءدحص دمموءطعمست هميم متتكو نتتقتس 80/6707 1[ هعدحتتم

 ظلتم 710/1 مب: ءل عملت 0 عننا

 آند 0 ع ءادسا1 5 ءةتدل معتم (م. 173) انطسعمو قسم طاطا: هزطععمع 115

 معععرفعأر نتمست 10570714 :هرج د16 ةدجصخستتق 1[ يححتك ا لط»ء0 1137 ةدلخمتست

 ععجع» ةصصم 1730 رععدمتف مدمزرع حيد ءةئاطعلتلع ةطقطتةلعاط لوجصتفت ةسصم

 1719 هعاتظعمكعلك هع اصمتاتعلل ؟).

 آد هم 0 ءعنوزس 18 مقال هودتق (م. 186) ةللقس طقا]1هغطععدست ءمدخصعأو 011

 خدلغحستتم ل/بسء0 1137 دل دصحعستسم ةعسيداسست ءمئاتعلسدلع ع دصقتتمم]ءاتتتو

 1طن: 1ع مافزع دصفطخع 1101عمهيجويت»علتك 377 ةيحصم 1683 ذطخ طقصمتعتت لت

 يد عما , 6)20م5 هك 1عيدتم هاد ذلله ةعوؤوسعمتم دعاتعامف لمدقتتلا 4 9).

 1" عم 185 0 عءزسسات 8 ءهكهل موافق (م. 198) ءىملتععد دسسعتتنمت اطاطا10غطععدع

 ه 8ءو]ف» [كمامتصعطق ص ةنطسسااه ظجودتال ةسسحم 1134 مصلتخحع. (0طتتغ ةللع

 دم 1246 , ممدق عادل ةعدع 212108 128118

 ©( نهد خ58 0ءععاسا75 ءةندلمعدتق (. 207) طاطا: هغطععمتس 161

 100. ءا 6عوعط. 0. 0ومص. 8ظعلعطو ءل. لع 1[دردتت عت 9) 01. 1006. آ1آ1, م. 114-118. - 0 ء5ءانم
:(230 34 66 120 17201 22 155 11 050 :0 .(3 169 55 155 

 8) 02 1هلعضتم. 1. ل. لآ, م. 109-106, ب 0 ههكافسأ. ان. 0. ظوؤإ. آو صب 23.

 05/١ 1 15, م. 9. 0( 60000 83785) ا اناا د 01 ا ور ا اا للا ل ككل ودل 1 0 529 ل لا ومر ا 11 يم 132-109 0هوئاملام
 م. 320. 2). - 8[منس. 0”0طقذممر, 1ةطاع عضم اع آي, م. 170. 14) ءا م. 89. 8).

 !ا"اظسصمزسع 0اطمدص. ]آى م. 8. 0 ّ ١
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 ل ةزع 17/عسلأ, ويد دجصسم 1742 دصمتتكاتتق ءقار مامزتع 1معدتص ]1[: قف ![ءتلقتح سم

 17135 يد عطوسب 0عدوتطتك 14.

 () ن1 0 18 01 ءعازست7 5 ءمكهله عاده (م. 232) ]اضطدنمد طاط]1 هزطععدع هع عرض

 ىيتادعلاجملع خذجو 8مم د ةدلتمتم 80/7721: مدفاتطتكمع ءمدختسعأ. ظمحسب 8

 رتتصع هو2, ةتلغحطتتك 116/1100 3 دجحتتم 1146 ءولمتتتمكاك.  (نومهأم0اعق هعأم ك

 معمسست, نام ءرع جلصمةوغمدع زح يعطتعسم ههنا م عت مدع لتقءاطستتق 2 2)

 8م ءحعغمنمه 0عءععزسا1 5 ءهمكملمعته (م. 250) ءملتععم د طتطاتمءةطععوم مملقكتت

 اما دكعدمتم رئعموزكمد رتعععجمعأ. كح ةددتتم ةتتك 1145 هنت 54-1255 هج ةحلغمتم

 11ه( ل ةصهاتطتته قا 13

 8عووزسسا1 8 0 ءءوزسا+: 5 ءمكدلم عاتق (م. 205) طقطععغ ءملتععو ةللطتف ط1110-

 ةاععمعو نحمس ةمالكحستق ورم 113 (5-1254نز جه ةديداسس ءةقطعلاتهلع ذص

 قام طمصمت عدد ااتصت (0ةصقست لتعطتسح هم 1255 صلت. ظحطتعمم ءةنقلمعم

 1ءعوتستم ءاسح ةتسفانلت5 لتعطاتق ءيعععرتم لتع !' دعتتف تقات مدطاتعم مدقعتع عا ه

 معرع دقغملتاطسق ةلستستق ود 14.

 (0 ع4دكع م 0 ععاسصتتق ءةمكحلمعجتق (م. 304) دج طتط]1هءاععمسس لعقعتت الكب

 نحمس 11101 ميت: 1ع ق رت وأم ةيجصحجتت8 1! تتححم نسما عتستم لتعاطتتم هع

 ننمتل دحمان ةتتتق مذ دصعتمع للمدن ةسدصتت 1408 ضقت عا112116. 12 ءدعطنعاتتت0 ©3-

 (ةهامعو لع ءمصماس اتق ]ائطدتف طتقفمدعتف طتسلاتق طاطا1هغطععدع ةدقتتتق ءدعرجهماطتكالت

 ك4 رمدتتعم ع انه ةصقفناتعأ 102 11211316111: 4 5.

 آل 2ع 1 ععدزس 5 ءههمخكد]لمعتتق (م. 332) ةهوتنع مدام طاط]1هةطععدع ةعا

 عسصيداسد اندهلعاك لتعطتسصد ءمدلتغمع ع2 هعوعتم ه نم سقت عأهمع دع ه0016ع

 طورتتمتسم دزه عفعضرمنمه قا“ '!"ةدصوجاسست ةرجهتست ةسصم 1203 ةولغقسم ل118-

 م6 117 ءودمستع موج ععطدسجح كت طئط]1هءطععه طقتتما لسطتع طم دعه دصتتلكم

 معتق ه1 هون ه0 ءءاد +5).

 11) 01. ظمالامسعس !ناععدصتس !نسلدانمدنق (ةيفقو) 14) 01. 1[هلعس. ]آر م. 140-128..-- ((ههقاقطا»

 طسزانك طاطاتمغطععدع, نفع لص (©هصكاقشأ. ان. ل. 80و. الع 0. ظدور. ]ص م. 521. أ 4س م. ةكئا11 ءا
 1, م. 525. نك. ةسطفسوي م. ]35111 لن. ها الانلال هني. ة8قل دن ح 6ءدعط. 0. 0وس. ع لي مم 170. 20).

 ايناس. ع 1و8. 11, م. 17-114 ب نوال م. 4. الآل.
 12) 0. 6هدنطن ل. هوست 8. الاكل, م: 5. 615 )15  01. 10065. ]آر م. 158-141.-- (هدفاقسات
 م. 170. 18). - 1700. ]1[, م. 96-- 10هيي - ال ل. ظموم. 1, م. 524 ءا فمطدمع م. 81 ءا

 (ودكامسأم ان. 0. 8دور. آ, م. 519. - (سدللا, مزه ةآتلل._ -- 6ءدعط. ل. 0وصت ع الللر م. 248. ءا لقب
 ؟امساوعطس ل. هعتعمأم ةلعدل. هن آالتعم م. ك4. ]آل ص. 171. 22). - ظللا م. 4. الالل

 13) 01 6و. ل. معصم. 8. آم. 170. 19) 16) 01. 6ءدعطت. ل. وسن. 8. الاآ1, م. 4
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 171ءءوزس 15 ءههكهلمعجتق (م. 352) مموؤءرتامد»» ةقذ انقلعص طتطاتمةطععوعر

 ندنمع هعزورتتق ءمرزد1زهوزمد ءووع ؟كمعطتت» قلطاسصلمفأت م0618ةتستتسس 81101415 ه0116ع18-

 معتمر عع 80انقس 12181 12 0016م ظديتمتسم 16عاكاتت“.

 17 1ءوتسسان8 م1:112118 6036210 جاتق (م. 8389) معءوعبقعت هملتععق طةاط]10:طععدع

 رد طاع م>:ع مهلقأتم (0دعقدتنعم ةسستم 19-1715 ج 8ةحلغدتحم 4/760 ةطظ117 , انك

 م10لعمس, ءمدمتكدع. طثلتح هن هكوتتع ءور ونتاتقسس 8اد]غهطتتتق 1151676 117 ةتحتحم

 1762 دع ييعتتمانع مدهتنع مه1ه1 ةطفطتستغر 11!1هدحسوتنع '!["هلعتست (11, م. 34 ةو.)

 معمم ةصغعتتهدنعت ةمزدءا]هغر دماح هعقع1ةهدنعام و انك ؟كانلت طامتسسع:- نحععجمذملل + 7.

 17 1ءعوتسس 18 ةععاج 71 08 ءهدخه]له عاتق (2. 405) قده طتط]اته:طععوو 8

 حس عت هك, نسم ةطغعتلعط ء1-هافدح 72/16 - هل - 04: آر عبلت هتحتتم 1108 5

 ةصصم 1707 ج0 ةءةسصيحاتسس» ءةكطغعلتتواع 8ةيرءهتلذ 13 مصلتلعتتمك عع ص نقاتل

 رجاسس 1ععومعتمك. 1 ةلتتك 1ةعدكمدتق ءدجص 7208529 ةتتعتغر انك ءا 015 أ 213-

 عنمطخطتم !تادنمدحتس ةصغعر» هءعونمه كصتصعدأا“ اللدعدم 11 18 ةعتمأمدتتس» 66هآ1-

 ]1 نعاهتت عمانتل 28861؟ةئاتت +5 ).

 11 عوتسا18 ةءد 61115 ءماه1م عتق (م. 489) طلط]11هةاطععدع ]نطدنم5 ءصتتسسعتتةأ

 ها ؟كوزرو» ظ/ عرن08 مدخمزرجع اطماتات ممدمسم «هلتكدعب هن ةتحصم 1846 (0هدهذهصغلتم-

 رجم]1 عوعرتتزمطاق قل. 601 طتع "كور ممتع, ]نكهرتم 00هدممصخسهجهاتنص 5

 ربماحكتحسس ءمدصرمءدتل. 0( هززج ةعتزج مدحت ه0116ءعوت عمتنتتم 151 01)09: 686 01182210

 هءعنءعتف طا1ط]11هغطععام.

 1716 ءوزدسات 85 ن11 25115 ءداه1 معتق (م. 481) هملتععم :ءءعدقعت اطا0طا1ت0ةطععمع

 ه9 مه ةلعفلع]» 7101م ع# ]1:00 2و عبن0) مدخعاتسم اظححسعاتحع آكهلطتمملكعا“

 ]طوصصممعأت ةصقتح ةييتحتتست» 1778 دحمتتنمم ص هدم نم لتع !طلعنعسستت منسلتسمع

 طقا حطت هم ةوهسرحاسس ءةقاطعلتد1ع جاد ءملعجج جهعلتقءدطتسس ءمدقأتكاتتقع +9.

 171 ءمزسسا18 011121115 هقهلم عتق (م. 508) ءدسص طقط13هطععمتس 6128عممخخ1-

 طاع, نحمس ةانلغمصتتم 460 - ه] - ارمي مدنمزرع حمص عتكاتتت 8عزجاتلعا1 هات 24

 طمدتتتل رممدنتمتس ةجرحطتم 1780 يعمؤتتحتام 01 ةسعسب هو طقتتةةضكاتت', ن2 54

 17) 01. 6ءعوعط. ل. 0و. 8. ]را م. 171.3). 18) 6عوعطم 0. 0وص. 8. الالآ, م. 317. ا لطب
 8ظممطتل ظاعصملا ]1آ1, م. 32. - 8. اكطمللدع 1ةطسلب م. 171. 26).

 ءطسمصماوع. كنط هسصم ((*#. - 100م“. ]آ, م. 38 19) 01, 6عدوط. ل. هوس. 8. آخ, رم. 86. 411)

 -88. ثا ذس ةمموم0. م. 1[ 113128. - 6و. أ م. 171. 30). - 0همدامسأ. ان. 0. ظوقإت. 1. 2
 ل. 0ووس. 1. ]آر م. 170. 11) هك ص. 171. 3) -3283.- 584 ها ةمطقمع م. ل11. 8111. ءا آلا
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 اطتط]1 هزات ععدع دعاصتستم تهم عل 1 ةعرع ءاتقام0ع5 نم 0نع مدتهععاتتكو 61-

6111 

 1716عوزرت 18 ةععغا1ع ©31210عاتق (م. 528) [1طدنم5 دمتضتوع ةللطتف ط1110-

 ططععمع , نحمس 1101و: ءا ذهن 114122 طر عنلأا ةسمم 1822 زمخعتععطتق م0

 معرجم 1 حس عج د ةاجاطاسطت5 اطقلقتد هعلتقعوجتغ .29١

 (تةدتهلمعتأ طق (هددعذمسغ ص هردماتخكمتلت مددت عع ءم0لجعلئطادق ١١1200 هد ع5

 مست هع طورسمتسلتق ءعتتعمم] عمم 106 ةتقر نحت ص ط1اط110غطععو (0وعمدتنعو

 11د ءم اطمح عطف] ةقععرت هدفت, عن ءكتتتقتتفع م0ةةططستنتص (01. ظفهطتم, نتتت هط ءمذح

 مغما15 1ععوضمدتمق قست حعدع 20 ممدخخدتس (0ةردمسا عد 1اتت1, (هدطفأدتت 2072011 دع

 ءيتحام عتق طتطات هءاطععددحتسح ةرجدهتك د !1طدندتتتك طقس همتستع بحتلتغم ةعممفءعترمأت

 عمق ءوتتمعسد اح (نةهكقدلمعم انتان]1:هءطععمع ةللتتك ]1هش115 ع0 810

 طوسمتسمو ءملتععم ندم هقفصعأب 1 (ن1. الآهع © دعاكم 0ع ةاقتع 5

 ءععرعممم [تهصعم عدل[ هدحتس ةقظتعدست مدس ععرت5 ءكتتتح 2 712672081615 (00891241120-

 رجماتس دحتقفاق ءيوعغي نك طلط]1هطععدم 161 كملت" عت ع ةتطستتل مدنمعرد1 ععاتعأو 110[0-

 رصملم ائطدت محق ةعت1741 1111ه ععوع طهيتمتسمع هدتعدتملعد ةردمودتهمطتم ةاتجحرم] عت

 ممهفعمفر 10 مدخصتتست 511 تتندع طقاطتتتغ, انك ءمكذلهعمدحتست ءععسرتاو ط11110غطع-

 وتحت 11115 ت1:ط15 5111 ءمرصرحوتةهتنعت.  طمعع ةيحمودتحجطق دص طتطاتمةطععو وجت

 مزعدم] لعرتموزكد ع دتحم ؟هاطسصتصع ه0ما11ةعغور تت ةقتلتق ه5 ىر, (نهغة]10عاتعو 8

 طتطاتمةطغوسعد لع (نهدمعدسغسمرباع “, ةصغعنءعلاعستع تتم (01. ظعتسقتتل هب طاطاتم-

 ةطععمع جلستستفنهغمدتطاتق ددتطت دسسحم 1853 11طءنولتعوتسسع .ءمدصتستق83 5111و

 ءيوتتع مدس ءاتصص ءععسصرت]ةتتطاتق اة 00 طمدت عدمت اذ15 ءمدصرموتتةق11, م1113 2

 يقعترمو1 2 4). '!" عدس حتتفعتتل 3720 عدمرد]مدحتست 1100 طمصعسعتسسل 180 1ععاجم] عد-

 ليتتتت ءيهع ةستقلسسقتكا, انك 20 طديتمتسو ةعطور علت 1:ععاج11عتتعاتت, تاتتتط 531115 0

 جاد طلق هيدر ]عنعجطتت» هنت ءع0 متن عدخاتتن: ةكوتتع 20عم ةحغعتنلدتسح ءععصم]ادتصح

 طوسمتساتست (. ه. مادام عت ةعرجكتست لععتتستل م0م61ةعتطستتس» 8ععاتكاتق ةاتتصو 1111 111110

 مرو عن عرس مدع 7101.  ةمععالتك ءقمسسب انك 32م0 عتتمردطم دماتتت11118 2 هع 1ة21-

 هو مامتدع 015ععلعن عدغ. ]صخع» ءعقعتمو» ءمكذل معتق انتطآ1هأغطععمع 8ةدصعتمع 8همطتقع

 (م. 282) زد ععسردا هدا طوستمتسم (م. 183-1539) ةمذتع لت عع د ؟ةطلم طه عدمت

 ننمم كس دحتستسسع ![1ععرتعت صام ردأ5 عدت عاعو 1211511211111, 11613[0

 20) (1. 6ءوءط. 0. 05م. 8. آر رص. 171. 32). 21) 01[. 2ءااقءاطس 0. 2.31.6, الآ1. م. 5596-7
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 ت11 ععدخعت» عن ظمع عمعتج سم قمع اطصغعا]:ععطقس 2 ), مامسع دعوات ععرتع 6ةعامتق

 تود. وكمل م عمو اطاط]1: هزطععمع جم ةةسيحاس ارهلعات كتعطتست ءمدلتكدعر نت 5010

 رد ءلتعع طدتعتسم ]عودتصخاتتح, دع طمع انتحم رداق عععرت طءدعمو ءاتتتقكتل

 [نطتوتتع اطاط]1هءاطععدع عع ؟!ةصقلمطمصعطم) ءف مسعتسمع طلع ممدلقتتس قت

 هزس عمل هدام معنانتق عدتهكمم ةععتتع رمدنم ةدقتعتتل الطعن ولتتمتع , نتتح ءقمكه10ع65

 11105 دحععتس .ءهمرصستتتت ا عدتتاتتك , 128.120 61:6م 21100.

 104 ةتتفعصت دمحمعتسع 57ععققمك1 12 ءةممهلمعتق طلق ءلعضلتقو نتغ اصلع نقكلف

 ممفامدع ةسغعالت عمم, نسحهع هلك جم طنصع لتعص ]1نعندتتتس هتعمل انصح 000

 توجع حل ادت طقاط ترحتتق ؟مصغعج نط عمد: عحر انتن0ع ]1دد:هدحاتسح 2086عءمت1011]ط115 هه ععاتح

 11ه ةعترد مدحت ءممدتت مدح عم طفت" ع م0همتطساتف, 3ع ]01016عمم ةدعرر] ةدتسع لقت 15

 50 ءدتهلمعمد طمم مءالدعت ةدتسنتلتل معغعطلت ءوتتمدم ممددتتعتت ةقوتتع جلتتب وتتتادانتق هلت

 هل عمولعتت مهقعادمتب دق مختص ععاتعت 0ماطتق طعررعتسعر نتتمهع ةعلطخع ءاترمت عطوتصتتق.

 رك عوسدع معتم متاعدأتم مدتهعاع متسع ممععاتسل, 01126 ل13 ءتلغمتعو ةح تك "هعأع

 1ءععدلته عع تقعد ردهمدع هتهعادسلتق ةديجعمسلامع ظلعتسم. 8 دعرتممطسع ةقملت

 كو ءمدتتتم 1 نمسغر اك ان عنمع ةععتجاوع عدعصتر دمت ؟عتنطور ةحغعتناتس 20عم

 ماعم ةمصختتصر, ن12ع 20 11غ عتمم ةتسصتاعو ةصغعتت هع معحستتتم2 008 .0ععومتماد عت

 كمرنعمت متسصتف ءمرصتصمءلمجت. 16ج ةمعطتست قار دتغ دصاتلمتسب ةهسيدوتتع تق هردعانمع

 زد ةععطتب ةلصتستعمن مسلم مدعم عتتعتت عق طقتتم دهتنو لع عم عجدقتلم 0ععرت هته تتم

 آسسمضتمع ةتنفعس دح طقع مورتنع اهطمدتم ممعتكمع دع ؟عومعتسمس نتلعت ]1طن

 رمعاتوجاتست ءقأر تح 7211ءادقعل [عععمدتسم ةاتطز1ععدتع دمعات, دع دتستلتتا 26 ةزطع

 طعم كنعمععتعت ماسمعت, هدصصتمم جاوؤنسنعتتس. 560 دتطتا دصهعتق هعممأمر

 نيممس ان نطاوحنع طععضتسم ؟10155ع رصتلت همت عع“

 طظسدعتع» دللقمق طتطاتمءطععدف, ندمتحتسس ءةامل مجمد دتصعا ذح طتععم ماخمطتلتب

 ةلتقع صمدستللمع (0هدقهغئسكسمردمات طع عدتتسكاتت', اتمنا 12 24510علق, ه1 ندنت

 ءرقامستر لع ةلتق هردعتو عرعتعتكاتت“, ناتمتمل 0113 12 ء0لتغك عععدق عادات" 237.

 نعنع هل دصمز هدحعم هن 111نمطتمد» عم طئاطاتم(ةطععمم دمحم ةيدعتأ دس طقان تصتنفب 6

 نلله دصتطت كلعطس عردعم دعءاتعاو قدعر دع نك حتا لمعت 0ةسمستعا ءمتهل م عمد

 طقاط11 هع ععوتتتتت 20 هده عنود ءلقتتغو تكتجتت 01عقللم ةعدصترتمد:ع دع تق

 22) ©هيكدحس طبزنم معن هال عععع همص ةتلعمب مزذأ 28) 01. لوتضسما ةكتقأ. لع (ثهمفاقساتسمرتاع هنت ل٠
 طاطاتم الد ععددص دمكدتس ممكئدتسم (عسضرممبع ةلتق متاتمسع الاس 1. 1852. م.9ق 96. ةييعاقسا 1858. الاه

 هدأ صتاقتل عووع تفاتست عة. م. 790, - 2كلادءطتض ل. 2. 01. ©. الآ, م. 549.
 ا 0
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 عتود مدع ءمدقتلتقف نستمع طسزاتق ع1 ةهعتكدتم ظنعتتتغ, 85علر تع دتتصع ءدعتأم-

 سمكس طقاتعم , ةصفععرتأد ددتسصتسع 20 ظسعس معجم ععد تلخ: ةطدم 7ءدنم 7611 ءات]نل

 ءعغر دع مدتمععتلتح هع ءموتغ1مدج عد ان عتمتتاتسطت 01186 121126 ةاتتتق مآ (0132-

 1ه1ععر ءمدصرحدت١: دعمت ةعطقتسب لعصتتا7ق221111 عا 11:06 992112ع8عوتتت, 158 ©218-

 ]هوز طخ ص لتعم ماستف ةةمعاعمسلا تت

 (0نمع لع زصقتعمع [:طدخمدختست ءعغ ةعتمةمدحتست هاج 48: ولج“ 710/7 هيدندت»ءا ظن

 16/ر عقم“ كتنله]دبوأ ىدصيحمدلكم لتععدلج ةدسصتب عد هدصصتح الكم ]معو مت. 550 -546)

 تكا

 مع مدس عدمت اتت (م. 549 946) ندم فصعأر هزررعنج دصعم 1طن

 اندست تام كسودصسمءتاردأد ةدتك. 10 ةددضسحت ةقعتتع دصتطت ا1عاتتكو انك م111011112 0112

 ج4 عرس *ععالتتق همق 1 عاطكحتست عق ؟عتم1مددعتتت دعت هس كمل انغ111 126 عق-

 ةورتتف ءومعمستر قعدت صب لعاسلع دتك هو طبععلمعل» عمود عرعر (12ع 5124 2

 رميت مدحتسم ءمردأه دعمت م0عمعدغر ةاتتص 116 هع 1230 مهلهعتستاسس 11476 1 1/©

 ]و5عمعر ةصغعتت نتنم5 ج10 ن3 علقت ةدغعتنععلعت عر ةصقعلت هع ءمرصرح هته: عت , عاتآ-

 نع ةتهلعنعسر, نستمع 20 ةعتتم مدع ددجمدستستتتت» عم ءمدت1ععصعمتس ه6 ةمدقت-

 صفت لمح مممص نعد. الاسلغم ماسح نقع ج0 ءمرصتص عت كد نتتتتت هزناتق أ ع

 رصسقعالت عمرك ءمدمععمست, تكتسح 10 دتستق لتقتتمسس هيومعنع ؟10عرعتر ةلطتال

 ىتيحتح 1016م 7ءيعطمدحتدنت ع2 دمدصتتتاتتت>  ععممت:هزدطتعمدتتتس هطلعتنتع ءمععاطقت»:

 ميسعتت ]طغت غو ءمدصرتةتتخطتق ءقغر دتغر نتتهع 20 تصح صعق كت, ءىعرداتع

 مرتع عع معتم عاعصلتس» مدنهم كتطاتتتنح هلطغو 01101715 لتع 1ةصطتعطتماتلالل 24 ).

 طمع نتمودع رصعستسعتستنف, 17076 لعار/عص دماطتف 1!تادحتست رمدتتصستق 851

 ]رسعزتق 0عوعترجطتست :ءا1لاتتعدعو تست جاد عم مءععمورتمةءء200 8 معتمما1 عن64

411- 

 كمدت طمع عمك ةهعلعصس لسبب انك ؟ةيتامد نقملتععد ةلتمد لتل1ععبغع» ةلتمو دعوات ععتتعت»

 ررلمتتع ةحتم عمت عاجل“.  ظمدحتم دئعم زرجذذ دصاتلاف ل1 عال دك اطاتم طصبم] 1 علو كتف

 ملل ع5 ج 01. ظاحتت 55 ءاعامأت ان ععصملل هاا عدا. هانا ةغ05
 آمل عساس استسع ةلمطقا ءاتعع 015 ممدااتست ةد5عر 13
 نأ اناسآت !طعورضنس هدحصعفر اط لانا انق ماعم دار هان

 24) 8ع هلئزذ,ر ننحع طانع معرانسعللا, ' تن. لع
 الك , نانمع 01. 8029 0ع نيدلا ةدمع (]1], م. 491)

 اس هقصما. 30 هععامإ. ةعدط. 1ع. لع ةططتل. ]آر
 1006 ةأغونانع ععم [ععا ؟ءرماعمسلا عددع ؟10عدصأان].

 اهل عمص 10 عم زم ١ عرتكاممع ,رزرته عا ععاتتق م1011 1قعر ([126©
 ايانصماقساد صمز هع ل1 ءااست““ مام ,.(ان1 م12 عآععاتنك 1050011
 8يعبساع [نلاكب ءأ صلو زم اهلنعع مدع 9320: آل, 9.

 مرم الر 80, ح مي 9891. 2علل مريم 2عاطر 112 انا
 طمع ممدسعم اهماعر» طع 984. ءا9865. امهعمعضلتنتت كلا
 - عاد 9450 : الآ, 123. مدعم الآ, 124. !عععتتلانا1 كأم

 م. 280. 46) هعئاع 01؟ماياقكلا , ةلئم 1وعم ل1 عدت. -
 طوصا(ع» 180 علام عرضك هما عاوذتططانق طالع عاام ع 12 00-

 هدنار !!طانس مكاعلا كولم راثأ ىف ماعم (ال, نم.

 نس 12382), ننأ طاكامصمس (راشأ :للسكاسم !1ةعاق)

 مءامصسس لوم هفاتميستس ظرماطل 2010من 13321031
 هن( 5دكدصأ لدن ]70 عءانعع ةععمامسلت نسالسعأ عا اطاعل“
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 ءرعمرنوكمو ةطقز10ءعمز ةكوتتع هجم عتتمرحطهر 10 011001 1261 208 6028181, 18

 قمكلعسواتع هردعرتم مكاسب ةهعرجع راع هع ليل عتستغ, انك ؟ءاناتتتت 2 12150 لت-

 ةمصعاتتل هم [1طدةدتمدحتسم دصعتلم ةه]111 رمح ةردععاع مدت 2088126. 5 هعوزعةتسع

 ءيو ءملستدءرتب لتتمكن ةتاتعطاتف دع ]صفرزد1ع1ع7015 7هد1185 كم0 ءااطاتق 1515 20 1005

 1اعههعت 2766 ةلك١عارثشع هحتغ ةصعملمتلمو» جرتغ دصعأتتتق ةططغعا]! ععتلم» ءهءمعتتسب

 10 عدو اتع هديت ةعصتتم»:ع جدع ءهع6عملقوتتع جلتقق هلك اطلعت عطكاتت“, 01136 24

 اتاطدحتسسم ةح دصعاتسم :ءقعاعج لسد ءمدكعتن عدت. '1طدلل ]1طتنهدنتس عع دماطدتتق 211660-

 رتب طقتتما دنحتنم ماتم دصتستتقوع ةدقعت» هع للم ع عوومتتتب هع ةعسرتودع لعصتتتم ]01:066-

 لعد ع ءعق 1مدحفغطاتم موق لعغععاتم 10 نستمع تصح 1"ععطتصت 515 لت)012هج1 0061

 لغد 1ةهعطتتتب ءقذ ءالمتسر انك ةدعرداتتق عودت 1ععلمطعتترو 0118و 6111123 5

 رتماطدتتلم ءووع 0ع عطساو ةميصعتت 12 ه0م01ااطاتق هدصصتطاتق ةطععتتعطوطاتتن, 2

 سبت ملمع دعم مدحت ععتع جملعتتعست دصفلاتت ةتتفعتترو نلتهع دطق] 0115 دمتم عك

 موعدك, ةطسبم11 ءلقعت» ةلصسمةوغمدت ةاتطز1ععتتع.  لوحح تعتتم زد [1طدتتق 208618 16علل-
 .٠ ه6 ٠ #7 . . .٠ .٠ م

 لتحتتت ناتمع ءتتقتو ءعدعتت 16ه ه لطاقم معالق ءهمد>:عءعاج ؟101, نتققأ ها 8#

 لك مآرم دك هن دسع معمل" صعاستمسل ع1 صقعت ةمس ةستعمقود ؟10عدنعدطتتن: ءدتتتكت علو

 1هرجغعم ممالسع , نمت ةتتجسللم ةللقع صعده مدعع ه8 ءءادخصمتت 12د واطوسك

 تك, ونيتاجدع هتك 116] للعا/مع ةحتغ طصتطت نكت ءمطغعتتلم آل6 مددنعتق لتعدتسب

 ةلصسماأحكلم طقعع دمج هلع تاتعأات ا15 50610, ةقوتتع انت 5610, 2011 8124 2

 سو هن ل111 ععدغتم هلل155 مخ

 طدععءنعم مدع هته لعمتلعنم دحمجعتسع دغعععمةدتته 20 طععتعم» طاطآ10-

 عميد ]تع ءمصفتستسفتت ت2: ماتت1111 011142, 115 5112101622 6126111313

 ار طرخمدختست هدحستتتتا> 20 1لقكاتتن, نتن] 111 1ععلعم ةظئاتهألل (112عالا126111, 5ع( قلت 10

 طتطا1هءارععتد اص ممدعتم ءغ رددطات عله ف ردتتحدمتف ةكوتتع لتقف 110116, 1813من

 معاسللم , ءيعتقمامسكر هتتق ه معارج[ هدتاطانع هدتعبتهلتطانق ءمرصص عصمت ةصكتت": عاط0ع

 تك لعسم دعم عمتت, نستطانق دص طتطا1 هءطععت5 تم وعتق ع( يعععتف انطدت هل

 171078 16/«ارم كحسصعتتمتت 1ك ءطتقتتكانل“ : 0عدتوانع انك ؟110ع جتنعطمتنتسل 11عام

 تمض تقاتل“, نايمتنتس 11 1ععتعم دصعتتتلم عنو مذ. طتق عما لعتتتف ةدكتتتو ةعلضع

 رجمدنع همهم عز حاسم غر انغ مدنهعمتلتح عازم عامصت 30 طتفغمدتمس نتتهع تعالت

 [رنعمدسمت قست , ظءرمدتتاتست ع عصفت ماا ]2111ةغططست 165 1111868008030

 انك 6666 جحتاتتلل 11د" ولاا طلق مدت1ح دمرت 11216103

 د 2



1 

 قع مسصصست ذلطت نسما لعدتلعنم يعجاعتمستس تمصستلتتل ءمدخغتات رددسم

 رمت ععر نت عمد انطتنمو كدسسحعتتمك, نانمت”ست 111 ءعطنح هدلتسعس هارحامات ءنعاتست

 ردعلتم صد هدحدهمدتف نسمات هاذ 1]110 1/ه1/ع, كلك مانه15]1مو]117 قى طلعت متلعأ

 مورست مد"ج1 ها.  طاسصع ءءرتنع جم ععط هزدعرتممزفذلسستتتل 1201 5116 12116411 ةأح

 للكس ججساطا عمدت, تنس هدف طفلان تاسصعا" ن2 ]11اطدنمدنتس 1عععقعمل, 01105

1111 :6010501 2600 

 6(لنم1 عععجصءحست» ؟؟ماعطوتس  هط طمع ةةعاعسلم ماقصسع لعقكل, تكتدص 8112عئاتح

 ]درتتق ءقوعف هرحعتم عع هاذ ةيسيداتمتصعس جئصمأوطمادت طصقعتتا 1601

 ل” ععلسست دلل وسم ةعلصععم طلع 11116 ننوععدتع هععوه1مانع هزرتعتنقتسس لل

 تك مدهعقذوت عحر ةطاقتسعا> ةدعزدااق هم ةطكلماتق م12عاعتسلقا , ناتقع 201 2

 ءكمسسم ودود عمم و تكف ةنعامتنتسب دمت" هتعقم مدنمدستد عا مدتخدتم اطقات ءادقتست

 ىع 10 ويتلعس دصتطت معجم دانس ءتتهقر انك 01 ععرتعتب ةدلغعتسب انآط1 0ع لطتتق ]1ةتتح

 لقهطم تطعم 211173

 ]سمع ةععبسمااتف , نتتك هتنع207عم جاتمدوانع 108 111 ]انطدنم ةورصتن

 ممععرجفعأب هزداتق ماسسنست ]جامع ءق ةرسسا ةمعلاتت نمت. ظاطق تت عتستم ةعا1511

 رستلتف مدفع 81, 01128 1ع مءتوعأو ءمععادوت» دعو م0 دتاتلغم هزردعرتمد1هد1 دمع

 ةهععاس ععرتع.  انصتتصح 1لعضوتتع 111 طماصتعات 7115 220015 ةتتك ماعتتتتك جاتك ط1"ع-

 ورم عتاد امل 1[عواطاتلا ناتمت دعت ان ةزدعن ممتع ءدودات عع ءىععسضرتام 111

 هعمل. طظدنو 7101عميبود»ءعل 1 ءرع 7” ئيمر“ عرب للا 110- 12::ءو771 لل: - 504

 (آ, رم. 498. 11, م. 423) ]ءوتطتس 1101م1: 13 ءب» 7 هلع 191-0: هدأن1أ 25 -

 ممل (آآ1, رم. 550), 27101ءميرست»ءا 176 7” قوتي“ |[ هنن لل طعن 7”ةلعيفرك] 20-

 102ةرد»ءو]نجا ل5 - د01 (آك', رج. 235), رك عبدك عل لف 11ه]ع هيت عا عت | ل8 1 ءض]

 ةمومعإ 710 - 12 رععوطرب# ظك- هل ([] ١١ م. كقَمْ) , كلت قكطلمااعط» 11ه]هيتن»ءا

 106 3” هلويبرإ“ك 1882-80 ءدانطا  ظ25- 80178 (1"1 م. 142). طوحم 450 -ءأ- عال

 186 لدن عتنأ 711 - 1 ه5 عع, كطن'ار مدمن: كطل- ءا- جاب ورت»» طع 1طسسممأ طا

 1 م58 هدعسعا 1ءوتضتت“ 40 - هى -"ه]رنمو ةقعب» كقدسعلا 11]- 11هددو ع7 1(عرت عض

 نأ 2ع - هل - لأ: لكط# - ء»- "ه]سسعت: 1ظعبع كلقبضسعلا ة01- 1لهد»ءع7ل4. آلا 1هلكاتل'

 رد طقع ع علطصتلا ءدتتقمسم اتق عن عردخا هات عا17نعتر وردت 121026 1طتلب 115 16660-

 سمج هنأ هم78/, ل51 ك طلميسعل# دمعت جست "ءاععدتنجست 11 نيم( ةعيوععتت-

 نعمه امعطضتسال قا. انطق دمدصعتت "عامكتتتا> فتن م1131 0 دجل171 01110181111. 115 11/77 ةنح
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 "61, ل010, طمع هناأو عمعرجتكمتسع ]هطمت هدتكدلسم 0عدستتتس 1121 ءقأل عوطا مانع 8

 وح عطت , ناك ةننعامد»» 1116 دحمصتسع ةدغع» هعععممو» اتفلع دماصتستق 1ء1مل11 ط0-

 ردتسعم هرعت ءعطتت.  طدغعناسس طقععتكمكل, ءمتصعتتع هأذ ءقاتقفحتلل 8181211131 11111

 معو مطتف دحتتصعاتق ه0)ءء1و دنطأ1 ةعضصتساتلتق ددتطت ءونوطدت. 1مدنعم طاتلاتق عع

 رعتمر ان 1وركش7 01:0, هدم 10و ةحخحعاح ةطصقعتتاتتو كتل 1228ع1ت“ علب 0111 1111 8

 ]1[هكفطقس عرفعع ةصعلاتععمجت».  طدغعتنلطست ءلمطح دطماسللت82, 0118 111211111 61111111

 طمدستسعت ةنمتكقعمدع عدس (ء دش 0101 ءق 6102, 0281 كك 6282, 6225 ك

 6220), ءهمدطتاتس ععرتع طمات متتكاته ماتت, ءاتتتت 2121ةدزستفع ءماتقذلع هاكر 0110

 ملتم دصتمءعمرتع 0ععم لمسك ف تدق لتسم ةدصع ع ةمدغاطاق ةموتم تأ فدنودنع 111

 لم ا/ممع ممح هاسصتمتتم معصملعدست. [آنط1 1مسمممع دس ممستستاطسق 01 ععاتعنلتق

 ردع هتومدع معمر" ةصك عرب عرتكر 16 هتتك ةعرجمت7 هلعاطت ناتهع ههاج] 123 18(861, كتلك 011-

 روض فرع نسمع ةعردتمعم ةظتكدعدكر 10 هدصع مم ةلصع نقتتققح عل هملقعتت

 رمت ةمفمس منع هع دعما 1 ععرقع» عفت قمع ةتطأ معنهدملعمك. (زطقعتح حد عانتس

 مس ءىغر ممصسصتسم ددتاطت ذكح مصسعتسما"هتتلم ةظدتقفع, نك هاذ 170] 7

 عمترماد مصغر ما هم دصملم, نستم ص ج]ئت5 1هدغاطاتم دئععالاتق هلكع م1

 ]اعجصخت“ ]مهنه مهناد هدة, ىاعاطنطر 11ه]6, 1ك4011 هأ-زعمم مج 66و

 17/ورن0/ , 310677, 217:0“, ل11, 1114, هءوروال, هلع", 05100, 11 0رأ1د تا

 ةرستلتمر تطأ ةصفطتم هتتق طمطمالق قتتقدك 200158, طماح معرتج لمضللل7 4 811111, 10

 رمستست انه ةلمطقطءمنعع هدعلتسمسلتف دم دمعوردععتي هع عتعبا طمضتسس :ه(لنتكمح

 ردعج مدت همم عسل طقاتتت , مدئممنع» ةماتوتتمتت نتمنفممتس 10 ةمعاعصءحست ءققع

 ماتغمحل. 8 دعررتسم, نع طصتطت ططقعتق متم متن علت, نه طمدصتلب 1101111 7008168 -

 4 نع مرام عومي د تح هدوتمتم تكيلقات مدع ةعمترمامع نمسك, اح 10010 انلئ1 ة6م1-

 اطعجلت دصملم ةساطز وعل, نسمتعساتق ةتصع طتطصتح هدنلتصتع هلماطماءملعت ءا !ععامدتاف

 ةسادفكمدع ةظعت ممكدتخم "ام صفعتوجالم حت ملمس لمطتمد1 هسماتعمع دصفعتق

 يروح حتعمم دصتطت ءمصصعت لمتح تمك, ةةحصواتع هاذ .ءدفممتس ةعتطءةدلت دضفكاتتلا

 زسغعرن تست ةعواتت ءممعاددت», نحت ردع ؟عجمكتت تأ هد معودتلم مقدم" هعمل

 عال. 2 طرد عاعنعم هددت تهم طماتتتستتللل مزدتمر انكر نديفتسحتلم زد تمت همت ط عتنأم

 ععرصرد م١ جلع هع متع مممهمدعمت ىف نعت ةححصعتت طقتتم زمل'و 11) ]ا

 ثنيصضصتعتخعمل. طمع مكس ص اصقلتعع ممسك العنتك كتلكددع نلكانق ةاتللل: 11005

 نلف طمستلتم ةعرئارلم لت عت حط هم نانهتلل 111 01814101115 11811 566118115 61
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 مصصو نس نمت زاطأ هم رجع عن عرلم ءلر نقع اص اصلتعع تعورعتكتت“ ال لتقعتتاع

 قتعمجس نت ةعجقمجس , ص ةععكات .١ ء.دسملام 1260/6 -60 01: صمام ظغه4/1- 60-4

 معتم غر صح ا لتعع هينفع دص طلق ةصتلتطادمودتع هعصرتءلن !اغععدتس © ]1 عدنقع

 ع ممطعةمنت. قلئته !هعزهر دع دطتستتتتم 0112ءاعات000 1ععطما» 12118ععااتتن,

 رممسسعم ةسغمعتم طعاتواتتب انك 1111 كه ل11اقأ, 11هد:ث120 كى لل ىاقل, 61]110-

 01-60 ك لادا -ءاسسإف ب, 19 ماع دس دصتكتم تمدتدتساتسم ط2 026/64 جعلته تح هتف ع

 وجهت عرصم طمع تستست جمطتتع ءقغ نانم( طصمتتعمتسو دنمدستسخو ناتهع ةانأ>- © هم ©

 رمت 10 دتتتسكاتت“ , مانأ> © هغ 76 هدتك ؟10ع عتقهح نت10عء2085 ءققعر انت 1" 1

 مرخو هكسلءطلااو 7/1 دم ةلدزلأو ممر مدمن مدخو هور عما, كقانعأت دعم ظاامعأ» كك سمع

 تكاتف هلتق. []6 1 هم عر تاع طر حان ه, س هم ص طعصع 0150 ط عاتقها“ كت ©

 مافسع معسم ءعدطاتلاب علمتم نقانق كانت ][16عدلق ح طر ص هر ط غر ىلع ع ع هعف د

 ةلكتغكمم ونددح دنع دحتتلغم ةطغعمدتستتم(ه عك 10110

 راع []مععمر ص اتمتعع ععماس عرف 1هلططتتتو دنتتتسعللاا 01111128 111 0 ©601111116-

 رسمتها ه دبع 1ةقعضتسح انصح [مءلق, نمد 1201عمست, لت11ععدغموتسع ءمالقكأ ةاتتتأم

 ]عمغمت, نع يعطععمم طمع مدتهعامتلمددع لعصتتم دصفحتتسمفم ةهعموتنلا

 هسستاطسع دنع, نحن دع اح ءهلاعدلم 116): ل هارمع اععتعم معتم طمع ل عتسأت نتتتلل-

 نريع 1ع مسصم» ةتجحتاتف هم جليد عتتستو ن111 12 م15 م1101 طاتق هن دضدع 1(عاتج

 تقع زدصص امتنلمكل ةدصغ. طوع ءعتعد هدصصعق م1:ععمال, انكر 51 0113 11 !1عععتلم

 طمع اتاطدنم هددت تصعصلمسممه, ةتتغ يياتعمسمم دصعصعمعتست, طعصععمألع ددعفاتتل

 مرخص 1 عومنع ؟ءاتطتغر اتت م10ممولضتست طقا عدت ع انطدنو ءمرتة يعدم ءغ ءدكح

 ءماعملم جععتلسمجس» ةطتط نع بصتحسح عع ةتطتسملع ءد دس طبععسم مدنماعتتنعرو تنقع

 دم ةللطحست معه ءلعصلتسسحج عع مععقتم نعال: ععجعتست علقت

 ل1وجتستسسم ةنتقعس زح دنع فيقتل ءحتصغ اطعجعقعاسمم متع آلت , نست ادمدعتست

 اندست ءلعصلت ءمدقهتلتسم ءءمعجست ددتطتمتتع هدصصت دصملم مدتجعمت للم ةنعتتسل. 8

 متم ةرتتسصم ممسعوتاتا ةعسردءا دصتطت هلع هلتلأ 551001

 [آ1مع دعم جدصتم لتم ةدععاتلف مدتجععوتكتح تاتصق هع تمانع 11671 1/170

 طم عاج ءانزانه رصعتما"لهد طلع مععماعتتع 1هه اك

 ممتاطءادحتحت [2نءولمع (ندلعسل. ةعرؤوسطد» 111آ0(ن(ن(011 1

 ا. ١15 "!1 60501115



 [آ11411 اعل 411" 41“

 آل 6 1013

 آظاظارا 0 ©1142 101:(11 1'1' 111( ( 1,0 ط ن1(.

٠701. 7. 

084 1 4110 6١ 

 آآ88011001 طاخلل 5018121011001 1 8181101118015 (ذل8]1ل1518آ5 , 8فئافق 114 ,

 لذا ] , 8110814 81 00115[ ذلا1150201:11 1115 4551111011011

 انا 101

8 

 0021018115 1121080 111813518آ115 11 5

5211 
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 60 4 "1' اه الر 42 48 8] 9

 12و« هد هعدر»  دءهتنميد مت ةرجة ندهن: 27: 825120121: هعه هملأاعجتت  (نهارق ءيدومم

 ه4 117 - لهعانات» تانةدودنع (نسأطف عع 01 ءجتد

025070 

 60 1707: 000135 7:00: ددؤك اق

 ميجحرلا ىمدحرلا هللا مسي

 فربشا ىلع مالسلاو ةولصلاو نيملاظلا ىلع الا ناودع الو نيقتمال ةيقاعلاو نيملاعلا بر هلل نمل

 بتكلا ءامسا ىلع لمتشي عومج ا!ذطهف كعبر نيهمجا هبحدصو هلآ ىلع, يمت اندبس نيلسرملا

 نوخيش ةسردم» بعذلا ىنأ كيب سمح ةسردمك ةينارهلا سرادملا نم ةريغو رعزالا ىف ةنداكلا

 ثتيبجحلا بنتك ءامسا ىلع لمتشيو نارقلاب فلعتي امو تاءارقو دبوجاو ريسفن نم اهفالخو

 ام ىلع اًضيا لمتشيو ةيوبنلا ثيداجالاب فلعتي ام رداسو ثيدمل حالطصاو ثيدحلا حورشو

 لمتشيو يبعاذملا ىلع هقفلا ارشو هقفلا نوقمو هقفلا ىلعو اهيلع لمتشي امر. لوصالاب فلعتي

 ةيسراف لّباسر ىلعو عيمذل حارشو رحنملا ملعو بطلا ملعو خادراوبتلاو ظعاوملاو فوصتقنا ملع ىلع

 فقو نم لك ىلع بججو هنوفف نم نيف لك نم مولعلاب قلعتي ام لماكو نايبلاو ىاعملا ىف لداسرو

 ةلفغو وهس نم هل لب ال ناسنالا ناف عمإل اذه عمج نم ىلع ضرفعي ١ نأ عومجمالا اذغ ىلع

 ةيافك رطعلا اذه ىف» تافاعلا عيمأ ضرعم وع اضياو
1 
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 ىلع بقذم رغم هطخ لماكلا ىف فيرش فحصم هيلا راشملا عومجماملا اذحم نم لوأ |

 ةدّدعتم ىناعما فيرظ ىمور طخب فحاصمو هريظن دجوي ال لام

 ديوجكاتلاو ةءارقلا ملع

 فقولا ىف صيخلتلا هل لاقي باتك مالسالا زئيشل ءادتبالاو فقولا هل لاقي باتك ٠

 ردلا هل لاقي باتك ه ةيرزول حرش ةيعذوللا تنكنلا هل لاق باتك * اضيا ءادتبالاو

 ىراقلا يىلعل ةيرزمخل حرشو نارقلا ءامسا دحع ىف باتك 1 اهجرختو داضصلا ىف ةلاسرو ميتيلا

 اضيا ديوجتلا .4 ةيرزخل ىتم باتك ١» ءادتبالاو فقولا ىف دصقملا هل لاقي باتك ٠

 |! 2 هةعءارقلا ىف ةياورلا ٠١ فالتخالاو ىآلل داشعالا ىف روعزلا ةمطان بانك 1 دادعتم

 باتك ا! سيو راوسالا فشك هل لاقي باتك |"  نارقلا ةلمح بادا ىف نايبتلا باتك

 باتك ٠١ ىرقبلل نيبلاطلا ةينغ "5 ١ ةيروخل ظافلا لح ىف ةيرعزالا ىشاوحلا هل لاقي

 نوكحلفملا © ىلاعت هلوق ىلا ىكحضلا نم ىوصملا رعوجلا || ةيرزجلا ىلع اشاه لامك نبال

 ميركلا نارقلا طيوج ىف نافرعلا ةذمع ! ١ ةيرزلل ىتم | ١ ١ ةيبطاشلا ىتم !

 ةعلطلا ةلاسر "» >> ةمدقملا ىلع حرش ةمكحملا فئاقكلا 8 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا

 ةرشعلا تاءاره ىف ةرعازلا رودبلا ١) بيرغلا ىلح ىروصنملا "ع ١ ةيبيانلا تعاوش 8“

 فشك باتك + نارقلا عمج ى نايبلا باتك +٠ ىطويسال بذخهملا باتك ا“

 حرش باقك “.  دكيوجن لقملا ضهجلاب ىمسي باتك ١  ةيبطاشلا ىلع ىطالخل حرش ىناعملا

 ىدنءاجاسلل تايآلاو فوقولا ال» صفح مامالا ةيارر صحفلا باتك “8 ىربعجكلل ةيبطاشلا

 ىف ءانبلا ىبأ باتك ع ةكالثلا تاءارق ىف ةردلا حرشب ةيبطاشلا ىلع مظان نبأ باتك *“

 فقولا ىف ىنومشالا 7>© 2 هعارقلا نقم ا“ ١ ةيبقبقلا باتك "»  رشع ةعبرالا تاءارق

 خيشلا امس باقمك 5 ىهيملا ةمالعلل اههحردشو لافطالا ةفحتأ م لبيئج ءادتنبالاو

 لصا ريسيتلا باتك ةرشعلا ءارقلل ريبكتلا هجوا ىلع لمتشي باتك *. ناطلس

 ةيبطاشلا
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 ميظعلا نآرقلا ىلع ريسافنلا
 ةيطع ىباو فاشكلا نيب عمج ريبك ريسفن ما» ةعبرا هذع ءرج فاشكلا ريسفت 0

 وهيسقلل 64 ليلج فوعسلا قنا دلنملا ريسفت مم فاشكلا ىلع ةيشاح ىيطلا م

 ليلج ىعاقبلا ريسفت #م  ىزارلا رخفلا ماهالا ريسفت ©  ىطويسلا ةمالعلل ناقتالا

 ةمالعلل نارقلا بارعأ ه٠  ىشاوكلا ةمالعلا ريسفت ه.  ليلج لداع نبا مامهلا ريسقت 81

 نارقلا بارعا ه ىنمشلل نآرقلا بارعا ه)“ اقبلا نال نارقلا بارعأ ه» نيمسلا

 ريسفت ه0 ١ ىفسنلل ناآرقلا ريسفت ها ىدنقرمسلا ثيللا ىأ ريسفن ه« ىسقافسال

 مامهلل ريسفت ه١ صىدحاولا ةمالعلل ريجولا ريسفت هم 2 بوقعي شاب ىمسملا باهشلا خيشات

 باهشلا 1* ىواضوبلا ىلع ةيشاح هداز خيشلا 41 ىواضييلا ةمالعلا رهسفت 1 ىاعملا

 اروس ريسفال 18 ليزنتلا ىاعم ىف ليوأتلا بابل ىواضيبلا ىلع ةيشاح ىجافشل

 ىوغيلا ةمالعلا ويسفت 1 نونكملا باتكلا مولع ىف نوصملا ردلا ىونقلل ةكتافلا

 0 2 سعت 11) ابك ناتكبوا] رست ؟ه, 11010 اللكالا [وييقا مامالل + نآرقلا هس 0 دل قييغن

 ىزوباسينلا ريسفت «ك  ىلاعت هللا باتك ظافلا ف رئاظنلاو هوجولا باتك .. ١ نايبلا عمت“

 ريسفت »* ١ نارقلا ةلمح لصف ىف زرابلا د ١ لوسولا غيلبت ىف لوزنلا بيس
 ريسفت «  ليللخل يع ريغل لوونلا بابسا «ك  ليلإل دبعت لورنلا بايسأ ؛ه ىوفصلا

 مالسلا كبعل ةيئارقلا تازاجتا باتك 0  اشاي لامكل ريسفت « ىدنفأ ىدعس

 نارقلا قطاب/ريسفق هل ”قاشاقلل ىلاغت هللا .مالك تاليوأت باتكا ١1٠١ !ىدفتقلا» ريسفت 2:

 جرغلا ىال نآرقلا نم لادإل يارختسا بانك مخ  محتفلا ةروس ريسفت م“ ١ ميظعلا

 مس  ةيآلا ضرالاو تاوهسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ ىلاعت- هلوق ريسفت مل ١ رمع نبا بارعأ هم

 كداوفلا ه١ ىنزاولا ركب نا نبال نارقلا رقاب [كعلا نارقلا لئاضف ىف ميظنلا دحلا

 نايبتلا ريسفت 1 نارقلا/"يميزتغا ويسفت 4: مهظعلا نآرقلا لداضف ىف نايبتلاو ةينسلا

 4 ١ ااوفتما ليلج نزاخلا ريسفم 1217 ١١١١ نرعلا'| نبا ىيدتا هذجح ىزؤيشا ريسقت

 نفل نيالإل اذعب ىتامجالا 601+ !قيناللل :نع:ىحرعلا :ةمالعلا يشاع هللا :نيلالإلاريسفت



6 

 بيطقلا ريسفتا 1 نيلالخل ىلع ىياصلا ٠١  نيلالجلا ىلع لمجلا “٠ ىراقلا

 |' | ىداعلا ريسقت ا“ ١ ميقتسملا طارصلا ىمسسي ريسفت ||  لهس قيلج ريسفت (.
 ١ ١ ىدجاولل لوزنلا بابسل اد  ليزنتلا ىناعم ةوفص ىف ٍليلجلا نمحرلا فاحت

 ىبطرقللا رهسفت !.41 ١ ةزمح نب دوم“ ةمالعلل نارقلا دباشتم

 ةيوينلا ةجحصلا ثيداحالا

 ىالطسقلا حرش !.1  يىراخبلا ىلع ىنيعلا حرش ا..  ددعتم ىراخبلا جد نقم ا.

 ةيشاح ]7 ىراخولا ىلع ىنامركلا !|! 2 ىراخيلا ىلع ىرابملا جقف | ىراخبلا ىلع

 نيب عمل باتك !إ  ىقالووب ةعملل مود ىف ىراخبلا سورد |!“ ىراخيلا ىلع ىدفسلل

 جم 1 ةيسيقلا ثييداحالاب ةيغسلا فاحتا 5 ىرغلل ىجيبزلا ٠١ ىيجكحمصلا

 ىذسلا |". 2 ةرمج نأ ىبا رصقت ىلع ىروهجالا ال1 0>ىوونال ملسم حرش الح ملسيم

 كلام أطوم نقي |“ ١ ىندابسنلل ىربكلا ننسلا * ىاسفلل ننسلا »7 -12-< ىخمرتلل

 ريونت ا" ١ ىناقرزلا ةمالعلل ًاطوملا حرش |"» ىراقلا ىلعل اطوملا حرش |“ منع هللا ىضر

 ىافثا هجام نبال ىؤسلا [» ىقهيبلل ىنسلا [ ككلام ًاطوم مرش كلاومل

 كنسم أ منِع هللا ئيضر ةفيذح ىأ مامالا بنسم [“. ثيداحالا ىف ملسمو ىراخيلا

 دواذ نا ننس رصتخ [#»  ىناييشلا دمحم مامالا راقآ |ث#  هنع هللا ىضر ىفاشلا مامالا

 اد  ماشع نيا ةريس [ا"ا ةيماشلا ةريسلا اله ><سافملا كبس نبأ ةربس زج

 1 ىواجطلا ةمالعلل راثآلا ىقم او ةيناقسوكاسلا تاحوتفلا اب ةيبلألل ةريسلا

 ىمساححا م“ ىسلدنالا مامالا ةعيدب !' لوقنملا ىف لويقملا 1 راثآلا ىناعم صيخلنت

 رشبلا ديس مالك ىم ربخل ىلحا »©  نارعشلل ةمالا نع ةمغلا فشك * >ىيسافلا

 بانك سيمشل زهرات !عو معلص ىفطصملا ةريس ىف ىفققملا 5 مالسالا ليما فايا[

 ىقرزاللل ةيؤرشملا ةيكم زجيرأت 19 ةرشبغلا لضف ىف ةرضنلا ضايرلا هل ريظن ال سيفن

 جرش ام* ىجندلل ءافشلا يرش اد> >> ضايع ىضاقلل ءافشلا ان# ضورلا ةاحوتف ا!هأ
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 ىنالطسقال ةيندللا بهاوملا ىتم ام ءافشلا ىلع ةيشاحع ام» ىجافخل باهشال ءاغشلا

 ةرونملا روحبلا 1 بهاوملا ىلع ىسلمارتشلا ةيشاح !ه» ىاقرولا ةمالعا بمعاوملا حوش أه

 عماجالا !| رهزالا عماجللاب ىبمسملا ريبكلا عماجحلا |. ١ ةرهتشملا تيداحالا بيترت ىف

 رهغصلا عمال ىلع ريبكلا ىواننملا !!* 2 ريغصلا غماإمل ىلع ليذ !#4* 0 هضر ىطويسال ريغصلا

 ىزيرعلا !"" ريغصلا عماتمل ىلع ىراببالا ١! ريغصلا عمال ىلع ريغصلا ىوانلا 1#

 عمال ىلع ىنمقلعلا حرش ا» 2 ريغصلا عمان٠ ىلع رجح نبأ حرش 140 ١ ريغصلا عماجل ىلع

 ةوكشم اا  رهغصلا عمامل ىلع ىوارسملا .“٠  ريغصلا عماذخل ىلع ىلوبتملا !!! ١ ريغصلا

 | 2 برغلا نيل كوكشملا حرش !/“ ١ ىراقلا ىلعل ةوكشملا حرش ا كدعتم مجيباصملا

 الب  ةيوفطصملا لئامشلا ىتم !/ كلم نبال قراتشملا حرش ا“  راونالا قراشم نئتم

 لامجلل لئامشلا سرش | ورجح نبال لئامشلا حرش ١»  ىزاقلا ىلعل لئامشلا حرش

 مكنال فيرشلا كلوملا ام“ ىضويسلل' باسنالا ريركت بائيللا بنل نإ ..لهاملل تهب

 انه 2 ىلوملا ىلع ىنينتبلا عرش اع هب هللا انعفن ريدردلل فيرش تلوم (ل“ ١ ىطيغلا

 ىكوزجالل تارببشل ليثالد دع ىلع اندبهسل خلا تارجتملا باتك 4 داعش تنناب ع

 |.  لشالدلا ىلع ىحسافلا حرش ١ بيب ةبح ىف بيبللا قيوشت امم روهشم

 اننا لكلا يحلل حرقت !ةنيدبأب ورمل قيالإ حالم يصحو لازداو مقلم ىنعللا لكتاتح

 انيس ءاحد !! نشرعلا وتك ءامد ١! مظعالا برخل حرش |* مظعالا برمل باتك 11“

 فيرتشلا هيسن ركذ هيف بانك !! + راونالا علاطم ىلا رارسالا رداوت 18 » >> كلام نب سنا

 هندالوو هلعذ ذخفصو معلص فيرشلا همذاذع هيف ركذي باقاك .٠٠ برم ةدرو اليل معلص

 نارقلا كناوف كتاوعلاو ةولصلا "ل“ بذعلا لهنملا 8 2 ةيروصلا ةرجشلا معلض

 "ل ىريصوبالل ةيرمهلا نم لا ىوونلل راكذالا باتك ا.ه عيدبلا لوقلا ه.ع

 رجح نبال نيبعبرالا حرمت 5 ةيووغلا نيعبر هلا دم نقم + ةيزمهلا حرش قبلا مدن 2

 جعل نيعبرالا حرش 1 ىنشفلل نيعبرالا مرش "0 ١ ىتيخاربشلل نيعبرالا مرش

 نيعبرالا حرش ١١ صفح قال نيعبرالا حرش * دكعسلل نيعبرالا حرش ا“ 2 ىبراقلا



5 

 1 ةيرمهلا ظافلا لح ىف ةيركبلا دوقعلا [٠ ىخركلل نيبعبرالا حوش 4 ىخلبلل

 معلص ةكارملا هدلومو دجارعم ىلع لهضشي عومجام 1 ,نيدلا باهش خيشال ةيزمهلا حرشت

 نقم 1 مدردلا ىلع ىروعلا ةيشاح ا جارعملاو ءارسالا ىف جاهتنالا باتك 1.

 ىلعذ ةيومهلا حوش ا مالسالا يشل ةدربلا حرش معلص ىفطصملا مدم ىف ةدببلا

 لماكلا زمرلا 88 رجح نبال ةيومهلا حرش ا"  هداز خيشلل ةيزمهلا حرش !» ١ ىراقلا

 رمع نب ىلع ييشلل ةدربلا حرش ا ١ كلاخ عاهل ةدربلا حرش ا". ١ لدامشلا حرش

 اب حرمت © مجخلا ةنيمال ا“ 2 نيرئاسلا لّئالد 0 2 ىراقلا ىلعل ةدربلا حرمت
 ىتنم ا“ هب هللا انعفن ةفينح ىأ مامالا بقانم ٠“ه ىووفنلا بروح جوملا ممرسسع داعس

 نيدلا ىرس م“ نغم ركفلا ةبخأ م نيحلا داعت ةبخنلا مرش ا« ةبخذلا

 مالسالا خيشل قارعلا ةيفلا حرش قارعلا ةيفلا ىتم 6. ةبخنلا ىلع ةيشاح

 لمع ا**  ىراقلا ىلعت 0 لوصا ملع ىف باتك مء»  ىنالطسقلل ءاقنأل كلاسم ا

 ءالج "4 ةثالك هّدع ثيدلل ملع ىف ارش مع معلص مانالا نيس تيداحا ىف ماكحالا

 رج نبال راكفالا جئاتتن مع يدل ملع ىف عيديلا لوقلا "ب ثيدأمل مولعو ماهفالا

 بوبا الا ثيداحا ىف ىراسلا كيبعلا تاكفن 0. ميحرلا سيعل ةيفلالا موش 8

 بيرقتلا !م“ ١ ظيميتيلا ةردلا ىمسي باتك ا!ل» ىذمرتلل لوصالا رداون »د ىراصنالا

 ةيعفاشلا ءاهقذ تاقيط ادا ظافثمل تاقيط »م اهحرشو ةجرفنأا 8* ريسيتلاو

 مل. 2 ناطلس نبال ةبخنلا حرش »م8 ١ ثيبخل نم بيطلا زييمت امم ةيجررودكل حرش اه»

 وعاط نب ىلع ةقكح ا ثيدلال حلطصم ىف ةلاسر ا[ ثيحمل تاعوضوم ىف باتك

 ملت  ملسو ةيحاص ىلع هللا ىلص عيفرلا دلوملا ف عيفشلا رونلاب علاطلا عيبرلا رون ا“

 ىلا لوصولا ريسيت ا بيذهتلا بيوقت “م معاص هسفن ىلع هلادلا ةككاولا ةبوجالا

 ىلعل تاعوضولا ١" فلؤوملل ةيفلالا حرش »+ ١ ىنيعلل راثآلا ىلاعم )0 لوصالا عماج

 ىف ةركذتلا "يل ىراغا ىناغاصلا تاعوضوم با عحوضوملا نم عوفرملا رييمت ".. 2 ىراقلا

 مكاعملا ىلع زبجولا زجوم مي لوصالا عماج مير ىبيعمذلل ظرربلا مارحلا ةمدالا ةفرعم
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 نيب عمال ىف بابللا #8 رجح نبأ مامهلا ظفاحلل بيذهتلا رصقخم بيرقتلا "©  زيجولا

 ىف ةياهفلا "1 راونالا علاطم م رخ ىبال ثيحألا ىف ىواقفلا ا" باتكلاو ةنسلا

 اي“ 2 ىجطرقلل راكذتلا باتك اذا ثيحمل ملع ىف ةرصبتلاو ةركذتلا "م.. تكتيدلل ةغل

 اهحرشو ةيذوقيبلا انما“ ىعادلا هيلا يات اميف ىعاسلا ةيبغب

 هقفلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىرودقلا نتم ال١ نيبمأ هب انعفنو هنع هللا ىضر ةفينح نأ مظعالا مامالا دقف د

 عطقالا مم ىرودقلل تالكشملا ارب ىرودقلا حرش ىدادحلل ةرعوجلا "6 ١ دّدعتم

 ىرودقلا حرش ياهولا جارسلا 1. ىرودقلا حرش تارمزملا عماج لأ ىرودقلا حرش

 نم ىلع ىبتجمملا اذ* ١ ددعتم عفانلا حرش ىفصتسملا !#* ١ ددعتم ىناعربلا طيحلا

 م#»©  دكعتم نيركلا عم نتم "0  ىرودحقلا حرش نويعلا ةقدح ١ #١ ىرودقلا

 مك ةياورلا فلتخ 0 كلم نبال نيرحلا عمج حرش 0 ١ فلوملل عمجالا حرش

 سرس ١ يل ةقينملا وهلا اننا كئارقلا نوع نياوغلا أ ةرغاولا ررحلا ".. 2 هقفلا رعاوج

 ىنيعلل عمجملا حرش ه0  هقف مراحل نييبذ "#2 ١ ةفينملا ةرحلا حرش ةسيقنلا رعاوجلا

 710 الجلج قفلازايتيبح هيا ١١و! ةيدنيلا «قواقملا»*:!نإلاراا دوعتم“( ناخ ضاق. ىواتفال "لا

 نبأ ىواتف *) فاصل ىواقف ا" سينجاتلا باتك .٠ 2سيفن ىواتغلا عماج

 لداسولا عفنأ أو ردقلا ليلج باتك رانخاملا ىتم ا ىداعلا لوصف ا“ حالصلا

 تاعقاولا "1م ةعيرشلا ةسايس ىف ةمدقملا "٠ ىواتفلا ةصالخ 4 ١ ةداعسلا حاتفمو

 فاقوالا ماكحا ىف فاعسالا "“. ١ نيدلا ماوقل بختنملا حرش نييبتلا 4 ةيماسأل

 زمجولا #*  ةيفنأل ءاملع تاقيط "0 ةيكلاولولا ىواتف “0 ةيرازجلا ىواتف )1

 ىف رداوجلا ا ىفشوروطسالا لوصف ث“ نيلوصفلا عماج 00  ريبكلا عماخل حرش

 نيبتفملا ةنارخ ».  تاراشالا فئاطل 780  ريبك حرش ىفصتسملا 0 »8 ١ تادابعلا

 مسع  ىخفملا نيبعم م»  صضيقلا هل لاقي باقك ”»# 2 ظذخأملا ةليمج ةيريخل ىوانذ "ل
9 171 
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 ىواتفلا عماج نت## ةينملا لّئاسم “د 2 ىلالينرشلل ةيناجرلا تاحفنلاو ةيسدقلا تاقيقكلا

 متت. داضقلا نيع 1 ١) ةيفربصلا اىواتقا 6| | ةبوجالا ةيستو ةلكشالا جتافم ا“

 ماكل نعمب ىكيا وقم 00 ١ ميك نبا ئواتف 61 ١١ ميك نبال ءاكحالا نك سكت

 ىرونف ىف عومج متو  ءاشعلاو رصعلا ىتقو ىف ءاشغلا عفر ا لاضنلا ىبأ ىواتف م”ع»

 ىتم م«.  اشاي لامك نبال تاجرختسملا 7220 ىواتفلا رات مسا 2 ىطويسلل ىتش

 ريغصلا عماجلا “م دوعسلا قال همان نوناق م. مناغ نبال ةاضقلا 2 معو ىقاولا

 ةريوجالا "© ةيادهلا ىراق ىواتف م“ ايو نبا ةلاسر "م#* ١ دكعتم دمت مامالن

 ءابيصوالا باذأ “مب ىدعاؤلا ىوانق “مث ىيدلاو ايندلا ةسايس م ةيضرملا

 رخازلا رجلا باتك 48. 2 ىفسنلا رمع ةموظنم "هأ | ةرثكب دزعتم ةيادهلا نقم !“»

 مب#  ىقاويكلل ةيادهلا حرش ل“ 2 عساو دقف مراحملا نييبن )» ةنمالا ةجحر بانك ا

 ةيادهلا ىلع ةيانيلا 4 ةيادهلا ىلع ىزابخل ةيشاح او  ىوجربلل ةياردلا ىلع ةذوعملا

 ةيادهلا حوش ةيافك 1 ةياحهلا ىلع ةيافعلا 4م ةيادهلا ىلع ةياغلا "4 ىنيعال

 ةياردلا جارعم مي"  ةيادهلا حرش نايبلا ةياغ | هداز ىضاقل ريدقلا عتق ةليكق ب.

 خياقولا حرش ".ه هقفلا ىف ىتص ةياقولا ”ل“  ةيادهلا ىلع ةيادبلا "ل“ ١ ةيادهلا حرش

 ةياقولا حرش ماضيالا "م  ةياقولا يصقخ ثايب 2 ةياقولا حرش ةياقنلا لا ١ هداز خيشلل

 ىراقلا ىلعل ةياقنلا حرش ما كلم نبال ةياقولا حرش ".. 2 ةياقولا حرش ىاتسهق ا”

 ى ى َِ ر 2 8 لح 2211 ذاكب دنستم هع كلا تضا ادلت ةياقولا رش ةياردلا رع

 ةلمد ونكلا ىتم املا ةعيرشلا ردص ىلع اشاي بوقعي ارو ١ ددعتم ةعيرشلا رطص

 زفكلا ىلع ىروطلا ةلمكت م1 رنكلا حرش فئأرلا رجلا "م. ىجليؤلل رنكلا حرش ا.

 ىلع نيبحلا ىرس ةيشاح ا  ىجليزلا ىلع ىبلج ةيشاح 1 ١ ونكلا حراش ىناتسرهشلا ".

 بختنم ا“ 2 ىوومأل ةمالعا زنكلا حرش 15 ١ ونكلا نقم ىلع ومولا لح من“ ىتليزلا

 ىروصنملل زمرلا فشك 4, 2 فئارلا رجلا ضيخلت فئاقلمل هدير >0 2 ونكلا حوش فداقأل

 زذللا ىلع ىروصخاا ةيشاح 5 زذللا ىلع نيكسم الغم 11 ىروصنمال ةبخنلا كد



11 

 داره رم رهبكلا ىءاطلل وفكلا مرش 6. ليلج ىسخرسلا مامالل طوسبملا

 نيكسم ىلع ىطاقسالا ةيشاح 8. ,مغصلا ىءاطلل رفكلا حرش 5# ١ طسولا ىعءاطلل زنكلا

 حاضيإالا م يراك ىلع دكمدت مامالل روغصلا عماجلا 7 نيكسم ىلع دوعسأأ وبدأ مك

 ىلع ىنيعلا حإ رمق 57 نيكسم لع نيمخلا ردلا أ. وزنكلا حرش ىنزاولا 8 رذكلا ىلع

 ةموظنم م" ١ دردعتم راقخملا ردلا رش رايتخالا 1“ ١ددعتم ريونتلا نقم #5 رنكلا

 لا 2 للا ىف يفستلا ك1 ٠ ا ةكيرطسملا لع ةتيوظنلا !اهقاقلل م0007 ايعإ ذب

 ىف لامعلا رنك #1  ةرثكب تددعت ىفسنلا ةموظنم 0١0# 2 ةموظنملا ىلع ىفسنال ىفصألا

 نقم ت0 2 تايفالخل ةموظنم حرش 50  تايفالخل ةموظنم 0*5.  لاعفالاو لاوقالا ننس

 ىونرغلا ىلع ىوونعملا ءاهضلا م6  ىونرغلا رصتقخم سرش م0“  هلمج ددعت ىونزغلا

 نبأ +مدقم ىتم م6 ريقفلا كاز 5: هقفلا ةفحأ عا“ هلمج ىونزغلا تامدقم اد

 كتاوف #2 ةمدقملا ىلع ىنامرقلا حرش 5#.  حرعلاب لاكلا ملع 856  ىدنقرمسلا ثيللا

 ىلع ةينشاح مد» ىاترمتلل ناوخالا ةفحت حرش ناسنالا بعاوم ءاهقفلا

 حرش ةموظنملا رردلا 50  ةينسلا سداوفلا 8880©  ساسالا باتك م##  ثيللا نأ ةمدقم

 ةبخنلا حرش ةفحلا م5  كولملا ةفحن ىلع كولعص 8.١  كواملا ةفحت ننم 8“ 2 ةمدقملا

 ةالصلا طورش م#ع# ةالصلا لدعم حرش ةالصلا ريقوت 51 ةالصلا لدعم م.

 هقفلا رجاوج م ةالصلا مجيتافم 8*7 ىلصملا يارس *  ةالصلا لدعم نقم حرش 65“

 هابشالا اليشاح 1  ,رداظنلاو هابشالا نتم 6. هحرشو ىلاديكلا هقذ “+ ىمرراوخلل

 نتنم ول هايشالا ىلع ملاص ئيشلا ةيشاح هأ ىومحلل هايشالا ةيشاح مم. ىنزغلل

 ىلالفسعلا ىوافف م رردلا كتمحدسر يذ مخ غلاو رردلا حوش نا ررغلاو ررحلا

 ىلع ةيشاح 0+ ررغلاو رردلا ىلع ىلالينر ملا و ررغلاو ررحلا ىلع ىدنفأ جاو ها

 ةلاسر 88 ررغلاو رردلا ىلع «لاز ىمزع “4.  ررغلاو رردلا ىلع ىناعلا ت52 رردلا ةبطخ

 ىف ةلاسر ك» نيمرل لا نيد تعفو ىخلا لئاسأا ىف فقيقكلا ةياغ ما» ىدنفا حون

 ركلا حرش 5 2 ىراقلا ةّلز #6  ىوكربلل ضي ماكحا ىف ةلاسر © ءادتبالا نايب
0.1 
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 ىواطحطلا ةيشاح ردلا ىلع ىبلأل ةيشاح م هلمج راصبالا ريونت ىلع رانخملا

 أ نتتم حاصضيالا راو تدجو ردلا ىلع نودبع نبا ةيشاح م41 ردلا ىلع

 ىواطحطلا ةيشاح م,“  محاضيالا روذ ىلع حاتفلا دادمأ 85 حاضيالا رون ىلع حالغلا قاوم

 ميا  ىلصملا ةينم ىلع ريبكلا ىلكلا ىنتم ىلصلا ةينم مع حالفلا قارم ىلع

 ىقتلملا 2 عد حاضيالا روذ ىلع ىدوعسملا 50.2 2 دوعسلا نال ةينملا حرش ا م

 ىقتلملا حرش ىقتنملا مم“ ىساويسلل ىقتلملا حرش “م هداز د ىقنلملا س عزت

 رانملا حرش ترم  تددعت كلم نبال رانملا حرش *مب ( تددعت ةخسن رانملا نقم 1

 جاهنم 54 راغملا لوصا ىق راونالا ةوكشم .1٠#  رانملا رصغخم ثم ' تددعت ىراقلا ىلعأ

 ىواعرلا ةيشاح م12 رانملا ىلع موهفلا حيقلت 1  لوصالا ىف ميقنتلا 7# ١> ىواصيبلا

 ريرقتلا 500“  ىبلج ميعاربال ريرحتلا حرش 1  دككلم نبأ ىلع هداز ىمزع 5# رانملا ىلع

 ضيا غلا :٠ لوصالا ىف يعل حرشت ضل لوصالا سايل حرش 18  ريرحتلا ىلع

 ىتكيسخا نقم ه. *  هلمج لوصالا ف ىودزي ه.*  ىزايخلل لوصالا ه.> لوصالا ىف نتم

 ةيشاح ه.©  عماوإل عمج ه.1  نيلوصفلا عماج ه.. لوصالا ىف داشرالا ه.*8 ١ هدحرشو

 مالعالا ةعبرالا ةمنالا عامجأ هدأ ةعيرشلا ردصل ميقنتلا ه.. ١ مالسالا خيشل عماوخل عمج

 بختنملا مرش نيهبقلا هأ“ بجال ىبا رصتخم هأا لوصالا جاهم حوش هأ.

 أ اشاد لامك ىبال راذملا حرش هأو عماولل عمج هزاع ىقاهفصالل رصةخملا نقم ها“

 ىلع حيولتلا ه1 لوصالل حيضوتلا ه»> بجاشخل نبال هقفلا لوصا ه» حجيولتلا ةبلح

 ىلحل مراصلا ها"  ميقنقلا ىلع حيضوتلا د“ 2 حيولقلا ىلع حيورقلا هل. حيضوتلا

 اهحرشو تاق رولا ن يتم نانزخ
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 ديحوتنلا مولع

 هللا اي مهترمز ىف انرشحاو ديحوتلا لها نم انلعجاو ديحوتلا ةملك ىلع انّثمأ مهللا

 ميحر اه نومحر اب

 رصتخام حوش فقاوملا رصتخم هاه ردقلا ليلج بانك فقاوملا نم

 دئاقعلا حرش كناوفلاو تمكنلا ها» ىسلدنالل لكنلاو للملا هل ىبلح ميعاربال فقاوملا

 دناقعلا ىلع ىئاودلا رش هل“ ىتنيزل هاوفالو نسلالا ها“»»  ئاقعلا ىلع ةيشاح هن

 بجاولا تابثا ىلع ةيشاح نم بجاولا تايتثا نه“ لال نبا ةيشاح ها

 غناصلا تابثا ىف ةلاسر ها“ »ب  بجاولا تابتا ىلع ىلاودلا ها" ١ ىرابلا تايثا ىف ةلاسر هم

 كاقعلا حرش ىلع ةنحشلا نبأ د“.  نيعلا ةيكح ىلع ةيشاح ه8 نيعلا ةكح هل“

 ناضمر ةئيشاح 6“  دئاقعلا ىلع نيدلا ماصع نأ“ 2 دتئاقعلا ىلع نيدلا حالص ها

 نا لوقلا ظيبشاح ه8 لامك هرق ةيشاح هد  دئاقعلا ىلع ىلايخلا ه*  دئاقعلا ىلع

 مامهلا نبال ةرهاسملا حرش ةدحاللا ه»  دئاقعلا حرش ىلع ةيشاح ه/ ١ ليلخل ىلع

 ةيجانلا ةقرفلا كداقع هدأ دصاقلا ىلع ىنودلا سرغ نبأ عر 0 دعسال كصاقملا 81

 ىتم هم ىلازغلل ةجرفنملا موش هما“ كيداقعلا ىلع ىلتسكلا ةينشاح #00 ىتسامركلل

 ةرهوممل ىلع ىناقللا حرش هدد ىقللا ةرهوج هما ىسونسلل تامدقملا حرش هدد علاطملا

 معمل ةيسونسلا ح ردع ا 1 اهيلع ةبيشاح هذا ىمهزعلا ىوكل ىدوذسلا ةديقع ةؤهو

 ما ىلع ىدعدهلا ها" فنصملا ريغل تامدقملا حرش ه0 اهحرشو عربكلا

 حرش ها" ١كيحوتلا ةملك بادآ ه6  مالسالا .ديشل اهحرشو ةرحلا ه1 نيقاربلا

 ةديقع سرش ه1 ١ ىسونسلا خيشلل ةيرئازمل حرش ها» ةيرئازخل ىتم ه»“ ىناقللل ةيرزإل

 مالسلا دبع حرش ىلع ىميحسلا خبشلا هنأ ةرهوممل ىلع مالسلا ىبع خيشلا هى. ىفاوريقلا

 ه.* 2 ىروهنمدلل ةرخافلا ةردلا سرش هد“ ىروهئمدلل سيفملا لوقلا ه# 2 ةرعول ىلع

 ةيبزجالا تارايقخالا ىف ةلاسر هنأ  علاطملا ىلع ديفكلا هه ىروهنمدلل تامكقملا حرش

 ىرغصلا هد. مالكلا ودك كفي ىدعدهلا ىلع ةيشاح هم كداقعلا قياس هلا



14 

 كج رصخ ةينونلا ندم# هدأ ىدسوخسال ىرغصلا 2 هحأ كفا نسل أ حر

 ىيهحلا حعسل ةينونلا حرش هدم سيحوتلا ةّطبذ هم»* ىروهئمدلل ةينونلا حرش هد“

 ءيدل ىف ىاهفصالا ةدح ىكداقعلا 8 اا زخم هدا ىيحلا نيس تكاشملا حرش هدأ

 نياقعلا ىف لقسكا ه1 ىناودلا ىلع ىلخخلخ ةيشاح ه» ةمكلل ىف ريم ىضاق هك

 ل2 22علا ةسمخ لوقعلاو كداقعلا ىف لئكاسر ه1“ ةمكللا ىف 2 القم هو

 51 ىراقلا ىلع ةحرتتو ىلامالا ءدب ىتم 651 دكيبشرأا رحب حردتت ةكو مالسلا كيع

 ىضايبلا ىبال ربكالا هقفلا يرش ه1  ىراقلا ىلعل ربكالا هقفلا حرش ه١ وبكالا هقفلا

 ىواسفغملل مققلا مرش 46 ةداعسلا ريسيت .أ ىهتنملا قال ريكالا هقفلا حوش "..

 اهنقمو ةيصولا سرش ةروج 0 ىلامالا ء>د ىلع ىيوفلا 41.*  ىلامالا ءدلب ىلع ةيادهلا ك.“

 1.1 داقتعالا ىف دامتعالا 1. ةيوبنلا ةمكذل حرش ١ “٠ لمكالل هقفلا 2

 دئاقعلا مرش هئاوقلا باقك قئاقعلا قانرارسألا "فضك 47 ١ ٠ فعلا ظاقلا ١ اج

 ةيشاح 1 ىرومعلل نيبعارجلا مأ حرش 11“ ىنازاةفتنلا دئاقع ىلع مالسالا خوش 17

 4 /  ىروجبلل ىلاضفلا حئاقع سرش 44  ىلاضفلا كئاقع 40  نيداربلا ما ىلع ىروعلا

 ىروجبلا ةيشاح 11 >ىدعدهلا ىلع ىوارملا ةيشاح 1م (2<ىدعدهلا ىلع ىواقرشلا ةيشاح

 ةيسونسلا ىلع ىروجيلا ةيشاح 1. ةرهودمل ىلع

 هحارتت دينو هذونمو . قطنللا ْط

 كدردع بيذهنلا ىلع ةيشاح 1“ بيذهتنلا حرش هدلع بيذطهتلا نقم 40

 ىرضخالل ملسلا حوت كرعبإ بيؤهتلا ىلع ىقاودلا ةيشاح "م ىصيبشل ىلع ىروهجالا

 ىلع ىرافغلا حوش 5 ددعتم ىجوغاسبأ ىغم كل ىروهنمدلال ماسلا حرش 0:

 هب سمسا لوقلا ىلع ىرانفلا ةيشاح 1* دكا لوقلا ىلع ىداعلا حرش 1. ىجوغاسيا

 صققلا وبا ريم .٠*1 ىصيبخلل بيذهتلا حرش 1 551 مك م ىلع بادآلا ىف
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 ظيشاح 412 ةيسمشلا ىلع بطقلا 1. ةيسمشلا بادآلا ىف ةيدنقرمسلا ةيشاح كن

 ىجوحماسيا ىلع ىراقلا ىلع 2“  ذيسمشلا ىلع ىداعلا تاقيكصت 1*# بطقلا ىلع ديسلا

 1 ىقاك ماسح عل ديسلا تافيرعت 1م ىيدلا ىعست ةيسمشلا حرش ب عبع

 مالسالا خيش مرش 1 بطقلا ىلع ىداعلا ةيشاح 12» >ىيدلا ىيح ىيسلا ةلاسر

 ىجوغاسيا حرش 1  ىيدلا ريخل ىجوغاسيا حرش هنأ  ةمكقملا حرش .٠ ىجوغاسيال

 هما  نودلا ماسح 4م  تاروصتلا حوش 42 ليصفملا حرش 407“ 2 ىكلاملا دواحت

 ىروجيلا ةيشاح 441 بسعغلا ىلع قاكلا حرش ٠ ملسلا نم ةسيقالا 0 علاطلا

 ىواملا حرش 4 ١ ةيدنقرمسلا نقم 14 مالسالا خيش قيوطلا حرش 46 ١ ملسلا ىلع

 ةيدنقرمسلا مراش ىولملا ىلع ريمالا خيشلا 1 2 اهيبلع

 ناميلاو ىناعملا ملع

 ىناعما رصتخم صيخالتلا جرش 04 ىريضخالل ظةموظنم 1 صيخالتلا ىتم 11

 اضيا ةيشاح 144  رصنخملا ىلع ديفأمل ةيشاح 4م رصتخملا ىلع سي ةيشاح

 ىلع لوطملا 17 نيبحلا دعس موش | بوقعي نبال صيخلتلا مرش ءيلع

 41ه نايبلا ىف ىونثملا ىلع ىرهوجكلا ',خ ىبلج نسح ةيشاح 1.“ ضيخاتلا

 حاتفملا ىلع فيرشلا كيسلا 10  ىناعملا ملع باتك نم ثلاثلا مسقلا 8,0 ١ دضعلا ةلاسر

 صيخالتلا ىماتفم "ما حاتفملا حرمتت "م.  ىناعملا ىف ىداوهلا 8,1 كيسلل حاقفلا

 حاتفملا ىلع ةيشاح ك.* ةرشعلا تالوقملا 4م“ ىطوبوسلل نال دوقع كد* لوطملاو

 "مح تابببالا حرش كه حاتفملا صيخلت حاصيإلا "ك1 ىناعم ا حاصضيأ حرش "مه

 بضطقلا ىلع حرشو ةيشاح 49. اشاه لامكل تاقلقملا ظيعيديلا 1م دكيسلا تافيرعت

 ىريكشاطل مالعلا تاعوضوم 11“ ةيدنقرمسلا ىلع ىولملا 44 نايبلا ملع ىف ةلاسر 1

 ىديفحكلا ةيشاح 4 ةيدنقرمسلا ىلع ماصع 0 ىولملا ىلع نابصلا 418 هداز

 ىرسل فوخلاو عوجلا سابل هللا اهقاذاف ىلاعت هلوق فيقكحت ىف ةلاسر 12“ ١ ماصع ىلع
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 ةقيقحلا «.. 2 ىوالبطلل ةموظنملا حرش 11 الع نبال ةيدنقرمسلا مظن 1م ١ نيدلا

 برعلا نم قابلا دبعل

 ةيسرافلا
 نانقسلللا حوش .ع م ىلع ناتسلج هر“ ةعيسلا لكايش .٠ ددعتم ىوفثم أ

 الم كسانم ب. 1<_صوصفلا حرش .« 2 نامالا رشن 4  ةيدنيشقنلا «..ه  هداز ىلعل

 رمل  ىماج النل قياصك 11 لكاس عومجام .٠, نيفراعلا سينا م. ىماج

 ا راطع كنه د مجخلا كولم راثا مظن اضيا ةلاسر أ“ مظن ناويدلا

 بارشلا رد«. ١ نيسح ريم تايمعم# 1-1! رونكلا رد > :اضيلرو »فسوف نا" ككل 01

 يرجع ىسراف ةغل ىعولا ةفحمأ ا“ راطع كنود حرش 0+ مالك رثا ةطقن

 تاماقم “م  ةيركلا متافم 4  تاغللا ظبحهب "8  ىبهولا ةفحت كا ظفاح حرش

 ةيكسملا

 ظعاوملاو فوصتلا بتك

 هللا انعفن ىنارعشلل راونالا حقاول “8  ربكالا خيشلل ةيكملا تاحوتفلا 4

 ىلاؤزغلل مولعلا ءايحأ ,م# هللا ةمحر ىنارعشلا مامالل رمحالا تيريكلا ا“ هب

 يرو ةيريشقلا ةلاسولا م ىناليجلا رداقلا دبع ىديسل بقاثلا ةجهب ب“

 ل بولقلا ءالج ب“ ىطرقلا ةركذت ان“ مالسالا خيشل ةيريشقلا ةلاسرلا حرش

 ةثالثلا ىجاسملا ىلا فيوشتلاو بيغرتلا راثيأ 05.  ملعتملا ميلعت 0  لماكلا ناسنالا

 جاهتبالا 6 هب عن هللا انعفن ضرافلا نبا ةينات حرش . رداخذلا ونك »“ ١ ةفيرشلا

 نيدلا ىبيح ىديس ربكالا ييشلل ةمظعلا باتك ”#* هللا دبع نال جاهنملا باختنا ىف

 نتملا عب نيرسفملا تاقيط عب ىدنقرمسلل نيلفاغلا هيبنت 7م قيرعلا با

 سئارعلاب ةاهسملا ءايبنالا صصق 7 ىارعشلا ناتسالل نازيملا ”»  قارعشلا ناتسالل

 ىف لامكلا ةيلح بو بابلالا ىلوا ةركذت أ ىناسكلل هايبنالا صصق ,ه. ىبلعتلل

 ةرخافلا ةردلا د رح نبال براقالا لبد .ه© راونالا جقاول رنك .ا* لال ةلئسا
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 ءافلخل ةهكاف مد ىنارعشلل رردلاو رعاوجالا ند« ىلاوغلل ىرغصلا ءايحالا هك

 لآلا باتك ب# ١رطخل ميظع عفدب رطولا بولقلا ءايض ملعتنملاو ماعلا 1

 نانسولا ظاقيا 1# >> ىسويلطبلا نيحناصلا ضاير 4 نيحناصلا ةظحار باس

 55 ةرفاسلا رردلا 353 رزونكلا جتاغم فل زومرلا لح د ردصلا حرمت أب

 ةفحن بد  ننملا فئاطل «*  كالمالا لزنت ا“  رايخالا ىساححت «#  مانالا ميبنت

 ةظعوملا 1 راصبالا ةعوق ابد بخاتنملا ب ىطويسلل كنايثلا نيا كولملا

 ىدنقرمسلا وبغل نيلفاغلا هيبنت دل“ .للولا اهيا «مأ ديشرلا ةلاسر جرش 3 سااجمللاو

 لزانم مث بولقلا ءالج حرشت هدم ةدأز ىضاقلا الاسر برا ءارقفلا ناتسمب بر“

 لمتشي عومج# بك زيزعلا ديع ىديسل ويردالا “مح ىنيريدلا جاهنم 05 ىيرئاسملا

 ىف ريكالا زنكلا 9 صلال صلخأ سلاجملا ةهوت لئاسرو دينثرلا ردب ىلع

 ةضورلا رصتخ با“ نيقدافلا ظضور 9“ لامكلا ققحملل ركنملا نع ىهنو فورعم لاب رمالا

 نيع قم فل كولملا ذخذكصن نيفراعلا ناتسب 22 نيفراعلا ةضور أو

 حوش ه.أ هرذنملل بيعرتلاو بيغرنلا عماج م. ىراقلا ىلعل هحرش 1 ماعلا

 ىزوجلا نبال ةلمسالا نع رابخالا مالعا م.“ - ةليلبل 55 بيعرتلاو بيغرتلا

 ةايلإل دياوغلا مه نوحلا جئاصن "10 0 ا ارارسالا كفشتكا للا بونذلا قايرق م.5

 صناصخلل ررغ ملا مالسلا هيلعو انيبث ىلع لوقلا م٠. رصشل انديس ةايح ىلع لوقلا 1

 ىراقلا ىلعل ظعو ما >> مكفتملا ةركفو رصيتملا ةرصبت ما“  :ةقطانلا ررغ ما  ةخاولا

 لخدمملا مآ“ ناك ةغلبسسا ىف نارا فشك + ىدنفا جونا ينسلا دكياوفلا ماد

 قداصلا رفعجل فئاقال رنك ه1 ىطويسلل كلولا كقف ما ىناسملتلا جامل نبال

 ىناعملا راهظأ هللا“ نيرمتلا م0 سورعلاو ساولا جات ملا ردابكلا فارنقا نع رجاوزلا مل“.

 بولقلا ةابح مل“ نذعلا لهنملا ف ىدرولا برشملا ملم مارملا ليصحت' مل ةقيقملا

 000 ةمالا ةرواجلا نهاردمعلا | تفشك د01. نارلاور لولا رسال... كولقلا) توك 13١

 ملك بولقلا ىداح ,*# هاملعلا ةضور هل“ جاورالا ىداح ما“ عبسلا تاهبنملا
3 01 
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 رحكلا مل" #» ىنزومخل ىبال سيلبا سيبلت هل“| ةعرونلا سلاج م"» ةعلمل صئاصخ ىف ةعمللا

 ىيبلل نوصم م. جاورالا ىوالخ مل“ لفاحللا ةفح ماعم شيعير اب روهشملا سيقنلا

 ىف ةدراولا رابخالا مز“ نيكاصلا ضار رصتخ# م نيعبس نبال تايعبسلا ٠

 مشل  راكذالا ىف ةلاسر م“ ملعتنملا ياهنم ممتد ىلاوغلل ةمكلل لوصأ مت© نوعاطلا

 تاقبط م >يديرملا بادا ىف نيدلا باوبا صتف م  هابتشالا ىف ةدراولا تيداحالا |

 عاطملا ناولس دجحس فئاقللا تهب مد(. ١ ةنسلاب سيبلتلا ىف الئقلا جنم ل 111 |

 نييدرفلا كاك ةنسلا لفأ راهظأ مدع قدصلاو ىيدلاب فقلعتت لئاسم مم“

 بقانم مم» ١ قازرلا كيعل مالعالا فئاطل هم« مالسالا يشل نالجحلا ةطقن هدا

 ناجرملا ةطقل م نيبلاطلا ىيدصاقلا ياهنم م. ظعاوم بابللا حرش 1 ءايلوالا

 ركب ىنا ةفالخ م1 نيقتملا ةرصينت م1“  معلص ىبنلا بسن ىف حاورالا توق

 ةييهلا م80 ةماقتسالا قيرط م4 ١ روبقملاب راجمتسالاو روبقلا ةلسسم م١6 ١ فقيدصلا

 ظخكم لجاضف ملال. ظعاوملا عومج# بانك م1 نيعبس ىبأ ربهيغأ تابيعيسلا ملح ةينسلا

 لضف ىف فيطالا عماجلا هدأ مالسلاو ةالصلا لضفا اهنكاس ىلع ةروغملأ ةظةنيدملاو ةفرشملا

 ىسحعلا طبس ق3 ةريبك ةلاسر محبا“ نيس 0 لخالا ىف نيبعلا الرق مى“ اهلهاو ةكم

 مب ميحوأا ديعل رارسالا فشك مه اهريغو تاباكح عومج# بانك مب نيسفللو

 باتتك م1 حورلاو لقعلاو سفنلا + ىنغملا ىلع حوقفلا مي« ىراقلا ىلع لماسو

 برقلا تاكفن مد“  دهقفلا ريغ ظعاوم مرا نييبت مما مالسالا ةعرش هم. ىعاصضقلا

 ةعمشلا روذ هدف ةعاسلا طارشا تاراما مدد نصاقلا داشرأ مه نيكلاهلا ذاقنأ مدل

 ظاقيأ م كويسملا ريثلا هك نالضف نبا ةموظنم مدح ملعتملا ميلعت مح«

 سرفلا كارو +1“ ,., لولسملا فيسلا م8 . ١ روطسلا» مكح ىح زارسالا فشك مثلا نسكاللا

 ددالقلاو كّتارفلا مك ىدنواكسلا لك مق ةيدنيشقنلا لّئاسم م قرعلا نبال

 تامالع ىف ناعربلا 1 ربكالا خيشلل صوصفلا م6 ١ ربكالا ييشلا لئاسر م 2 ىلاعثلل

 ولع نايف ىف لاسر 1 مانالا عيبينت 1 ةكراملو ىيسلا ىف ةكربلا نامؤلا لها
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 هللا ىلص ىدهملا تامالع 1 >ةيدحهملا تارظانملا 1.“ ١ ملسو هيلع هللا ىلص انيبث ماقم

 د ا نارقلا لباس نب ناييعلا] 2:10 لوشرتا ؟قملا[ةقولصلا ١ لكاضفانفم ٠ .ةقسو هيلع

 41! 2 ةياحهلا ةياحب ىويشقلا دوادل ةيئاقلا 1 نيكلاسلا ةرانم 1م 2 فئاقلل

 موهفملا فقطنلا 1 ءاملعلا فيرعت 1 ١ نموملا مسالس 1 ىروهجالل ناضمر نكاضف

 خحشر ١ 1١ ريقفلا ةبدن 1 نيكلاصلا ضاير 4 ىكرملاب راوسالا عماج ةزه

 2ع هل ةقيرطلا ىلع ىدنفا بجر ٍِ 2 ةيطمحملا ةقيرطلا ىتم 1 جسصنلا

 ىسلبانلا ىنغلا كيعل ةقيرطلا حرش 917 ىساويسلل ةقيرطلا حرش 1 ١ نالع نبال ةقيرطلا

 ىلع هداز هجاوخ ةيشاح ةقيرطلا ةوجرذ 10ه ىمداخلل ةقيرطلا حرش همبع

 51 داعلا نبذل مك حرش 1 ىردنكسل ١ هللا داطع نبال مكيللا نتم 1 ةقيرطلا

 نيبعطقنملا سينا 1[ ربهدتلا طاقسأ ىف ريونتلا 1 ىركب ىبال مكمل حرش

 هقعانصو بطلا بتك

 ىف دواد ةركذت هم دواحل ميرشتلا ىف ةعونلا 1“ ىبهذلل ىوبنلا بطلا 9+

 نوناق 1#  ربساوملاو 8هعقملا ىف ريسملا لوقلا 1502 بطلا ىف ةجرلا باتك 9*» بطلا

 00 57 | راظيب, نبادحادرفما 93 ١١١ ىربكلا ازاطييلا نبأ تادرغم 1:1 ١ نسيقرلا| ايس ىبا

 نامقل كنع دجوي ليلج باتك 10 هعاوذاو كعطلا ىف تاقوط 18| بطلا ىف ىسوطلا

 و5 تامالعلاو بايسالا 1 بييط كدي ارا كليحا بببالا | ةيبنع 16 ميككلا

 بطلا ىف سوسلكارب 15« بطلا ةعانص 78  راطيبلا نبال ةيذغالاو ةيودالا ىوقل عماج

 بانك .1٠ بطلا ىف نيعبرالا تالوقملا 28  دواد لصا ىديوسلا ةركذت 7م ١ دكيدحإل

 كطلا 3 دويلقلا

 سيمتكل خيرات 10“ تانئاكلا رم ؛م#  ادج ريبك باتك نودلخ نبا خبرات ما

 حوتف ىدقاولا خيرات 60 >ىدوعسمل بعهذلا جورم ا» ١ ريبكلا ىدوعسملا ييران 105
« 3 
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 ريزعلا بع دنع اذع ريغ ديرغلا سقعلا 10 ديعسلا كلملل ديرغلا كقعلا +٠ ماشلا

 فيس 7” ١ رصم ضيرأت ىيوطانلا ةموذ نيرظانلا ةجحهب ىزولل نبأ زيرأت 11

 «”*  بئاجلا ةديرخ ؟* 02ىطويسلل ةرضاحل ىسح ؟ ١ رصم لين ىف نزي ىذ

 منمدو هليلك 10 ١ردنكسالل ايندلا علب 8 ىقرجل خيرت 15ه ١ ىزيرقملل ططخلا'

 تاقبط #1. ميلس ناطلسلا عم ىروغلاو ةسكارمل ييرات 711 ١ ناكلخ ىبا خيرات

 مظن ىرجلا خيرات 08 ١ ىونرشلا تاقبط »! قارعشلا

 تابيبدالا

 1 برعلا ةرهمج 11 ةيسيلغولا بدالا ةتاوخ 1ع رعدلا ةميتي 1“

 شرع ىبإ نيحلا ىيحم ناويد 18 ىشيرشلل ىريرخل تاماقم حرش 1١١ ىريرحلا تاماقم

 ىقاشاقلل صرافلا ىبأ ةيدات حرش هل ضرافلا نبا ةيدات مل ضرافلا نبأ ناوهد

 هك  ىجافخل ةناكر 10  نيبعطقنملا سينا 1م* ١ ادج ريبك ىارغطلا ناويد ه0“

 نبا ةلاسر ىلع ىدفصلا حرش اره هيبن نبا نيدلا لامك ناويد 18 راربالا عمبر رصنتخم

 فورعم نب طم ىربكلا تابابصلا 1.8 نوديز نبا ىلع ةتابن نبا حرش “4  نوديز

 كيمكلا .ةبلح 11: . ىريعلل ناويد ١ 48١١ ريبكلا لكلا ىقصىيددلأا ويزرع ناوجكا 1

 راطعلا عمج 12 >ىسلدنالا ىليبشالا لهس نب ميعءاربا ناويد 1١ ىرشخمزلا ناويد ؟1*

 ا. ١ ىجلاطلا ناوهد 11 >ناطلسلا ناجركس 1م  ريغصلا تابابصلا نأويد

 ؟. ١١ ١ ةتابن [ميبأ ١ ناويد اا ,1١١١ ىجنعملا ناويد 210١ يرعلا | ناسل ١ ٠ 21١ تدلل

 تاقلعملا ةرايسلا عبسلا حرش ا.2©  ىناجرالا ناوهد !.ه رصع لك ءارعش حدم ىف رعدلا ةميتي

 ىناسملتلا ناويد ليلك نك ٠.1 ىواوبشلا ناويد 1٠٠٠١ قربلا نأويد ٠٠

 ىوسوملا ىلازغلا ناويد ا.“ سورديعلا ناوهد 1[. ريغصلا ىلكلا ىفصلا ا!

 تلثم !.0 2 نودوسا ىب. ىلعلا رظانلا هر الك نود نبا نآوهد ١.!  ىكاشلا ةعول ا.

 تاقلعملا ىلع ىنزوولا !.. هل خلثملا حرش 1 ىريون ىسح خيشلا ةثلثم (.م» برطق
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 سمخلا تاماقملا !.# فرظتسم نف لك ىف فرطتسملا (.» ١2قوتقعم نبا ناويد ا.

 ىموضل ناويد ا.” يعافر خيشلا ةلحر ا.ه ىطوهسلل ةيدر ولا ةماقملا !.“ع ىطويسلل

 ريغو بدالا جماج الع ١ بلعتل ةغللا هقك اله  مجعملا فورح ىلع

 ظيفلالا ىلع ليقع نبأ ا." ةيفلالا ىلع ىنومثالا حوش ل ةيفلالا ىتم

 ةيفلالا حراش ىدارملا (.»*  ةيفلالا ىلع ةصالخلا (.1”#  ةيفلالا ىلع فّتصملا

 مظانلا نبال ةيفلالا حرش [.“ اهيلع ىداوهلا ا." ١ ةيفلالا حراش لزصفلا وبأ ام

 ىزاغ نبال ةيفلالل يرش !.*. 2 ىنيعال ىرغصلا لءاوشلا ا." ةيفلالا ىلع جضوتلا ا.“

 ىنومشالا ىلع مساق نبا ا.“  ىنومشالا ىلع ىنفحلا |.*# ١ ىنومنشالا ىلع نابصلا ةيشاح !.8أ

 كلاسملا صضوا ا(. ليقع نبا ىلع اجسلا ا.د قومشالا ىلع ىناونشلا [.عع

 رئاظنلاو هايشالا ا8  ىورعزالا كلاخ نييشلل ميضوتلا ىلع مصيرصتلا !.8» 2 ةيفلالا ىلع

 بارعالا ةحلم !.هأ ىطووسال عماوهلا عمه ا.ه. عماوأل عمج مظن 4 ىطويسلل

 بابللا حرش !.ه* قزوزلل بابللا 5 [.ه)“ هيلع حرشو ليهستلا نقم ا!.# ١ ىريركلل

 حرش ام»  بيبللا ىنغم !.©  ىطويسلل نيكنلا اما  تاداعلا نال طيسلا أ.د

 ىلع ىنمشلا م1 ىرقملا نبأ ردرقت !.66  ىراقلا ىلعل ىنغملا حرش ا.١) هيلع ىنيمامحلا

 اه  بارعالا كعاوق !.* رجح نبال لصفملا يرش |0217 2 لصفملا نقم ا.1» ١ ىنغملا

 كلاخ خييشلا حرش !.10 2 بارعالا كعاوق ىلع ةيفاكلا سرش (.21 ١ ىنغملا ىلع ريمالا ةيشاح

 ىلع راطعلا ةيشاح (.4  دكلاخ يشال اهحرشو ةيرهزالا نقم !./ 8 ١ بارعالا جعاوق ىلع

 ةيمورجالا ىلع قولخلا ادب“ ةيمورجالا ىلع ىلذاشلا ا.د  ةيمورجالا نتم |... 2 ةيرعزالا

 ىلع ليربج خيشلا ا.  ةيمورجالا ىلع بيطختلا (.#* ١ ةيمورجالا ىلع ىلمرلا !..“

 اد»  ةيمورجالا ىلع كلاخ ضيشلا ا.«  ةيمورجالا ىلع ىوارفكلا |: ١ ةيمورجالا
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 ةيفاكلا نفم اما راهظالا نتنم ا... 2 لماوعلا ةموظنم ا. ةيمورجالا ىلع اجلا وبا

 ىصييخال حشوملا ام فيدال ةيبجاكلا [.مل“ اهيلع ىماج الم حرش [.مل

 ءابكذالا ناحكتما احب ىهاج كنم ىلع هللا ةمصع ا!.دث ىماج النم ىلع ماصع ا.د

 حرش 1 ةيفاكلا برعمو لماوعلا حرش ا.66  راهظالا يداتن ادأ ١لماوعلا برعم !.د

 ظيشاح 0 ادنلا رطق !.48 جدومنأ 1.1 ناكتمالا ةيشاح حايصملا ءوض

 ىنينتبلا ةيشاح [10 برعلا مالك ىف بهذلا روذش !.2 ىوارفنلا وأ ىواربنلل رطقلا ىلع

 بحاص روهشملا هيوبيس !.1  بهذلا روذش ىلع ريمالا ةيشاح ا!.6 دلاخ خيشلا ىلع

 باتكحلا

1 

 61: 5 "ل" ل الر 0 6 11 9

"1 70145 101-0111 2] 

 ة: 0011 6ج16 127 هسعمءعام للطةسااسدا» 1»هوعاطسع 1[ 011011

 012 2 2 0 ] ز ]1 +

 روقسدلا هل روفغملاو موحرملا ةسرداب ةفورعملا ةسردملا لخاد ةدوجوملا بتكلا ةذع نايب

 فقو ىف ةموقرملا بتكلاو ىداإل هارق باط هدازمظع اشاب هللا دبع ٍباكلا روس كثيللاو روقولا

 هخرأن ليق ةءوضوملا هأرق باط هدازمظع اشاب دود جاحلا مظعملا ريشملا هل روفغملاو موحرملا

 هداز ىيط ىدنفا نورلا دبع ضيشلا ماظعلا نيففخل ءاملعلا راضتفا موحرملا انالوم دب تمحي

 نبا رماو هدازمظع كيب هللا دبع حال ماظعلا ءارمالاو مخافالا ةدمع ماب اهانملست دق نآلاو

 00 و امك هاندا انتمتخاو اندامسا نيعضاولا نك كيد رداقلا دبع ماركلا ءارمالا لمع ةمع

 فلاو نييتدامو
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 بانك + ىءاشنلا كانك ىراضبلا ميد تا ملسم صيكت باتك ١

 ىنا دنس نع ىدحنسلا ىسل نا خيشلا ةيشاح باقك 1  دواد نا باتك ٠ 2 ىذمرتلا

 تابسانملا باتك ١1 ىرحدلل ةتسلا بتك تدع م ١ ويبكلا ريسفت باتك «“  دواد

 ك1 لذ اع كربلا ريشفتا باكيا اهنا وقنا دؤو باتك_ .١17١1 دوعتسلا ]ا وانتزيسفت جاتا

 ا" 2 ىوملعلل ريغصلا عماج حوش باتك ١ فاشكلا ريسفت باتك * 2>سيمشل حيرأت

 ضايع ىضاقلل قراشملا باتك ١١ ريوغصلا عماج نقم باتك | ١ 2 هدجام نبا ننس باتك

 عمال باتك " 0<عومج باتك "» 2 هجام ىباو ىءاسنلاو ىذمرتلا ةيشاح باتك 1

 حرش باتك ٠ ةيقيدأل ىواقفلا باتك ا“ ةياقنلا حرش عومج باتك ا» ١ ريغصلا

 حرش باتك جلطصملا ةيقر حرش باتك ا 2 لوصالا ةآرم حرش باتك "د ١ ةيزمهلا

 ىلع ةيشاح باتك 1 ءافشلا حرش نم ىناثلاو ىجافخلا نم لوالا باتكا "!١ ةاكشملا

 مسرب نيرظانلا ةجحهب باقك ا" ىحملل عماولإل عمج حرش باقك فقحلل يرش

 ىف ةرصيتلا باتك "*  ةيوبنلا لدامش حرش باتك ةياردلا فيقحت ىف ةيادهلا باتك

 باقك "ب ةيريغلا تامغن باتك ا“ ىودهملا ريسفت باتك ١٠ه ثيدحلا ملع

 حرش بانك ليكلا لضف باتك ىطويسلا نيدلا لالجل ةيبطاشلا مرش

 سارعلا سئافن باتك #“ ىلهيكاطنالا ىفطصم ةيشاح باتك م. ىبوليعلل جارعملا

 ىلاثلا باقك م نيكجحصلا لاجر نم ىناثلا باتك مس ةيجارسلا حرش باتك 8

 ةصخرلا فاح باتك #8 ىوبنلا بطلا ىف ىوسلا هن باتك *» ىجافخلل ءافشلا نم

 ةيشاح باتك 6.  لئامشلا حرش ىف لئاسرلا عمج باتك 84  ىصقالا دجسملا لئاضف ىف

 ىنسالا زنكلا باتك ه.  ةيركبلا ةديصق باتك 8# ةيزمهلا حرش ىلع ىنغلا دبع داتسالا

 ه رجح نبال ةيزمهلا حرش باتك ه" ١بيجلا بهاوم حرشب بيرقلا حتف باتك هأ

 ه»>  نيدلا مجانل فيرشلا دكلوملا باتك ه*  ىنغلا كيع نييشلا داتسالل لاسر باتك

 5. ةكسلل مالسلا دبع حرش باتك ه2  ىنولجكلا ليعامسا خيشلل ىراضابلا مرش باتك
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 ءزجح بانك 1 ىوغيلل ليزنتلا رئاعم ريسفت بانك هم نيلاللل نب ىقاثلا فصنلا كك

 ىوتنسالا تامهم نم .لوالا.١باتك 1 .٠ ..ىيبرشلل نارقلا ريسفت باتك 1. |. ءايحالا نما ىنآثلا

 راتخملا رذ باتك 1* ١ ماتفملا صيخلت حرش باتك 1“ ىدادحلل ةرهوجل باتك

 ىوانملا حرش باتك صيخلتلا حرش ىلل» ىجافقل ةيشاح بانك 45 ١ ريونتلا حوش

 راوبالا عيبر نم عبارلا ءرج باتك ٠١  ضىنومشالل ةيفلالا حرش باتك "٠ 2 ريغصلا عماج ىلع

 نيفراعلا نيتاسب باتك « بيبللا ىنغم باتك «. ىجافخلل ءافشلا حرش باقك 8

 سوماقلا باتك + ثيسدل ملع نم ىلحملا ىم باتك ب“ سلاجملا ةعرن باتقك

 ىلع ةيشاح باتك موجنلا عقاوم باتك 4 راهزالا تاهسن باتك د طيخلا

 حرش باقك «4  ملسم مي ىلع ابيحلا باتك ” رجح نبال ثتيدح نيعبرالا حرش

 ةرهاقلا رصم ىلع ةرضاحنلا ىسح باتك م١ لودصالا رصتخم باتك م.  ربكالا حيشلل ماسجالا

 ىسلبانلل ةيدمدلا ةفئاطلا حرش بانك مل“ ىبحللا ىلش نيما خيرأت نم ءزج باتك هل

 فرشلا ناونع باقك ه4 جيباصملا باتك مه ىلش ىنسح ةيشاحا باتك م

 باتك .٠  ىيفاشلا هقف ىف ريرحنلا باتك م١ لوطملا باقك مه. حلوصالا بل باتك هب

 باتك 1”  ةلجح ننال نادركسلا باتك 1 ينيذدلا لالج نم فصنلا باتك 1 جيولتلا

 ىقاثلا باتك ٠ 2 ىروباسينلا ريسفت: نم لوالا باتك 18 .٠ بوذخلا نارفغل "بوبتللا ةراشب

 400 تاجرا قا تانك 17 ةرايسلا بكاوك نم لوالا نلخمل باتك 14 ١ ىوبنلا !دهلا نم

 كلام نبال رانملا حرشو لوصا هقفو رانملا رصتخم حرش باتك 1 ١ نيحناصلا ضاير باتك

 فئاطل باتك ا(.  ربكالا ضيشلل ىرسلا باتك !1 ردجب لعاب ليسوتلا حرش باتك !.

 ارس باتك ا.ه قايرتلا موهم ىف قافشلا باتك 1.* ةاببحلا نيع باتك [!.“ تاراشالا
 جج

 تايارم باتك ٠ ثيدحلا ىف فيرعتلاو نايبلا باتك ا. ريسيتلا باتك 1.1 . رداقلا

 ىوغبلا ريسفت ةيشاح باتك |! ىكرق بامتك ||.  ىاميالا دعس نم لوالا باتك 1

 ىلع حيضوتلا باتك 1! ىطويسلل نيلالأل باتك ا|* بجاخلا رصتخم باتك !!*

 لالخل باتك ٠١ ريبكلا عمال نم لوالا باتك !!! دبولا حرش باتك | ميقنتلا
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 ىمهينغلا ةيشاح بانك |. هداز ىخايش م عبارلا عبرلا باتك |[ ةدهبلا ةاهون بانك [[

 حيضوتلا باتك ا!” ديلا قئاقدلا باتك 1١ ٠٠ىسنوتلل ىصضعلا ىئاوح باتك

 باتك ا" ١ نيلالإل ريسفت باتك |" © سوفنلا تادادمأ ىف ةلاسر باتك ا!* بلم نبال

 ا 2 تكولسلاو ريسلا باتك ا» ىسكرجلل عماوأل عمج حرش باتك ا" 200١ فيرش مركم

 دن ْ لوكشكلا باتك 1*[ هلضفو ملعلا نايب عماج باتك ا“. دئاوف عومجام باتك

 خيشلا ةلحر نتم باتك |*  ىنزيزعلا باتك !*  وناقلا نم سماخل فلا باتك

 ررغلاو رردلا باتك |  ىالعطل ريونتلا نقم باتك ا" ١ محمرلا ىف باتك ا|"» ىفطصم

 راوذالا قراشم فرش ىف راعزالا غلابم باتك ىجافخل ىلع ةيشاح بانك ا

 ايامك 15 ١ ١١ اابلاطلا «نيم'ا باتك- م +١١ ةالضلاو .كئاوفلا تاتك 18 1١*سومشلا باتك |-

 نيعبرالا حرش باتك *» ١ فتصملل ةيبرعلاب عماوإل عمج حرش باقك |؟*  ةعماهلا ةالصلا

 بيبللا ىتغم رش باتك ٠١  عومج باتك ا” 2 ىنومدئالا ةيشاح بدك اخ ١ ىوغبلل

 ءاملعلا تاقيط باتك ادا ىخيمامدلا ةمالعلا حرش باتك ا. دوهشلا حرش باتك 84

 امت  ىددنتفا ىلابل مكذأل صوصف حرش باتك اه“ ١ةكربلا باتك ان“ هداز ىريكشاطل

 بيغلا ةديقع حوش باتك ١١  روصنم ىنا ةلحر باتك >> راعزالا تاحفن باتك

 ةيفاكلا حرش باتك ١١١  تادرفملا ريسفت باتك ام» ىمسلبانلل مكال صوصف مرش باتك اه:

 لصافملا يرش باتك #1 رركلا حرش باتك ا! 2 ىنيمامدلا ةيشاح بانك

 ردص باتك ١ ١! فيرشلا بسح ىف فيرعتلا ةضور باتك !7* ١ ةيفاكلا حرش باتك 11“

 نبال باسنالا رصتخم نم لوالا باتك مساق نبال ةيفلالا حرش باتك !! ١ ةعيرشلا

 لاسر عومجمم باتك ىنتملا ناويد باتك 8 نارقلا ريسفت بانك 11 رهثأ

 باتك اد“  هكردلا ةيشاح باتك ا« ربكالا خيشلا ةينات حرش باتك ١ :١ تاراعتسالا

 ليقع نبال ةيفلالا حرش باتك ١©! ىابرلا قف باتك !*  ةريسلا رصتخام نم ىناثلا ءزمل

 حرش باتك ١٠١  ىلالبنرشلا لماسر باتك ١  لئاسرو بتك نم عومج باتك

 ىروهدلا خيرات باتك ا. 2 راعخملا َرحلا ىلع ةيشاح باتك |/ ١ ىدنفا دومح تايلجت
 ع7 4
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 ةيدنهلا ىواقف نم ىناثلا ءرج باتك امل راربالا عيبر نم ثلاثلا عرج باتك اا

 5 رمل كك ةينامعنلا فئاقشلا باتك ام* >> تاغل ىكرت باتك هل“

 كعسلا باتك امه  حاحصلا ىناعم ىلع ىاصقالا باتك الب نيسح النم الكابل حرش باتك

 باتك 11 ريبكلا ةينم باتك 1١١ لئاسر اهعمو موظنملا ةرضوج باتك 1 ىنازاضفتنلا

 05 بادالا ةفد باتك 19 جاهنملا باتك 11* فرظتتسالا باتك 11 ةيادهلا

 تالي.أت باتك !ذ» رهاوألو تيقاوبلا باتك 1 تيبقاوبلا تاتتكا ! نمرلا حتف باتك

 جرش نم لوالا 00 باتك ا٠.إ قاكلا نقم تاتك ٠ جيرصتلا باتك 98 ىديرتاملا

 باك ا.ع رطيسلا رورم باتك ا.“ سل ىلا ضيرأت باتك مط ١ مجضوتلا ىئاوح

 تاعك سابعلا ناويد بائتك 4 ىداعلا ةيشاح بانك ا". رافسالا ىف ىدغملا

 ىريجوبلل ةيوكنلا هايشالا باتك 1 حيضوتلا ةيشاح باتك مع ىوهكال ىواتقفلا

 انزر ةيريخلا ىوراتف باتك حاتفلا دادمأ باتك 8 ةيوبنلا ةردجتن بانك ا.

 منك صيخلتلا باتك اه كراحألا باتك ا[ عماوجل عمج حرش عماوهلا عه باتك

 باتك "1  راربالا بقانم باتك ا» 2 ررحلاو وهاوأمل باتك بتاكلا بدا باتك

 ةحلملا حش باتك "8  رنكلا حرش نم ىناثلا ءزج باتك ا". 2 ناعنلا ةفينح ىل بقانم

 ةيشاح باتك ا  ىفاكلا ىتاوف باتك 18 داشرالا حوش نم لوالا ءزج باتك ا“

 باتك ."١ 2 نايبلاو ىلاعملا ف صيخلتلا باتك اذ“ ةيجارسلا سومش باقك !#»©  ىزعلا

 وزنكلا حوش بانك 8“ ةيرزمل جوش باقك كولملا ةفحن باتك ا#» رحاالا ىقتلم

 ىنارعشلل ناؤيملا باتك ا*» بهذلا روذش باتك !*#*  ىواتفلا ىلع ةيشاأل باتك 1

 نارقلا ىف دامشرالا عومج باتك ا7» سابع نبأ ريسفت نم عبارلا عيرلا باك ا”

 حرش نم ىناثلاو لوالا ءودل باتك عانقالا موش باتك انهي ةيونسلا حرش باتك مصب

 فيلاق ىم لوالا ءزمخل باتتك اع باسنالا رصت# ىم ىناثلا ءوْل باتك !4 ١ ونكلا مظن

 مث#“  ىريكلا ةريس رش باتك ا** 2 مكلمل ناييق باتك | ىفنلل ىفطصم ىبا حون

 نم لوالا هزجج باقك ا»  ةيفاكلا رش باتك "#8 دوم نب مدال ويبكلا ريسلا باتك
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 ىلصملا ةينم باتك ا, ثبللا لا ةمهقم حرش باعك 64  سايع نبال نآرقلا ريسغفت

 تافيرعت باتك ا". ةيريصقلا حوش باتك رغدلا ةميقي ىم لوالا ءوأل باتك 8م

 ةينانويلا باتك ا:وب» حاضيالا باقك ٠ ىلليسلا نم قاتلا ءومخل باتك أ 5

 ممل ١ ضورعلا ىف ىئاوقلا بانك لهل بيرغ رهسفت باتك هم رعشلا باتك مع

 مساق نبا ىستح باتك #48  تارضاح ىم راقد باقك ممم 2 زوطملا رصان تامدقم باتك

 ميو ةرركل لوصفلا باتك ا" رايخالا ةقحم نم ىناثلا ءرذمل بانك .٠ ماشق نبأ ىلع

 حوش باك ا"# لوصالا ىف ريبكلا تاقرولا حرش باقك 1“ حجداقعلا ىلع ةيشالل باتك

 إب ةميتبلا بانك "4 مساق قاب ريهشلا نسح ىلع باتك انو مساق نبأ نبال ةيفلالا

 باتك 6  كهاوشلا حرش ىف دداقعلا دئاوقو جباصم لماسم باتك اقيلا قا باتك

 ىلش نسح ةيشاح باتك "| ةيعمشلا حرش ىلع ةيشاح باتك 0. تاغالا ىف لمجملا

 ىف نيعبرالا باتك "يع جازملا حوش باتتك ريح بدالا ملع ىف بصضتقملا باتك 8.

 مساق ىبال ةيفلالا حرش باتك طل نيعبرالا حتف ىف نيبلا حرش باثك "م ١ نيدلا لوصا

 تاريبخل لمالد مرش باقك 84  ةقرحل فعاوصلا باتك "م8 2 نيعبرالا باتك

 ةرياسملا بانك طوع جحيضوتلا حرش بانك أ اليادهلا نم ىفاتلاو لوالا ءوذل باقك ..

 ثمنا سبقلا رون باتك ممم فيوصق حرش باتك طر“ 2 بتاكلا ىئاكخ بامك رمو»

 باتك اما  كيرد نبدأ ةروصقم حرش باقك ال١ 2 رارقالا باتك طب ىلصأا ةينم باتك

 مث* ركب لأ ةروصقم حرس باتك 1 كتاوفو تكن باتتك مبلل نبع اك

 لام ةينشاوحح بانك م“ 2 ةيادبلل ةيادهلا حرش باتك اف# 2 نيقعنصلا نم لوالا هول باتك

 بانك ىفاكلا نم لوالا باتك م9  خظموكأملو ءاضقلا باتك "د كيرمشلا قنا نيدلا

 باتك ".2  نيعماجل رصتخم باتك 8١  ىراضبلا ةيشاح باتك 00  ريبكلا ىلخلا ميعاربا

 باتك ل“ رجلا ىم ىفاثلا ءرل باتك "ل ماصع ةيضشاح باتك "لإ  داهع نا ةيدع

 ك.سافم باتك "4  يىوتفلا ىف راشختملا باتك مل.  ىفاعمللا ءوض باثك .ع هقفلا ىف ىكلام

 باتك .1  ملكحالا ررغ حرش ىف ماكل ررد باقك "4 لايكلا حرش باتك "0  ىراقلا
* 4 
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 زنك باتك ال  فئداقل زنك باتك "1 >> فئاقدلا ونك باتك ".  ىسورديعلا ناويد

 راكفالا كيت نم ىناثلا ءولل باتك ا >ةيدنهلا ىواتف نم لوالا ءزال باتك ا“ سنوفلملا

 ىساملل حرش نه ثلاثلاو لوالا ءزِمل باتك نا" ١ لوطملا ىلع ىلش نسح باتك اه

 النم باتك ا ». 2 عومج* باتك 15  ةيهقفلا رثاوج باتك م  لوطملا باتك ا"

 ىلع ةيشاح باتك ا“ رودبلا علاطم باتك + دئاقعلا حرش باتك 8 نيكسم

 بانك ماد لضفملل :يشيمشلا حرش بانك اند دئاوفلا ىيدجت باتك ممم ديئاقعلا

 مرتو ردلا ةيشاح ىم عبارلا ءزدل بانك 50م فلاختلا باتك *#ب عومجمو فلحنم

 ىزغلال صيخلتلا حرش بانك “ ١ ىنيبرشلا نم ةعطق بانك ا“.  ماثللا فشك بانك

 بانك ”»#  ىلينأل ىلمل دع نإويد باتك ”* 2 ةميتيلا ىم ىاثلا مسقلا بانك

 حرش باتك 1 ثيللا نا ةمدقم حرش باتك و عيفشلا مدم ىف عيدبلا دقعلا

 ناويد تاقك 7730  نذيعيدبلا باتك **. ١ نيسللا ىب للحا ناويد باتك "نا نويعلا

 تاقيحصتلا ىلع نيحلا دعس باتك *  ىجحل ضيرأت باتك "+. مساق نب ليعام»أ

 ىلامالا ىصقأ حرش باتك م+#* لئامش عومجم باتك ”م#» ١فطنم ةلاسر باتك +٠

 ةيشاح باتك ب ةيادهلا ىلع هداز الم باتك م“ بيذهتلا ىلع لالأل باتك عم

 اما  ىيفاش دقف باتك "ه..  راهطالا بانك #4  ةيكرت ةعومجام باتك "ع | كجك

 ثيداحا باتك ه* بصلا مجع بانك "ه“ ١<صقان بانك هن قيضم لا كردلا باتك

 ًاطوملا حرش نم لوألا باتك هب عومجام باتك "هأ ةبخنلا مرش باتك "هم

 جابيدلا حرش باتك 4. دياقعلا حرش باتك "ه) 2ىقهيبلا ىنس رصتخ باتك !”ه»

 بانك ربع ةيرقملا حوش باتك كا“ نايبلا فشك باتك “م ضاير بانك ٠

 سيراوك راطقم ىروباسينلا باتك 8 ناكلخ نبا خورأت باتك انه 202فيوش ءافش

 "د. مكلفا رمأ باتك "44  سلاجلا ةعزن باتك "#»  تاريبلل لمالد حرش باتك ا"

 باتك /»  سيرارك حاقفلا دادما باتك نم عومجحم باتك ا" إ ثيللا ىلا ةمدقم باتك

 ءايحالا ىم ىناثلا ءرذل باتك اهي» مكأل صوصق حرش
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 اشاب هللا دبع موحرملا فقو نايب

 مب 2 نارقلا مولع نم ناقتالا باتك به 2 ةيندللا بهعاوملا نم ىناثلا هزل باتك “.#

 ميإ راونالا ةقباطم باتك ي»  ةيدمدلا ةقيرطلا حرش باتك يب ١ بئارغلا باتك

 تاريل لسالد باتك حرش باتك ٠مإ فير ءافش باتك ب. ىكرت نما نم ءزج باتك

 ىناثلا هرجكلا باتك هع ىلصملا ةيفم باتك رس ىالعلل ريونتلا مرش باتك ا“.

 حرش نم ءرج فصن باتك ه1 2 جاهنملا نم لوالا ءزجحلا باتك »0 ١ حاهفملا حرش نم

 باتك ا. جاتمملا ةفحم ىم ىناثلا باتك مم حاورالا ةحرن باتك )م ىراخبلا

 ىبلح ميعاربا باتك "4  ةيسدقلا ةلحر باتك 0  ةفحضالا باتك 8.80 2 ىواضيوبلا حرش

 ىطويسال ءافلخل باتك 4*٠ عومج باتك #1 مظعالا مامالل كنسم باتك 1

 لوالا هزل باتك مه. فرشلا نويع باتك 1/0 بهاوملا نم لوالا هزل باتك اد

 ىراخب باتك مرش  ىبلخل ىيدلا ناعرب باتك +. ىراضبلا نم لوالا ءزجعلا باتتك *.!

 كدينوقلا ىدنفا رمع فقو ناين

 لئامشلا حرش باشك 3 دعسلا علاط باتتك ©. ىبلأل ميعاربا باتك م.*

 باتك ©. كئاوفلا باتك 2.1 رومرلا صيخلت باتك م... ءهاشبرع نب ميعاربا باتك 5.

 سومشلا سمش باتك 58#  نارقلا ريسفت باتك “0 تاريخ لئالد مرش

 فقود سيل ةموقرملا بنتكلا نيب اباتك رشع دحا دجو

 4 ةيديكل ةقيرط باتك اد ةجابيد باتك م1*  ميولتلا ةيشاح باتك ما“

 راغخملا رجلا باقك م >> عومج باتك 5م صقان باتك م“ >> قئاشلا نم لوالا باتك

 بارك مروس روشنلاو ثعبلا باتك #1 خينكلا بانك 81 فرعي ال باقك 8.
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 ميحرلا نيولا هللا مسب

 ةليلكلا بتكلا ءامسأ هذهف لعب امأ هدعب ىبن ال ىم ىلع هللا ىفصو هدحو هلل ىملل

 ماضفلا ىلاءالا رحص ماظعلا ىلاولا ةحمع انديسو انالوم اهفقوا ىنلا اًيناث ةفوقوملا نونفلا ةعونتملا

 ىضاقلا هدازرطب ىماشلا ةبسنب ريهشلا ىدحنفا دجحأ جامل .لوسلا ةرضح مايالاو ىلايللا ةنسح

 اهل ةصوصخملا ةرجخل ىف اهعضوو فيطللا كىلملا ةيافعب افوفح لأز ال فيرشلا سحقلا ةنيدم

 راشملا الوا اهفقوا ناك ىتلا بتكلا عم ةيدجالاب اهامسو بلح اعاشنأ ىتلا هتسردم ىف ةعقاولا

 ال دحال ةسردملا نم الو بنتكلا ةرجح نم جرخأ ال نأ طرشو ليصفتلا ىلع هفقو باتك ىف اهيلا

 نم ءىش خاسنتساو ةعجارملا دارا نم لكو اًقلطم هوجولا ىم هجوب ةريغل الو خاسنتسالل الو ةرااب

 نينثالا موو طحالا موي ©و بتكلا ةرجح حتفل ةنيعملا ةعبرالا مادالا ىف تأيلف ةروكذملا بتكلا

 الو عنام ربغ نم دارا ام بتكيو ءاشو ام علئاطيو خامس ةدمرلو عجاروو يو موثو اعبرالا موجو

 ةسردللا ف نونكاسلا ةيلطلا اماو ةروكذملا ةسردملا ناكس ريغ ىف طرش اذهو كلذ ىف ةضراعم

 ام مهل عفدي نا بتكلل اظفاح نوكي نمل نذا هيلع ةحصلا تمماد هيلأ راشملا فقاولا ناف

 كلذو ةسردملا نم يرون ال تيت سردملا ىلع اهنورقي ىتلا بتتكلا نم مهسورد ةءارقل مهمؤله

 الوا ةفوقوملا بتكلا ىف طرش ام فيط هدعب نوكي نمو دجأ خيشلا رهسفتلل سردملا ةلافكب

 كلذ ررح 2 روهدلاو نامزالا ىدم .هلاح ىلع ىقبيالب ريغي الو لدبي 3: ايحرش اككع اًعكو

 فلاو ةثامو نيعبسو ثالث ةنسل درفلا بجر نم ىيرشعلاو عساتلا مويلا ف ىرجو
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 ىلا سي ةروس ىم ىواضوبلا ىلع ديجلا ىبا ةيشاح م ىواضيبلا مامالا ريهسقت |

 ىواضيبلا ىلع ماصع ةيشاح ىواضيبلا ىلع ديجْملا ىبا ةيشاح نم نارقلا رخآ

 ىباج ىدعس ةبشاح ىلع ىكاوكلا ةيضاح 4 ىواضومبلا ىلل ىوفصلا ىسيع ةبشاح ه

 ىواضيبلا ىلع ىنورزاكلا ةيشادع م ىواضويلا ىلع ايركز ىضاقلا ةيشاح ٠ ىواضوبلا ىلع

 اناشكلا رصتخم ١.(  ".تلصفا| مح 5 .ننارقلا لوا نم ئواضبيلا لع قوقلا ائيشاح 4

 ىلع ىيطلا ةيشاح 1 فاشكلا ىلع فشكلا ىم لوالا فصنلا بيرقتللاب ىهسملا

 نيريغلا سبق اه نيلالخل ريسفت نيدلا بطقل فاشكلا ىلع ةيشاتح فاشتكلا

 رهسفت |؛ ١ ركلاب ىهسملا نايحع نأ ريسفت 1 ىواشنملا دمحم علاطلا قال نيلالؤل ىلع

 ىونوقلا ىيدلا رحصل ةحتافلا ريسفت #» ىدادخخل .ميسغت نم لوالا عبرلا )» 2١ ىونزغلا هللا

 ءوجلا هه هاشداج ربمال مدقلا ةر وس ريسفن 0٠١ ىتاوكلا ريهقت نم ريخألا كتيلتلا مر

 ماهلا ىم ثلاقلا ءرجلا نينثآ كلج ريسمتلا ريسفأ ىم ا" فاصتنالا ئم ىناثلا

 رجبتلا . © 2 نارقلا ىطايل ةقطنلا علطم ريسفت :١9 - ىدنقرمسلا ريسفت نم "م .٠ نمحولا

 بارعأ * ١ ايركز ىضاقلل نآرقلا ىف سبقلي ام فشك ىف نمحرلا جتق 0 ريسفتلا ملع ىف

 كرر سلا ةيشاحا ما "+ ١" ىرفلا ,نمحرلا| تفعلا نارقلا عفانم_,!+*. ب ىيمشلا قبال نآرقلا

 ليلكالا "ب 2 هداز اهشايلامك 55 مس ٠١ سي ةروس ريسفت ىلع ظعطق ه ىواضيبلا قع

 ليزفتلا طابنتسا ىف

 ءادتبالاو فقولا ساضيا +. امامق رهسيتلا »| ةيبطاشلا حرش نم لوالا فصنلا

 تافوقولا نم ىفخ ام ظةفرعم ىف تاهيبنتلا *" ىرابنالا نبال

 ةقررشلا ةنشسلا فتك

 مع رجح نبال ىراخضيلا ىلع ىرابلا حتخ نم لوالا 5“ ىنيعلل ىراخبلا وش 50
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 ةييبشاه حيبقوتلا 4 ميحصلا عماجلا تامهبا حيضوتلا م ىنيمامدال ىراخيلا 0

 ىنابالكلل ىراخضيلا ءامسا ميرختأ + نيكحصلا نيب عيجلا ©: ىطويسلل :ىراخيلا

 ىاسنلا جيحص هأ ىذمرتلا ننس جيد ه. ماسم عك يرضتسم نم لالا 8

 نفس حرش ه* ١ ىنجالا ىلع ابولأ وعز ه* ىاسنلا ميك ىلع ىدنسلا ةيشاح هه

 اطوم حرش ه«  ءمافشلا ىلع ىنميلا ةقيلعت ها فيرشلا ءافشلا » ىطويسلل ىاسنلا

 حومشا 1. ىوغبال ةنسلا حرش نم لوالا فصنلا ه1 جيباصملا مرش هم ىناقرولل كلام

 نيدلا هيجول قراشملا حوش 4 نيدلا لمكال قراشم حوش 1 ىراقلا ىلعل ةوكشملا

 حرمت ١ ٠ ىراقلا ىلعل لئامشلا حرش ** رجح ىبال لئامشلا حوش 1“ ىناجكرالا

 ةةيوونلا نيعبرالا حرش »© 2 ىناقاللا خيشلل لئامشلا ىلع لفاحلل ةيحهب 4  ماصعل لئامشلا

 بيذهت ىم ىناثلا « ىنذابالكلل رابخالا ناعم 1  رمثالا ىدال ةياهنلا » ىتيخربشلل

 كاسنلا تاقبط #8 ١ وبلا دبع نبال باعيتسالا نم ةعطق د ىوونلل تاغللاو ءامسالا

 نم «٠٠  ةرهتشملا تيداحا ىف ةرثتنملا رردلا »*  ريتثالا نبال رايخالا بقانم ىف رافخملا

 رجح نبال ةيزمهلا رش « ١ ىطوهسلا تافلوم نم ةعوم## 0  دحاو دلج ءايلوالا ةيلح

 ةظكاهب م. ءافلخلا ةثالتلاو ىذلا ىزاغم ىف ءافتكالا 1 ىاقرؤلل بهعاوملا حوش

 ةدربلا سرش هللا هداز يشل ةدربلا حرش م١ لئامشلاو تارجتملاو رهسلا صيخلت ىف لفاخأ

 اهلوا ثيرحذمل ىف ةعومج م# قارعلا ظفاحلل كيناسالا بيرقت ما“ -(ىبسحقملا ىضر خجيشلل

 مظن اهلوا ةعومجم م مالا لئاضف ىف ةمهملا لوصفقلا مه (2<ثيدحالل ضقانب نم ىلع درلا يف

 فسنلا مم رظنلا ناعما هعمو ديناسالا بخكتنم مب 6><ضورعلا ىف ةلاسر اهرخآو ركفلا ةبخأ

 ديع ةلاسر اهرخآو لدامشلا اهلوا ةعومج# م١ ريثالا نبال رايخالا بقانم ىف راقخاملا نم ىناثلا

 ىراقلا ىلع النمل لئاسر اهيف ظعومجم 1 >ىمرادلل ىراضبلا تايثالث ١ 2<ثتكدلا فلاخل

 ىقوهيبلل ةوبنلا لالد 1“ 2 مارملا نويع ىلأ ماسقالا مسقم 1

 ىسافل تاريبخل لئالد ىلع تارسملا علاطم ؟
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 فشالاب ىمسملا ىودزملا حرمت 9 جيواتلا ىلع ىهيرف ةيشاح 514 0 باقك 6

 نبال رانملا حرش ىلع ىلبنكلا نبا ةييشاد 8 نيدلا لمكال رانما حرش ىف راوذالا 1

 بجاحلا نبا رصتخم حرش ا. ١ دصعلا ةمالعلل ىهتنملا رصتخم ىلع حرش ا. كلم

 ىسخرسلل ةمدالا سمش لوصا !.* ىراصتعقالل لوصالا ملع ىل' لوصولا تمس ! ىاهفصالل

 ىلع ىدلبازاقلا ىتلاسر ىلع ىوفكلا ةيشاح ا.ه ةياقولا رصتخم هعمو ىنكيسدا (.

 يضوتلا ىلع جيولتلا 4 جيضوتلا نم عبرالا تامدقالا

 فيرشلا هقفلا

 ٠١  هداز ىلابل رنكلا حرش 1.1 ١ ىنيعلل ونكلا حرش اه ١ ىعتليزلل زنكلا حرش

 قاقتالل نايبلا ةياغب ىممسملا ةيادهلا حرش || 2نيكسم النمل رنكلا حرش ىلع ىمتاخل ةيشاح

 ىلع ىبللج ىدعس ةيشاح ا“ سدحاو كلج ةنكشلا نبال ةيادهلا ةيشاح نم ا!
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 نم ةيادهلا ىلع حرش ٠١!  لمكالو ىدعس ىلع هداز ىلاب اليشاح !1* ةياحقلاو ليمكالا

 ظيشاح ١١١ 2 ,ئاظنلاو هابشالا |! عويبلا باتكو حاكنلا باتكو ميل ىلا ةراهطلا باتك

 ظيشاح |! 2 ةعيرشلا ركص ىلع ىدنقرمسلا ةيشاح ! 2 ١رئاظنلاو هابشالا ىلع هداز كريز

 عفانل هقفلا رش ا فقنم ىلعل رردلا رصتخ |". 2 ةعيرشلا ردص ىلع ىباج ىخا

 ريغصلا عمال حرش ا  دكيهشلا ردصلل ريغصلا عمال حرش | رحبالا ىقتلم حرش

 ىطالخلل ريبكلا عماج صيخلت ا"  كياتعلل ريبكلا عمال رش ١"| ناخ ىضاقل

 ىواحطلا حرش ١ اخ ىضاقل تادايزلا حرش |"» ىنابالبلل ريبكلا عماجل صيخلت حوش

 اجلا ررد حرش ىف راكذالا ررغ ا". 2ىقاجيبسالا مامالل ان»  يناطلسلا ماكحالا | ر

 كمدالا فالتخا ىف ظمالا ظيحر (»* 0 صضئارفلا ىلع لامك نبا |"”* ١ىتفم تامهم ىواتف

 حرش |"  ىليبدرالا دومكل ةيفنحلا تاقبط |" ١ ىواضسلل ةيفنحلا تاقبط م

 حرش ىف ةينسلا ةردلا ا“ ىلازغلل ةيادهلا ةيادب هرخآ هقف باتك ام ةيبحرلا ةموظنم
7 5 
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 ةثالخ ددع ىالينرشلا لداسر .ئم 610 . .كاليقرشلا_لئاسر 12. ىبوسوطلل ةيهقفلا كداوقلا

 ةينايرلا ةالصلا 6+

 ىكلاملا نيحلا ناعربل مالعالاو ةيادهلا مع ليلذل رصتخم مرش ىلع ىتارخل ةيشاح مر

 كّئاقعلا بتك

 ةيشاح ا ١ ىنبورقلا هللا حتفل فقاوملا ةيشاح ا" ١ ىناقللل ىربكلا ةرهوج حرش ا*ه

 ىزارلا رضفلل لوصحل باتك نم لوصالا ليصحت 10. فقاوملا حرش تايهلا ىلع ىدوعسملا

 ديرجتلا ةيشاح ١١  نيدلا رصنل كئاقعلا طداوف حرش اد. ىنزارلا رخفل لصد رش 4

 ةمالعال ىفسنلا ىئاقع حوش 101“ ىثوقلا ىلع لالج ةميدق ةيشاح اه ئيشلل دقن

 لاللل ةيشاح ىلع ىدركلا رديح نبال ةيشاح ام هداز هجاوخ تفاهث ا2 ١> سدعسلا

 حرمش مب 2 ىناودلا لالخل ىتاوح اهيف ةعومج ام»0  لالإل ىلع دومحن ةيشاح اهعمو ىقاوحلا

 51 بيذطيهنتلا ىلع دامع ةيشاح هه ىقومطسقلا دمحأ نب ناهيلسل مالكلا بيذهت

 اهيا اهعمو دبعلا لوقي حوش فئاحاصلا حرش ا 2 ربكالا هقفلا حرش اهلوا ةعوم#

 ىرهشرفال دداقع رشا ع ةيواحطلا ةديقعلا حرش 11 ١ كلوا

 نابل ةلمسا جو نع ناولاو باجمل فشك ام ىنارعشلا مامالل نيرتغملا ةيبنت !1*

 فراعملا فيردصتا نهحلا ءايضل صوصقلا مرش 1 قيرعلا نبال صوصقلا 4

 رارسالا فشك عم سوفنلا بيطهت ٠ نيغلا باهذال نيبعلا كلسم حرش 81

 افو حمحمل ةيدبالا رئاودلا فيقحتو ةيلزالا رارسالا فشك ا“ رونلا لكامه حرش اا

 ءاملعتلا ةلضور 16+: !ىريمدلل ىتسحلا للا هامش حرش أىع, ((كرادملا ىهتقم [
 ىةسو هنؤال
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 ةغللا بتك

 برغم ا...  ىروعش كنهرف © هللا ةعذ [م ظغللا روتسد ال0١ 2نسوماقلا ا

 2220 01١ ىرتكلا ءاقبلا .ىاآ تايلك 6 جخاهلدحتوادلكلا تقلا مما اننا .يررطملل

 ظ حابصملا امم رهزملا ام* كيبسلا

 وحدلا بنتك
 ىنيمامدلل ىنغملا حرش ام+ 2ىطويسال بيبللا ىنغم ىلع بيرغلا حتف نم نقال آم“

 ىلع ىطاقسالا ةيشاح 4 ىطويسلا مامالل ىفغملا دعاوش حرش ا[ ةيدغهلا ةعطقب

 اضيا نيدلا هيجو ةيشاح !! ىضرفلا رهع حيشلل ىماأل حرش نم ةعطق ا 22 ىنئمنالا

 ىماجلا ىلع ماصع ةيشاح [19*  ىماجلا ىلع اضيأ هللا ةمصع ةيشاح 1 ىماخل دع

 ىوفصلا ىسيع ةيشاح ١!  ىماجلا ىلع ماصع ةيشاح ىلع ىدركلا دمد ةيشاح 9

 حابصللاو ةيفاكلا !8» 2 ىناعما فورح ىف ىنادلا ىنجحلا !|! ىماجلا ىلع ماصع ةيشاح ىلع

 8 ىدنهلل ةيفاكلا حرش 8 ىناهفصالا ىنيدلا سمشل ةيفاكلا حرش 01 لماوعلاو

 جرش ]١ 72١ ديلقاب ىمسملا لصفملا رش ا." ىرشخوال لصفلا أ حابصللا ةجايهد مرش

 ةدمع اهلوأ ةعومج# "م نايح قال برعلا ناسل نم برصلا فاشترا ا". لصفملا تايبا

 جعرمتا 1“

 2 ةساململ ءآرعش هامسا ىف حهبملا ةعمو نييوغللاو ةاحنلا تاقبط 8. ىليبدرالل يزومنا

 ماشع نبال رطقلا حرش "8 ١ ةيبجاحلاب ةبقلملا ةيناكلا كئاوز اهرخآو ظفاحلا

 بدالا نازيم ظأأ داركالا ىذغم حرش ماشع نبال ىربكلا ليمج حرش

 فرصلا بتك

 "او هداز خيش ةخيشاح ىكاكسال حابصملا مارس ىك اكسلل مولعلا جاقفم

 دكياوف حرش الان زاجمالا ةياقن ىف زاججالا ةياهن 4 لمكا زييشال لاتفملا صيخلت 2

 ىلع كفنصم ةيشاح 1 حاتفملا تايبا حرش هعمو فاشكلا تايبا حرش مم دضع ىضاق

 رصتخملاو لوطملا ىلع ىورهلا ةياح انازإإ لوطملا ىلع نيدنا ردص ةيشاد انارق لوطملا

 5 اميل
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 دحاو كلج ساضيا "** رصتخملا ىلع ىلطخل ةيشاح # عسا رصتخملا 8#

 ىولودال رهبغصلا ةراعتسالا حوش الز ىولودال ربيكلا تاراعتنسالا حوش اناا

 فطنملا بتك

 علاطملا مرش ىلع انشاب ىجاح ةيشاح ا ىزاريشلا ىيدلا بطقل علاطم حوش اإل

 حرش ا" ١ ناطلس هاشل ةيسم.لا تاروصت حرش ا". 2 اهشاي دحاول علاطملا حرش

 ىدزي هللا دبع بيذهتلا ىلع ةيشاح ا» ىتاكلا نيدلا مجكانل فشكلا

 تكلا بادا

 مهيتك ىف ةيفوصلا حالطصا نايب اهمرخآو ةيفنامل ةلاسرلا ىلع هتيشاحو هداز ىريكشاط ا"

 مادا ىف صاوغلا ةرد حوش ا” ىشيرشلل ىريرتمل تاماقم حوش مربمع ىيواوحلاو بادالا

 ةلاسر 0“ لتاوالا ةرضاحك 81, ىنيوزقلل تافولخملا كئاَح رسم ىجافخال سانلا

 ىقيسوملا ى ةيكتفلا

 ىبلج بتاكل خيراوقلا مهوقت أ ىبعذلل ربع نم رابخا ىف ربعلا ا. اهنناهج اك

 رومهت ضيرأت *  هداز ىمظنل افلخ نّشلت ا .: ١ راجلا راقسأ ىق:رابكلا ةفك 6

 مدع خيرات 1 ىليهسلل كيدجو ميدق رصم خيرات د هداز ىمظنل

 ةيعيبطلا ةيلل

 هداز النمل ةيكال حرش 858:

 ”"م. 2 وجانلا نوعلل رثاأل م5 ىزارلا رخفال موجنلاو مسالطلا ىف موقكملا رسلا ام

 ةرمكلا ةسمكل بكاوكلا ليداعتو ةرايسلا ةعبسلا ميواقت
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 فوركلاو ءامسالا

 فرصتلا ىف ىنسالا عيضرلا ١م“ 2 فاقوالا ىف ةةعاطق "#8  ىنويلل ىرغصلا فراعما سمش ؟مأ

 مم 2 ىكوتلاب ىدنهلا روماس اضيأ اهم ىدنهلا روماس ةيفاخ ام ىنسلمل هللا ءامساب

 اهقافواو ىطايمدلا حرش م0 رسكلاب ةقلعتم ةلاسر

 ىكرتلاو ىسرافلا

 "|  ىكرتلاب حيوجت ةلاسر ا". بيغلا حاتفم ٠١ فوصتقلا ىف ىصقالا لجسم ه٠

 بيادص نآائبد ا“ :نيفلا ىف ةخلاسر اول فيرش ناوبد

 رحصل ةيناعنلا ةرجش مرش "0  ىرغصلا ةيناعنلا اهرخاو عماذل رفإل اهلوا ةعومج“ مع

 ةيناعنلا ةرجكشلا زومر ىلع ىدفصلا حالصلا حرش 4 ووذقلا ىيدلا

 بدك نم ةبخكاننم ةعومدكام اال ليسأ خيشل تايفشل مك

 ىنيدراملا طبسل بابحالا ةفح
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1. 

 60 لى 'لا' ه الد 09 6س 89

 1-0-1: 1100111512801" هعددو 27: ةردكتنأ 18/000 25561" 80201 972.

 هدننورد كفهرمت ءدذاةخينك نكوأ ىسدرك اهحاو انب هدسودر ءالردز ج كمودحرم مراد ىسودر

 - ردهتادرغم رتفد كنذدعونذتم بنتك نالوأ ظوفتو دوجوم
0 

 فحصم نب لوا فصن " 2١ دلج فيرش ماعنأ ' 2٠ لج فيرش فحسم |

 ما ذر تيم تحصم نم ىناثلا فيصن . ىكرت ثيبللا ىلا ريسقت هفارطا ىو فيرش

 ىكرت ثيللا نأ رهسفت اذك

 ريسافتلا بتك

 ىواضيبلا ريسفت ٠ ىبطرقلا فيوش رهسفت سابع نبا فيرش ربسفت :

 ىلع يبلع ىدعس |. 2 ىضاقلا ىلع نيدلا ماصع 1 ىضاقلا ىلع :هداز جيش ةيشاح

 ىلع ةيشاح زا» ىواضيبلا ىلع ىدنفإ نانس [» ىواضييلا ىلع قورزاك أ بلا

 ةيشاك نق لوألا 5 ورسخ الأ ىواضوبلا ىلع ةيشاح + ىطويسلا مامالل ىواضيبلا

 1 " كلج ىونق ليعمسال ىضاقلا ةيشاح نم ىناثلاو لوالا 4 ديجيتلا نبال ىضاقلا

 انالوأ فيرش رهسفت 1 ىدنفا دوعسلا سا نيلقتلا ىنفملل فيرش ريسفن [ه نيئالج رهسفت

 خيش وهسفت * كلج ىربكلا ريسافن | ىدنقرهس ثيللا قيأ ريسقفت .٠ ىناروك

 ريسفت ١) 2 هدلج ىيطلل فاشك ىداوح * " قشك ريسفف 8 >ردلشلا 21

 ه داج وجمل ربيسافن م ىدحاوال زهجو رهسفنت ب نزال نبال ربي سفن ول بارغ

 ىروداسبمن ره سفن نم ريخالا دلكلا روق ه دلج ىديرتام روصنم قا تاليوأت م8

 ةيشاح *# ةرقبلا ةروس لوا نم ىماج الم فيرش ريَسقت ا" طيقألا رد ريسفت “|
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 ىواضيبلا ةيشاح ىلع ىدركلا هللا دبه تاقيلعت ا ىضاقلل هابنلا ريسفت ىلع

 “ب ىواصضيبلا رهسفن تييداحا جيرذلا مسك نارقلا بدرغ رهسفت ٠1ه ىباج ىدعسل

 ىف ناهرب »ب 6م دىلج ىسقافسلل نارقلا بارعا *» ىخاهلل هاينلا هزج ريسفت ةيشاح

 لا ا قر دعاتوكللال نارعلا صاروخ 131 بي«ززارعلا قيقا قنا ناسا: 877177 نارفلا انتم

 ىناهفصا بغارل نآرق تادرفم ** >ىناهفصا بغارل ليوأتلا 5 مخ ٠ > فاشك ريسفتا نءاوش

 ىلع باهشلا ةيشاح 2 2 نارق ىلع ىدنواركس #8 ١ ىرادراو ىابهيز بيترت *ه

 و م كلج ديجكمتلا نبال ىواضيبلا ةيشاح نم ثلاثلا ىلوكلا م م كلج ىضاقلا

 مامالل كرادملا يسفت نم لو ه. 2 ١ كلج ىدحاولل طويسب ريسفت ىم سداسلاو سمادل دبل

 ىفسنلا مامألل كراهملا ,يسفت نم ىلاثلا هه 2ىفسنلا

 جارس هم ىبطاش حرش ه* ىراقلا ىلعل ىيطاش حرش ه ١ ىبطاش ءدلمج هن

 تاءارق ىف نرهازلا روحب ه+ ٠ كلج نيعملب ىمسملا ىبطاش رش ه1 ىبطاشلا ىلع ىراقلا

 رشن *» ١ هرشعو هعبس تاءارق هأ ١ ىراقلا ىلعل ىواضيبلا تاءارق حورخم هم ةرشعلا

 هس  تاءارقلا هوجول حضوملا 1 ىزونلا مامالل ةرهلا مرش * ١ تاءارقلا ف ريبكلا

 هداز ىدنغأ فسويو ىوكربول تاءارق ءدعومكام 1 هربغو موظنم ىرزج ءدمجرتو ىرزج

 ء.ديصق حرش 4 2 تاءارقلا ىف صصاف نباو ريسيف 1 ١ تاءارقلا ىف ملسلا جرد "م

 رشن «.. ١ ىدنإل مامالل ءارقلا تاقبط 1  ةعارقلا ىف ةدمع + ١ هدرب ءهحبصقو ىرزج

 عماج نس ديوجتلاب ةقاعتملا لثاسرلا ةعومكام ويدعم ميل رهيبخكا “أ ىرردل ماما ريبغص

 ّى نايبلا بانك 3 ةءارقلا ملع ف راوذالا تاكحول أ مامالا فدكصم ميم 3 مالكلا

 ةمدقملا مرش ىف ةيخل فناقد 4 ءارقلا ءادع

 هفيرش كثيداحا بنك

 ىرابخب مرش 1 ؛ دلج ىنيعلا ةمالعل فيرش ىراخب حرش فيرش ىراخب
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 مل“ جباصملا ةاكشم مأ ىدشكرزلل سوبتي ىراخب حرش 2 ٠ ةلح ىنالق سعال فيرد

 م للج هفيرش لبامش م“ 8 كلج ملسم ماما جت م“ ٠ دلج ىراقلا ىلعل ةاكشملا رش

 " دلج هفيرش جباصم م4 هفيرش لئامش ءدبجرت م ٠ كلج هفيرش لمامش حرش هع

 ىراقلا ىلعأ حوش 3 ىرزنلل مامالل نيصح ىصح 1 ميباصملا ىلع كلم نع مح

 فادح #7 قراشم ءدمجرت 1 كلم نبال قراشملا حرش 1 راونالا قراشم 1

 حرش 7“ 2 ىطويسلا مامالل ريغصلا عماج 7”  كئاوفلا مج ١ ٠  قراشملا ىلع راعزالا

 ءدمجرت 1 فيرش هافش حرش 1 فيرش ءافش ؛ كلج ريغصلا عمال ىلع ريبكلا

 ىروفصلل ءافش حرش “.٠  ىفطسصملا ىنوقح فيرعتب ءافشلا باتك م“ فيرش ءافش

 ىريصحلل ريبكلا عماج حرش ١.( 1 كلج ىمقلعلل ريغصلا عماج رش ا.*  مالسالا ةعرش [(.“

 ىمسملا تاريخل لمالد حرش 1. ىسافلل تاريبكل لسالد حرش 1. تاريبكل لثالد 4

 ىراظلا ىلعل نيبعبرأ ثييدح سرت ىدنفا دوادل تاريبل لدالد ءهمجرت (.1  مقنمإ

 ءدمجرت 111“ نيبعبرأ ثيدح حرث هيبهو تاحوتف | ىوانملل نيعبرا حرش

 بوح حرش ام  ىناتسهقلل ىلاديك هقف حرشو ثيدح فلا هيف باتك !!# نيعبرأ تيدنح

 تقيرط حرش | ١٠١ كلج هيدمحص تقيرط مانالا هيبنت 4 ىريمزالل مظعالا

 هيدمج تقيرط حرش ا. هيدمحم تقيرط ىلع ىدنفأ بجر 1 ىمداخلل هيد

 ميعاربال ةيشاحو رجح نبالو ىراقلا ىلعل ةيخنلا يرش | 2 هيدمح تقيرط ءدوجرت ا

 امل»  لوسرلا ثيداحا ىف لوصا كيدجت |*  ىوانملل تيدكح فالأ ةرشع ا* 1 كلج

 نبال ىظنلا ةجيتت 1١8 ىيزولا لامك نبال لاسر ءهعومجحم ا" ١ ىونوقلل مولعلا ديفم

 نارقلا ةلمح باذآ ىف نايبتو ىوونلل راكذأ |" 7“ جلج ىناقرزلل ًاطوملا حرش ا" » لامك

 نيثدحمل باسنا |"خ»  ىونفلا ةءومجام |" ><ىجنزرب مامالل ةعاسلا طارشا ىف ةعاشأ |".

 ديغم ظمجحت |»  ىراقلا تاقيلعت ا* ىطويسلل ةرخآلا روم| ىف ةرفاسلا رودب ا“

 كتيداحالا بيرغ ىف ةياهن !“« 2 ىراقلا ىلعل أطوملا حرش ال. ىدهلا رونب ىدسملا مولعلا

 ىلعل تاعوضوم | 2 ىرصلا داره نبأ ىلعل نحمد ماما رش نم لوالا |“.  ريثالا نبال
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 ءافشلا سرش 8*1 كلم نبال قراشم مرش ا” ١ دلج قلارعلا ةيفلا حرش |. 2 ىراقلا

 حرش | ٠ كلج ىنالقسعلل ةباحصلا ءامسأ ىف ةباصالا نم لوالا #15 * كلج باهشال

 م ىلج ىنامركقآو هداز ىجقوأ نيعبرا ثيدح حرش د م كلج نالع نبال ىوونلا راكذا

 ىزوجلا نبال ىفطصملا لئاضف ىف افولا بانك ا!“

 ” دنالا ربك اها ١ ىروجا قبال توزر باتك 184.144, اكئاملا .دتاوف 1.يربب» ةييجر .باتك 1

 نيظعاولا ناتسب اد“  ماورالا ىواح !»* ىدنقرمسلل نيلفاغلا هيبنت اما راكفالا حقاولو

 هدعومجام [1 ىرذنملا مامالل بيهتو بيغرت ام» 0٠١ كلج ىنولا قل |

 ةيحومجام [. ملعتاملا ميلعت طمجرت 101 ,٠  ملعتملا ميلعت اه. ١١ مكمل متاوخ 1. ١ هيظعو

 سلاجام ءدعومجام 11“ لامك نبال ةطيرف 11 قابلا دبعل داهج لئاصف ا!" 2١ صاوخ

 مالسلا مهيلع ايبنا ءديلحو هلاسر فقلعتم هيدمانزور» ىدنفا فراعل هيجارعم 1! 0١ ىدنفا ىمورل

 هيلع ىبنلا كلوم ةلاسر 8 ىبسامل ءامسأ رش | ١ ةروثأم ةيعدا ءهعومجام

 مع مدآ ترضح لاوحا ءدلاسر !» مالسلا

 زيزع ريس ١> ١١ ىبلحلل نويعلا ناسنأ ١ .“٠ فلج همجرت عم ةيندللا بهاوم 1

 هاء ميدصق حوف انين 8 ءودبيصق حرش اذ + كلج هدرب ءهديصق حوش الكر ىدنغأ

 كاك لانل ىسيو ريس ليذ 4 م كلج ماشع ىبأ ريس ام هيطابمد

 اء ريسلا ةيفلا حرش |. هير ء.ديصق حرش ا!"  ريسلا ةيفلا حرش ١» ىبربكلا

 ىللأل ميءاربال ريسلا ةموظنم حرش اما“ ١ ىبمالل ىبنلا كلوم ءهمجرن امل ىبنلا ريس

 مالكلاو دّئاقعلا بتك

 ةيشاح ام ١ فيرشلا سيسلل فقاوملا حرش ام» 0<كضع ىضاقل فقاوم نقم |
 ا. 6
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 مدلج دئاقعلا مرش ىلع ىكايخ ام. ىنازاتفتل كصاقملا مرش امه ىلج نسحل فقاوملا

 نياقع ا + ىلج؟ عج نعسنلا#قازاقمتو) اةيفلحلاب عمدا مللي ةفابح هفكاعقا حرك

 مدلج ىلتسك ءديشاحو كئاقعلا رش ىلع ىغاب هرق | ١ رانملا رصتخم حرشو ىاخلخو ىلالج

 دئاقعلاب *ةلعتم ةفلتخ 0 اهز»ا اه كلج قوكلسو نايشل ىلع لامك هرق ءديشات 17

 ىونقلل ىوكرب حرش !!  مظعالا مامالل ربكالا هقذ ١ ١! دئاقعلاب ةقلعتم لّئاسر 11#

 ا! 2 نيدلا لمكال ربكا هقذ حرش هدعومجام ١ ١! ىرازابكبلا دمحم ىوكرب حرش 1

 م * كلج حورش ءدعومجامو ىايرع خيشلل هينون ءهديصق حرش 75 ىلامأ هديص# مورش

 ىئاهفصا علاوط يرش م.8 8 كلج ربكالا هقف حرش رعزالا حنمو هيبرع فئاصق ءدعومج

 هيدحاوو هراعتسا ءديشاح م٠  ىابازاقل هراعتسا حرش م  هداز ىلقحس علاوط رشف مد

 للم ".. مالكلا ىف ةرباسملا حرش ظرماسم ا.« 2 ىيضايبل مارملا تاراشأ 28 ١ ىهقنملا وباو

 ديرجخ حرش "| لوقعلا ظياهن !. | ىدتفا سونل لملم ءدمجرت ا.  ىناتسرهشل لحنلاو

 داقتعالا باتك ا“ هداز ىعونل نونف يداتن مل“ - ىفسنل ةئلدالا ةرصبت م8 ١ ىتوقلا ىلعل

 ءدعومجام 0«  ىفازاتفتلا كيف هسيفذ ههعومج 88  داوفلا سآرس 70 ١ ىقهيبلا مامالل

 انشا بغار ءدنيفس 1 ديعضوو ىماصع ءهراعتساو ىديس تافيرعت مالكلا ىف لئاسر

 هيعرشو هيندد لئاسم م! ريكا مقف هدهمجرت ا# 0١ بجاو تابثأ هدعومجام |.

 حرش عم ىواحطلا فاقع 0 كصاقم نتتم ا ** كئاقعلا ىف ةرداسملا »

 دقفلا بْنَك

 م كلح اعم> لمكاو نايبلا ةياغو ةيادهلا ىلع ماه نبأو هيادب حرش مياده م

 4 كلج اًعمح> ىبلع ىخاو لامك هرقو هيشاحو ةعيرشلا رطص 1 هياده نتم هيادب مب

 مر » كلج ىسدمجورذو ديافو بانك زن. + دلح حرش دعندو حردشو ىرودق 5

 حوذ موش ماكل ررد ا7#* ١ كلج ىناو ءديشاحو هعفنو ررغ سرمش ررث ** ١ ماكل ررغ

 رمبك ىلاةسهف »ع 2( تلح اع هحرشو كدحأ هجدرقو هداز ىمزعو ىلالبنرش ءةديشاحو ىد>غف
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 محب 2 خ دلج ىومحو ىريمزاو ىئاترمت ءديشاحو ميج نبال رداظنلاو هابشالا باقك ام

 م كلج فئاقدلا زنك حوش فئاغلا وهن 70 ١ دلج فئاقدلا رنك حرش فئاولا رتج

 حالصأ ٠غ. ىنيعلل فئاقدلا زنك جرش لاا » نلج ىجليزلل فئاقدلا ونك عر

 " دلج راقخملا ردو ىئثاترمتلل راصبالا ريونت 6“ حاضيالا روذ سرش تا لامك نبال حاضيأ

 معن م» كلج هيناخراتات ىوانف د ىواقفلا ىف فتن. واقفا 5 معرس

 ىواتفلا ةكاهب اخ 2 ىواتفلا ةعومكام ]م (١ىطنذفا ىلع ىواتف ا« هللا ءاظع ىواتقف

 مم»  ناخيضاق تادايز مظم»"  ىواقفلا ةصالخ طم ىقورزاك نيدلا فيفع ىواتف ا.

 ريغص ىبلح ا! ١ للج ىلصملا ةينم #م»  كولملا ةفحنأ حرش !ه* فرشلا ناونع

 ذارعشلا نازيم "ا 8 دلج ىحرشو يح كسانم »م ةيرديمخل باتك »هب #2 كلج ريبكو

 بولقلا ءايض "# ١ ءمأللا كدارفو ىلامالا نكاود ملإ م كلج هداز ىقيلعت ءدعومجام ا".

 ىف ىقتنم "م لوقلا باوج ىف نسال لوق نونفلا ىف لثاسرلا ةعومجم ا"

 جوبا 11 نيجوزتملا كاز "+ لزاونلا تارانتخ ا" نيلوصفلا عماج ل"  ماكحالا

 ماكحا ناسل طا  هقفلا رهاوج .. 2 دلج ىلالينرش دعند هنكتت نبال نابعو نبا ةموظنم

 نييتفلا ةنارخ اع م دملج قاكلا باتك نر“ ةداعسلا حاقفم ميزت هنكش ىبال

 7 ةيداعلا لوصف يب ةيرهظلا رصتخ# م“ م ىلج هعفد نويا ههمان نوناق "م

 ىناقايال مالا ىقتلم حرش ظما دئاوفلا ررد !.. ىناديك هقف ءهمجرت 815 ١ نبرقملا فيرد

 ىزابخلل ةيادهلا ةيشاح ٠5

 ىراقلا ىلعو كلم باو رارسالا فشكو نهدلا للمكال هحرشو حرش عم رانملا باتك د“

 "م4 ' رانمو لوصالا تاقرم »م 2 ةلوسالا رش "0  ماتفملا ريبغت 8# ١4 دلج ىواعرو

 "ل 8 دلج حيولتلا ىلع ىبلج نسحو حجضوتلا ىلع حيولت + هيفلا مرش جضوت

 و م دلج بجال نبا حرشو جيقنتلا رميغتو حيقنتلا ىلع حيضوتو حيضوت نتم جقنت
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 ضئارملا عيسك

 حرش فيقحت 0 ضئارفلا حوش حورشلا حور 57 حورشلا حور هيجاوس موش 1“

 ىلع مجت هديشاح 02 | ع دلج ضئارفلا حرش 880 + كلج هيجارس حرش ١ ١8 هيجاوس

 ردصلا ءاغش 81 م دلاج فيرشلا كيس

 فوصتنلا بتك

 سمه 402 ٠١ ١ فاعلا كزاوع ل٠, ١« ديكماا تاحوتما 141 * كلج مولعلا ءايحأ )*..

 ىالخا يإ | نلج ىحرشو هيدمت “.»  هريغو هيضرم ءدبوجأ ".8 ١ ىربكلا فراعملا

 ةيبات ءودبصق حوش 1 ملعلا نيع حوش كى ١ دكلج ةمحلمو ةمان رييعت .٠ ىنالع

 بلاطلا ةينغ *» هيعيلب حرش رمسإر صوصفلا حرش اه سوفنلا ةدهب ا[.

 مسإب  رطاخ دقن “4 تاحتن, ءدمجرت "5 ١١ كلج هءجرت سنالا تاحفن

 بقانم ا»إإ 0 ىلج حرشو باس> لئاسرو دكني "إم 1 كلج همجرتو حوشو فيرش ىونثم

 رمع ناوهد اويرازإ كحل صوصخ حوش رنا ىرِبشَق ماما بقاذم 1. فقحساأ كا خوش

 نييركذملا ياهنم 0 نيدلقملا رداصب ريونت +  ةعيرذلا ةمعن 8 صراقلا نبا

 اشاه نانس ءدمانةكيصت فيلا ناويم + نيدباعلا ساهنم 8« 2 تايالا عماج

 بايل سهر تداعس ىايميك )#0 باطل لصف ايندلاو ىيحلا بدأ “,

 سوفنلا ىكزم »©  نيحايرلا ضور م””##  ةوقلا

 نايبلاو ىلاعمللا بتك

 نيدلا ماصع ”#» مدلج نيدلا ماصع لوطأ ثا“ 2 للحج ىحرشو صيخالت "ما

 ىللطخو هعفد ىنازاتفتل ىلاعم رصقد# "مس ه0 كلج هيشاحو قوكلسو ىثيل مساقو لوطملا ىلع

 مسيعإت هيعضو ءدعومكام | بدالا مارم حرش مع, + كلج ىديفحو رصنخملا ىلع

 حاقفم رييغت "+ فقاوملا تايهلا ةيشاحو سمدافنلا سلاجام *# هبوغرم هدعومجم
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 ىلع ىبلج نسح )2  ىاور لالج لئاس هدعومجام "4 2 دككلاس حرش ىداوح م

 لوطملا

 تاخالا كك

 برالا ىصقأ ه2 ةغالبلا ساسا "». 2 حاحصلا راق +4  ىرعومإخل اك 8,

 بدالا ةمّدقم ٠0 8 كلج ىاحصلا راقخم م# طي سوماق م“ سوماق "ه»

 رم ةنغللا هوم هم برعملا بيترت ىف برغملا باتك "هب عصرملا باتك )“ه1

 ريبك ىرغخا تغ) "ل ١ ىلوقنأو تمغل 1 ىدنفا كلعسأ ميبك تمغل ا“. ةغللا ةكهل

 مسإ 8م كلج ىروعش كنعرف #5  عطاق ناعرب رع اقيلا قنا تايلك

 ىدعفاشش تيغل حرش 4 هللا ةيعف “و " كلج ماحصلا نامجرف 0“ 2 ىرورس كنعرق

 مي»  فيرش صيس تافيرعت "ب ١ ىدنفأ ىلين فاصو تمغل ا": ىناوذ _تمغل 1".

 ميد  فئاقال فئاقد 0 ١ ىينم حايصم ٠  همانهش تمغل ثن*  ماوعلا تاطلغ

 باسنالا ريرحت ىف بابللا بل بأ  هلاسرو ىدهاش ب»  كولملا ةفحت ىدعاش تنغل

 نايبص هدحكس ا"إ  ةيسرافلاو ةيبرعلا نم دجايتن ا".

 تادالاو ةتيهلاو ةكللو فطنأاو بتك

 ىثاوح ام هيشاحو ىرانف ع فقطنم ءدعومج# )*,)* فقطنم ءدلمج ٠8

 34 اسشحو ئرانف "معا ٠ ١ ةيسفتل حرش »<« ١ تاقوحصتو تأروصتت بل  ىراففو لا لوق

 نيدلا ماصعل تاروصتلا ةيشاح 0 دا لوقو ىرانف "ل. ىجوغاسيا 1

 نيدحلا ىمحم ىلع هداز ىجاتسم 1* | فطنم ءدمجرت “# 2 بيذهت ءديشاحو 1 2

 علاطللا حرش م4, 2 تاقيدصتتلاو تاروصتلا ىلع كّيس 90 ١ تاروصتلا ىلع تامع ا"

 ىهتنملا رصتخم ةيشاح .. 2 فطنملا ف ىسونس سرش "4 تاروصتلا ىلع دواد مرق |“.

 جرش 6.1“ ريم ىضاقل ةيكالا ةياده مرش اك.“ ناجازربملاو نيعلا ةيكح حرش أ

 سيسأت لاكشأو ىنمغج حرش 5.0  لالجو ريملا ىلع ىدنفا ىيحك آ*  نيعلا ةكح
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 مك  هيادع حرش ىلع هللا رصن ةيشاح م6 | ىنمغج ءهعومجام 8.0 0 نينأوق ويدقت 4
 حرشو بيذهت نتم لا ىزاريش بطقل تامكاح 5[. هيشاحو حرشو فطنملا 555 2

 2 * دلج فطنملا بيذهت ءدعومجت 5 فقطنمو بيذهت حورش ءدعومج# 7 هيشاحو

 علاوط 81 2 ىوولملا دا خيشل ملسلا حرش 0 بيذهتلا ىلع ةيشاح #1

 د 1نراد 7: ٠ ناحم باد #0  بادالا ةعومجام ملم 2 ىدنفا نيسحن بادالا ىف هلاسر

 رك ىمور دوعسمو نيس هاشو ةينيسال ىلع ىوطنراد 8 ةينيسلل نبع ىقمركو

 رصتخم مرش +" ١ ىهتنم رصتخت 500  علاطملا حرش 8#*  ىردق ءديشاح 60 ١ هيحنو

 مم.  ةئيهلا ةصالخ 85  نبعلا ةكح ةعومجام 82  ةئيهلاو ةيلل ةعومجكم 8

 مس  تاراشأو تايهلا مرش + ىسوط ريصنل تاراشأ حرش 51“ انيس نبال تاراشا

 سلاجملا زارط م#"» ىنونفلا ىف نوقملا ةعومجحم م  دصاقملا ىنسا ىلا دصاق ءهلاسر

 هيهلا ءدومرقم مب 8 للحج ماصعو تاروصتلا ىلع دواأد مرق 4

 عرش عم, بيبللا غم رش 6.1 يبل يعم ود. ا دلج وزفات بالذ
 حرش 86“ | لج نقم هيفا 78 | فيدج بيترت وحن غبت 750 1 كلج ىنمشلل

 تءمصعو ىماكلا ىلع روقغلا ىيع 0 ةيفاكلا ىلع ىونقلا ممتع م كلج كلام ىبأ

 فيتع 5- تعومكم 2 هيفاك بارعأ مب قورزاك م * كلج ماصعو ىئتاوحو

 ةياهن م“ هداز ىتينش *نأ  ناحتمالا ةيشاح *. كعطا لماوع حرشو راهظأ 1

 م بارعالا كعاوق هم ةيفاكلا بارعا حرش عمر لماوعلا بارعأ م“ ةكيبلا

 كلام نبا ليهست 1 » كلج هيفلا حوش تود عانقلا ل بارعالا كيفم

 ءايكذالا ناكتما من“ بايلالا بلا حرش 8 عماوهلا عت لا هدمع حرش ع

 ءدطمسب مرت 8 ةيفاشلا مرش معانم م0 فيقع لماوع حورش ءدعومجام 6
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 ءفانكم هلقمأ جور أ فردص حورتش ءدعومام م م” كاج فرص ءهلمجب 1

 حالفو زوقند حارم حرش نكن ةخبيفاشلا ىلع ىضر خوش ننكر م" دل هيفاش حرش عين

 ىلع رعهزاو : ىزع حوش عينا ةيفاشلا ىلع هللا كيبع كيس 5مم © ندخل رارسالا كفشكو

 دوصقم ءدمجونأ انا ةيافك حرت باب » كلج حرش هديشادو ىزعأا

 ىسرافلاو تامبدالا بنتك

 حرش م" ١ سفنالا ةعون ا حرتشو ىردرح تاماقم #م».. >سابتقالا ساسا ميك

 ظرد د دريللا لماك مع قاحكسا وباو ىنقم ناويد مد* ىدحاول ىبذتم ناويد

 ىدوس ممل  رهدلا ةميتي *مه 2 ءاشنالا ةضاير د« ةيبدالا ىف ةساح مما >> صاوغلا

 حرشو ناقسوبو ناتسلك +18 ىرورسل ظفاح حرش 5 2 ظفاح ناويد 16 ١ ظفامخل ىلع

 قانل نيمرأل ةفحت م5 ناتسبش حرش م02 ١ ىقعلا باتك *1* ١ » كلج رش ركبدو

 بمال حرش 548  تيكوش تابلك © قرع ناويد 800 2 بئاص تايلك 88 ١ ىدنفا

 فيمذم ناويد هي ىدعس ناويد ة." راعزالا ظكحفنت هنأ ةببجرزخح َح وف 1١]

 تيقاوملا تيقاوي ه.4 ءافلخل ةهكاف 4 هيريخ ه.. 2 ىطاشنو ىديحوو ىلاله ناودد ه.*

 لاسر حرش هأأ باهشلا باعك هأ. لوكشك ءدعومكام ن.1 ضورع ءدعومت 6مم

 كفا ىو ىناقاخ ءدياح هاء همانقمفش هأ)“ ديفح هدعومكام هزل نوكنزا نبأ

 ىعو تايلك ناويد هأب نيدلا ىقنا تاقضنما 5 عمات

 خيراوقلا بنتك

 ءدوجرا ها“ ىدنفا ىبقع هللا سيمدلاا نه ناكلخ ىبأ ه4 ىربط هأ+

 فمراي ىلا هلع قئاقتت لييذ نا 3 لح هيناعن فاقت فقد ةيناكن فئاقش

 هاثم ىباد اك ميوقن ىثي اشاه دكويحا لضاف داهج ها دناو رهم خيرات هأثه
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 ىزننإ م للج ىدنفا اميعن ه*. ىليهسل ميدق رصم هك ىدنفا ميعاربا ىوكي

 ءادعسلا ةقيلدح هز“ ىرت# ءدمجرت هل“ نودلخ ىبأ ءدمدقم مز ىدنخاأ ىكبص

 ىدننأ ويزع ميرأنأ ليذ هل“ ىبلج رق كا افلخ ىشلك ها جمان نوياه ه*م

 خدرأت هنأ ءاريكلا ةفكأ م. ةرخحالا موه ىلا ىلاعت هللا اهفرش همركم ءدكم خيرات هز“

 كشأر جيران هاي رويت قوم ه[+ امن ناهج ها[ ١ خيراوتلا ةفحنأ هت» ١8 للج ىامرق

 متف جيرأت هل  ةرخآلا موي ىلا ىلاعت هللا اهرون هرونم ءهنيدمو همركم ءدكم صرت ها

 خيرت 7 كولم ا جئاصنو نامياس غدران م8 ىخضياشم خيرات هو ىركا ءدعلق

 تاقبط هم“ ممالا تاقيط ىف مكمل ةرككت د» 2١ سودر ههربرج خيرأت هدا ١ نايناوغا
 نيسح ماما لتقم ه»» ادلب ميوقت هد)  كيرفلا كقع ه.» مجارتلا يات ه* رايخالا

 تتياكحح هل هما ىطوط ه4. هةمانرتكسأ ه5 اخيلزو فسوم هد» هنع هللا ىضر

 منع ةيناهربلا بكاوك هأ“ ىبلج بتاكل بنتك ىماسا ها» ىرصبلا خيش هتخرف

 هدأز نالوص خورات ه9 ةرضاخل نرسدح هنم ىبتع خيرات حوش

 ةيبطلا بتكلا

 ىايح هدسمخ ه1  ١قايح ءوسمخو ىيدابرقا هل. ١ ناقتالا ةياغ ءءمجرت

 عسي الام ه1“ 2 ىبربكلا ناويح ةويح ه.# 2 دولوملا ريبدت هنأ دود ءوركذنذ ه٠
 حو 0“ ماقسالا .ءافمش كه.“ اشاه ىجاح افش حرش همم بيرالا ةقك هع

 ةلاسر ىوادت ملع ىف ىواح ه4 كئاوفلا عماجو طارقب بانك ه0 هجكانوناق

 فيرش ىبا راكداي هد“ هسداس ءدعطق هل  هسماخ ءدعطق هم. بطلا ملع ىف ةقلعتم

 هنماث ءدعطق هد“

 ىناحلالا ةمالع طيش حيز همب فقدملاب ىمسملا ىمجت مييز همأ كب غلا جيز هدم

 هلباقمو ربج ءدعومجام لكاس فاعتم هجكز جوملا همك ناقاخ جز ءوعووتك“ هده
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  ميلعتلا ةيافك حرش ه*  رايشوك لخدم ءدمجرت ها  ميلعتلا ةيافك ها" عراب ماكحا هاا

 مديمجرت ه١ ليلا روتسك ه8 ١ رامثأ راجتلا 0 موج ماكحا هدعومدكام هثد

 بالرطساو عيدب ءدلاسر ..٠ 2 سيسأت لاكشا حرش هك >بالرطسا ءدلاسرو سيسأت لاكشا

 عفارلاو ىكدلجل ناعربلا نم لوا تلج 1  ربكا يش لاسر ءهعومجام 1 باسحو

 باسح ءدلاسر 1.> 2 بالرطسا سرشو باب تيب حرش 46 ١ بئاجتلا ىواح 4“ ٠ كلج

 هركا تعلأ' 4. :١١ هرك ءدلاسر 4

 كا دنلا نيا ريح ايلكلاىهلا عقرم 11/1 <ةقيقوتتلا كؤاةللار ]شتم !انهلوا_ عقرم كام

 خيش ظح اب

3 

 41 3 'ل' ى الد 49 48 1 5

 6515/01 ءعدع هه ةكدنأة د0١ 77101:61311111601 الا٠ 1( + 01 202020011

 (حك دس عما دمعتك ةمعاسمت .كعسمام ةملتعممت , امم دواسستمم)

 رديتروص ىرتفد كنس هناخيتك دمحم ناطلس

 (”) ريسفتلا عم فيرش فحصم ٠  هليطخ دازن فوك فسوي فيرش فحصم |

 ىكرقلا ناساب هليسو ه () شاب هرق طيوجأ * هليطخ خيش روهشم فيرش فكاصم

 كم ,1.٠ () ئبطاشإ»ب ١  ىدنفا نابعش تيوكات.» + ():ىيدشوتسملا ةفح 4

 هليطخ ىسلدنا خيش ءرج هللا عمم لق )( ٠١

 رلرهسفنأ
 001 روسفت ( لإ رداصيلا ىيسفتبا»بل,« . لاله نب ,ىدنلا _كشوبل زازسالا تشك ريسفتا ||

7 7 
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 طظعاولا نيسح ريسفت !| لوونلا بايسأ مص 2بغارلل نأرقلا تادرقم !* ١ نيرديلا

 رهسفتل 1. كرتلاب راثزلا 355 ١1١ 0( نايح دا ريصعت 6 عماخل عمج ريسفت ٠

 نايبلا ةياهن ا" هلئاسل ىكرت فادصالا :رعاوج ا" نمرلا ةرصيت ىمسملا ىدفهلا لضافلا

 ىعاقبلا ريسفت 2م, ريتك نبا ريسفت :+٠ ىطويسلا مامالل اروقأملا ريسفت (نثراا, ١ ظظاعما لآل

 روثنملا ردلا ريسفت !»  ليهستلا ريسفت "' ريركنلا لضافلا ةفرع نبا رمسفت ا"

 رجس طيسيلا ريسقفت أ هيطع نبأ ريسفت ا“. 2 () ىيرجلا عمجام ريسفت

 ريسفت »©  ناجورب ىبأ ريسفت "*  نزاخل بابللا رهسفت 7 )(  ىناروكلل ىنامالا ةياغ

 ريسفت »  ىراقلا ىلعا نيلالخل ىلع نيلامج »  ىدنه ىضيف ريسفت "© ١ ىراقلا ىلع

 خلا فارشال وظفلا عاصم ريسفت #. دضع ىضاقل فيقحتلا ريسفت 8 () ىروباسينلا

 ريسفن “+  تاباآلا فشك #7 )(  سابع ىبا ريسفت 7# ١لضافلا لداعلا ىبا ريسفت أ

 6 ىوغبال لييزنتلا ملاعم ريسفت دوعسلا بأ روسفت خم ىدنقرمبسلا ثيللا بأ

 تعا 07 ىورهلا مامالل نيبيرغلا 51 نزاح ةكعافلا ىلع ىرانف الم ريسفت

 لالج هع ىناهبزور 0 ه»  نكراردم ريسفت هن“ )8#(  ىتاوك ريسفت هأ  ىناهفصالا

 ومسفت + هنزل« ىظرقلا (مامالا :ريسفت 31 . ١7١ قلؤملا"لكا نوتَكا روست ١١ © نيلامإلا لك |1301

 برعلا نامسملب ناببت ره مدفن 7 ماصع ه3 كرار رك ماهل روجك رمسفت هج هدأز خيش

 رميسفت 141“ ىضاق ريسفن ءدمجوت 1 ىسوسراحلا ىل> قنا خيشلل عمال عماوج أ

 ءرج ىلع ىشناريش هديشاح "0 ىذاقلا ىلع بغارلا ةيشاح 9 (") ىواضيب ىضاق

 ىضوهسال ىراضمملا ىلع ةيشاح 4 ءابنلا ءزج نم ىضاقلا ىلع ةيشاح 1 ءاهنلا

 ةيشاح . ١ ىدنفا نانسن ىواضيبلا ىلع ةيشاح 8 ١ ىلاخلل ىواضيبلا ىلع ةيشاح
 ةيشاح «» ١ ىبلج ىدعسل ىواضيبلا ىلع ةيشاح «ك >> ىنالسكلا قداصل ىواضيوبلا ىلع

 ىلع اليشاح ,“ هداز ىجاتسمل ىواضيبلا ىلع ةيضشاح م“ ىدعسلا ةيشاح ىلع ىكاوكلا

 ىواضيبلا ىلع ةيشاح بأ )م ماصعلل ىواضيبلا ىلع ةيشاح م ورسخ دل ىواضوملا

 نيدلا رحصل ىواضيبلا ىلع ةيشاح م ىناورشلل ىواضيملا ىلع ةيشاح ٠ ىدعسلل
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  ةظيشاح مآ >ىواضيبلا ىلع قورزاللا ةيشاح مم ىواضوبلا ىلع ليال جقف م

 ىلع هداز ىنغ مش اح مل“ ىواضويلا ىلع هداز برع خمبهاد ملا ىواضوبملأ ىلع قوكلاسلا

 ىلع ىويحلا ءاهب ةيشاح همه ىواضيوملا ىلع هداز نودلا ردمص ةيشاح مع ىواضيبلا

 ىع هدأز خيش خيشاح ملال ىواضيبلا ىلع نوما ماصع ةيشاح مك ىواضيهبل ديلا ىصضاقلا

 1 ىواضيهبلا ىضاقلا ىلع تاقيلعت ه1 ىضاقلا ىلع باهشلا ةيشاح مم ىواضبيلا

 ةكافقلا نم فاشكلاو ىضاقلا ىلع ةيشاح 1 ىضاقلا لثاوا ىلع تاقيلعت

0 
0 

 + هل لب ىواضيبلا ىلع ىدنفا لييلخ تاقولعت 1“ ىضاقلا عضاوم ضعب ىلع ىنتاوملل

 31 نياالج ريسفن 16 مالسالا يش رمسفن ؟0 ىدحاوال ىواضيبلا تايبا 1

 كسقت (.“# | (1) فاشكلا ريسفتا ىرشخرلل فاشكلا ريسفت ا[ هداز بارغ ريسفت

 بطقال فاشكلا ىلع ةيشاح !.ه٠ ىبيطلل فاشكلا ىلع ةيشاح (.* ىنامركال فاشكلا جز وهذأ

 1 نيدلا زعل فاشكلا ىلع ةيشاح ا.“ ىدرهراجحلل فاشكلا ىنع ةيشاح !.4 ىنزاولا

 دجتناح ٠١| " ميركلا بعل فاشكلا لع اظيشاح 11 2 (ىددلا ,ىعشت فاشكلا ىلع اليشاح

 ا" ١ فشكلاب ىمسملا فاشكلا ىلع ةيشاح ا|| ندوارعزلا ى ىيدلا لمكال فاشكلا ىلع

 ع فيرشلا كيسال فاشكلا ىلع ةيشاح [|*“ ىاولهبد فورعاا فاشكلا ىلع ةينتاح

 نايبلا عماج ريسفت ١| 2 ىداذمل ريسفت |! ىناشاقلا تاليوأت !» روصنم ىنا تاليوأت

 يت م ٠ (ايفلش ريسفت ل": ىلإ ئمليدتإا ريسفت !11[1' | اقبلاا: قال ناقلات ايارغأ 11

 ىف ظافلل ةدمع نايبلا جاهنم 1“ ىفشاكلل بهاوملا ريسفت ا1* ()) نيدايضلا

 ىزاولا نيدلا رخن مامالل نآرقلا ةلوسا ا4  ةباوعاو نارقلا ىلاعم | 2 ظافلالا فرش ريسفت

 رهسفت ا ىطوهسلا مامالل نارقلا مولع ىف ناقثا اه (") ىناولا سارع ريسفتلا

 نارقلا ,تالكشم ىف نمحرلا .فشك 17 )(  ىفنحلا ريسفت |#: 2 مكحلا عمجم

 هداز ىجاقوال نجعبرأ تاب اوك فيصلا ار ومس 3 فيصوم ا نسح “| ىماج انالو<

7 
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 ردصل ةحتافلا ريسفت +2. 2 محتفلا ةروس ريسفت ا"  ىماجلل ةكتافلا ةروس ريسفت ام

 ريسفت |“ | ىدنفا ليعمسال تابآلا عماج ا ليل تايآ ضعب ريسفت ا” ١ نيدلا

 ناسمل تاكن 14 ءارقلا ريسفت |»  ربيسفتلا نم ةلاسر ©“  هداز نيحلا ردصل ةحافلا

 ىرادراول نارقلا روس ىماسا ا. لوزنلا بيس ةفرعم ىف لوقنلا بابل 1580 نارقلا ىناعم ىلع

 امأ 2 ىدنفا دعسال سي ةروس ىف نييبت اه.  لازتعالا نم فاشكلا ىف امل رييمت 1

 ىزارلا رضفلل ةبوجاو ةلوسأ ام“ ىدنغا ىضتراإ فيرشلا سلاج ا“ ميركلا نآرقلا بيترت

 تيل لوصأ بنك

 رج نبال ةبخنلا حرش اما )(  رجح نبال ركفلا ةبخن ا»- ١ قارعلل ةيفلا 16

 حوش امأ  ىراقلا ىلعل ةبخنلا حرش ام» مركا نب دمحم ركفلا ةبخأ حرش رظنلا ناعما اه«

 نايقعلا تالق 1 () تيدلل لوصأ !! ابركز ىضاقل ةيفلالا حرمت ! اهمظانل ةيفلالا

 ثيردمل لوصا ى مالضلا ىبأ 1"* حالصلا ىبا ىلع قارعلا ظفامل تادييقت [4

 ةعوم# [1/ ١ ىوونلا بيرقت ىلع ىواضسلا حرش ! ١ ىنالطسقلل اهيذ جضوتلا جضوت ام

 رخل قبال ودبكملا |( رخال (م) راناسرلا

 ىنيعلل ىراخضبلا حرش ا! ىنالطسقلل ىراخيلا حوش ( ىزاخبلا معكم 8

 فسويل ىراضبلا حرش (# ١ ىنامركلل ىراضيلا حرش !/*  ىوامربلل ىراخضبلا حرش ا

 حرش ١ ١|  ىرصبلل ىراخبلا حرش ١ ٠ () ىنمامدلل ىراضيلا حرش ٠  هداز ىدنفأ

 جحيح باتك 1  ىرابلا ةفحاب ىمسملا ىراضبلا حرش ام 2 ةرمج نبال ىراخبلا رصننخم

 امش  ىوونلا مامالل ملسم حرش ادا ايركز ىضاقل ملسم حرش ١ 1٠٠.١ ىريشغفلل ملسملا

 فسويل ملسم حوش +٠ جاح نبال ملسم حوش 1, هلعملا لمكاي ىهسملا ماسم حوش

 ىماشتلا). صاقالا ننس 1 ١" ئطمرتلا .. ننس اهب 1)(1ةؤاذإ عا نفسر انقر ١ سفاز قالا
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 لل عبرالا نمسا حرش ل هجام نبأ مامالا نة ج1 ىنطق ةرادلا خس أمه

 هفنصمو ةييش نبا نسم 11“ لينح نب كمدحا مامالا كنسم 11 نييك نبع ”نتسم

 كلام مامالل ل 114 ىقهيبلل ناميالا بعش ! )(  مظعالا مامالا كنسم [؟*

 اظوحلا حرش ١!! تكلامخل ريونتب ىمسملا ًاظوملا حرش !» ىراقلا ىلعل ًاطوملا حرش

 هابتشالا ليم م.» نيكحصلا نيب عمل باتك "ا قرعلا نبال ًاظوملا حرش ل.. 2 ىفاقرزلل

 () بولقلا ةراهط باتك ا.ه  نيدصاقلا اهنم "ع  ءارقفلا ناقسب ال.“ ١ هحرش عم

 ةفحت' باتك ".. 2 ىيدقلعلل فارظلا ظفحت ا". ةروهشملا ثيداحالا ىف ةنسكلا دصاقلا 4

 جيقنت ٠ ىدنفا ىجتقيرطل ةظعوم ا. لاوقالا ننس ىف لامعلا يهنم 1 ةئئسلا

 باتك م () راكذالا بيذهت بانك ماا»  راكذالا رحب باتك ا ١ىيدلا رديل ظافلالا

 ىلوأ ةفرعم ىف بئارغلا فئاطل 4 ةيفاولا ىنامالا ع انه ىمتيهلا رجح نبال رجاورلا

 (*) نيظعاولا 7 م[ بببللا جزومنأ 11 براقالا ةفرعم ىف بلاطملا ىنتسا :[٠ بتاوم ا

 مرر ميرك هاقل ىف ميظع زوف 8# ١ زونكلا زومر كىنالملا ف 20 0

 ةيينكا بانك لوسرلا ثيداحا نم باهشلا رابخأ ا ثيللا نال نيذراعلا ناتسب

 ةسيهلا »+ 2 حيحصلا ىف ميصنلا ةحشر © نال ماكحا ىف ناجرملا ماكأ م 2 مانالا

 فعاوص 81 ىراخبلل تايثالث 0#.  ىنارعشلل خمغلا فشك ا"  ىطويسال راثآلا نم

 نيدحلا حلصا ىبنلا صئاصخ ا“  هيوباب نبال عئارشلا للع !* رجح نبال دقرح

 بتكلا تادرغم ”* ١> ىالطسقلل مغلا ءانبا باتك »© ىطويسلل ىنلا صئاصخ باتك »+

 ىوكوبلت ةرركم ريغ ثيداحا ا.  كيدح ةدام ثالث ىلع لمتشملا !*# ىرابنالل ةتسلا

 (م) راربالا تابيغرت *ا )*7(  رابخالا فاقد ا. 2 ىوونلا مامالل نايبتلا

 ىطويسلل ةعونصملا ىلايللا "© مكخملو مولعلا عماج ا» ىبلحلل نويعلا ناسنا +

 ثيدحامل ىف لوصالا عماج ,٠6 ىفاسنلا جحيشص 8 رافسالا لمح ىع ىنغملا باتتك ام

 ىجليزلل فاشكلا ثيداحا جيرخلأ "858  ظعاولا ليعمسا خيشلل ظعاوملا ةعومج#“ +

 ةمجرا ام“ ىراصنالا ثيداحا ىف ريبعلا تاكفن "هأ ىليزا ةيادهلا ثيداحأ جيوخغأ 53
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 ثييردتح ىف لوصولا حيقنت 08 ةيناطاسلا ظمجرت مم“ ىدننا هددل ىربكلا ةحدملا

 نويع ؟0: ىطرقلل ةركذتلا باتك 1 ىطويسلا مامالل ريبكلا عماج اهم لورا

 ريدقلا ضيف ريغصلا عماج مرش ها ىطومهسلل ريغصلا عماج )هم ىسلدنالل رابخالا

  ىلاميلا ىبعول ريغصلا عماج ةظمجرت ما  ىمقاعلل ريغصلا عماج مرش ا.  ىوانملل

 بيرقلا حقق م“ ىنابنالل ريغصلا عماج حرش ا“ ىدنفا ىونل ريغصلا عماج حرش از

 - ماي راوجالا ةيلك ىمسملا راكذالا 8 داهشل ل ميم بيجلا بعاوم ىف

 ماعقع ىبا ةريس نم مارملا غولب 44  نيوبالا ف ىدحهلا كشره ام هداز ىجاقوال ثيدشل

 لاجر ءامسأ اني (6) راربالا ةيلح موظنم “أ كمحا ميعذ نال ءايلوالا ةيلح 8:

 ىف ةباصالا باتك طع ةباكصلا ءامسا ىف باكالا ىف ةباغلا ىسإ باعيتسا ميز“ ةوكشملا

 فيرطلاو عرشلا لعا نيب فيقكتلا لاجرلا ءامسا ىف لايكلا بيذهت "ه ةباحصلا

 ,ضاير ام. نيحلاصلا ضاير حرش ظل نيحلاصلا ضاير "له () ركب ا ةليضف »ب

 ثيرسأمل تاعوضوم طم“ نييقتملا ةضور ام" ىمورلا سلاج# لدا ١ ةرشعلا ىف ةرصفلا

 قراش.مم حرش راوبالا ةبخأ 1 نيدلا لمكال ىراشم حوش طم () راونالا قراشم ا.

 هداز ىلع حيبسل مالسالا ةعرش حرش ١م  مالسالا ةعرش نقم اله 2 قراشملا ةمجرت اع

 بيغرت #14 راطقنالاب ىمسملا قراشملا حرش 0 2 ىدحنفأ ىيكل مالسالا هاعرش حرش

 جيباصملا حرش م85 ىناديزلل حيباصملا رش ط8  ىوغبلل حيباصملا باتك "1# ١ بيرتو

 ةوكسم كلم نبال حيباصملا حرش م0 2 برعلا ىيزل حيباصملا حرش 8  ىواضيبلل

 ىسرافلا ناسلب ةوكشملا حوش 8. ىراقلا ىلعل حيباصملا ةوكشم حرش 1  ميباصملا

 تح راونالا ةوكشم ا.“ جيباصملا ةوكشم موش ا“ ىبيبطلل ةوكشملا موش *.أ

 م ىراخيلا لاجر ءامسا ىف ليدعتلاو مرج م0  ريثالا نبال تيدكل بيرغ ىف ةياهن

 ىلعل ضايع ىضاق ءافش سرش اه ضايع ىضاقلا ءافش .4  جارعملاو ءارسالا ىلع حاهتبالا

 حرش "1  ىجدلل ءافشلا حرش ا".  ىجافخل نيدلا باهشل ءافشلا حرش .1  ىراقلا

 فائور 1 ميبك نانس 1“ ىدنفأ فينكل ءافشلا ةمجرت "| ىيضرعلل ءافشلا
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 مجام ىبأ أح هتاوع مولعلا تاعوضوم 1 ناضمر مايص “و )2 سنا

 نيصنخل نصح حرش 7  نيصال نصح ا“  مولعلا ضيفم ». 2 ىنسلا باتك 1

 007 | ماكحالاا لكالدا ردنا !٠1 رد رس(, ىلا هريس مع جورلا لكاسم *نرخ

 نيدباعلا خذو نيظعاولا ركب . 2 نيظعاولا ةحبز "#  ىدنفأ بجر ع | رينلا ركب

 مامالل هكيزك ا قودال ىنسنمل ءامسالا مرش 0 اًهندلا قال ركشلا ابآتك “٠

 مرعب ىريشقال ىكسممل ءاهسا مرش "م ىنسالل ءاهسالا ىناعم حرش م ىسخرسلا

 ءةليسو ةيدمدلا ةقيرطلا حرت 0 ىنتنم ةيدمخكل ةقيرط “ب ئيطظللا!ىستدل ءاممأ حوش

 فلطم ةيدمحل ةقيرطلا مرش 8#. 2 ىدنفا بجرل ةيحمجل ةقيرطلا رش ما“ هيدا

 زومرلا زونكب ىمسملا ةقيرطلا حرش م“ ١ ىنغلا ديعل ةيدمخل ةقيرطلا حرش اا

 ةيشاح عم مصع كمدك ةقيرطلا ةمجرت ”٠ ىفطصم كيسل ةقيرطنا ةمجوتا 6“

 0 (*) فيرش ل سرك ىتمصع كمدأ رودصلا حرش ا هداز هجاوحلا ةقيرطلا

 00 ١ ارح نيال اردامشلا؛ عرش 1071 ىواتملل لماهشتلا ع مجبل 22 فيرش لئامش حرش

 عما موسوألا لدامشلا حرش ٠م“ ىراقلا ىلعل لدامشلا ح 0 باهشلل لئامشلا حرش

 نيعبرالا ثتيحال مرش "هد فدا هجاوحل لئامشلا هجرت ىف لناسولا موقأ "#0 لئاسولا

 ءاملاب ىمسملا نييعبرالا حرش ام« ىراقلا ىلعل نيعبرالا ثيدحلا مرش “م4 ىقامرك .ىال

 وكلا ا يناجي و 6 حرش مصل  هداز ىيقوال ىكرقلا ناسلب نيعبرالا حرش ”د+  نيعملا

 حرش !*» 2 ىنامرك ىأ ءدمقت نم نييعبرالا حرش "|| ١ نيدلا حلصا نيعبرالا حرش

 نيبعبرالا مرش "78  نيعبرالا تايالاو نيعبرالا تيححلا رش مما# رح نبال نيعبرالا

 ىماج ءددجسو نيعبرأ ثيرحح ع  نيعبرا ثيدح 1 2 ىوونال نيعبرا ثيدح

 ماشلا لسداضفو نيعبرا ثيدح 1 ىناهتو نيعبرأ ثبدح "م

 ءالكتا) نكاقعلا تتنك

 ظنيت *ن» ىلوكا سأل فقاو 1 ةيقاح اوكار روك فقاوم ا جوست مسي ىقاوم م
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 ناجازرمل فقاوملا ةيشاح ا. ىبلجح ىسحل فقاوملا ةيشاح »© ىجنكلل فقاوملا

 ميك ىدعسلل دصاقملا حرش "م كصاقم تنم ب ىناورشلل فقاوملا ةيشاح ا

 ريصنل لصحلل لقت "ما ىرصملا فحسا ىأ مامالل لص رش م. 2 ىونسلل دصاقملا ةيشاح

 ىنزاولا مامالل ةيلاعلا بلاطم زد“ ىبلل ميعاربال مالكلا رهاوج سوش م“ ١ ىبوطلا

 علاوطلا حرش م6  ىناهفصالل علاوطلا حرش مه 2 () ىنزارلا مامالل ةيقرشملا تحابم اه

 علاوطلا حرش "+ 2 ىمجتلا ىقيدخل رادلل علاوطلا حرش مب ١ ىرتسقلا نيدلا ردبل

 ةعيرشلا رحصل مولعلا ليدعت 16  راونالا علاوط حرش ىف راكفالا حيتفت 3 ىشلاطلل

 مسو» 2 ىناتسرهشلل مالكلا ملع ىف ماكقالا ةئياهن م## 2 ىدنقرمسلل فئاحصلا حرش ا

 ىج حلا حمل كصاقملا طصاقم حرش #7 نهدلا نكر كيسلل لوصالا ىف لاوسلا ىصاقم

 حرش ىدركلا ميعاربال ليبسلا كصق "4 ىم اسال ديحوتلا نايب ىف كيهمت "0

 نيبحلا ءاهبذ لمعلاو ملعلا ىف للؤلا نم طقنملا باتك "م فلل ىبال ةيرعشالا ةموظنملا

 حرش م. 2 ىسوطلل كئاقعلا ىف كعاوق 8. 2 ةيميقلا نبال لوقنملاو لوقعملا نيب عمجلا 1

 ةيشاح مل" 2 ىئاودلل ةيرصعلا دئاقعلا سرش 8# دا نب ناميلسل ةيدصعلا دئاقعلا

 ىدنفا ردي ةيدصعلا ةيشاح .0 ىلاخلخلل ةيدصضعلا ةيشاح 5.28 ىغاب هرقل ةيدصعلا

 ىلع كايَخ #68  ىنيبحلا دعسل ةيفسنلا دناقعلا حرش 52#« رديح النم ءديشاح 4

 م 2 سئاقعلا يرش ىلع ماصع .8٠  ىلايكل ىلع دمحا ٍلوق هديشاح #1  دئاقعلا حرش

 ىلايخل ةةيشاح م“  ىلايخل ىلع ىغاب هرق ءديشاح 8 ١ هداز ىدنفا فسويل ىايذل ةيشاح

 هرقل لايبخل ةيشاح 84 ١(  ىوفكلل ىلايخل ةيشاح 15# > ىنوكلس 0 >هداز ىلقجاسل

 ةيذوغلا حوش 1 سحجا لوقل ىلايخل ةيشاح *لم مجم المن ىلايخل ةيشاح م0 لامك

 ةيضاح م8 2 ىرعلل سئاقعلا حرش ةيشاح 70 ١ راكفذالا ركل ىلايخلا ةيشاح

 ىلعل ديرجاتلا حوش 0 ىدنفا ناضمرل ةيفسنلا ةيشاح 8“ نيدحلا ماصعل ةيفسنلا

 ديرجتلا حرش م“# ١ ىديمال نيدلا باهشل ةيفسنلا دناقعلا ةطمع حرش مله ىجتوقلا

 ىلع ىناهفصالا مرش ىلع ديسلا ةيشاح 80+ لالج الث ديرجكتلا ةيشاح 5: ىناهفصالل
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 "ىلع حتيسلا ةينقاح ىلع ةيشاح ما, ديسلل ديرجتلا ةيشاح 4 ىسوطلل كيرجكتلا

 عرس ديركتلا ىلع لالل ةيشاح ىلع ثايغ ريل ةيشادح 8“ هداز ىريكشاطل كيركتلا

 ديركاتلا حرش ىلع دجالا خةيشاح مه ىلالكال ديركتلا حرش ةيشاح ىلع ناجازرمل ةيشاح

 نيحلا كلدضع ىضاقل لوصالا رصغخ# 7و نيدلا ردص روبل ديركاتلا ةيشاح 5* ىلنأو دما

 كئاقعلا ررد 50  ىلايخ ما#» 2 نيعلا ةيكح 5 2 ىرال ريمضات دئاقع حرش ا“

 ضتاقعلا نئارف 6 2 ىليالل حناقعلا ىف كصاقملا تاهما ت2. 2 ىساويسلا كيجلا دبع خيشلل

 حرش م  ىلازغلل ةيسدقلا راونا ىلع ىناورش ةيشاح م68 2 ىشدم ىكرتلا ناسلب ةيهلالا

 حرش 5*8  ىراصنلاو دوهملا ةبوجا ىف ىرايأمل ةياده مكثت  ىدزيلا هللا بعل بيذهتلا

 مالكلا رساوج حرش 62# 2 ىنارلا مامالل ىنسحلا ءامسا حرش م56  ىازغلل ىنسال ءامسا

 لوقعلا ةياهن م. نيمرحلا مامالل داشرالا باتك 6  ىلج ىلايخل هينون حرش 8+

 حرمت مما“ ىنزارلا مامالل صخلم *ه“ ىنزارلا مامالل نيعبرالا باقك 20# 2 ىتناولا مامالل

 اللللا 3 لسفلا باتك هم ىتاكلل لصحل حرش ممع ١ صصنمب ىمسملا ىتاكلل صخالملا

 علاوطلا رشف هم مولعلا بيئوذ 0+ ىربصلل حابصصمللا حرش حاضيا 01 م لحنلاو

 نيدلا ءاهبل ربكالا هقف سرش م42 ١ لصفلا لوقب ىمسمللا ربكالا هقف حرش م5051 هداز ىلقجاسل

 ةسمخ اهيف لئاسرلا ةعومب# م8 ١ ىنيوزقلا كمدح نب نيدحلا ىضرل صاوخل ناسل 81

 00 010 ١١ قودلل ةيمالكلالئاسرلا 'ةعومجت ,٠+8 .!قاودلل الكاسر تايلك م“. ١ +, بتك

 ىوفكلا ىلايخل ةيشاحح بجاولا تابثأ ىلع ةيفنح 8 ىدنفا ناضمرت ءاهيلا

 ىلاخلخ ةيشاح #.. ثايغ ريم بجاولا تابثأ 84 هداز ىضاقل سيسأتلا ةيلاكشا جيوش 81

 رديدك بجاولا تابكا ةيشاح 50 بجاولا تاينثا ىلع ىنيوزق ةخيبتاد 0[ هداز ىضاقو

 (0) ةيفنح “م  قاوذلل بجاولا تابتأ ©  ةيفنمل ىلع ناجازريم ةيشاح م“ ىدففا

 ردرجكالا باتك يه راصبالا ةعرن 50 2 مالسالا رخفل ىودزيلا ىلع هقفلا لوصأ
8 7 
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 ىتناولل لوصالا ىف لوصحص مو. ىدمالل ماكحالا لوصأ ىف ماكحالا ماكحا 1 ماه نبال

 حرش ت6“ 2 فالخلو لدإل ملع ىف لثاسرلا ةعومجتم 68 2 رخقلا مامالل لحج كر

 اهلوا دوعسملا باذآ ىلع ىتاوح #5 ” جال ريما نبال ريبختلاو ريرقتلاب ىمسملا ريرحتلا

 ىف هداز ىريكشاط ةلاسر ىلع ىدنفا ليلخ هرقو ةيقاح هرق ىلع ىلاخلخ دم نيبسد هاش

 ىسح ةيشاح عدم حيضوتلا ةيشاح جهوات ةعيرشلا ردصل ميضوق 5.1 بادالا

 ىنوتلا نيعا عيولقلا ةيشاح 5462 2 ورسخ الك ميواتلا ةيشاح 75م  جودولتلا ىلع ىلج

 ىضاقال ميولتلا ةيشاح ميجرت 1#  لوقملا ىلع ةيشاح م7 ١ ىورهلل حيولتلا ةيشاح ا

 تامدقلا ف ميضوتلا ةيشاح 6# لامك نبال صيولتلا ةيشاح 8*7 ىساويسلا ىنيدحلا ناعوب

 (2) ىرقستلل ىهقنملا رصتخ# رش 1*8, لامك نبال حيقنت رييغت 4 ىراتنلا ديف عبرالا

 تاعومكام ه.. ىاهفصالل ىهتنملا رصتخم حرش 1 ىنزاريشلل ىهتنملا رصتخم حوش

 رصتخم ةيشاح هل ١ ىناهفصالا نيدلا سءشل ىهتنألا رصتخ رش هن. ١ ىهتنملا رصغخم

 ىيدلا ىضعل ناجازربم ةيشاح ه.* ىيدلا دضعل ىرهبالا ةيشادح هن“ ىنازاقفقال ىهتنملا

 55 كيبسلا ىلع حتفلا قا ىهم ةظيشاحح ه.“ نوحلا دكضعل ديسلا ةيشاح ه.د

 اقأرم هل ىهتناا رصتخم حرش ىلع ىراقنلا ديفح ةيشاح ه.م نوحلا لامج قا ةيشاح

 ىلع ىراتنلا نيفح ةيشاح هأ >> ىراتسوملل ةارم ةيشاح ها. 2 ورسخ الإ ةاقرلا حرش ىف

 نبال راغملا حرش ها“ راغملا حرش ىف راونالا ةضافأ ها" ميجع نبال رانملا حرش ه8 ١ ةارملا

 ىراك هرقنلا ضيسلل رانملا حرش هآ رارسالا فشكب ىمسملا رانملا حرش هادو ١ كلم

 عئادب لوصف ه3 راغملا ىلع هداز ىمزع ةيشاح هاد 2 رانملا ىلع ىواعرلا ةيشاحع هأ“

 حرش نإذإ# لوصالا ىف ىفغم هاا جاحلا رهيمأ نبال عيدبلا حرش هل“. ىراغف المل

 ىناهفصالل عيدبلا ىناعم نايبب ىمسملا عيدبلا حرش هلا“  ىنااقلا روصنمل ىنغملا

 حرمت 0“ ىودزه لوصأ هثه قاروكلل عماوللاب ىمسملا عماوجلا عمج حرش هن#

 جرش ىف جاتحملا ىفاك ه»» ١ فشكلاب ىمسملا ىودرهلا حرش ها» 2 نيدلا لمكال ىودزهلا

 جاهنملا
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 عقفلا بقك

 نيييمت ها زنكلا حرش فداقلا هذ هز*أ ىرودق ءءمجرثا هاد, 0 نإ

 رد ةيشاح رايخالا ةفحأ ه»* ١ رنكلا حرش فار رك 00 ١ ىليزلل ونكلا مرش فئاقمل

 7 راصبالا ريونت حرش رافغلا حفم 04 ىكرقلا ناسلب ناعاشلا ةفح هنثم رافخملا

 هابشالا بيتر هل ١ ىناترمتلل راصبالا ريونت ه»  راصبالا ريونت حرش راقخملا رد ها"

 () هداز ىربنل هابشالا حرش ه8  ىومحلل هابشالا حرش ها رئاظنو هابشأ هم. قوسلل

 الع ةيساح 55 | اني ةجورقل ررذلا ةيداح ه8 ١١ ميكاتلا ىبآل رداظنو ةابشا ه5“

 جهرخت ىف ةياهن ه0 2“ ىعليزوال ةيادهلا ثيداحا ميرختأ هر ىيدحلا رسل ةيادهلا لمكا

 ةياحهلا ىلع ىولعد ه5 ب ةيادذهلا ىلع نايبلا ةياغ هت6» ردح نبال ةياديلا تيداحا

 ةيادهلا ىلع ىدكعس هم“ م ةيادهلا ىلع ةياقك هدا ةياحهملا ىلع مامهلا نبأ هد.

 عدارشلا كفرت ى عئانصلا 5 هد»  ةيادبلا حرش ةيأدح هد#* م ةيادهلا ىلع لمكأ هم“

 ناخ ىضاقلل تادايزلا حرش ه».- ١ ىنابلعبلل صيرخل ةفحب ىهسملا صيخلتلا حرش هل

 رهبك وهيس 64 بفسوب لبا جارخ هم ىربيصعلل رهبكلا عمال صيخلت حوت 5

 ةعيرشلا رطدع ءدمجرت هنا“ ىقاقسهف هك مدت مامالل ليصالا باتنك هلا دمحم مامالل

 ىباج ىخال ةعيرشلا ردص ءديشاح هام اشاي بوقعيل ةعيرشلا ردص ءديشاح هل

 م دوسالا نيدلا ءالع ومال ةياقولا ىلع ةيانع هث» ةعيرشلا ردصل ةياقولا حرش 08

 رردلا ةيشاحع ىراقلا ىلعل ةياقولا حرش 01 لدحنس نبال ةياقولا حرش

 ىقتملم ه.ل“ (") ىفيحكنال ةرخآلا رخذ ه.# رردلا ىلع ىمزع ةيشاح هدأ " ىفاولل

 ءومجرت تيا  ىلاصحخل ىقتلملا حرش هر» ىدتفا نامثع قدحول ىقتاملا حرش هم* رحالا

 ىبلح ها () ريبك ىلح ميعاربا همم ىقتلم ا 8 وش هلا ىبلج قافوقومل رحكالا ىقتلم

 رردلا ةيشاحح هدا" ررغلا حرش ىف ررد هدأ جدل رهمأ نبال ىلصمللا غينم حارسا 0٠ رمغص

 ىياكلا باتك هم» 2ىونزغلا ةمدقم هم* ميلذل ىبعل رردلا ةيشاح هدا“ م ىدنففا حوغل

 م ىسخرسلل طوسيم هده م ليمكالا ةناروخ همس ماكحالا ليمقشم هم ىقفاولا حرش ىف
 8 ال
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 ىف فاعسالا باشك هل لاله فاقوأ ه1 ىحانلا فاقوأ * ىناعرب طيح ه3

 هلل 2 ىبضرملا ماكحأ هاد راغصلا ماكحا ه8 ىفطان ماكحا ها" 2 فاقوالا ماكحا

 لئاسرلا ه1 ىدامعلا لوصف هأ> 2 نيلوصفلا عماج ها> ح>فاصخلل ةاضقلا بدا حرش

 هقفلا رعاوج ة.“  ىنشورغسا لوصف 1. راشخم بانك 1.. 2 ىلالينرشلا ىسح ةروهشملا

 4 ىمل لوقلا باوج ىف ىساخل لوقلا 0 لزاونلا تاراشخ# 4.8 بودعلا عماج 4.“

 ىدنفا سونل ربك فيلات 81  مناغ الم تانامض ..»  لوقنلا تاراقت 4.4  ةيلّطلا ةيلط

 سرش 1 ١ ةنكش نبال ةموظفملا حرش 4! <بعاذملا نويع حرش ىف بهاوملا لصف

 كسك 1 نيرجلا عمج“ يرش ىلع اغبولطق نب مساقل ةيشاح كه“ ىكاوكال ةموظنملا

 ىدنواجسلل ضئارفلا باتك 4 ىراقلا ىلعل كسانملا حرش كاد (0) عمجملا ىلع عمسملا

 حرش 41 2 ىمارسقال ضمارفلا حرش 4+ ١ ضئارفلا ىف ةيجارسلا حرش 10 ١ هحرش عم

 ناسمملب ضئارغلا ىف ةيجارس ءدويجرذ "11 ىيهول ضدارف ءدوجرذ ىروشنشلل ضسارغلا

 روخلا ةياغ 1*»  ةريخذلا بانك 41*  هيهقذ ءدعومج 0  ةيليضف تانامض #1 ىكرتلا

 م فتصملل عمجلا حوش 4 ىكازغلل رودلا ةيارد يف

 ىوانق بتك
 ىاواتف ك#.  هيحنع ىواتق 11 هيجنو ىئاواتف 1+ ١ (0) ناضيضاق ىاواتف

 ىواتفلا رهاوج "1#  نيتراجالا عماج ىلوامذ هل ١> ىوهرقنا ىاواتف 1# ١ هيزازب

 ا ىدنفا هللا ءاطع ىاواتذ 9 ىدنفا ىيك ىاواتف 1*م ىردرك ىاواتف "1

 ىردق ءدعومد# 01. " ىشبنرك ىاوافف دوكسا ىاواتف 1*م >2ىدنفا ىلع ىاواتف

 «م*  تانيبلا حيجرت 7  هداز ىراقنم ىاواتف 1#  هيريخ ىاوانتف 12 ١ىدنفأ

 نيعم 1«  ةيادهلا لئاسم ىلع ةياعر ىاواقق 1 >ىكرك ىباواتف 15 ١ هيدعاق ىاواتف

 ىواقفلا ةيهب هؤم. * هيناخراتات ىاوانذ 121 ىوانفلا ىف لماكلا رئافد 1م ماكل

 4مم 22 قريك ىاواتق 0 ىوانفلا ةريخذ كه"  .ىواتفلا قرص هه"  ويجو ىاواقف ها
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 هم. سنوي نب سمح ةيطساولا ىلواقف )(  +٠00 فسوي ىلواتف 61  ىواقفلا ةينق

 ىدوعساا ىاواتف 1  ةيجاهنملا ىاواتف ١ ٠01 سمح ىب رمع مجانلل ةيفسنلا ىاواتف

 ىواتف 4*  ىناحيبكلا ىاواتف 44* 2طوسيملا ىاواقذ لمح نب ديا ىاواتف 4

 دماح نبأ ىلازغلا ىاواقف ىنضفلا ىاواتف 1941  .ةيمساقلا ىاواتف 10 2 لافقلا

 كيإ  ةيلدعلا ىلواتف 1. 2 رصعلا ىلاواتف 11 ١ىدعسلا ةزمح ىب اطع ىاواتذ

 ةيسوسرطلا ىاواتف 4* () كمصلا دبع ىلواتف #1 سابع نب هللا يع ىاواثف

 نيدلا باهش ىاواتف 4ع

 تايبدالا بنتك

 جوم ك1 ساو بانك 17 نيفراعلا راعتا 4 ىكرغلا ناسملب نونكملا رد انو

 ىهخفملا ناويد حرش 1م ١ ىهقنلا ناويد ةسامأل ىلع قوزوم 0 مامذ نال ةسامدل

 4 ىلاكاز لبيبع نأ تايلك كم“ | ىزيوبقلا بيطخ ةخساملل حرش كمل ىدحاوال

 بهذلا قاوطا 1 ىناهفصالل هدرش عم بعذلا قابطأ مد م ىناهفصالل ريبك ىلاغأ

 5 ىز#ز ل 2 تاماقملا سرش م) ىريرخل تاماقم ةم+ مرشدا راكلا مداصت ٠ > خىردح

 نازهم حرش 41" ١ ىمزمزلل تاماقعلا حرش 11 ةيبيصخال تاماقملا حرش 48 ١ ىشيرشال

 ىمعدالل ةبرقملا ةدحبيصقلا حوش لت نورحب نبأ ةديصق حرش 0و نودلا ماصعل بدالا

 قوزرم نبال ةءاربلا ةديبصق حرش 4 ىكملا رجح نبال ةيزمهلا ةديصقلا موش 0

 ةحيصق حرش 41  داعس تنذاب حرش ةيشاح 40 2 ةدربلا مرش ىف ةدوملا ىدص راهطأ

 الام موزل سل  غباوسلاب ىمسملا غباونلا حرش »ا  بدالا ىف سابتقالا ساسا ب. 2 ةدربلا

 نبال ىنامآ «ه ىرقمال بيطلا فرع .* درهملل ليماك ان.“ ىرعملا العلا قبال مزلي

 نساكم ىف نايقعلا دئالق ا سلاجلا زارط 0. ءاغلبلا خئبيؤس 1 * ىرجكادشلا

 نأأ ءالمالا ضايحو ءاششنالا ضاير أ. ةييتق نبال ءارعشلاو رعشلا بدك 1 نايعالا

 ةمينيلا بانك ا“  كيرفلا لقع |  ىركسعلل نيقعانصلا باتك كا" ١ () بادآلا ضور

 رعاشلاو بانكلا بادآ ىف رئاسلا لشم ا ظحال مامالل نييبتلاو نايبلا باتك
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 روصنم ىبال تيقاوملا تيقاوي 1 ىلاديم لاما ما لاتتمالا بورض ك» ريثالا نبال

 ين  ىبلاعتلل هيلا بوسنملاو فاضملا 5 ٠ (ىلاعثلل ةرئاسلا لاثما ىف ةرخافلا رد

 ةعطق « 2 ةينودمالل ةركذت با ةينأر حرش 7“ 2 ةتابن نبال نوديز نبا ةلاسر حوش

 (8) ةروصقملا حرش ةروصقملا مرش ىق ةروصحملا لياوف كب ةينوداملا ةركذت نم

 باتتك 0“ ىدننفأ ليلاخ ا هرقلا نودطيز ءدهجوت 1 ىدفصلل مدعلا ةيمال حر 32

 ضييرعتنلاو ةيانكلا باتك ,“*# ىطويسلل تارضاخلو تارواحلا 0 > ىناجرلل سايع ال ءابدالا

 نيحايرل ةرضافم “© )(  ناكرلا ةحفن .*  ىبلاعتال باتكلا رنك .### -ىبللاعتلل

 قنادسلا يذلا سمن عنان قئارح 70١ مهن حرش “4  ةغالبلا جهن

 ةنيبج نع ىجذملا حيص 8 ةئاين نبا بيطتحا 0. ىرصخلل بادآلا رهز

 27 ديحو ازريم تامشنم 7“  ىمزراوخ تاّمشنم 5  ىضاقلل مولعلا عيباتي 8# ١ ىجنقملا

 تايلك +٠ لايذل فياطت ب ىفتاه ءودس و محا با ىماظن ءةريمهشح 00 ىزيدربن

 ىسوسرطلل مولعلا يزومثأ دوإ© نونفقلا سنافت «ه. لباسرلا ةعومج 8 بداصلا

 لكيفح ءدعومد# 0 جاميحلا ةفردعأ جاتا ةرد نو“ هداز ىريك شاطنل مواعلا تاعوبضوم 0

 ريرحت 0+  ىدفصلا ملالصا نايمهلا تتكت 004  رابخالا رردو راونالا تاعإ «ه

 تراومم ك. 2 ةيوينلا ةريس ىلع ءالمآ مك ١ () ىمالع ىالخأ «» تايعيذيلا ىف .يبضتلا

 ظافلالا ىف ةيفخلا ةرد مرش ا“ صاوغلا ةرد حرش 8 ١ ملكلا كراوم ان ١ بدالا

 كا  ىناريش قرع الم تايلك ك5  نيدلا لالجل جيرد نبا ةروصقم حرش 7 ١ ةيبرعلا

 ىدمسل ناقسلك 1 باذأ ءدعومج اد مواعلا بئاغر 55 ىلادعغ ميلك 27

 نير ىجمشلل ناقسب حرش هب“ ناقسب باتك ىرورسلل نانسلك حرش 3-3

 جيو ا ىرصبق ءهيشاح بد ىنول نال ضورع حرش ىهكافلل تاقلعملا مرش

 راطعلا كني بو « ىماج الم 55 - ىدبس تافيوعت ىجمشل ناتسراهب

 نآوهد حلا ىرتتك ناوهد أ سرفلا ىناسلب نيظعاولا سلا م. سرغقلا ناسلب

 ىزارهش طظفناح ناوهد بدع ىرورمبلا طظخناح ناويد نر“ 9 تنكوش



0603 

 ةقوضعلا ا" قععك

 قرعلا نبأ نيدلا ىم لمكالا ييشال ةرخافلا ةردلا رصتخ# مل ١ تاوعدلا عماج مم

 فراعللا فراوع “1 ءهادهشلا ةضور سه ىنانسالا نسح :نب دم بولقلا ةوبح د

 بلاط نأ مالسالا خيشل دابعلا توق « ١ مساقلا لضفلا نا حيشال ا ظافلأ موش

 ىوذقلا نسل ىال فرعتلا باقك حرش 17 2 ىقارعلل ءايحالا ثيداحا ميرختأ 18 0 سمح“

 ةعاسلاو نقولا فئاقح 1 نيلئاسلا لون 0 زومرلا جتافمو زونكلا حتف .5*

 مبولغلا ناحجر باتك كم سفنلا ةفرعم ىف لاثمالاو زوهرلا باتك 00“ 2 ةعاطلاو لال عمو

 ؤقنملا باتك ملا ىيركاذلا تاجكأ مس جمد نيدحلا لامك خيشال ناوياهلا ةويعحح 1

 ,ىيدلا باهش خيشلل رصتخته لوصالاو دعاوقلا سيسأت ممه دست سماح قنا مامالل لالضلا نم

 ىونثم حرش ه.ه  ىلازغلا مامالل نيحلا مولع ءايحأ م.© ىناونل همان حرف مل“ ١ سجحأ

 ,سرفلا ناسلب ىماظن خيشلل رارسالا نزخم م.» ىكرقلا ناساب ىونثم هيمجرف م. انالول

 صوصغفلا مرش م. هيكه تاحوتف 1 ىدنفا ىمشل راوسالا نزكام ءدمجرن

 مار“ ىدنفا ىلابل صوصقلا حوش ما ىرصبق دوادل صوصفغلا حرش 5 ةكرتأا نبال

 ىوذقا بيغلا حا ساققم داد ىقينزالل بيغلا ح اتفم حوش مل ىراذفلل بيغلا ماققم حوش

 ماء قولخل 2 كيعت صوصنلا حرش مأ/ ىرازاب تآل بيغلا حاغفم مرش 4

 ةيدات حوش هل. >صراغلا نب رهع ناويد ه1  ةلالدلا ماكحاب يع ةيريشقلا ةلاسرلا حوش

 نبا ناويد حرش هل“  ىومذل ناولع نبال ضراف نبا ةيئات حرش م“ >قاغرفلل ضراف نبأ

 ضرافلا نب رمغ ناويد حرش هل* 2 ىرصيقلا دوادل ضراف نبا ةيبات حرش ما“ ١ ىنيروبال ضراف

 مل »  ىراللا نيسح نب دمحم ءاروزلا حرش ها“ ١ ىدركلا سايلا نب همدف ءاروزلا حرش هاذ

 قاوم مل“ ةداز ىلعل ىراقلا ىلع هدمجرف ما" 02-<ىردحيقلل دوهشلا نيبع 2 ملا“ )(  ىريش ةلاصر

 مالك نيب عململ ىف ةقيرطلا كولس م* ىصقالا تيما ماا نيدلا دحول دوهشلا ةاقرمو دوجولا

 ديسل نايبلا ةطقن م5 لاصفلل عماج + ةكرت نبال ديبمتلا حرش ,"* ةقيقفملو ةعيرشلا لا

 ىاوعشلل رهاوإملو تميقاويلا باتك ما" نامل ةلسا هجو نع نارلاو باجا فشك ,ل“" ١ ىفطصم
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 صاوخلا بتك
 فوردمل راوسا ما ةيونعملا ةراشالا مت. زومرلا راهظأ هل" ءامسالا ريسكأ مل“

 لقنم »د قلفالا راجبزا مت#* ىناعملاو: مولعلا ساسا متا» 2 ةيناحورلا ةيفاشلا راروسأ مع»

 ىنيدلا باهشل فووثل 0 مكب هيكم تاحوتف هدلاسر ما ىلازغلا مامالل لمال

 فئاطلو ةيرسلا تاحفنلا مه. فوردمل ىف ىفاحور بانتك م4 ىساغلا جتفلا بانك مم

 صاوشل ةناؤخ مم  ىوب دمحال راونا ةقيرح 5 زونكلا مسلطو زومرلا نصح هدا مولعلا

 ملك ١١ صاونلل ةفرعم ىف صاصتخالا رنك ممم 02<ىذمرتلا مامالل نآرق صاوخ مم*

 ىلازغلا مامالل فراعملا رمت هد. ىلازغلا مامالل ءامسالا ةَنِج مس دم يشل ميظنلا

 باتك ما قود دجال ربيغصلا فراعم ا سم م1 ىنوب كيال روبكلا فراعم ا سمش 1

 ىقفار ضم رارسالا رحب ما"  ىنوب دمحال ةينارونلا ةعمللا م7 قوج نحال تحس

 مظعالا بزح حرش م5  ىلازغلا مامالل مظعالا بوح ما» ىلذاشلا مامالل ردجلا بوح م

 حاولا 1 نيعبس نبال صالختسالاو جرفلا بوح مث افولا نأ خيشلا بوح ما

 بلاطلا ةيغب ميل“ ةينامرلا ةقرب مدل راونالا ةقرب م فوقولا رتكإ م«. بعذلا

 ىربكلا ةقيلعتلا م.« مذغم لا نايبلا دن ىلثآلا ةجكهب م.م رارسالا ةكهب م,

 بلاطملا ربييسبت منأ فرعلا رجس مح. جاورالا ليونت م1 فرصلا زبيبيمت م

 ماسقالا زرح مدد ءامسالا فئادح مد#  ناسمخل ماوجلا مم“ 2 فئاطللا عماج هيل

 رارسالا قرد خخ هللا ىيع ىأ سود ىنسللل ءاهسأ حرش محا ةيعضولا فورحلا دما

 ىف صماحتل ةيجوتسم مك موظنملا رد م. 2 ةحلط نبال مظعالا ,سلا ىف مظنملا رد هما

 ةداعسلا رس مأ*  قوب ضمحال رارسالا رس ما 2 راونالا ةضور ه# ١ كماح ىأ متاخ حرش

 أ متاخ حرش م لامللا سين رودصلا ءافش م4 تاليكشتلا فربش هم

 هاودلا ىف نويعلا مسلط 1.. جاورالا رنك ىف حابشالا مسلط 1 ىلازغلا دمحم سماح

 بئارغلاو ةيعيبطلا بئاجت 1 ىنوب دمحال ىمسملا مظنو ءامسالا بناجت 1.4 2نوصلاو

 هعبس لوصف 14 ىئاونل تما حرق 10  منغملا ةياغ 1*  ميكمل ةياغ 1“ ١ ةيعانصلا
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 01 تباث بانك 1 راونالا فاق 1 ةداعسلا كلف 1. هرشع لوصف 0

 ةيادع 1“ .نارقلا عفانم فرش ىف ىضرملا نادبا هافش 1 ١ ىميمتلا ميكحلل نارق صاوخ

 كطلا بتك

 ىيدابرقا 5 بطلا ىف زبحم نبال راتخملا 1م بطلا ىف ةعاضب 1“ ونه تبوطر 4

 نبأ ةزوجرا حوش 17 ةفينعلا ةكمل مرش نم ىفاثلا ةفرعملا ةملقت مرش 1:

 ىبال ريغص نوناق 1** بطلا ىف انيس نبا ةزوجرا حرش 178 0ىدشر كيلو نبال ديشرلا

 ظحودو ءاكضالا ةضور 1 2 هداز ىناهحن هسمخ 15 ١ بيبلمل ةيغبو بيبطلا زنك 10 انيس

 ءافشلا ةظلاسر 1. 2 هداز قوصيقل ةمالسلا عيبر 1 2 هابص ىلا خيشلا عوجر 1| ءايطالا

 اشاي ىجاخن ىلالج ىمك 1**  انشاه ىجاح ءافش 1" ١ هداز ىريكشاطل ءابولا ءاودال

 رخافلا باتك 1“» ١ ميقنتلا راوسا ىلا جبولتلا باتك 17** ١> مدؤلتلا حرش ىف حيرصت 1“

 ةلاقم 1+  تالاقملاب ىهسملا بختنملا باتك 8*1, ١ بطلا ىف ىناكلا باتك 1 بطلا يف

 ىسيعل نيلاكك ةركذت 12. ةينديلا ةك ظفح ىف ةينسحلل ةلاقما 7 2 نودبع نبال راتخملا

 بابلالا ىلوا ةركذت 1“ 2 دولوم ريبلت #7 ( كيدج بط هدمجرت 1! ىلع نبا

 افا و8 ىقويميكلا بطلا ىف بايحالا ةقحم 1م ةحمللا مرش ىف خكصلا سي عع

 * ىفسوي بيبطلل كئاوفلا عماج 768  دللا ريجح ظفاحمل نيمغنملا فت 70 ١ كولملا

 تامالعو بابسا ةدإ تامالعو بابسأ حرش ىمسيفن دوادل ناعهذالا كيحشنت ىف ةعون

 لوصف حرش #1 لوصف مرش ىترق 1“ ١ ىبطرق ىليئارسا نآردع ىا لوصف 08 ىقالدا

 لوصف ٠80 ىداص ىا نبال طارقبا لوصف حرش 11  قاليا لوصف ام ىليئارسالل قالها

 بيلصلا كوع ٠1  نادبالا ملع ىف ىنم ىنغ هن. >> ىترقلا نودلا ءالعل اهحرش عم طارقبا

 ال ام و تادرفملا ىف ىجيدب تاراينخأ 14 تادرفملا ىف ىئالع لملك سونيلئاغ

 لئاسرلا ةعومجام 0 ىسيفنا بابسالا حرش 11 تادرغم 91“ تادرفملا ىف عسي

9 .171 
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 ىبباح 70  نايبلا ياهنم 70  نينموملا ةفحن ةمجرت 100  نينموملا ةفحص ؟ ١ ةيبطلا

 روتسد 90“  ةيودالا ميوقت 77 ١ رجوملا لح 970 رارسالا فئاققح ايركز نب دم

 ةموظنملا بط باتك ؟/ 2 ةنيكرملا ةيودالا روتسد ١ ©17٠0 بيكرتلا تاجرد 9“  ءابطالا

 نبال بطلا نوناق 11 ليهستلا بانك 1 موظنم جحاورالا حيورت 0 هداز ىقوصيقل

 سانلا عفافم ار ميهاوبأ ند لمدأ رازجلا نبال تابرتجم 1م رفاسملا تاز 1 امبيس

 نايبلا ةياغ اه >ىبن بط ةم* 2 نايعالا روتسدو ناكدلا جاهنم 1مل“ -( ىيادن شيوردد

 ورمع قا ماماللل عنقم كدمح ىلاكايأ فسنن ىزار ايركز تابرسجمو تاكالاعم

 ىدن#» تريس ءدمجرت 1 <_ىديدسلل وجوم حرش 18  كولملا ظيادنج 04 | دجحأ

 روتسد 112 | نينموملا ةفكحت ةمجرت ىف نيلصخل ةينغ 11* ىدانع فوج تالا هدهجوتا 1

 حرش 10 ١ نوناقلا حيرشنت 4 نيدلا نكرل ءاذلا عفر ىف ءافشلا ةآرم 40 ميسو

 حرش ا...  رجوم بن 11  اشاي ىجاحل مالآلا ءاودو ماقسالا ءافش 12 ١ بطلا نوناق

 دواد ةركذت ا.“ ١ ىدتبملا ةعاضب !..8  ىيارسقال رجوملا حرش ا. ىسيفنلل رجوما

 نا نبا باتك !..«  ةيطينلا ةحالف ا. >> ناتسبلا فتور ا... هلصفم هدمان تحالف !..*

 ةذحالفلا قف فوسليف سوطسق 1 ىنزاول نايكلا عمس !..ه الود

 نيعلا ةيكح حرش ىلع ناجازريم ةيشاح .!.1  ىراضبلا هاش كرابمل نيعلا ةيكح حوش ا.

 ةياحهلا حرش ا. 2 ىزاريشلل ةكحلا ىف ةيادهلا رش ا.“ 2 () نيعلا ةكح ا.“

 ىلع طوطخل عطق ىف سوينولبا 04 تايبيمل ىف لئاسرلا ةعومجام !.أد ىدببملا نيسحن

 ىف ىرال اا تايكلمل ف ىدنكلا فحم“ نب بوغعي باتك تايكللا 3 كيل

 ىسوطلل تاراشالا موش 141 ١ ىزارلل تاراشالا حرش 17. تاراشا نتم !.15 تايبكلل

 هدمجرت (15  ناجازريمل تاراشالا حرش ىلع ةةيشاح !ل  هنومك ىبال تاراشالا حرش ا.

 ولحسرأ هدول اراد دجاود نديعسال فقطنملا 3 وطسرأ ءدمجرت [.ه ةجاوخ ل.ءسال وطسرأ
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 تامكاكملا ةيشاح ا.ل» ىزارلل تامكاسم 1. ىوينايلا لضافلل ثلاثلا ميلعتلاب ىمسم

 تايهلا [.ا*إ انيس نبال ءاقشلا قطنم !.“. انيس نبال ءافشلا تايعيبط (.8 -ناجازرما

 باتك |." انيس نبال تاج 1.“ انيس ىبال ءافشلا تايلك [.“» انيس نبال ءافشلا

 ىناشاكلل ةيكأل ىف نيقيلا نيع ا! ىزارهشلل ةاجنلا حرش ا.د انيس نبال داعملاو دبا

 تافيلأت !.55  ىنزاريشلل ىارشالا ةمكح حرش ا.“ » ١ ىزاولل ةكحلا نويع حرش ا.“

 ةيبوبرلا كعاوش ا. هنومك نبال تاكيولتلا حوش .٠.5 لوققم ىنيدلا باهش خيشلا

 ةياغ |.“  نوطالفا تاحكصم !.ت# 2 ىطيرجملل افصلا ناوخا ةلاسر !.*# ١ ىزاريشلل

 ةقيلكل وس 1.8, ةمككلا ىف ةغلب (.54 ىرهبالل راكفالا ليونت !.*م ىطيركملل ميكلل

 ةرحشلا ا...  هداز هجاوخحل ةقسالفلا تفاهت !.52 ىلاوغلل ةفسالفلا تنفاهت ا.8 68 2 سونيلبل

 ردعاوقلا نيبع [!.ه"“ ىسوطلل كيركاتلا ىلع ل.متشت العوم ا.هأ 2 ىروزرهشلا حمح ةيهلالا

 حرمت 10 ىنزاروشلل هعبرأ راقسأ [.ه رقاب مد ريم تاسيق !.ها“ هاش كرابا دحرتشو

 حرتشو ىدنقرمم حرش 0 ىراللا ةيشاح 4 ةييهلا ىف ىجتوقلا ةلاسر ىلع ىراللا

 ربهم ىضاق ىلع ناخد ةيشادح [.1 رجم ىضاقلا كلا ردصن ءديشاح [.هم كوبيه ءديادع

 اشاد ىجاحن علاطلا ةيشاح !.17  ىزاولا علاطم حرشن 4 ىومرالل علاطم ندم 11

 فطنملا ىف ةفرع نبا حرش (6 ١ ىدنقرمسلل ساطسقلا رش ا(. ١ 2) دكمحا لوق ا.“

 بيذهتلا ىلع ريم ءديشاح 1.212 ىناودلل بيذهتلا حرش !.00 ١ فطنملا ىف ىسونس 84

 حوش 1٠ ىدربلا هللا بعل بيذهتلا حرش ا... ىروهجالل بيذهنت ءديشاح

 ىسراف ةيبسمشلا حو 1.07 ىزاولا ىنيحلا بطقل ةيسمشلا حرش ا.4“ 2 ىنازاتفقال يس شلا

 ةيسماننلا ىلع ىيسلا ةيشاح م ةيسمشلا ىلع دواد هرق ءديشاح [.,# كفنصل

 رابعم ا. >ىسوادال فقطنملا ىف ساينقالا ساسأ ا[. خيسمتلا ىلع قوكلس ءديشاح

 ىضاقل ىنيمغج حرش ا.  نيناوقلا ريرقت ا...  ربعلا يعانمو ركفلا يعابم !..4  مولعلا

 جرعالا نيدلا ماظنل ىطسجام حرش امل“ ىدنجربلل ىنيمغج ءديتاح ا.“ ١ هداز

 ىلج مرما جيز حرش ا.مك ىسوطلل سكيلقوا ريركت ا.د ىسوطلل ىطسلا ريرح ا.ه
 9 امإ
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 ا هداز وماهوس بالرطسا سومش اى» 2لصفيس دحرش عم بالرطسا ءدلاسر ا.

 () اياوملاو .رظانملا باتتك 91 ىلامشلا بالرطسا ءةلاسر ىطسوم باتك كوكش

 ةميهلا ىف ىجشوق ىلع الاسر !.*  راينمهب ليصحت !.1*  قارافلل ىقسوملا لخدم !.

 ةركلا ىف ىميلس ءدلاسر “.٠ ىدنجربلل ةركذتلا حرش !.1 0 سوينالبال تاطورخ بانك 0

 ضورع سرش ١..1! 2 ىسلكنا ضورع !.1  هداز ىضاقل سيسأتلا لاكشأ حرش ا.

 ضور !(.“ ىرطسملل ضورع حرش |( ىرصيق ىسحل بعل ضورع حرش |(ءأ ىسلدنا

 ةعيرشلا ردصل مولعلا لييدعت حرش 1. ىدرو قال ناني

 لئاسر ءدعومج# اخ .م١ موسرلا صضوم اا.«  موظنم لخدم ا.1  ةيبرعلاب لخدم اا.

 بولطملا رد ا!!!"  قلافا لودج ءدمجرت ||| 0بكاوكلا نآويه ||[. 2همكلم 1

 لل باعيتسا || ١ ميلعتلا ةيافك اد بكاوك تالاصتا ا||* 0< بكاوكلا روص ااا“

 باسح ىف فئاقأل فاقد |!!! ناسنالل صيخشت [|ه رمع متفلا نأ فرشالا كلمل ةرصبت

 نيسح جامل شيوردل تاهمالا رفج ا" 0-<_ىسيع نبال رفج ءهلاسر ||. ١>فئاقدلا جرد

 هاهس |"  تارايتخا |!»  ىنيسق ||*  ىايبلا ظمكح ||“  رايشوك لخدم ([*

 ميجانتلا ةلاسر حرش 1 كاشرأ 111 ماكحالا عماج ا: ىنارسيق مامالل برعلا

 باتاك 1[ عرابلا باتتك 1!“ موجانلا رارسأ فشك ىف مولعلا حابصم ا“. ريصنلل

 از 2 ماكحالا باتك 1م ١ىتش لئاسر ا 2 ةحكعتم همعومجم ا[ ٠١ قارصق

 كركذذ حرش قاوحلل لكايهلا حرش اا“ تيمصع هديشاح ||"  هداز الم ءديشاح

 ءدلاسر |1** 2 ضعاوقلا عمجتم ةلاسر اا ١ ريصن ءءركذت حرش فيس 116:9 وحلا, ماقق

 |ثه 2 باسحلا لئاسر ةعومجم (!* هيداهب حرش ىبلج كمحا |خ ١ هيناعنك

 ىف ةنوعملا باتك 11م عمللا حرش 115 انبلا نبا صيخلت 1 بئارغلا عمجم

 باِسكلا
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 وحكذلاو فرصلا بتك

 اامو# 2 حارملا حرش روقند اادا ىكولملا فيرصتلا مرش |. 2 ىسهلمج فرص 4

 ىف ريبكلا لمج ا(.» >لماوعو راهظا برعم ا!( ىنئارفسالل حابصملا حرش اام* راها

 ادا 00 هدر قزيكشاطل قرعم لفاوع ىسا ال1 2 نيحرلا ىبه مساقلا قال وحتلا

 حرش 11 ىدروراجلل ةيفاشلا حرش 1 حاقفملا نم فيرصتلا مسق مرش 15+

 3 للا ربح ىيسل ةيئاشلا حرش 17 ةيفاشلا حرش ىروباسين 1 () فرصلا

 لمطال ةيافكلا حرش (!!  ماصع |»  ةيفاشلا حرش ىدرهراج |! ١ ةيفاشلا حرش ةيفاص

 |!" 2 ىنارعشلل وحنلا ةمدقم حرش ىف بالطلا داشرا |! » ىضرلل ةيفاشلا حرم 1

 ىنج نبال صئاصخل باتك |: ىسويلطبلل لمج تايبا حرش | ١ ادنلا رطق حرش

 ىنيمامدلل ىئاولا مرش ىف ىفاصلا لهنملا 110“ ىوكنلا ىورهلا نسلمل نال ةيعزالا باتك از

 حرش |" 2 نايح ىنال برضلا فاشترا ٠0٠ ىررجلل وحنلا ىف ه>رش عم ةحلم ![*

 بجاخل نبال ىلامأ 8 حايصم جرش ا[ ١ ىدادغيلل ىضرلا دعاوش حرم الزكي دوصقللا

 ىلع ديسل ةجابيدلا حرش !ام" ١ تايزاريشلا لاسم اادأ دئاوفلاو ضعاوقلا 27

 دعاقم لك ىمسملا بارعالا فعاوق حرش !ام* عماوإل عمج مرش ىف عماوهلا عجت امرا“ هداز

 ام» 2 ىجميفاك م هللا دبع كيسل بارعالا دعاوق حرش !/.5  ءانثلا نال دعاوقلا

 1 ىعدرب ٠١  ىرانف م١  ىجوغاسيا امم 2 فيدصلا نالع نبال مارتقالا مرش

 اا" بيهن ٠5|  دامع |[*  دواد هرق || >١ينيدلا ىبحن | -قاكماسح

 نال 5000 8 دجا العلا نال عفانلا ريقحلا دوا لوق 1١)  رازن ىبال ىواح

 هيوبيس باتك !87  ديعس كمح شال سورد ا".  ىفاكلا حرش ىف ررد ا".. 2 ىراقلا ىلع

 لصفم حاصيبأ !".» بجامحخل نبال لصفملا يرش !"* ىرشخمزلل لصفم الل“ 2 قاريسلل

 ىدروراشلل بابالأ حرش الم.  ىقاريسلل بابالا حرش ال.« لصفم تايبا حرش 1

 ليهستلا حرش || دصاقملا ليجكتو دداوفلا ليهست !!. بايللا حرش ىف بابعلا رصتخم

 رداقلا دبعل ليهستلا رش ا" ىسنوتلا اشاي ىلعا ليهستلا حرش ا ٠ ىنيمامحلل
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 نبال بيبالا ىذغم موش 4 م هداز ىيحول بيبللا ىنغم حوش اذا بيبللا ىنغم )"ع

 1 ىنيمامدلل بيبللا ىنغم مرش ا[ ىنمشلل بيبللا ىنغم حرش ا« ىلجح الم

 |م»»  ةيفاكلا حرش ةيفاو 78  نهدلا ماصعل ةيفاكلا حرش ا. ىضرلل ةيفاكلا حرش

 ةيفاكلا وش ىنكولا باقك از ىبيبحكلل ةيفاكلا حرش ارنرس ةيفاكلا حرش ىدنع

 ١“ 2 ىماج الم 1 ىماخل ىلع تيمصع ةيشاح ا"  ىماإل ىلع ماصع ةيشاح انه

 ىدنذفا 2 ا ىماخل ىلع ىونسب ءديشاح 1 ىمانخل ىلع روفغلا دبع ءديشاح

 ججضوأ ام““ ىلحطال ناحتما ءديشاح |"  راكفالا جئاتن عم ناحتما |" ١ ىماخل ىلع

 (م#» 2 ىقومشالل كلام نبا ةيفلا ىلا كلاسلا 0 مع  ماشع نبال ةيفلالا ىلا كلاسملا

 ىبأ ةيفلا حرش ا ىنيعلل وحنلا ىف ةيفلالا كعاوش حرش 8 جضوتلا حرش حيرصت

 ىطويسلل نككنلا حرش 178 ١ ىراوهلل كلام نبا ةيقلا حرش 8.8 ١ فنصم نبال كلام

 ىطوهسلل حارتقالا حوش ا.

 ماصع ىلع ىراميز ا ١ رصتخاملا ىلع ىناتخ ءديشاح ا ١ رصتخم صيخلت اا

 ةيشاح | ١ ىلع يس ءديشاح م نيدلا ماصعل ةراعتسالا يرش |5*  ةراعتسالا

 ةيشاح ا. ١ رصقخملا ةيشاح ىاتفلا بعاوم ا"ث« 2 ىراثنلا ديفح ىدنفا دمح رصتخاملا

 ساضيالا حرش ماصفا اثمأ حاضيالا دهاوش حرش ا”.  محاضيأ !*1  ىدنفا نامثع

 انوه ىكاكسلل حج ساتقم "هع رهاقلا كبعل زاججالا ةياهف امه“ هحورش عم 0 [رنمرت

 ىداوع سرت "م  ىداوحم ©٠|  ىفازاتفتلل حاتفم حرش 15 2 ديسال حاقفملا حرش

 صيصقتلا سئاقت ا": ىقازاتفتلا ىيدلا ىعسل لوطا 1 لوطم 1. رصتخام 1

 ةيشاحح "0 كفنصمل لوطملا ةيشاح ا“ ىتسامركلل لوطملا ةيشاح ا*» صيخلتلا ىلع

 ىلج نسحن لوطملا ةيشاح ا: لوطملا لع ورسخ الم ةيشاح "4 لوطلا لف لكس

 مساقل لوطملا ةيشاح ا". قوكلسل لوطملا ةيشاح 11 لوطملا ةيشاح ناجازريم |

 لوطملا ةيشاح لوعم !"* ١> صيخلتلا تايبا حرم 1": ىتيللا
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 برعلاو سرفلا ظغل بتنك

 كولملا ةفحت |"يا  ىدهاش ا"  ىريكناهج كنعرف |. م" ىروعش كفعرف |!“

 رفاعي | طيحملا سوماق ام هللا ةمعذ انالوك سرفلا عماج ااذنب ىدعاش حرش

 ىسيول سوماقلا ةيشاح ا" ١ ىندملا بيطلا نال سوماقلا حوش ا!".. سوماقلا بحاصل

 نيبدرغلا باتك اام»  ةغللا برغم |اد* رينملا سايصم |مم" برعلا ناسل ل  ىدنفا

 تاغللاو ءامسالا بيذهت انم» ةغللا ١فّياق ا" ىورهلل ثيدحلاو نارقلا ةغل بيرغ ىف

 ل11 ةظغللا عماج- 2 ةغالا دقف [ثق ىدنفا دعسال ةغللا ةكهل ادم ىووذلل

 وع انرما لقط 1و* لاله نبال قرفلا ةفرعم بانك ىسويلطبلل قرفلا باتك

 رصتخم 8  عاقبلاو ةنكمالا ءامسا ىلع عالطالا صارم !"50  ىناهفصالا بغارلا تادرفم

 1 ىركبلا ديبع نأ مجكم اقيلا نأ تايلك ا ىومحكلل نادايلا مجحكم

 سوماقلا هجرت [*» عطاق ناهرب ا  ىراينالا نبال رهازلا باتك ا".. 2 ةغل لمجم

 امه 2 تاغللا رنك ا"* ١ حاحصلا نم سارصلا باتك ال“ 8 هداز زكرمل سوداب همسا

 1 حاحصلا راق 11. " ىردوج 0 زر " 1وقا 1و 11 ريكا قرتتا

 ىريي هرقل ةغللا نامجرت |  ةجهبلا ةياهن باتك ا. ٠ مولعلا تايوضوم ءدمجرت

 (رساوع بدالا ةمدقم خمجرت نم برالا ى , ىصقإ سرس م بدالا ةمدقم ىف برالأ ىصقأا الدوزي

 بيرعذلا عماج اريك م بدالا نوناق اراولزل مولعلا سمنت 16م ريدقلا ناضو د هاك

 ناوملس 1. باهولا دبعل رايخالا تاقيط  راونالا جقاول 1 دهمان نوما# ا7*[م

 ىف كلاسملا عضو نشط راطقالا بساجت ىف راعزالا فشن بانك ىدنفا ريزعل همان

 ارسمع فسود نب ميعاردال نانسيلا تارمث [7““ ايس باب ريهشلا دمدك كلامملا ةفرعم

 تارم |“  ىددنفأ زيزع خيرات نم ةعطق (م5# ةبيتق نبال فئالخل فالتخاو فراعملا ع

 خوراق الس ىبطقلل ةكملا خدرأن الدار ىدذفا ويزع خيرات رتب ىدنفا رهزعتل ءافصلا
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 تافيلأت نم همان رومهت ا" رمع نبا زيوعلا دبع ظفاحلل ىكزيملا زجيرأت سس ىلع نيما

 لوحلا عماج ا"## 0 ويزو قوق!“ اغا ميلس ضيراوت 13 نيدلا دعس ةهجاوخ

 رز“ ىلاع زميرأت سس هقيلخ ىجتاح ميوقت زديرأتا رسرسم ىدنفا دا شيوردل

 بحاص دمك نوداخ نبا ءدمجرت |" هداز ىمظنل فاصو ءدمجرت ا. تاثر ءدمجرت

 تاقولختملا بئاجت ا»*#  خيراوتلا ةجاهب ءدمجرت |2 2 ىدنفا حوذ اناليم ءدمجونا ا".

 لا ٠مم  فقمراي ىتلا امىت»  هيندل بهاوم ءدهمجرت |*#* هيندل بعاوم |

 خيراوتلا رخافم ات. 8 ممالا خيرات ىف ممغلا فشك ا مظعملا مامالا بقانم ىف مظنملا

 ءايمل ييرأت "ما مييراوتلا ةجحهب .٠" ىزوج بال نامزلا تاه ا4 نيدلا دمحم

 ىروباسين مكاح زحيرات اد دادغب يرأت زم نسحلا نأ نيدلا لامج شيوردل

 م ىطويس نيدلا لالج خيرات |"*» ٠ ناكلخ نبا نيدلا سمش حيران 10#

 3 زرت | رب نا خيرات سيمبا ل ريبك نان ضيرأوت ١ 0٠"| ىربط خيرأت اما

 ىسلل ىلع ىنا ظفاحن مالسالا بقانم ىف مالعالا باتك ا ريتك ىبا زحيرأت مب. 2 ىزوج

 رايخالا ةرفاسمو راربالا ةرضاح ا"# 2 ىدنفا قابل مارخل هللا ىلب مالعإب مالعالا م“»

 ممجارت اه  اغبولطقل مجارتلا يات |"#* ١ ىلع نب دمحم قرع نبا نيدلا ىبح مامالل

 نبال نايعالا تايفو ا نجرلا ديع نبا نيس نامزلا لابرغ ا“ نايعالا تايفو

 لمسالاو تاّيلوا 0. 2 ىزيزقملل ططخل باتك 4 2 ناكلخ ىبأ زحيرأت رسما ناكخ

 ءديجرت ا" >> ىفطصملا رابخا ىف افولا ةصالخ اب  ىطويسالا ىيدلا لالج ةديدعلا

 بانك ايه  ىمناسكلل هللا لوسر بسن ا“  هداز ردلاب تايفو اب“ 2 ىدنفا حون انالوم

 ةباكصلا ءامسا ىف ةباصأ زاب ءافلقللو ىجنلا خيرات عمج 4 هتازجكم. ىبنلا فرش

 رتفد اب  هداز ىريكشاطل رايخالا بقانم ىف رابخالا رداوذ |"ي» ١0>فسوب 5 نأ ظفاحلل

 اولا ءافتقا باتك “+ دمحم تاكربلا قال قارعلا ءاملع ىف قاقشملا ةهون ا. : رابخا

 سرفلا ناسلب ىماج الإ سنالا تاحفن الط 2 ىدوهمسلا ملاص ىيسل ىفطصأا راد رابخإ

 ءوركذت م دوسا دلج ىقداص ءهركذت م“ ريش ىلع ريم ىمداوذ ءركذت امل“
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 تاقيط امم برعلا ءارعش تاقيط 4 بانكلا جات )انمي ءايلوالا ةركطت ا“. خياشم

 ءاهقفلا تاقبط 1“ نيدهتجلا تاقبط ا“. نورسفم تاقبط 8 ىوارعشلل ءايلوالا

 سور هداز ىلاذقل ةيفنحلا تاقبط ا“ ةيفنألل خياشم تاقبط ا ىبشلا مامالل

 تاقبط | ىوانمال ةيفوصلا تاقبط ا*؟ه ىمهيمتلا ىيحلا ىقت انالومل ةيفنخل تاقبط

 ار ىباج بتاكل امن ناهج !"1»  ةيفنأل تاقيط ىف ةميضملا رهاوج ا 2 هاشتلود

 خيرات نم ةياهنلا ةيادب ا“ | ريسلاو للدامشلاو ىزاغملا ىف رثالا نويبع ا. ١ مجارتلا ةفك

 مالسلا ةيلع فسوي ءدصق ىف مالكلا رهر !ع,“ رمسلا ىف ساقئالا بيط !ع# منك نبأ

 | ىدوعسملال بمذلا جور كل تارضاحل ىف ءاب فلآ |ث.» 2 قورزاك ريس !15.*

 ةاحنلا تاقيط 1*1.  ىدنفا هجاوخ ضيران 1. 2 لودلا رابخأ خم 1١ ىنيع خدرأت

 بلاط ىنأ لأ بسن ىف بلاطلا 8دمع ا ىقاصلا ىفطصا خيراوتنلا ةحبز 1*1 ىطويسلل

 ءافلكل ضيرأت 15١  ىيحلا لالج ءافلخل ضيرأت ما* ىطويسلل ءافلخل خيرات “٠81

 ضدرات 1*1 كب ىجوق خيرات 1+ رادرهم ضيرأت 1610  ىرافغ خمرات 161  ةيسابعلا

 نويعلا ناسنأ #18 >> ىجاشن ضيرأت 180 ١ هداز اشاه ناوضر ضيرأت |. 2 ىوجي

 خيرات حرش 180  ىجقعلا نيدرأت #6 + ريثالا نبال لماكلا ضيرأت م## ٠ ىلحلل

 ريس 180 ىسراف ريس |88 هدا ئانج ضيرأت م00 2 ىانإل صيرأت ١ 1١04 ىبتعلا

 نامثع لآ خيرات نم ةةعطق 5|  ةينامثعلا ةلودلا ىف ةيناهكرلا صنملا 8“.  ىميمتلل فلسلا

 هيدنج حتاصن 8ع اشاه فطل موحرم همان فصأ #88 2 نامقع لآ نيناوق ا“

 ىف انثلا مثاسن عمج 5“ هدلو ىلع بلاط قبأ نب ىلعل همان تميصو !8*ه همان فصاو

 سلاج رصانعلا سداقت 6 ىباطخ ليذ 1م ليخلا ليذ 12“ انيس ىبأ ةنيدم

 بقاغم ىف ىفصلا سلا رص 8*1 هداز ىريكشاط) ةداعسلا حاتفم انو رص.خلا دكلملا

 ىخيوزقلل تالجلا راثأ 55“ برعلا ضرا نسا ىف برط ناقسلخ (خ*» 2 ىقنألل ىبحلا سوش

 !*ث0  ىنزوإل يرفلا نال شحم |ث» 2 ىومأل توقاين نادابلا مجم رصتخم 8#

 ات  ايبنا صصق ثم  ءابطالا تاقبط ى ءاينال نويع اخي هداز ىمظنل افلخ نشلك
 اناا 10
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 نساحامو راربالا بقانم !هأ انالوم فقح ىف ىكالفا بقانم مه. اقبلا نا ديس بقانم

 خدرات (ععمرع ىريمدلل ناوهلملا نوهت 10“ هداز ميقتسمل خياشم ءدحود *ه©“ ١ رايخالا

 هداز نامثعل ءارزولاو كولملا ةقيدح 01 2” ىدنغا رمعل هقيدح ليذ !م 2 هداز كب نسدح

 ابيغرت كولملا ةكصن 01 ىدنفا جونل داهم لساضف 10م سنالا فدادح مب

 ةيسيطانقم تاضويف ١1  ىكينالس ضيرأت 0 اعرب خيرات 181. كولسلا نسحل

 فئارظلا نونفو فئاطللا باتك !40© ايفارغج ءدلاسر |#* ممالا ماظن ىف مك ل لوصأ 1م“

 كقعلا |ثام» 2 ىبلج ىسوم اب سمح ناطلس دعقو خيراف 30 فقيفش هماث دعقو 4

 ليذ *..  هداز ىربكشاطل هينامعذ فئاقش 18  هداز ىلانقل مورلا لضانا روكذ يف موظنملا

 هداز ردلابل فئاقش ليث ا#  هداز ىلانقل فئاقش ليذ لإ 7 ىئاطعا فئاقشلا

 ةقينح ىكأ بقانم ىف ناسمل تاريخلا م5 ١ فئاقش ليذ هداز ىخال موظنم طقع 1“

 ءوض |*ل4ك رجح نبأ رد 046  ةفينح يا بقانم ىف نايقعلاو رردلا دوقع كّئالق

 لثاوالا ةفرعمو لئاسولا ىساسمت |0141  خيراوتلا ةبخح 1606م 2 هئوط نبال ةيلعلا فرعو عماللا

 فراعملا 1مل“ ةيمالخل راصتخاب ىمساا ةنيدم عايرأك اعمل علا زحيرأت 0

 ىلكيل بابحالا ةضور |  دناوخ ريم ضيرأت نم ةعطق !ل“ ىرونيدلا ةييتق نب ملسم

 ةدكشلا نباب ريهشلل رخاوالاو لئاوالا ملع ىف لزانملا ضور )عمم ١ هداز

 تاوعد خم  يىكرتلا نامسلب ءارزولا روقسد [تدم بيغرت )خمس  راكذالا باتك اها

 مننا + ٠ ريبعتلا قا ايورلا# فئاقح 18901, .ىهحلا] سمشن اال لصف :تقاعحا عا ناك

 زموظنم' راكن ا ىسح 183 تمني والا لمعلا نوعسدا 1 ٠٠ ىبرلامجخا فسرت منح

 تقيوط نيبع 86: بلاطلا ةلدمع (2) نويعلا بعاذم ىكرقلا ناساب

 محم قال لّمالد 8 ىكملا ةليقع دم خيشلل راونالا بيثك هداز ىربكشاطل

 لع نودلا لالكل عماوج عمج اةرإا ةحام نبأ (ةءأ تارببدل لئالد حرمت اة. مساع
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 0 حورلا ركام أة.م - نيصخل نصح حرش م. نيصأل ىصح ..صخح هيل“ نوحرلا

 نيفراعلا ةجحهب ١١! تاراشالا ةنفاطل 11 ب ئيفوملا ةحيقع 2:1 ١ ندخل ندم

 ةولصلا لدعم ادار“ مالسالا نامع ادا" مالسالا طارش ن أهإ) ١ نيكلاسلا *ضور ا!هأ.

 هداز دز اعاني رابخالا ةضور ءدمجرف ااا مظعالا مامالل ربكا مقف اهأم تايولح [ىنإ 1

 ناصرم 1. ىدرورهسلل فراعماأ فراوع معن 1 هداز بجرل ةيقافنا ةلاسر اه

 هما فئاطخ) هان* ىكرتلا ناسلب نيملسملا ةكصن ادا عتفلا وبا ريم 10 دابعلا

 انيس نبا ىلع شال نيمرغملا زونك ادت 2 ىكرتلا ناسلب ىنامرقلا دومحح ىب دجحا خيشلل

 نامزلا براغم اد.» ىكرتلا ناسلب هما ظعاس ؛ه»  دايعلا ناز باتك اد" تاجرات [داد

 ىدهلا ليبس اه# سانلا كيس نبال رثالا نووع ا“. ىراضبلل مجكصلا عماج اه"

 ناحربلا ريس !ه** سيقنلا سفن لاوحا ىف سيمخل ريس |ن*#  ىماشلا ةريسب ريهشلا

 رابخالا ةصالخ !د*# ١ ,ىولعلا ءايحا اه“ 0 عشالط اه*»  باعيقسالا اه*6

 رخاوا كدمحم ناطلس لوبمالسا حئتاك اذتبا ىسناخيتك ديدكم ناطلس ىخدو

 وا ىنسوجلملا ىذ هام ىسونس روقط شمغي زوي كيب نامز دعب شمنلوا انب هدنراتنطلس

 عماج هدهلولز نالوب عوقو هجوركص تعا فصن ندسمت عولط ىوك هينشكانو ىجانجوأ

 كروبزم عماج نيغلوا فرشم هباربخ ىخد هناضيتكو ىرلراويدو مدع ايلك ىسدبفق كروبزم

 عماج بويليأ نامرف ناخ ىفطصم ناطلس ولغوا كدجا ناطلس هنسانب اًدذليكم كندناكبتكو

 روبزم ىخدو رليدلوا ليبكت هطنرك رب نوأ ىأ زكس هنس شب رليدنلوا :انب ادد هناضيتكو روبزم

 نحن حيا كعماج ردلصتم ةنعماج كم ناطلس ىكلو رد هدنجءراخ كروبزرم عماج ةناكينك

 ملعلا بلط رد هليا ىظخ تلك نيلاف ردوب وزاب نالوا ةفرزوا ىسويف روليرك هيدناخبثك

 نم فلاو ةدامو نيبنامثو سمهخ ةنسل ةبوغزملا رادلا هلكت ىب ىف ةءلسمو ملسم لك ىلع ةضيرف

 ىبنتك ظفاح دلع ىتلا كنسناخيبتك دم“ ناظلس وب ىخدو فرشلاو زعلا هل نم ةرجام

 هذع ةلاخل ىبتك ظفاح رب ره رولك بنك ظناح يوأ هدنوك دنتمدخ كندناخابتك ردراو

 قرق ةهبتك ظفاح وب رق «لنسانثا رطخ لبيع 2و ردرأ» ىرلدفيظو دكاقأ رهندبكأ شمني ىمهود

207 
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 رجوأ ىموي كنيرب ره ندنترامع ءحم ناطلس نوك رثو رونلوا اطعأ هيديع شورغ شب

 ويد بتك ظفاح طقف هنرب ندنراعياو ردراو ىرلنمعت ابروش جارقب رشيكياو ىسدولوضف تفدج

 شورغ شب ىمركي هبتك طفاح شاب هدقدنلوأ ىشيتفنت بنتك هعند رد هددنس رونلوأ ديهسن

 روغلوأ ناسحأ 00 / 00 -

1 

 41 5 'لل' ى الر 4)» 68 81 59

 10د«: ةر» 851[: ه11ء عع ه0 ,49ة01/117]168112011281 .1010119*6551 

 كنيرلترضح ىزاغ ناخ ناميلس ناطلس ناشنترفغمو موحرم نايثأ سوكرف ناكمتنج

 ريسؤتلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىواضيب ريسفن رميبك ريسفت 1“ فاشك ريسفت ىفسنلا ريسيت ريسفت |

 (") ىضطويسلل نيلالج ريسفت + (*) دوعسلا نا ريسفت 1 ىناشاقلل فداقللل رك ه

 ىفسنلل كرادملا ريسفت |. ىزارلا رخفلل ليونتلا رارسأ 1 ىطويسلل روثنملا رد ه

 ىوغبلل ليزنتلا ماعم 11“ ىدححاوال لوونلا بابسأ |" ىنزارلا ركب قال نارقلا ةلمسأ ||

 نم ىناثلا كلجلا ١» هدوت هدروس ىلا ناوقلا لوأ نم ريسيمتلا ريسفت نم لوالا ىلجلا !ع

 ناوقلا رخآ ىلا سب هالر ودس نس فاشللا روسفن نس عباولا دلكلا اي ميرم ىلأ فارعأ ند فايشللا رمسفت

 طساوا نس رهجك ربهم 3ع خئعطق 1م ءارسالا ىلا نسب ىالو ومس نم روبك رهيسفت نم خئاطق 1

 ىلا مجيرم ءادروس نم ىواضيبلا رهسفت نم ربخالا فصنلا [1 ةبوتلا قر وس رخآ ىلا ماعنالا

 دوعسلا لأ ريسفت ا لافنالا ةروس ىلا كرادملا ريسفت نم لوالا كلجكلا ا“ نارقلا رخآ

 روسفن نم ىناغلا فيسصرإا مش فارعالا ار وس ىلا دوعسلا عا رهيسفل نم لوالا دكلكلا 3
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 لوالا تلكالا )»  هط ةروس ىلا ىعاقبلا تابسانم ريسفت نم لوالا دلجلا ا* ىئاوكلا

 لوالا كلجلا ءارعشلا ةروس ىلا ماعنالا ةروس نم ىبطرقلا رهسفت نم تلاثلاو ىناثلاو

 نم ىناثلا كلجللا »#» فارعالا ةروس طسأاوا ىلا قرغملا ةيطع نبا ريسفت نم كثلاثلاو ىاثلاو

 ءارعشلا ةروس نم روقنملا رد نم عبارلا كلجلا ع نونموملا ىلا ةيوتلا ةروس نم روتنملا رد

 جتتف ةروس ىلا نامقل ةروس نم قرغملا ةيطع نبأ ريسفت نم عباسلا لكلا © ىمقلا ىلا

 ريسفت ىم ىلاثلا فصنلا نيتتلاو ةروس ىلا سي ةروس نم جاجرلا ريسفت نم ةعطق .٠

 رد نم لوالا دلجلا م» لامك نبال ريسفتلا بابل نم لوالا 7+ 2 نويعب ىمسملا خيش

 رمقلا ىلا سي ةروس ىم روثنما رد نم سماخلا دكلجلا مخ نارمع لا هانثا ىلا روثنملا

 ليرنتلا مئاعم ريسفت نم عبارلاو ثلاثلا " ١> نارقلا رخآ ىلا سي ةروس نم فاشك ريسفت “»

 مه  نأرقلا رخآ ىلا فيكلا نم فصن ىواضبب ريسفت )« ١ نارقلا رخآ ىلا ميرم نم

 سماخلا كلجلا "| مجنلا لأ سي نم ىطويسلا نيدلا لالج ريسفت ىم سماخلا دلجلا

 ريسفت ىم سماشلو عبارلا كلجللا #.» 20ص ىلا ميرم نم ىوغبلل ليزنتلا ملاعم ريسفن نم

 ربتكلا نبال ريسفت نم ةعطق “| ١ نارقلا رخآ ىلا رح هوس نم نزاخل ىبال ليزؤنتلا بابل

 ءوروس نم شرع نبأ ريسفت نم ظعطق م*# تافاصلاو ةروس ىلا فسوي ةروس نم ىماشلا

 مجم 2شاولل ضعبو ىناشاقلاو فاشكل ماعنالا ةروس .ريسفن ## ١ لمن ءوروس ىلا فارعأ

 كوعبسلا أ ةلاسر | لامك ىبال لاوس ريسفت ءدعومج 75# 2 ريسفتلا ىف لداسر ءدعومج“

 ميتيلا رد رش 8 2 ١هحرش عم ىرزج 7١ نابل نبا ريسفت “©  ىواسيبلا ةيشاح عم

 متاثرذ تمل ةرهببغو

 نبال ىواضيبلا ةيشاح ىم ريخالا فصنلا ه ديجامتلا نبال ىواضيبلا ةيشاح هأ

 نم ةعطق هع ىطويسلل ىواضيبلا ةيشاح هل“ 2 نارقلا رخآ ىلإ ميرم ةروس نم ديجمتلا

 ىيبطلل فاشكلا ةيشاح نم ظعطق ه» 02>فهكلا ىلا ماعنالا روس نم ىيطلل فاشكلا ةيشاح

 رخآ ىلا ص ىم ىيطلل فاشكلا ةيشاح> نم ريخالا دلجلا ها روذلا ىلإ دوه روس نم
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 فاشكلا ةيشاح هم ءايبنالا ةروس ىلا ىزارلا ىيدلا بلتقل فاشكلا ةيشاح ه4 2 نآرقلا

 ميركلا دبعل قاشكلا ىلع تامكاتم ه1 سنوي لثاوا ىلا ءاسنلا نم ىازاتفتلا ىيدلا ىعسل

 قطرقلا ةرمد ندوارعزلل ىواضيبلا ةيضشاح 1 2 ىواصيبلا ىلع ورسخ الم *. 2 ىدهاولا

 بوس ىزارمشلا رحص ريم ةيشاح عم ىنامرقلا ةرمح نيوارهزلل ىواضيبلا ةيشاح هعفذ *

 ىواضيبلا ةةياح 4 >< تظاصلاو ىلا نارمع لآ ةروس نم هداز خيش ىلوملل ىواضببلا ةيشاح

 خيش نم ةعادت 1 ءاهنلا ءزج ىلع هداز خيش "0 ىواضيبلا لّثاوا ىلع دهاز حبش ىلوملل

 ىراضيبلل ماعنالا ىلع ىدنفا نانس ةيشاح ”*» 2 نارمع لآ ةروس ىلع ىواضيبلا ىلع هكاز

 ىواضيبلا ىلع ىطويس هديشاح 1 2 هداز نسح ىجلخ ماعنالا ىلع ىواضيبلا ةيشاخ 4

 فاشكلا تايب حرم 5

 ىبأ ىفس نم لوالا فصنلا ا“ ملسم يسع 2 (5) ىراضبلل جحصلا عماجلا

 فيرش ميباصم © 2 (0) راوقالا قراشع م (0) رهقألا نبال لوصالا عماجح # ١ دوأد

 ىراختبلل ميدصلا عماج نم ريالا ىفصغلا «“ 2 مجباصلا ةوكشم ب ١ (5) ىبوغهل

 باب ىلا اياصولا باقك ىم ىراضيلا جيك ىم عباسلاو سداسلاو سحاخالاو عبارلا ىلجلا 4

 بيهرتلاو بيغرتلا ىم لوألا قلجلا + ىوانملل نيملاصلا صاير ه. فقول عم اجرلا

 رخأ ىلا داهكلا بانك ىم بيهعرتلاو بيغراللا نم ىاثلا ىلجألا مل موصلا ىلا ىرذغملل

 لوالا ىلإ مم 0 فيرش افضش بانك نم ىناثلاو لوالا دلخل مت لوصالا عماج مل“ بامتثككللا

 لصاقم »+ 2 حيباصملا ةركشم نم ريخالا فصنلا ما فقتعلا باتك ىلا حيباصملا نم

 ريبكلا؟عماج نم لوألا دخلا 7 الطفل هيئات هاوس ٠٠ احس 00

 عماج نم رمخنالا فصنلا 1 2 ىب. دقملل ماككتحالا #«طمغ 5 2 ءاطلا فرح ىلإ ىطويسال

 فال ىيعل ماكحالا باقك 7 ١ ىنصأل نيدلا ىقتل للمعلا جهنم 7  اضيا 4 ريبكلا

 حيف حرش 94 ىقامركلل ىراكيلا حرت 16 ىعذلل ةباحصلا كير 4 ىعبسالا

 ىيطلا ليضافلل ميباسصملا ةركشم مرش 1 كلم نبال قراشملا حرش ؟+ ىوونلل ملسملا
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 جيباصملا مرش 1 جحيباصملا ىلع برعلا نيز ٠١ ىمقلعلل ريعصلا عماج مرش 1

 (* 2 ىجندلل ءافشلا ىلع افطصالا بانك ا." ١ ىورهلا نامقعل جحيباصلا حرش كلم ىبال

 1.4 ىفنكلا دامعلل حيباصمل مرش ىف عيبانملا لهنم [.ه ىوانملل ريغصلا عماج مرش

 تلاثلاو ىناثلا كلكالا [. ةلازالا باتك ىلا ىراضبلا حرش ىرابلا مقف ىم ليال حلل

 قراشم ١ ١.! فيرش هءافش ا.١ ٠ ىراخبلا حرش ىرابلا حتف نم سداسلاو سمادشلو عبارلاو

 حرش ىم ثلاثلا كلجكلا |! قامركلل ىراخضابلا حرش نم ىناثلاو لوالا دلال (. راونالا

 حرش نم ىناثلاو لوالا هعقد !* 2 ىمقيهلل فيرش لئامش حرش | ١ قامركلل ىراخبلا

 حرش نم هعطق ٠١  ىنامركلل ىراضيلا رش نم ريخالا فصنلا |" ١ ىامركل ىراخبلا

 فشك ا! ءىلعالل ملسملا حيحت رش نم ثلاقلاو ىناقلا لكلا 4 ىنيعال ىراضبلا

 راثآ حرش نم هعطق 1 ريثالا نبال ثيدحلا بيرغ ىف ةياهذ [ام قوطعلل قراشملا

 بكاوك نم لوالا راونالا قراشم مرش راربالا ةفحص ١  ريسلا ىلا رانإل نم ىراكطلا

 ىراخيبلا حرش ىراردلا

 نوكلا وصار مالكلا بنك
 ىف نيبعبرالا بانك از ىناتسرهشل مادقالا ةياهذا 1 ىدمألل راكفالا راكبا ا

 8 علاوطلا حرش | ىنازاتقتلل كصاقم سرش ا" 2 ىفئازاتفتال طصاقم نقم اه نودلا لوصأ

 1 اضيا هل فقاوملا حرش هعفذ 84 ,ذاجرجلا ديسلل فقاوملا حرش 1 ىنايفصالل

 ىزارلا نيدلا ضف مامالل لصخل سرش |" ١ فقاوملا مرش ىلع ىبلج نسح ىوملا ةيشاح

 باستدحالا بادحذ [(*

 هقفلا لوصاب ةقلعتملا بتكلا

 القمل ىنغملا مرش ©  ىنغم |*»  ىوودزه لوصا |”#*  ىبرانفلل عئادبلا لوصغ |“

 ةيشاح ا  ىنازاقفتلل حيضوتلا ىلع حيولت ا"»  ةعيرشلا ركصل صيضوت اب (ىدمش عم

 ىقالاقمال ىنغملا حرت مع كوقن 17 معرس لامك نبال حيقنذ ريهغنا 180 راغاا ىلع
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 ماكحالا لوصا ىف ماكحالا لوصف ا! ىزارلا مامالل ملاعملا حرش نم لوالا دلل ام

 روصنم باتك ا. ىتكيسخحا 21  ميقنتلا عم حيضوت ١" ءملءاللاو رعاوأل عماج 5:

 جييولت ءديشاح اوأ  ىنآآق

 هقفلاب خةلعتملا بنالا

 () ةعيرشلا ردص اهم () ررغ ررد ا* () هيادحم او* 2 فسوي أ جارخ اد

 ىسخرس طوسبم ١ ١٠١ 7* هيزازب ىأواتف !ه» () هياقو نقم او« م *ةيناخراتات 4

 ةريخ 141“ ةيباقع ىاواقف ىواتفلا ةينق 11 (؛) ناخيضاق ىاوانف

 () ةقفلا رهاوج ىكصانلا فاقوا ا"! 2( ىواتفلا ةصالخ (2* >() ىواتفلا

 عم 1. نيلوصغلا عماج 8 ىناشاقلل عدانصلا عئاضب !8» (0) رداظنلاو هايشأ

 بحاصل كيزملاو سينجت [ن#“ ءاهقفلا ةفحك غن ىفسنلل ريبك ىاواتف ا! نيركهلا

 اما ١) ىلصم ا ينم أب )2 تاراشالا 0 أو ةياورلا فلتذك ا ةخيادعلا

 عماج رصت# ا. 2 ةيناهربلا ةريخذ كك  ىلالهلل فاقوالا ماكحا !» ١ لزاونلا تاراتخ

 تلاثلاو ىلاثلا لكلا زم ١ هيريهطظ ىاواقف اد“ ةفاضنلا نيك ىئانغلل ريبكلا

 حاضيا حالصأ 4 فاصخلل فقولا باتك امم >ناسحلا فقن [5* ةيناخراتانلا ىم

 مولعمان ىلاواتف ام ١ ةزجح ىب سومحن ىاواتغلا حقن امم راغصلا ماكحما امم لامك نبأ

 ىتسودنؤال ءاملعلا ةضور !! >دنالقلاو دقعلاب ىهسملا نايهو نبا ةموظنم حوش

 ىم ىناثلا 118 ناكضاق ىاواتف ىم لوالا كلل 11 بيبح نبال تالجاس طورش 11

 دقن ىف هريبك ءدهعومج# | ١ ةمدالا تافالتخاو ةمالا ظجرب ىمسملا عفنالا ١ ٠١ ةيناخراتاتلا

 9 مولعمان هقفلا نم ةعطق ىناشاقلل عتادبلا ىم لوالا فصخلا ةيفنكلا

 ىفاشلا هقف ىف ىنيقلبلل مامتعالاو درجتلا باتك ل.. 22ىسيع نب ىفذصملل تايختنملا عمت

 ةيعئاشلا هقذ ىف حالمص نبا ىاوانف ا. ةيعئاشلا هقف ىف ىلامتعلل تايفالخل باتك ا'.أ

 ا". ةلبانلل دقن ىف ىاكلا ىم ىلاثلا فصخلا .# طيخل نم طورشلا باك ميس

 هيزازب ىاواتف م.« ةياهنلا قيرط ىف ةياحيلا بانك "4 جيابخلا باتك ىلا طبخت نم لوالا
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 صيخلت حرش صيرفملا ةفحمأ 1 ةيعفاشلا هقف ىف ىعفارلا باتك ىم سداسلا ".ه

 مورس ىلازغ مامال طبسولا بانك ةياقنلا حرش زومرلا عماج ا" ةياهنلا بانك ا".

 احلا للا لوا هرج 80 !ب.ارضتكم, حرش 11621, 1نيبلاطلا» نصاير 10+ ...٠ لئاسال :لئاصالا باتك

 هدعوم# [ل. ىودرزه حرش م18  ئاقعلا ىف هموظنم !»  ةيانعلا فيفوت )© 2 نارقلا

 ىوتفلا راقخو رجح ىبا تاهبنم زن“ ىرودق #0 ىجوكرب حرش )80 لامك مال لماشر

 ىللخل ميعاربال رحبالا ىقتلم !»» ثيل هدمدقمو حاضيالا رون عم ىلصألا ةينم ع

 ردص ىلع ىباج ىخا ا.  ةيادهلا ىلع ةياهنلا نم لوالا كلل "© 2 تانيبلا حيجرت ا“

 م»  ىناهربلا طبخت ىم طورش | 2 ىققتلم ءدمجرت ا. 2 كواملا ةفحت 5 ١ ةعيرشلا

 ىغاب هرق زنك حرش 8* ١ سيشرلا ردب حرش نيمدانلا ظاقيا /"“ ١ ىنيعلل زنك حوش

 نابعو نبا ءدموظنم 1“ ىقاقسهفق نقم ام

 م0 (") ةيادهلا ىلع ةياردلا حارعم ©١886 2 (") ما نبال ةيادهلا ىلع ريدقلا م عشق 17*ب

 ىناغصلل ةيادهلا ىلع ةياهن ىنيعلل ةياحهلا مرش 6. ىولعدلا ةيادهلا حرش

 ىدعس ع (م) نيدلا ليمكال ةيادهلا ىلع ةيانع ا“ م ةيادهلا ىلع ةيافك »

 مك ىجورسلل ةيادهلا ىلع ةياغلا "ع" م ةيادهلا تالكشم عم ةيانعلا ىلع ىاد

 ىرودقلا ىلع ياهولا سارس فرداقدلا ونك ىلع فيداقمل ومر 77 ىتليزال زنكلا حرش

 ةصالخا 0 هداز 00 ىرودقلا حرش ا'هأ ىدهعازلل ىرودقلا حوش اه. ىدادحالل

 ىلع ىلع ىخأ هم ضئارغلا حوش 10 عطقالل ىرودقلا حرت ازنوز# ىرودقلا ىلع

 ةعيرشلا ردص ىلع اشاد بوقعي اه: ةعيرشلا ركدص ىلع 1 هرق ٠"هأ ةعيرشلا ردص

 م | 2 ةيادهلا ىلع ةيانعلا فيفوت "6.  ىمرعلل ررحلا رش مه 2 ىاولل ررحلا حوش '»

 عماج صيخلت حرش ىف ريونت "#0 حال ريما نبال ةينملا حرش ما“ ١ ةياقنلا حرش تارايناخ'

 فئاطل ىلع ليهست ام ىسرافلل ريبكلا عماج صيخلت حرش ىم لوالا "8 ١ ريبدلا
 كلا 11
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 “ام ةعيرشلا رص ؛ ىلع ىدنقروس رس نيركلا عمجام ىلع كام ع اال تاراشأالا

 ةيادهلا ىلع ةيافكلا نم ىناثلا ىلعمال ريبكلا عماج موش 8 نيبكسملل زنكلا حرش

 نابعو نبا ةموظنم حوش ميج“ نبال رنكلا ىلع قئارلا رك نم لوالا كللمل "1

 3 فاصخالل ىضاقلا بدأ 4 ىفسنلل ىئاكلا نم ثلاثلاو ىناثلاو لوالا دلإل "م

 دقن ىف ىعرذالل وئانإل باتك ىلا ىواذل ىم لوالا كلل "م ةيعفاشلا دقف ىف لاقق ىاواتف

 ةيعفاشلا عقف ىف مالسلا صنيع نبأ نودحلا باهش رصدتخم نئم عبارلا دكلكلا "1 ةيعئاشلا

 ىلازغلل ةيعئاشلا هقف ى ردصتعملا ةياقنو رصتخاملا ةصالخ اذمأ ىلاوغال ةيادهلا ةيادب "م.

 ىهسملا ةيادهلا حرش نم تلاثلا ىلجلا طل“ ىجليولل ونكلا حرش نم لوالا دلل هي“

 نايبلا ةياغ نم ثلاثلا دلجكلا م ةلاكولا ىلا عطقلا ةيقيك ىم ةيادهلا ىلع نامبلا ةياغب

 باتك ىم ةيادهلا ىلع نايبلا ةياغ نم عبارلا ىلكلا اند طرشلا رايخ ىلا ةياحهلا ىلع

 نايبلا ةياغ نم ةعطق "4 >طيسولا حرش ىف طيخملا رحب "ا  مارحالا ةزواجحم ىلا موصلا

 دلقل م3 ةراجالا باتك ىلا نايبلا ةياغ نم سماخلا كلكلا اندم ةقرسلا ىلا حاكنلا نم

 باتكلا رخآ ىلا نايبلا ةياغ ىم ةعلطق ا. تايدلا ىلا ةمسقلا ىم نايبلا ةياغ ىم سداسلا

 ةبادهلا حوش منز» ٠ باتكلا رخآ ىلا ةعفشلا نم نايبلا ةياغ نم سداسلا كلكلا

 مل»  ىطانقلا نيدلا ماسح انالوإ تاعقاولا باتك 5 ةياقولا حرش مل“ ١ قانغصال

 1 ةعيرشلا رحصل ةياقولا حوش ةيشاح خابط ىبأ ىواتف 4 نيينفملا تاعقاو

 رجالا ىقتلم ىلع داماد

 قالخالاو فوصتلاب ةقلعتملا بتكلا

 ممر هيريشف ءدلاسر .“1٠ ديردوكم ءدقيرط ..“٠ ىدرورهسلل فراعملا فراوع 1

 لامعالا ديمدح ىف لكخوملا كَمك ىلازرغلل ىيدباعلا جاهفم رز ىلاوغال ةياديلا

 ىمور سلاتجم# ديب ىللاوغلل راونالا فشاك ا. نالع نبال ةيدمحملا ةقيرط حرش .“٠

 دبيبسل مالسالا ةعرش حوش ا". داروالا ةليضفق 3 ىلازغلل نيعبرالا .د دا خيشلل
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 لماسر فرظتنسم رار 2 نبال وئابكلا فارغقا نع رجاوزأا بانك *[| هداز ىلع

 (م) اضيا هل ةولصلا لدعمو اضيأ هل نيكلاهلا ذاقئاو ىوكربلل بولقلا ءالج ع ىطووس

 ىسرات طابطغس باتك "٠ قررا هلع قي ءانإلا جات رس ناييلا فشكا نمر لوالاب "م

 | هلل هلا 7 ةعملل بطخ هدع وهام 1*1 ميج نبال لاسر ءدعومتج# [٠ م

 هداز ىلع ديسأ هجابيد حوت رت

 عيدبلاو نايبلاو ىلاعلاب ةقلعتملا بتكلا

 بيطخلل حاتفملا صيخلت ا ىنزاريشلا بطقلل ىاتغم حرش ““  مانفم تايلك

 ىازاتفتلل صيخاتلا ىلع لوطم رع ىنازاتفتلل صيخلتلا ىلع رصت# حوش رسله

 حرش )1  ىتسامركلل ىناثلا نفلا ىلع لوطملا ةيشاح )»© 2 ىبتاكلل حاتفم موش

 نددحلا لامكحل ىناعما حاضيأ حرش رمسرسإ فيرتشلا تيسلل ساقفملا حرش 20 حاضيأ تايبأ

 مس»  ةنراعتسالا ىلع ماصع ث“*  مولعلا عدادب ا“ 2 ىناعملا ساتفم ##  ىئارسقالا

 |0000 راض ءويضاح ثا ٠ .ىلاعملا رصتخ "ب _ كلاسألا ىلع ىداوج سا ١لوطم

 فرصلاو وحكذلاب ةقلعتملا بتكلا

 تاهبأ حر ودق يا عز ىنمشلل بييللا ىنغم حرت را ماسه ىبال بهبللا ىنغم اداروللا

 مع ىدنهل ةيفاكلا مرش ز"ع“ ضرلل ةيفاكلا مرش 6“ ىطوهسلل بيبللا ىنغم

 حوش مسرعا ماشع نبال كلام ىبأ ةيفلا حرش ىف ككلاسال ضو ” غد هيبفاك تايببا جوش

 ةتامك 3+ ىواشتنملا نم ةياصتلاو ةلدمأللو ةلمسملا ةلاسر رسب ىدردرادكملا ةيفاشلا

 ىدابازاق اما انب حرش انغ كشرم “م. وحنلا ملع ىف كلاسملا صضوا ا" فرصلا

 ممم راهظالا ىلع راكفالا جداتن ور ىماج كام مرن ىماج ءهيعضوو مايصع حردتلو

 هداز ىلع ديسل ه«جابيد ءديشاح اها حابصملا ىلع اباب ىجاح "هد ةيناكلا ىلع ةيثاو

 ملازاتفتلا ىددلا كعس دكعس "3 هللا لبع ديسإ) ةيفادت جرت *ه» حابصأملا ىلع حاققفا )“هدب

 ةخمفاشلأ ىلع

11 
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 د ريشا رار م" سوماق هءءجرت نم ىناثلاو .لوالا كلل ا“ ر» سوماق ءدمجرلا

 سوماقلا باتك »© ٠ ىرهوجتلل ىاحصلا باتك "5# ( همصب ةسكنع ملع |“

 ىرهزالل ةغللا بيذهت نم عبارلا دلجلا ,٠ خكيل ةغل "ب ىزرطملل ةغالا برغم

 برغملا بيتوت ىف برغملا بانك .”٠ ىسراف عطاق ناعرب ءددجرت ناييت بانك 1

 فقيتع ككص نإ ةنيفحلا رارسأ غل نأ

 ضيراوتلاب ةقاعتملا بتكلا

 1 ىنيعلل رهبلا خيرات نم عساتلا سلجلا ع اغبولطقل ةيفنأل تاقبط ز”.»

 ىدفصال تايفولاب ىاولا نم لّوالا دلل يق ىنيعلل نامكلا دقع نم رشع ىدالل دلكلا

 س] هعيس ميلاقأ "» 2 ىجاهنملل رابخالا رداونو رارسالا رعاظم نم لوالا جليل سيب

 55 مولعمان خيرات ءدعطق .“٠ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا نم ثلاثلاو ىناثلا دلجكلا

 ريثك ىبال ةياهنلاو ةيادهلا باتك

 بطلاو ةسدنهلاو ةنيهلاو ةيكلمل بتك

 صقل مذ لوالا مسرع ةيادهلا ىلع ريميضافق مرش ل“ نسسعلا لاكشل را

 ابكذأ ناكتماو ل ىءور 0و2 ةيعضو ءدلاسرو يبس ود ىقم مح بطلا يف

 من

 رديسدفوقوم بنك كنيراترضصح ناخ نادقع ناطلس ناكوتنج

 ةفيرشلا ريسافتلا بتنك

 ريسفت 1 ىروداسين يسفنت رمح ىواضييلا ربيسفن ٠ فاشك رمميسفن ا

 وهيسفألا "4م ىيقليال فيلعتلا ريسفن اع ىملسلل فدداقح ريسفت «و» نزاضلت

 ىدحداولل لوونلا بايسأ 4 ىطويسال ناقثالا باتك 4 ىركبلل زيجولا حضاولا

 ىوياضمبلا ةيشاح #.. ىواضويلا ىلع ىاج ىدعس 8 ىواضوبلا ىلع ماصع الم هوو
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 ىواضيبلا ةيشاح م.“ ىدنواجاس ريسفأ فاشكلا فشك . ورسخ الك

 ىلع هداز نيدلا ردص ٠#  ىواضيبلا ىلع هداز فيرغ ةيشاح م, ١ هداز ىدنفا فسويل

 نبال ىواضيبلا ةيشاح *.  هداز ىتاشعل ىواصيبلا ىلع ماصعلا ةيشاح مك ىواصضيبلا

 ناقسيل ىواضدبلا ةيشاح 5. 0

 تاءارقلا ف

 "هز بيتوذ نا ةيبطاغت ءوعوم جي“ اري

 ةيوينلا تيداحالا بنتك

 فيرش افش م >ىئاسنلا ىنس # 2 هجام نبا ننس 58 ١ ىراخبلا يك 51

 الكام نقم ان خيباصملا ةوكشم ان فيهردت قراشم 1 فيرد عيباصم 1

 م 2 ىراقلا ىلعت فيرش لئامش حرش 87. 2 ه ىنالطسقلل ىراضايلا حرش م8 ١ فيرش

 ند ىراقلا ىلعل ءافشلا سرش 5 ١ باهشلل ءافشلا حرش 0+ دواد نبأ ننس جرش

 ىووفلل راكذالا بانك مث" 2 ىناشاكال لئامش حرش 888  ىراقلا ىلعل دمت ماما ًاضوم حرش

 حر نر ىراقلا ىلعل ميباصألا ةروكشم حرش نار ىضويسلمل رمغصلا عماج نارك

 مرا 2 ىدتفا فقحسا هجاودل فيرش لدامش هدهمجرت“ 6“, ىراقلا ىلعل نيصحلا ىصح

 هكلم نبال قراشم ُ رمق

 نيدلا لوصاو مالكلاب ةقلعتملا بتكلا

 ليمكال ريكالا هقف رش ** 'لقسك الإ ضناقعلا حرش مخ  ىلايبل ىلع قوللاس 5#

 "خس 2" ىفسنلل مالكلا رع مز“ ىراقلا ىلع حرشو مظعا ماما تديصو حرش #"» ١ نهدلا

 ناضمر 5#"  ىبلج ىلايخل دئاقعلا حرش ةيشاح 8.  ىنازاتفتلا ىعسلل كئاقعلا حرش

 ىلعل سيرجتلا حرش م#| 2 ةعيرشلا ردصل مولعلا ليدعت مخ. 2 ىكئاقعلا حرش ىلع ىدنفا

 ةربصق حرش 6*8  مظعالا مامالل مان تديصو ءدعومج مت“ 2 مالكلا ةدبز ### ١ ىجتنوف

 ليلخ ةيشاح مم“ ديركتلا ىلع ديسلا ةيشاح ىلع هداز بيطخ ةيشاح خه ىلامالا

 عئاوطلا جرم ىلعو تامكاخ ىلع ىرنغأ , 3 5 ملا 8
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 هقفلا لوصأ نف
 عمج حرش م1 ورسخا الك لوصالا تاره 56+ رانملا مرش ىلع هداز ىموع م

 لوصالا ىف ىتش نوثم *مه) -ىدعمآلل ماكحالا ماكحا 20. 2 ىجليولا لوصا ىف عماونل

 فيرشلا هقفلا نف

 تمم 2 روغ ررد 862 ىسخرسلل طيخل تاتك 0#“ دمت مامال لصالا باتك عم»

 تم.  نيلوصفلا عماج حالصا ىف نيعلا رون 7080 )(  ريبك ىناتسهق 01 ةعيرشلا ردص

 فئاولا رتكإ اولا راصبالا ,دونت ىلع راقغلا جنم ان ىرواتغلا خصالخ 01 راصبالا ويوفت

 ههمجرت ©02 | رحالا ىقتلم “0#  ىيهشلا مكاحللا ىفاكلا باتك “ل تفئاقدلا رنك 12

 واقف م00 2 ررحلا ىلع ىلآو 900 ١ قافوقوملل ىقتلملا ةمجوت نم لوالا فصنلا 5 هياقو

 دقن ءدلاسر 0| ىلصم ةينم *.. 2 ناهاشلا الفك 842  قارعشلا ناويم 6.0١ ىوكرب

 ىل كينرمتل ءدلاسر كرا فيردت

 تارضالو قالخالاو فوصتلا ىف

 ا مولعلا تاعوضوم ةمجرت 5م قرع ىبال راربالا ةرماسم يع جاهنم يل“

 ظسابرلا رمدحلت ىف ةسايسلا باتك مم نينموملا ريما همان لهم مب قراعلا "نع لكاشإ

 ةفخ عما ءادعسلا ةقيدح عم. ىماج كاول ةيرمكلا ةديصق حرش 5 عماول انكم

 تفقيرط مخ هدازاشاد لامك لكاسر مل“ قافوالا بانك ثم ىدنفا ىونل نيركاذلا

 ىطويسلل ةياردلا مامثا ما شرقلا ىوذ بقانم ىف ىقعلا زامر ممم ديدمكام

 : َح
 ر 2 01]ف .ةهعسمعم 11

 باذآلا ىف

 نقع ]5 باسل ةدمع 5. تاماقملا حرش ىردركلل تاماقأا باتك مم

 هبر دبع نبال كيرفلا

 تاغللا ىق

 عّاقو 6# >> ىرشول ةغالبلا ساسأ #5 هشيبتلد #1 ىزرطملل ةغللا برغم 1
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 م01 ىوونلل تاغللاو ءامسالا بيذهت 08# >بدالا نوناق 5 ىلوقناو 211  ةغللا

 لاك نبل قيال اعئاقدا هاوي ىميلح ةغلاملا»» . ةكيبكائرتحاب 6... غلا« اقر هللا "ةفعت

 خوراتلا نذ

 عيعتدلا فا ةتيسلا رهاوج هرم هيفنح تاقيط ه.ع ناكلخ ىبا ءدمجرتا نه.“

 ةنوقوم بنك

 ريسبتلا باتك 0. ىنامثعلا مسر ىلع فيرش فكاصم معفد ه.ب ١ فيرش فكاصم ها

 ىنوفف ىف تاراشالا فئاطل ها. 2 نرارقلا صاوخ ه.أ1 عبسلا تاءارقلا ىف ىنادلا ورمع قال

 مسرلا ىف عنقم هأ“ ابيز بيتوق هأأ نارقلا

 ورهيسغتلا نفذ

 تن 2 ر ع قىء 1 فاضت ت6 نلدلكلا سقت 05 كرادلم ,ميسفن هأ** كءاضمر يسقت ةأ“

 ةيداولا 3 ه3 ىراقلا ىلعل نيلالج ءديشاح نيلامج هأم ىطويسلا ناقثا هأ»

2 
 نبال تاعوضوم هنن“ ةيندللا بعاوم ها» ةداعسلا رقس هنأ يرش افشا هل

 بط ها" ىجطرقلا ةركذت هزثه ميقلا نبال رجوملا عم ىوينلا بط مز» ىزوجلا

 ريغصلا عماج بترم هان » لئامشلا نقم ه"» ىطويسلل لداوالا ةفرعم عم ىوبنلا

 نيعبرأ تءيبدح حرمت ما*إ ىضوهسلل روهغصألا عمال ةدايز كاك ك6 ىربكلا صئاصخ 5

 لوق هم دواذ قا ند ها“ جيباصألا ةوكدشم 01“ ىوونلل نيحناصلا ضاير هز*#

 2 ثيدخل بئارغ ىف رهنملا ردبلا ها“ رثالا ملع ىف رردلا ةيفلا ها عيدبلا

 منعا هجام بأ ىنس 08. ىراقلا ىلعذ ىربكلا الرمس ه- >> ىنسلا نبال ةليللاو موهلا

 هسيفن ءدعطق ه8“ ١ ا عماولإل عمج نم ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوالا ةعطقلا ه8 ىاشنلا ننس

 ما ةيعدالا ىف 0 جالس تاهكا فيوش جيباصم م ىراخبلا بانك نم

 ىدذمرتلا واس هو دوعسم نبأ نلكذس نم دعاطق هاكب ىضيغلا جاوعم
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 ثيدحلا شاوح بنك

 فيرعذتو ناسنالا - ريو عه ىراقلا ىلع تاعوضوم هد. ىراقلا ىلعل ءافشلا حرش ه1

 ريغصلا عماجل ىلع ريغصلا حرشلا هما (8) رخ نيدل ليدامشلا حرش هدأ ةربغو نيش

 ىطويسلل نوعاطلا رابخا ىف - هم*  ىوانملل ةموظنملا ةيقارعلا ةريس سرش هل“ ىوانملل

 هققلا نق

 هم) رو ررد *» رئاظنلاو كابشأ ه»>  ريغص ىبلح ها (١ رحبالا ىقتلم همم

 ةمدالا فالتخا ىف ةمالا خمحر هل >ناخضيضاق لوأ نم دعطق 102 .لولسملا فيس باتك

 كسانم هام ءاطع ىوانف هن ىدنفا ىلع ىواتف ها“ هيبكلولو ىواتف هل

 كسنم 0 ىدنسلل ىربكلا كيسانم هأ# 2ىراقلا ىلعل ةياقنلا حوش هلا ىنامركلا

 ىكملا ىضاقلل ىلصاا ةينم ىنع ىدكملا ةيلح 81 ىدنفا حونل كسنم عم ىدنفا ناتسبل

 هد“ 0 فئافلا رهن ونكلا حرش ه.# حاضيالا رون حرش هما محاضيالا روذ نم ه٠

 ىف ميج ىبا لاسر هم» ةولصلا طورش حرش ةويلط باتك نيخ فئارلا رح رنكلا حرش
 هند ىراقلا ىلع كسانملا بايل حيرمتت 0 مهمشلل ةياقنلا , حوش 6 59 ةقلأ ل

 عيبلا ىف ىدنفأ هزي ءدئاشا *ر حرش 6 كلم نبال رانألا حرش 63 ىكالينرشل ررحلا ةيشاح

 دوقنلا فقو هد“ ميجي نبال رانم حرش هم“ ١ مارالو لالخل ىف ناوخالا ةفحت هدا

 ىوكو جل مراصلا فيس هما دوعسلا نال

 كئاقعلا نف

 ةيشاح هم» ١ ىهتنملا شال ربكالا هقف سرش هدأ  ىراقلا ىلعل ربكالا هقف حرش هد

 نأ نبال ةرياسملا حرش هدا ىراقلا ىلعل ىلامالا حرش هده ىدنفا ناضمرل هداقعلا حرش

 ىفنال قارعلل ةيمالسالا قرقلا بحاص ه1 ىقسنلا تاكربلا نال مالكلا ةطمع ه٠. -2فيوش

 رايتخا ىف ةرضاخل ىنسح هو“ ىناقللا ميعاربال ديحوتلا ةرعوج حرش ديرألا ةدمع 17

 هلا يدلا سمش ظفاحلل معلص هللا لوسر تلوم ها روثنملا ولوللا باتك ه8 حولا
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 0006 ناقسبل مراكملا نيييت هاد ىلع ديسل مالسالا ةعرتش مرش هب () هيدمحم ءدقيرط

 دعسلا ىلع لتةسا ءديقادح 6 ىدنقرهيملا ثيللا ىال نيفراعلا ناعسب 1 ىدنفأ

 كرا دا كعيماحلا 1.1 | 1١ وتقلل وكوت حوش 111, .!!هريبغو , ىهتنملا وجاك

 ظيعاوملا بقك

 40111١ نيلفاغلا ةيبنتا متانغ نبال ايورلا ريبعت 0 تولقلا  ةويح تاتك 1+

 كاسات ل نيدباعلا رخذو نيظعاولا ركب 43 ةيجرعأ 1 ىطوهسلل رودصلا رع

 ىنارعش ضورع "7 مالسالا ةعرش ةمجرذا 4 ةداعسلا

 ىتش نونف نم بتك

 بوح حرش 1 2 مظعالا برح 40  تاريبخل لئالد حرش #4 2 (0) تاريخل لئالد 11“

 نم اهريغو بيطلا ملكلاو نيصال نيصلو مظعالا برخخل اهيف ةعومج# 40 مظنملا ردو مظعالا

 17 بطلا ىف دواد ءءركذن 08 سفئنلاو ىددلاو ايندلا بدأ بانك باردا

 سوفنلا ةعزذو سورعلا ةفح بائك

 11ه رهخلا جايصم 1ع ىمقالا ىبال ةياهن 1“ ىلوقنأو 17 خغللا برغم 1[

 ىطاش حرش ىواضس باتك 418 ١ ىراقلا ىلعل سومانلاب ىشحلا احصلا رات

 ىهتح 1“. 2 هريغو ىمور دوعسم 43 2 هيفلا برعم هع ىلدطال راهظالا رش 1

 ةيشاح كر»ر» كداقع كيرج هن# ديسمش عم تاقيدصتلاو تاروصت "# هريغو نيدلا

 هرببغو هداز ىريكشاطو هيفنح «*» ىدنخا نوحلا كول هداز ىريكشاط

 حرمت كب ىنسأل ءامسا اهلوا ةهعومدام "*# داعس تنناب ءءديصق اهلوأ ةعومج“ 1

 ةعوومدكام 5 ىشحلا ىرزإل اهببذ ةهعومكام ا” معاص ىنلا 2 حرشو ىنسلل ءاهمأ

01 
12 
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 ءامسا اهفصن كعب معومجام 1. اضيا هل ةدربلا حرشو ىراقلا ىلعل داعس تناب حرش اهلوا

 ريسلا ىف ىعش ”دعاوقو ةقرفتم باوبا ىلع ةيترم ةلاسر 4| رمجملا فورح ىلع ىسحلا

 نم هيلي ام عم نيكلاهلا ناقنا اهلوا ةمكحض ةعومج# #45 دال رخذ حرش ىف دازلا ةلاجاعو

 ديحوتلا ةرهوج اهيقف ةعومجم #8 ىطويسلل ريبخا اهيف هعومجام 177“ كئاوقلا

 نارقلا تامهم ىف نايبت اهيف ةعومجام "#8  دكعاوقلا ةعومجام 12» ١ ىراقلا ىلعل تاعوضومو

 ىف ةينسلا فاح 1م تانونظملا نم اهيف ام عم حلطصملا ةيفلاو قارعلا ةيفلا 15+

 حاحصلا ماهوا نايب ىف هلاسر 4م. 2 اروتشا موص ىف لك بمت#  ةيسدقلا ةيفرشالا ثدداحالا

 اور هك 1 3 ةلاسر مأ ىراقلا ةلزو ديرجتلا ىف نيقلاسرو تاثلثاا عم ىرعوجلل

 تابثاب لاصتالاو برقلا تاحفن ههلاسر *»* لئاسرلا نم اهيلي امم ناخدلا نايب ىف هلاسرو

 ءدركطت 4ه» تايآلاو روسلا لئاضف ىف ةلاسرو لاقتنالا ىعب ةماركلاو ىلاعت هللا ءايلوال فرصتلا

 ىتش نوفف ىم هديدع لئاسر ءدعومجام "58 بايلالا ىلوا

 نيسردملا دحأ نم ةعوضوملا بتكلا

 , يضاق هدم
 ى

 جباصملا ةوكشم .1٠ 2 ىندمل مظعالا بزل ىلع موظنملا رد 41 ىراقلا ىلعل فيرش لئامش

 حوش 10 ىراقلا ىلعل افشا سو ه0 فيرش افش 1 ىواضمب

 ةليسو ءدلاسر 11* ' ىسدعوم# دئاقع 44 ررد باتك 11 ١ ريغصلا عماج 1

 ثيداحا لوصا ءهلاسر 180 ١ ريغص ىبلح 8448 ١ نيصال ىصح حرش 18 ١ ىمظعلا

 4 ىفطصملا رابخاب افولا ةصالخ باتك ". ةيفاكلا حوش ىماج صيخلت 0

 رححالا ىقتلم هع ملعتملا ميلعت مرش 4.“ ةيدمخل ةقيرط 407 مالسالا ةعرش حرش

 ىلعل ريكالا هقتف حرش 400 2 ىزع حرش عم روقنهد 04 ١ هحرش عم بواقلا ءالج

 نيصال ىصح "م. مظعا ماما بقانم هداز رضحخل نيظعاولا ةفحن 4+ ١> ىراقلا

 ىساف حرش فيرش لمالك أ

 ةقوقوم بتك
 ةينوراه كم هببذاك برعم حرت ني حابصم بارعا ءدجابيد م“ 0 تن أرق "م
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 ميلعت كح حرف سوقو ىرجم بادأآو رهميضاق كم زوقنيد ح ما حوش ك1 فرصلا نم

 حوش 41 ىسراف ءدومجحردو شرع تحغل 6 ناتسلك 11 لماوعو راهظاو هدرشو ماعتألا

 ىدوعومج“ ىدفاش 11 بواقلا ظرغز ةخاقما حرشو ىرورسل هلثمأو ءانجد حرش 4 ناسك

 44 راطع خيشل ريطلا فطنم 04 لوطم تايبأ 5 رع 4151 راهظا برعم ةهللت

 دوصقللا ىلع تافقبباعتو ىنيدلا لعس ىقىزع حرش 11 ىماج الم 11 ىماج كلم ناوبد

 تاموظنم ”.“  ىزاريش هدمجرذ .» بطلا باتك «. ريبك هيفوصابا ءانجب خيرات 5

 باتك »..  ىناجرحلا كيسلل ضئارفلا حرش ىلع ةيشاح ,.* ١ نارقلا صاوخو ىلع ترضح

 بالراطسا ءدءوجرذ كل ةيدابضلا دئاوقلا كاك 07. ةيافعكلا بانك ؟. لوصألا لع

 ىلع ىيدلا ىيدك نأأ ةنيدلاو ذكملا خيرات “أ. ءوض باتك 1 قرد لخاسرو هرك ٠

 نيسل لوطم ةيشاح ربا“ تاروصقلا ىلع كبيسو بارعا كعاوق أ ناك هاش ةشاخ

 انللزله9) 10١ هيد بناتك كا ( نصيخلت ,«ه 2١ فرتع لئماوع.ترعم “6 ٠ .فيرش

 كسانم 15  ءالضفلا نم حاول ىجوغاسيا حرش بم >> ىفسنلا رمعو نارودلا لاطباو

 يدرب ىجوغاسيأ لماوعلا ىلع ىوطأ شوق الإ كيددج لماوع برعم 0. مح

 ركيد له ١ تاروصتلا ىلع ديس نإ" نيدلا دعسل ىرع حرش 7 ١> نيدلا ىو

 ىراففلا ىلع نامرب كل ةيعضولا ىلع ماصع نإ“ تاروصتو ىرافف كلوإ ىزع حرش

 ىماخل ىلع ماصع ,#» 2 تاقيدصتلا ىلع ىقوكلاس ,/. ىنازاتفتا هيسمش حرش 1

 ةيشادحو ىله كاس ءديدلو كالا ةراعتسالا ىلع ىدخففأ ن هروطو ةدبرفلا ىلع ىدلبازاق لسان

 ىلع طسوتم ," ١١ ىبدعس ناتسب .“*# 2فقطنملا ىف ةلاسرو ةيحاولا ىلع باعولا دبع

 ةيناحلا

 نرد كحا نم اضيا ةعوضوم بنك

 ىف ىناودلا ىلع ىفاكلا ىلوم ءديشاح “ب دئاقعلا ىف ىيدلا لالج ىلع شاوح اا“

 لك  ككاقحلا 3 ىلوللا ةابيد لع ىناوركلا نيمآ نمكم كرم ةيشساح 0 >> نناقعلا

 ىلع ندسحو نجما لليد خبات ها ىلامككال ساسسالا تدكام نم نينا داوع كوم ةيشاح

12 
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 ىلع ىنارديملل ىجا ريهشلا تامكاحوب ةامسملا ةيشاح ,*»  ىمالل ىلع ماصع 2# 2 ىناودلا

 نيحلا دعس ىلوملل ىئاقعلا رش ىلع نيدلا ملصم ىلوم ةيشاح ا“  ىناودلا دئاقع

 نام ىلا نناقع نا ىماج الم تك جقنذ حرت جشفت بام ىلاعم لا رصقخت نع

 ةيفنخا ىلع ناجح أزرمم د. ىصيصخ ىدحرش ةببفاك ممالسالا خيش رصغت# ءديشاد

 بم مولع ءايدأ هم“ لالج عم ىريم بيذهن تارملا ىلع ىراتسوم هأ

 لمكال هيادع ءديشاح دب ىىونرغلا ةمدقم حرش ا  دئاقع حرش -ه» هقفلا ىف ةيافك

 ىلع 6. 2 ىرانف هديشاح دوا لوق هدأ ىرصيق نسل دبع حرش ىسلدنأ «» نوحلا

 )١( صيخلت 0 فيرش ديسل علاطم ءديشاح ناتسلك 1 ىلامالا ىلع ىراقلا

 ءالج هدازاشاب لامك هرينم «اد ىسلدنا حرشو ةيعضولا ىلع ةيتسامركلا ةلاسر حرمت 3

 ب رب ىنباب ريهشلا ىنالقسع ىنيدلا باهش ةمالعلا مامالل ةبضنلا 2 5 بولقلا

 تاروصت لوطم 1 ىلدطا راهظأ حرش اذ حابصم هدجابيدو برعم ةيذاك

 تامحاشل ىلا تاهباشنملا د باتكو ىراقلا ىلع تاعوضوم تيبداحأ عدل اسر نان تاقيرددصتو

 ىشكم نبل“ راطع كني حرش تاهباشتملا ثيداحالاو تاهباشنملا تابالا ريسفتو

 ىنعهذ دبرعم راهظأ ف ةيعضولا ىف ماصعلا ىلع ىدابازاق بن وييك ىباح ىرودق

 راطع لذو وكيد حرمت ا”. كلم نبأ راغم ١1 ديبألل2 ع ررغ رد لالا هدا
 رز

 بدل ىواضويلا ىلع ىادج ىدعس دل“ ظعاوام لا ةعومكام ابدأ“ ىسيرفك ىرال مدحأ

 ىدابس ضدارف الملا ىدحرمت ىدفا د د ةييعدطو ءدلاسر هده ىدنفأ حوف ىقتلألا حرش

 رمكأ هقتف حوش ةيجارسلا ضئارفلا ىلع ىرافف حرا 1 (”) ناويد ظفاح م

 جضوت فذ ىدلبس تافيرعن لإ

 كفثوقوم 0

 "ه ىسدعوم كام ماع 1 ىفيلاذ ند ضدأرف ملع كموحرم ىدنغأ ىهو 0و»
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 مفوقوم بتك

 لوطم 1 ىباج نسح ىسديشاح لوطم كح فيوش كيس ىسهيشاح لوطم

 ىمارهسل لوطم ءديشاح د. قوكلايس ىسديشاح

 قف ههروسو ماعنا ءوروس هم.“ 2 ماعنا ءوروس م.“ ١ ىراقلا ىلعل ءىأللا رشن هدا
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 هناكبتك هدنسوسرحم اشاه ىلء جيلق هددناخي وط

 ||(! راقلا ىلع ريسفت 0١# .ذوعسلا ىناريسفت “  نيلالج ريسفت "  نايح ىاريسفت |
|| 

 ١ ربسفت م4 9 ىواضيبب روسفت 27 ىروداسين رهسفن 4 ممالسلأا ديع روسفد 6

 ثيللا قا ريسفت |" ١ىليسب ريسفت ا ناقتا ريشقفت ١ ١.١١ قرر ريوصفت ١ ١ فقناقح

 ىقفح ريسفن 1 ىركيلا ريسفت 0 (”) طهسو ريسفت !* وجيك رمهسفلل مس

 ىلع خيش ريسفت "“.»  رينملا يارس ريسفت ||  ىجاقبلا ريسفت ١»  رارسالا فشك ريسفن

 مع فاشك ريسفت *٠ هدازاشاي لامك ريسفت ىضاق ريسفن 1 ىسدنقرمدلا

 ىلاعت وبيسفلت ب ىوغب مامأ وبه سم فنا مك ىرورمسل فسوبي ءالو ىدس روسفغنل هه نويبع ريسغن

 ا ندرلا ةرصيت ”*  روقنملا رد ريسفن #  ىتاوك ريسفن #  نارقلا راجما ىف ناعرب

 000 ف راما ريسفت ". ٠١ افاشعكلا فش ازيسفت .١ ٠١١ ١ قاروكلا نمالخالا ريستقت
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 .داز شروق فشك اه نارقلا برعم ب بغاوال ناوقلا تادرفم ا" عمال ةلص ام

 تاقبلعت »| )(  ىواضوبلا ىلع ىاد ىدعس *. ةليلقل ةبوجا باتك ىضاقلا ىلع

 ىواضيب ءديشاح مل“ ىواضيبلا ىلع ئطويس ءديشاح 78 ىراضيبلا ىلع ىدحاولا ميعاربأ

 ةرقبلا ةروس ىلع ىدحعس تاقيلعت ٠» ىضاقلا ىلع هداز ىمالس م كيجامتلا نبال

 هداز خيش ءديشاح م. ١ ىواضيبلا ىلع باهش مي "> ىواصضيبلا ىلع ىدنفأآ قداص

 نيبلامك ه»  نيلالج ه2 ىواضيبلا ىلع ليلإل صتغ ه.  نيلاللل ىلع نيلامج يتاح 8

 ىرك ظعاف 65 >> ئىراصتملا لع كك ىرووسل ىواضيب ءديشاح ه*  ىلالأل ىلع

 ىلع ىشنارهش عم ماصع ءديشاح هب ورسخ الآ ىواضيب ءديشاح هث ئواضبيلا لع

 خيشاح 4. ىضاقلا ىلع كمالع تاريرت ه١ فاشكلا ىلع ديس ههيشاح ه. ىواضيبلا

 ىنا ءديشاح 1 2 ىواضيبلا ىلع ىفنح ءديشاح 1 ١ () ىواضيبلا ىلع ىقيللا مساقلا ا

 ءهيشاح ٠» >فيرشلا كيسال فاشكلا ةيشاح 1 ١ ىواضيبلا ىلع ىدنفا ناتسب

 لاوتعا نامب ىف زييمتلا نم بصتقملا 1 كرام ريسفت 4 ىراخب هاشدايه ىواضيب

 ملاعم اس.  نيلالإل ريسفت ءديشاح 1 ١ ىنزاريش ىثالعا ىواضيب ءديشاح »٠ ح2>ىرشختولا

 0ع ءاقيلا أ بارعا ا“ ةعافلا ريسفت ةعومد ا ىقاهفصالا بغار أ ليرنتلا

 5 ةناشرألا كاكك فادصالا رداوج ريسقت م ىروباسينلل نارقلا لوزن باهسأ

 تابسانم ىف روثنملا رهلا نم كثعلاثلا ءزجكلا ك ١ مصالا ريسفت «» ١ىعاقيلا تابسانم ريسفت

 يجعاقيلا طابرلا نسح ميعاربا ىبال روسلاو ىالا

 فيرش كثيداحا بنك

 نع لح عه ىراخبلا ثيداحا كير ها ىنالطسق ىدرش ىراخب م.

 هه 2 ىمتيهلا رحب نب دجال لئامش رش م“ 2 ىراقلا ىلعن لدامش حرش هل“ 2٠ ىراشللا

 تيداحأ جيرخلا ما ىخامحل اطوم حرش م ىئاقرز فسورب كلام ماما اطوم جرش

 9 ىمقلعلل رمغدصلا عماج حرش م1 ىراخيلا حرش ردعخق# مخ ىفايلا مامدلل زيجولا

 ؟> 2 ضايع ىضاقل افش 7 >< باهش حرش افش 1 ١ هداز خيشل راونالا قراشم حرش
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 11 فيرد ىراخإب 1 ماظطعالا مامالل كيدي اممم ءدعومدعام 9 ىجيطلل اوك نم جرش

 حرش 7 ١ ىسباسنلا ظفاحلل ىبذكملا باتك فيرس فزاشم 17 ١ امرك ىدرشا مراح

 كام 1.7 ىشيمريشل بهاوملا حرش جيباصملا ةوكشم ا. ىراقلا ىلعل ةوكشأملا

 1.5 ىراقلا ىلع ىحرش افش [.* رهقالا نبال ةياهن ا.“ ىقالطسقلل ةيذندالا بهاوم

 نبال ىراخبلا ىلع تاقيلعت ٠ لوسولا فرش ىف لوقنم لا بايل 9 ةقركل فعاوص باتك

 ثيسحامل ماع ىف ثيغملا رداقلا جتف 1.1 ىطرقلا بخقنمو ةعاشالا باقك ا.ه زن

 بدأ حوت | براقملا خلص ىف بلاطملا ىنسا اا ىنالقسعلا رمح ىبال ىراضبلا ةمدقم ٠

 4 ()) ىووفل ملسم حرش ا[ () ملسملا جبكص 1 ةدمعلا حوش 1 لووشربل

 1 جيباصملا لح ىف جتافملا ا! ىربكلا صئاصخ ٠ ىريغست ىراخبلا مرش

 ءافشلا ظافلا طيضل ىفت#لا باتك |” قوادعلل قراشملا فشك |“.  لامكلا بيذهت

 ىلع تاعوضوم 1 ىنالطسقلل ءافنأل كلسم ان» ىراخضيلا لشأوأ ىلع ىووغلا حرش

 كيبيدبملل راوذالا ةروكحكشم ىلع هيشاح اا" ىطومسل حوشوت ىسه شا ح ىراخ ازا ىراقلا

 فيرد كاع 8 قارعلا ةيغلا نتنم ااه ميكا ىيعل قارعلا ةيقلا حرمت 1 فيردثنلا

 ىراخبلا ثيدحح ىرايلا تف |**  ريبكلا لنسم رصتخم || (١ فيرش افش 11.

 ىديركل نجعبرأ تمعيدح حرششو ىرووذلل نيبعبرأ تيدح اهمف نيعبرأ تنير ءدعومجام ]11

 هداز ىراقنإ كولمال نارقلا عامتنسا ىف هلاسرو ىريمزال ةياقسلا ةلاسرو فوصتلا ملع ىف هلاسرو

 ىف ردصملا ماب ا"» 2 ىسدقللا ىلع خيهشلا انالوإ ةعمأل رون نايب ىف ةعمشلا رون 1#

 حرت ااا ىساغات تاريخلا لدالد ىلع تارسمأا علاطم اول ىل البذر تنل رمدلا سبأ زاوج

 ىلع ىدحرتت نيصخح ىصح ارا ىطومسال ريغصلا عماج الرد ىراقلا ىلعل نيعبرأ تبلد

 تاريخل لئالد ىلع ىدنفا دواد ءهمجرف |" تاريكل لمالد ىلع تاكربنا متنه |. 2 ىراغلا

 فيرتش حيباصم 180

 روسلا ا

 صصق 8 ناضرلاو ىدملا ريشا نومعلا كاقتناا 8 تامظلا) ةزاوما منن
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 ىبلح ريس [81 فرشلا ناونع |» >< سانلا ديس ةريس ىلع سارينلا رون [« ءايبنالا

 ءامسا |ه#» >نونغلاو بتكلا ىماسا نع نونظلا فشك اد 2 ىاوغل كولملا ةدكيصن اد.

 مخمل ةيزمهلا حرش زم ىناروعش تاقيط !0 فيطل نافرعو فيرش ناويم اه“ لاجولا

 ديعسلا كلملل ضيرغلا لقع اه قوبل ىنسال ءامسأ رش ادأ )(  ىفاشلا رح نبال ةيكملا

 حرش .1٠ 2 دولوملا ماكحاب دودوملا ةفتحأ اد بابلالا ىلوأ ةركذتو بايحالا عمجم [هم

 ء.ضيصق هعمجرت [# نادألو كلملاو ءايبنالا ةيورب نافرعلا لأ فاح |( ح١ ةماسبلا ةديصق

 1 سانلا ديس نبال ورثالا نويع !1* >باتحالاو لالا ةرضن ىف بابللا حوت | هدر

 تاماقم 1 ركفلا جعانم !م ةميضملا ,هاوج !!؛ 2 بدالا ةياهذ 1 تايعبسلا حرت

 ىدنفا بينا رديك ريس |ل ١> تارضاخملا ىف ررغ رد © 2202<-5طربشل

 ةءارقلا بنتك
 الد  ظردلا عم ىبطاش ا! ىراقلا ىلع ىدرش ىرزج (8) ىريعج ا

 مراضيا 1١١ نانملا قف 100١ 2 ريغص رشن ام  ىريمزالل نآرقلا هوجو ىف نافرعلا ةحمع

 ىبطاش حرش اما  ةحنافلا ضيوجت ىف ةاو ام. 2 ىكرت ىرزج حرش ا" ١ ىقابقل زومولا

 ةلاسرو نافهللا ةتاغا ةلاسرو ضئاقع ةلاسر اهيف ةيرد ةعومج“ ال“ ىبطاش ا ماش ال

 ثيدىشل تاعوضومو هيداقننعا ءدلاسرو هرشع ىضارأ

 تآوم أمي - كلم نبال رانم حرش اما جيقنتلا رهيغت باتك ١ حيولت 1+

 رصتخم ىلع ناجازريم 1١  راغملا ىلع هداز ىمرع اده لوصولا تاقرم حرش ىف لوصالا

 ىلع ىبلج نسح ةيشاح || 2 ىوفكلل ىهقنملا رصتخم حرش ىلع ةيشاح ٠2!  ىهتنملا
 ريما نبال ريرقتلاب ىمسملا ريرحتلا حرش 11 هقفلا لوصا ىف تاقرولا حرش | ١ حيولتلا

 ا 2 محجيولت مديشاح ! رانه نتم |! 2 عئارشلا لوصا ىف عنادبلا لوصف !1* يجامل

 بدك /.. 2 ىراثنلا كيفح ةأرملا ةيشاح ([ لوصالا ياهنم ىرش | ١ حجيولتلا ىلع ىنوت
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 ءانم ءديشاح ا. ١ ىهتنملا رصتخم ىلع قوسماسلا دمصلا كيع ءديشاح ا". ١ ريركالا نقم

 رصف حرش ١." 2 ىسوسرطلل تارم ءهيشاح ا.* ىنيع حرش ىنافلا روصنم مل“ ىولعدلل

 ةعيرشلا ردص مامالل لوصالا حيقنت ".©8  مجيدولتلا ىلع ىولهب ال8 تاكربلا قيال راغملا

 كلاخ حرش حيضوت ٠ ىواحرلا ةمالع ءديشاح "© ١ ىزارل ىهدلا لوصأ ف صخلملا ..

 لضفاو ىرويسفتل ىهتنما رصقخم ةيشاح "7 جيقنتلا حرشل حيضوتلا باتك 8| ىرعزالا

 » للاخلخو هداز

 رظنلا متاقن "1 ١ راغخلملا 0 "ل  راصبالا ريونت سرش رافغلا نم ط#* ١ هياده انا“

 ديعل ةيادهلا ةيشاح ا[ ىزابخلل هيادع ءديشاح #0 ١ ىدنفأ حونل رردلا ىتاو> ىف

 هدأز ىمزع 1 ةياقولا ىلع كفنصم ا. حاضهالا روذ حرش حانفلا ناطمأ 81 2 نمرلا

 بيترت اخ  ميجن نبال رداظنو هابشأ 7 راكلا عماجو راصبالا ريونت ا رردلا ىلع

 ا لاقمالا عماج "ب لامك نبال حاضيالا حالصا مر (8) ررد عدم هابنشأ

 3١ اهرالا ودحر لا, :ريغصر ىبلح 1: ١ (ريبك ىبلخ 0 . : ميلال نيعل رردا ةءيشاح

 ىبلح ا“  ميحرلا كبع ىحرش ىقتلم ا”* ١ .دامأد ىحرش ىقتلم © ١ هايشالا حرش

 ةيادهلا بحاص ىبال هقفلا عاوج نيدلا ماظن 5  لاهك نبال تامهم خه 2 ى سةينشاح

 نيدلا فرشل هابشا ءديشاح ا ىومحلل هابشا ءديشاح ام ركالا ىقتلم “ب

 ةعيرشلا ردص ىلع حيرشتلا باتك ا** سمح« مامأ أطوم ط5 روغ ىلع ررد ا:

 ىسدقلا ىواح 80 2 ةمدالا فالتخا ىف ةمحرلا باتك 86 ىناولل ررد هديشاح م“

 ىحرش ىرودق 10 ةياهنلاو ةياديلا باكصأ اتي كلم نبال نيركجلا عمجم حرم معن

 ىنغلا ريزعلا حف اهأ ةعيرشلا رددص جتاغم ا ىنم#ت ىحرش هياقو اديك ىردوج

 ماكو ةاضقلا مزاول هز“ ةعيرشلا ردص ىلع اشاي بوقعي "د" ىوذرغلا ةمدقم حرش

 ةياورلا خياقو 0١ ةموظنم حرش "هذ ةاضقلا ةضور هم ثيللا ىنأ ءممدقم حرش "هد

 اجحنلا هن #إ  ىدنهلل عيدبلا حرش ا". 2 ىدنع ٍارس )5  ةاضقلا بالم هم
 13 ١
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 ةياهنلا ةيافك "اه ةولصلا طورش 5 ىلدحملا جارس ممر ىكنج ءديشاد ا“

 «تكنرا نبا ينحل لكاس ا قاكلا مرش قأو ا“ هداز خيش ىحرش عداقو ا

 ا مان ءاكحا حرض "صا 2 ىنيعل رفكلا رش /.. 2 هقفلا ىف نيرحجلا عمجحم 1

 يح رش دياره "بو فاك مير ةياردلا جأرعم ىحرش ةيأره ”ىز*“ عطقا ىدحرش ىرودق
 وى

 ليهست بانك م ةيادهلا ىلع فيرغ اثم هياهن ىدحرش مياده 1 مامهلا نبا

 امم ةولصلا لدعم 1 بولقلا ءالج ىلع بولقلا ءاممض 3 حاضيإالا روذ ىلع مهاسلا

 رنكلا جرم امم“ ىلادبكلا ىلع ىلاتسهق ةيشاح اد ةولصلا لدعم مرش عم ىلصألا 2

 هابشالا ىلع هداز لبنس ام  لئاسولا عقنأ "ا ل» فيرشلا كيسلت زنكلأ حرشة

 حرش رايغخالا باتك ا"  ىلالينرشل ررد ءديشاح "م. راهنالا فشك ىقتلملا جوتن

 ةعبرالا ةمدالا فالتا 97 قئارلا 2 عكا > مو ةيادهلا ىلع كل رو راغخملا

 ريل زمهوأأ كلاسم 2 جتف 07*  راقخكالا ليلعتل رايتخالا نم لوالا #8 2 نيحلا ىضول
26 

 ةياقولا رصتخم مرش 1 ةينابهولا ةموظنملا حرمت ةنكشلا نبأ "اه زفكلا كسافم

 (0) ىروحق .  ررد باتك ١4 | ىدنفا دروق هدمجرت "م ١ ةولصلا ةمدقم حرش 0

 ىقتلم ءومجونا 1. ةصالخ ىحرش ىرودق ا." ةعيرتشلا رص “.٠ ىتفملا ةينغ 1.إ

 ةينملا ىلع جاحلا رهمأ ىبأ 7.« ىكاوكلل هموظنم حرش 1 ىتفملا ةيفم .٠

 ىحرش# ئقتلم داماد 1.١" ىجانلا|:ةيلح , ىسديشاح ئيلخا “307 م

 قواقفلا بقكا
 ىراح قواقف 7 ىريمدت> قواتتفاا "1 يقل عرب قاواحت لأ هيناخراتات 8

 ىاراتف ]اونو :نيوط» ىاراعق ل. لزاولا ىدنقا ريدق 11م1! مايكخلا ناسنا نو اعلا

 مسا ىساوهس ىاوانف 0 نيلوصقلا عماج مانع 55 د وازع فقت 0 ناعربلا طيح #ا» 2 هيلدع ىاواتف "1 ىدنجرب

 هموصو ةتراهط ىواشق نيدلا حارس ىباواقف 1 طورشلا رع 57 ةيزازب ىأواقف

 ةحاهب لوقذ ىلوانف 7#. ١ هتولصو



09 

 ضئارفلا بنك

 مسس  رابغلا ةعرن نع راتسالا باتك »#8 ١ ضئارفلا مرش ىف فيقدتلا باتك ا

 مم ١ لئاسملا رح ه0 ىدنواجاسال نضئارف وش نا“ 2 ضنارفلا , ماع ىف ةعومجام

 ىدحيس ضتئارف "#» هيجارس سرش ضئارف "“#  ىسيلبلل بالطلا ةليسو حرش

 فوصقلاو ظعاوملا بتك

 ةقيرطلا حوش ردع ىدذفأ ناضمرل زومولا ةقيرط عارف رع هيرلودكم ءدقيرط 1*٠

 مقيرط عع ىمداخلا ةقيرط حرش ا“ ىدنفا بجر ىدحرش ةقيرط 6 ىلوقامدحل

 ةعردش معن ىسابانل ةقيرط رع سرع هدأز هجاوخ ىدحرش ةقيرط **ه ىدد جرن

 مدا  هءاملعلا خضور "م. مراحل نييبت ت8  هداز ىلع كيسل عرش سرش "#*» مالسالا

 ديحوتلا ةرهوج حرشت اكدر هدر حرش ىرغزا كلاخ *مإ هداز خيشل ةدربلا ةلبصق حرش

 ضاير حرش ه4  نيباصلا ضاير "ه1  نيحلافلا ليلد مهد درب رش كفنصم "م*

 امهر نيدلا مجنل نيرئاسلا تارانم )“1 ىدرداسلا لزافم ترش حوش +0*٠ نيعاصلا

 3 سعال ٠ك نيدباعلا ساهنم ةمجرت ٠ ىلازغل نيدباعلا اهنم ك1 نييفراعلا

 مب ملعتملا ميلعت سرش 41 ملعتملا ميلعت 0 راجلاو ةقيقأل باتك 0# ١ ظعاوملا

 صئاستلل ررغ "ي. 2 ىيطرق ءءركذت "9 راجتالا باتك ا".  مظعالا مامالا بقانم

 2 حرش "»* ارسل كلولا اهيأ حرش ل“ لولا اهيا هدعومج# ثي#  هينامث روهش "ها

 صوصق "يب 2 ىنسحلا هامسأ حرش "ا 3 رحب "م  ىدنفا حءحمت كلولا اهيا

 ىلامآ حرشو 0 كديصق حرش ل“ ىلع نبال صحافم ام“ ١ (صوصف ءممجرت "أ

 صاوغلا ةرد حرش رمل صاودل ماهوا ىف صاوغلا كرد دم ىلإب طيشلل صوصف مرش ا”.

 هملبصق حرش م3 )( موكانلا عقاوم ردم ىلاوغل لئاسرلا ةعومكام رح باهيشل

 مو» )0(  ىلارغل مولعلا ءايحا "#»  لماك ناسنأا 48  دفراعملا فراوع 8.20 ههع هدرب
* 18 
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 صوصنو صوصقلا علطم ٠م ضراغلا نب رمع ناويد حرش ا” مولعلا ءايحا صخلم

 نيدحلا جت اياصو حرش ام فوصتلا نم اياصو هدهعومج "#1 2 هيرد هدعوم# 1 2 مكلمل

 ةقيرط أ حوولا لاوحأ 5.. ةيفوصلا مياشم لضف ىف ةيلاعلا ىساحتل وشن 8

 ىراقلا ىلعل هدرب ءءحيصق مرش *.ل*  ىناغرفلل ةيفوص تاحالطصا اء,“ ىدرلا حيذمو ىدهلا

 تادحوتف ضم تاحوتفلا نم ةاقتنملا راونالا حقاول مثله نيظعاولا ةضور 6.

 8 فرعتملا حرش بوجهك فشك 0 صوصفلا شقن موه صوصنلا لقن

 راد ىلا راربالا بولق ىداحم بإتك م1 > هداز ىضاق ىحرش ىوكرب ؟*. ١ديشرلا تاكضوت

 دّياقعلا نايب ىف دئاوفلا دئارف 88 2 ىوكرب نتم م 2 نيظعاولا ةدبز 57 2 راوقلا
 مظعالا بوح ىلع محرالا ضيغ 0# >هداز ىضاقل

 بالا تك

 ريرقت عم هلمسب ءدلاسر #1 » ١ ىوفكلل هينيسح ءديشاح م0 ١ دحرشو هيدلو ىقم 4

 0ر2 ةينيستح هديشاح ةيرون 5 80  ركربلاو ىوفكلا يتم 1 نيبناوقلا

 ىشناريش ©  ىوفكلل صقفلا نا ريم ةيشاح ما# 2 باذأ ءدعومج 0#  ةراعتسالا ىلع

 ىريم باذأ م«  دابأ ىضاقو ريم هدلاسر 6# ١ ىنزاريش ركص ريم *8»©  ماصعلا ىلع

 ىلع ىلامرك م" >> بيذهتلا لالج ىلع ريم 8. 2 هداز ىربكشاط سرش م0 | هيعضو 7+

 باذا ءدعومجام 20+  ةيرونلاب ىهسملا باذآ ##6 2 رونكلا عماج ## ةينيسح

 نيدحلا ىلوأ رم حرش عر ىمور دوعسم ند

 ىقاعملا بتك

 لوطملا لع,لامكر مست (لوطللا لع كيرش حبس مو ١ لوطا, لع ىلع شح

 باتك 82“ ٠  لوطم ىلع ىتيل مساق ١١١|8 لوطم م60 الوطملا تيس ىلع ماضع 8

 نسح ءديشاح مث  ماصعل لوطا 56ه  لوطم ىلع ورسخ ىلوم 62  ىناعأا ىف حاضيالا

 لوطم ىلع كفنصم م*» 2 نيدلا ضعسل حاقفملا نم ثلاث مسق م2 لوطم ىلع ىلح
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 زومرلا فشك 0#  لوطملا ىلع ىتوكلس *هإ  ىناعم رصتخم خم. نامل دوقع 5

 عم حاتفما صيخلت دعاوش حوش مم ىزارهشل حاتفم ا صيخلت مم“

 حرمش 50# 2 لوطم ىلع ىميرق 8ه» >١مساقل لوطم ءهيشاح *ه» ديرغمل رصتخم ةيشاد

 عرب ىماطسبا صيخلتلا ةيشاح 1 هاش ناطلست حاتغم جرت ع كيبسال ساققم

 م80  ابركز ىال عيس تاقلعم حرش م2 رسايل ىناعم ءديشاح #2*  ىئاطخل ىلع ىدوؤي

 ىهسملا لصحملا مرش جحاتفملا ىلع كفنصم م0  ىاعملا رصتخي ىع ىئاطخ ءديشاح

 5. 2 لامك نبال حاتفملا رييغت 805  رايبلاو ىناعملا ىف نامل نوقع حرش مم 0 لصفملاب

 مالكلا بتك

 دئاقعلا حرش ىلع ىدنفا ناضمر 84  ىنازاقفتلا نيحلا دعسل كئاقع حرش

 جتف 68ه  دئاقعلا حرش ىلع ماصع ل“  ىوفكلل ةيدضعلا دئاقعلا مرش ىلع ةيشاخ م“

 رمح 50م فقاوملا حرش ل دوعسا فقاوملا حرش ىلع ةيشاح 4 ىلايخل ىلع ىلاعتملا

 لئاسرو لالج الك كئاقع حرش ؟».. ١ فقاوملا ىلع كيس هديشاح ]كك  ىلايخل ىلع راكذفالا

 ىقوكلسل ىشاوغلا ةلازا ىف ىتاول ظمتت م  ىلايخل ىلع ىتوكاس حا بجاولا تابتا ىلع

 حرش مم  لالجلا ىلع ىغاب هرق فسويل يحج ءديشاح م“  ىلالج سناقع مر»

 ىراقلا ىلعل ربكا هقف رش تمس ١ سئاقعلا حرش ىف دقاعملا لح 5م  ىلايخل هينون

 0 تاببهلا 1. ىناودلا لالج ىلد ريم ءديشاح ىهتنملا نأ ربكأ هقف مرش م

 باتك 1#  ىباكالا داقتعا ىف رهاول» تيقاوملا 517 ١ةيفسنلا ظلدالا ةرصيت م81 ١> دسصاقملا

 ديرجت حرش 84  ىوبنلل ىسديشاح لالج سئاقع 50  حورلا باتك 988  نيعلا ةيكح

 1 ىناودلال ديرجت هديشاح م0 ديردتلا ىلع رديح ريم تاقبط 6+ ىجتوق ىلعل

 ةرداسملا حرش هير“ 2 ىلاخلخ ءديشاحو ريمضاق همأ ةيادهلا ىلع ويمضاق ه.. دصاقملا مرش

 بيذهتلا نم ثلاثلا مسق جرش ه.* قاودلا لالجن رونلا لكايع حرش هى.“ مامهلا نبال

 لايبخل ىلع عاجتت هديشاح ه4 ةعيرشلا رددت مولعلا ليكعت ه.د دنتفا ١ ناميلسل



102 

 ةيشاح ها. ىزارل ىيدلا لوصا ىف نيعبرأ ه5  مالكلا ىلع ةيشاح ه..» ١ علاوط نتم ه.“

 ها“  علاوط حرش ها"  نيحلا نيول ةرداسألا ىلع ةظيشاح هلا نازيملا ىف ةيشامخل ىلع

 ل2 في - هأو ربكالا هقفلا ىف هداز ضاييل نيتلاسر هأ* ىواضيبل علاوط تم

 ىزارلا بطقل علاطم هديشاح هأ# ىنزارلا رخفل لوصالا ةيارحل لوقعلا ةياهن ها علاطملا

 هل. 2 ىفسنلا نيبعملا نا طئاقع ه5 بجاولا تابثا ىلع ىسوسرطو ةمهملا هداوفلا أ

 حول 11“ ءاقشلا تابيهلا هن“ هاشكرابمل نيعلا ةيكح يوش هلا ىقاهفصالل علاوط حرش

 ةضور حرشب مويمقلا كل جتف هأه ىلاوغ تنفاهش ها” ىجتتوق ىلعل ديركاتلل ضيدج

 حرشو مولعلا يزومذاو علاوطلا رشن اهيف هريغو مالكلا نم لئاسرلا ةعومجكم ه" ١ موهفلا
 بادآلا ند هيفنح. لاللل ىلع كاكلخو ىراللا ىلع !ىراتتو ىراللا عا ىنوعرطت قولا

 فقطنملا بتك

 ماصعل تاقيدصتو تاروصت ءديشاح ها » قوكلسل تاقيدصتو تاروصت ءديشاح هب

 حرش ها" ١ فطنم حرش هل" ١ تاروصت ءديشاح ه“»  تاقيدحصت عم كارش 0

 ىصييخ هأ*م ىونسيل ىجوغاسيا حرش ه*# ىرافقلا ىلع دامع هز“ ىجوغاسيا

 نئاوف هما ىجا لوقو ىرانف هب ماصعل فطنملا بيذهت حوش ه ١ بيذهتلا ىلع

 رش ىلع جيرعالا واد ه*. نيدلا ىيكمو قاك ماسح "1 ىرانقلا حوش ىلع هينس

 ىيدحلا ىبيح تاككم ه8 ىجوغاسيا جضوت ىف قرشملا رحب ها ىزارلا ىيدلا بطق

 هرق بيذهت ءديشاح ه*»  قيارافل لخدم مم*#* ةميدقلا ةيشاح ىلع ناجازريم ه8)“

 ىدركلا سابع ىبا دم ىرال ءديشاح ه8“ نهدباعلا نيز ىرال هديشاح ه4 ليلخ

 ءهيشاح هدم. ءالضفلا ضعبل تاروصت ءديشاح هلا بيذهتلا ىلع ماصع 0 تم

 ديسال رهمم ءهكذت جوت هما تايمدرمل 3 لكاس همز“ ىسوعومكام بالرلطسا هدا
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 َح ردت هوا باسل ةيذاك ءدعومت# مرش رهن هدأ ةسدنجا ملع ىف سيديلقا همد فير هنا

 تاراطغقم ءهلاسر ىكرت هنأ بيبي ءهلاسرو عوذقلا ةيافكو تارطنقم ءدلاسر هدو ىقومغج

 همصب سيديالقأ ءدمجرت هأأ عافترالا لودج عافتنالا ةياهذ بيج ءدلاسرو

 نبال حاضيأ حرش مك )م 000 ىلع تحوصع ءديشاد هن“ 9 ىماج كام ه1

 ىلع روفغلا كيع ه٠« ىونسيل ىماج ءديشاح 4 ةيناكلا ىلع ىدنه هام ىنج

 ةيتاد هن. هداز ىخيرأ ةبيغاك برعم 1 بيبالا ىنغم ىلع ىنيمامد هام ١) ىمال

 ىجكايفاكل بارعالا كدعاوق حرش نايإ“ دام نبال ىنغم حوت هدأ بيبالا ىنغم ىلع ىنمشلا

 دبفلأ حرش ةاو هموظذم ءدبيذاك حرت ربا بايلالا عتادلا حرت ىدبع ليبيس هدايا“

 بييالأ ىنغم تابيدأ حوش هام ىذمجلل وكذأا 95 عماج حرش هاا ككلام ىبأ خيفلا هك

 ىلع ىرووس همأ ىوكر هلل ءاهكزالا ناكتمأ هدم ةيناحلا تايبدأ حومشت هنآ ىطوهسلل

 كانك هذ روفغلا ديع ةيشاح قنوكلس هد“ فقجيضاقل ءوض حوش همن جايصملا

 حومتا ىضر 044 لماوع حرمت نما وحكذلا 3 ىنغم هدا لصفألا اك كلم جيرصقلا

 َح ردو ها“ بارعالا كعاوقو هثأ ةخيمورجحأ 6 ىمال ىلع ىدنكشاط 1 ةيفاكلا

 () ىماخل ىلع ماصع هاذ  هيفاك نتنم ه1 2 ىمانخل ىلع ىتاوح هدعوم# ها"  ةيافكلا

 5 قيقع لماوع ىدادغبلا رمع خيشلل بيبللا ىنغم ةيقاح بيرالا فكل هلك

 1. حابصأل ةجاييد َح ودي 3 حالصالا 1: ليد لماوع 1 ءوضأأ ىلع كذلك

 هع ناك 107 ىاهكافلل اهنلا رطق مرش 4. ىمك هرق حرش فينع لماوع

 لمكلا "0 بييالا ىذغم تاببدأ حرش 1 ةدوببس باتك 1 لصفم تاببدأ حرش

 تايببأ جرت 41 ىناجرإل رهاقلا هىيعل ل.ل حوش 1. ةيفاكلا ةمدقم مرش ىف ةيداهلا

 ىلا ريما لضاف كلا ىضويسلا مامالل ةاحنلاو نييوغللا تاقبط ةيفاولا نوبع ىمال

 0-2 7 حايصملا حوش مانتفا 11 ىلع كيس هنرزوأ ولغوا ءدجابيد 41 ىمال ىلع
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 جزومذا حوش 1 فجايضاق 4 حابصم لا ىلع ءوض هه بيبللا ىنغم ىلع هداز

 خوشلل ةييلوومل حوش 4 ةيفاكلا ىلع نيش 4“. راهظا 83 ىنيعلل دهاوش حرش "1

 حابصألا ةجايدد ه* هوضلا تايبا حوش 40 داشرالا موش ىف داشر 3+ ىسلدنالا

 نم ىناثلا دلجلا 0: ىوطال ءابكزأ ناكتما ةيشاح ىماهأل ىلع مرح هنو

 راهظأ برعم 8 ىوطال راهظا حرش 11+ ىدادغبلا رداقلا يعل ىضرلا هعاوش حرش

 سبر لماوع برعم “4 هداز ىنيول

 فرصلا بدك

 ءبيفاش رو ةهيفاش حرمت ميفأو ةلرالروإ )6 زوقنيدل جحارم حرش اور حارم مس[

 "| لاليفرمشل فروصلا نيناوق ار ىسولوج فرص را نيدلا لعس ىحرش وع "رغم

 هدد أ دوصقألا ىلع حورشلا حار 2 ةيفاشلا ىلع ىدردراج ةلريضإ ىوفكل ءانب حرش

 ىحرش رع 1**  ىناجنولا فيرصت ىلع حعس ةيشاح 1#  ةيفاشلا ىلع ماصع 18 ىكنج

 هيفاش 115: هيفاو ىحرش .هيفاش 4 ةيفاشلا ىلع ىضر خيش 15ه نوهدلا سمش

 3 ىتاودل عم ىسهلامج فرص 4 ىرووسلت حارم حرش 18م ىديع كيس ىدرش

 ةيافكو تارطنقم ءهلاسرو ثيحألل لها حالطصاو هقفلا ىف رصتخت هيف ىزعلا ىلع ىرعزالا باتك

 ىجوغاسيا نمو ضمارف ءدلاسرو ضنارف موهفمو ضورع نمو ضورع حرشو ىسدلاسر بيجو عونقلا

 راونالا عقاول #40 بئاجتلا ةفحت 4م» رايخالا مالعأ 8+ ١ ليلإل سنآ ؛مأ

 بئاجتلا ةشيرخ هه.  ننملا فئاطل +٠0  ىريرح تاماقم 1٠22 بدالا ناويد همم

 دداوقلاب ىهسملا تاقلعملا حرش 10  روفلا حابصمو عماج رفج 4. ١ ةنيدملا خيرات 8

 عمبر نم راغخم ه1 هينللا بعاوم 41 نادليلا ءاهسسإ ك0 ةينامعتلا كفكافم نير

 ليزنتلا رارسا ١»!! ىدفصال عجاوسلا ناحلا 1/  ةريبكلا ةرخأتملا تاقبط 1  راربالا



 نوحلا -- ماماللأ

 صاوغلا ظرد ني ىباح

 ىوقنأو 4ع

 ىربكحلا ناوي ةوبح 00

 ىزرطملل خعللا برغم

 وش ىدحرش نام سب ان

 ظفامأمل ىلع ىرورس 41* اهلوا

 تامشنم 41/١ راطع غو 4

 ىداوفغلا هللا ذمعن ذغل

 باه كل ىواضبب ءديشاح “0

 دامادا

 ىواضمب ررغ ررد أ

 طبمسي رمسفن “+

 ضدارغ أب

 هقفلا 3 دك

 اذديسح 1-1

 حرش كرف فير لداومت انا“

 راونالا علاطم

 نارقلا

14 

 ءاقيلا قا تاباك 8

 ساسألا بانك 41د

 ىرفغوج حاد 101

 اكصلا راه 1

 ندلع نوال يدمج ةقيرطلا حرمت و.

 احكم راتكم .٠

 عافتنالا ةياهن .ل*

 لوصالا ىف راغم +

 ىراقلا ىلعل عدرج حرش كرار

 ىرغخا ةغل

105 

 نسح ارعش ءوركذت 1: ١> صئاصأل ررغ

 هيفوص بأ خهراوت 4و“

51 

 ريمملا سابصم 40  ىرشختول ةغللا فئاف

 ال"  نيبيرغ ظغل اما 2 ىرتخا هم.

 سوعءاق "مع َج تاغللا خكاهل كم

 راقلا كك

 قراروش قرع تايلك كم ىناهفصا بئاص هدنئاويد كنب

 ءدوركذت 11 ظفاح نآأويد 111 ناتسيش جوش 3

 تيمسصع حرش عم ىدعاش 0 طظئادح حرت 49

 ديقم ىحرش راطع دكني 1 رمش ىلع رهاودل مظن 04

 عطاق ناعرب ءومدجحو 0. كتنهرف نأ

 ىقنلم حرش "”. هداز خيشل ىواضيب ءديشاح .*

 ربيسغفد الوخ ىطوهسلل رهغصلا عماج ا/ءال

 تعقو اذا ريسفت از ةعيرشلا رحص أ
37 

 تايعبس ءدعومج“ أو

 لإ مولعلا جزومنأ *. 2 رصم لئاضف

 هدرب سيما نزع ةقفلا 3 هياقو كلارا

 لح ةداعسألا حابصم نأثب ىراقلا ىلعل نيصح ىصح

 بارعا از“ صيخلت حوش كلااإ ةهينم بانك نا“.

1 
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 ءديصالل+ نإ“ نوجع ربسفت نك ىواضيب ءدينشادح با“ (") ىواضمب ىضاق اناث“

 0 ورهسافن ءهصالخ ركيد كرف ةبوجأو ةلمسأ كا ءادعسلا ذقيللد- “ب وم سافن

 يرجع هيئامغ كئاوف رار ءافشلا ىلع ىراقلا ىلع قرار هظعوم نا فيرد افش

 ياخ ضتارف ءهديرج 00 ىلاهخ نا دداقع حرش ودق “تم كلم نبال عمجام حرش

 مأ ىلايدل ىلع قوكلس .٠ ىمال ىلع روفغلا سيع 4 ىماذل ىلع ىدففا مرت

 نيدلا ىمدح ىلع هدأاز ىجكانسم د“ ىضاقلا ىلع ىوفك

111 

 640 لى 'ل' له الر 4» 62 8 5

 1:011/:5:ءعهع ه ال2011 612 4ل1111:6011051:0 1.

 رديرتند كنسوناخينك كنذاشاو ديا ظفاح

 < رد هليطخ ىزيبرمت ليلخ ناكر طخ اب فيرش فكاصم فيرش بفكاصم !

 فاشكلا ريهشتقت ه 2 ىواصوبلا ىضاقلل ليرتتلا راونا © (>-سابع نبا نيرشفملا ناطلش م

 1 - لضافلل فاشكلا عرسال * فاشكلا كغ ىيط ءديشاخ 4 ىرشخولل

 ناسل تمكن ١ ىزاولا ىيحلا رخفل ناوقلا ظلوسا 2 ىضويسلا مامالل لوزنلا بابسا [:“

 كثيرع.ريسفت خ2 2>قيلعتلا طخ, ابيز ببترت ٠ !١1 نارقلا ترعم 1ع 2١ نافلا 01

 تاقباط .٠ ىطوهسلل خوسنملاو خسانلا باتك 1 بطلا ىف ىوخا ةلاسر عم ناوقلا

 مامالل ىراخبلا ميد حوش ا ةيفنكلا تاقيطو ىطويسلا تاقيط عم ىدوادلل نيرسفملا
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 ًاطوملا حرش ١ ١ فقيلعتلا طخ ىراضبلا جك ىلع ىفنح نامثع حرش ا» #١ ىنالطسقف

 "" 2 ضايع ىضاقلل فيرش افش !» >مخسنلا طخب ملسم م © ٠ ىاقرؤلا مامالل

 3 ملعما :”٠ نرلا دبع خيشلل نيجكم لاجر لح ىوغبلا مامالل فيرش حيباصم

 مالك "8  قيانلل نيمرح ءدفحت ا“. 2 داماريخ عم ىان ءديريخ ١ >ملسمو ىراخيلا فارطا

 ليكم ةفيحص ركس نوا “* 2 هدءدب ريهشلا خيشلا نبا طخ اب فيرش ماعنا ## ١ (*ميدف

 هليطخ ىدنفا ليعملا ىجديساد# تافورح يسن و ثلث هليطخ نامثتع ظناح العاو

 هليطخ ىدنفا ىنسح ديس ىسجاو> هىكموحرم اشاه نان لضاف اه هعقرم ءدفيك“ نوأ

 ةلمج 1“: ىنيمامدلل ةزمارلا ايابخ ىلع ةزماغلا نودع "4 ١ ىيدعقرم هدبصق يسن و ثلث

 حورشلا ةعومجام 8. باطلا ةعومجكام ال ىناعما ىف نوتملا ةعومجكم "م فطنألا

 رصع ظفاح بيذهتلا بيرقت 88 ١ لئاسرلاو حداصنلا ةءومجت 7# ١ ضورعلا ملع ىف نوقللاو

 ريغصلا عماخل بيترت ىف ريبكلا عتف 0 ىنالطسقلا رح ىبا ىيحلا باهش ةاضقلا ىضصاق

 مامالل ريغصلا عماإل مرش 8 ١ بهّذلا ةجابيد عم ريغصلا عمال-ل بيرغل رينما مرش م*

 رجح نبال بيذهتلا بيرقت 50  ى.مقلعلل ريغصلا عماخل حرش نم هعطق 8#“ #2 ىوانملا

 9 ىعذلا مامالل نيكحصلا لاجرل فشاكلا نم هعطق 51 ةتسلا بتكلا معكم ©,

 حرش ه“ رجح نبال ىذمرتلا لئامش حرش هأ لكم قيلعتلا ثيداحا ىف قيقكتلا جقنت

 مامالل ةيدمخل ةقيرط ىوانملا مامالل ىواوذ نيعبرأ حرم ه“ ئراقلا ىلعل لكامش

 مالا لكئاس لإ ةعومدمت ه1 ١ ١ تايعبسلا ل عم بابلالا ةفح ه» ١ () ىوكربلا لضافلا

 ىممسملا ةداعسلا راونأ حرش 9" ١ ةنإل حاتفمي 1 مهاوجكلا باتك .٠ 2 فيلعتلا طخب

 ةيرولل ميق نبال نيرباصلا ةدع 1* (سيفن طخب نيصال نصح 40  ةداقنملا ةدايسب

 لاعتتملا هلالا ضيف 4 لكاشلا ق2 نماقعلا ىلع 3 لاسر عم تايعيسلا بائتك

 *) مءععسماو 80 ىدهيتطعملل ذستامانممعتم م0مموزأم عا عع (هعمصسم مواتكدتسانتلل معاتأق, ينقع طلع "ةععمق ةانأل

 طعوكطزأاماتم ءةدتدوو مة عاععستأاا0.

12 
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 ىريبللا تاعوضوم 1 عافتمالا بانك ليبسلسلا ةخلاسر عم ىنسأشل عاهسأ حرش 0

 هداز ىلدرهوكب رمهشلا اهاي عسا مودرألا ردزولل ا كئارق 37 ىرذا لاسر عم ىراقلا ىلعل

 ىف لدعلا ةلاسر “٠ اشاد ناعن فيسالا ردصلا ,يزوال رضمل نايب ىف لدعلا ةلاسر دا

 فدح ىف لفاتلا دكيشرم انا“ ىدنغا ىيدلا دول اهحرش عم مود رأيا مدزولل رضقل لاح نامب

 جاشب رجه شنلا ةمركلملا خكم ىتغا ىفلقلا سرهق 3 ةرينعلا لتاسرلا رجاس عم لوسرلا نبوبأ

 ةلاسرو ةغللا ملع ىف ةلاسرو ظافخل تاقيط عم ةباحصلا تاقبط .. هخيش سرهف عم نيدلا

 ناكلخ ىببا خيرات » + ىريونلا لضافلا ضدرات س * ىبطاشلا حرش « ١  ىراقلا ىلعل

 نيمالا دليلا خيرات 35 نيهتلا لقع هى. سبقتلا لاوحأا 3 سئمدل خورات 1*0 كداأو طخب

 نسح طخ ىيميلا خدرات مل“ فيهرعتلاب ىمسملا ةروغم أ خيي خودرات ىأ سحاو طخب

 ناعن فياقش مم مارثمل هللا ىلب مالعاب مالعالا باتك ماع  ةثالثلا ةمدالا بقانم م“

 دعطق .. 2 تانناكلا تارم خيرات »©« ١ ناعنلا قئاقش ةمجرت ناجرلا فدادح ها

 كشار خيرات 4 قيلعتلا طخ اميعن خيرات 11 بهذم تانئتاكلا تأ رم خورات نم

 ور دقنو جرخ لوصاو هقعو للثح لوصف اشاي ىدبيع خدرات 1 قيلعتلا طخب

 ىمسملا ليريوك نادناخ خيرات 1* 2 تايعبسلا باتك عم بئارغلا ةديرنو بناجتلا ةنيوخ

 عم همانتسايس » ناوي ةايح صاوخ 1 ١ تاقولخملا بئاجت ةيفصالا ةلساس

 ةيدنقلا ةيراحم فصول رادرهم ضيرات 1 >هداز نامثعل ءارزولا ةقيط> 1١ ىرخا ءهلاسر

 امجرتم امريغو كالفالا نم ةنيتللا هيفارغإل باتك !.أ ىرخا ةلاسر عم هماث فصآ .٠

 | ةيكرتلا ىلع اهجرتم مازملو راحاالا نم ةنيقالا هيفارغإل باقك ريبكلا سلطأ نم

 هايشا !م© ررذلاب ىمسملا ررغلا حرش ا.  ىبلج بتاك ميوقت !* ١ىلجح كجوك ءدمجرت

 الل  ىبلخل مامالل ريغصلا حرش ا. ىبلخل مامالل ريبكلا حرش ا.« ميك ىبال راظنلاو

 بط عم ةموظنملا حرش 1 هداز نوطالفالل تارايتخالا باتك |[. 2١ ةيناطلسلا ماكحا

 !* ةمنالا فالتخا ىف ةةمالا ةمحر || ٠ . ىدنفا ىردقل نيتقملا تاعقاو 1|" " َقّرَبَتْلا

 1 زونكلا زومرب ىمسملا جاهخملا حوش الزي ديفألا ةعومجكام [!ه عدادبلا باك
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 ةعومجام |! حاضيالا حالمصأ 1 ةعيدب بيلاساب فوشلا ناوذع [!» فرشلا ناونع

 ىف نسل لوقلا !* ىرخا ةلاسر عم مال رادم !»» ماكل ناسل |» ١١ تاضورعملا

 لل جيضوتلا ىلع جيولت 0 رهجك همان نونذاق 1 ىدذفا حعوفل نم لوقلا باوج

 ميوقت |" ١ ىارعشلا ناريم ١» >نسح الم هفلوم طخ ةنلقرلا نقم |" » ١ لوصالا ىف رانم

 رحصلل ىرتستلا ةلاسر رصتقخ# 1[ هانعم فلتخاو هظفل ففتا ام باتك ا. لوصالا

 ريهشلا قيرغم ا ار )مع  ملعلا نيع |**  مكللل صوصف |*»  اشاه ناعن فقبسالا

 لئاسرلا رئاس عم كلاسلا نصح ! راكفالا نع ىفخ امع رارسالا فشك اخ»© 2 ضىايرعلاب

 حرش |" ١ ريبعتلا ملعال افي نيعاش ىبأا ان. ٠ ؛ىرخا .ءءلاسز | عم ارحيلا وح حوش 11“

 دوقعلا لوصا !8#*  ةيريونلا حرش | 2 صضرافلا نبال ةينات حرش ا. 2 هداز حيشل ةدربلا

 عد 3ويعلاو قيتاوملا ىف دودوملا رك |5362 ١١ افحالا رايقحا ىف فلل نارجتما 5“

 ىف ريثما رضوج ا“ 2 ىونوقلل ةيناعنلا ةرجشلا سرش © ١ لامك نبال ةسيفنلا ةعومج#

 ٍّبطلا ىف ىوامل باتك م ١> ىدنفا ىلبح طخب تاريكل لئالد أت. ريسكتلاو طسولا

 ةضور أها“ اهتمجرت عم نيدابارقا اه خكاوالا باتك ا!هأ ةيطعلال خسيقفنلا ,تاوج اه.

 21 اد .رامبلا ظباغ !هأ اظيبلا مبا باختنا 6 ةجرلا بانك [ه ءاكعالا
 نمو ن ر فز 23

 نبال باشعالا عفانمو بطلا باتك 5 بلحلا ىف ةعبرأ نوذف مهعفد 00 بطلا ىف ةعبرأ

 ىف ةعومد# اا هجرداز تئاوف عم هايلا ىلع ةوقلا ىف ايصلا ىلا خيشلا عوجر ! 2١ راطيبلا

 الفلا حاتفم عم لالح الم |4#  نييحلا عسل هئاقعلا حرش ا تاقارحالاو نخدلا

 صضفاورلا-ضقاون !“ مالكلا رحب سرش !!4  ديرجتلا ةيشاح | ١ سيرجقلا حرش !1

 ىراصنلا ةلم ىلع ثرلا باتتك ىنامركلا فدل لثالد 10 ١ ؟دغلا طاقسا قا ردوتتلا | 1

 ة*موظنم ةلاسر اء“ ةميدقلا محالملا ىف ةميتيلا د مم“  هداز غابت ةيجنملا غلاسر ا“

 ةلاسر حرش ا >ىوكربلا مامالل ةلاسر ٠٠)  هداز ىلقجاسل ظلاسر |  هداز ىضاقل

 ساتفم ام. 2 فطنملا بيذهت ام تفاهتلا باقك ١ ١) صاوغلا ررد »© ح١ىوكربلا

 بانك مغ راخزالا ةهون مل“ برقلا كتاكفن (!م ةباللا ردا كل مآ ىهاط سجال رقذل

| 
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 ةيفاشلا موش 4 لزانملا فصو عم بولغملاو بلاغلا ةلاسر ادم نيتاسيلا ىف نكشلا

 مخ كداو طخب بكذم طيخخ سوماق مه دحاو طخب برعلا ناسل ام.« ىدريرالل

 سونأملا لوقلا 17# ١ ةغللا بختنم !! >لططسونم ىرتخا ١ .٠| لماك ريبك ىرتخا 3

 ةيعن 0٠  فيرشلا كيسلا تافيرعت !1* ىطويسلل رعزملا باتك )1 >سوماقلا قلغم ىف

 عم ىونسي تمخل | ١ ' نايبص هدحككس | » 2 ىميلح تبغل !| 2 فقيلعتلا طخب هللا

 ىدعاش حوش .٠ دعاوق عمو ناتسب تالكشم عم ىدهاش 83 ريبعتلا ملع ىف ةلاسر

 حرش عم ةيفاكلا مرش د“ فيطل مدع برغما طخب ةيفاك مر ةيوديس (تناتكإ ]! 

 حرمش "©" ١ ىدادغبلل ىضرلا دهاوش حرش "مه  ىضر خيشلل ةيفاكلا حرش م* 2 ةحلملا

 اهلوا ىف ةسيفن ةعومتجام اه ماشع نبال بيبللا ىنغم ا. ليقع نبال وكنلا ةيفلا

 ىف لوطالا باتك 8. ١ فيرشلا ديسلل حاتفملا حرش "28 ١ ةربتعملا لداسرلا رداس عم حارتقالا

 ىف لك ىف فرطتتسم ؟[* ىرشخ وال راربالا عيبر #1 ىنازانقتلل ىلاعأا رصتخم طا ىناعملا

 ةضور 11 تيكحسلا ىبال قطنمل ا حالصأ 2 ىوانملل ةغاليلا كامع ال* 0فرظتسم

 ةعومجام 1 ريخكلا يمال حوت 1 ماشع نبال داعس تنناب حرش 80 )(  رايخالا

 هداز ىلدردوكب ريهشلا اشاي هللا دبع ديهشلا ناويد ساونا تا ناويد ا" >5: 5

 مم راطع كني ا موظنم !ذكو هاش ا“ مساح قاويدا 10 ةيلكلا ماكحا عم

 هللا كبع كيهشلا ركصلا ناويد )»8 2 ميصف شيورد ناويد ا" ١ فقيلعتلا طخب قاب ناوهد

 ةموظنم عم طخلا ىف ةعومج# 5 ىياطع هدسمخ +20 راعشالا ةبخنب ىهشلا اها

 اناداازإ تكوش ناوبد !)“أ ىدجو ناويد عم جحيصف نآويد همان راطببو ىمهثاقلا

 خبيشلل ناتسلك #٠ نابل دوقع ا“ ىقسوم راوطاو ىثاهبو ىحضشر عم ىمثان ناويد

 ءدمجرت 8" ١ ديرجت حرش ةيشاح ا"  هجينمق خيرأت عم ىان تادشنم !*»© ىدعس

 طسوتقم ىايفارغج ”. دم خيرات م ريبك ىايفارغج م ىرعوج حاكص

 جبع لوا دلج ايفارغج *# ١ بطلا ىف عسي الام ات# ١ رونيم سلطا ا

 موب فيو لن 00 ممر فيهرش افش "م كيان ءديربخو ارآ سلاكم ءدعومجكام
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 مظإ  هجرفنم حرش !ه.  تايكلفلا ىف ةلاسر خ1  ريبك ءدعومجكم ا. راوبالا بقانم

 الم ناويد 7ع ١١ ىسراف تانشنم اند . ..فاطنملا ةعومجام 100 ١ ٠ ىئدنفإ بتل ىفولا لصق

 )هب 2 هحرش عم اهتنم رصتخام 'ها 2 ىخركلا رصتخم حرش نم لوا كلج م 2 ىماج

 افلخ نشلك 6. ديرك مجيتف خيرات 851  ىناريش بئاص ناويد !» 2 رارسالا زنك

 مبرع ىاهبو ىناويد ىوسرب بلاط ا“ ناصقن ىأو ناودد "* 2 ماحص راتكم ادا

 هدلاسر اد ىسلدنأ ضورع "1  هداز ىلقجاس ءدلاسر ا" ايلوا تامارك تايكأ هدلاسر

 27 زمإ ىيافو ناويد اذ: ربيبك ايفارغج 8 ىبلج بتاكل امنناهج ام طارشا

 هتشرف تمغل )* 2 بيتاكحمو رماوأ روص ل“ 6-سلاجم ا»* صل كسانم ى نيعلا

 ملء  ىخركلا رصتخام ىرش نم عبار دلج ظل  ىماج الم نيعبرا ثيحتح طبه 2 هداز

 خيش بقانم 1 اشاه ىفقطلل همان فصا ءدلاسر ىمالمل ىلع روفغلا ديع ءديشاح

 ىالخالا بيهن مم ىبن رهس موظنم اها ىسلدتا ضورعو ىناليك "م. رداقلا دبع

 الا  ىناعم رصقخم ادد بطلا ىف دواد هعركذت مخ بطلا ىف سانلا عفانم طر“

 هدلاسرا ظيأ ١> بغارلا رد "م >ركلا رصتخام حرش نم ىفآث كلج ل# 2 ىمراد كنسم

 كثيرال بيرغ "1  ةعيرشلا ردص ا" دسيس تافدرعت "8 ١> كولملا ارسل 1# ١ ىشتنزب

 ترضتحح هدملك كص "8  ةوفسصلا ةوفص نم ثلاثلا 0 2 ةمالا ةمحر بانك © ديبع قال

 هيجارس ضقارف !١ ىطويسلل تايلوأ ١  هداز ىلقاحص كيوجت 8080 2 هنع هللا ىضر ىلع

 ءدلاسر حرش ل“ فيرش ىونثم ىراقلا ىلع لثاسر "0 2 ديدج بانك ا.

 مالعالا فداطل "5  دباقعلا ىف هيدشرم هدلاسر ا » 2 ىدنفا ىباون وشال دع كوك

 هقفلا لوصا ىف عماوإلل عمج حرش ا. دياقعلا ىف هعومجكام .٠ ةيفوصلا تاحالطصا ىف

 مز ون ثيدح خيراق ا" كطلا ا ريستتلا تاقك ىهيجو خيراشأ

 لئامشا 152 2 ىسمش راربا رظنم 18 ١ ىراقلا ىلعل ربكا هقف مرش ما“ ٠ ئوون روح

 ناونه 5 وك جز ومنا أ ةوكاملم باك أب رههزأ سردم ءدلاسر ااازا فيون

 نيلصحل ةينغ #0 ةرظانملا باذآ هدلاسر 0  مالكلا ىف رجح نبا هدلاسر ا. 2 فرشلا
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 اشاه هللا دبع هدلاسر ام هبكرت ىاواتذ مع ىلمآ بلاط ناويد م» بطلا يف

 سوفنلا ةحوت 6  ىوواضيب ىيضاق ريسفت »ب 2 ىقسنلا كمل فوصت 0  هداز ىليردوك

 سرن»  ربكأ دقق 8" شرع هدعومجام "+. 2 تاقولخاملا بئاجت ءدمجرت 88  راكفالاو

 هقف حوش "م نوي ءدماث تروص ز*ع همان دهع ةروص *سز“ ىواحط راقآ عر

 مجم, 2 ىنوفظلا فقيقدت 0« ةوفصلا ةوقص نم تلاثلا ر”# ملعتم ميلعت حرشو ربكا

 هداز سابا ىسراف تمعغل ع[ خمظعلا اشك 5 ىقرزج رم ىدنفا «ويزع خدرات

 ىمسيلو ريس 16 مولعلا فشك باتك "5 ميعتلا قاريرحا 5 ١ كالا مم

 ىلع ييهش بتك ظفاح ءدلاسر 5*٠ ةوفصلا ةوفص نم سداسلا "4 شائو هداز ىمظنو

 ىكاص فيلاق *ه. نابلا ببضق عدل اسر معو دكديدج رصم ةدومجرت خهرات رسب اشاه

 ىتغل ىدعاش م“ داضلا فنح ىف سدقم مناغ م همان هش ةداز ىنغ فيلات اها

 ىنسمل ءامسا حرش ىنسالا نيصقم اما ايورلا ةقيقح ىف هلاسر "»» فرص ءدلمج "م

 ةيبط ةلاسر عم راجمالا سار ممل عمن رتفد "هم ١ ةعيرشلا ردص نم ةذبت *ه»

 ريسفتلا ىف نيفراعلا ةفك كم رجدمل نبال ةيزمهلا مرش اك ىواتتفلا عماج- م.

 مب»  ماكحلا فيس ا 0  ةوفصلا ةوفص نم ىناثلا "#*  ناكروكروميت جيران 5 سيرت

 ع مس" ٠ افو خيش همان زور ءدلاسر ىمامح ءدلاسر ""8ب 2 ىتاكم ءدلاسر

 عمت ن*  هيفاك ىننم ثيل“ ىيفاش هقف "8  رابكلا ظفحأ بدإ ىدهلا باتك ا«.

 ريسفت "ب 2 ماصفأ »0 2 ةوفصلا ةوفص نم لوالا ءرج 1  ررغ ررد ٠0  نيرجلا

 الم ”.  هيسيو عئاقو "+  ربكالا هقف رش ىهتنم وبا "»..  ىرودق ©  نيلالج

 ىفسن رمع دّئاقع "رم ىميلح تمغل تم“ هيغلا حرش ل“  هيفاك حوش ىماج

 ضل. 0 ىوبن بط س4 جداصنلا ةدبز خيرات "مم.  حيضوت مب ١ ريبك ىلح اه

 راصتخالا ةياغ مل“  ىكفلا ظبخأ ”## هللا ةعن نتمغل 8 2 ىدنفا ىيادع ناودد

 هدلاسر »#1 2 ىدنقرومل ثحبيلا باذآ تيمصعل مكمل لوصأ "80 2 ليزنتلا راوذآ ا”

 ا هداز ىلقجاس ءدلاسر ؟.. راونالا قراشم ان" بطلا ىف ةصالخ » ١ ىواحد
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 بحاو تاكا 6. ىراقلا ةّلر بانك 5.“ هقغلا ىف لساسر ةعومج# مر ١ ةرهززلا موجع

 ىف ةينيسح هدلاسر 5. دا هجورق ءديشاح م. لهزنتلا رارسا 56ه ١ تاراشا سرشو

 ىردازجلل ىودع ال ثيددح حوش 6. ةرجغو راطع دكني ءدمجرت 1 ناتسبش 5. بادالا

 ىازا عئاقو 51 ىلارغلل صاوخ هدعومج ا

1 

 64: ه 'ال' ىق الر 42 08 11 5

 ْ 11:01 ءعسع © 1763111-01: ]7» 2.

 ولغوا ىلبرووك وتفد

 ١| فاشك ىفارطا ىضاق ريسفت " ١ " لامك نبا ريسفت » < ىواضيب ىضاق ريسفت |

 ر ر رع رث ر ميسفتا 7 م كاانم يسفت 4 * فاشك ,يسفت ه هك اشك دضفت +

 (”) " لداع ىبا ريسفت 1 نكئرلا ةرصبت ىدنه ىضوف ريسفن م طقذ نك ىدنم ىضيف

 ]م نيدلا مك تاليوأت 1 ىوغبلل ليونتلا ملاعم الإ ىربشقلا مساقلا لأ رهسفت ٠

 ريسفت )1(  ١| ىزار رخفل بهذم ريبك ريسفت * برع ضخ اب ىفسنلل فداقمل فشك

 ةرد ريسفت [1 ىشنملا ريسفت ٠ روثنملا رد ٠ () دوعسلا قا ريسفت [4 ىربط

 نيدلا نضع ريسفن ا“ )(  ىشاوك ريسفن )8  ىملس رمسفت # 0<_نووصملا رد "» 2 ليزنتلا

 رب ىعاقيلا ريسفت ا" ىدادتل رهسفت ٠ ىديرفقام روصنم ىنأ تاليوات ّْ

 0000 ()) نارقلا انيرع تناك 5 قاجرجلا رعاقلا دبعل ررحلا جرد "م 2 ويجو رهسفت

 داما رس, اج( !انْيَر بيتك باتك 1 ىملس فئاقح ريسفت ١ 1١ نآرقلا لووت بابسا

11. 15 
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 صاصخالل نارقلا ماكحا ىلاعملا نيبع ريسفنت 1 رورسلا عمجم حرش اقبلا

 (ض) ىفاعم نبا ريسفت #ت# >ىحنواجسلل ىناعملا نيبع أ خوسنملاو خسانلا بانك ©

 (" 7 ىجطرق ريسفت 70  جياجولا رهسفت نم لوا 82 2 ىزوبإل نبال نانفالا نوفف 5

 راوذا #6 ١ ةحتاللا راوذا ريسفت #» 8 ىدنقرمس ريسفت 6/2 ١ىرانفلل ةافلا ريسفت 7

 نش طي ناب ئمسإا ريسفتلابرصتح ه, ١ قاشافاريصقت © ىناهفصالل فئاقحلا ٠
0 

 لئاضق بخانم هم طيسولا رهسفن كو فاشك بيرقت ها“ ىزأر رخفل ليزفتلا ةظرذ ٠ ك5

 () نآرقلا ريسفت ىف نايبلا زاجتا ه» ليزنقلا رارسأ هب 2 ظعاو نيسح ,يسفت هأ نآرقلا

 كم 2 نايحح دال رهنلا نم لوالا 1 >ىارقلا لكشم باتك ٠.١ سابع نبأ ريصقت ها

 * . ىلاما ريسفت ©  نرارقلا ناقتأ 1*  نارقلا بارعا نم ىناثلا ءزج 4 ١ ليزفتلا رد

 فيرعتلا 41 نارقلا ليوأت يف فراغا ظيكصت 5+ ةحتافلا ةروس ريسعت 0*4 -ريجو ريسفن

 “ب روغلا ةخياغ اهلوأ ةعومدام اه لامك نبأ رييسفلل *ٍّ ناببلأ عماج نا بغار

 0 ىقح ليعمل ناهبلا حور " ىشعو بهذم نومع رهسفنت

 ىواضييلاو فاشكلا ىتاوح ةقلعتملا بتكلا

 ةيشاح ه. 2 ()ه ىضاقلا ىلع باهش .4 ىواضيب ىضاقلا ىلع ديجمت نبأ ةيقاح +

 فشك فاشك ءهيشاح +“ ١ () ىضاقلا ىلع ماصع ةيشاح مآ () ىواضيوبلا ىلع ىدنفا نانس

 م  يدلا لمكال فاشكلا ةيشاح مع - () ىقازاتفتلل فاشك .ءديشاح مل“ ١ (م) شكلا

 ءديشاح مب ١ (8) ىضاقلا ىلع هداز خيش ةيشاح م ىضاقلا ىلع ىضشناريش .ءديشاح

 ىواضيبلا ,لع ىلاوريش ءديشاح مل (١ ىيضل فاشك ءويشاحع مم ىقاولهيبل فاشك

 باتك 1 ١ نيدلا بطقل فاشكلا ةيشاح نم لوا فصن ١4 >> ىغلاملل فاشك ءديشاح ؟.

 هديشاح 15  رقاكتنا ةروس ريسفت ىف اهلوا لئاسرلا عومجعم 1“ ١ نارقلا لئاضف ىف دمتعلل

 ديسلل فانك ءديشاتح 4 هداز ىجقوال نيبملا مظن 6 2 (0) * هاشداي ريمال ىواضيب
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 بتكلا ةءومرككم 15  ى.رسخ الم نما ١ 1١ (0) ىضاقلا ىلع ىبلج ىدعس ءديشاح ٠

 ىواضيبلا لساوا ىلع ىماج الم ريسفت اهلوا لئاسرلا ةعومج#“ (.. 2 ةنوقلا ةياغ باتك اهيف

 ملع ىف نييبت 1 ١> ىواضيبلا ىلع فيرغ هديشاحو بيطخ ديبع ىبال سلاجمالا باتكو

 ميظعلا نآرقلا لئاضف ىارقلا

 ةفيرشلا تيدادحالاب ةقلعتلا بتكلا

 حيحص مهدق لصأ (.* () ىشح“ ملسم صيحص ! ١ () ىراخبلا حيحص !.

 ثيدحلل ىف هعومجام ٠.١ |( ةييش نبأ 4 رجح ىبا ثيدح نم هعطق ا.١ ىراخبلا

 ىقهيب لّئالد ا.  ايندلا نبال نيقيلا باتك !.1  نيبيرغ هدعطق ١..! 2 نيعبرا ثيدح اهلوا

 لباقم خداشملا ىلع عومسم ميدق لصأ ملسم حيحص ا[: ىعاقيلاب ريهشلا ىراخب !اأ

 از ىمملسلا لضفلا ىدأ نب دمحم نب هللا كيع نب سمح طخ هيلعو خسفلا طخ جيكص

 راونالا ىراششم نم دعطق ![5 ىناتسدكس دوأد ىا ىذس [!!* (0”) سنا نب كلام ماما اظوم

 رمتخم الر ىفاشن ةراوقأملا / حبس دس [[م دجام نبأ فس 1 ىدمرتا ننس خس الل

 كنسم [1* زازبلا كنسم ا (8) ريبك ةفينح نأ كنسم ا! ريغص ةفينح ىنأ دنسم

 5 كبيهمت بانك [ه 4 ةناوع ىا رصغخخم باتك [** ليوا مامأ ديناسم [1* ىعفاشلا

 » ىراقلا ىلعل ةاكشملا مرش 1 ىبهطلا ةاكشم حرش " افشلا حرش باهش ا

 جباصم الدو 02 بهمذم رخغ نبأ ىلع جحيباصم الريع )2 ىدادغب نيسح جيباصم 5

 لوصالا عماج ا** (؟) ضايع - فيش افشر !*“ هداز لبلب حيباصم از ىشت“

 ةامأ 5 لايكلا بيذبت ارد 8-5 نبال بيذهتلا بي رقت اردن ىنودلا ماصعل لكام حرش

 حرش ع (*) ريثا نبا ةياهن 8. (*) ىلامركل ىراخضجلا جرش دل 0“ ١ دعطق لاجرلا

 قاروكل ىراخب مرش !م» 2 هىنالقسعلل ةباصالا باتك |2** صايع ىضاقل نيجحصلا زكشم

 4 (2) ىقهممأ ةوبنلا لئالد اه ىمرلا لباضف 1ع
1 

 (”) كلم نبال قراشم حرش
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 قراششتم مرش ءاهلوالا ةيل> ا[  قاوشالا عراشم !68  ىلازغلا تايراشع ا!

 ىف نوعاملا لكب ام- 2 ةياكهلا ثيداحا مييرخت |م» ناوسنلا ةركذت ٠١ كلم نبال

 راح ىبال لساسولا ةعومكام هد موجكانلا رغاوز علطم اه رجاح نبال نوعاطلا رابخ

 لوصالا عماج ىلا لوصولا ربيسوببألا 106 خيادجلا ثيداحا جير هدب ةعرز نأ ىلامأ 04

 كلام نبال جييباصم حوش اليل ىواضوبل جيباصم حرش اليل 2 باعيهسالا باتك 1

 اذ دعلطق طسوالا محكم ا ظغالا فاق 14)* ىفذل فشاكلا بانك 4

 تثيداحالا باتك 1 ىشكلا دي هللا كيع كنسم بخذتنم 4 ىزوج نبا تاهوضوم

 ءابحالا ثيداحا ميرخحت ١» 2ىربكلا صئاصخ !1  ةرثاكتم صداوذ ١! كاك نبال

 اهيف لئاسرلا ةعومجام !ء“ 2 فيطل كلج ىف ريغصلا عماج 1 فيرش قراشم أ

 حرش #  ىورهلل حيباصملا ةيشاح ©٠!  ىاعمسلل باسنالا باتك | ركب ىا ةلاسر

 نبال ىراخيلا حرش ىرابلا حتف حرش ط١ ١ (8) نيبيرغ ريسفت الا رجح نبال لئامش

 ليدعتلاو َح رد كاتك 1 ىطوبسال ىربكلا تاعوضوملا ام“  دواد ىقأ ىنس ىلا دوعصلا ةاقرم

 ىف ناجوملا ماكآ امل  ىواحطلل راثآلا حرش نم لوالا تلجالا ام» ةرثاكتم دئاوف !م*

 م1 ءافشلا طوض ىف ىفنقللا مح ىلاعمسلل بيرغلا عومجام دل )2 0 ردحدا

 ا" (0) لوصالا رداون !١١ 2 حالصلا نبال ثيحل ملع ةفرعم ىف باتك .٠  ءاجالا باتك

 ةيندللا بعاوم 17 الص نبا باتك |1* 7 ضايع ىضاقال ميدق لصا راونالا قراشم

 ديعل محملا باتك 9 نيدلا ردص ءةعووجكام 11 نارقلا بيرغ ىف ثيغملا

 ا ديعلا فيقد نبال ماملالا بانك فور دبعلا هبخأ حرش !> فلاخل

 باَتك .رن.ز* راثالا ىناعم جيوش 1. ىاربطلا مجكم الإ ىميتلا مامالل ىزاغلاو ثحملا

 ةعومج# "8  لامكالا باتك ا.»  ةرشعلا لئاض: ىف ةرظنلا باتك م“  هطب نبال ةنابالا

 ثدحلملا ا. نيعبرالا ثيداحا اهلوا لئاسرلا ةعومكم ال. ئراقلا ىلع. كوملل لكاسرلا

 ملا  رثالا نويع ا. 2 رورسلا ىب ىنغلا دبع دم نال ىربكلا ةحعلا 8 ١ لصافلا 0-5
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 سيناتلا قاوشأ اذار رجاح نبأ مدلسالا خيش كئاوذ "او قارعلا ىنوحلا نيز ةرصمت حرش

 ةعومجام ام ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ نم رصتخملا باتك ا« رج ىبأ فينصنت

 ال.  لوسرلا ثيداحا ىف لوصالا كيرجت ١1 ثيل ىف ىواخسلا ةديصق اهلوا بتكلا

 ليضف ىف داهتجالا لئاضف ما# ىنيدلا ىلو تادوسم تايفولا | ترشلا عا عيسلا ترد

 ع لوالا دلجلا طه ثيد.أل لوصا ىف ةصالخل بانك )ع جرخةسملا باتك 17* داهدل

 نبال ثيداحالا موملع باتك ا () ءامهسالا بيذهت ا“ ملسملا جيك ىف ملعما نم

 راكذالو ةيعدالا ىف راثآلا ةفحن' م18 2 ىواخضسلا مامالل عيدبلا لوقلا باتك ٠ جحالسصلا

 باتك 8# )8(  ىربطل راثالا بيذهت باتك )*إ  حالطصالا نسا سالصلا نبا باتك 1“

 )»©  راثالا نم حوسنملاو خسانلا ىف راذتعالا باتك ©  جاهننبالا باتك *#  ماكحالا

 ميرخت ىنغم باقك 8 ىدعاصلا مامالل سلاجم ةعبرأ 8“ م مورس لادتعالا نازمم

 ةنرعم ىف ةركذتلا 4 م مالس نب ةديبع نال تيدحاخل بيرغ ريسفت ا“ ثيداحالا

 معرب تيد ىف هداز ىجاقوأ أ ىاح ىجبنلا ريس باتك ٠ع. ةرشعلا بتكلا لاجر

 حاجنلا انج ا*5 ءافولا ةصالخ ا* 2 فيقدتلا باتك م“ يل ى عيعرلا كانك

 مجم "عم ىقويلغلا دىمحا ىبا دوم لودكم فماق باك «٠5 مارملا ةياغ

 مساق جيشال تاقثلا بيترث م٠.  ناميدالا باتك نم ةئسلا ىب حرش مدرع ةباكضصلا

 هريغو نسأل ىا ثيدح بانك م»* 2 بئارغلاو حاحصلا راثالا ىف كئاوفلا نم ةدعلا أ

 لضفلا نال عامسلا بانك هم ىراخإ تابث الد كر ىدزأ لليد نال ماكحالا ردح [مز*“

 ىراخبلا حرش رصقدمت باتك "مب 2 ىضاقلل ةغالاو راونالا علطم »م0  ىسحقملا ,هاط نب دمد#

 فيلات ىزاغملا باتك ال" ١ فورلا كيعل ةيضنلا حرش ا" ١١ ىدردراجل ميباصم ءديشاح
 ا خيراقلا نم لوالا ءوجالا مسرع ىراخملا حرش رجح نبا باتك ا"* ماشع ىب ,كب ىنأ

 | عومج ")0  هدهجو هللا مرك ىلع ىلآ ركد قا لاسر "0  ىراخيلا مامالا هللا ديع قال ريبكلا
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 ميو رهسيتلا مرش 1 ىوونلل راكذالا باتك سيدقتلا لحما نايب ىف لثاسرلا

 سابع نأ نيحلا ىقت خيشلل لجرلا ركذ ىف رصتخملا باتك ام. ثيدأل ماع ىف رصتخم

 رمع صقح قال ةمجرت كانك 1“ ءاهقفلا ةثالثلا ةمئالا لئاضف ىف ءافتنالا !.] لحا

 ركذ رخ نأ حنسع هريغو تيبلأ للتا لداضف ىف تميملا باتك ا“ ىنيقلبلا ىاتكلا

 نسل ىب ضم راثآلا باتك مي  هقفقملاو هيقفلا بانك "مه ١ ىراضيلا ىلا دقي

 ديد ةدييع أ 2 ايل

 تاءارقلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىررخ رشنلا بورقت اإ ةحرش عم د ال.  هيبقاوق سرش "ب1  ريسيتلا مرش م

 قرط ىف فصنم ظم* () ءادتبالاو فقولا طم“ ١ ةليسولاب ىمهسملا ةينارلا حرش اند

 ىعذلل ءارقلا تاقبط .4 هفلومل هيواضس حرش ا مزح ةرشعلا ىف باتك ام ةءارقلا

 حضوملا "1.  ةرشعلا فالتخا ىف رايتخالا باقك اه ةعارقلا ىف ريسيتلا باتك امه

 رنك طا“  هريغو رشفلا عومدكم 10 ةبراغلا طخب ةيادهلا حرش رش 1!  ةلامالاو حتفلا ىف

 م“  تاراشالا فئاطن باتك "ه١  تاراشالا حلطصم 05  ىريعأل نم ىناث فسن ىفاعملا

 فقو حوش

 ”.. 00 ىسخرس طوسبم 15 )#(  ىدعس ميحصت اب هياذه اه لصالا باتك

 () ىواتفلا ةصالخ ”» )(  ناخضيضاق ل  ريبكلا رمسلا باتقك .٠ (*) ةيناخراتات

 (2) فسوي قال جارخكلا باتك ا. ىواحلطلا رصتخم ىرش م ١ ىوءاقفلا ىواح ا.

 لزاونلا 3 (2) رداقلا دبعل ةيدغلا بانك *.م (2) فاسصخلل ىضاقلا بدأ ا.

 () ىسخرسل ريجو بدك ا|» ,١ ىوراتفلا ةحع 11 ١ () هيزازب ىاواتك "4.1011 ,ىدنكر لل |

 بصنذ 8  راغصلا ماكحأ "ه هيناخراتت بخننم "* #2 ىقاعربلا طيحملا ”ا*

 هيجلاولو ىاواتق "1 هميتي ىلواتف ١"  ىتاترمتلل ىاواتف ا"» ١ ةيادهلا ثيداحال ةيأرلا

 رصتخملا نويع 7#  هداز رعاوجل ىروحقلا حرش ٠ ىنامركل حاضيالا باتك 8.
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 ليال هقفلا ىف ةلاسر |  راثألا باتك 5  لزاونلا تاراغدخ# مخ ماكل ناسز ما#

 ىلواقف م“. 2 فيقحتلا ميقنت 00  فداقدلا رنك 190  ةريخؤذلا باتك 0#  ةفينح

 رمرتمع ةياحهلا ةياحب ن» 3 رع نسما ىوتفلا .3قإ, شيندتلا 8*1 يانا

 خجحاهذ "ب 2 8 ىسوبدل رارسالا باتك ا 2 (0) راصبالا ريونذ نم "“*»  نيلوصفلا عماج

 100 >> ااافرشلا ناونع 2.1١١ !ائفملا يعمر . . "ىشح ةعيرشلا ركص 0 ٠ ةاكنلا

 مججخ () رداظنناو هابشالا "2 (0) " ىجلبزلل رفكلا سرش “## 2 ىدركل مظعا مامأ بقانم

 ما ىبال هيادح حوش اس ىدادخ ىرودقلا جوش رو هفغلوم طخ ردا ىقتلم

 حرش 1 م ةياهنلاب ىمسملا ةيادهلا مرش ا نيدلا لمكال ةياحهلا حرش "5

 هداز ىضاق مه# نبال هلكت ٠*هأ " ةيارحلا جارعم خياحهلا مرش ردت 0*1, ه ىنيعلل خيادهلا

 ىنيعال فئاقال رمرو فداقدلا رنثك حرش "0" ١ 8 راصبالا ردونت حرش رافغلا حنم

 لاملا تيد فراصم ا"مإ 7 ىسدقملا ىلعت رنآلا حرش "هه + هاطخج ىنيعلل ةيادهلا عرش 0

 ميجنلا نبال فقفارلا ركلا "م١ )١(  ررحلا باتك "هم.  ىقاولا حرش ىئاكلا "ه4  مامهل

 نبال عمجملا حرش ل“  ريغص ىجلح بانك "| كلم ندال نيرججلا عمجام حرش ا“

 باتك “45 نيس الإ راصبالا ريونت حرش "#0* - -هداز ليوه ءدعومج "كا ١ ىقاءاس

 داماحتن ىقتلم حرش م 2 ةعيرشلا رحص باتك #0 0 ىلح حرمت “1 ىرودق

 | بأ ىدنقرمسلل ةعيرشلا ردص ىلع ةيشاد ا. لامك ىبال ةيادهلا ىلع ةيشاح 81

 | ل5 ةعمومج ع ١١١4| لمالسالابىسا 1١١" اهريغو ادقفلاةنارخ 00٠١ قواتفلا ' ةعومجم

 ٠ حرش ١" داهج لشاضف "4 نيفرطلا مورد ضئئارف ٠ ضقئارفلا ةلاسر هيف ىلدح

 حرش ١*1 لامك نبال ىتفم تامهم "4 هداز ىلافق تاقياعتا + ىبلخ رييكلا ةينم

 اشاه بوقعيل ةعيرشلا ردص ةيشاح ا”. هداز ىموعل ررد ةيشاح أ هداز خيشل ةياقو

 | اظكأ] ءددار ىئوج طخاب لئاسرلا ةعومجام م 2( ىدعسن لمكالا ىلع ةيشاحا كر»

 ىدنجربول ةياقولا رصتخم ح در ىنوشال ةياقولا ركن 2 ميك  ىاوعش ناريم

 | ةحمع لا جاضوالا جالصأ كواملا دف ردنا مراكملا قال ةياقنلا م رع



 1ظ0

 رجلاب ىمسملا وفكلا حرش # دوعسلا ىنال ىواتفلا ردص "# ١ هداز ىريكشاطل ىواتغلا

 ةيوسلا كداوف 4 ىفصملاب ىهسملا ةموظنملا حرش ط0  ةياورلا فلتخم م# ١ فئاولا

 بدأ رصنتخم 81 هقفلا ىف ةموظنم "1 اغبواطق ةلاسر ]ب ىللأل ىكاركلا ىبال

 كب ةنعتت نبال ةموظنملا حرش 8. ىروصحلل ىداكلا .. فاصخال ىضاقلا

 ىرودقلا حرش ةرينلا ةرهوجلا 5. دقميك بالا يقعتملا <" ضئارفلا ىلع فيرش

 ةرهاولا 5+ ىنيعلل وذكلا يرش 5. نيلوصف باتك 6. ىباحلل ىلصملا ةينم حرش أ.ه

 أ رردلا ىلع هداز ىمزع ةيشاح ان 0 نبال زنكلا حوش 5. ىرغزالا مامهالل

 رردلا ىلع ىلو ةيشاح ال“ م كلم نبال نيركلا عمج# حوشت عرب ميك نبا لثاسر

 هقفلا لوصاب ةقلعتملا بتكلا

 دكئاوف ةموظنم 0 ىشحم فيطل بعذم حيضوتلا م0“ ىدزهلا فشك 1

 () حيقنتلا حرش مييضوتلا 58. -ىسخرسل ةمثالا سمش لوصأ 51  ىكاوكلا نبال ةيمشلا

 عرمع ىنيعلل راغملا حرش عرنرح كلم نبال رانملا حوش عزنر ىدعسأ ميولت مزن

 هقفلا لثاسم 2"  ىواهر مامال رانم ءديشاح ثن> ميولتلا ىلع يلج نسح ةيشاح

 مر».  ىهتنم رصتخت 50 2 هداز ىمزعل رانم حرش ةيشاح 0#. ىشد تاقرملا نقم 5

 تاراشاأ سرشو ةفينح لأ لوصأ هيف تناتك مت | ١ كيرلا دعست ىهتنملا رصتخم ةيشاح

 ند كانك 5 بجاح نبال لصحل رش م 22 (7) ىبتاكل صخلملا حرش 50

 رصتخم ءديشاح م ١ بجاح نبال ىهتنما رصتخم مرش م0 ١ () ىزار رخفل فشاكلاو

 باتك م»"| )(  فيقحتلا باتك ©.  رانم ءدموظنم رش *» ١ نيحلا دعسل ىهتنم

 ممر»  تاقرولا حرش م50  .عئادبلا لوصف 88  ىناهفصال لوصحملا حرش 86.  رانم

 ىضاقل رصتنخاملا مرش م60  ىنآاق روصنإ ىنغملا يرش 886 (١ ىدعس طخ اب حيولت

 (") بجاح ىبا رصتخام مارملا تاراشا مرشو ةفينح ىلا لوضا 10 امك نك
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 نبال رانملا حرش 60. فنصم طخ تاقرم ترم قف ىناقفس بخاتنم اولا مم

 عمر متفلا نا ريما عم ةيفنح ةلاسر مد ناجازربمل ىهتنملا رصتخ حرش مز ميجأ

 لوصالا حرش ه1 مالسالا رخم رصتخ سرش #00  تأرملا فشك ##* رانملا حرش ةضافا

 8.00 جاهنم حرش دا مامهلا نيبال ربرحكنلا مهم رظنلا رايعم د« نيحلا لمكال

 ىرهبالا يضع حرش ءكيشاحح نإ ىتكيسخا مرش فيقدلا 81 دضع ىضاق ءويشاح

 حرش ىقاكلا ىقاهفصال بجاح نبأ رصتخم مرش 0 (3) ىودزه فشك مك“

 ىكيسل بجاح نبا رصتخم حيرت 4 ىودزيلأ

 ظغللاب ةقلعتملا بتكلا

 50.  ةغللا برغم 8 (*) ىراقلا ىلع طخ سوماق )١( ىردوج جاكت 4

 رصتخم عم ىاحصلا مد“ () ظغالبلا ساسا 50#  ةغللا مك لإ 25ه برعلا ناسل

 بانك يا )ع كيرد نبال ةرهمج ذه ١) ىماسأالا 3 ىماسلا بانك 5: برغم

 ىناهفصا بغار تادرفم مي48 لافملا رخافم ثى»  بدالا نوناق مب >> فلتخالاو فلتؤلا

 ل“ ام ددع ةغللا بيذهت 6  نيعلا رصتخم مما هللا راجن لاعفالا ءامعا مد.

 " بابعلا باتك عك لمكم باتك م ةغللا بيذهت مج () ع ةليكتلا باتك

 م هللا ةمعن 810 | هشيشل 6م  ىرعوج حا ىلع فيلعت #مم  ةبلطلا ةبلط م

 305 | لوك دنيا خا ٠١ قيرحلا عجمجم 61 | | مجكلا ىرورش تانك 81110١١ ىويلحا ةغل

 تعبكس نبأ األ ىردولل حاح نم عضاوم ىلع ,سوماقلا بحادص

 فودصت بنك

 ىف ةلاسر اهرخا رابخالا ةصالخ اهلوا هعومجام ه.2 () ىلازغلا مامالل مولعلا ءامحا ه.

 6 (") ىقح ليعمسال باطخل لصف ه.* ىلازغلا مامالل قالخالا ملع ه." فودحتلا
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 1آ22

 ه.. ىناعملا رحب هد# نراقهللا ةثاغا نأ رهاظلا رس ةجهب هم 8(6) فراعملا فراوع

 باتك هأ 2 بيطلا ملكلا ها.  راوسالا ةجحهب هآ ىرتست هللا تيع نب لهسم لئاسر

 نديتملا ةفح ها"  ىللل ميعاربال ىيدحوملا 7 هإ" ( ىرونيدلا دعسا نال ريبعتلا ىف

 فراوع اهيف بتكلا ظةعومجام هأ نايبلاو حرشلا ه» >بولقلا توق ها  ديعتملا الينغو

 ىلا ةيوسنم ةلاسر اهلوا لئاسرلا ةعومجام هأ» هيهلا تاريبدت هز هجرفنم حرشو فراعملا

 ىبطرق مدركذت هل حاورالا ىواح هل“ ةلدالا ةصالخ هيف لئاسرلا عومجحم ه5 نسل

 مولعلا ةكاف ماع ىدرغلبلا رسملا نأ بانك هن“ ةيناميالا مئاصنلا فشر ه*

 مولعلا هل » 2 ىونثثم تايبا حرش هب هللا اطع مكح حرش ها“ ١ تاوهشلاو ىوهلا 9 هنو

 ن*»  ىيسامك ثراح ةلاسر هل مانالا راببعم ها“. (") ىريشقلا ةلاسر ها  ةرخافلا

 حرش هل** ١ ىونقلا نودلا ردصل صوصنلا باتك ه“* ىرصيقلا دواذل صوصف مرش

 ةوينلا كعاوش هدمجرت ها"  ةظعوملا ف بولقلا تايح ه» ىرصيقلا دوالل صوصف

 ضرافلا نبال ةديصق حرش ها" (*) ةيكم تاحوفف ه*م ىلازغ مامال كولملا حتاصن ها“

 ىلع ديسل ظءرشلا سرش ه0 ١ () فيرش ىونثم ها >صرافلا ندا رعل ناويدلا حرش 68.

 مجلا برح مرش ىف بهاوم ه» برغم ءاقنع حرش ت* برغم ءاقنع نت“  هداز

 ةدربلا ةديصق حرش هم ىدنفا ىدبعل فيرش ىونتم حرت هاك (ل) ةوفصلا ةوفص ها

 حرمت هد" بهذلا ىاوطأ هدإ ايورلا ريبعت هد. ٠ ربكأ خيشل ةرماسم عا قوزرمل

 ىلازغلا مامالل سحقلا يراعم هد ىلذاشلا نسل نال ننملا تفناضل ت19! قيراط 101

 باتك همم. >-ىرفنال فقاوملا هم“ مالعالا فالطا هم“ ريكذتلاو ريبكتلا همم

 ردصل بيغلا ماتفم هلا مالسالا ةنعرش أ. دابعلا نبال مكلشل حرش 5-5 رجاوزلا

 باذآ م مالعالا فّئاطل هل“ ربكالا حيشلل صاوغلا ةغلب نا“ ىوذقلا نيدلا

 (0) ىناعملا رحب هأ# معتم ميلعت حرش ها" ١ ىلذاشلا ب ىننملا فئاطل هال نيكيرملا

 20 ن م ن نز ىلارعتشل .رازمم هان. ءانهلا .بال ةقيقللا م مهف 8 ىرغ ددلا ى "هالسنم هام

 ىلع قال لماسرلا هن” 22ىماج المل صوصف شقن حرش هم“  ىلبنكلل ايوولا ريبعت هنأ
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 لكاسرلا ةعومجام هوبا ةهرهجغو نيظعاولا قرد ةاؤ ددعلا لحاو ءاشنأ نبا اذببس ىبأ

 سنالا تاكحفن هب« هدحرشو ىراصقلا اهببف

 بطلاب ةقلعتلا بتكلا

 نوناقلا حرش ه..  حراوجلا تاجناعم ىف مضاولا نوناقلا هنا نوذاق تايلك هم

 حرش ته“  ربعلا مييعانمو ركحفلا يمابم هم“ 2 (ا“) راطيب نبا تادرفمه هم. ١ ىتثرقلل

 ةلوج ىبال نادبالا ميوقت همم طارقب لوصف حرش هد ىسيفنلل تامالعلاو بابسالا

 تايمثمل باتك هم» ( ىرخا ءوضسن بابسالا باتك هم» ىكرت نايبلا ةياغ 4

 ه1 ١ ةيكرتلاب فيرشلا نبا ركذاي ها. 2 ىئارسقال زجوم سرش هد©أ ناميلس نبا فدل

 رجوم نقم ه1" اشاد ىجاحل افشلا ها“  راكبالا ةسرن هل ىسراف هاشمزراوخ ةريخذ

 بتكلا رامث ه8 انيس نبال بطلا نونا ه5  ىسيففل رجوم حرش ها ١ () ىترقلل

 لوصف مرش 1.. 2 ىنزاريشل نوناق حرش ه1 ١ لئاوا ليواقأ ةعومجحم هأء شع ةنس

 (ر8# جرف نبال بطلا حاتفم 1.“ برع طخاب سفنلا حرفم ةلاسر 4.21 2 ىدادغبل طارقب

 كولملا ةكصنو مومسلا باتك ١ 1٠.٠ طارقيلا باتك 1* ١ ىنورزاكل وجوم مرش

 لحنو للم ه4 ىسوطل ةيمالسالا تالاصفنأ 0 فئاحصلا مرش فراعملا

 4 ةعيرشلا جاتل مولعلا ليدعت 4. ىرعشالا ىسحل نأ تالاقم 1 (2) بعذم

 ىقتل داشرالا ىرش 1" ١ مالكلا لوصا ىف ةراشالا 1# ١ ىنزارلا نيدلا رخف مامالل لصحلا

 ىسونسل ىطسولا حرش "4  اراصنلاو درلا مالعا 14ه دثرلا ىف عرتخأملا 9* يدلنا

 «1  لالج الم تاقبط ىمسملا ديرجتلا ةيشاح 1+ >عطاسلا ناعربلاو عماللا .رونلا ١

 هءدخاسن لصاقم رش "  ةزج نب لجا دكصاقم حرش 4. هداز هجاوخ طخب دسصاقم نقم

 ىاهفصال علاوطلا مرش #4 ءاضييل علاوطلا نقم 47#  ىودزي لوصأ '»#* ١> ىرخا

 ثعيلاو فلل ىف لاسر 1 ١ ىربعل علاوط حرش 13 (١ فيرشلا ديسال ىقاوم حرش

+16 
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 حرش هلوا بتكلا عومجم 9". 2 ىظنلا فئاقد »8  نامثع قال هينامثع ءدلاسر

 ىلازغل نيعبرا لوصأ #1 ىبلج ىسحل فقاوم ءءيشاح 1 ىنازاتفتل هيفسن دئاقع

 ناجازريمل هيرجتلا حرش ىلع ةيشاح 4» ردص ريم تاقبط مج ىضرتسم ءدلاسر 1“

 ىربكلا حرش ك»  لماشلا باتك ب ١ دكبعلا لوقي ةلاسر هلوا لثاسرلا عومجحم "4

 ىلعل ديرك جوش 1 ىنسنللا ءامسأ حرتش ىف ىنسالا كصقملا 1 ىدونسل نيقاربلا حرشو

 «ع»  ىلايخل كئاقع حرش ةيشاح 188  ىسونس هللا دبع نال ةديقع حرش 10 ١ ىثوق

 م٠ + اهحرش' عم ىراحطلا نئاقح: 40:١ ..-نوفظلاو حوزلا حقت 486 سيدنتلا يل

 53 ةينارصنلا ديش 51 فئاحصلا حرمت 2س 1 ىلازغ كيرجعأ 98: دود باتتك

 «م“» 2 ىسوطلل لصخللا مرش #1 ىرهسيلل 3 حرش هدأ ١ ىسوطلل ديرجتلا حرش

 دوجولا ةددحو ةلاسرو بجاولا تابثا حرش ؛'» لصحل صيخلت 42 ىتاكل لصف حرش

 (ه) هميدق ءديشاح ناجازريم باتك *هم» 2 ىزار رضفل تياضف اة و ةضاقما 53 نقم 04

 ليصل مرش ىف لصفملا 1 () بجاو تايثا ءدعومج# ءآرول عم ءاروزلا حرش 1

 ىدما ىيدلا فيسل راكقالا راكبا #41 0فسوي نب ىلو جحصتب دصاقم حرش 4 ١ ىتالل

 4/4 ١ نامثع كيس ىبال كقنلا باتك 140 ميدنلا فقحما نب دمك تسرهفلا باتك 41

 عماللا روغلا 10 ١ قومطسق بوقعي طخب فقاوملا حرش 400 ١ ١ فقاوملا ىلع ىلج نسح

 نا تتاقع 4. نيبحلا رصان ىبنع قال فقاوملا حرش 11 >نودلا مج لئاضفلا قا ملاعلل

 ةلاسر 4 >< ضفاورلا ىلع درلا باتك 1/8 ١ فيرش كببسل ضير حوش ةيشاح 400 ١ لع

 لوقعلا داشرا 4* هريغو دئاقعلا نم

 فطنلاو ةيكحلاب ةقلعتلا بتكلا

 ك1 رارسالا 00 1 ىزاولل كلل نويبع ع 4 انيس نبال ءافشلا "اه

 انيس نبال ةاجانلا باتك 8 هيكل نويع اهلوا انيس نبا ىلع قال لئاسرلا ةعومجام

 صخلملا حرش صوصغم "+ هيلا نوبع نومع اهأ )م ىزاولا ركفلل تاراشالا حرمت 4
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 انتوط ىلعل تقاهت همه ١ !ىشلاظللا نيعلا اكيكحا حرش ه6 ١ (8) افصلا ناوخا لّئاسر هع

 ىنيسح ليعمسال نارافلا رصن ىلا صوصف حرش ا.»  ىالخالا ملع هم  هداز هجاوخ طخب

 بتللا ةعومجام 1. >صخلملا ىلع ىبتاك 1م 2 )٠( ناجازريمل نيعلا ةيكح ةيشاح هدم

 ا رمم ةيشاح 11 ١ قارشالا ةيتحو نبعلا ةيكحو ةيسمشلا تالكشم اهيف ةيللو فقطنملا ىف

 ةيادع حرش 0ع هيسمش حرش 11 نيدلا بطق تاروصت ىاود لالجن متفلا

 لماسرلا ةعومجت 480 روبزملا حرش ىلع ىرال ةيشاح 12 ريم ىضاقب ىمسملا ىدبيل ذيل

 4'» محا لوقل ىجوغاسيا حرش اهيف لماسرلا ةعومج 40/ قاك ماسح ىجوغاسيا اهيف

 كلاخ ناويد ”.. راب نمهب ليصح 48  اهريغو هداز كيعم ءديشاح اهيف لئاسرلا ةعومج“

 تاحجولت حرش م ١ نك ماسح باتكو ىجوغاسيا نتم “ل برع طخب ديوب نب

 حرش مد 0 ريبك كلج انيس نبال تاراشالا نم لئاسرلا عومج# رع

 نومك نبال فشاكلا »+  روصنم ىال ةيلقعلا مولعلاو ةيفشخل رارسا سك ١ ىناوجخ تاراشا

 كا 2 (0) ىزارلل تامكاحملا كك.  ةيقرشملا ثحابلا «5 خضيرأتلا ىف سوفنلا ةعرت ن٠

 لالج انالوم لكايجلا حرش نإ - ىسوطلا ريصنل تاراشالا حرش كل“  هريبك هضسن تاراشالا حرش

 مامال صخلملا 4 ىناهفصالل علاوطلا حرش ١5  ىنزاريشلا ةمالعلل تاجنلا حرش انا*

 ءايحا اهلوا لشاسرلا ةعومجكم «ا» هداز الفمل نيعلا ةيكح ىف ةياده رش هم 2 ىنزار رخف

 حرش 0 2 ىبلج ىفطل علاطم حرش هديشاح ةيسمشلل ةلوبقم ةخلاسر 01 - مولعلا

 كيبسلل علاطملا حرش ةيشاح ا“ فطنلا بيهن حرش 0 هاش كرابأ نيعلا ةمهكح

 م ع ىزارلا رضفل ملاعملا باتك كده انيس نبال تاجنلا باتك هك فيرشلا

 حوش ىتاكل صخحلملا /موصنملا كه  رايعلا ليدعت ةخعيبطلا ةعنصو ةقيادل

 ىمسملا تاراشالا حرش “8 2 قارشالا ةيكح حرش نه“ 2 لواحمل ةعومجحم ك“. علاطم

 قازاقفتل هيسمش مرش "© (><صخلملا باتك "ع هداز هجاوخ تاهت ,*# ١ تاراشيلاب

 راكذفالا ردوغت عئاطم جوش نزكب ىديبيبم نيس 2 ءديبتادح با“
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 تاضايرااب ةةلعتلا بتكلا

 ندع ىطسللا ريركت ماظن ءوركذت حرش يزدست ىلطسجملا ديركات حرش 0

 ىقيسوالا ةعانص ىف لخادملا مولعلا ءاصحا اهلوا لشاسرلا عومج# 7 كاردالا ةياهن

 ةفحت م  ىرالل ىنمغج حرش ةيشاح تم هداز ىضاقل ىنمغج حرش 8# ١ ىناخرطل

 حرمش #6  فراعملا سمشو رهاوخل اولا »للا سديلقا ريركتو ةركذتلا حرش عم ةيعاشلا

 ةعاسلا ملع أ كانا ىاحك 060 ت12 5 ندع ىروباسينل ىطسحم ريركت

 حرم 5 ةلباقملاو ربإل ىف ةينيميساب حرش نول ىقاساردل دمحم نب ناوضرل اهب لعلاو

 سيديلقا تايطعم ريركت همم  سكاردالا نياهن «م#* ١> ىروباسينلا نيدلا ماظنل هركذت

 ةيكرتلاب باسلمل ىف باتك «» ىتاكل باسل بابل 4 2 ميدحق طخد تايطعم وش أ

 ىسوط ريصن سيديلفا 4 2 ةئيهلا ىف ىطسحلا ك. باسلل ىف رخفلا باتك ها

 ةيثاهب د ةيداهيلا حوش «“ لواحد ةعومج#“ فلا ىلح نبل ةخيشاهج حرش ؟

 جاننلا لرد 1 عفادملا بانك 6 نادابلا ميوقت عمال رفا حاتتفم 3

 ىمسملا تباث ىسحلا ىأ ب.تك لا نسحلا ند نسحأ ةرظانملا باتك 0«. ١ ةيسرافلاب

 ةامسملا ةلآلاب للا ىف هلاسر ب“ ١ ىنيمغج هديشاح عم سيسأتلا لاكشأ د تاماخرلاب

 نك  موجنلا ىف غرابلا ماكحأ بم موتكملا رسلاب ىمسملا مدازعلا علطم «* ١ ةعماجلاب

 نونفلا مّداتت

 كولسلا . 2 ىريون خيراوت ”5  نادلبلا مجتم »م ثلاث كلج ريثك نبأ

 ىزيرقمل عانتمالا هم“  ماشحم نبأ ريس هم“  نامزلا ناوذع «مأ كوالا تاقبط ىف

 لكك 0 5 (8) سيقن سيمخل خيرات 0 رصم خدرأت ىف ةرضاخل ىنسح بع

 تارم 0 2 (1) ىبجتذ خيرت «" () ناكلخ نبأ تايفاو سم ١ قارعش تاقبط «
 ءافش 968 )(  ىبتع خيرات 17 2 لادتعالا ناريم «ك ١ ءامسالا بيديتإ 1117 تاسعا

 بئاجتلا ةفحت .» >> سيردالل قاتشملا ةعرذ ك5 ١ ىقع جيرات حرش 6 ١ ماوغلا
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 خيرات ىلع لك ددلبلا راقا 6 كولملا هيينت 8 ديعغاش تاقيط 9م

 ىروباسين بختنم ه.* (0) ىطويسلل ءافلكل جيراق مله (ع) ءاهكال ديرات خيرات ه.8 ىبعذلا

 (5) رشبلا خيرات 7-5 () م دادغب خراف مما ىطويسل ةاحنلا تاقيط هم

 ىلوالا ةعطقلا مأ. شيبحو قارعو فشمد خيران 1 رمثالا نبال خيراقلا لماك م.م

 ه6 ىربط نم هعلدق ما" مالسالا لود ما 2 بصخلا ورم مآ 2 خيراقلا لماك نم

 رابخا ماك ىدقاولل ماشلا حوتف مو () ىنالقسعلا رح ىبال ريعلا ءانبا ىف رمغلا ءابنا

 رصغخ ملأ“. كناوذربم خهراخ م1 ةخينامملا عودت ىماح )ل شسانج خوران مآ لولا

 (*) ىزوج نبال مظتنم خيرات مل“ ١ ىرع خيرات هلأ #2 مركم نبال فشمد خيران

 نامجلا ما“ ىامملا قوملا مله (م) ءادعسلا ةقيدح ما سانلا كيس ىبأ ريس هلا“

 خيران مل بايللا ع هلح داش برع نبال هكذا رومهت خيرا ملاذ رابخا ردح و نم

 رابخالا بقانم ىف رافخملا ما امن ناهج ما“ بيطخلل دادغب خيران 0“ ىكص

 نيفرطلا موز نمملا خيرات ماثد  دكولملا سين م"# ١ ةبهشلا ىبا خابراشا ما“

 عاوبما مت ىوجي خيراذ م مالسالا جيشت ةلبانأل تاقيط ملا ظطافذل تاقيط م.

 حوتقف م0 2 نامزلا تارم مه 2 جرفلا ىنا فيلات مولعلا تسسرهف باتك م7 جيراشلا

 ةيكرتلاب هنيدمو هكم خيرات م6  ةلكتلا خلص م » () نادلبلا محكم ملي  ماشلا

 خيرات مود راردالا بقانم مه: هينايعن فئاقش هما رج «نوالا رصم خيرات -

 نبال فراعملا دما ىعفاش لئاضف ءهد ار لالخ «قادلنلا ووقت ءمعراا» ١ ران قيورق

 ( فال ةحيرخأ 21 ١ ١!كروج !كبال, نوقعلااروكش مح |! زابخالا" ةنيهج ماا 50 (0) ةبيتق

 خيراوتلا مدوقت م1" ١ نيدلا ىقتل ةيفنأ تاقبط ما ىوفكلل ةيفنأمل تاقيط .+.  (ع)

 لاوحا ىف داشرلا باتك م6  مكأمل ناوص بخقنم ما“  ىامقد نبال ريبك خيرات ها»

 نيتضورلا ار صتخ ملغ, ١ .(0) ةفيصملا ارهاوج دكد © [0(1) ىنفاتماطا رصعخما ملل دالبلا

 مبا دعءاصأ ممهالا تاقيط ملأ ىسحقلا جدفلا 3 ىسقلا ححق ىلا. ةرصخلا رح م5
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 كولم راثا ىف مجتملا تسرهف م. ىرزمل راتخم مب“  ىناميلا ىرب باتك ىنامإل فنور

 ربع ىناث ءوج م“ اصخالا فاحنا سدقلا تيرات مدا نيمتلا ِق مودع( رايز هظيككلا

 ماشع نبال ريسلا نم ىناثلاو لوالا ءزجحلا مبآ * كلج دناوخ ريم خيرت ميه باسنالا

 ىزارلا رضفلل ىجفاشلا مامالا بقانم مدل ىحلاصلال ةنيفس هما 2ىمظنو ىسيول ىنلا ةريس هه.

 م” فئالا ةضور ه.» ١ () ةيفنح تاقبط مجارتلا يات مخ ١ ىزول نبال يارضلا مدل“

 ( نادلب ميوقتو نادلب ىماسأ مده ءايدأ تاقيط مح م" بيطلا حفن م

 ىريبدلا هللا دبع نبال مهبقانمو شيرقلا بسن بانك نم ىناثلا ءرجحلا م1. ءابطالا تاقيط ههآ

 ليذلا ؟هوكلاب# (قاميلا ١ قري نمي خورات مق" ماشلا لئاضف ىف ةلاسرو ماشلا خيرات ه1

 دمحا نب دكمح ناجكولا وبأ ه6 ردرج نبأ خيرات ةعطق م18 هماش نال نيتضورلا ىلع

 عماللا هوضلا نم علاطلا ردبلا م6 م ىبسلا تاقبط مل« لودلا رابخأ م1 قورهبلا

 مجتلاو برعلا رابخأ 1

 دجاوخ طخب لوطم .٠ (7) رهاقلا يعل زاجمالا ل دو رار مولعلا حاتفم

 عم صيخلتلا حرش رصتخمللا *٠ 2 ةيفاشلاو ةيفاكلا عم صيخلتلا باتك ة (١ هداز

 حوش 2 نيدلا' بطقل حاتفم حرش 4 (5) ىناجرج كيسل حاتفم حوش 6 ىنياطخل

 حرش 1٠ نايبلا ملع ىف نايبتلا باتك 8 () حاتفملا نم ثلاثلا مسقلا حاتفم

 حوش 11“ ىناعملا فورح ىف ىلادلا ىنج 1 لوطملا ىلع ناجازريم 1 قزوملل حاتفم

 طخب لوطلا 4 (م) صيصنتلا لعاعم 1١  هيعيدب ءدعومج# 1* ىتاكل محاتفلا

 نبال بتاكلا بدا ىف رئاسلا لثملا 1١ ىدابعلا مساقل رصتخملا ةيشاح 12 ١ فنسملا

 1 هحرش عم حاتفملا نم رصتخملا ىابصملا ءوض 1.  ىنفاعملا حاضيا حرش 17 ١ ربثالا

 ىماريسل لوطم هديشاح 8*1 ١ ىنوق ىلعل هيعضو هدلاسر حرش 1# ١ لوطملا ىلع ىثيللا مس

 دئاوفلا حرش 1" » ىناعملا صيخلت 148 ريرحتلا باتك »8 ىدحفصل رئاثلا ةرصن 1#

 نييبتلاو نايبلا 1. ١ رداسلا لثم ىف رعازلا ضورلا 31 ١ نايبقلا باتك 1.  ةيئايغلا
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 قرر ىزارهشل حاتفملا صيخالت حوش ور لسرتلا ةعانص ىلا لسوتلا ىسح 1

 حاتفملا صيخشلت حارفالا سورع 1*ه© ىقزوزل حاتفملا حرش #1 () حاتفملا صيخلتك

 حرش 1١  يرابيز نسح ةعومجام 1*ب  زاجمالا ةياور ىف زاججالا ةياهن 1" ١ ىكيسال

 ةغالبلا بوينا حرش 1 بهذ حانفم

 بدالاب ةقلعتملا بتكلا

 رح 12#  باسنالا رح 7#  ةغللا ءاملعل روكذلا سلاجت 12 >بدالا ىساحم 1.

 نعاصت 4*9 ىقاهفصالا بغارلا مامالل نيتاشنلاو ةعيرذلاو تارضاح 72 2 ةءاربلا سو ةغالجاا

 طقس 150 ١ ىريص>ح تارشاعم اهيف ىلازغ ءدعومج 4 ساون ىلا ناوهدو ىلاعتلا مولع

 اهب لعلاو ظةيسورقلا ملع ىف هل.  اشنا ءدعومجم 121 رجح حبال ناويد ١ 7١ دنؤلا

 #1 2 » ناويكلا نم باتك ةمل“ اياورلا ابابخ هم#» 2 لاثمالا ىف دئاركلا لّئارف 1دأ

 ةرشاعم ىف نابشلا ةينم 4 (») ىرشختولل لاثمالا ىصقتنسم د بدالا نم 2007

 زاججالا 6 م ىرشخرال راربالا عيبر ةن» (8) ىناهفصا بغار تارضاتم 0 (7) ناوسفلا

 (8) ىزبربتلا بيطخلل كنزلا طقس حرش 1 ىرشخللل فلوملاو درقملا 11. ىبلاعثلل زاجتالاو

 ةلاسر 10 صضورع اهلوا يف لئاسرلا ةعومجام 10 2 () دهف ند ومد حدانملا ىذعأ 1

 روص ؟٠+ 2 ةسارفلا ىف ةعومجام 11  ىبلاعتلل زاجتالاو راجبالا 15 ١> ىالخالا ىف ةيدصعلا

 ىضايرلا ىلعل بابشلا توع 99 ىدنه ضيفلا ىال ملللا ثراوم 918 ىمزراو2 ةيبرعلا تابتاكم

 ةناكر 918  رخاوالا ةرماسمو زلثاوالا ةرضاحم 11 ىلع ىلع نال رداوذلا بانك

 ركب نأ مامالل رعازلا #1 (” برع طخب بهذم راردالا عمير 1 ىرصملا ىجافشلل

 توقاب طخب ءآيكامل رارسا 10+ ىأرلا ةباصأ 1 ١ ةيسورفلا ىف باتك 90  ىرابنالا

 ةداثالا وأ ("”) ىريمدلل ناويألا ةويح كاردتسالا باتتك 4 باهشال ةناكر 10

 نع ماكل صق 1.“ ىبلاعثلل ةغالبلا رك كم نودهيم ىبا هللا ديعل مار لكل ييصيتلاو

 رورسلا لزانم ىف رودبلا علاطم 1م () ظسارفلا باتك ةم» نارفغلا باتك 12  ةيروقلا
17 71 



130 

 تايبا 1م  قوراف ميحرلا كبع بيطغل ةعومجام 1مم ىدروهبال تايقارع ةقاطقة

 لوخد بادا ىف مامالا حلما 2 91 كيرفلا كفقع تالسارملا ىكلس ىف ةطرخنم

 ةيادهلا بختنم ؟5 (0) ةغالبلا هت 16  ةيمورلا لزانم ىف ةيردبلا علاطم 11 ١ مامخخل

 ةسورفلا لامعا ىف بانك 11ه ىجئاعثلل جهبملا 14 مانالا ريخ ىف مامحلا عيكس 9

 ارش 1 ىريرح تاماقم حرش !... باششل نبال تاكاردتسالا 11 2 ىفنخل ىمارسقالل

 مساق ديبع ىال لاتمالا !..ل#  ىريرح تاماقم ظافلا تالكشم رش !.» ١ لاثمالا ىف دئارل

 ناحيه !.5 )7(  ىناديملل لاثمالا عمجكم ا... 2 ىيلاعتال ةرضاخلو ليثمت ا. >ىمالسلا

 ىدصقتسم 3 سفنالا ةعون هيف بتكلا عومجام !.. () تاماقم حرش !..« 2١ ركفلا

 ىنونفلا يتاتن |.  نايبلا ردع !.11 () م ءابر فلا باتك !.. ىرشخإلل لاثمالا

 (0) مام نال ةسامحلا 1150 ٠ نايشألا :نساح ى | نايقعلا ىتالق..1ع .. ةضايشلا توق!

 لوا نلكم 1١ (*) بيطخلل رايخالا ةضور ا. (*) " قوزوملل ةساماملا حرش 9

 ان ءديريخ 1.0 () ىببلاعتلل بولقلا رامث |... >بتاكلا بدا حرمش !.1 | رعهدلا ةميغي

 بدا حرش باصتقالا ا. ءامشتنالا رمل ىف بناكلا روتتسد 1.1“ بتاكلا بدا [.ا»

 دعاوش حرمت |. بيرالا بلطف ل00 لل نيالق 4 رابخالا نويع اه بتاكلا

 عاطملا ناولس ا.“ > ىتوطرطلل كولملا حارس !.> 2 قوزرملل جيصقلا حرش ا." ١ ىنيعلل

 غباون ا."  بورحلا ةسايس رصتخم (,"# )(  نوديز نبا ةلاسر ىف نويعلا حرش ا!“

 تاحك 0 ١ ربعنلا رولا نس (") ىزوإل نبال ءايكذالا باتك ا."» صىرشخمنلل مكذل

 عومجكام |.  ةرطيبلا ةفرعم ىف ةركذتلا [." نيتعانصلا تاتك 5 عمس ام ىسحاب

 للقع |.ت#  فرظتسم ىف لك نم فرطتسم ا(. 2 ةيصورفلا ملع ىف نوزخامللا وسلا هلوا بتكلا

 فرطلا 1 010١ ىرتسب نوما كطذالاا ىف ٍكاتك 5 |١ امولعلا عيدهم 68 >> ةدقلا

 |. (5) ةحضلا طعب جرف !#»  ريصيبقلاو ةدافالا (.*.8020 0 ضورع باتك ا. ىبلاعتلل

 لوآلا ءزجكلا !.ه“ ةنيفسلاب ةامسملا ىرغصلا ةركذت امأ صاوغلا ةرد ا... راظنلا رايعم

 ةرد عرش |. ىرش# نال فلءلاو درقملا هيف كالا عومكام .“ نيتعانصلا نم ىناتثلاو
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 ام> ١ لسرتلا ىف لسوتلا نسح باتك ه١  ىربكعلل ةسامحلا رش ا» ١ صاوغلا

 حوش !..  دسئارغلا كقع ١..! ءافلخل ةهكا |... ىركسعلا لالهلا ىنال لاثمالا ةرهمج

 (©) تييكس نبال فطنم حالصا ا.# ١ فقطنم حالصا يرش 4 ١ ىجيفاكل ىنسحلا ءامسأ

 0 دريم لماك م فخكالاو ايادهلا ا. ىمصالل ليخلا باتك !.1»

 حرش اهلوا كداصق موش 0 (8) " داعس تمناب ةديصق حرش !.400 ريثا نبال ةدحولا

 ةلاسر أ. ءالعلا نأ تايتاكم !.. داعس تنناد اهلوأ ةيكاصقلا عومجم لكبر هيعيدب

 كولملا ح كار نع ه كلج ريبك قاغأ !.* رووظنملا وتتم 1 ءالعلا نال ةيضيرغأ

 مزراوخ ةلاسر ٠ ٠.4 بهذلا روكشب ةامسملا ككاصق [.« ١ 86 ىتوطرطلل ةسايسلا بادا قف

 3 رهصيتلاو ةدافالا ارك بهذم ىردرح تاماقم اءاد مجكلا ةيبمال 0 اماما دامني

 ةرهمج ا.“ بدالا رهز نوم لوالا ءزجحلا ا.ه ١ تاقلعملا ىلع قزوز حرش ا... 2 ىبمرلا ملع

 دريمال لماكلا ا.م» طحاجلل ءالخبلا باتك ا.م* ةساجو ىبنتم حوش [.ء برعلا راعتشا

 ىاثلا تلجملا م () دنرلا طقس حرش ام تايلضفألا !.م/ 2 () ىبطرق لاعفا زل

 حالصا (.18 ١ فطنملا حالصا حرش !ءكأا رجح نبال ةيعيدبلا حرش ا[ 2 كيرفلا كقع نم

 هيواااخ ىبال اهلوأ ةيديردلا ةديصق ناحرش اههف لئاسولا ةعوم“ 1“ رداوفلا باتك عم فحنملا

 فيوصغخلاب ةةلعتملا بتكلا

 ةيفاشلا 1 ىنج نبال ةعانصلا حرش رش 1. ىيدلا ففوأا فيرصتلا سرد حرم ركزو

 ةعومج#“ 1 ىدةلمد فرص 18 فيرصقلا حرم هس 5 ا. ضرأأ خيشلل غخيفاشلا حولت أى

 هيفاش مرش اهلوا ىف لداسرلا

 نيواودلاب ةقلعتملا بتكلا

 ١1:1" ناسدع نإوثاد ١ تباقاا ىلا )00(٠ , 11ناوي. ادنون١ ١ “ 1.1ساونا! هناا قائيدا )0(

  1ناويد 1 قف داكلا قزوتف ىرعكلا) مارت و ضرلا, فير (نآوباد

 عسقلا تاقاعملا عرش أ. قرع أ ةالعلا ناوهد 1.3 ىردكب 0 (أ.و م0 جسمه

48 
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 تسل همس

 حرش || ١ ىسوطلا سيقلا ءرمأ ناويد حرش اا[ التاين نبا ناويد اللا ساحنلل

 ةعيسلا رح نبا ناويد أد ضرافلا ىبأ رمع ناوهد اا! ىدادغبلل سيقلا ءرما ناوهد

 كجنم ىببال ناويد !!ا١ نودهز نبأ ناويد ا!!!“ قروب نسل نا نأويد |!!! 2 ةرايسلا

 نأ نأووح اا حورطم بأ ىيحك نآويد 1. (7) فنحا ىبا سابع ناويد 1

 نال ناوديد ا! قرطلا ظوفحمت ىبا ناويد ا)* دهف نبال ناويد اا رعاشلا حتفلا

 ناويد حرمش اذ" » 2 ةغبانلا ناويد ا" >> مامت ىنأ ىداطلا ناوهد |" رايهم نسحلا

 وحنلاب ةقلعتملا بتكلا

 ||. 2 ىوكربلل ءايكذالا ناكتمأ 1 )١( بجاحلا نبال لصفم مرش حاضيالا !ا"ه

 فورح ا!"  ىنادلا ىنجلا !ز*» ميدق عحصم ةيوبيس باتك 1! بارعالا ةكام

 ؟سدلج فسوب نب ضمد ليهست حرش !|"» مساق ما نبال ليهست حرش (|#* ١ مساقلل ىناعملا

 هابشالا ||“. بصتقملا نم ثلاقلاو ىناثلاو لوالا ءرجلا !ا*« لل مرش ىف لمالا

 ىلع ساضيالا | رصفخاملا قيلعت .١ 2 بكفنصمل بابللا حرش اا ىطويسال رئاظنلاو

 ىحناص طخ بيبللا ىنغم |((م* 2 (م) دثاوفلا ليهست ![» ريظنلا ميدع ميدق لصأ ىراقلا

 اذه ئدسوتنم باقك [!ا*م باشخلا نبا دمحأ نبال لمكلا حرش ىف لجرملا !15

 ءوضلا 1م ىرخزال جضوتلا حيرصت 1 ىدوجلطب مساق لضفلا لبأ حرش نم لوالا رفسلا

 حرش اا ١ ىضرلا دهاوش حرش اا».  فجيضاقل هوضلا ةيشاح !158  حابصأا حرش

 حرش |(* ناضربلا نباب فورعملا عمللا حرش ا" ىرشختزلل لصفملا !!»* ىضرال هيفاش

 ىف ةيفاكلا كلس ىف ةيفاش [[ه1 عكصم بيبللا ىنغم ا!!م» ليقع نبال كلام ىبا ءديفلا

 ةيداهلا لظإو وحنلا لوصا ىف لمكلا !اهم ةيفاشلا اهلوأ ىف بتكلا ةعومكام ||م4 (روحدنلا

 ىف لوصد# 111 ىراقلا ىلعل ىدضعلا ماضيالا .٠! 2 وحنلا لوصا ىف عمللا حوش 1

 م نايبلاو نييبتلا 115 ىضرات ةيفاكلا حوش اور ليصفم ىقم [119 لوصفلا حرش

 داهم 1[ ىمايلل ىلع روفغلا ديع ! ىماج الم بانك 1 وحنلا نم نتف اه
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 !( "ةيوحنلا ةركذت |!« ىشكرزلا ةركذت |“.  ىشحن بيبللا ىنغم | ١ نيتقلكل

 راهظا ىلع ىوطا باك

 بطلا ىف عسي ال ام |مم  دواد ركذت اا طلا ىف نيينموملا ١ ف ةعيجرتا 111

 13 ىكرت ناهبلا ةياغ ا! بطلا ىف ةسيفن رعاوج 1٠[ ءاكصالا ةضور ا[

 عم راجحالا مارح زم بطلا ىف ىواح اامأ باشعالا عفافم [ز+. بطلا ىف ريسيت

 ىيدابرقأ !ادد بطلا ىف ةصالخ ا( سوقنلا ةهرث ([م“ ةيبطلا لئاسرلا رئاس

 ةعومدكام |م١ سانلا عفانم ![مه راطيب نبا باختنأ !إمم 0١ بالا ىف هعبرا نونف 1

 كي لاسر || 2 راعزالا ةنعون حرش !!1 جمان راطيب ١ .٠!! ايوقلا لاسر اهلوا لئاسرلا

 لوطاب ىكنرف 0 ةميدقلا محالم ىف ةميتيلا ةرد ![1* بدلا ىف ذك اا“ اضر

 " ةوصاب

 ةرديدعلا نونفلاب ةقلعتلا بتكلا

 (7) ناويلخل ةويح ١ 1١|( تاقولخملا بناجت ءدمجرت [190 ١ تاقولخم بئاجت اا

 تايلوأ ا.“ ١ مجتلا ةيمال حرش ا. هابص ىلا خيشلا عوجر ا. () فرطقسم 4

 ريسفت |" 8 >> بكئاص ناويد |"» > ىثئاطع ءوسمخ ا».خ  هيبرع راعشا |“ ١ هدود ىلع

 ىضاق (.1 2 نوصملا رد ريسفت ا". نبال ىبطاش حرش )"0 ١ 1 نوصملا رد

 فاشكلا رهسفت الفان م ىيطلل فاشكلا موش 5 7 0 رهسفأل 0. (*) ىواضيب

 ةعيسلا ىف ةرعازلا مود اه لاؤلز ةروس م انخلا ٠٠١ رشاقعلا نويبع (ةر»# ١١ ىشكم

 ةةلوسأ "5 اقيبلا قال نآرقلا برعم |"م  ليرنتلا رارسا |")»  روتنملا رك (#1 ١ ةوناوقملا

 ريسفت 108 نامركلل فاشكلا جز سزوجمأ فيرش لوألا هدهجرذ 18. ىزاولل ناوقلا

 0517 !لارعلا ناعم نع ناسا تاكف)ا 072017١ كدر هللا لوردلا تان“ ١ ناجرلا ١ ةرضتت

 قش 1+ هداز ىريكشاطل ىرزج حرش 8“ قرح 11 هداز ىلفاجاسل لقملا دهج
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 0 ثيدحمل بيرغ ا“ ىمرادلا كنسم »ب قالطسقل ىراخإب حوش 11

 نم همان اعد ! ىودعال ثيدح ىف ةلاسر !اه ليبسلس ةلاشو ىدكلا هك حرش

 ىراخابلا مرش 1 ملسم صبح (#م ىاقرزلل ًاظوملا ح رش |“ 2 هقيرش تيداحا بتك

 حرش ا#  ريغصلا عماج بيرغ ىف رينملا جارس حرش | ١فيرش حجباصم ا. 2 نامثعل

 ىوانملل ربغصلا عماجل حومت مع ىراقلا ىلعل لكاس حرش نور ىوانملل نيعبرأ

 رصتخم عم 0 تو لئامش ماعم بيذهتلا بيرقت 14 فيقحكتلا جقنت ام

 اما ١١ رح نيالا ميرغ حرش المن .١١ رخ نيالا لتامش رش ا*5. ىواحتللازاقلا 7

 روفللا زومر ا ريغدلا عما- لل حرش ةدعادق [)نز“ نورباصلا ةدع أ لاكد  تيودك

 فقئاقش امه, 2 هحرش عم ىهتنم رصقخم |"  ىراخضبلا جك لاجر |".  ةيعفاشلا دقف ىف

 0 ناكلخ ىبال نايعالا تايفو 1 بدالا نونغ ىف برالا ةياهن اه ةينامعفلا

 اه ناهج ا"  ىجناشن نيرات ا"* لوا دلج كشار خيرات ا" 6١ فقئداقش ءدمجرت

 نيمالا كملب ىف نيمثلا كقع ال6 >سلطا ءدمجرت رونلا عماول اه سيمخ خيران

 سلطا هدمجرت 1.0 ٠ ىربط خيران 6 ىهيجو خمرات ا"١ ١ رابكلا ةفحت او

 خيرات |"ل“ ١ فيهرعتب ىمسملا هنيحم ضيرات |"# 2 ىجتع خيرات ا" ١ ىقشمدلا ركب ىال

 ةوفصلا ةوفص ا“ .  كلامملا تاقبط ا.ه هداز ىمظنل افلخ ىشلك انى*  ميوقت

 النعمان بحاجتلا ةحاورخ زق راربالا كايتو امم  تاتداكلا تارم اظيبا 2 ىزوقخل نبال

 امل“ ىليهسل رصم ضيراق ا!“ هاش ناغفا خيرات الا مارذل هللا دلب ىف مالعالا مالعأ

 ىدننا ىانل ةجكانم# خيران أندم ةثالثلا ةمدالا بقانم زنة ممالا ماظن ىف مكلل لوصأ

 (0) اشاه ىفطل همانفصأ !ثه» اشاه ديا لضاف خيراق ادع ناعن خدرات راق 1ك

 4 نامل دوقع ءارزولا ةقيدح 1 نقعو لح لوضا |5101 ..ىذ ريس موظتما نو

 لرد امبعن خيرات [مورع اشاو لوح“ ىليريوح لاودا خيرات مورس ميظعا مامعأ بقافع

 كولع عاصف 15م هيفارغج لوا كلج 5: هيرادرمت ءدلاسر 4 اهحرش عم هيرضح

 ايندلا بدات ىف بابلالا ةةفحح |“ ىقانل نيمرال ةفح ا|.. 2 كولأا حارس |5818 2 ىخلاصل
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 رصغخم 1م مراكلل ناسل اركي رهيبك ىلح 1.“ نابلا بِيضق بقاذم (*.ا

 ىراقلا ةلز ا.9  عئانصلا عّتاشب ا".  ريغص ىبلح ا".  ىواقفلا عماج ا.4 ١ ىروهق

 اس»  ىبفاشلا هقف ىف راصتخالا ةياغ |" ١> ىعفاشلا هقفلا ىف ياهنم ا. 2 (0) رسيلا قبال

 ا“ مثالا تافالتخا 0  ىرودق ىواتف ا"*  رئاظنو هابشا |" ١ حاصضيالا سالصا

 نسل لوقلا (*9  عامسلا ماكحاب عاتمالا ا"»  ىوطالفا تارايتخا ا“ ١ نيردجلا عمج“

 ىنلا م ادن هقفلا ملع ف موظنم حوش رس ىنامركل فدل لشالد ا. هداز ييونل

 ىف سلاجم | 2 هقف هيعومج 00 2 ىكرق ىاواتف 8 ***  رهاومخل باتك | 2 ةهريغو

 رهبدتلا طاقسا ىف ريونغلا 58  فرشلا ناونع !**» >صضقارفلا ىف ةيجارس |“  ةظعوملا

 ىخرك رصتخم حرش |38 ماكل فيس ىلواقف ا” ىواتف ضعبو تسسايس 1“.

 ىلغوا هتشرف 0 ١ عبار ىاج ىخرك رص اع انارعسا كم دست 287 دا انج

 م برعلا ناسل "+ راق تبغل ت«ئاز زايا ا#*# (8) ىميلح تمغل |" 2 (0) ىتغل

 بختنم #1 ريبك ىرتخا !"**إ 2 حىاحصلا رانخم ا*. 2“ طيخل سوماق [م*

 حرش ا"  ىوق نأو +5  ديسلل تافيرعت |"#* ١ صاوغلا قرد اسص# 2 ةغللا نم

 ىلايخ عم دئاقع حرش رش 1 تيبكس نبال حالصأ ردع ىدفها.ك ََح 2 الدان م سوماق

 ديسلل ديرجات حرش ءديشاح ا" ديسال ساتفم مرش ام كئاقع ءدعومت# (1*ه.

 فطنمل بيذهت 10  نىناهفصال دير#تلا حرش ءديشاح ا"م* ١ كيرجتلا مرش 0“

 ىلقاكسل لّئاسرلا ةعومجام "هم. 2ضفاورلا ضقاون اه. حفقاطنمو هيعضو ءةلاسر |/“مأ

 ىدحرش مالكلا ريك مرش اا لوطا 14.22 بجا. تابقاو تاراقا' حرش ه1 0 هلاز

 ردقلا لاسر اهلوا ةعومجام | 2 ىرلحرش ملعنم ميلعتو ربكا هقف |" مارا ةباغ

 هقف حرش ا"  فيلعت رانم "0  ىلالج نتاقع "0  ىدرواملل ةيئاطاسلا ماكحأ ا**

 اي. 2 ىئاقعلا ملع ىف ةيدشرم ةلاسر اذ“  ىطوبسل هقذ حرش ا"» ١ ىراقلا ىلع ربكا

 عسير ىسوبدل لوصالا ميرقت ال“ 2 نيركلا عم“ مرش اا ىدرورا ةيفاش

 ىراصق قرف در 4*1 دئاقعلل ةينسلا بلاطم زب بيبللا ىتغم [نع ىلإالح دثاقع
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 نبا ةيفلأ مرش |".4 (7) ةيفاكلا ىلع ىضر خيش ا".م هيفاشو هبيفاك شماه ا[.

 ىونثم ام“  ىدوكمل ةيفلا مرش اثم هيفاك مرش )"دا ةيوييس باتك 1!*م. ل

 هيفاك | ١ ىماخل ىلع روفغلا دبع ةيشاح ام >ىضر دعاوش حرش ا“ ١ فيرش

 مكمل صوصق ام هيفوص تاحالطصا اله هداز ىجيزايل هيطمحت اسد 2 حابصم عم

 ىرصيقل ةيثات حرش ا"  هيدم تقدرط ا  دوهعلاو فيئاوملا ىف دوروملا رت ا

 ىنسح ءامسا ىحرش هملك لص ا»  ]لهانملا شرم |* ةظيريشق الاسر اع

 حاتفم 11 رجلا بوح حوش ام ىسدلاسر هداز ىلقا وس ادب ىماسا تاقيط 4

 حرش اخ,“ نوعاط هدلاس, !*ظ رجلا بوح ا“.  رارسالا فشك +. 2 عماج رفج

 ىلينل ىفولا ليضف [.4 ىقالخالا بيذهت 1. .ككلاسلا نصح ال8 2 ىونقل هرجتت

 برقلا تاحفن 1.1  ىلازغل ةرخالا مولع فشك !ه  ىفسنلا لمحت /2.ب 2((ىدنفأ دمحا

 ةعوبطم ةعومجام | » ١دكسانم ءدعومج# !عل بهعذلا قابطا اهلوأ ةعومجم 18.

 ىضاق ةموظنم 0-0 يزن باسلخل ملع ىف دكعاوقلا ظعومجام اا حافلا ريسفت اهلوأ

 ةحافلا ريسفت اهلوا ريزولا لامك نبال لئاسرلا ةعومجام | ١> ديفح ةعومجام ااه هداز

 هقفلا ىف ىئئفاولا فرشلا ناونع |  هريبك ءدطيرخ !*»  تايعيس اهلوا ةعومجحم !ءا»

 تكوش تايلك 16+ روج هدمحلم 88 2 ١هريغص ءدطيرخ م0. )(  ضورعلاو خوهراتلاو

 مب (م) ىلمآ بلاط ناويد اخ»»  ىماج الم ناويد !* قاب نآويد ام" ىراخ

 مس. 2 تيباث ناوهد فقيرغلا تاجك ا6لع 2 محيصف ناويد !#*» ساون قا نآويد

 دمان كاش |. # راعنشا ءدعومجام |مز## راطع هما كنه #1 ىدشرو ىثاهبو ىلدان ناويد

 ءدعوميام |!" 2 ناتسيش ءدموظنم |؟»#  راربالا رظنم [2*م )8(  قان ءديريخ مم

 جيشل هدرب ءهديصق حرش (م6. 0 هيعيدب ءهكيصق حرش ىناوغ ناويد 16... راعشأ

 ىسلطتا ضورع !م“  ةغالبلا كامع 8#  داعس تنابو هجرفنم حرش || 2 هداز

 فج ا**م رارسالا رنك (م0«6 2 رابخالا ةضور ا**# 2 نيعلا باتك اه رارجالا عيجر | *

 لكاشلا
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 60 لل '1' ل الد 42 42 1] 9

 5151:0116 098:© , 020011: 1190111001 ل12120181201 0101:00:11: 541910110115 117 دج97 ةهق

 “8٠-171011 20ج 01:11 هب1115 و (0011510:1:117:027018* ما" هرج 1 عدت زج [ةن1: 0027:6001" ©

 هادا عنلع]» كل هد 184 02014 00001

 ىكيدليا ايحا هدنبرق هداوهش هدلوبناتسا كناشاي ىلع ديهش موحرم فبسا مظعا ,دحص

 رديرتند بكندهناخينك

 هيشاودحو ريسفتلا بنتك

 4 ىواضيمبلا ىلع ىدعس ٠ ىواضوبلا ىلع ىدففا ناقس 1 رهسافتلا حاتفم 0 طظعاولا

 رهسفت | >> ىتاوك ريسفن ٠ سارع رهسفت 1 طقن ىف ىدنع ىضيف ريسفت +

 حرش ١ 2 ىراخيلا حتفلا ا ريسفن ا" 2 ىمال نمرلا دبع ريسفت ا » ١ (*) فاشك

 ام 2. ىروخل ىلع ىراقلا ىلع >٠ 2 فاشك تايبا حرش 1! 2١ () ابيز بيقرت ٠ 2 ىروج

 مم ىضاقلا ىلع ورسخ الغم ا ءاقينا بأ ريسفنا ."٠ صلختسم باتك !| 2 ناعورب

 م ماصعلا ىلع ىثاوكلا عماج ا ىدعسلا ىلع ىبكاوك ا“ ىضاقلا ىلع ىفورزاك

 ليردعتنلا حاتافم 1 ىبالعت سشارع ب فحاصأا ممسر من رهس غذا 3 ىثاك تاليوان

 نا ىلع ميركلا دبع التم ا. فاشكلا ديس ىلع لامك نبا ةيشاح 1 ىواضب ملا ىلع

 رهسفتلا ةمدقم ر*» هداز خيش ءهدعطق ىواضيبلا ىلع ىلمبدرا ظيشاح دوعسلا

 مس ىرانف النا ةحناث ريسفت "م ىواضيبلا ىلع رحص ريم ةيقشاح ع ىناهفصالل

 1 ٠ فاشل فقنادح ريسفت "+++ نامجرتا ىبايويشقتا, ١ 2 ىتاوكلا ماماللا نازقب ريسفت
 فكل 16
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 تاريوكت 8“ ةموظنم حرش 8 ةروثنم لباسم ©  نيعبرا تابأ *. 2 تاضيلا باتك

 ةيشاح 84 هاشداي ريم ةيشاح م فاشك تايبا حرش 86 ١ تالبوأتلا ضعب ىف

 نيدلا ءالعل نيتلاسر 1 نيبملا روذ ىلحن 6م هداز اشاه لامك ةيشاح م ىواضيب

 كتل  ةعافلا هلع ىف ةحوشكم د سعت هرج | مور ءالضف ءدعومد# ه.

 فاشللا ىلع ةيشاح ها ٠ ثيبللا لأ ريسفت هم -بيرغ ريسقت ه* ىقوطعل فاشك ةيشاح

 هداز اشاه لامك ويسفت ه1 ىونقلل ةحاف ريسفت مرش هم. >ىنيرسفملا نيب ةمكاتكم ه.

 ليواتلا كلسم "* بطقل فاشكلا ةيشاح 14 2 فاشكلا ىلع فيرش كيس ؟.

 4*.؛ 2 ظافخل ةدمع 4  فادصالا رهاوج ٠ 2 ىناشاق تاليوأت 4* هللا ةعن ريسفت

 “ك 2 نيكلا ماسح ». 2 ىريعج ” ١ ىديرتام روصنم قال تاليوأت ١ .٠ هداز جيش

 ليع نأ رصت ع 8 نايح ىأ ريسفت ا“ م لداع نبا ريسفت 0 ١١ه ىعاقب ريسفت

 7 م نارقلا بارعأ ب م هلل باتك ا ١ نآرقلا ماكحا د ئملسلا نورلا

 ةاف ريسفتا مآ :بعايشلا (تيحاتم م ىروباسيف ريسعنا 1 اين هرج ويسفت

 بيذهتلا ريسفت نم ةعطق م مولعم رمغ دهعا ةريخأ ةعطق م“ ١ راعزالا فطق ريسفن م

 ةعطق مم 2 ىداصلا دوم ءديشاتح مب ىواصضيبلا ىلع ىواح م4 دوعسلا وبا هم

 ؛, ١ ىدحاوال لوزن بايسأ 1 للا ةيعن ريسفت 12 2 ىنامرك ههيشاحع م)  ريسفتلا نم

 71+ "ناهفصا هد 7+ ءااطينلا ريسفت :*++ واهب ظلما ريسفت 1١# [ىوطلل ناكل د1

 0 خيش 9 بيرق رهسفلا 1 تاراششالا ةطقاطل هللا ءاظعل ىراضيب ءديشاح

 | لايكلا ىبا رهسقت !. فول ةمالع ريسقت [٠ ديرفلا رمسفت .٠ شرعلا ىيدلا

 ىلع ىعدرب ةيشاح 9 ارق تافالتخا ا.م ١ ريسفتلا نم ةعذطق !.* صقان ةبوجاو ةلّمسا

 ىواضويلا ىلع ماصع !.1 2دوعسلا نأ ريسفت [.م فاشكا ةيشاح ىواضيبلا

 ا".  فئاطللا عمجمم ريسفت |" ١١ ىدغلا يع نبا سمح ةيشاح || ١ فائشك ةيشاتع'

 ركبد لوسرلا نمآو ىسركلا ةيأ ريسفت ٠١) ه هداز خيش !1* 2 (9) ىواصيبلا ريسفت

 كمد هجاوخ ريسقت 1 م ىضاقلا ىلع باهش ا! نكجرلا حقف ريسفت م فاشك
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 مدرس نارقلا بارعا تالكشم 1 م لافغالا باقك 1 كمالع تاريركت 1٠ اشاج

 ريسفت 11“ اينلا ىلع ىشناربش اه ىلماع نيدلا ءاهب ةيشاحح 1ع هروغو زمجولا كشرم

 ىضاقلا ىلع ىتاوح ةعومجام |/"» ١ ةنحبش نبا لماسر |"» 2 ىونقلا نودلا ردصل ةحتافلا

 هداز ىيدلا ردص ةيشاح ا" نيدلا رديل ىضاق ءديشاح ا. صاوشل فراوع 1

 ةحتافلا ريسفت | *©  ىناعملا نيع ريسفت |” 2 ىلازغلل نارقلا رهاوج ا* ١ ىضاقلا ىلع

 ميلاعتلا ميلاقأ »ب ١>فشاك ناعرب ا“ ١ ىواضوب ءديشاح ىدنفا هللا كبع ا|"»© ىرانغا

 ماصع | 2 تاراشالا حلطصم |؟. 2 هرمح الفذ ريسفت ةيشاح ا زهيمتلا باتك 1+

 ىواضيبلا ىلع ىلامرق ةزمك ةيشاد (5* فاشكلا ىلع بوتكم ىبأ ةيشاح 150 ىضاقلا ىلع

 | لاش بطق 4 ىواضيب ىضاق ةيشاح 5 ىملسلا نمحرلا كيع !65

 ا“ م ىروباسين اهأ رشنلا تاتك ٠ نيبلالج 81 ةعومجام 1م بذهم

 امد 2 ةليقعلا فشك ىلا ةليسولا باتك |©*  ىبطرقال عمات- ريسفن او“ ريبك ماغدأ

 بانك اهم ىزوذل نبل بخكاتنملا بكخاتنم ا!ه+ قداصلا رفعج رمسفن 1 نإ ءاولا رودب

 | ريسفت ا" ١ تايآلا ليرنت 1 ميعاربا ريسفت ١! 220فاشكلا ةيشاح ١ ٠١ ريسيتلا

 | هلمسا ١!  ىريونلل ةردلا حرش !* ىضاقلا ىلع ىبكاوك ةيشاح !/* ىرانفلل ةكافلا

 نارغلا ليسا 1 نارقلا سوهف 11 مدأز ىردوك شاطل ىقرزج حرش اذيأل ىمسراف هبوجأو

 1 نس لئاسر ةعومجام ا| ةحتافلا ريسفتا هللا ةيادهل ىضاق ءديشاح 4

 فاشكلا ىلع تاقيلعت |«*  ءادتبالاو فقولا باتك ا! ١ ةكافلا ىلع هللا ةعنص ةيشاح

 | نيلالج ىلع نيلامج 0.« ٠ بعاوم راقآ ةدبر ريسفت 10 ٠ 'ريسافتلا ىف ةعومجم !م

 افشك اها ١ فداقحلا ريسفت ام. 2 نوصأل رد ريسفت | ١ () ىطاش حرش ا

 مه 2 نيبضرغ ريسفت | ١ ريسافتلا ىف ةعومجم ام“  ليرنتلا ملاعم امه“ لكحشلما

 داتا | ةنامكلا لح قيفحي ةيشاح1011- 77قوحشللا و ب) 2311911؟بولقلا" ةعرن .ريسفت

 هداز ىضرع تاريركت 11 ىطوهس ناقنا 5 بطقال فاشك ءديشاد 1 زمموتلا

 | ىخا انالومل ىضاقلا ةيشاح 15 اشداي كمدح ريسفت 11“ ماده فقو باتك 17

+18 
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 11 (2) ثيحاألو نارقلا ىيرغ ىف ثيغملا ةعومج# 14 فاشكلا ىلع فيرش كيس ةيشاح

 فاشالا ثيداحا جيرخت صيخلت .. ريسيت بيترت ١!  ندربلا ةمبن !» ظافذل ةضور

 هياتم ا.“ ("*) فاشكلا ىلع ىيدلا دعس ا. ىواضيبلا ىنع هداز اشاه لامك ا.

 7 نآرق تافوقو 4 هريغو نارقلا تق ريسفت ا.د لماتتتر ةعومج ١١1#

 0 ىطاشلا حرش ىناعملا فشاك 1 ىروفيط كنواجكس ا. نيدلا ردص ةيشاح

 ه ىضاقلا ىلع باهش ا" ٠ ىضاقلا ىلع ىطويس #|  ىواضيبلا ىلع هداز ىنغ ةيشاح

 فاشكلا فشك #1 ١ ىرزج ىتقم "م0 م نوبع ريسفت ا! 2 .ءاقيلا قا ريسفت م“

 ةعومجكام )7. 2 ىناقرفلا ررذ 1 بطقال فاشك ةيشاح "زم 2 ىمالس تاقيلعت اذ«

 نيبع ريسفت !0*  هريغو نارقلا زاجحكم 0# ١ ىدنفا ليعمسال ةحتاف ريسفت ا 2 لئاسر

 ظعومجت ا" 2 نيبيرغ باتك ا ١  رارسالا فشك »© 2 ةبيط حرش ىريوذ ا*  ىناعملا

 مر“ كرادم ريسفقت 1“. ناييلا عماج 1 1 ىطوهسلل روقنم رد 1م رجسفن

 خوسنمو نيسان *  ريممت رصتخم ا“  ىراصنالل ةحئافلا ريسفت ا*#  لئاسر ةعومجام

 ةيشاح ان“ ب ةكتافلا ىلع هداز نيدحلا ردص ريسفت 4*8 ةءارقلا ىف ىدنقرهس “د

 رصقخم "م. 2 كلملا ةروس ىلع ىردعس ا!"  ىماج النم ريسفنت +  ىضاقلا ىلع ىفنح

 مع»  ىورسخ النمل -ىواضيب ءهيشاح *# ١ ىدنفا ىلال ءاج اذأ ريسقت ا ابيز بيترت

 ىخا لئاسر ةعومجام فاشرلا ةيغن ٠"خه ىروج هدمجرت !** ١ لئاسرلا عومجم

 بابللا ,يسفت ا 818  ىروفيط كنواجاس ا. نودحلا ركل ةحتافلا ريسفت 6  هداز

 ورسخ النم مم“ ١ ىواضيبلا ىلع ىدنفأ رديح لما ىربطلا ريرج دمك ىسراف رهسفت نه.

 ارثمأأ رهسفتلا نم ةعطق "هد ضاير ةلاسر اه كتاوذ ةعومجام زم“ ىواضيويلا ىلع

 نم نارقلا بارعأ اه. نايبلا عمجام ريسفت د: ريسفتلا نم سبتقالا نم ةعطق

 مدير سلاجلا سمافن ا" تاهببذتلا تاكن 1 ريسقت ةيشاح .٠" 2 ىللعتث ريسفت

 ىلع ىراقلا ىلع م4 فاشك ةلوسأ "© صضايرلا ريهأزا "#*  مالعالاو فيرعتلا باتك

 ردص تافيلأت 9 >ىىضاقلا ىلع ىوفيسلا طمح' ١"  لامكالاو ةليكقلا باتك ا #  ىررخل
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 ىلعثلا ريسفت "* ١ لئاسر ةعومجام 8 ١ قاروكلل ةكتافلا ريسفت "». 2 هداز نهدلا

 مما ندع ةءارقو رميسافت كعك نوكي حفلا اقر ومس ريس ري“

 تيدكلا ىف

 ىلع بكاملا 0 زب كلملا نبال ميباصملا حرمت اداذإ جيباصم ابو ىراخ انكر

 اما م ءافشلا ىلع باهت ثم ىضاق ءافيش "9 ىدشن ,رولل جيقنت "بم قراشملا

 نبال قراشملا حرش ا". ثيسحلل ىف ةءومجكام ممم“ لوصالا عماج اد“ لاجر ىماسأ

 وجر 1". مولعلا ءايحا ثيداحا ميرختأ 4 ثيحأمل بيرغ ىف ةياهن دم كلما

 هلكشم ظافلا ضعب حرش 46.  نيعبرالا ثيدح "ه1  روييمث اره  بادالا ىف باعيتسالا
 د جارعملا ىف تانيبلا تايآ ا ١ لوسرلا قادم ركفلا ةبخأ حرش ا

 لوسرلا ةيبل> ةعومجام 110 ظياردلا بانك نيعبرا تايآ "اد فقئاقأل فتاك

 كصاقملا أ ةظويذلا لقدلف هداز ىجاقوأ ةلاسر لهل ىوغبال جيباصملا حرش مم

 ىلاوغلل ثيدحلمل ىف ةلاسر ".* نيحناصلا ضاير ل“  تايفيعبرالا باتك ل“ ةنسال

 حرمت 1*.م ىراقلا ىلعل لدامشلا بانك «.٠ بريبطهنلا بيرقذث 4 باهشلا بانك ا.ه

 نيبملا جهنملا 1" ىواضيبلل حيباصملا جر رسإ٠ فيرش قش 1 ىبيطلل تاكشملا

 اا كلام مامالل ًاظوم رس ءافشلا ىلع ىراقلا ىلع رار _" بهعاوم ءدمجرذ "٠

 أ ىصقا حسم لثاضف "طم ىنمشلل ءافشلا حرش م نوعبرالاو عباسلا تيدحكلا

 كيم 18| ظعاولا نيسحن ىبنلا ريس تا. ١ ىنمامدلل ىراخب حرش 5  رابقعالا باتك

 اب تاعوضوألا ةعومجدام “0*٠ ىلصوألا ىلعي نبأ سنسم *ا# اهنع هللا ىضر ةشداع

 0727 ءاسنلا ماكحإ هن“ ميقلا ىبال ىنلا ىلع ةولصلا لضف م ةرشتنما رردلا

 تاكشم حرش "“.  نفارطالا ليبكت باقك * رجع نبال ثيدح مرش "»» ١ ىطساولا

 ماشع نبأ ةريس رحتخم ا” ماش نبا ريس ”»» ىشطموذ ٠1 ديسلل جيباصألا

 | حجيباصملا ىلع ىنارغعز كا ىراخبلا ىلع ىنيع رسم سودرفلا تبسم
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 معلا . رربكلا عتاج 3 « ىراخب مرش ىراب جحقف "م جيباصم مرش حيتافم

 لوالا فصن لوصالا عماج رصةخم 68 ىناث كلج هجام ندا ىنس تإ فصن ىراضبلا حرش

 يرجح ”»  نبدلا متغل ةيوينلا ريس م*#  ىناثلا فصن لوصالا عماج رصتخ مع»

 رصتصم ع ١ اقتنملا كاتك نيثدحل ساهنم ب  بيهرتو بيغرت "4  لوصالا

 ىتكلاو ىماسالا باتك رو» ىجئاشلا مامالا ننسم "هإ راونالا قراشم "م. باعيتسا

 بلطم مم ىوانملل لئامشلا حرش "ه*  ةعوضوملا ثيداحالا ىف ةعيرشلا هيونت ٠*م“

 باتك سمع! .ىدتفاا نحال لكامشا ءهمجرتا *م.ييزايخالا كقاتم نم ناهحملا 0019 1 كا

 ما"  ىزوجلا نبال ىنتجحم "ا.  ريغصلا عماج رش ىف ريسيت ١ ٠ روشنلاو ثعبلا

 كسافم باتك ل2  ىبصقالا لمآ باتك #٠ لوصالا رداون ن# 2 رابخالا باهنش حوش

 رداخذ باتك 4  دوعسلا نال همان اند ءدصالخ ا” راكلا رهاوج اه ىماج يحل

 ماصعلل لقامش حرش .٠“ نيصح نصح ةعومجكام "1 ةريضنلا ضايرلا م ىبقعلا

 باعيتسا 2 قارعا ةيفلا ةيشاح “ا ١١١ ئفلككملاو فلتولا ع ١١ بيرالا عنق ا ل[

 ةعومجام "بس 2 عماولمل عم طقتلم ك4  ىعاسملا فرشأ ىلا يعادلا باتك بوه  باتالا ىف

 بولقلا رام باتك .. رابخالا باهش سرش 1  مظعا ماما لنسم ثب» 2 ةكرايم ةيعدا

 َك يزل حرش ىخ -- ل لكامش ارش قلارعلا ةيفلا رش مع للل فشاكلا باتك ا*مإ

 ىئالملا لّئاضف ىف كئابح م6  ىجاضقلل صحنلا "د» ىذمرتلل لئامش حرش اء

 راغخملا ىبن ربق ىلا راوزلا ةفحت 1  دصاقم صيخلت م. رشيلاو ةولصلا "م.

 بطخ ءومجرت "17 ١ ىنسحلا ءامسأ حرش نودلا ردص خيشلل نيعبرا ثيدح ان.

 ىراللا نيدلا علصا ىبنلا لبامش حوش م”وع  رداقلا دبع ميش حداصت ا“ نيعبرا

 ىستحا باتك ا".  نياوقلا باتك 100 ١ هللا باتك ةءارق لصف 48  ناقرفلا نايب م

 بيرقتلا أ هداز ىربك شاطن ىبنلا فياطل *.. جاهتنبالا باتك 8 تيدحلا

 داقتعالا بانك م.*  ةبخن حرشو ةبحل ةموظنم مل“ سيحوتلا باقك #ل ١ ريسيتلاو

 امرت *.ب ىدهملا لوصا ىف ررحلا حقع ؟.1 راونالل علاطملا باتك ث.5 نيعبرالا بانكو
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 قراشم 6[. ليخلا ىف ليسلا رطق ملك ١ نيعبرإ ثيدح ةمجونأ .م ةوينلا دعاوش

 612 ٠ ., ةزوتأم) ةيعدا 81 (,ا* [قالطسقللب ئراخ» مارش عال !١١ ئطقلا تصقم 5117 ١ .فيرش

 ةعومجام 4 رجحلا نبال صخالملا رصتخم إو م ىنالقسعلا رجل نبال ىراضب قر

 حرش م81  ىمالس خيشل ىنسنمل ءامسا حرش م0 ىنسنمل ءامسا سرشش 0# 2 ىراقلا ىلعل

 ريغصلا عماج »نإ ةيوبن تيداحا 0 عزنإ ةربغو فيرش كام نر ىنسالل ءامسا

 خعاسلا طارششا ىف ةعاشأ م0  ىمصقالا عماج مل*  تاروثأم تاكبست تاعومجحم 81“

 قلارعلا ريس 81. ةروذأم ةيعدأ ةءومكام مب فلسلا فويصوملا فلل خلص 1

 ليل رمأ ىف ليسلا رطق مل ىهنلا ليام عاب ىكسلل ءاهشأ هيف ةعومجام 5

 م ىراخضيلا حرش ىف ىراسلا داشراأ ع تيدا حرش 5“ فل كلاسم 6

 ةصالخل باتك خم 2 ةيفلا ظةعومجم م# 2 قرطلا فاشترا 80 >> لئاسرلا ةعومجم

 مي:  ىراقلا ىلع همان اعد 820  فلتوملو فلتخالا **. 2 هللا ناك تيدح حرش

 تايأور 65ه ةيخنلا ىلع اغيولطوق ةيشاد مخ ةداعسلا ناوذع 180“ ةينسلا ةئيهلا

 نم ةروكام ةيعدا 88+ تاربخضلا لشالد + ةياقنلا ىلع ةيارحلا مامتا م راك

 طارشا ىف ةلعاشالا باتك د[, .. عاضنالاو: ىييقتلا 11-6 ميظنلا ردلا 1*6 +. ريغشلا عماج

 نيعبرالا حرش م ىطوبيس لشاسر 1مز* مالكلا بيذهت نم ةعطق م" ةعاسنا

 مه.  ىنيعلل راكذالا بخل 00# رونكلا باتك #01  نوعاطلا ىف لاسر “6 ١ ىنازاتفقلل

 فيرش قراشم "© ١١ حاجنلا حاتفم كثيرذملا ةعومجام 1 ريغصلا عمال ةدايز

 لوسرلا ليضف ىف باوصلا ياهنم م85 ىئاسفلا ننس ثا“ 2 لوسملاو لداسلا ةيغب م

 فيرش ىراخب حدملا ختم باتك 4 بجر نبال سيمدل حرش 80 بادالاو

 صفح نبال ىراضابلا حوش 6. افولا ةصالخ 8 قراشملا ىلع ىيدلا ليكا

 ماسملا يك ىلع ةجايد مي“ ثيدحمل ىف ةعومجام 80“ ىرابلا حتف ةمدقم أ

 5/1 ١١ ىراقلا طم تاريخلا لئالد حرش تارسملا علاطم مد  لامعالا لئاصف 5+

 ثيداحالا مف تيدذلل نم تالسلسم مد ىورزاك تاقاننم مب ثيدذل ىف ةلاسر
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 حومتت ملا شرعلا بال ريسلا حرش دا ةيرينعلا ةكحفن بانك عم. ىطوهسلل ةعوضوألا

 ظعومج +م*  ىسراف ظعاولا نيسحل نيعبرا ثيدح رش مل“  نالع نبال ةيدم ةقيرط

 بيبللا جزومنا مح بقاشثلا مريجكذنلا باتك ما ةهدحرمو عيديلا مهظن دم ثيل

 ةعومجام ةيوبنلا تيداحالاب ةقلعتم ةكرابم ةعومجام لضاف ثديدمم عمم

 حرش 18# 2 ىراخب تايتلث فنالا ضور 11 حرف نبا موظنم ىلع حورش اههف

 مف, 22 شوقنملا زارط 58 ١ ةيزمهلا حرش م0 نيركاذلا تاجح 12 حارعملا ىف باعولا

 جباصملا ىلع برعلا نيز ه.. 2فنالا ضور 64  ىطويسلل رودصلا حرش #8  روثالا نويع

 لوقلا ه.ع هريغو نيبعبرأ باتك ه.“ بكلاملا مامالل 0 جباصم تاكشم هنأ

 خيراوت هاب لوقنملا ةصالخ ه4 ىفطصم فاصوأ صيخلت هد كىقتصم طخب عيدبلا

 ىحكضلا ريونت هل. ١ ةباحصلا ةاور ىماسأ باتك 1 باهشلا رابخأ ه. ١افلخ

 نيفم .باتتك هإ* ةلعلا حرش مار ثيدلل ىف ةلاسر هال نيعبرا ثيداحا حرش هأأ

 فئاوف بانك هأ“ بايالا بل ه9 مركاحلل لخدملا باتك ه١ >ءىراقلاو عماسلا

 نا خوسنملاو خسافلا ّئ رابقعالا بائتك هأ1 رهصيتلا باتك هأم رمثالا نبذل

 ءامسأ ق3 عومتكاما نا 4 ىناميلا بهاول ريغصلا عماج حوش نألإ اكلم كاك

 ملسم حرش هل» ا فادلمل ةضور هت 1“ ىزوج نبال ةوفصلا ةوفص نا“  لاجرلا

 هلم 2 8# دوأد ىأ ننس هب # ريغصلا عماج حرش ريبكلا ىوافم هك # ىوونلا مامالل

 عمج باتك 0“إ ىصقا ىداسم لئاضف هل“. قايوتلا باتتك ه؟ جارعملا ىف جاهتبالا

 ىراقلا ىلع د“  ماكحالا ةلذا ىف مارغلا باتك ه““>“ 2 * فيرش افش حرش ه#  ةياهنلا

 وز“ تيدللا ملع عاوذا ةفرعم تاس نيصح ىصح ىلع ىراقلا ىلع نأ*و ةيكنلا ىلع

02 
 بيذهت ه2. .  ءامسالا بيذهن ها"  بايدالا ةضور ها»»  قاوشالا عراشم رصةخم .
2 

 نيعبرا ثيدلح ةعومجام هم" 2 ىوونلا راكذأ هت# 7 ريغصلا عماج حرش ها م ءامسالا

 ةعمللا راونا ها« ىبلح ةوهس ه4 لاعتملا عتق اكو ررحلا مظن حرت مرتو

 تالالد جير هدأ مالظلا حايصم هم. كتاوقلا رجع باتك 81 ماهفالا ضابر حوش هاك
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 اند كلاش هم+ ركفلا خبل حرمت ىراقلا ىلع همز“ ةبرغت سما تعيداحا هد ل

 )اه 0  افلتخملا, فلتوملا 50 ٠١ ماكحالا تيداححا ه1 تياداحالا لاولط 6

 ها“ ١ مالسلا هيلع ىبنلا ةريس هلا  اطوملا رصقت هلا. >فيرش ىراخاب ه2  مارغلا

 راهزالا فئادح هى* ىراقلا ىلعل جباصلا تاكذ حرش ها“ ١ مالسلا هيلع ىبنلا دلوم

 هكد م تابتلا بانك هذ نيعبرأ كثنيدادحا جيرخأ ه1 بدع مظن حوش هم حرمت

 نيصح نصح هلأ رج نبال ةقردت فعاوص هم. لوسورلا ةخيضقا 1 ماوغلأ حرت

 ه5  ىرالل لئامشلا حرش ه8  ىنامركلل ىراضبلا حرش هل“ ١ ىراخضبلا ةخيشم ه.“

 دصاقألا همم نيصح نصح حوش تالا ًاظوملا صيخلت هبا ثيدعلا ىف ةءومكام

 رمال قئارع ةيفلا سرش هما >كجهتلا ةولص باتك هم. 2 تاقئاك رخن داليم هن© ١ ةنسأل

 نصحو فيرض لئامش هد*  بيذهتلا بختنم هم“  ىراضب حرش شاوح ه.“ قاشدام

 ءاهمأ حرش هدح اوغ لئاضف ةداب تيرس ىسدأ هدأ نيب جضاولا هده نيصد

 ثا ثيداحا بدنك نوي ىسخل

 ةياذهلا باتك 0 ١ فقئاقدلا رنثك ه1 ميولتلا باتك ه6 ١١ كرابملا ىروحق 4

 57 صقان ةياقت 8 قاهربلا طيدم هلو ناكيضاق هك رانم ىقم هل“

 ككصلا باتك 6 ةيادهلا مرش ةياهن ه1 ىواتف تامهم ه1+ ةياقولا ىلع كلم نبأ

 ضلت 2 هي ىسود حلا ارارسا .1.* ىماسلل تاعقاو 4.0 جلصلا باتك 4.

 (دناك] ىكند لوا تكضا 2 || لوألا لح :قاقوقوم عماجل نرش ه.. عمال

 جورخ ىلاثوةو و 2 و 6 دا يا 11 ةافوقوا هدقفلا ةعومكم ةظمجرت 8 لمكالا ةنادخ نم ىناثلا 6

 لالج ها“ ةيرهظ ىاواقف 1 ةياقولا مرش ةيانعلا فيفوت 41 رجل نبال ةيادهلا

 44 ىتكيسخا حرش فيقدم 0 ىواتفلا ةصالخ 0 ةياحهلا ىلع ىزابأل نودلا

 9. 2 لوصولا ياهنم 41 2 تارهضملا عماج ا» 2 رئاظنلاو هابشالا 172 2١ نييتقفم تاعقاو

 ةلكتلا ببنتك هن» ةيادهلا بحاصت ىواتفلا رعاوج 1 عماوإلل عمج ىلع عيشاح

 ! 19 ال1
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 جرت 1 دقفلا لوصأ 5 ىراصح قا مع ىناثوقوأ ريحا عمال سيخلت هءدهجرت 11“

 تامدقم ىلع لثاسرلا ةءعومكم ب لئاسرلا ةعومجكام 4 ىكرن ىدنفا كروقل ةياقو

 شوكسا ىاواتك 1. جال ريما نبال ىلصملا ةينم حرش 915  ىفطانلا سامجا ة'» عبرالا

 بانك هرم ىهتتقملا رصتخم سرشا ة» عيدبلا باتك ك#» تادايؤلا موش 1

 ةعومتجام ب ةيادهلا ةيارب عئاديلا لوصف كم ةيادهلا تالكشم ىلع هيينتلا

 بيترت باتك 12. ١ ىلناتك طورش 15 2 هقفلا لوصا ىف ىنغملا ىرش 1. ٠ هلاز ىوج
 ةيشاح 1 اةاضقلا ةضور 11“ ىس خرم طيح هع قئاقحلا فشك 48 15 1

 ىدرألا مامالل لشاسر ةعومد#“ لزق ميك نبأ لثاسر 4م ةيادهلا حيرت ىلع نويدلا قرع

 ةعومدكام كه. ثرلا باتك 81 ثيللا دال لزاون 15+ ةولصنأ طورش 5 كي

 رصتخم 10“ نايبلا ةياغ #4 ىرانقلل سيدقتلا لئاسر ةعومجام هدأ ةيهقف لئاسم

 ناحيضاق 01 ميجعأ نبال لئاسر ةعومجام هدو قلفالا ماكحا ىف ةلاسر 42 2 ىهتقنملا

 ىلع مالسالا خم ةيشادح 0 هداز ديول ىوانخ "6 ىرودق "هم خيادف "هب

 فسود نب كول  ىواتف ةعومجم 4 ١ ةمالا فالتخا ىف ةمالا ظءحر 40 ١ ةعيرشلا رص

 لواسشم 3 ةعوتكما 6 ةياورلا فلق 44 ىقايبتلا ىيدحلا لالج رانملا مرش 41“

 ىف ةعوم دم 111 ٠ ىشكرزلل طعاوق 11+ ىكرت تايولح 4+  ىيداجن ةولص 11 ١ هقفلا

 صيخلت حرش ربونت 187 ١ هيبنتلا باتك اهيف ةظعومجام 1|  دقف ةعومكم 1. هقفلا

 هي“  ررحلا ىلع هداز ىلانق ةيشاح ٠0"  تاعقاو باتك 1#  رافغلا حنم ةل““ عمال

 ين ىوتفلا روص ضعب 4+ هداز ىربيأ هابشالا ةيشاح 100 ضيارفلا ىلع كيس

 "كر"  ىفطانلا ماكحا هةر نمسلخل لوقلا هم ةيعرشلا ةسايسلا "ل. لئاسر ةعومجكام

 نا ار مر كيفم نقم ادد كسانم حرش كم فسوي ىنال جاركل باتك

 لوصحم 1م ةعيرالا ةمدالا بقانم كمه نانسل صح فكسانم امس  ءاشداي ريمال ماه

 5 دو دش
 عم رانملا راصتخا ىف راوسالا سدق 11  هابشالا يرش ىومح 11.  ىنزارلا مامالل

 نييعد 144  ةيادع 15  لئالدلا ةصالخ 1*  ماكحالا ة.ع #7 هماهقفلا سينا



 هداز الفا داشرالا حرش داشرلا

 ةيجارسلا ىلع هداز اشاد لامك

 نكاوش ل“ 0 نانرالا اكسل

 ىواتف ةعومجكام

 ةيعرشلا ةدايسلا

 ءاهقفلا

 ىزغ ىاواقف بواقلا

 رم فتدار وتكإ نان“

 ىورقنأ تاعقاو 0“.

 ىراق ىاواقف ا.

 ضئارفلا ةمجرت |“

 روضلا ىلع ىبلح ماسح كي

 ىوانغلا ضعب ةعومد# 05

 ىذلكلا عومجام بزب

 ىقهمب كروز
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 411 دازلا نم عاطتسم ماكحالا تايجوم

 صضعب ةخلاسر *.( لاهك نبال تاقيلعت 7. فاعسأ د.

 هداز برع موحرملا ةويشاح م راصبالا ريونت 7خ ةينيؤلا

 بببالآ نعذ بيذهت و

 ةخيادهلا

 ضقارفلا ىف فاقوالا باتك م

 نم عماوج رنا ىوانفلا عومجلام أ

 ةربخ باو .اهنالا ريوغت كر

 راوذا و[ ةيجارسلا حرمت “أح ةببجارس 3

 ىدنثا دعسأ ةعومكام اناا ىماسحل ريغصلا عماج

 يزإ ةيادهلا ىلع ماه ن مع لم

 ىدهةعومكام ىواتف 0” ىواتغلا ةينق كرا

 جارضتسالا بانك ,» طيشل زيجو *# ١ ىواتفلا ىف

 ةطمع 5  ىلينحل لئاسر ةعومجام ©  ةكيدع ىواتف ةنيفس .* ارذل ماكحا ىف

 «. 2 هداز ىراقنم ىلواتف ," ١ ىدتبملا ةياحب ,“.  ةياقولا حرش > ١ ماكحالا

 ىدنفا ىلال ىناواتف 7“ 2 ىهتنملا رصقختم سرش ,#  ةيزازب « ماه نبا تاريركت

 ةيشاح ل يحط كسانم , كلاسملا ىف كلاسلا ةدمع نتد هداز اشاه لامك *

 0 هرمهغو ةيثيدح ىاوانف 4 ليداسملا حرشل 000 همصب ورس ميولت

 .و*  تاغللا ردرحت .ه* 2 هقفلا لوصا ىف عمل ##* 2 ةفحتلا ىلع كلم نبا ءهآ  ةياحع

 قارعلا ةمالعلل لوصالا باتك هي هقفلا ةناوخ ها هايشالا حرش هد بخاقنم حوش

 ربكا هقف حرش 00+

 ضمارغلا 3 ةموظنم حرش

 5 رش ا ةيهاركلا باتك

 ىشكرزلا عبر باح

 () ميتادب م“ م عئانصلا

19+ 

 فلز ةعيرشلا ردص ىلع ىغاب رق 001“ لوصالا 3 ىنغم 61

 نوع ةلكشم لئاسر ةعومجام با“ جيولتلا ةيشاح

 ضاولا 0 أ جيواتلا خبشاح عم لكاح فلا ضئاوغلا

 عتاخب | ٠ عئانصلا عئادب ل. 4 ةيارحلا جارعم 8

 للمك الإ ةناو مامت ررحلا ىلع ىدففا حوف ب“
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 ىربك ىاواقف اا ىريربتلل عيديلا حرش لالا دودرأاو دوقنلا باتك 1 خيار مد

 رابدالا ميركنت 35 راونا مح قئيافلا رهن نم لوالا الد ةموظنم حرت قئاقح نا

 تالكشملا لل> م.5  عامسالا فينشت 7  راغصلا ماكحا ب“ ١ حاجنلا مهنم «.“

 ىواتف تبعمج د ةيفقو ةعومكام اما تامدقأ ا 1 ةيشاح بدأ ضئارغلا 2

 سل  ةعوموم كك  ىرودقلا ىلع ةيرحبلا دئاوف 7. 2 ىهتنملا رصتخم ىلع ناجازريم سك

 فنصملل ضئارفلا حوش 06  هجابيد حرش .؟* ةريبغ نبال تايفالخ ىل» 2 ررغ ررذ

 حوش 1 رافملا سوما ماع هايشالا ىلع ىومدح ىديم# عفانلا حرش

 ىهقنملا رصتخم مل ١ محيولت ها عفانلا حرش .٠ بجاحلا ىبال رصتخملا

 ىنارعشلا نازيم مه. ١ ليزنقلا رارسا هم بعدملا ىف طيسو م.“ ١ رهدلا ةميتي د.“

 باوجحلا بلطم ةعومكام 1.1 عماوجلا عمج حرش مح ىواح ىاواتف 34

 نيعم مار“ ىنغملا حرم مإ» مظعا ماما بقانم ىف مظنملا رد هاا جضوت ها

 ىلع كلم 6 مأا حاضيأ مى ىكرت ىقتلم حرش ىهأو ب2 زارطلا ملأ ماكل

 مان ةينيزلا نقاوف م. ةانضقلا فيس ةعومجام 3 فالتخا ىافتا ماه راغملا

 مله ٠ عيدبلا حرش مع ىدنفا ىبك ىاواتف ل“  ١ريبك ىلاتسهف مل“ ١ ةعومجم

 “ ىلاح نمسح ملثو هداز ىلح هرق ىاواقف مل' ىضاقلا بدأ حوش ملك عيديلا حرش

 طورش م“  مئانغلا تانامض م“  ريبكلا طورش م“.  رردلا ةنيفس هل“ 2 حيولتلا ىلع

 ىماسخل عماج مو ١ فيقحتلا داوق 35 مرسم ىربكلا ماكحدالا لمتشم ,"#  ىلالج

 ىفصملا ما“ ىاواتف بخاتم مل“ عفانلا ىلع ىفصتسم هل“ 2 راتخملا د مزن

 ةيادهلا بحاصل ديزم سينجت مأأ ىدنفا كمد ىريك ىاواتف م. موظنم ا حرش

 () ررغ ررد هث» 'فافخل ليح #* اشاه سمشل ةياقو حرش م“ لوصالا قرم

 هداز اشاي لامكل حيولت ةيشاح م ةييضألا رهاوج م: ضتئئارفلا ىلع ىلوقناو ماا

 5 ةينملا صيخات مرش هدا ىدنفا ىبلجحل ىقتلم حرش هه. ةعومجكام ملأ

 لع الجت هوم كلملا نبا ىلع ىواحر مه بويبعلأ عماج موز“ () ركالا ىقتلم
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 3 ةعومجام موه ىوذزغ حرت ىوذسوب مقا بحاشل نبال رصتخملا حرش ه6 رردلا

 مك“ عئانم بانك ملأ ةيناخراتات 2 م ةموظنم ضقارف حرش م1 ضئارقلا

 عماوإل عمج جرش ملام ىبلح ميعاربأ دوعسلا ليأ ىاواقف مال“ نيلوصفلا عماج

 ىرودقلل رديرجاتلا باثك مكم ةرهغو ىرودق ن للم جادصت مكب ىرودق مجداصت مك

 ريونت ملا بخانم حرم مثلآ ةيادهلا ىلع ىلجح ىردعس هم. ةاضقلا بلا م8

 ةاضقلا ةهوذ ماه ىدوءوو كام ىواقف همر شاي مبا نيكسأ زفكلا حرش دلي محبا“ راصبالا

 مبأ ةيهقفلا ماكحالا ىف فلوم مي» ىنارعشلا نآزيم م# تايفالكل ىف ةموظنم د“

 راتخملا حرش مد“ ىتفملا ةينم محا () ةيزازج ىاواقف هم. 2ىفسنلل تافلتخالا حرش

 | ءدمجرتا ىحخف ىاواتف ةعومكام مم دوعسلا لأ ىاواتف ةعومجكام مس هكلم نبال

 نيملسملا جاو محح ماكدحالا رهاوج هم“ ىرودقلا تاللكش.م حرش مما باسنحالا باصن

 | رصتخ# حرش م0 ةيضئارف لئاسر ةعومجام م16 ىواتفلا ىف ىواكلا مل“ ىداعلا

 تاقرملا تارم حرش 1 هابشالا ةيشاحح مل جيضوت جدل كسانم م ١ راغم

 قابليلا نم لوالا هلج و. لوصالا نييبت 1. م ةيلْلولو ىاواتف ..1٠ 2 ىدنفا ىماخل

 10 ىقتقلملا ىلع هداز باصن ؟.* سيكالتلا حرش ل حاكنلا ىلا بانكلا لوأ نم

 ىلواتف ةعومجم 4.4 ىاولا حرش ىفك 1« ماه نبا ةلكت 124 ٠ ىراحطلا حرش

 «#  لوقعلا راإوج 1! 2 موهفلا ةضور حرش موبقلا ىأل حقف 1. 2 ىقتلملا .ىلع ىطع 1

 كفنصم ؟15  دمدم مامالل ريغصلا عماج 1#  عمجلا يرش ةيشاح 1 ١ ىنشورتسا لوصف

 ملعلا ةنارخ 1م رانملا ىلع مت نبدأ "١ ىقسفأا ةموظنم حرش ردت 14 ةياقولا ىلع

 | 9م رحدالا 3 ىقتنملا 9 لزاو هلأ عومجم 9 ةعيرشلا ر 000 ىلع لامك 5 رق 9

 ىدايعلا لودعف 91 ىوذعم ءاّيبص ةرارإ ىادنغأ نع ىاواشف زيؤ ةرير» ماه 3 ةلكت

 تاكشم 14  بهعذملا عومجما باتك 00م ىشينرك ىاواتف 12 رامخكملا حرش رايغخأ

 بانك هر ةيذا يه 1“ )ع جدولت دز رداظفلاو هايشالا 1. راغملا ىلع راوذالا
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 ريوزتلا 1“ فاصل ليك ىطالذل كعاوق 1م فيسلا باتتك 1ع عماني

 بهاذملا نومع 18. 2 ةينملا ةينق 19  زيرحتلا حرش ىف ريرقتلا 1١ ىطالأل حرش

 غرد 1+ >> هقفلا رهاوك 1 ىكيمسخا بختنم حاضيا 18 ١ ىودوملا ىقم 4

 ةعدرمشلا ردص 1: ما نبا ريرَك 210 | ىهتنملا رصتخ ىلع نيدلا تعش 120 0

 ةعيرشلا رطدص 1. ةعيرشلا رص ىلع عورفلا نهز 1 باستحالا باصن 9+

 نيعلا رون 16*  تاراشالا فئاشل ليهست 40* “١ فئار رج 16 ١ هداز ىنغ ةعومج# أ

 ىبأ ةخءوظنم حرش 1م م خياد كو« فلتخملا بانك 4 نيلوصفلا عماج هم

 ىاواقف 1 ىودزهلا فيشك ةرخاولا رادجلا مرش ىف ةرعاولا رردلا نابعو

 ىف ىف ةلاسر 94 زمجولا بانك 11* ىباح كديمحا خوش ىاوامف 17 دوعسلا قبأ

 1 هاينثالا ىلع ىومكلا ديس 4 ةيفوص ىاواتف 10 ىدركلل ةيفنح بهذم

 ةيباقع ىاواقف فسوي لال حرج ءدمجرت 8 ىللاقلا روصنم 1 ةعومجام

 هقفلا لوصأ 6 ةعومجام 18 نييقفملا ةذاوخ 1.“ ةياردلا لامك و9 حيضوت 0

 ١" هربغو فاعسالا فقو 51 فسود قال حرج ءدوجرت 51 ىسخر سلا مامالل

 لامك نبذل ضشارف حر حا تانببلأ ضراعن 1 خيلطلا ةيلط 11 ىواتف ةعومكام

 كمآ  راغم نقم امه >> ىتكيسخلا نم كمل“ ١ ةياقو نقم ؟مل“ ١ ةموظنم ىققم ةمل“

 ىفك 1.  ةيادهلا ىلع ىدعس 4م  ةعيرشلا ردص ارم  ىتفملا نيعم الس ١قاولا ىتم

 كاش ضمت 478 رانملا مرش راونالا ةضافا 1 ىواتفلا صيخلت 17 ١ ةيفرشالا تاخذ 11

 دوم تاعقاو ةيلدع ىاواتق 4 فاصقلل فقو 0 ةعيرشلا ردص ىلع ىرافف

 ةعمللا ءوض ٠ ىسراف هقف ةموظنم حرش 1 ةعيرشلا رهص ىلع ماصع 11ه ىدنفا

 هداز اشاه لامكل ةيادع ةيشاح !..“ ىيدحلا ناعربل ءاضقلا باتك !.ل طقتلم ا.

 ةيادع تاراقد# ٠ ةينقلا ىواح وبكل قورق ا. ةيريخ ىاواتف [..*

 ,ئاظنو كيشا !.!| صضئارفلا رش 0 نيرحجلا عمجت ا..1 2 ماكحالا ةّتج اءه

 ةيجارسلا رش (.5# نيدحلا لمكال رانملا حرش ا(. رافغلا حنم ىلع راونالا جداول 1# ٠
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 اراد 2 ىقاءاسلا نبال عيدبلا حرش اء“ ةيماسح ىاواتف [.1 لوصالا ماع ىف عيدب ا.د

 ىاواتق 1 يمنح كفانت جالا ريما نبال ريرحتلا حرش 11 ةيدنه ىاواقف

 مىلضف تائامض (.*  تبكلم ىبال ئيرججلا عم حرش !.##  ىوانفلا ةريخذ اذ* ١ ةيدعاق

 رنكلا جره 1. نيدلا للمكال ةباحهلا حرش ريبكلا عماج حرش ا.ه

 ينم | فئاقدلا رنك ا“.  ريغصلا عماج رش ا" 2 باهولا حتف ا"» ٠ ىنيعلل

 5  اشايا كوةعي 1. ماكحالا لمتشم !"»“  ىلاديك هقف صرش (.** - ىلصملا

 ىواتقفلا 539 ارتي باطل راوسا ةعومجام !ل" هيلع ىعدلاو ىىدملا نيب قرفلا ىف ةلاسر

 فرشلا ناونع !.2ا ةعومجكم ا..  ءايصوالا بدا "|  جراخملا باتك [.“م

 كارغلا مامالل كيححوتلا رارسا (.** 2 ضقئارقلا ىلع 0 نورا || كح نا ندا

 ا. ىنغملا حوش 1.5 يدنا لكل راغملا حرش رمش 1. ةصالخلا تاعقاو !.*د

 لك ىدادح ا.دا  رنكلا ىلع رمرلا فشك ام. ١ ىبايزل رنك حرش ٠.8  ةيناخراتات

 حرش ا.0* ىرودقلا ىلع ىجهاز !.د*  يىجليزلا ىلعا فئاقخل فشك ا.»# 8 ىرودقلا

 ىباح ميعاربأ أهرب لك رك | ىدننا دروقل خياقو ءم«وجرذ !.هم نككففصاأ عمد

 4 هداز ىودكلت ريذاعق ةلاسر هداز كيوم ةعومدكم [.1 خبهملا راوذا [.هح

 جاهنم |. عماوجلا عمج ةيشاح د ريبكلا عماج صيخالت ا. ىاولا رصتتخ#

 (0| ١١ رئاظنلا سيسات +10١ ةيادهلا "ئراق  باتك 1.11 لزاونلا تاراتحم 1.46 2 لوضولا

 هديشاح ا. 2فسوي ىنال نارخ ءدمجوا ا ةولصلا بيغرت 81 ىهتنملا رصتخم ىقم

 ىلع ورسخ التم ا.* ميج نبأ ىلواتن اد“ ميج نبال لئاسر ادي“ ضئارفلا ىف ىفاو

 ةكعوم# ايم  ىنآدمصلا حقق انس ماكتل ناش 1.0 ثيغلا تاراحق ا.د جولتنا

 ١ 1١] هقفلا اف ءعومكم [أ ىروجقلا حرش ةيتاففاو 1 0 كا

 ةل. فيرش هقف بتك نوكب لاله فقو ..* ىراقفلا ةعومكم [.مل* لئاسملا ىصخح

 كك تلا اوم لا 57

 ىوهلا مذ محلب مالسالا ةعراش حر ىدنكأ ىدك ام ىيدباعلا نديم أح
7 
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 1 رامخالا ةضور !.6 >توقاب طخ اب ةلاسر !..1 >ىزوجلا نبال سفنلاو حورلا اهم

 يبيها[. مالسلا هيلع دواد ريمازم 1.1 ىدحاو هدمانتداعس 1.1 ةوبنلا ايادع

 3م نجذراعلا سبنا ةيدمدك ةقبرط 1.1 بيطلا ملك باتك .٠ ىعاولا نمذ

 ءامكذالا ".٠  ةيهلا سايس ام >حصنلا باقك !(..  ةمينغلا باتك !.1  نافهللا ةقاغآ

 ىالخالا رييمت ا!م.0 رانلا نم فيوختلا ||:* ١ ىوقعي ءدمانتيقنم |.“ ىقمألو

 ا.  بولقلا سجرن |0121  حالفلا ىاقفم |م.. ١ ةيقيقل ديبأت |.4 2 كولملا لاهنم 4

 نيفراعلا سينا ||  ىلازغلا مدل كولملا ةكيصن |! >سلاجلا باتك ||!  ككولملا ةريخذ |

 ا)/  فئاقال فئادح ا[!  ءهريغو ىسرافلا فرشا |!!! 2(#) بولقلا ءالج )|

 ياهنه |) >> حداصنلا فيشرت !|".  كولملا يارس ا!!!  مالسالا عرش ا|١ مكمل عيباني ْ

 ا"'ه ةعرشلا رمش |* همان نوناق اال“ ةيدمحل ةقيرطلا ةمجرت | * نيكلاسلا

 ىلاك 1 نماعلا 22 ةولصلا ةفحت 18 كولملا ةكصن ا1*| ىناقاخ ءديلح
 ر

 حوت 111“ صار نيبلاطلا داشرأ 11[ كولملا ةريخذ 1. بيطقل

 مانالا ىنوش نقم ||" ١ رابخالا ضور !!*ه ءاضييلا ةرد ا! >ىظلا ىسح تي |||

 تاريبدت |. ىقأشنلا ريجدت |!" نيدباعلا لاهنما|“» ةعرشلا ىلع ىلع تيسر

 قالخا ءدمجرت (م* (2<ىنسد“ ىالخا ما ىناودلا نيدلا لالج ىتلخا ا  ةيهلا |

 ةلودلا ريثك 84 ةظعاشا باتك ام ىزوجكلا نبال سيلدا سيبلت #11 ىنسكام

 مكلمل لوصا ةمجرت (186  ةربكتم ىقالخا !» >ىورصيلا هداز ىميم |« ىشكرولل

 وز“ ةيدضعلا حوش ون ةسايسلا ميوقت ادا ةداعسلا ىايميك رصقخ# ا. :

 نيكعانلا ةضور أها ءاهلوالا ةركذشت اهم ىنارعشلا تييقاودب !!08 جاحلا نبال لخدم

 ىف اهكدلا باتتك 1 رارسالا رفك 1 سيفنلا رد باتك اهم مولعلا ءايحا اه:

 ةداعسلا ناونع !!4* ةالصلا ةنفحح |! ىلع ترضح ىياصو |! >كشلا حاصيأ |

 تقيرط هدمجرت (++ راهزالا ةضور | اياب ىجاح حّداصن !!"» توكلم بئاجت 16 |

 ةضور [أا نيفراعلا لزانم 1. ةلادعلا ياهنم 1 كولم كولس [[4+ هيدمكم
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 ا!م-ه مولعلا ءايحا رصتنخ#ت ()#* >لصفم لوصف ااه“  ةداعسلا راونا |" ١نيدحجحيتملا

 نيدباعلا ياهنم ةمجرت !ا»»  تايعبس ءدمجرت | ١ ىحهلا رون !804 ١ نيردبلا علطم

 !مر*“ مولعلا يقم اد ةمايقلا خزرب !اا كل ام. 0  كولملا ةكصت 1

 0 ىطرقلا ةركذشت 4 ىيدقتعملا ةعفان امم مراكل نييبت م8 كولملا حارس

 ميق ىبال ءاودو ءاد 1١[! >> ةيكولملا ةسايسلا 1 نيدقعلا رعاوج امه ماوعلا ىكلت

 حاتفم 111 ةمدانمللا ةقيردح ((1* ةداعسلا رك [[90 نيرصان ىالخأ 19 ةيزولل

 نوكي هاشلا ةويظع ةلاسر رعاظلا جرالا 8 رحقلاو ءاضقلا 0 نان

 أ1؛ ظعاوم بتك

 فوصتلا بتك

 ىسراف دايعلا كاصرم !".. ةئصقان لاسر |! قاروالا باتك نم ثلاثلا ءوِدل

 فراعأا فراوع 1. ءاملوالا ةركنذ ا.“ ءايركز ةلاسر 1. صوصغفلا حرمت حوت 11

 "+ ءايلوالا تاقيط ا. ىماج الفل تاحفن (".4 ىماج الفا صوصقلا حوش أ.ه

 هيبنت 1[ صوصفلا ىلع ىرصمق دواد 8. كلو ناطلس ىوقثم 1". 2 رجالا تيريكلا

 رهاوجكلا اذه  هيفوص فقاوم |"* >سنالا تاحفن ا“ ءاماعلا كولس ا[ نيرففملا

 راربالا ةحس حرش ىجمش ااه كتاقع ررد 11: ىساشفا كبجاملا تيمصلا 10  رردحلاو

 ارب#» 2 تاحفنلا ىلع روفغلا دبع ا مانالا بيرقث ا“. 2باكحلا فشك 1

 كربكلا ننم اا"» >تفيرش ىونثم | لئاسرلا ةعومجم | ٠ ماظع خياشم تاعيجرت

 |“ 2 نامزلا براغم !”» >> ىنسلمل ءامسا بتارم حرش 2 (2ممكدح صوصف ا

 تايبا ضعب حرش #0 نيقيلا باعك ام" مكمل صوصف حرش |“. 2 ماكحالا ةحصفم

 تاكفن 8سم راطع خيش تايبا فيقحت ع لئاسولا ةعومم ىسراف 1* ىونتم

 قئاقكلا .فدادح 18م برغم ا ءاقنع حرش ا فرعتتلا وشن 10“ ىيدلا ردص

 ريكلمل متاوخ )»”## 2 ةيسحق الاسر 16| كالمالا ليزفت 6*1. لماكلا ناسنأ |“

 الث 2 رومرلا رنثك ةلاسر ام ةيدحا ةلاسر اع ةيلعلا ةقيفح ليدات !|0*
 علا. 20

 ش
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 لئاسر ةعومجام نيقشاعلا ةفح 1م صاوغلا ةغلي مب نيدلا ماسك موصن

 ةرو هم ءدلاسر 11ه“ هيدنيشقن ءهمانتقررط ا7هأ انالوم لوغ حوش أمة. ءابركر

 ةلاسر امه8  ءاطغلا فشك !»»  نيعبرالا باتك (* لئاسر سمخ اهيف ةعومجم د“

 دي.دحهم ءدلاسر 1 قارافلا رصن ىنال صوصقلا حرش ا(. ةررملا ةفتكأ [ه» تايب

 ترم سورس صوصق شفن اا" ىنشلك ىونعم 1 تاهيهلا هماث ءدلاساسو

 م ىنسألل ءاهعأ مرش ةعومجم "م ىراصنالا هللا ربع ةعومجام اع قالخالا

 راعتشا ةعومجم (9 فوصتنلا ىف عفان كنتوم فقيل دييلا تادراو |"4« ١ ةبوغرم ةعومجعام

 ة8شمع |"ي“  تاجانم اهيذ ةكرايم ةءومد# لانا قوذسلا هللا كيعل ضوصخغ جرش ا

 نيحلا لالج راعشا رثكا ةءوم ٠" 2 ىاشعلا تاماقم |".*  فرعتلا سرش ا"ل“ ١ كيرلا

 قئاقألا ةدبز صخافت 1م لالولا ميش ةعومجام 80 راونالا عئاطم اذ«

 اروع ىيبد ةعومكام [انلا راوحالا ةفك حوش [نما هريغو ملاعلا تارم ا».

 ةيعن ريما ىونتم 4 كولملا ةخكصن ا.د ةيرمكل ةديصقلا حرش نر رونلا لكايش

 ريوغت 1. ىريشق' ءدلاسر ا". +٠ 'نيهامش ىبا ءدمان ريبعت ا"مم ٠ فاوفلا ةرمك ا "١هلل

 تاعملا حرش ىف تاكدالا 181“ ةويذلا نويع كشر !1 هيناسنا سوفن ىكزم 11

 اللب راحكالا عينم 9 ١ ىدوج دمحم ةلاسر »5 ٠ صياشملا ملع ىف ةلاسر'[1*

 سفنلا بويع ةعومتام 81 قرعلا نيحلا ىبيح جيش ةلاسر 5 ىكرت صوصفلا حوش

 ال“ 2 فيطالا صقق ا"  ةينيز ةلاسر اا ىدنفا ىسكل كهكولملا ةدككصت 1.

 6 صوصقلا شقن ىلع ىدففأ ليعمسا !*.ه ىلذاش خيش لثاسر |”.# بيغلا حوت

 ليعمسالا ىونثم سرش 1 زوهولا 0 100 اولا يس كاكا لام 5

 ةرماسملا نم ةعبارلا ةعادق #1 نيحباعلا ىيز اياصو ا ىبدقلا تاكشر 1. ىقحا|

 حوا 0“ ريونتلا ةعومد# إم ةيهلالا فراعم ا"( تاعقاولا نم ىناثثلا !"*

 امل »  ةيرمت# باتك 1*1  نيرثاسلا لزامم سرمش ا" رارسالا ونك ا" » صوصقلا

 ام+ ١ نيعبرالا لوا 07700١ سنآلا تاحشر |(ت0) ١ نئيعاربلا ماا انيحرتلا ةضررا
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 ةيدينج لثاسر 1: فيرش ىوفثم | ىصقالا كصقم م دابعلا داصرا ةعومد

 قرع روبز 117 مك حرا 17“ ةيسراف ةعومد# 9 بعاوم راقآ ءهدبز 16

 باتك 1“ ه نيكلاسلا جارعم ردم قر ما.سسمم وسرت ديعس نا خيش تاماقم |

 رس قلل ةكسن |", 2(2صوصفلا صن ا“ برغم ىاقنع باتك ا!  راونالا

 بولقلا تاماقم ا"*», ةيباتلا حرش ىلاشأك |" ١ رارسالا بيذهت اع. تاكشرت

 ةيضرم ةبوجا | 2 ريطلا فطنم عم ئونتللا بابل بل 5ع تارامشالا وفك 1ع“

 صوصنلا حوش 11". ئدرلا نيكي لكاسر نا داشرلا يهنم |6. 2 راونالا ةجحهب 1“,

 خقق 1*هأ ةيسفلل ةظلاسر |٠”ها“ نيحيرللا دارا 11ه“ روخلا لكامع حرمت اها

 ةعيرالا ءايكح اه. ريونتلا بانك !1“مأ لداسر ةعومجام مم بيغلا حاقفم

 رس تايفسن لشاسر 1. كاردالا كرد نع رجكلا باتك 1 كيرملا فاهذا 1هم

 رارسأ ا* 2 ىنسملل ءاهعا مرش ا“ ١ تايكح حرش |“ ١ نيحلا سمش قال ةلاسر

 00001 |0100 ١ :نيرماسلا لزاتم 1400 ماظن, ةاسلسا |4117 , تملا «فئاطل :١1100٠ ةضفاغلا

 ىيج فيس درو حرش ا"هإ  ةرخافلا ةرهوجلا |". ١ عبانصلا 6 رسولا يدرك

 حاتفم |".  لكايهلا رش |"* لاسر ثالث ةعومجام |“  دامالا باقك |"

 ”ك 014 |! فيرتقل ىوتتم 1081, هريتعإلا كرمت "1-01 فشلا لاسر 141  *يعنيغلا

 ةفدأ رش ا“, ةيلاعلا ىساكل ريس 1+ بيبلمل ةفحت ام. 2 ىوانملل هيفوص خياشم

 عارجتت هعومجام | "د 2 ملعلا نيبع | زار ىشلك حرش |"د“  ةلمسبلا رارساب ةلهلا

 | ىراتخ تاحشر آنه 2 تايآلا عماج |.« ١ ىونقلا ىلع ىروج ءهموظنم |00هيناعن

 اذ" 2 باجمل فشك »| ريبكلا خيش لئاسر ا". 2 ةويذل عوبمي لداسر 8

 جرش ه0  داعلا داشر بانك 11 بيغلا ”حاتفم 0 12١ ىريشقإ ماما ةلاسز جرش

 باذآ 9 خزوملا لع لاوحا 11 اياب ناويد ا40/ 2 ةعفان تابتاكم |"08 0 ضصوصف

 انضر ىوذتللا 0 7 0 2 | قاودنالا نامجرت جرت 2 نويديرملا

 فيرغلا تاج عم كولملا ةرماسم ةعومجام |. قرعلا ىيحلا ىيدح خيش ةيدات حوش

20 * 



156 

 عرش 1 فئاقكلا ةدبز 18.٠ توقاملا صوصق ام.« ١ رهقو ءاضق ءدلاسر |*.5

 رصتخحم ||“  ضشورعلا لاسر #8" ةرعهازلا بكاوك |  ةعمللا حرش #1.  ةيباتلا

 حرش اخ 2 هريغو ىدحهملا ةجح ةعومج# 25  بيغلا حاتفم حرش ا؟* ىريشقلل ةبونلا

 تافيلات 4 ىكرت هيفوص دئاقع 11 تاعا حرش تاحمالا 1 ىماج تاعا

 فراوع 5#  رطال لحقن #2 2 ىراصنالا هللا يع ىجاح تاجانم 150. هللا ةعن خوش

 حوش د ىيحلا ردص ةعومجم اع ىلاد# ةاضق نيع (عم# بهاوملا نال فراعم ا

 ال1  لوقعلا يارس |2"“» ىوفثم ررد 83  ىالخالا بيذهت ا" ١قاوششالا نامجرت

 امن» ندرئاسلا تارانم 6#" ١ ربكالا خيشلل ىدسال ءامسا حرش ا!6“> لام جتاوف

 اند ىسراف ةاضقلا نيع ةدبز #18 امناهج ناج مرد ةدودق ةعومكم ةنيفس

 م  لامخل حناوف »© 2 صوصف حرش |8302  ةرفكملا لاصخلا اما“ 2 ىالخا حرش

 - تالكشم ليح #1 نيحلا لالج انالوم تقيقح ناويد ا. ىادع تايلجت

 تادراولا فشك خ5  ةبوجاو ةلمسأ |“ 2 مكدح ىننم م ١ نيفراعلا بطق لزافم

 مب" .  ةيكم تادحوتف !م موجنلا عقاوم «2*١ ىنسملل ءامسالا حرش اع

 تم“ 2 ىربكلا ةعافشلا برح 200 حور ءدلاسر دكصقملا حرش م.  ةيقوهاللا زومر حرش

 ربكأ خيش 5 !تمو 2 لئاسرلا ةعومجام م* رافسا باتك (مم» 2 ىوبكلا ةبوجأ

 كاشرأ 550  ديحوت ظملك حرش |#ه» ١ لقعلا بقتنم ات»» فرعنا باتك 1

 فشاك ## 2 عامسلا ىف ةفيطل لاسر #84 >١طمحم ىبا ريوع لداسر ةعومجام |

 نيدلا لامجن ةملك نص سربش 12 ةلئسار قركل فيرصت ىف فرعلا باتك | 2 راوسأ

 ديف ام هيف 40  نيرداسلا لزافم حرش ت00 2 ناقاحلل ةفحت 44 رازلك باتك د

 ةعومجام 8ما نيدلا ىيح يشل ةعومجام ©. 2 فقئاقلل ةحبز 140  ىيدلا لالجم

 اة... ةيكم ةلاسر 150غ ..لامإل تاره 150“, ىسلل .ءامسا: حرش #8... رئارسلا جاتا

 لئاسر ةعومجام 11 هماث فرصذ عم همانتصرف ا ةينيدلا مولعلا تابثا ىف هيبنك

 ةعومجام أ ةعومجكام ان بواقثا فيك 3 هيتولخ تاظع 1م تارظانم
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 حرش |. ١ فيدصلا داشرأ !"»#»” مكح حرش !”ل“*  ايفصا تارما+ ١ لئاسرلا

 رارسالا عماج دييشت باتك 12م اباب ءدعومج# اع راوسالا كاحكا نيقبلا فقح

 مكيف 2 نيتاشنلا باتك !*1 ١ ىمماجلل صوصنقلا دقن 81. 2 ةعيرذلا مراكم اما

 زدانلل ماكحا (*6 2 فورطلا نييبت 81 ةيبونرشلا تاقيط |*1 تاعك حرش باتك

 ىجفال 201 نايقعلا دئالق ةيرمكل مرش ةعومج# 210. هعيس راوطا

 اهل“  هريغو انيس نبأ هيحور ههديصق حرش ا.©  لئاسرلا ةعومكم اه.. 2 نشلك حرش

 أة.م ىلاعم لا رهاوج عم ناسنا ةخالاكم اة. رم الا تيربحلا ةلاسر (ة.ز* زومولا باك

 حرش ه8 ديلولا اهيا أهءح كويسألأ وهقلا |ةءا/ ةفيطأ ةعومدكام أه. ةعوومدكام

 باذك ا!هأا“ ردونتلا لعاشتم (هأل“ فيرطلا راهعم اهأأ لكاس رمش دل [هأ. دييفوص طظافلا

 أها الكل كابسا 1 روغلا لكايع حرش اهأد داحتسلا لويس. (ةأ+ ديهمتلا

 مالك ضعب ةعومجام |0428 >تارقذ ةلاسر ةمجرت |  همانتروس ادد ١ نيقشاعلا داشرأ

 ةعومجام !ها* ةيريشق ةلاسر او" ةلمسملا رارساب ةلهكلا ةفكت ئه“ 2 ىراصنالا هللا هيع

 قارشالا ةيكح حرش اد“ ١لئثاضفلا ىلا لثاسولا اه٠»  فرعتلا حرش اه*  ىمليد

 قئاقح اها“. صوصقلا حرش بيغلا حاتفم حرش |" 0 2 رونكلا حاتفم ا

 امنت  نيحلا ىبيحم لئاسر او 2( (ضصوصف سرش !0#  ريبكلا فراعم او“ا فئاقدلا

 اهرب 2 راوسالا فشاك [ه*“ اشاد دكمدك ةةسلا لوصف اهم ىدركلا ميعاربا ةءومجام

 ةعومجام اد8. 2 موجنلا عقاوم ام"  ةيسدقلا فصسو اه » (١ركذلا نيقلت ىف نيتلاسر

 ناوخا ةلاسر ا! هللا ةمعنل ةطيفم ةلاسر |و6*  ىثانس ءدقيدح !2 ١١ صوصفلا حرش

 حرشل هرد بانك ||  ١ىادع ترضح ةلاسر اه2»  ىدننا ليعمسا ةرظانفم |ه6 ١ افص

 0-0 همانتفالخ ةلاسر 1 قاروالا ةهبز 1هم ىدنففأ هللا ىيع اه: ىونثملا

 ةيهلا ةامما هه“ ربكالا ميشال اياصو اهد“ نييلاطلا ككلسم هدأ تابليتلا باتك

 ديس تافيلأت ةعومكام اها ماكلا صردخ علطم ةعومجكم امد لوقعلا رايخ اهه*

 هاهيبأ حرش [هو9 نيعبرا تيدح اهبث ةعومدكم (مهمد ىلا خوشلا ببناكم أممح ىلع
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 عقاوم 101 رجالا تيربك ةعومكم اها ىماج ءدقكت امن. ىونقلا ردصت ىنسلل

 الل كديدوت ىشلك أهأم هيقوص لداسر امك عامسسلا ماكحاب عاشتتمأ ادار موجانلا

 ةقيرطلا ىق ةفيرش ةعومكام 6 ىدنفا كنان ةلاسر ادل0/ ١ رايخا هجاوخ ةيدلاو ةلاسر

 نبحلا رخفل ىنسالل ءامسا سرش اهدا ةداقنألا ةسايس اه. صودعفلا كر 0

 مكد أوو ملكلا ىوادحم بانك !هم ىدتيملا ةردعبا 1و“ دوجولا بارع ندي“

 ءاكعو مد“ أهاد ةيدمكام لاسر اهم» ىنودلا ندز ىداياصو ةعومجام اهدي فيسلا

 ةديقعلا أهمل“ رارسالا عماج أهحأ بتيغلا حوف أةد, قئثاقأل ةىحبز اهيل ددحرابم

 همك دامع خيش ةيشاح هدد عفت ةعومكام طه“ قياقأل لل ةيكرلا

 ةيحور كك (ةدل ىلارغلل نارقلا رهاوج !هد» راودالا ةضور أهم دوجوأا ةديحو

 |هل» 2 فئاقال فشك ام >< ىنسلمل ءامسأ حوش 1 كولسلا ةصالخ ىق ةلاسر

 ىلارعشلل عورتا ىداح 1 نينوكلا تأرم هلو ةدبيفم لاسر 151 ىودقلا تاكفن

 15 صوصق حرش 4 ةيكم تاحوتف رصتخ# 101 نيبلعنلا علخ باتك ا“

 صوصغلا مرش 11.“ ودقملا مرش رعاوبلا رعاوج [ة.» اشاو فشاع ٠.١ عماش رفج

 ال. 2 فئاقلل ةطبز ا05  ربكا ٍضيش لماسر !6.0 2 نودصلا ٍق ا4.عا20 ىدنقاا اللا "تبعت

 بقانم 141  راودالا تكرم 1٠١  رفجلا حاتفم (852) ىاغرف 5 ا٠.م 2 ةيادبلا ةرعوج

 صففانم [4* 2 قئارشالا عماول !4 ىدنجل صوصفلا حرش 1"  ىماج انالوم ترضح

 تاحفن 14. لوصو لحما لوصأ 1!«  ةينارونلا ظعمللا [11+ مع هذل نآويد !!0 لسوتلا

 باجخل فشكو نإ 2 | بحل لزانم 1.  ةيرداقلا اهتم 144 نيدلا رحص

 جوش 110 تاعودصلا بئاجت ىف توكلملا 1 ةيدنبشقنلا ةقيرط ةعومكام 4

 مم" فوصت بنك نوكي  ىماج النم ةموظنم !14 ٠ فوصتلا ىف ةعومكم 110 ٠ ىوتثلا

 ريسلا ق

 ىقورزاك ريس 117“. لقال ةكهب 04 ةميضأا رعاوج 18.00 :ةنيدم لها ةقيط 11:
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 ةيلعلا فرغ (»* ءاهقفلا تاقبط 1/* 2 لوصولا ملس !|** 2 ىوفكلا بقاتك 11

 تاقبط 111*م ةيندمل رامثالا 11 ةياكذل عماج اة“ ءاببنالا ضصصق ىق ةعومكام 1م

 تاحنلا تاقبط 11 داشرلاو ىدهلا ليس 1. نسال ىساخا رشن سلا

 تاقيط 9م تاقيط رصتخ 115 تالا ةصالخ 45 ئريكلا تاقمط 0

 نبأ بقانم !!م  ىاهبنلا نيسحلل بتكلا ئماسأ [12» ١ ةيفنخل تاقيط 014 ١ ىطساولا

 جداوف (1هأ () ىسيو ريس ا. مظعا ماما بقاتم ىف نامل دوقع 54 قمح

 رهاوج رصتخم 14 . ءاهقفلا تاقيط 16 ١ ناشلا عقر 2 ١ ىدنفا ريزعل ةيوبنلا

 ةسيفنلا رتاوج ا٠+ ىكرت لالج نبا ملاص ريس 600  ةيندالا بعاوم |!» ١ ةديضملا

 0 مظعالا مامالل ىردرك بقانم 1 سانئنلا كيس رهس امد مظعا ماما بقانم قق

 روظعا ماما ١ بقانتم 1 ةيعفاشلاو ةيفنأمل تاقيط 1 ىكبسلا نبال ىرغصلا تاقيط

 ترضح بقانم 0 ىخرك فورعم ترضح بقانم 1 ىبنلا كلوم رع !ةا*

 3 كابل 11117١١ 'ىربكلا تاقيطا 1-1110 لئسيوااربتسا 140/ 1٠(نيعلا روق 1191 ١١ مظعأ ماما

 ىاطلغم ريس ا لاجرلا ءامتسا 140 ىدنفا ريزوعأ ايبنا ريس 0. باسنالا ظفرعم

 اظطألا ابحاصل ةيوتنلا١ ةريس 180 +! .٠ ىماشلا)"ةريس 11.201 ++ ئطويسلل بابللا بل 11

 نومع 11 رهبكلا خيرات نم ةعطق 140 ىطويسال ىربكلا تاقيط نم ةعطق اذ

 ىلج ام" 2 ةينسلا تاقبط اة تايفولاب قاولا "م. ءامسالاو باقلالا 8 رقالا

 ريس ٠٠١  ةيوبنلا صئارقلا !6م* >سأاربنلا رون نم لوأ كلج امل“ 2 ىجاحل ةريس نم لوا

 نوكي ١ ةيندل بهاوم م. ٠ دادغب خيرآت لهذ نم لوالا لاج 04  نيدحلا نيعم

 نب رميسلا بنتك

 بضلا ىف

 حابلاب فلعتب بطلا نم ةعطق ابطا سوماق ءدمجرذ 8 رخافلا شانك ٠.1

 [1* 2 رخافلا شانك نم لوالا ءرزج 141“ فقلا نبأ 1117 ١ جوملا نم هبت 1

 رجوملا حرش !40 اشاد ىجاحن ءافشلا باتك 190  ظعهرفلا باقك [840©  تاقولخملا بتاج
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 بتاج 1 ىديوس ةركذت بيبللا كشر 01 راطيب نبأ تادرغم 11م

 ميسقتلا عماج نا عسي هل اه كاشكا 0 تامالعو بابسا ىقم ار تاقولذظملا

 حرش رجوم م١  وعاولل طروخ ارب (ةيناطلسملا يما ناقتا سيسأت .«٠

 عسو ال ام باتك اءأ ١ىرورسلل زجوه حرش اء. بطلا يف زجوم !“.1 ىديوس

 ةيودالا ميوقت أد تامالعو بايسا ةظةعومجام !نأع راطمب ىبا ال“ نايبلا ةياغ نا

 هرهغو ةريسملا كاز طلاء ءابطالا تاقبط ىف ءابنالا نويبع اك“ ىفسنلل رجوملا رش اه"

 ةصالخ (ن#  ناكدلا جاهنم [ نانا عفانملا ليهست 0. ةيسورفلا ملع ىف بانك 8

 ناوي ةويح رصتخم اه  انملاو انفلا باتك انا* هريغو ىوبنلا تح امن» 2 براجتلا

 تامالعو بابسأ باتك بطلا نم ىواح .[نلب ركفلا جهانم باك اك

 ناويحكلا ةوبح ا! هداز ىريكشاطل ءافشلا ةلاسر أن ىفسوي ظخموظنم حرش 1

 لاسر اء“» بمطلا ىف ةهرن )6# بطلا ىف ةلاسر ا" بطلا ىف ةدوغرم ةعومج# ا[

 ةدرقملا ةدودآ جوش ءامسأ 10“: بطلا ىف ةيفسوي اا“ » 2 ةييط ةلاسر )040  ةيبوقعم

 | يرعزل ىعيدب تاراينخا اا بطلا ىف ناسنالا ةويح ا. ةيدارم ةلاسر

 ناويحكلا ةويح ةمجرت ا«*05  مولعلا رنك »#6 2 بئاجخلا بئارغ ا“ ١ ةريخفلا باتك

 (.8ت8  ىربكلا ناويكلا ةويح !» ١٠ ناويحلا ويح ال | ةيبط ظعومجام ]ا

 راكداي #1 ىبصلا ىلا ديشلا عوجر ةمجرت دا نايبلا صصانم انه. ياش مزراوخ

 بايسأ ىقم أهم ةيشحولا نبال تامومسلا ىف !ه# دهمان سرف [ه)“ فيرشلا نبال

 اروح انيس نبال دودكلا اور ةيناطلسلا بيكارتلاو ةيحايلا «باتك أبها تامالعو

 اي#  ءايطالا ناسل اما هدأز وسيف بيترتلا لوصا »م >> فيرصتلا باتك

 ىقاليا باتك ٠/5  ىسراف روصم تاقولخملا بئاجت اا“  ككولملا ظئيدع !ا* ىقايس ةلاسر 37

 5 تاقولخملا بئاجم !ام بيبامل ىلا ةلصولا باتك اس0 2 ءاكالا ةةضور 8

 ةيضتنملا ةرد اس“ بطلا ىف ىسرافلا باتك اى لوكفلا ةطمع ١ ...٠ ةدبزلا باتك

 ةرك لش ب بطلا ىف ةلاسر امه ناويل ةويح ليذ ا!ن* همان برم يرش
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 راجعالاو رعاول راوصا ىف رارسالا باتك !ى١ ١ سيفنلا نبال رجوملا حرش ادم“ نيلاككحلا

 ءافشلا باتك !بد* قودنلا طاق نوناقلا باتك امم. مولعلا رنك م1

 هدمانحإب 1/5 مورلا ةحفن )مع ةكصلا ظفح ىف ةحفنلا فرع ا“  اشاي ىماجن

 ءافش ةلاسر ايمه ىجصلا ىلا خيشلا عوجر امد رعاش ىافش .ميكح باتك م4 هيي

 5 تاناويبل هاضعا نم صاول عومد# نحبلا عيرشت امل هداز ىربك شاطل

 ىف ةمان رغاوج انكر م هماث راطبب يورد ةداعسلا بانك [3 روم حرم ىسيفن

 لكاسر بطلا ىف انيس نبال تايعبطو تايقطنم 1,19 ىوعاملا لطب امم بطلا

 لماك ا. . ىمويميك بط 144 ٠ .بطلا ىف انيس نبال نوناقلا باتك )010 2 هلاز قوسيق

 مذ تاقولخملا تا اع ىلع نبأ ةموظنم اد. مولعلا جزوما اهنا ةعانصلا
 دصمل

 عداحب اء.ه نوناق تايلك ام.© هافشلا تآوم ابا .نوناقلا حرش ام.0  ةيبط ةلاسر

 رماوج امل“ ةيبط ةعومجام املا طارقب لوصف حرش امل.  دوأد ةركطن امنأ  ناوكالا

 باتك اد“. رد ىكرت تاقولخالا بداجم اما بهل ةفحتأ امأم ىناحورتأ 0 امل

 ةعومجام اما 1 ناسنا ةويح زونك امل"  نيدابرقا ام“ 2 ىوناقلا حرش اء" ١ نوناقلا

 07 ظيودا ميوقت ام فشكلا ملع اد“ طارقب لودحف حرش اهله طارقب لودصق

 ناوهلخل ةويح رصتخ# مل" حاضيأ باتك ام“. 2 صاوخ تادرفم امل هجنوناق حرش

 تاحارإل باتك ام" »  رديكرذ همانتفايق |  هاضءالا حيرشت ام““ زوما باتك امل“

 ادد بطلا بتك نوكي ىذاهبلا نبال
 ع

 ساسا ام" 2 نيرجلا عمجام اها“ نادليلا مجكم زي“ ىرهوج حاس اما“

 ىماس زيت“  ىساحصلا بانك ام*# 2 غللا سوماق اما ةغللا بيذهت ام. 2 ةغالبلا

 ةغالبلا رح ا!  سوماقلا ىلع طيقللا رد امت»  سانإل نانج امت#*  ىمماسالا ىف

 ربيكد ىرنخا ادق, )2 الغللا برغم ام )2 رهنملا حجايصم امم ناهيصلا باصن ام
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 كنعهرف ءدمجرت [0* كىكنعرف امد“ هللا راجل لاعفأ امم“ ءاوسالا بهدم ادمأ

 ههمانقرش امه. ءاظلاو داضلا نيب قرفلا ىف اظحالا ةفح !مم1 ىماسالا يف ىماس ادمد

 تافيرعت (م 6. ١ فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا باتك |ممأ ١ ظفحتم باتك |مم» ١ىرينم

 ارت همانئرش تمغل اما“ 2 ىضاير روقسد ام ١ همدحقم حرش ام ١ فيرشلا كيسا

 مجحلا ميناقا باتك (م 0 >> سرفلا دعاوق !م1  ماورالا سوماق ام١  ىميلح تغل

 ىماسحل لقمأ بورض اه! جاتك ام عل 0 بلاطلا هيينث 8 رشالا كرش 116

 فئاقدمل فئاقد ام.١ ميصفلا ءافشإ (م.* هللا ةعن اما“ رينملا حايصم اذ“

 اكصنلا نامجوذ امنبأ خغللا لماش امد ةيمحككلا حاد أمد ىمياح ت1
5 

 امد 2 موتكم رس امم“ ١ ةيلكلا نيناوق امم“ ١ مجكلا نوناق امما ١ ةغللا روتسك امد.

 سوماقلا ىنع ىسيبو أدحا .ةغللا نامجوت اممأأ ىروعش بخكتنم امدو ىاص 1

 أم ةمافقر املأ ىلا شاك قرورس أمل. كرايم لعلا روةسدذ محك لاعتالا ءامسأ اممم

 يات 8# ١ محاصيالاو هيبنتلا ام ١ ىاحصلا حارص

 هداز اشاب لامك تمغل 81 ةغللا رهزم اما ىرعوإل حاكم ا

 م ظغالا فشاذ امثد رداصملا

 نامجرت ا( سوفلا عماج 18 )8(  ىماسالا ىف .ىصاس )102 )»(١ مولثل ءاينض

 2 امه  ظغللا عمجحم |!« 2 نونأملا لوق 1601 ١ ةغللا هقق ا.ه ١ روتسك 11+ اكصلا

 بانك [11» ةغللا برغم 1| 7 ىربه هرق تمغل 11.  تاقرم تلغل |8811  ةغللا نمككم

 تاحلطصم 111 ظفحتملا باتك !!م  لاثما بورض 11#  راكشالا رهطم #1 فئاغلا

 ةنغللا ساشا 11". 2 ةغاليلا صاسأ 3 ةغالا ريصاقم 11 ةنغللا رمسفت !10 ١ ةيسراف

 7 ىرجوج حا (1** رداصملا تمغل 110 لاعفالا تمغل [#1 ىماسالا آت 19

 لاعغأ ءامسا |!1"»  بدالا نوناق 90 )4(  دقشنيا تمغل |9# ١ هيبنتنلا ريركت اه

 نكرلا بع ظافلا 11  ةعومجعام !1*|  ىربي هرق اك طاتلم !1.  رحكأ ةعبس

 لاثمأ بورض 50*11 2 ىمنافولا نيسدح ترغل | ١ 2 روتسد هدعومجام #1 22 ىسوع نبأ

 [1- رلصاقم ةلمسو 19م ىقهمبلا مامالل تمغل 11: ليلغلا ءافش 11 تراهم
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 مفئافلا باتك 18+ >سوماق ءديشاح ا1* هللا راجن لاعفا 12.  راثآلا فرشا ةعومجم

 ماهسلا روقف ةغللا فقئاف 19م ةغالا مكس (وعع هديسلا نبال ةيكحص (18“

 اأذلإ تاغللا بدك نوكي اكصلا راتخم (1غب
6 

 فطخملا بتنك

 بيطهت فطنملا نايب حرش 17286  ىيحلا بطقل تاقيدصتو تاروصت 11»

 بيرعت 1101“ تاراشا تالكشم لح 14 ىزارلا مامالل صخلملا حرش اإ >فطنملا

 ظيدلو بيرعت [050 ١ تاروصت ا!ةهم ةدحولا ةهج نايب ىف ةلاسر /6* ١> ةيقطنم ةلاسر

 ىقاك ماسح |0851  هريغو ىيدلا ىدتك [ة ىقاك ماسدو ىلاووش, 190: هداز فاح“ ال

 تاراشالا فنطنم [؟/* ١ ىنزارال صخلم 1 ٠١ صخللا حرش 11  ريبك ظلاسر حوش

 114 ساطسقلا حرش 0 ىدزي هللا دبع ةعومجم 6 حابصألا حومتت [و14ع

 حرش 19٠١| | فقطنملا ف ىبلح (1 فقاحنملا ءاوق ىف لمج 10 ةيسمشلا لع عودشود

 (1 ءارغلا ةرغلا 11 ماصع ىسراف 1“ © وز لوق ةيشاح 5 ىدزملل بيعت

 ىجاحل ا بيهن حوش انيس ىبا تاجكأ ا تاجولتلا سرش 190 ١ دءاد هرق

 سافل 0 ةئشوشلا لع نمد ىتاوكك هس سلا 01-2212 ترد

 008 ىيسا هوسازبا .١ نيحلا) بطق ىلع ماصعا ام. قشراف .ةيسمشلا لع هكفنصم ||1نأ

 نيعلا رظان حرش ىف لئاسرلا ةعومج#ت اةر» فطنملا ىف لاسر اةم#* نيدلا بطق ىلع

 فقاحنم ىسراف اةمح تايفالذل ىلع هداز ىيدلا ردص ةيشاح !14 بطقلا ىلع ةيشاح

 ىلع ديا لوق 1 بيذهتلا لالج ىلع ريم ةيشاح وجوعاسيا (501 + ىرالا الفك

 حرش |!6 | فقطنألا ليدعت حرش |1120 | اقوذلا نطق 11 دامع باتك 111 ىرانغلا

 5 (8) كامع [19م متفلا وبا ريم 110١| 2 ققاك ماسح ةيشاح (10 ١ فلدنملا مسق

 0 ىدنفأ ىحال ىبك كداوث رك ىهقنما صد نم 1 ليلح 2 ةيشاح

 اا 10 || اصدر ىرالا دع !١١ «تهيرشلا فيلل ربك لاسر .هي» هي. لكاشإلا ,ةعومكم
 21 ط



164 

 حرش. ردص ريم ةيشاح .ه يسمشلا حرش ".« ١ بيذهت حرش "20  ىجوغاسما
 حرش لوعم 8. علاطملا نيدؤت 1 بيذهتتلا ىلع ىصيويخ ا. نيدلا دعس ءةجابيد

 1 فاطنملا بتك نوكي دعاوشلا

 بتاذإلا ىتك

 ىمور دوعسم !'ءأو )0 مقفلا وبا روم م. ةيفنممل ىلع ىمرلا دبع تاقيلعت ".ا“

 كثتكلا باكا حوش 1". بادآلا ملع ىف ةعومجام ا". لدتل ملع ىف لثاسو

 ىلع ميتفلا ىلا رهم ةعومجام "ل 2 كفيطل لئاسر "8 ١ متفلا ىنا ريم ةيشاح 1

 ةعومجام ا". ىدنقرميبلا ىلع ناس مرد“ ىمجتلا نيسال باذآ حرش "ل“ ١ كصضعلا

 العومجام ل“ هداز ىربك ناط ةيشاح اا" باذأ ةعومكام "رم ثحبلا بادأ تم

 ةلاسر 11“. بادآلا حرش فراعم 1 ةيفنح بادأ ةعومجكام ".» ةيشاح هرق بادأ

 نيبعم ا ىدرح لاوكام تاقيلعت رار نيسح هان ةخءومكام مير بادالا 3

 مر# باذآلا بنتك نوكي ةلباقلاو ربأل ىف ةيدنواكسلا حوش ال“ جارختسالا

 ىلاعطلا بك

 ميرو () رصغت# "لو (*) لوطم ا.« حانفملا صيمخلف ".*“ حاقفم “م

 رصغخم “.٠ حاةفملا ةيشاح ط.عإ ديسال حاقفم حرش مع لوطألا ىلع فيرش كيس

 نيدلا حعسو ديسل ساقفم حرش "© ماتفملا حرش ىلع هداز اشاه لامك "."  ءاشنالا ىلا

 نا نيحلا حعسل ساتقم حرش .20  حاتفملا نم ىناثلا مسق ل. 2 ليكملا حاقفم ىيقنم "راو

 رصغت ىتاوح طم. حاقفملا حرش ىلع سابصم م58  محاتفملا حرش ىلع هداز ىضاق ا.

 رصتخالا ىلع ىدابع مساق ظم8 (١ىدنفا ىدحاول صيخلتلا حرش تايبا حرش دا

 لوطملا ىلع ناجازريم "ه5. 2 حاتفما صيخلت حرش حاتفم ".5* ةيئايغلا تناوفلا مرش ما“

 حارفالا سورع ".د» ريثالا نبال رداسلا لثملا باتك ا»» 2 ماتفملا نم ىناثلا مسق ا.ه

 ملك 2 حاتفملا حرش ىلع ىراصح جوف 4 حاقفم تايلك 1 جاتفلا صيخلت مرش
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 حرش ا نايبلا ملع ىف نايبتلا اهيف ةعومدم ا. ىزارمشلا ةمالعلل ماتفم حوش

 م ماصعلل بدالا نازيم كه حاضيالا تايبا حرش حابصم ميغ حاضيالا ىعاوش

 الوطملا ىلع لوعم 1 لوطملا ىلع ىدابع ظ000 2 حىاقفما صيخلت حرش حاقفملاو اضيالا

 رصتخملا ىلع ىدابع ".بك  ىيارس قال حاضيأ حرش لى«. ١ لوطملا ىلع ىماروس 4

 ركود 1.و ريبخالا ريرك #..٠ عيدبلا ىف فدا نح م.“ ناهيلا فداربحح ا.

 حاتفم "م كببسال حجاقفم ةيشاد !.ب كئكلاسالا حرش ىداوه ا". رهيبة لا ردو

 جاتفملا حرش ".هأ حاقفم تاهلك حرش ا"... حاقفملا ىلع هاش ناطلس 1 ةغالبلا

 ا" بم 2 لوطألا ىلع كفنصم "ع هداز اشاي لامكل حاتفملا حرش مد“ 2 لوطم ىتاوح ا.

 ىناعما ىف ةعومجام مع لوطملا ىلع ىيلاج ىسح أ نيحلا ىعسل حاقفملا حرش

 جرم 11 حارقالا ىلح ",1. 2 حاقفملا ىلع ثلاثلا مسق حرش م1 ١ عيبر رهز .باقك ٠

 ىلاعملا تهاوتش 1.18 حايصملا رافسأ .1“ لوطملا ىلع ورسخ النم ا", ةيثايغلا دداوف

 ريبغت ".6 ١ صيخلتلا ةصالخ ا.400 ١ لوطملا ىلع كيس .1 ١ ىتسامرك فسوي "0

 !"."  لوطم ركدد ا.  راججالا ةياهن .٠ لوطملا ىلع ىرال ظيشاح 9 ١ حاتغفم

 1 جحاتفملا ىلع فيرش كيس اا. صيخالت طعاوش مرش ا.“ لوطألا ىلع ىمارهس

 زاججالا ةياهن ا[. ىئاوح ةءعومكام 1. حاضيأ حرش 4 لوطملا ىلع ىلج ىسح

 الا" 2 حاتفم تايبا حرش |! ١ ةيقايغلا كئاوف حرش ا. ١ لوطم تايبا حرش 8

 ما»  عيدبلا ىف لسوقلا نسح 8* >دهاوشلا صيصنت ![|* ١ رصتخالا ىلع ىناطخ

 زاججالا ةياهن لوطملا ىلع ىتثيللا مساق 4 حاتفملا نم ثلاثلا مسق ىلع ةيشاح

 ماصعلا ىلع ىراهيز نسحح الزرق ثلاثلا مسق ىلع تاقببلعت 61 ةيسرافلا ةلاسرلل بيرعت 1

 حاتفملا حرش ةيشاح 010 لوطملا» ىيسلا ىلع ماصع !زا» ىناعملا حاضيأ 1

 الالب حاتفملا ىلع نانس ةيشاح“ ا“ نيس ياو 6 فيرش سكيس ةيشاح مال#

 زاججا لمالد نزل“. جاتفملا ىلع فيردش كيس 0 ىماصع ءدراعتسا ا"( ىبطلل نايبلا

 ميسع فئادل باتك ا" 2لوطملا ىلع ةيشاح #1 رصتخألا ىلع كيفح طا*إ
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 رصتخملا ىلع ديفح انا“ ةيتايغ سداوق انزل“ سيخلتلا مرش "اه يل جوش

 ىداظح ا. صيخلتلا كتاوع جضوت 1 لوطملا ىلع مالسالا ييش ةيشاح !1

 لوطألا ةيشاح ا'[عا“ لوطملا ىلع ىتيالا مساق 810 تايبأ مرش 815١ رصتخملا ىلع

 نأ غي حاقفلا ىتاوح ةعومجام طا عيبرلا رهز انعم بدالا نم حابصم 1#

 ىراميز نمسح "81 رصتخم ءديشاح قيرغم ٠م ىتسامركلا فسويل نامبتلا بخكتنم

 حاضرا تايبا مرش 8ه#  لوطملا ىلع كيس ماا ىوالبلحا لوطملا ةيشاح اه.

 ملع ىف ناهبت "4 جحاتفملا ىلع كفتصم ام ىناشاكلا ةبوجأ م نيمتلا رجلا 8م“

 ام." قاعملا" تنك. نوكيا ١ نانا

 نمافعلا كك

 نيعبرأ "104 لمكالل ريكالا هقف حرش نوم نيحلا ليمكا خيشلل ربكالا هقف حوش الوب

 ماك (") ديرجنلا ىلع ىجتتوق ىلع (") ىزارلا رخفل ىيدلا دئاقع لوصأ نم

 مالللا بيذهت حوش 80“  علاوط حرش ١ ١4 (0) دئاقعلا حرش ىلع نيدلا دعس ةيشاح

 كيرجت هدجابيد حوش ٠0 علاطملا حرش ةيشاح ىلع دوسا فواد ا[ قلفنا ناسيا

 ديسلل فقاوم لا حرش اناا فقاوملا حرشل مجم يشاع 14 ىواضوب علاوط ما

 مادبأ ىدبيملا نينس+ل علاوط حرش ا. نيرظانلا ةيكهب 8 علاطملا بع فيرشلا

 معا 11 ىلامالا حرش داقتعالا ةياردم "[نز» ىدمالل ما.1! ةياغ عملللا روغلا

 ميشلل داقتنالا 480« 2 ىناهفصالل علاوطلا حرش اا“ علاوط حرش ةيشاح 800  مالكلا

 كلاسم طم. نسال قال نيبحلا مالعا 04  ىناهفصالا ىلع ىثيل مساق »00 ١ لمكالا

 نيبال ىلازغلا دئاقع ىعاوق حرش 8(“ 2 اكمالا ةياغ مام“ 2 دوقنلا نم لوالا ةزدا كقنمل

 ىءرشلا ردص حرش ةيشاح طم  دكئاقعلا حرش ىلع ةيضشاح ماء»»  بطق تامكاص ام# ىذا

 روهشملا فيسلا "م1  ليبسلا كصق م.  علاطملا ةيشاح ىلع ردص ريم "م4 ديرجتلا

 ما"  هدجاوخ ةظيشاح م1  ىلايخل ىلع دجحا لوق ةيشاح م08  دصاقملا حرش

 حرش 9  ىسونس دثاقع ءهمجرت ©١860 كئاقعلا حرش ىفع ىورزاك ةيشاح 75 ديرجت ءديشاح
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 "81  ةظموظنم حوش عم علاوط حرش ا سوقنلا حور اشاب ىجاح عئاوطلا

 1 ةيمالكلا لمخلا مرش ا. ةرصيتلا كح اض)+ تيههتلا نق حرشو لالج

 حرش ا”5» راوثالا عئاوط نقم ا.* كيرجاتلا مرش ىلع هيشاح 0.“ كداقعلا ترم

 ةموظفم ىتم ا". حقاقعلا ضعاوق ا. دوا لوق عم ىلاخلخ ةيشاح ا. ىلامالا

 هداز هجاوخ ا 2 مالكلا نيع سرش اذ ديسلل علاطملا سرش ا.  ةيماللا حرش عم

 ة.يرقلا 7 انانأو ىنوفس كتاقعا ان[ ىداهلا بانك زن( مارهلا تاراشا نإ

 تابت ةلاسر 181 ةيهلالا فئاكصلا باتك ىبودسلا مرش ىلع ةيشاح 4

 فاقع تح 107١0١ ىسوطال تتفاهت 8000107 تقاوم نعتم الط. ١ لكزا لما 800101١ بجاو

 ىبال ةفسالفلا تمفاهت 11 ١ ربكا هقف حرش ا” شوفيسلل رمكأ هقف رش 110

 ىلاج ىسح 11 ىلامكلل ةيذوذ حرش شكوذيسال كصاقملا حرش 1 سييدتولا

 بيذهتلا ممالك لع ىدزب هللا 3 رار فقاوم ءدماح ااازازلإ فقاوملا جرت ىلع

 فححا ىنا ذاتسا مالك سرش ىف ةديدسلا كلاسملا (م 2 () لالج ىلع ىغاب هرق 0“

 انازارسإإ ءاروز ءارود “و راكفالا راكبأ حوش ردردرسمع فقاووملا حرمت ىلع تافقبباعذ لترت مرسم

 لصحل صيختات 005 )(  دصاقم وش ا“ هيشاوح عم لالج ا“ مولعلا ليدعت

 ىلايخل ىلع عاجتنت ةيشاح ا)#5» 2 لحو للم ءدمجرت 11أ علاطملا ىلع كيس "8,

 ىزارال هايبذالا ةمصع ةلاسر منردرعم بجاو تايثا هديتشاد )مع ةفذالل ماهسلا ممم»

 مت4# 2 رئاقعلا حرش ت6 مالكلا نم نيدلا مجع بانك ا/*, 2 دئاقعلا ىلع لالج زلت

 جربت اله# 2 مامهلا نبال ةرياسم اها ىلاملا باتك نه ىناثلا هوجحلا ام. 2 لصاقم نقم

 ةيلاللمل ةبدقلا ةيشاأل ىلع ةلاسر 8م# ىونفلا رابخأ اةنم» نيدلا دعست ىكداقعلا

 تك 2 0 تتح
 هرمغو ىفاهغصأ هد ىفسن كداقع اه هداز هجاو تفاهذ 0 لوصولا جاهذم اننحم

 حرش "0  ةبوغرم ةيشاح لة. ةماعلا رومالا ىلع لامك هرذ ه1

 علاطم ةيشاح ىلع ىقطل النم )8ع ىاضلخ ةيشاح عم لالج م“ (م) علاطم از

 ىلدرزاك كك

 ةياح اناا هيناعرب كداقع حرش زيزتسإ ين يبجاولا تانيا _ را 17 ,١١ كرت فاقع انكم
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 بيرغ 10| م فئاد حرمت 11١ ىراصخلا ىلع دولا م1 هداز هجاوك فقاوملا حوش

 مرن رع علاطملا مرش ىلع نيعم ةيشاح زن“ ةيبنس تاراششا انو ةيسدقلا ةلاسرلا

 كياغ ا.«  دكئاقعلا ىلع كايخ ١ ١0 ئاقعلا حرش فظيشاح اه  ةيرمدتلا دعاوقلا

 ىدنجرب ةيشاحو ناج ازروم ةيشاح عم لالج ًالثم 80:4  ءاروز ءاروح اط»  مارهلا

 ىلع رديح ةيشاح )ع*  لالجلا ىلع ىسح دومدكم ةيشاح طءأ ةيديرتام تايفالخ ا.

 هجاوخ ا".»  (م) دئاقعلا حرش ىلع ىلقسك ان“  ىماج ةيشاح ار“ ١ كئاقعلا حرش

 جاهنملا رصتخ نم حاهتبا ادب قرفلا ىف ةرصيتلا باتك »مه بجاإولا تايثا ىلع لاهج

 ناضمر ةيشاح ا.  ىلايخل ىلع ديا لوق ما 1 ساقعلا حرش ىلع 2 مم

 جرمش (1* 2 ليحنلاو للملا باتك 1*1“ 2 ماوعلا ةلاسر ط8 ١ ىهتنملا رصقخ حرش اذا

 ىليجدرأ ةموظفم حرش !480 2 بجاو تابثا حوش 1741 مارملا تاراشأ 0 بجاولا تابقا

 مس. 2 لئاسرو مارملا كصقم 1891  ىلايكل ىلع لامك رق ظيشاح 1. . !ابجاولا ثابقا ىلع

 مرسم لئاسرلا ةعومجكم هعفد اظر»  لئاسرلا ةعومجكم هعفد ا“ ٠م لئاسرلا ظعومجم

 5 ةيناهربلا حرش ا“. طن سئاقعلا حرشو لئاسر ا". لماسرلا ةعومجم ةعفد

 ةعومجام هعفد 1.1 #  لئاسرلا ةعومجام ا".  لئاسرلا ةعومجحم ا“. 2 دامتعالا باتك

 هعفد )"م د لئاسرلا ةعومجام هعفد #8 ٠ لماسرلا ةعومجام هعفد ا. 2 ٠ لئاسولا

 ام لّماسرلا ةعومجام هعفد م»# م لئاسرلا ةعومجام معند ما“ 4 لئاسرلا ةعومجم

 حرش ىلع راكفالا جتاتن مسرد 201 لئاسإلا !ةعومجم وانا, ىفطتلا سمانا

 اهيف لياسر ةعومحم طا“. لئاسرلا ةعومجام !*1  ةعومجام ةلاسر م#إ» ىكئاقعلا

 ىلع لالج مسرع ىنامركللل فقاوملا مرش مز» كئاقعلا حوش ىلابخ تاقيلعت

 اضصق ةكلاسر /م“ ١ سضعلا ةيشاح ةعومجم 80  علاطملا حرش ةيشاح ا دئاقعلا

 حرش عم رمكالا هفف حرش ١م  ربكالا هقذ ىلع ىراقلا ىلع »© اشاي لامك نبال رحقو

 ىسونسلل كداقعلا

 5 كئاقعلا بتك نوكي
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 فرصلا بذاك

 مم“ 2 ىكرت مجضوتلاب ىمسملا ةيفاش حرش 82  اهحرش عم ةموظنم ةيفاش 4

 فئصمال هحرش عم ةيفاش مم“ ىكزوج هدد )*»#  ةيفاشلا ىلع طيسب ”*#  تالالعأ

 ةيفاشلا ىلع فتصملا رش ا«  ةيفاشلا ىلع ىدروراج 0 2 ةيفاش مرش مم

 مت“ ىرع ءدمجرت #8. 2 ىزعلا ىلع ىوالبط ةيشاح )1# 2 ىراصق ىتم ا“

 رصف حرش #8 2 روقندلا ىلع ىدنفأ دم ىجك ز“##  ةيفاشلا حرش ةيفاولا قئاقح

 جارم حرش حالف 4*0 مامفملا نم فرصلا مسق مم حارملا ىلع روقند + 1
5519 

 فرصلا ىف مولعلا ساتفم )“1 ١ فرصلا فاقد 6680 نيدلا دعس ىلع ليس )+

 حرش ءوعومجكام ٠٠ه ىدفا ىونرهل دوصقم حرش ا” ةأ هللا دعس ةيشاح ط*م.

 ىزعلا ىلع نوحلا دعس ةيقاح ”٠ ىروبداسبنلل ةيفاش حرم اناداحر» ةيعضو لك

 فرصلا ىف ةعومكم !*»4 2 دوصقم مرش لاهنأد ا” 2 ىنج نبا ىنزام حرش اهم

 مرسل فردصلا ملع ىف فرطلا ةعون فرص جسورتش #8مأ  دوصقما ىلع بولطم 8مم

 ةيفاشلا ىلع هللا دبع كيس ا(» حارملا ىلع انشاه ىسح مز ىرعلا ىلع ىيدلا دعس

 مما»و  اهريغو خييفاش "1  رهاوزلا دوقنع ٠كم نيحلا دعس ىلع رصان جيش اة

 ”"..  ةيفاشلا حرش فبرعتلا ةياغ 801  بفرصلا ىف طوسبم ننم مع  تالالعا ةلاسر

 فيرش كيس م“  ةيفاشلا باتك نز*,» فرص هدعومجكام "نإ ةيفاشلا ىلع ىدريراج

 معانم انا ىداشال ىداهلا 0” دوصقم َج رش اولح رضاح ا”بع ىدردرا دج ىلع

 ١*8 فرصلا بنك نوكي ةمفاشلا جرد

 ركنلا كعك

 اثم.  ىماثخل ىلع تنمصع ابا  ىماثمل ىلع ماصع ا". ةيفاكلا ىلع ىدنم سيب

 عم لصقم !زثمرخ ىطويسلل رداظنو هابشأ ان“ لصفملا مرش اقبلا وبا ا“. لكك

 ةفيطل ةءومكم ا!" ظيفاكلا يرش ةيفاش مد ("*) بيبللا ىنغم "مع ليكم حرش

22 11 
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 مرو ةيفاكلا ىلع كير 3 لماوعلا مرش 4 جضوتلا حرش حيرصت اهب

 مرسوم روقغلا دبع ةيشاح ىماجو ماصع ىتاوح ةءومدام 11 جايصألا حرت

 مرسل ىماج الفم !"ز*ةو جيضوتلا نومضمب جحابرصت مدرس ىدسالا نبال ةيوكنلا زاغلا

 ىدركلا ماصع ةيشاح !/. ١ ةيفلالا ىلع بالطلا نيرمت 40  ىنيع طعاوش رش ىدوكم

 متر 2 ىضطويسلل ىنغملا حعاوش حرش ا*.2 2 فاشترا *.2 2 بابلالا بل حرش 8

 مغ ىطويسلل ىنغالا دهاوش ”.* ةيفاكلا ىلع ىردنه عع ىدوسل هيفاك حوشت

 نبال ليهستلا حرش ا. ١ ليهستلا حرش /.0 ٠ حابصم هدجابيد حرش 615 ١ حاصفا

 ءانثتسالا ماكحا ىف ءانغتسالا باتك 86.  رهاقلا طبع لمج ىرش رخافلا باتك 6.5 ليقع

 قاتلا فصن ل“ 7 ةيرييسلا كاك فالكل لكاشمر ىف  ناسنزلا كاك

 راع ىسلدنا ليصفم مرش 4 بايل جرش 6*٠ هيغلأ حرش 61 55

 رليحولا 76. هيولاخأ نبأ كثبللا 6 مرع(و راغخملا باتك مبعأم (8) لصف 2

 رمعزنم كلام نبال ةيفاكلا حرش ا” " رعهاقلا هيع ليمج حوش "#60 بببيللا ىنغم

 ميم.  ىددركلل ءايكذالا ناحضاما ةيشاح ا*#»  ماصعلل ةيفاكلا سرش ط*#  رئاظنو هابشا

 ىلع دبال ةقيلعت #2. 2 بيبللا ىنغم حرش بيدالا بهاوم 4 ىراخبلل داشرالا عرش

 مجمع  ءايكذالا ناحتمأ ن##  ىدنهلا ىلع ماصع ا 2 مارتفالا باتك |  ىسراف

 حوش موعود ي بارعالا ةعانص حرم ديس ىدنفا دع ةيفلا اةنروك هودض ءدجايدد حوت

 2 ىضولا قعاوش م اننغملا نم وكفلا مسق حرت معرب لصفم 0“ ءوض تامدا

 ةيفاكلا ىلع روبك حرمت معع#  داشرالا حرش ى كارلا "6#  ةيفاللا حرش ىصيبخ 1

 حرش مالصأ 6#  هدمع حرش 5 2 ىمال ىلع ىرال "5 | ليهست نقم "* : | 20 ] ا 52----

 محم. هيماكحلا لع نيدحلا ديبجو ةيشاح 1 ىكاقلا بطق م حابصم ءدج بيد

 مرعمرع للمكلا معور* ةيفاكلا ىلع حورشلا عماج مرعى برقا اما ةرصنلا فالتيا

 ىلع ىوفص ىسيع !*هب فيقكتلا ةياغ "مل لصفغم ىجاضيأ »و ىرهزالا كلاخ
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 داشرالا حرش تاشر طار بالألا كَل حرش 0*1  ىطويسال ةيفلالا حوش 6*7 2 ةيفاكلا

 حومتت معن

 بدالا نازهم حرش 8 كلام نبا ةيفلا موش 4 جضوقلا باتتك 0 ةجكاهبلا

 ةياهن 0 بارعالا كعاوق حرش مجاز»  ةظعومولم م١#»  لصفم كعاوش

 ريغملا يلرس ظ*بإ كعاوش حرش 820. 2 تاصتقأ ال41  ىماخل ىلع ماصع ا"

 ىبكافلا ىلع نسي خيش ةيشاح 86# ١لصفم تايبأ حوش متل“  سزومنالا ىلع ىليبدرأ 1#

 ليقع نبال هيفلا مرش 50 بجاح نبال ريبك ىلاما 4 ةجاهبلا ةياهن م

 عانصلا فشاك ما هكلاسألا حضوا "5. لماوع برعم "1 هبقلا ىدارم 8م

 نبال ىلاصأ متم ىماج النم رموعم ىنمامدلل للبيهيسن حوش مور“ رووس موش عملا

 تايبا مرش هجأس مم سوردلا حرتش سوفنلا طسب "عرب ةينخغ م1 تبا

 رموعور ىلاقلا بطقل بابأ حرش روع راهظأ "عا بابيلالا بل حوش وهتن 1*1 لصفم

 متل  هوض اهم ةيركسلا ةولح 0ع ىلاد ىنج عا“ 7-3 مجنل ةيفاللا مرش

 حرش !ه..  حاضيا 851  مالظلا 2 انام  مجت ىوبت ةردمع 400  كلاساا حضوأ

 حرتش حاضيما “٠01 فتسصمال ةيفاكلا مرش وش !'هءل ةيسمخل ةمدقملا ه.[ كلام نبأ ةيفلا

 صيخلت 0... ىضرلا كعاوش حوش !د».61  ةيفلالا ظتكن "هم لاسر مةه.* محاصفالا

 ةيرحبلا ةكل 0[. رئاظنو هابشاأ 8 ةيناكلا ىلع ىصييخ !هم ةيفناكلا

 ةموظنم حوش ها“ كلام نبا ةيفلا حوش 1٠01 ىنج نبال عمللا بانك طهأإ

 انمز ليلج بهيكوت حرش 4 ةيفلالا بارعا انهإد ةيفاكلا حرش مز

 ابصلا لهنم مه“. حابصملا ىلع ساقتفا 31 ةياقنلا فشك ٠هإم ىنغم دعاوق ةعومدام

 انوزنر ةيفاكلا ىلع ماصع زها»» ءادنلا رطق حرش ءادفلا بهجم اهلا ىقاولا حوش ىف

 م#"  وحنلا ىف ىئاونش هاه ةيفاكلا ىلع اباب ىجاح اد ىلع ديس ىحزرش ةجابيد

 مول  لصفم تايبا حرش ؟0»  ةيرهزالا ةمدقملا ىرش ا“ 2 ةيفاكلا ىلع فيرش ديس

 اكعما مم ' ٠ كلاسملا حبضوا اظل“  ىماجلا ىلع ىجك /ه“. 2 ةيناكلا حرش ةيشاح

 حرش /"ن تايداحغب ده  رهاوزلا دوقنع مم“ 2 برقملا باتك !ه““ )(  بيبللا

+22 
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 ممم ءادنلا رطق حرش مورس لصفملا حاضيأ هم ةيفلالا حرش ظردلا ةماخب لمح

 ىدابع مساق مه  هءوضلا ىلع فجايضاق "م#6 فرطلا ةعرن مم 22بيرغ ريسفت

 ةيناكلا حوش نع ىناعملا فورح خف ىلادلا ىنج ٠مم ىدنواجح سل ةداعسلا رفس ا

 بيدالا بهاوم !ه. ناسلمل ةظتكن م9 () لصفم 08 ةنيلورمل سرش 060 ىكرت

 نبال ىنغم حوش نومزخ ةيفاكلا ىلع ىناهفصأ ءدعطق هم ةيوبيس باتك حوش امدمأ

 عمج "هم ةيفلالا ىلع ىنوهشأ هما ىدنم ةيشاح اهمد كنكفذصم .!ةهم# كلخم

 لكنملا باتك م. ىوقصلا ىسيع "ه1 ةينارعشلا ةمدقم حرش "همم عماوإل

 انو حابصملا ىلع كفنبصم هع بايل قم زها“ ةهبوع راوسأ ما ىضر اهلا

 مهام 2 غخيدمصلا كقاوف قوتسملا 1 ١ روقغلا دبع ىلع ىدايع مساق ةعومكم

 ىلع ىدنفا مرت "مبإ ةيفاكلا ىلع طسوتم م00.  داشرالا حرش م1  نييوكنلا رابخا

 فتصملا نبال ةيفلالا يرش مم»* كلام نبا ةيفلا مه,“ ةييدرولا ةفتأ ند. ىماخ

 ءدبباحح 10 طشوتالا ىلع فيرد 0 اهرب ىمايخل ماصع ىلع ىدابعلا مساق "هببو

 اثودو :يفاحلا حرش ةيشاد "ه1 كلام ىبأ ةيفلا حوش ]هرب ىدنك شاطل ىماج

 حرش كاشر !'ه»0“ ىنمامدلل بيرغلا ةفحأ "هدا ةيفاكلا ىلع ىضر #ها داشرالا باتك

 بدالا نازيمو ةيمورج-أ ."ه. بارعالا ةكلم مرش هدم ىنيعلل دعاوش .انهم* داشرالا

 بيرغلا ةقتح 3 ذطسوتملا ىلع ىملل باتك همم ىماخل ىلع ماصع هم. ةرهبغو

 معا وكنلا بتك نوكي لصفملا حرش نم ةصقان ةعطق "هل. ىنمامدلل

 باسل ىف ةيسمش ه7 2 نهدلا ماظنل باسل ةلاسر م8 ح><باسال ساتفم ٠1
 باس لوصأ 54 >< باسمل ىف نيتعفان نيتلاسر 868  ماقرالا ىف هحرش عم ةيحالص !ه*

 باسلمل ىف كعاو5 ساسأ 8 مقر ظعومكم ه١  ةياهنلا ىلع تاقيلعت ديسال

 00 باسل َّق ا دكر باسدل ملع ىف ةلامسر موي نادل 3 لا
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 ملك  اهريغو ةيثاهب "ام ىثاكلا ىبكن ةيثاهبلا ةلاسرلا مرش اك.ع باسل ةظعوذ 4.“

 تاوبسفنو ماقر ةعومكام م لكشم ةعومكام سك باسحلا ميلع ف ةفيطل ةخعومدكام

 باسل ىف ةيئاعنك 0 >باسكل ىف ةيئالع 0. >باسلل ىف ىسراف ةلاسر

 ىشعرملا ميحرلا نيعل ةيئاهب حرش "# باسل ىف ةيقالع ثا“ باسالل ةدمع زتإ»

 ةخعومجكام "م 2>باسحلا ةطمع 1 خيقاهب ظلاسر "01 ١ ةيسرافلاب ةيسوشلا رش “او

 م تك نوكي م) باسل بتك نوكي باسل

0 

 41 1 'ال' ل الد 4» 024 ] 9

 615160171,6عهع هآل 1171:01110111170181105 5419121110 171 ءديأر»0 رما»ورج و ةعودورحآ هين: ©0170: ©

 هان]»عان0ع]: ملل د19 54 0202ه (00151ه1:1:ه701: 1

 ردبرغفد هناخ بنك ىكيدليا ابيحاو انب هدنشاب هداوهش ك.يراترضدح اشاد ميهاربا روفغمو مودرم

 ريسفتلاب ةقلعتت لا بتكلا

 فاشك ريسفت * اوك ريسفت م" 2 دوعسلا نأ ريسقت » 2 00 ىواصيب ريسقت |
 ىضاق ريسفت م“ ١ ىويربت قابلا دبع .: م نايح ريسفتا# | ل ئيط» رتسفت 6

 ىدنح لضاف  ناجرب ميكح ريسفت |  ىيدلا لامج !.  ناعريلا عماول 3  دصضع

 () ىربطلا ريرج ريسفت ١! ريبك ريسفت ٠١  ريسافتلا ظعمج | -ثيللا قا ييسفت |“

 ا ا كاعإ "ب ١ ليشسب ىوسفد 17 ظفار نياسح ريسفتا]» !اذ ب الخ ريسفتا+

 ىراقلا ىلع ريسفت ا ىطويسال نارقلا مولع ىف ناقثالا لامك ريسفت ا

 نارقلا ريسفت ىف ناجرلا حريق 1 ىونقلل ةكتاف ريسفن م (2) نآوقلا بيرغ ريسفت +٠
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 5 نيرا كيما نآرقلا بارعا ىف نايبتلا 8+ نآوقلا نم رهسيمت "٠

 ريسفت "+ 2 سيحو مييسفت 8“ ( رفنكسأا موظنم #7 | ىركنكسا ريسفت اب  ىيدلا

 تم ءداروك لجأ ري ٠ لداع ىبأ رببسفت **| رمبكلا ىيدلا ةمجرت 5*٠ نزاخ

 ناهريلا ريسفت *ه ليونتلا ملاعم ريسفن م ظخفرعلا ىدأ ريسفت 0“ ىوغبلا ريسفت

 نارقلا لوزن 8 تءارقلا ىف مشن *» راثآلا لكشم باتك *”©  نيلالجلل نيلامجلا

 سقت ظافأمل ريسفت ه) مرقتلا ىف بيرقتلا ها هللا كيع نبال نآرق مريسفن ه.

 تيدحلأا ملع 3

 ىبال ةياهذ هم )2 ريغصلا عماج ه ((9] جيباصألا ةوكشم ه1 ىراخبلا جدع هم

 ةنسدمل كصاقملا 1 ىوونلا راكذا 5. 2 م ذيتح ىو هوا حفسم فارطا ه5 7 ريثالا

 تاهباشتم ثيداحا تاليوات ** >ىرول نبال ةولصلا ةفص ال“ 2صايع ىضاقل ءافش 4

 ىفطصملا فردت قولا 4 ّح برعلا نول جيباصلا حرش 5 ةداعسلا حاقفم 41

 ىذمرت لثامش م >دكلملا نبال قراشم مرش ». م باعيتسا 1 ىعذلل فشاكلا

 5 ءيذللل بعهاوم ةيفنلل بهذم ىف ةينيرلا ةلاسر ل“ ةامسالا | لككشتما

 ةوكشملا ىلع ىبيط مرش «  ىنالقسعلا رجح نبأ ىجحال ىراضبلا ةمدقم “ك  ملاصلا ليلج

 هآ ضايع ىصاقال اقش حر رابخالا باهش باتك -1 لوسر لآ بقانص م

 قاودشالا قراشم ل“ لوضالا عماج ىلع لوصولا ريسهت ما ىفقنفا بجرل تقيرط حوش

 مب 2 بايعلا م ىفطصملا ةريس ىف ىفتقملا ه ناؤيملا ناسل عم لوالا فصنلا ه*

 ؛. 020 ملسملا جيكص عم ديرجتلا باتك ه1 ماكحالا ماكحا م. 2 ةجمل نبال ةعيدب

 قرانما 5 ىمالا ىبنلا باتك ىف ءىضملا حابصلا ناسنالل بابل 1 نارقلا زاجمأ

 عماج 4 فئافلا نم لالا 6 0 تاريخل لثالد حرش رمغصلا عماج حرش ىف ريبك

 ه ىنيعلل ىراخبلا مرش ٠ 1١ ىراخبلا حيكع رش ىرابلا ظفم 6, ' تثيداحالا ىم لوصالا
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 ىراملا عقف أ. م ىوافمال ريغصلا عماج جو 1 قالطسقال ىراخيلا حرش 1

 حوش 1. ميحاربا ىبال ةفحتلا مرش ا.“ ةوكشملا لع ىوط [] ه ىراخضبلا حرش

 ىوارضخلا نبال ىذلا وهمس 1.1 تيرس 3 ةيقملالا حوش أ.ه هدأز خيشل قراشم

 ىلع ىوامرج 1[ نيكلاصلا ضاير 1! سنا ىبا كلامل اظوملا !1 باعيبتسا ا

 تقيرط ٠ ىاط دواذ بأ ننس جرش 1 ىصضاورلا مامالا نيبعبرأ !زه ىراخيلا

 مج "| >ثيدمل ملع ةفرعم ا»» >صاوخل عمج |! ىراقلا ىلع لاسر اء  هيدم“

 ىنال ءايلوالا ةيبلح [ع هقفلا ىف دراولا !8)* كثيسحذلل ىلع هيبنث #1 ىطويسلل عماوأل

 ةخمدقم 1+ ةمضخملا ضقارق 1: لاجرلا ءامسأ ا" ١ رارسالا زنك !"ه ظف.أل ميعن

 جييباصملا حرش ا هيفلا رش !“  ةعبرخلا باتك ا".  هيبشلا هبتشم ا" ١ ىراكجلا

 مب  لامشلا رشن |" ةديصقلا حرش |“  ىناتو لوا حاج ىبيط |“ ١ ىتشبروتل

 )“3 برعلا ىبز 3م ليخح ىبأ مها ليسم [)**ب روغصلا عمال ىلع .,ىوافم ا حره

 ع قلارعلا ةيغلا حرش (عأ ةباكصلا ءامسا ىف ةباصأ .٠ قوش نبال ةيقصلا ةوفدص

 ىراخيلا ىلع رح 0 ام ىراظبلا جيم معرع ةزمهلا رع معرس تيدا ةعرخ

 رج نبال ىراضبلا حيحص ةمدقم 86  سصئاصخ 0# 2 ىراخبلا ىلع ىلامرك |"

 نكس حرش أ. ثيحأمل ىف ةلاسر اه تيداحالا ىف ةدعلا اهأ ةناقملا عماج 14

 هقفلاب *ةلعتملا بتكلا

 * ناحخيضاق ىأاوانف اها عشادينأ لوصف هه ةيادعلا ىلع هييفثا [ه* )0 ةيادع (هز*

 حرش راثيا !8. 2 ىواقفلا ةصالخ الأ  ريدقلا سقف |هم 2 ىقتلملا حرش ىساوهس ا

 هيريخ ىلواقف ! 2 هيدنه ىناواتف ا!“ 2 ريغص ىبلح [4#  ريبك ىبلح ا[! ١ راقخملا
 عماج الا ىرودحق اذ ةهيادف ىدحيمل هداز ىضاق اذايذلإ هيريهظ ىاواتق 6

 ذل ةيادهلا ىلع ليمكأ [: ثيللا كا لزأون أ. نيلوصفلا عماج 1 ىواتفلا

 0 سس سا 100226سنلنخم_ت< ننس ظ ء_>م>سل مظلل ضخغللللللللل_ 11 10 202 127
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 حرش ىف ةيانع 4 ررغ حوش 0 ةعيرشلا ردص ا! ىنامسهق 1“ رع

 ميتي رد 5  مامهلا نبال ريدقلا حتف |ص نيلوصفلا عماج ةيشاح اس )(  ةيادهلا

 ةياحهلا ىلع ةنحشلا نبا حرش ام ىنارعش نازيم ادا ةموظنم حرش افصم ا.

 لامك ةرق 4 كلم نبدال عم حرش امم راصبالا ريونت ام* 2 () ىلاواتفلا ةينغ امل“

 ماصع ام١ ةعيرشلا ردص ىلع اشاه بوقعي ام. ١ ىناطاس ماكحا امس ١ ةعيرشلا رذص ىلع

 1 ةياقولا ةياعر حموش 111 ظعيرشلا ركلص ىلع ىدنفأ هدول 1 ةعيرشلا ردص ىلع

 5 رافغلا نم 1 ىواتفلا ةصالخ بانك 11 ةيادهلا ىلع ىيدلا دعس ةيشاح

 ريسلا حرش !» ىنيعلل عمج حرش ١١! راكلا ررد حرش راكذالا ررغ 18 رئاظنلاو هابشأ

 ةيادهلا ىلع للمكأ .أ هايشالا حوش 3 عئافصلا عئادب 1 ىسخرسلل ريبكلا

 ميع ىراخيلا زيزعلا كيعل فيقحتلا باتك ا.“ قزرلا ليصخ' ىف فيفرلا فققر ا.

 ىذركلا رصتخ حرش 7 رصتخم حوش م. ىتكيستا "م ةياديلا مرش ىف ةيادهلا

 ىونزغلا ةمدقم ىلع ىونعملا ءابض ا[. قاولا ىلع ىقاك 3 ىسخرسلا طيت م.م

 معنا دافولا حارس لتز# ىسخرسلل ةمثالا سمش لوصا )* راكفالا ةدبز ا

 باستحالا باصنو عفان هقف حرشو هقفلا ةنازرخ "1  مولعلا نازيم »ه5 )0(  فسوي نأ جارخ

 حول 1 رهبكلا عماخل حرش نانع ا[ ةلثمالا فئاطل حرش ىف ليهستلا باتك ٠

 ريت ةمدالا سهل رهبكلا وهيس االزإإ ىنغملا نيعم 8. ةيحكدل نبق نابعو نبأ ءدموظنم

 حوت نزف هيناخراتان اه ىكروك ضيف قف رد ةنضور زا“ صيرل ةفدت

 كيد () حاضيا حالصا !"» ىواينالا نبال رعازلا باتك ا"» ىزابخلل ةيادهلا

 ىفاولا حوش ىفاك ا"  عشادبلا لوصف 8**  تيغلا رد ا  رفكلا حرش م“. 2 ىرودقلا

 زم ىنغملا ةينغ )“ب ىقتملم م“ ىنغملا حوش ام مماكحالا باتك ع

 معز ماكحالا ةددمع [ ىدامع لوصف . ىوامقفلا ةناوح 1 ديزمل»و سينجكتلا

 معك ىرغص ىاواقف عم تانيبلا ميجرت ممع نينفاا ةناوخ مجعس ماكل ناس

 27 لزاوذلا عومج# 1 ىواقفلا ةريخذ عم فاصخ فقو ا: لثاسملا نويع
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 ةياقو !م* راغصلا ماكحا ظط“*  هداز كبوم ىلواقف ٠  لالحم فقو "أ  ةيجلاواولا

 قو ىبب عمجلا »م. ١ فلعسالا "دي “٠ ةيادح شاوحع ه1 لئداسولاا عقتا "هه ةياورلا

 مس»  ىماسأل ريغصلا عماج الإ  مذاغ تانامض "0.  ىنشورقسا »ط1 >فاصنخلو لالع

 ماو ٠ ىلناكلا نم ىناثو لوا كلج ع هموظخم حرش ىلاك ٠"ا“ هموظنم حرش ىفصم

 نياوصفلا عماج باتك "ب (2) كلم نبال نيرحلا عمجتم حرش 0  ىفاكلا نم ةعطق

 لئاسملا فراوم "..  راقخملا حرش ىف رابتخا 18 ١ ىنيعلل نيرحبلا عمج حرش ا“

 ىاواتف يع نيركجلا عمج# نقم طر“ تادايز حرش 00 ةعيرشلا ردص .ا

 لمكال ةيادهلا مرش ةيانع ا« ىواضيبلا ياهنم حرش ا'# ماكل نيبعم الب» 2 هيفوص

 ندا ااضقلا نيعم +. بعاذلا نوع 1 ةيانعلا نم ىللث كلج ام قيد

 ىلع مامهلا نبال ىللثت كلج طل“  رحالا ىقتملم م“ 2 نايبلا ةياغ طل“ ىواقفلا ةصالخ

 7 ىواتفلا ةصالخ مب هموظنم حرش امك ةيثامغلا دئاوغفلا حرش سم غخيادجلا

 ىسوبدلا ضيز قال رارسأ ةيادهلا ىلع هداز اشاد لامك ءديشاح 1 بينللا كْيَعد

 ىدامع لوصف طز“ ةيادهلا حرش ىف ةياهنلا نم ةعطق ىرودق حرمت مو

 ىدنفا نانس نو ىبادح ىدعس هدأز ىضاق انفزل ةخياهن ةيارش 9

 ىدعاو زمر ريدقلا عتق رو قارلا كب <: ىوحلا رمهظل ةياحهلا حرش م

 عشامب "./ عفان "5  ىىرودقلا حرش م >فئاقمل نييبت ل ررغ ررد !".“

 نقم “|  ةياقولا حرش ةيانع 1.  رركلا ىلع ىلأو 235  ةعيرشلا ردص هديشاح ا".

 هيناخراتات بخئتنم ع حاضواأ حالصا ءويشاحح |“ 2 ةياقولا ىتم |" ١ ةموظنملا

 طوسبملا باتك ©  هيزازب ىلاواتف 0+  ىواتفلا ةصالخ لا هيانع ىاوانف "اه

 ىواتفلا رهاوج 0[ ةمثالا فالقخا ىف ةمالا ظهر اخ. ىواقفلا 8ةلودع 1

 هقفلا لوصاب ةقلعتاا بتكلا

 رانملا حرش يف راكفالا تاقرم سمع (") جيولت مث“ رانملا حرش ىف رارسالا فشك
 23 ١ الآ
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 سلم كلم نبأ ىلع هداز ىمزع ءديشاح ان عيب ماب 2 نازيملا باتك "اه

 تاعرم "“ ١ مهضوت 7", كلام ىبا ةيفلا ىلا كلاسملا حضوأ 73 ١ بجاح نبا رصقخ

 مس ورسخ الفك جيولت ءديشاح 7" جيولتلا ىتاوح تاقرملا رش لوصالا

 ىلع ىلع نسح 3 ليهستلا مرش باتك م قالدالا رصتخ مرش قاولا طيسب

 رام نعم نإ 2 تاكولت نيدلا ىعسل جضوتلا ىلع حيولت “ب (*) جيولتلا

 () ىودزي نتم "*# راونالا ةضانا هحرش عم رانم 2# كلم نبال رانم حرش **.

 حيضوال 18“

 جاهنملا ىلع ىربعلا حرش 4  لوصالا ىف ىنغملا باتك ++  ميولتلا ىلع ورسخ الم

 لوصالا بل 02 ردرقت باتك ل ١ ىتكيسخالا باتك إ | لوصالا حيقنت "ه»

 لوصالا ىف ملاعملا حرش م6  ىودزه حرش "*ه ويجولا باتك ”*#*

 ىنكيستا حرمت رب ىزابخ م حيوات ءوبيشاح- هم تاقرألأ حرم رو

 جيواقلا ىلع اشاي لامك نبا ه1 ىناهرب طيحم مد

 ىلاعا ملعب ةقلعتملا بتكلا

 ىلع كفنصم من#  لوطملا ىلع ىماريس ان يحلا ماصعل لوطا "4 لوطم ا“

 حاقفملا نم ثلاثلا مسسقلا "4  لوطملا ىلع ورسخ النم "5  حاصيأ "#* ١ لوطللا

 ىددوب كللا طبع ". ماقفملا ىتناو> 41  حاتفملا ىلع كفنصم ا لوطملا ىلع كيس ا“

 حاضيالا وش ل“ 2 اتفملا كيس ىلع بككفنصم » لوطملا ىلع ىثطخ /يإ لوطملا ىلع
3 

 راب نهحلا عسل حانفملا حرش مي حاقفملا ىلع هداز هدأز ىضاق ميو رص رع

 ع ىرارسال لدي ءدبشاح يق لوطملا ىلع ىلج نى ريح 1و ليم حاتفملا حرش

 ا ل طملا ىلع ى 2 ةيل مساق م صيوخات ملأ ىناميكلا ميكذل ديعم لوطم ءدبشاد

 لايكلا ىبال حاقفملا ريمغت منح نويدأا بدضعأ رعت جرت مسرع لمكأ خيشل رصخخ حرم

 ىلع 2 0 دللا ديع عم ىتاطخ رسمي ىناعإا ىف فيطالا شيع مم

 جاهنم حرت 1 سيخالتلا 5 ىلع صيصختلا ردضهاعم م3 ىلاعلا حج .اضيأو ةراعذسلا
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 ىتاطخ )# هللا دبع ديسل صيخلنا حرش مه#  دكيهسلا ىلع هداز ماسدح 90 لوصالا

 ىكاكس ىتم 58  ىناعم نتم 0  ىناعما فورح ىف ىفاطلا ىنجح ”* 2 رصتخألا لع

 ىلع طيس 5.2 2 ىتاك كامع "08  ديعلا نبا ظلاسر ماع 2 ىفازاقفتل اتفم رش "6,

 صيخلت ىقم *.“ ىونسوبللا ةمالعل ماتغملا ةيشاح 5.8 )(  ساتفم نقم #. 2 لوطملا

 ىدحر ش ءوجامرد مث# ةوحرمتو

 وحنلا ملعب ةقاعتملا بتكلا

 ىنغم ىلع ىنتمش *#..  بيبللا ىتغم #80  لصفم مك  ةيفاكلا ىلع ىضر خيش م

 2ع ام ىيمامدلل ىنغالا حوش عإإ لصفلا حرش كيلقأ 2[. عوبط 3 بيبالا

 حاصفأ 0 ايصملا حرش حاتتفأ زرع هداز ىلع ديسل ءدجابيد حرش ما“ ىماذل ىلع

 إو روفغلا 3 عام ىماج 8[ ةيفلالا حرش لكاسلا حضوأ ني ةيناكلا ىلع

 جداتن عربرب 00 ةيفاكلا ىلع ىدنم ةيفاكلا ىلع ماصع 5 ةخيفاكلا ََح ودق طسوتم

 وعر ةيفلالا موش له وحنلا ىف ةيفلأ ماع ةيفاكلا ىلع قاش عا“ راهظالا ىلع

 لوالا فصنلا 2 ىطويبسال ةاكنلا تاقيطذ 5 لمح بيهذوت 50 ءامك ذالا ناكتمأ

 ىدنم ىردتكسا باتك 57*[ لصفلملا حرش 8 حاضيإلا انك هدوبيس موش نم ىلاثلاو

 ةيفاكلا ىلع مرش م بيبللا ىنغم ىلع ةيشاح 5#“  ةيفاكلا ىلع ىضرلا سرش ا

 فرصلا ملع ّي

 ةيفاشلا ىلع هللا لديع كبس قار ةيفاشلا ىلع ىدردرا جو بجاُل ىبال خيفاستت »م

 ع : هقفيد ب خيايبلا ةخياهن م

 خمككلاو مالكلاو فطنلماب ةقلعتمل بتكلا

 ةعومكام كلامخ عم دئاقع حرش 6. تجاولا تابثا ىلع ىنارحبدح ليحأ عاد

 لمد 0 رارسالا عماول 62# ضصاقم رش م68 2 فطنملا ىف نامرب #6 مالكلا ىف

23 * 
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 خم.  فيرش ديسل ديرجت هديشاح م20 2 ديسلل هركذن حرش 64 لاللل ىلع فيرش

 نيدلا ىيحص *هآ 2 ىسرطل تاراشأ سوش مه. فاطنملا ىف ةعومد# 54 فقاوم نقم

 عم ناجازرمم مه* هيشاح عم بيذهت حرش ده“ ١ علاطم هديشاح ناجازريم #0

 علاوط حرش ىف راظنالا علاطم *ه1  تاراشالا رش ىلع ناجازريم ثم»- 2 نيعلا ةيكح حوش

 تاراشأ نم 6 علاطم ءديشاحح 01 علاطم علاوط 0+ دواذ هرق ه4  راوذالا

 حرش ىلع ماصع م*  ىرانف ما لوا لوق 88# 2 فطنملا ىف مولعلا ليدعت 1

 رصقخ# حرش ىهتنملا رصغخم ىلع ورسخ النم 8 فقاوم سرش 85 ١ ةيسمشلا

 علاطم حرش رارسالا عماوت م1 ١ ىرهبالل ىهتنملا رصقخ حرش م ١ نودلا كضعل ىهتنم

 معرس ةيعضولا ىلع ماصع تاقيلعت م. ١ مقفلا شا ريم ةعومجام *.  راونالا

 مث  بادالا ىف ةعومدكم يه ريم ىضاق عم ىرال 0“ نيدلا ماظنل هركذت حوش

 انيس بال ءافش 5.4  مولعلا ةرصبت 50+ انيس نبأ نوناق مثل« >بالرطصا لثاسر

 جر ميم - قاتشملا ةعرذ 5“  رجوملا حرش ىنغم 0 اشملا باتك م 2 جاتلا ةرد »ب

 كالفالا ةيارد ىف كاردالا ظياهن مس  نوناق تابلك ما بطلا ىف نوناق ثد»  تامكات#

 تادرفم 11 ةيفاولا بلاطم وتكملا سنا 11 ةييهلا ىف ةظرك فقنلا حرش عمم

 تاقيق#ت م4 ١ فطنملا ىف لالج م*  ىوبن بط #*4* 2 بولقلا ةعرن 648 راطيب نبأ

 3 سيديلقأ الا لكتلاو للملا نضل تاس قق ةيداهب حوش اضل فطنللا مدسق َّئ

 حربا 5مل“ ىلايخ هما كيسلا تاقيوعت ىفاك باد 8 باسكلو ةسدنهلا

 012 ةيضشاك نيدلا حاد ليصخللا كناغك نأ هحرشو نيعلا ةيكح هر* عئاطم

 بجاولا تابثا ىلع ناجازريم ه.ي هداز هجاوخ تفاهت ه1 بجاولا تابتا ءهلاسرو ةيشانمل

 مدار لالج هاا ءافشلا تايلك ها. راكبالا بانك هن فقطنألا ىف ةعومجام ه.

 فيرشلا كبيسلا ىلع

 يالا يرق
 ةضور هأه ) كفار خدرات كر بابحالا ظضور ها“ روغك نبأ ءدوجرت هأا"
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 فشمد خيرات ه»> ()رصم خيرات ىف ةرضاخل ىسح هل 2نودلخ نبا خيرات 4 افصلا

 من ىربط جيرات هلا (0) ريثك نبا خيران كه هديزك خيران 1 كسا نبال

 مظعا ماما بقانم د"» >ىرافغ ناتسراكن ها“ ١ ىبتعلا تيراق حرش ها“ ١ ىبقع خيرات

 جورخ ضيرات ها » ١ مولعلا تاعوضوم ةءجرت ها“  دالبلا حوقف ىف دالجلا رابخأ ها"

 ناوخأ هل" كولسلا مهن ها“. لوكأالا فورح> نم ليجخت نم ىناثلا 4 بعذلا

 ءدمدجحرذ ه1“ ىزمهرقم طظططخ هر*# خيراوةلا ةبسأ كولو رابكلا الفكلا هر اغصلا

 عماج هك عل خيرات كرا لاجرلا ءامسأ ةز*ب رودبزلا باتك هز*# فيرش تاروت

 ىف كالفالا قرد هلك“ هيبكم تاحونف هلأ تايكتنلا ةرك هلك. نيدلا ديشرل خيراوقلا

 نيعم ه5“ بلاط ىنا بسن ىف بلاطلا ةلمع ه6 كئاوخ ريم هع“ كارذالا ةلود

 لوالا رفسلا ه1 ابطا تاقبط هلم رصف خيرات هاك دادغب خهرأت رع 1ك

 لاوحا مالعا ىف مالعا هم) روعزلا عدأادب نم ىناثلاو لوالا فصنلا هم. 2 ةرهازلا موجانلا نم

 دروبلا ه* هيهش نبا خيرات هدا“ بهاوملا حرش نم لوالا فصخلا ه»“ 2 مارخل ىجسم

 نم بختنملا همم ةسودلا هذا (") ةوبنلا جراعم هدأ ءافاكل ةهكاف همم -بذعلا

 خيرات كلا مالعالا بانك هكأ عدلا باقك ها. ةكيضألا رهظاوج همآ خيراتلا ررد

 نودلخ نبأ ءدمدقم هلم 5 و عدفر لم خيرات مع رهسأا ببي هأ“ ناخرممأ

 ةيكم تادحوذفذ هك

 فيردتنلا رهسفتلا ىلع ىتاوح

 ع كاش 611 فاشك هديشاح هلم (") ىواضيبلا ىلع هداز خوش ةيشاح هأ

 ىلع ىادنذفا ىدعس ءويشادح هنا فاشكلا ىلع ىلاجرج هم. (7") ىواضييلا ىضاقلا

 ةمالعال فاتك ه,ع بطقلل فادشك ءديشاد هر“ كفاشكلا كمشك) نبا () ىواضوبلا

 كعسل فاشك ههيشاح هم ١> ىواضيبلا ىضاقلا ىلع ميكلل دبع ءديشاح هب» ><ىرشخولا

 ىواضيبلا ىلع ىناورش ءديشاح همى» فاشكلا ىلع فيرش سكيس هب ىنازاتفتلا ىبدلا

 شاود ضعب هنأ (") ىواضويلا ىلع ماصع ءديشاح هد. ىواضيبلا ىلع ىدنذأ نانس 1



 1ظ2

 ىواضيمهملا ىلع قورزاك مىمخ ىواضيجيبلا ىلع ورسدذ الغم ءهببتياح هدأ“ ىواصببلا ىلع

 ىيحلا ىعسل فاشك ءديشاح هما ىواضيبلا ىلع كمالع همم 2 ىواصضيبلا ىلع فقيرغ هع

 اًبسلا ىلع ىبكاوك ءديشاح هم

 ىناليللا رداقلا حبعل ةينغ ه٠. نيرثاسلا لزانم جوش 18 () مولعلا ءايحا هم»

 سنالا تاحفن هدمجرت ه1 تيقاوي ها" باطخل لصف هأ“ ١ هيقوراف هدملك ها
 دهيكم تاحوتذ هآ» ىريشقلا ةلاسر ه٠ فيرش ىونتم 41 ىماج انالوم تاّيّلك هام

 ىيدباعلا جاهنم 4. ىدنفا هللا دبع ىراص ". (") فيرش ىونثم 2 053

 سنالا تادكفن هدهجرت وه ىلامالا زوح 4 ملكلا رردو ىلا ررغ ار عماج رقج 3

 ىبال بانكلا عماج 1 باطخل لصق ه.. معالطالا كصارم 4.0« 2 ريبك رشف 4
 عراجلا بانك 17 سصوصفلا شقن 1 لح بتاكل بَتك ىماسأ 4 بوقعي فسر

 مويانلا ماكحا 3

 ربيسفتلا ىلع شاوح هعفد

 001 دوعسلا ىآ ريسفت "5 هداز اشاي لامك "1 )"فاقع ريسفتا

 نينالج رجسفن 41 ىبلح ظعاو روسغت ك1 ىواصيبلا ىلع هداز ميش 4 لاك

 نارقلا ملع ىف ناققا 17+  نارقلا برعم 0 ١ ميظعلا نارقلا لئاضف ىف ميظنلا رد ل“

 نيسح ريسفت 0 2١ قاشاق تاليوأتا 370 ١ مرخلا يش 3+" " ىطاش' حرشة“

 ناهح نبا وهف الرا زهجو رمسفن 11 ورسكح الفا ىواضيب ءدويشاد "1 ظعاولا

 ىبواضوبلا ىلع ىدتغا نانس 1#  ىريشق ريسفت ه1" ١ ىدردراجل فاشللا ةيشاح 1“.

 ىويرح تاماقم ه0 ابو فلا باتك ه”* هيلا فاصملاو فاصألا ىف ميلع لوعي ام ة#ر“



 1ظ3

 كرس ىدوسلل ظفاح ناويد جرش 0 ناوهلملا ةومحح 1: اًضيلزو فسوي 4“

 1 ظحاج هدلاسر "ا شيرق لثاضف 1. نيعم نبال زييمت

 حرش "8 ١ ىدوسال ناتسلك حرش 75 | هيزج# هيرمخ حرش 16 كئالقلا ستارق 1“

 تيغلا لون ىدحعس فراع ميش ناويد 10 تداص»ىاويدا 18: ىناقاخ ناوهد

 ضورعلا ىف ليداسرلا ةعومجام 40 بدالا ةمدقم هدمجرت أ رشا لاقفللا هل

 راوربلا خمنر ند ناو ن اربالا عمبر ه4 تاضلسلا 15ه ىناقاخ .راويد ه0 .راهقعلا كنالق كم“

 44 رهدلا ةميتي 1 ىتش نوذف لئاسر "هد تاقلعملا حرش دب ىرش مول

 حايصم 0 طيخل سوماق "1 (*) ةغللا برغم كث» ةغللا ىف عسي ال ام 110

 ريبك ىرتخلا 11  دوأد ههركذت 10 اك نامجرف 110, (9) هللا :ةعت 1 رتل

 ىميلس ةغل 1“  برعلا ناسل 10# )(  ىرعوج ماك 4 ماقسالا ءافش

 برالا ىصقأ كب ةغللا ىف ةرهمج بانك رجخم ءوماففرش ك1 حاحصلا ضماوغ 4ع

 رهبك نامجرت 1م حاحصلا راتخ 4. (7)ةغللا ارص 1,04 2 ةغللا ىف حاحصلا حارس 1.

 سيردت هدعومت# "م رظاوفلا ةهوذ ف4 (09] ىماسالا 3 ىماس ا ةعالا رثك "مل ىسراف

 ةيكلاو مالكلا ملع ىف بتك هعفد

 (8) هداز هحاوخل فقاوملا حرش هديشاح "مم كيسلل فقاوملا يرش ةمب ١ فقاوم نم 4

 ىلعل ديرجتلا ةيشاح 11 هداز ىربكشاطل هيرجتلا غةيشاد علاطم ءديشاح 48

 ليلخ هرقل كيركات حرش 4 ١ ىجتوق

 تاسنلو | نضدارفلا 4 .بتك

 حرش فيوتشلا يسال ضدارف 41 اشاد لامك نبا انالوءل .ضدارف حرش نو

 كلم نبال نيركجلا عم رش 40 0 نيدحلا لمكال ضئارفلا
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 ةفلتخم ونفي ةقاعتملا بتكلا

 ىراضيلا زيزعلا ديعل رارسالا فشك بانك رانملا حرش ىف رارسالا فشك

 حرش «ل“ زنكلا باتك :# 2 تامكاح ل 2 دئاوفلا عمجص ..  ماكحالا ةدمع 8

 بئارغلا ةةقحع نك ١ همان راطيب «.ه بادالا ىف ةعومجكم ان. ىراقلا ىلعل مظعالا بوح

 ةيجارعملا باتك «. ةمئالا نوع “1 ناهملع رع .. فاشكلا ىلع فشكلا «.“

 تايبدالاب خةلعننم بنك هعفد

 ضيرغالا كرصن ها“ 2 ىنلاديم لاثما هك"  ملكلا ررد ه8 ىرير> تاماقم أ!

 فيس كير لي ىرشخمؤلا :خمالعلل بدالا ءخمدقم 1 مهساف نبأ ببطخ ةضور أه

 ىدوسال ظفاح ناوبد حوش لل ىدعس خيش نانسي أذ ةرك طتلا باتكو ةمهلا

 هيجررح كاد باصتقنالا باك ب# خياشم جتف كاز ربكا خوش ةرماسم نا".

 كه  لاثمالا عمجمت هل صئاصلل روغ 4 ءاملع سلاج# و اًضيلزو فسوي

 0 ةغالبلا مهن نيعم نبأ زييمتا لا“. تاماقم حرش ىربكلا تاقبط

 ىنج نبال ةعانصلا رس ى»»  ظحاجلل ناويأل باتك

 هيفلا حرش ك5  بكلم نبال قراشم رش »© برع طخ اب نآرقلا لوؤن 0

 ىرودق 0.0 هموظنم حرش ىفصم ا" ريغصلا عماج ك“» 2صاوشخل عمج

 نتخ  ىىواتفلا الصالخ ع  ىدامع لوصف #7 دكلم نبال نيرحجلا عمبكم حرش عا

 هيانع ا“. راصبالا ريونت 8 عئادبلا لوصف »مه  اشاي لامك نبال هيادع ءديشاح

 روح 1 هدأ ىضاقلا ىلع ىدعس «ه. فاّشك ءديشاح أ ىنامرب طيح“ م

 هيكم تادونقف بند افصلا ةضور ضدرأت بما فاصو خيرات بم“ 9| جيولت “وأ

 تاكافن ءددجرك 1 لصفم هد ىديس تافيرعت 0 ىرانف مها نوما ىئيك

 نكس برالا ىصقا اضيلزو فسوي «“] >ىناقاخ ناويد حرش ”. ١ سنالا
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 ةيفاكلا حرش ىلع تكي 41 6بتدالا ىف ةعومجم ناد  ١(فشك باتك 2ع لوطتلاب لع

 ةنمدالا نوع ب

 ةينرم ريغ بنتك هعفد

 نافس نبأ رهقفلا ةفح باتك ب. فاشعكلا كشك 8 ىناعملا نيع ريسفت كم

 ىلع باهش ءديشاح ب“ برع طخ اب ريسفتلا نم هعطق ىواضيبلا ىلع ىدنفا

 نا ىواضومب رهسفت م ىواضيبلا ىلع باهشلا نم دعطق هعفد ب * ىواضيهبلا

 ىراضب ءديشاح مجيحصلا عماج سم ١ * نيدلا باهشل افشلا حرش < فاّشك هءيشا>

 بي“  مجباصلا ةوكشم بإ )*(  فيرش ميباصم ا. 2 (ه) ءايلوالا ةيلح بانك ا

 ىناثلا لكلا دع ماشه نبأ ةريس نم لوالا ءركلا د“ ىراقلا ىلعل حيباصملا مرش

 (8) فيرش ءافش لا جباصملا حرش نم لوالا كلجلا د ىراقلا ىلعل ةوكشم لا حرش نم

 01 تارببدلل لشالد 1 (") فيرش لشامش + ىراقلا ىلعل ءافشلا حوش ندا

 نم هعطق ىدنفأ دوأد هرقل تاريبكل لقالد مرش 1 ىسافلل تاريخل لئالد حرش

 ىراخبلا حرش ءومدقم باتك 18 بيعرتلاو بيغرتلا باقك 79“  ىناعم ا نويع ريسغت

 ىلع لايكلا نبا ىلع هداز ىضاق 0 () ناخيصاق ىاوانف 0 ىنالقسعلا ركل بال

 ةياهنلا نم ىلاث كلج ه.. رمغص ىلح 31 ىرودق هيام يادهلا

 ملك  هصضر ىلع ترضح ناويد ه.ل“  ىىاواقفلا نم هعطق م.“  رهبكلا عماخل صيخلت د.إ

 ىلعل مظعالا برح حوش م. بلاط لوح ناويد أ كئاوفقلا رد م6 فيرش ىونثم

 حرش لصفم ملأ حاتتفا بانك ملأ. راوسالا فشك 8 لوطم هسا مةوح ىراقلا

 ةصالخ هام ةظةسدنهلا ىف باتك ها* ةغالا روتسد ما“ ةشيشدلا ةغل ما“ لص

 الم تايلك ما 2 ةيفاكلا ىلع ىضر خيش ها» ةيفاشلا ىلع ىدريراج ها“ ( باسل

 ىربط ضيرأت ما* ١ بفقمرو ىقلا خيرات ملا  ةغللا برغم مل“ رحجلا برح م1  ىماج

 ىرورسل ظفاح ناويد حرش ما ١ ىزاريش ظفاح ناويد م* رييبك ريس ملا“

 ءاقيلا لأ تاببلك ملك ميد ناويد ملك 50-5 ناوي ملأ“ ىدودسلل نافسلك حرش مل

24 11 
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 اشاي ميعاربا هناخيتك ىم رئفدلا تعمت ىريرتحح تاماقم مل“ 2 ىلوضف تايلك ما».

 ىلاعت دمركو هنمب هداز هاش برق رد

 اا

 640 3 'ل' هى الر 09 ©4 11 8

 اننا[ عمهم ه6 كدبآطمدد# دمه ( 917140 ) هد: دلع فم لمه '1ءرسراف

.0 70611 

 هناخ بنتك ناطلس هدلاو هدننورد فيرش عماج ىي

 رهسفن ٠ » (نايح ىاريسفت |" ١٠١ * .لداعا نبا ريسفت ط١! ١ لامك نا ريتسعت |

 ىداحلاو " لداع نبا ىم رشع عبارلاو رمشع ثلاثلاو 1 لداع نبا ريسفت ه٠ ١ دوعسلا أ

 () ىطويسلل ناقتأ لداع نبأ ريسفتو لداع نبأ نم هةعفدو لداع ىبا نم رشع

 ,مسفت | 02<_فقيقحن ريسفت |. 22 لوونلا بايسأ 1 ١ ىنزاولا لسا بس ل راوسأ

 () اقبلا نا بارعإ !* 2 () ايدر بيترت |“ 2“ موظنملا رهسيت ريسفت |" | نايبت
 ريسفتلا ,هاوج ا١ نىبلاللل ىلع نيلامج 2“ 2 نيلالج ريسفت |! ١ ريسفتلا ىف قئاقح اه

 ردلا م روتنملا رحلا . ظعاو نيس ريسفتلا رهاوج ءدهجوت [1 ظعاو نيسحل

 مع  ةيريشقلا ةلاسر عم ىمليدلا ريسفت ا (خ) طيقللا ردلا "» (0) نيمس نبال نوصألا

 2 سارع ريسفت رهيسفتلا ىف لاسر انه ىجذاشلا مهعاربال ريسفتلا ىلع تاقيلعت

 نآرقلا بئارغ ا. >ىناهفصا بغار ريسفت " ١١ ىدنفأ ىو سمارع ١ ١») ريسافتلا نوع

 ريسف ىر رج (") ى نوحلا ر رج ريسفلا | انفلل دكتاف ميسفألا مم 7 :زقلا يذلا ,دضصل هانا يسفت 0
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 امس (*) ىواضيبلا ىلع ىدنثا ىدعس ىواضوب ىلع ءاشداد رميمأ ءديشاح

 رس ىواضيبلا ىلع هداز نينا ردص از ىواضييلا ءاين ءوج ىلع ىشنارهش ناز

 ىلع ماصع ءدبادح مه ىواضويلا يلع ىدوسرط م ىواضويلا ىلع ةربيغص ةيقاح

 هرق ةيشاح عم ءاين ءرج ىلع ماصع ىواضٍيلا ىلع هداز ىكاوك ()) ىواضيبلا

 3 () ىواضويلا ىلع ىنورزاك هديشاح 1 ءاين ءرج ماصع ىلع ةيشاح م ىغاب

 مز“ فاشكلا تالكشم ليح ه فاشكلا ىلع ناولهي ءديشاح ها (2) فاشك رهيسفن

 (”) فاشكلا ىلع نيدلا دعس ةيشاح ه* فاشكلاو ىواضوبلا دغاوتش حرش ىف فاعسأ

 ىلع ىبيط ه. فاشكلا كيس ىلع لامك نبا ه1 )(  فاشكلا ىلع فيرش كيس هءديشاح هد

 5 () فاشكلا ىلع ىزار بطق ةيشاح هإ فاشكلا ىلع ىفوطع هد (8) فاشكلا

 (5) ىزارال ريبك ريسفت 4 2 تامكاحل عم فاشكلا تاببا حرمشو () فاشكلا ىلع فشك

 ماعنالا نم تادرفم »٠ دكرادم ريسفت 21*  ليزنتلا ملاعم #4 (م) ىتاوك ريسفت 1

 ىدحاو ربسفت خوسفمو خسان 41 )2 ىروباسين ريسفت 11 هط لقاوأ ىلا

 هداز نيدحلا ردصل فير هد افو صالخاو عقفو سب رهبسغفنت “7. يعاقب تايسانم 411

 ةءارقلا ىف ةرعاولا رودبلا هك“  هرخا ىلا هط ءدهروس ريسفت 0“ ١ ةءارقلا ىف ريبك رشن أ

 ةءارقلا قف ىطاش بانك 7

 4*0 ىراخيلا حوش جشوت ذا ىراخيلا ىلع جيقنت ؟ (ه) ىراخ جيد ك

 ىراخابلا ىلع حوش ده. ىراخضبلا ىلع ىرابلا مقف 1 (5) ىراخبلا ىلع ميك ىنيع

 () ىنالقسعلل ىراخبلا مرش م" ىراخكيلا ىلع ىلامركلا خمدقم ما (0) ىنامركلل

 ((89] ميباصألا حرش ىلع ىيط هه برع نيزل عيباصألا حرش م 2 فير هلل جحيباصم 2

 انوكش.م ىلع خيتاح مد 1 ةوكشملا حرش ىلع ىراقلا ىلع م 2 عيباصملا لوك شنم مك

+24 
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 1 قراشملا !ىلع "كلم قيل 1 (1) فيرش قراشم ه1 ىقاتسدرالا ىمحال ميباصملا

 راكذا 1 قراشملا حرش قرايم 1 قراشملا حوش فئادح قراشملا ىلع لمكأ

 مييرخخأ ؛/ ١ ريذنلاو ريشبلا ثيدح ىف ريسيت 1 بيعرتو بيغوت 0 0

 عماج ا. حالصلا نبأ كيبقت 0 فاشكلا ثتيداحا جيرخأ ا ءايحالا ثيداحأ

 عم مالصلا نبال تيدحل مولع عاونا 1" ويغصلا عمال تادابز اا (0) ىطويسال ريغصلا

 ةعومج (.* )0(  ريغصلا عماج ىلع ىوانم !.*  ركفلا ةبخت رش ىلع ىراقلا ىلع ةيشاح

 نواد بأ ىتس [. ىئاسن ىغس 4 () ىقهيبلل ىربكلا ننس ا.  ريغصلا عماج

 حرش 1٠ (*) ضايع ىضاق ءافش 1 (8) دواد ىلا ننس ىلع ىنسلا ملاعم [.ه

 !* - ١ ىوانملل لئامشلا موش 01! ءافشلا ىلع ىنمش حرش اا[ م ءافشلا ىلع باهش

 ىرالل لئامشلا مرش 5 مانالا ريخ ةرايز ىف ماقسالا ءافش 1! ىراقلا ىلع ءاقش حوش

 ةياتعلا 17  ىوينّبط 1. 11 قمليد شدو يكتمماا اعد < لدتا 0

 (») قارعلا ةيفلا رش ىنابلا حتف ١ "١ لوسولا صضئاصخ ىف لوسلا ةياغ ا".  ةيادهلا تيداحاب

 رصتخم ام“ ىزرابلل نيهحصلا نيب عمل باتك 8“  مالصلا نبال ةيفلالا موش 1

 لن ثيدكلا بيوغ حرش كيفم 4 ملسم حيك حوش جاهنم رم ملسع حعيدص

 ئنسألا كصاقلا 1. * . ىوغبلل ةنئسلا جرش | ١ ىجفاش ماما كنسم ا ءافنمل كلاسم

 مت سمح مامال اطظوم ا"* 2 بكلام :نبال ًاطوم [+ رامخالا ىلاعم ا" ١ ىوغبلال

 ىف لوضالا ىيرجت ا كرابملا لعنلا حرش |"*» 2ضقئارفلا ثيداحا جيرخت ىف ضقئئارلا ةعرت

 اون لوصالا عماج بختم !*ه 0( رهتالا ىربدل لوصالا عماج ارو لوسرلا تيدادحأ

 ةنسلا لوصالا بيطهت 1 مالسالا ظفاحل متفلا ةمدقم 1. ىذمرقا لوصالا رداوذ
 ءايحالا كتيداحأ جيرخت 53 ىنغم عرس ريغصلا عماج عيش 0 ل

 فيرشلا هقفلا لوصاب ةقلعتملام بتكلا

 0 قازاتمملل جيولت 5 عوضوت لو خحيقنت حوت لع لوصأ عيقفتأ مع
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 فم اما (*) ىودزه فشك ا. (7) ىودزو نتم | )(  حيولتلا ىلع ىلج نسح ©.

 حوش نييمت 10 ىودؤيلا حوش ريرقت 101“ قانغصال ىيدري حوش اه ديسك

 أه. ىسوبدلل لوصالا ميوقن 1 (») ىتكيسخا حرش فيقوم اهم (]) ىتكيسحا

 حرش ا( تكلم نال رانم حرش اهأ (8) رافم حرش راوثالا ةضافأ امم ١ ىومرا ليص

 هر كئلم ىبا حوش ىلع ىراعر ةخيششاح اك عيدبلا حرش ا نيدلا للمكال راذملا

 !"» )(  ىرانفلل عيدبلا لوصأ [1* 2 (8) ىيحلا دضعل بجاح نبأ ىهتنم رصقخم مرش

 لوصف 4 ناج ازرهما لوصالا رصتخم مرش ىلع ةيشاح 04 ئهتنلا ارصت# لع تيس

 لوصا ىف ماكحالا باتك 1١! بجانخل نبا روصتخم مرش دودرلاو دوقنلا باتك ا!“ ١ عتادبلا

 لوصالا بابل اا لوصالا ىلع هاش كمدمل عئادبلا لوصف ةيشاح 0. ىدمالل ماكدالا

 ىربع كيسلل ياهفملا رمش مب“  ورسخ ىلومل ةاقرملا حرش تاره ا

 فيرشلا هقفلاب +خةلعتملا بتكلا

 نايبلا ةياغ 1 نيدلا لمكال ةيادهلا ىلع ةيانع ام () ةيادهلا ىلع ىنيع

 :يافك 18 خيادهلا ىلع لمكا امم 022 ةيادعلا ىلع ما ىبأ أ )غم( خياديلا ىلع

 ةياحهلا ىلع ةنكشلا نبأ ام“  ةيادهلا ىلع فيرغ هديشاح ام“ نمكالا ىلع نيدلا

 حرش جاهولا جارس ام فيرش ىرودق اد ةيادهلا ىلع دوعسلا ىبأا تاقيلعت زم

 ىتدفاز .١! 2 ىرودقلا ىلع هداز رعاوتح 1 ىرودقلا مرش ىلاعملا وبدأ ادم (ه) ىرودقلا

 راينخا 11 (") ىرودقلا ىلع تارمضم 1 ىرودقلا حرش ةردوج 1 ىرودقلا ىلع

 02 [20 ١١ (*)ارثكلا؟ىع تقتارا رح 165 2 (+خ)رارتكلا لع ىليزا 9 07 زامكملا , حوش

 ةياقنلا سرشش | ١ ةياقنلا حرش ىنمش | مساق خيشلل ةياقنلا حرش 1 رنكلا ىلع

 عمجام حرش ".,8 2 (*) ريبك ىلاقسهق أ دحاولا كيعلب ةياقنلا حرش ".. ىدنجربلل

 8. ةعيرشلا رحص مع نايعش نبذل ىدركجلا عمدام حرش ركرد ىلءاس نبال نيرجلا
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 ىلع ةيشاح ل. كلم نبال نيرجلا عمجام سرش 4 ةعيرشلا ردص ىلع ىلع ىخأ

 () رردلا ىلع هداز ئموع ظل: 2 8(1) ررتحلا ىلع" قاو "1 +( ارزغازرد ا". :١١1 ةعيرتشلا رش

 ررحلا ىلع ىلالبترش 1» ىالينرمتل رردلا ىلع ةينغلا انإ» ررحلا ىلع هداز ىلانق 8

 رئاظنلاو هابشالا ىلع رثاصيلا ريونت 88 (9) رئاظنلاو هابشا اه )(  رحجالا ىقتلم طع

 راصبالا ريونك ىلع رافغلا صقم 1 راصبالا ريونت 8[م ىومحلل هايشالا ةيشاح إب

 راكفالا ررغ 17# ١ ةرخاولا راكلا رش ىف ةرعازلا ررحلا "8 راصبالا ردونت حرش راقخملا 9 1

 هنم ىناثلاو فقولا رخآ ىلا هلوا نم ىفاولا ىلع ىقاك 1 8* او نتنم طا“  راحيلا ررد حوش

 ”لب ( ىفسنلا ةموظنم حرش ىفصم ا ىفسنلا ةموظنم اه " هرخآ ىلا عوببلا نم

 حوت 11“ كسا دم ىقسنلا ةموظنم سرش ا كلم نبال نيرحبلا عمجم حرش

 حاضوا ىناهلب نم ا“ )(  ىلالبنرشل ةينابعولا حرش ا“. 2 ةنحشلا نبال ةينابعولا

 حرش ناعرب !"»  رهبك ىبلح ميعاربا )* ماضيها سالصأ 8#  ىنامركلل ديرجتلا حرش

 باتك 6*1 ىمزراوخحلل هقفلا رهاوج #8 2 كيفحنن هقفلا رهاوج ا“ نمحرلا بعاوم

 حوش 761 ىواحاحلا تي مم. 2 ىواحطلل راثالا ىلاعم م#» نسال نب دمك راثالا

 ريبكلا عماج صيخالت سرش 2# ١١ دمحم مامالل ريبكلا عماج طع ىواحطلا رصتخم

 ريبالا عماج تادايز 70 صيخلتلا عر مدعم ىنابليلل صيخلتلا حوش معرع ىدوعسملل

 عماج حرش 8  ىناقعلل ريغصلا عماج حرش ام 2 ناضيضاقلل ريبكلا عماج رش ا:

 لوصف ؟ثم» (0) نيلوصفلا عماج "ده )(  ريبكلا ريس حرش مم.  دكيهشلا ماسح ريغصلا

 (:) ىناعربلا طيتحت "لو 2 () ىكرك ضيف 8* (ه) ىنشورتسا لوصف مو ١ » ىدامعلا

 () ةيناعربلا ةريخذلا )هم ديخرمسلا طوسيمم | 5 ىوضر طيح ه1
 0ع

 (») ناخيضاق ا 2 ةلافكلا ىلا هيناخراتت بختنم "0 ١ ديناخراتات "8. (خ) ىناشاك عئادب 1

 هقفلا ةنازرخ م4 2 تاياورلا ظنارخ اخد )(  نييتفملا ةتارخ طا“  لمكالا ةناوخ كا#

 بادآ رش حرت 11 هللا ىبالداضقلا باد مم )(  ايصوالا بادا ا": ايصوالا بادآ عم
 دز

 اضقلا بادأ حوش رميإ ىدابعلا مساع نبال اضقلا بادأ مرش جير 1“ (*) فاصخال اضقلا



 1ظذ1

 َر دول ع دل بلا نو م> لقاسألا ةصالخ ع داما رصحح ثنز* ) لكاسولا عفذا مو لثاسولا عفنا عم

 نبأو دوعسألا نأ ىواتف عم ىنغملا ينم ب لامك نبال ىتغملا تامهم مب“ (*) ىتغملا ينمو

 ماكذل نيعم اثمأ ىتفملا نيعم ام. لامك نبل ىافلا تامهم 1 ىوانقلا ظعومد#“ بح لاهك

 (8) ماكحالا لمتشم ظد* () ماكل ناسل طرا“ ىكحضل ماك لو ناضقلا مزاول ال" )5( ١

 مح ةيناطاس ماكحأ الكل ىنشو رسال راغصلا ماكحا م1 ماكحالا تايجوم امم

 ىوامخل سرش "8 2 ىوامخل رش ىلامآ 8.0 ىدعازلل ةينملا ىواح اء 2( ىسحقلا ىواح

 لزاوخلا عومج# موع ةيليضفلا تاناوبض |“ 49 ىدادغب مناغ تانامض ارنإرب ىدرهراجلل

 (4) فق "+ 2 هيزم سينجت "0 >حيحصلا باول نايب 88  لزاونلا تاراتخم اه

 و ةياورلا فلتخم حرش مس نك لولا (") رهدلا ةميتي 83

 () ىلالج طورش ا".  ءاهقفلا ةفححت “.. تاراشالا فداطل “8 ١ ىبعشلا ةيافك ا"

 بهذم ىلع بيذهت /»  .ماظنلا بهاوم طقتلم "|.  عئارذلا باصق 1

 فيس 4 عفانلا هقفلا "ا 2 ىربكلا كسانم | بهذا نوهع ا"» ةخفينح لأ

 تاعقاو .٠  ةلمتشم ضداوف 5  ىبلج ىلع تارايتخا »8  ىفصتةسم »0 2 لولسملا

 0١] | ىراتنلا متت ت0 رميح نبا زكاسر 77 كلبه لكاشر ةفاسح

 ةصالخا خب 0 ىوانغلا ةنارخ اداارقإ 22 ىواتفلا رفاوج و ىواذغلا عماج

 ادق 80 | (8)قواتفلاب هرصانساو اب ءاققفاشلا ةققا ىف ,ىزاققلا اصور 19: 150 [لوواتفلا

 قيوكسا ىواتف "#70 2 () دوعسلا ىنأا ىواتف "7# #١ ىواتفلا عمت م“ (*) ىواتغلا

 هدكاربا ىواتشر 717 ١٠١ ىمتيإولا رح نبأ !ىوانق اسوأ للا ١ قام كال ضفلا ]| ىلا ىراقحا ع

 واسف ع هيف بط ىراتف ">1 | (5) وربح ىواجفا 5: (") ىئاطروميت ىواتف ب

 (7) هيريهط ىواتف ء»  ىلمرلا ىيحلا باهش ىواتف ا»*# )(١ ىرغص ىواتف #إ 2 هيفوص

 كيع ىواقذ "6 ةيلدع ىواقف 4 ديريهظ ىواقف عم هيلدع قواتك ع

 اذ محاولا ىواعفا 0: (*), ىربكلا , ىواققلا )ع3 ئكنفا ىلعإ ىواتف عب ىنغلا



 1ظ2

 () نوفل وبس دعي ا ىلا ووك يووم 7اس ىدم هرعلا )1 ياك
 )ع ىدنفا ىرودق ءالعو مك“ هون دبيسو سرح حرمت ءدعومج#“ *مم هدأز ىلاب هدع يه رس وع ١

 ىف ليهست "01  ىواتفلا ىف لئاسم هععومجام "م. 2 (ع) هذأز ضيوه ءدعومجام "نب

 ىقتنم مك“ ىقتنم لا رد سن» ىونزغ حرش "4 ١ ىواتفلا باصن ا“. ىواتتفلا

 تمغل

 ردلصملا يات "00  ريبك ىرقخا "0 ١ فطنملا لالصا "0 (0) ةغالبلا ساسا ش

 ىف ىماس () ةغللا رومار . (8) ةغللا ىف ةرهمج- ءامسالا جاتا "كم

 ا كفك 1 ش
 “و (2) ةغللا فداق ”.خ ةيلطلا ةيلط ”يخ () ىرعوج ماك ىماسالا ظ

 سيإ )0(  برعلا ناسل بم ميمخلا ءارك يب ٠ () بدالا نوناق ضي )(١ نيوماق

 حاحدلا طقتلم "أ حاحصلا رات *.. ىطوهسلل باسنالا ريركت ىف بابللا بل

 (ه) ةغللا برغم ةغللا ليمجام كرم ةغللا ىدايم )“ ١ () ظغللا رهزرم مغ

 دمانفرش .٠ هشببشد ةغلا 1 ىميلح ةغل م ىلوق نأو هب نينم .حابصم م

 () هللا ءيعن ظغل "ا* مجح ىرورسل سرفلا عمجحم "#4 2( هشيشد ظغل رصنخم

 ىدنفا دعسا ذغل 1ع

 فرصلاو وحذلاب ةقلعتملا بقكلا

 () ليقع نبال كلام نبا ةيفلا حرش 91 بكلام نبا ةيفلا حرش كلاسملا حضوأ /*م

 ىصاقلا ىيدلا سوشل كلام ندا ةيفلا جوملا 1م ىيدلا رحب نبال ةيفلا حرمت ٠

 ةيقلالا دعاوش مرش ىف ةيوحتلا كصاقملا #.. كلام نبا ةيفلا حرش كلاسألا يهنم "8

 داقتنالا مرش وكنلا ىف داصتقا مد“ هما فاشترا م.م ىطويسلل هابشأ ©.

 ىضر خيش ا دئاوفلا ليهست حرش دئاوفلا قيلعت #.0 > لئاسملا فالخ ىف فاصنا *.*

 ىماخل ىلع ماصع 5 ةيفاكلا ىلع ىماج *.. ةيفاكلا ىلع ىدنه *.ب ةيناكلا ىلع

 حرش بابع 81 هيفاك دعاوش حرش ىثتاطلا نيدحلا ىقتل ةيفلالا حرش ا.
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 (0) بيبللا ىنغم اءاد ةيوييس تايبأ حرش عزدع (*) هدويبس باتك 1“ بابا

 () بيبللا ىنغم ىلع هداز ىحو 1# (*) ىتيمامحلال بيبيللا ىنغم ىلع بيرغاا ةفكأ

 ليصفملا حرش 50. شيعب بال ليصفملا حوش 1 بجاحلا نبال للصفملا حرش او

 قا ليد مر» جضوتلا نومصا جيرصق 80 ليصفملا حرش كيلقأ نيحلا ءابضن

 روفصعلا ىدال وحكنلا ىف برعم لا باتك م ىليبشالا ىسدل نال لملم مرش 7“ ودنلا

 عمج حرش عماوهلا عمه 70 بارعالا كعاوق حرش نوهعلا ةياقن مرش ا“

 | نرش 80 01١ (8) ةيفاشلا ىلع ئضر جيش 8. ١ :(7) وقم هدعومجام 85 ١ عماولل

 ىتناكلا داعل حاقفم حرش ؟1“# (0) ةيفاشلا ىلع ىدريراجج م0 جرعالا ماظنل ةيفاشلا

 ىمرتلا ريصفل ساتفم سرش م"» 2 ىنذومال ساقغملا حرش ا“

 .ىلاعملاب ةقلعتتملا بتكلا

 (©) ٍلوطملا ىلع ىثمل مساق مو (*) لوطملا ىلع ىلج نسح )“ب (سز لوطم “4

 لوطملا ىلع ورسخ الم (سر صيصختلا لهاعم *#. 2 لوطملا ىلع ىجرق

 اد اناتك 60.1 ,لوطا 76+ ++ ..لوطملا ىلع ىيحلا رحب 587“ + لوطملا ىلع ناجازرهم 68#

 (6) راجعالا لئالد +. ٠.حاتفملا ىلع تيس هعقد 0-80 ىاتفلا حرش 84 )(-  ماتفم

 نامذل دوقع 1 (*) نبدلا حعس ءديشاح ىلع ىراصح جوق #0  هيئايغ دئاوف حرش 5.

 ىاوس .قال حاضوالا حردتل اني

 خوراوةلاو رهسلاب ةقلعتملا بتكلا

 نبأ رمس رصغم *هم ماش نبأ وهس مع ىدننا بيذم ءهءجرذأ يك 0

 نم ىاثلا مم تارف نبأ ريس رص 0 باد5الإ ءامما ىف باعيتسأ عمك هامه

 فرأت, ىف !ليلخل سيئنأ مارا يكس مالكا اق مالعا من ةباحضلا ءامسا ىف :ةبانحإلا

 خبرات م1“ ةنكحشلا نبا خيرات 6 ءافلذل لاوحا ىف ءافتكا 5 لياشلو ,سرقلا

 انك 25
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 نأ ريبك ىلاغأ 8 ىويلس لأ خيرات 0 رونلا نا خيرات م1 ناك ف

 بتتك ىماسا رصتخ 5. ادلب ءامسا "6  ودلخ نبا هدمدقم م4002 رمغلا ءابنأ

 مي  كادغب رصتخ ضيرات 5“ 2 روعدلا عداقو ىف عئادب 50 نادلب ىماسأ 5

 نيقبلا ملاعم ثب ىباج بئاكل موميوقذ 7 نادل ميوقن بم بيذهتتلا بيرل

 رهاوج عما تاياكامل عماج مم. لقاعملا ةكهب 3 ىبلج ىسح ههركطت 6م

 فئالخل فارشأ ىف فادح ر*  ىبلح ريس مد“ 2 نودقعلا رهاوجب مو“  هُميبصم

 تاقيط م.م. >> ىطوهيسال ءافلخل جيرات م« ءاينمل يرات 68م 2 (1*) ةرضاخل نسح مد

 اق نيسالل نال ءاهقفلا تاقبط 8. ىطويسلل ةاحنلا تاقبط 5.1 ىطويسلل ظافال

 ىقذ تاقبط م92  ىحلاص تاقبط 1 2 رصم ءاملع تاقيط #4 ١ هاهقفلا تاقبط رص

 للا لل ءابدالا صصق قا سارع 1 مالسلا مهيلع ءايبنا صصق #0  نىيدلا

 .طورزاك ومس 1 رهمملا بيبح 6 ىتاسكلل مالسلا مهيلع ءاهبذالا صصق اهل

 مر»  ىكيسلا تاقيط ه.“ ةيئدل بعاوم هنأ رشيلا ريخ رابخا ىف رصتخملا مدرأت 0

 خيراتلا ىف يي رد ه.ا مظنألا ردلا هه ىزيرقم ططخ ه.* ةيئايعت فداقش

 ميلاقالا بئاجم ها. تاقولخم بئثاجت ه..  بداجتلا ةذيرخ هه ١ فنالا ضور «٠

 هإ؟ دجاوخ خيرات نم لوالا هأل* سبوخ خدرات هأإن كوملاا ضعب ركذ خدراوت هاأ

 ءدخبلم خيرات هأاب ةمركم ءدكم خوراش أ هديزك خورات هأه ىروزرهشلل ءايمل خدرات

 ةرضاتكم هز*أ ىداطلغم رجس هأل. لاول بلاطم ه1 فاصو خدرات هأد هروغم

 كولسلا باقك ها“  ككارذالا ةلود ىف كالسالا ةرد دا“ ١ نيقيلا ملاعم هال“ لئاوالا

 م14 ىجتع مدرات هاك تشتهي كسل ها'ب ءابنالا نوميع هز“ ككولملا جارس هام

 هس»  رحنلا ةدالق ن“*#  هافلخل ةهكاف ها" امال دوقع ده“. 2 قاجنلل ىبتعلا حوش

 بختنم ها" 2 ةداعسلا ىاتفم ه8  ملاوعلا رظانم ه“»  ةبذعلا لصانم ه“* ىلخأ زيرع

 ىرافغ نانسراكذ 0 ةباكحصلا ليداضف نزاكإ مارغلا ءافش ءهدعوم <“ ها*و عالطالا دصارم

 المل سنالا تاكفن ه5“ ناتسراكنلا ةمجرذ ناهللا ةعون ه8 ةوبنلا كعاوش ه8
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 جرف عم ةعيرذ هدمجرت ه8 ىرال خيرأت هجرت ه» 2 خيراوتلا ماظن هت“ 2 ىمان

 ىلاشداه ضعاوق ه9 هاشقلود ةركذت ه8. <-تاحشر ءدمجرد هي  ةدحشلا دع

 تايبدالاب ةقلعتملا بتكنا

 بنئاكلا بدا مرش هد“  ءهايبملاو ةنكمالا باتك هدأ ١ () ىناديم لاثمأ بورض هد.

 نبال ةيعيدب حرش همم نسل نبا رهاطل ةدربلا مرش هه* (") بجاأل نبال ىلامآ هم»“

 نبال ا 3- فطالا نبال هدوب حرش هدا قوزرألا نبال هدرد حوش هدا هيل

 ضراغلا نبال ةيناتلا يرش ها  ريبضتلا ريرحت ه٠.  لالهتسالا ةءارب هد ةجخل

 ةويح ها»  قاروالا تارمث ه1 بولقلا رامث ها" ىسراف ضرافلا نبا ةينات حرش ه

 بيطلا نأ نآاويد ها باهشلل صاوغلا ةرد حوش صاوغلا ةرد 4 ناوي

 همأ 2 ىبنتقأا حرش ماظنلا نم ىناثثلا ه٠. (>) ىبنتملا ىلع ىدحاو ه1 2 عفا

 سم 2 قرع ناويد ه»* (0) ىلع ناوهد حرش هم" ىلع ناويد ه“ ىرغخ ناويد

 هيبنت ه,م هسا تايبا بارعا هد# )0(  هسامح ناويد هما >صضرافلا نبأ ناويد حوش

 همأ 2 ىرشخرال راوبالا عيبر هم. ةغدلبلا موسر 1 ىنج نبال ةسامأل تالكشم ىلع

 خيش هدنيفس هم“ 2 ىراقلا يارس هد“ ١ باهشلل ءابلالا ةناكجر هد“ () هاشنالا صاير

 نويعلا حرش ةدح ديرغلا ىكقع هدا عيسلا درط هد طقسأا مارض ةدح خاص

 كا“  نايقعلا كئالق ه8 2 ءاشنالا ةوهق ه1 ىتالعلااادقرد ' ودا## تزعل ركع

 651 ريثالا نبال ماسلا لثملا 0 ىدفصلل _مجحلا ةيمال مرش ؟* ةينابهشلا عدمالا

 ءاشنالا حاتفم 0 (0) قيرعلا نيبال ظرماسم هلم 2( فرظتسم هث؛ بغار تأرضاتم

 حرش ه.» 2 ىشيرشلل تاماقم حرش 18 ١ (*) ىريرح تاماقم .أ تاقلعملا حرش

 4 ةيكملا جنم 44 ركفلا يهانم 0 ىديوح تاماقم 4. ىريكعال تافاقم

 مدعوم 1١.١  ىراقلا ىلعل لئاسر ءدعومج# 1.1  ىبلاعتلا ةعومرحم 4.4 2 قايزرملل حشوم

 "*  ةناجرلا ةحفن 4“  نيطالسلا ةكصن 117" رحسلا ميسن "ل رهاوزلا دوقع

 برالا ةئياهن 15 >ىناميهلا تمكن

25 * 



 1ظ6

 مالكلاو دئاقعلاب ةقلعتملا بتكلا

 حاضيأ 10 نيدلا دعسل دصاقم حرش 4. 2 ىرهبالل فقاوملا حرش 84 (0) فقاوملا

 ىلايخل ىلع ىلاعتملا قف 17 2 سئاقعلا ىلع ناضمر ءديشاح نيحلا ىعس مرش

 (") ىلازغ تمفاهت 14 ١ دئاقعلا حورش ضعبو ضيز نأ نبا ءهديقع حرش ه0  ةلدالا ةرصيت **

 ضفاور ىلع در 135 ١> هداز هجاوت تفاهن (”) ىجتوق ىلعل جيرجاتلا سرش ا:

 «رعإل هيناهب عم لالج المل سئاقع حرش 11 لوقعلا ةياهف 1“. (0) مودم ازويم

 ةياهن 1ع ىبيناكال صخاملا حوش صنم هاو ىراصفلاو دوهملا ةبوجا ىف ىرايال ةيادع

 لوقعلا ةياهن رصتخم عم مادقالا

 ةظعوماو فودصتلاب خةلعتملا بتكلا

 هل“» 2 ريبدتلا طاقسا ىف مونت 1 )(١ ١ بيعرتو بيغرت 1 مراخل نييبت 1

 هداز ىلع ضيسال هعرشش حرش 3: ىاليكلا رداقلا دبع خيشال ةينغ 121  ةيدمحم ةقيرط

 مولعلا ءايحا "م ىراقلا ىلعل صوصقلا ثر عم ةعيرشلا ةرصن ىف ظعيرذلا ةيعذ

 هدلاسر 125 ىسراف فراعملا فراوع حرش #1 2 (*) فراعملا فراوع 7“ ١ (0) ىلارغ مامالل

 رودصلا سرش 752 2 () ديحوتلا ةروج حرش 170 ١ ىروشقلا ةلاسر حرش 84 ةهيريشق

 ىنسنمل ءاهسأ حرش 190 2 ىنزار رخن مامال ىنسأمل ءامما حرش هن. 2 ادخ ءامعأ حرش 1

 ءهركذف 1* رارقلا راد ىف رايخالا مهاوج هم  ةرخآلا روما ىف ةمزاللا ةعوميام 10١

 امه (م) باطل لصق 00 ىنارعشلل تيقاوي 1 () ىارعش نازهمه "هم ىطرق

 قروفيدلل ابور ريبعت 11 بوي“ بانك ؟.. .-(2) بولقلا توق: هدإ., جبولقلا ترو كك

 ىرهشقلا حرش ىف ةلالدلا ماكحا 112 ىارعشلل ىربكلا ننملا 30” 2( ركلا ةيتاعتتا 17"

 (0) نموملا حالم 1 ىلاثلا سادملا ىلا ةرصبتلا نم ىلوالا ةعاطق 0 ايركز مالسالا خيشل

 4. 2( فيرش ىونتم 11 ١ علا نبال هينا سرش 418 ١ (0) رارسالا فشك

 نيدلا رحكصا تاحفن 4: ١ راطع خيشلا تافأوم ضعبو ريطلا فقطنم عم فيرش ىونثم
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 ىرصيقلا دواحل صوصفلا مرش نم هعطق 1:7“ (*) ىماج الم تايلك ه0 ىونقلا

 مكلل صوصق 4و

 موجنلاو باستملو ةميهلاو بطلاو ةيحلاب ةقلعتملا بتكلا

 تاراشالا حرش 4م  افصلا ناوخا 100  ىنارلل تاراشا حرش 10 ١ تاراشا نم امم

 ى افش 'مأ (2) انيس ىبال تاجعأ اميس نبال ءافش 4 ىسوطلا نيدلا ريصنل

 ةيادع جوش 02 > ورالو ربه لكضاق 17 افشلا نم تاعيبطلاو فطنملا هن“ () فطنألا

 حرش كممب  ناج ازرما نيعلا ةكح حوش 4م قارشالا ةيكح حرش هدم هداز النا هيل

 ةيقرشم ثحابم 1. )(  تاحراطمو عراشم مل هيلع بلاطم كم. ١ (0) تاجولت

 هيسمش حرش 11 ١ فقطنم هدعوم# 4“ ١ فطنلا ف ساطسق 17 ١ متقلا وبا ريم 19

 ءديبشادح انيس يالا ناوذاق) ديسلا طخ ةيسمشلا حرش 0 هيلع ليسو

 م 2 () هاش مزراوت> ةريخذ 8 (” بطلا ىف اشاي ىجاح هافش "2 >> ديسال ىرغص

 ةعومجم سل"  دواد ةركذت ”" ١ () ىسيفنلل تامالعو بابسا حرش ..أ تامالعو بايسا

 زجوملا حرش م جرغلا ىال طارقب لوصف مرش نم لوالا دلج .# سونيلاج مالك نم

 0000 كرت (ناببلا ةناغادم ١١ ىكرتا تادرفم) 0107 قيرشا نبا راكدإب «نإ) ١١ ؟ىضاشماللا

 ىطسجم ردرتخأ حرش « 2 ىطسعم ريدر «) 2 لحكلا ىف ىفك س6 بطلا ىف دلشرأ

 ىف كاشرأ أو سديلقا هدهجرذ |* ىسوط ريصنل سديلقا ريركت“ إس جرعالا ماظغل

 مويانلا ىف ةنمثملا ررد «» كب غلا حيز ك0“  موجنلا ىف لخدم كل  موجنلا

 جاقعم ىربعجال كرك ذن حوش 0 نيدلا ماظنل هركذت سرش .. 2 تاطورد#

 باسالل ىف ىفاكلا 2 رش يلع باسل ىف لوصف ىلع باسال

 هنوغو « بنك

 نإ ىلالطسق او بئارم ءدهومد دال فقطنم م“  هبيط ىلع ىريوذ م

 روهغد ىلح كرس ةياقولا ىلع ردك ان“ روصخألا ىلع بيرقت و ىجبطاش ءاعوم“
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00 

 61: 1 'ال' ى الد 0» 62 1 9

 ةتاناة م11 ءعسع ه٠ الظق]1:8“ 1 دناهن هعأس (0601:ثةمبنظهرجوأ# 00

 رديونتفد ئكنسدناة بفك اغا ريشب

 نميريسفتا» ٠ ئاكيرتام روصنم» ىال .نارقلا :تاليوات»ريسفت“"[1!  !(ع) كفيرش فكضم |

 روسفن ه ىفغسنلا مامالل ليزنتلا كراطم ريسفت * (* ىوغبلا مامالل ليزنتلا ملاعم

 رهسفت م دوعسلا ىلا رهسغت نم دعطق ٠ غيادلا مج رويسفت 0 ىربطلا ربرج

 رهسفت أ ميرم ةروس نم فاشك ريسفت ٠.١ ١بكئارغلا ريسفت © ١ () ظعاولا نيسح

 ع يعاقب ءديشاح ا! ردلا مظنب ىمسملا ىعاقب ماما ريسفت ا ناببح ىال رجلا

 ىواضيبلا ىلع ماصع ءديشاح ا!" ١ () ىواضيبلا ىضاق ريسفت ١ 2 ىدادغبلا خيش ريسفت
 رخآ ىلا كعرلا ةروس نم ثيللا ىلا ريسفت نم ظعطق اه (0) دوعسلا نا ريسفت )0( 2 ١١

 تادرغم ريسفت ١ ١ اشاي لامك ىبال ريسفت .٠ فسوم ةروس رمسفت 1 (") نارقلا

 مس  قذاتلا مامالل ريسفن م“ ىراقلا ىلعا نيلالخل ىلع نيلامج ريسفت "8 () نارقلا

 لوالا كلل " >> ىنزاخلل ليزنتلا ىلاعم ىف ليوأتلا بايل ميسفنت "» ىيدلا رخن مامالل ريسفت

 بابل ريسفت ىم ىناثلا كلجلا ماعنالا ةروس رخآ ىلإ نزاخلل لبوأتلا بابل ريسفت نم

 م 2 مامت ىكرتلاب فادصالا رغاوج ريسفت ".» ١ ناوقلا رخآ ىلا فهكلا ةروس نم ليوأتلا

 ريسفت "| ىركسعلا ىسح ريسفت نم لوالا كلط,ل ا. () ىسرافلا رهسقت نم ةَعطق

 مسرع ىورقنالا ليعامسال فيرش هدكاف ريسفت ىف ةينيع تاحونف + نارقلا ةروس ضعب

 نايبلا حتقب ىمسملا حتفلا ةروس ريسفت + ريسفتلاب ةقلعتم اهرثكا لئاسر ةعومدم

 ىضاق رهسفت نم عضاوم ا صعبا ىف هلوسا ةلاسرا 1-1 + جافا ةروس اريسفت» ى الاسر "د
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 ح١ قداح نجع : 0 2 رع .ىدحلا هش تاقيلعت م ءايخلا ءرج ىلع ماصع عم ىدعس ةيشضشاد ٠ اه يغو

 بطقل فاشكلا ىلع ةيشاح . ىواضوبلا ىلع ميحرلا ىيع تاقيلعت 1 ىواضييلا

 ءاينلا مزج ىلع ىواضويلا رييسفن 5 ىواضيمأا ىلع هدأز ىيدلا ردص نإ ىزاولا ى .ىيدلا

 ىصضاقلا ىلع ةداروخ كبش ةيشاح نم ىلاغلاو لوالا دم 5 ىواضيملا ىلع ىدعس

 01 اس ةيشاح+0)/10 كاشكلا | ريطفق, ءيشضاح قم“ عبازلاو«تلاثلاو ىاثلاو لوألا دلثملا

 ةريغو ىطاش حرش #8  ىرزإل نبال رشنلا باتك * فاشكلا فشك #0 ١ ىواضيبلا

 ىلع ةيشاح ه» >-ىطويسال ناقتالا بانك هأ ىناروسلا فسومل هداف ريسفن ه.

 نم لوالا دلل 0 ىناهفصالا بغاوال نارقلا تادرفم ها“ نيدلا يضع ىضاقل فاشكلا

 ها 2 (1) ىراضبلا جحص هه ١ فهكلا ةروس رخآ ىلا ىوغبلا مامالل ليزنتلا ملاعم ريسفت

 ىواضيبلا ىضاقلل جوباصم حرش هم ىوغبلا مامالل جيباصم 3 ىرهيشقلا ملسم جبد

 '' 2 ضايع ىضاقلل فيرش ءافش ه1 (2) ثيحلل لوصا نم رخا بانك اهدحا لوا ىفو

 عساتنلا باب نم ىرزِإمل ريثا نبال لوصالا عماج ىم هعطق 1 >(") كلام مامالل اظوم باتك

 راهنا ىلا نيعلا فرص نم لوصالا عماج نم ةعطق 4 دصاقلا ىق ىناقلا نكولا نم ىهفنا ىلآ

 ىلا يذل لاطب) ىف لصفلا نم نيدلا باهش ءافشلا حرش نم ىناثنلا كلحلا ؛خ ةصوصخقت

 ىلا ثلاتلا بايلا نم نيدلا باهشل افشلا حردت نم نماقلا كلكلا 1 عفانملا تلح

 نعل لوألا كللمل ىرزمل يردك نيصح ىصح باتك ليكولا معنو هللا انيخو

 41 ىراقلا ىلع تاعوضوم بانك 1 ىطووسلل روجكلا عماج حر نم عبارلاو ثلاتناو

 ىف ةياهن نيعبرأ ثيدح جوش 11 هداز نامقعلأ راوذالا قراشم ةمجرت نم ىلوأ ءدعطق

 رد باقك ىراللا نيدحلا حلص لئامش مرش أ رمثالا ىبال رثالو تيرحال بيرغ

 ةيدعأ حوش 1 ثيدحأمل لوصا ىف ركفلا خبخ باتك ل“ صئاصأل تاريعم ىف صلاخل

 هيحمد“ تقيرط رش # ١ ىدركلل ديد“ تقورط حرش © (0) ىنالقسعلا رجح نبال ركفلا

 ةبخا باتكو ىدنفا نانسل يح كسانمو ثيحال ىف قاشعلا ةكيس ب ىدنفا بجرأ

 ةذرعل فشاك باتك 4 تارببلل لشالد م دحار لج ىف رصم جيراتو برعلا ناسل نم
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 ة.. لودسلا تياغ باتك أ تيرا لع 3 كاك ىبهذلا ةتسلا بتكلا لاجر

 نيعبرأ كرب ل.> حرمت ركببد» نيعبرأ كعب لح حرش اههف لاسر ءدعومج م“ لوسولا سئاصخ

 تيداحا اهيف لاسر ةعومجكم ما“ اهريغو ىناهفصا نيعبرا ثيدح حرش هعفد لامك قال

 هريغو ثيدحألل ىف لاسر هءعومج# م اهريغو راكذا باتكو هللا الا هلا ال لليضف ىف ةعمتجم

 لداسولا عموكام م فيرد لشامش ما تيدا 3 ىزأو )] فياحالا كيعل ةلاسر هم

 تاكا معلص ىنلا فاصوا ىف ىقتقنم باتتك مع ىراقلا ىلعل لئامشلا جوش ىف

 رمثالا نبال ثيدامل بيرغ ىف ةياهنلا باتك نم ىناثلاو لوالا هلأ ؟ بادعالا ف باعيتسالا

 هرم ىطويسلل صئاصخ باقتك 1 ١ ريغصلا عمات حرشب ىمقلعال رينملا بكوك 1

 ىراخضبلا تالكشم مرش مجيقنت ٠8 2 ىوطرق ههركذت 15  هداز ىلع ديسل مالسالا ةعرش حرش

 ىشصاقم باتك 1 2 هريغو ضايع ىضاقل ءافش 10«  راونالا قراشم سرش ىف راعزالا قرايم

 ريغصلا عماج باتك !.. 2 ريبكلا ىوانملا نم عبارلاو تلاثلاو ىناثلاو لوالا نيل و7 ١ ملا

 ىراقلا ىلع لمامش حرش ا" 2 ناميالا بعش باقك ا“ ١ قارعلل هيفلا حرش !.|

 ىكبولل افش حرش 4 ثيرحذل ىف ةياهذ ا.ه ىراقلا ىلعل جيباصمللا تالكشم حر ع

 جيباصملا تاكشم ا. ةيندللا بعاوم رش نم عبارلاو ثلاقلاو ىناثلاو لوالا لالا كلل أ.

 ىنالطسقال ىراخيلا حرش |.  ريبكلا ىوانم نم عبارلاو ثلاثلاو ىاثلاو لوالا 1:الا كلم 1.1

 كتلجلا | داهإل لياضف ىف ىاشعلا عراصم ىلا قاوشالا عراشم ا" 2 ريثالا نبال ةياهن اا

 ىراخضبلا مرش نم ثلاقلاو ىناثلاو لوالا جلل (* ىنامركلل ىراضبلا حرش ىم ىناثلاو لوألا

 بنوك |  ملسملا مامالل حيحصلا عماج ا! )(  حيباصملا ةروكشم حرش ١! ىنالطسقلل

 فراشم حرش |! ىناقرزلا حمد ةمالعلا مامالا خيشلل ًاطوملا حرش !اه رذالا ملع ىف رعزالا

 ىراقلا ىلعل ملعلا نيع حرش ا" < ىفطصم لآ ةليضف ىف افولا زرط باتك ا"» كلم نبال

 لداسولا عفذأ (مدع ىنالقسعلا ردخ ىبال بيطهتلا بيرقذ ا مالسالا ةعرش حرش 1

 عبارلاو تلاثلاو ىناثلاو لوالا كلل ا": ىطرق ءوركطت 18: ىريكلا سئاصخ اه

 محلا كسافم بانك (4 نيصح ندد جرد ا ىيعال ىراخبلا حرش نم سا
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 سرس ماكحالا ماكحا ا لوصالا عماج بانك ا بواقلا ءالج ءدلاسر 1“.

 بمتاوم باتك "© )(  لولا اهيا باتك |* >فئاقرلاو ظعاوملا ف فئافلا ضور باتك

 تاكا 1 رهجك روس حمص 1“ ىراقلا ىلعل افشلا حرش ا“ ملقب حدصملا ةينحلالا

 ماه نبال ةيادع حوش كامكل 11: نوح للمكال ةيادع حردت كانك" 5 )ه( ديال2

 مم#»  ىناتسهقال ةياقولا رصتخم حوش زن ىزارلا مامالل ىدعازلل ىرولق حرش باقك [6

 تاعقاو بانك ام ىدنفا ىفاست مرام نيهبت باقك 8ع (8) ىنيعلل زفك حرش باتك

 ىنيع ىلاواتذ !*» ىلصملا عجرم باتك ا« 2 كولملا ظفحم بانك |“  رداقلا دبعل نيتفملا

 ىب دمتم مامالل لصالا باتك |ه١  ىواقفلا ةصالخ اه.  ميحرلا كيع ىلاواقذ )5 هللا

 (*) ناخيضاق ىلواتف |ه*  هقفلا ىف ىوانفلا ظرص اد“  هيدنع ىلاوانف ام" ىابيشلا ىسح

 ىاواقف اد»  هيزازب ىلواتف !د/ ىىدنفا ىم# ىلواقف اد )"(  ىورقنا ىاواقف امه

 () ىلاليذرشل ررد ءوديشاح 1! 2 (0) ررغ ررد باقك |. 2 هيريخ ىلاواتف ١1  هيريهظ

 ىواخل باقك ا ةيادهلا ليمكأ ىلع هيشاح (* () ةيادهلا ىلع ىدعس ءديشاح 1

 نيتفملا ةنارخ 1٠0 2 ىزابخلل ةيادهلا حرش ا!  ةيادهلا ىلع لسمكا "© هقفلا ىف

 أ نيركبلا عمجم جرد 7 ردصلا ىلع ىذا ةيشاح 8 نيلوصفلا عماج 6

 )ل (*) ىلاتسيهق ل“ فئاقدلا ونك حرش فداف رهن (/# ١رردلا ىلع ىلالبنرش لئاسر

 () ريبك ىناتسهق ٠١  ىنيعلل وكلا حرش 1«  هيرهظ ىلواقف )»05 () فدارلا رج باتك

 هقفلا ىف ىنغملا باتك ام.  يىعليزال رنكلا حرش نم ةظعطق | ١ () ةعيرشلا ردص !:+

 ناكملا بائك نم ىجايرال زغكلا حرش نم عيارلا بدلحلا ام ىعابو رذكلا حرش امأ

 ضيف باتك امد ةعيرشلا رحكص ىلع ىبلج ىخا باتك [ه* نودلا ليمكا باتك اد“

 باتك امه داشرالا حرش ىف داشرلا باتك ام“ تاياورلا ةناوخ امل هقفلا ىف ىكركلا

 باتك 11 راقغلا صنم باتك 1 (]) ىرودق بانك 1 كييشلا مكاحكلل غاكلا

 0| كناتك 1120 رارشا ىاوامفا بانك ![1* هيجلاولو ىاواتف |" ٠١ (0) ركالا ىقتلم

 فح ىف باتك ١!  كولملا ةفحت 180«  عفانلا هقف /!!  ناعاشلا ةف ا () ىبحخل
 آلا. 26
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 ىدنق مهلا ثيللا أ ةمدقم .. نييدهملا ةياحه عم () باستحالا باصن !1 ١ عوومبلا

 رشع انذا نوقم ما» )*(  فئارلا رج نم معطق "ل >ىدشارلا ىسيعل لضفلا ناونع اا

 فسوب ىنأ جارخ باتك ا.ه اشاي لامك ىبال ماضيالاو حالصا ل. دحاو نتلج ق

 دقفلا ىف رييكلا عمال صيخلافت ".م ررحلا ىلع ىلفاو ءديشاح ا. رردلا ىلع هداز ىمزع ا.

 عمجام ىلع كلم ىبا ا عل ةيادهلا ىلع لامك ىبال تاقيلعت 51

 ءمم لم 1" بهاذا فالقخا ىف بهاوم ا* ىدذفأ ىردق ءدعومتج# اذلآز نيرجلا

 ىقتلم سرش ا«  ىراقلا ىلعل ةياقنلا حرش ا  رامخملا ىلع رايتخا »»  ىونزغ

 راض 1[ دقفلا ىف ىونعم ءايض 1. تايختنملا عمجام 1 دومدل ضقارف حرش 1

 سضئارف حرش 1 رئاظنو هايشا ءديشاح امه رئاظنلاو كابشا مان دقفلا ىف لزاوذلا

 فقيفوتلا تاعك ةياديلا 8ع زل" عمجملا حرش ىلع خيا 0 فيرش كيسل

 حاضيالا رون رش الفلا ارم 0“. 2 ملعتملا ميلعت سرش م ١ (7) ملعتملا ميلعت ٠

 حرش فياقح بانك ا0» ةيئايعولا ةموظنم مرش ا“ نابعو نبأ ةموظنم حرش ا

 مرسم ةيعفاشلاو ةيفنأمل ىف لوصالا عماج "د لييستلا تاعك اع ةيفسنلا ةموظنألا

 مرو ريبكلا عماج لوصأ ا. عدادبلا ىم ىناثلاو لوالا كلإلا )“ب جوقنتلا رييغت

 تاحفن ءةمجرت 5*8. ' ىراقلا ىلعل داعس تنناب حرش ىف داعمالا باب صتف اهلوا لكاس دعوت

 كلج ىف سنالا تاحفنو ىصقالا دصقمو ندزدافلا ياهنم هدمجرت تا  ىبلج ىعمالل سنالا

 باطقلل بويغلا تفشك اخ ١ روهالا ةالو ةكصن ىف( روتنملا ولوللا بنتك 82 د1

 ىنسأل ءامسأ حرش ىف ءانغلا ءايمك 4 رطاشل ىقت "عم ىقالل ليعامس باقك ا"

 كما »ت8  نىجرلا دبعل سنالا تاحفن عم ةيفوصلا تاقيط ىف نيطايشلا ءايلوا نطذا مع

 ىسراغفلا ند ىمدك باذذل لصف ا"هأ ىخارعشلل نيرتغلا ةيبنذ .٠6 ىدوبدلل ىصقالا

 ىالخالاو ىذملا فئاطل مه* هاودلاو ءادلا امد» ىورقنالا ليعامسال ةينمع تاحونف نم

 صوصغلا شقن ءهمجرت مم» ةروثأملا تاوعدلا ىف باقك م١ ىدنفأ ىق ىونفقءا حرش )هه

 ناوود ىنسلل ءاهمالا جرم 8 رو.ديلا نيز بانك "1 فودحتلا ملع ىف باتك هد
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 مولعلا ءابحأ اما“ ىريشف ماما ةلاسر ىدهلا ماع باك "1 ىزاربش ظفاح

 0 راعزالا ةكفن (») فيرش ىوذفتم 0 سنئالا تاكافن وجرت ا

 7 رداقلا دبع ديشلل ةينغ 81 فرشلا ةيمالا رش ىنارعشلل رهاولملا تيقاوبلا

 روكا ن» ايندحلاو نيدلا بدا مين ةفيطل لكاسر ءدعومتج# [٠ نيحناصلا ةحار

 «رهغم باشك 4 ىسوطلا رميصنللو نودلا رحصل هلاسر "د هيكم تادحوذف |" مك

 ال. ىرايحلا ةياده 1 كيشرلا ركب "يد (:) ىكرتلاب داقعلا ىف باتك ا«

 ىوكوب ءدلاسر ادا“ مولعلا ديقم طوع فقاوملا حرش ىلع ةيشاح ما ربكالا هقف مرش

 ادا ىلاهغصأو يي عم ةدلدع َح م ةعوبكام امه نيعبرأ لوصأ مر ىدنفا سيد

 تفاهن نم سيرد ءديشاحع امه مالكلا ىف فقاوم حرمت ام بجاو تابتثا ءدعومدام

 نيحلا لالج ٍبحاو تايثا١ ىتاود ءوءومكام 1 مالكلا رك ةفسالفلا

 لكاس ءدعوم كام مو لالفل ىلع ىلاخيلشح 89 0 ىلع نبدلا 6 مر“ ىنيادلا

 لحعمو بولقلا ءالج اهيف ىوكرب تافيلأت ظعومجام «٠  ةلالضلا نع كقنم 88  ىلازغ ماعا

 حاتتفم فوصتلا ىف ىدنفا دومحم ءهعومجمو نيمنانلا ظاقياو نيكلاهلا ذاقناو ةولصلا

 ليفح ءدعومدكام )“أ فقاوملا حرش ىلع ىلج ىنسح ."٠ قديما رونا 3 جحالفلا

 5 لكاسرأ ءةعومكم»“# ةفلتخاملا كناقعلا ىف اهلوا لداسر ءدعومجحم ىناز اقفتنلا

 ل راونالا علاوط سرش 41 )0(  حصاقم سرش اه رارسالا فشال "* 2 ةيهكلش مولعلا

 ديحاو كلج ىف اهريغو موظنملا سقفو فورخل صاوخو هللا رماب مكانمل ةزوجرا ا"... دكيرهت 2

 رمركألا ىلع ريرقت )  ىيحلا ضع سرش .٠ 2 لوصالا ى ىراك هرقنل جقفت حرش ال

 ىلج ىسح إو ىواحر ا لوصالا ىف ميضون ا“ جضوتلا ىلع حيوان 1*٠

 ىهتنم رصتخم حرش ١"  قاعاس نبا عيدب “إ/  دكلم نبا ءديشاح 5  حجدولتلا ىلع

 ىلع فيق# * لوصالا ىف ىتغم .“#٠ 2 هدضعلا ىضاقلا ىلع فيرش سضيس 1 )  دحعلل

 راغم حرش مسمع عدادبلا لوصغن اضرار: ورسخ الل حدوات ءيشاحح ااالزازإ ىنكيسخالا

 را (2) طيخل سوماق :0*٠ (0) هوردولل ماك ت» ىرشخزا ةغالبلا ساسأ اه

20 
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 علا ابطأ قيوماك 0 حاك ءهمجرت ىكوق نأو ا سوماق ءدمجرت ىف سوواي تمغل

 برعلا ناسل نم لّوالا دليل ريمرسرم تادرفم باذيك رس (2) ريبك ىرقخا "٠ ل

 فاكلا رخآ ىلا نيسلا فرح برعلا ناسل نم ىناثلا ضلجلا مع ءارلا فورح رخآ ىلا

 لاكشالا وهظم مس باقكلا رخآ ىلا ماللا فرح نم برعلا ناسل نم ثلاثلا ىلكلا م

 فلا ع. ىسراف تمغل 0 ىدعاش “م ىميلح تمغل “ب ىونثم تاغلو

 فّئاق نم لّيالا كلل مس“ ةغللا عماج ممم  ةغللا بيطهت 6  محاحصلا نم ةزومهملا

 3 ىماس ماب برعلا ناس رم برالا ىصقأ معو بدالا خمدقم )عع ةخغللا

 ]ل انيس نبا ىلع قال بطلا ىف نوناق تايلك 1 لاعفالا ءامسأ عم ىماسالا

 حرش ه0" ١ ىطاشنالا دومحم رجوم حرش م" ١ ىنيورقلل زجوم حرش م  وجوم بانك

 طقأ م4 سقنلا ىف ناوي ةدام "مد وجم نمل فيرصتلا باتك * ىسيفنلل رجوم

 ةحصلا ظفحو بطلا يزومنأ "مأ دولوملا ريبدت "هم. نوطالفا تاحكصم )"ه4 عفانللا

 ةعاجق *كر» ةيودالا بانك منع تاناوببأملو تايويثل فاو | 2 رطعلا ةضور “٠

 رس نازملا ملع ىف ىلالينردتلا بانك كم بطلا ىف فيرصتق ةعافصلا لماك ىم

 بايسأ حرش 4: دكحاو كلج ىف ايها ىف ىرخا ضداسرو ةضورلا باتكو ميكحلا ةبتر

 لاسر "لأ هيتس ءدبهوم "بي. 22 ىدنفا ويوع ريس 1 ىللكلا ريس ١*٠ .. تامالعو

 ىعولا مقف ”.ع هروفم هدنيدم خيرات ".)“ دمركم ءدكم خيرات |" ىناقاخ ةيلح

 رشبلا رابخا ىف رصغخم رات هداز ىيونل فداقش ليذ "مم ىبتقعلا خيرات ىلع

 ظعطق ".. 2 بدالا تمياهن 4  همان هاش "ب»  اهلعاو ةكم ليضف ىف فيطللا عماج ا.

 نامثع لآ خيرات م“  راعزالا فشن نب  رابكلا ةفى# "ما ١ ططخلا نم

 ضيرات "م4 ىخضيش ىلود فئاقش ليذ م  ناكلخ نبا خيرات "مه ١ بابلالا ةفحن مع

 خيراوت بختنم "4.2 2 قشرغلا دنهلا خدراق 1 ىجاشن خيرات هه هدد ىلع تايلوا

 ظعطق *  ايلوا ضيران ه1  خيراوتلا شيرات **  ةحئاللا ةرغ خيرات "3 ١ ايكح

 مسك ىنبع خدرات م خعطق دعند ىنبع خيران نم خعطق رو ىبلحلا اوبس نم
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 م.  تانثأك تاره خيرات "5 2 ىماطعل فئاقش ليذ "*» ىلا ريش ىم ىاثلا نكول

 ميج ىقاعمسلل باسنا م “ قاوعش تاقبط .“ لاوالا ةقرعم ىلا لباسو #. ىرال ضيرات

 هيلا 58 م. 2 تاقولخملا بداحت 2# راع روص بئاجتلا ةطيرخ م... 2 ىنيع خيرات

 3 لوا لوقا ىدنفا وذل 1 535 2 نادمم" ناشكنامك نايب_ قابس ةلاسر ©.

 ىف ءافنحلا كلاسمو بيبحلا صداصخ ىف بيبللا يزومنا اهيف لساسر ءدعوم يم #| 2 موجنلا

 ىكرتلاب ءاهلوالا ةركذت ما“  تاياغلا ةياغ م" طحاو كلج ىف اهريغو ىفذصملا ىدلاو

 ىناحورلا يالع ىف اهلوا لماسر ةعومجحم 70 ضايرلا ةرهز ماه راونالا صقاول 1+

 خويشل هدرب ءءديصق حرش 8.  داعس تنناب سرش م1  وييمتلا باتك 6# ناتسلك 8

 مرر قوزرم نبال هدرب ههطيصق حرش #80 هللا عسل هدرب ءيديصق مرش 50 هداز

 تايبدالا ىف باتك م4 فحلا | نازيم 2 )هيا لاتمالا قتال ضعقدسما )ا ,٠ ماصبلا تروم

 تادرفم ءدعومدام 11 ديزي ىب كلاخ ناويد 80 تايببدالا ف مالكلا رك 0+

 نإ رايحالا نضور 50 ١ ناكل ادوقع 5 ١مولعلا ىف هفيطل لاسر عدعومدم 5“. ١ .تاببأ

 ان كواملا جارس “د ركب ىال تايعيدب مرش ا“ سمافنلا (سناكام

 نودحلا كضع ىضاقل نالخالا ملع 3 هلامسر نار ةبامصلا نأوبد ري ىماج انالوم ناودبد

 رميعتا م ناووكلا .ةويح ىجافخلا ةناكر_ 5. حئاصفلا ةحبز عمو

 ل ل دنكملا جنم 5*8  لاقمالا عمبحم 7*  خيراوتو دئاصق ءدعومحم مع“ ١ (0) همان

 ديرفلا للقع 5516 بدالا ناويد 8م مجكلا ةيمال حرش عرعر ىذتلا ناويد جرمتن

 ماصعل هراعتسا سرش مم“ 2 () نيدلا عسل لواتم ه# 2 نادركس مدأ ىفاغأ رصتخم *ه.

 ىف رصتتخم ملا لوم تايبا حرش لوقم هد ىاهفصالل ضورع حرش هع نيدلا

 لوطم ءديشاح م1 حاقفملا ىلع ةيشاح مدد نيلك 022 لوطن ماك 5 ىلاعملا

 الم ةيشادح سآر صيخانلا ىلع 0 اهل ميساقا رصتخم ءديشاد 0 يسال

 جاتافملا ىلع هداز خيش حرش 80 لوطا )ن2 جيس مع 111 نمل لع جلل كانا نو ىلا تح

 ءدبيشاح 4 فيرشلا كيسال حانتغم حرمت ب نوحلا بطقت ماتفم حردلل عاف
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 الم أ بييللا ىنغم حرش بانك 5. (1) ةيويمس بامكا لالخل ىلع ىلاخلخ

 ةيمورجالا جوش يوت ىماج الم تايبا حول عرس بارعالا كيفم (") ىماج

 ب )2 ىماشل ىلع ماصع ب 0 ةيفاكلا ىلع ىضر حوش بو ىرهزالا نب كلاخ

 1 بجاح نبال ليصفمللا ىلع ةيبتاح سك هحابيد حوش 01 طسوتم ةبيفاك حرش

 نيش ل“ حابصملا ىلع ءوض م هيفلا جضوت ىلع جحيرصت ما كلام ندال ليهست

 تابغ رمأ ىدن»ه ةيشاح ممم ىداتودل ىدنه ةيشاعحح 5م ةجابيدلا ىلع هداز ىلع

 خيفاكلا ىلع ىصيبخ مح حايبصألا ىلع كيلاقم م ةيناكلا ىلع ىدنه لضاف

 ىنغم رصتخخ# حرش ع ىراقلا ىلعا بيبالا ىنغم حرش بيبللا ىنغم ىلع ىنيمامد عم

 ىلع ىد.دراج ةيشاح م32 ماصعلا ىلع ىشناريش 1# ١ ةظيفاكلا ىلع ظيفاو م يتبل

 فيرش كيسل علاطم حرش ءديشاح 1 فرصلا ىف انب م4 اشاي نس محارم حرش م:

 ىضاق 6.1“ ىدنفا ىديعل تيد ءدمجرت 6. 02008 هنأ ىلا كماسسدح هن.

 بدالا ىف ريم ءدعومج“ هيأ قداقدلا عماد ه.و نيعلا ةيح ىلع ناجازرومم ه.* روع

 ةيشاح هنأ حتفلا نأ ريا ىلع هذاز ىراقنم ءديشاح ه.. ىناهفصالل علاطم حرش ه.«

 ءدعومت#* هأأ دخاو كل ىف ميحراا دبع ةيشاح عم ىمور دوعسم هأ. نيدحلا ىلو

 نعش حوت م“ +يحكلا ةيادع هأ“ دحاو كلج ىف هداز ىريكشاط عم ىادففا نيسح

 نسحلا نال عرابلا رصتخخم ها> ةيكافلا ةمجرت ىف افولا ةصالخ ها*  ةيسمشلا ىلع نيدلا

 ه9 ليمرلا باقك ه> >ىسافلاب تامسلط ها» لمرلاب طل ملع ىف بيغرث هل

 ةديهلا ىف لداسر ءدعومج# هانا سويءلطب ةرجت سوش ه“» 2 لاقثالا رج ملع ىف باتك

 سيسأت لاكشا رش ه#  موجنلا ىف ىلوا ءدمدقم ها“  ىمسرافلاب علاط ماكحا رد هلاسر ها"

 ماج هلل دحاو كلج ىف ىدنجرب عم ىومغج موش هم كحاو داج ىف ىدنج عم

 موكانلا ىل راكفالا ةكيتنو بايلالا خوك هام (*) ةسدنهلا ىم ثلتملا ةلاسر هاذ« ماكدالا

 ءديشاح ها“ ضيراقلا نم نويعلا ناسفأ ه“. ىدنفا بجيرا ةقيرط جوش 8
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 هانم  بدالا ناومد هأ*  ريبك ريس ءدمجرت ها“ 2 قارعلل هيفلا حرش ه» ١ ىلاخلخ

 حرش لوالا ءوجكلا ها“ ىراقلا ىلعل ةاكشملا ىلع رش تاقرم ها" ١ ةيادبلا حرش ةيادع

 نم عبارلا ءرجلا كال ىوانذمال ريغصلا عماجل حرمش نم ىلاثلا ءزجكالا ه)*م روغصلا عماج

 ليف ها“ بيذهتلا بيرقت ها ةداعسلا مهق ها. ريغصلا عمال ىلع ريبكلا ىوانألا

 ثلاثلا ءرجلا هد ظيوبنلا ةريسلا ىف ىلاثلا ءزجحلا ه؟6©  ىهتنملا ةيافك نه“ ىئاطع

 ىريشقلا ملسملا دهنجملا مامالل ىلاتلا حيحصلا باتك ه*“| ١ ريغصلا عمال ىلع ريبكلا رش ىم

 م مالكحلا لوصا ىلع لوقلا هاد نيعبرأ تثتيدح حرش لكاسر ءدعومجام ماخاب

 باتك هدا ><فئاقدلا رنك حرش نم ىناثلا ءزجلا هم. -2<فئاقدلا زنك حرش ىم لوالا ءزذل

 نارقلا روس ىلع يعاقب ءديشاح هم» ةباجتساألا ةيعدالا ضعب عم فوركلا ىم

0 

 641 5 "ال" ى الر 02 642 1 5

 21105 11601 هدد» يدنظ 872 05/201160 120ءق1" ©  هةت7510008 ه1 00115 ل" ه7 من"

 5111 عن] هنا: 1" 0معرتو عراد. 1305/1201: ععم ءودغ 10 ءكاوت" 0412 ه1 1

 23076 1001111: 71ر6

 فطاع ءوناخكيتك هدفي رق انو رديأ نامب ىذسمماسأ

 ءلواحشلا تمكلا

 لبيكأا ءدويجرذ 8 ليكأاو ردازو ةاروذ م فيرش ةاروت م فيدردلت فكاصم |!

 نيج رحا لو ريجك
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 ريسافتلاب ةقلعتملا بتكلا

 ربي سف 9 2 نزاخ نبأ رهمسفلل 4 ردرج نبا ربسفنت 31 )م سايع نبأ ربي سلا 4

 رميك ميس الإ 22 نيباالج روسفت 1 ةفرع نبأ )2 ليونتلا ملاعم رس

 روقنملا ركلا »» 2ىدحاولل ريجو | 0 ىدحاولل طيسو ١ 2 رارسالا فشك

 2 ريسفنا ” لاا مك م" ىروباسمن ا * ىفسنلل ريسمت ا[ ىطويسلل

 1 رس
 ١ مع ناهبزور سارع ىوفص رميسفت () ثيللا بأ ريسفت اه (0) دوعس

 مه  م* ىبطرق " >1 ىعاقب تابسانم .  ىلاغلا بيرقت "  موتكم ما نبال طيقللا

 ىراقلا ىلع "© م هكراحم "* )*(  ىضاق ريسفتا )“ ال١( ىذريراجل بيرد لع انك

 سو ع+ لداع نبأ رهف 7 1 ةيهيرتام مامأ تاليوات ري ”٠ ةيطع نبأ 4

 ردت و 2121807 17 قرر .نفحارعلا بز, "واتت روس تسل 1 ١
 دجاوخ ريسفت 8م طيسبلا ريسفت 50 2 عماوج ريسفت 88 مرح امذا ىلاعت هلوق

 ريسافتلاب ةقكلملا بتللا

 5 ليزنتلا راوسا هأ ىدحاولل لوزنلا بايسأ .٠ (") خوسفملاو خسانفلا 4

 قزاخجتألا ه»  نآرقلا رارسا صاوخ ه* (7) ىزارلل ةيوجاو ةلوسا ها“ راججالا ىلا ةراشا

 (ه) ىطويسلل نآرقلا مولع ىف ناقثتا ه»  ميظعلا نارقلا

 رهسافتلا ىلع شاوخلاب ةقلعتملا بتكلإ

 ىلع ىدنفا نانس ه3 (") ىضاقلا ىلع ىدعس هم () ىضاقلا ىلع ماصع ه«

 ىواضيبلا ىلع ورسخح الم **  ىضاقلا ىلع ىطومس 1 ىضاقلا ىلع ىفورزاكت .٠ ىضاقلا

 ىضاقلا ىلع ىنامرقلا ةروح © ىضاقلا ىلع ىناورش 4* ىضاقلا ىلع ىراقلا ىلع 4#

 ىضاقلا ىلع باهش ١ )( +4٠ ىضاقلا ىلع هداز طيش *؛ ىضاقلا ىلع ايركز ىضاق 1



209 

 ىلع ىدذثأ نافسب 3 )م ىضاقلا ىلع هداز ىذغلا ليع ٠ عهاز نيدحلا ردص 49

 جوتن #0 ىضاقلا ىلع ىفارهس فسوي “ ىضاقلا ىلع هداز برع فيرغ ىضاقلا

 ىضاقلا ةيشاح 4 ىدنفا ىدعس ىلع ىبكاوك ىدنفا ىددحوال ىضاق تايبأ

 ىئاوح ءدعومج# هعطق نددللا ةغبص ديسل ىضاقلا ظيشاد ب ءاحخاب ىسورال

 0 اضيبلا لحي ىدككوا ةيشاح ,ما180ل مدنفالا نوت ةيشاح ذا ي را ًايننا ةيشاخ+ 1 ©: ىواتظيبلا

 ىكاوكلل ىواضببلا ةيشاح ما“ ("”) هعطق ىسيشاح ىضاق هداز خيش ما“

 فاشكلا شاوكب ةقلعتملا بتكلا

 فاشكلا ىلع نيحلا كعس م١ فاشكلا ىلع ىبيط مه فاّشكلا ىلع فشك م*

 كبع ٠١  فاّشكلا ىلع ىميرق ه١  فاّشكلا ىلع ىليبدرأ مم >فاّشكلا ىلع ىزار بطق ه.

 ىلع لمكا ميش ورب (2) فاشكلا ىلع فاصتنا 4 فاشكلا لعررابلل دبع نا

 ىدنفا لامك 1* ىضاقلاو فاشكلاو دوعسلا بأ ىلع ىضرولا مالسالا خيش 00 فاّشكلا

 فاشكلا ثيداحا مييرخذ 1 ١ فاشكلا ديس ىلع هداز ىريكشاط ٠  فاّشكلا ديس ىلع

 0 ند

 نارقلا بارعاب ةقلعتملا بتكلا

 نارقلا برعم 1 ١ ىلاحمهلل نآرقلا برعم 1١ ءاقبلا كال نارقلا بارعا ىف نايبت

 « نيمسلا نبال نارقلا بارعا ا.. 2 ىسقافسال

 نارقلا تادرفمب ةقلعتم لا بتكلا

 سوماقلا بحاصل رّئاصب اء"  نيمس نبا تادرفم |. بغار تادرفم !.أ

 ةعارقلاب ةقلعتملا بتكلا

 نبأ ا.“ ىبطاشلا ىلع ىساف ٠,1 ىبطاشلا ىلع ىربعج ا.ه 2 () ىطاش ا.

 |.  ةبيطلا ىلع ىرهوت ام  ىبطاشلا ةيدار ىلع ىراقلا ىلع ا.١ ىبطاشلا ىلع حصق
 27 ع



210 

 روفيط دئواكس ا!“ هداز ىلقجاسل ةءارقلا بيعذطت 1 ىكملل ةياعر 1١ ((!ريبك رقت

 ىقم 4 مهي رد جوت [[ه روسلاو تايالا تدع ا(! فئفصالا نبال ىرزمل حرش عم

 دباولا اهياو فيوجاتلا لئاسر ةعومجام 1 ابيز بيهترت !!م 02ىرزإل حوش !» 202 ىروج

 ةعمشلا عم ناونعلا باتك |" ١ ناثرعلا ةدمع ىله ناعربلا عتاشب |“.  ملعتملا ميلعتو

 ىلكتاملل ةضورلا باتك ات ىضرع طخ ىنالطسفال تاراشالا فّشاطل 1 ريسيتلا باتك |

 تاهباشتم |".  هادتبالاو فقولا حاضيأ ا" ١ ىراقلا ىلعل ىواصيبلا ةءارق جيرخت !'ه

 ىلا مهلل فوقوو روفيط كنواجكس 17. كر 5 ىرزمل ىلع ىراقلا 2 ان

 مجملا رد حولا مربع نارقلا هباشقم !"# ماعلا فقو باتك ا» ةيبطاشلا ةعومجام |"

 ةفيرشلا تيدادحالاب ةقلعتملا بتكلا

 ىرابلا تف ةملقم ا"  ىنينوي بيترت ىرخا ءدحخسن |" )*(  ىراضيلا يح ام

 ىراخيلا ىلع ىناروك الم 8 + قالقسعا ىراخبلا ىلع ىرابلا تق !م ١ (7) ىنالقسعلل

 ا"  ىراخبلا ىلع ىالطسق 1 ىراخضبلا ىلع ىشكرز 1 ىراخبلا ىلع ىنامرك 1.

 حوش ا" 2( ملسم صيخص ©  ىراخبلا ىلع ىنيع ** )(  ىراضبلا ىلع حيشوت

 2 ىتتاسن_ىنس 4 هم نبا يعش 2 ىنخمرت ىفس 18 ىوونلل ملكا

 ىقههبلل ناهيالا بعش ا! ه ريتا نبال لوصالا عماج ادأ ١ ةيارهلا ثيداحا مير

 نحمظعا ماما دنسم اعد ىمليدلل سودرغلا كتسم [!* مكاكلل كردتسم اها“

 ىلع قوطع اه قراشملا ىلع كلم نبا اه )(  راونالا ىراشم ىته !٠١4 لوا فت

 ىلع هداز خيش 4 قراشالا ىلع نيدلا هيجو !. قراشملا ىلع ليمكأ 1 قراشم ا

 ىلع برعلا نيز ! () جيباصملا ا4* 2 ىبرغملل دئاوفلا عمج !1* )١( فراشملا

 قرايم 1 حومباصملا ىلع ىقشزوت 8 جيباصملا ىلع كلما نما !"ه (*) حيباصملا

 ع ةلقيصم [. جييباصملا ىلع راهزأ اذ فيدوش ءاقش زم راونالا قراشم ىلع ر اعزالا

 ىراقلا ىلع نو ةوكشملا ىلع ىبيط كر م حيياصألا ةوكشم الأ ةعلدق جيباصملا



211 

 ىواحطلل راثآلا ىلاعم ٠0-1 .ةوكشملا ىلع فيرشلا كيسلا ظيشاح |“ #١ ةوكشملا ىلع

 5 ءافشلا :لع بس 4 م ءافشلا ىلع باهش ٠ ءافشلا لع ىراقلا ىلع 4

 ىووذ راكذا اد“ ءاقشلا ىلع افنقألا اما ءافشلا ىلع ىلاسملت ا ءافشلا ىلع ىجلد

 بهاوألا حوش أمم ةيندالا بهاوم ا (م لوصالا عماج رصن## لوصولا رجس ب [ىل*

 نيكحصلا نم رصقخملا نيرينلا علطم امم 2>ىذمرتلا ميكعلل لوصالا رداوذ املك #  هيندللا

 ًاطوم حرش .١| كلام ماما 1 ىضر همس ماما ًاظوم ادهم 2 ىيحلا وعل

 رهغصلا عماجلا 19 بيعرتلاو بيغرتلا 19 م ىرمال فارطأ 19 م ىللاقرؤلل كلم ماما

 ىوافم 1 روغصلا عمال تادابز ادلع رمغصلا عماد تييدادحأ جادحصت الذل طومسال
 ىئ

 حرش نم لوذلا لكلا 11 تواذ ىلا ننس نم لوالا تلجالا 1 ه ريغصلا عمام ل ىلع

 ءاهسالا .. ىدنهلا نيدلا ماسح نب ىلعل لاعلا يهنم 8 قاضخلل دواذ قأ ننس

 لئالد حرش. م. ” ىشح تاريخ زثالد دود مامالل راقالا باغك ا. تاقيحأاو

 | حيضوت بيبللا يزومأ "ه0 ١ ىريمزالا حمد لئالد مرش .# (0) ىساقلل تارمكل

 ىراقلا ىلع نيصح نصح جرش ا. (0) نيصح نصح نم طب  ىرانملل جزومنالا ىلع

 حرش 1 ىراقلا , ىلع: بوح + لع  ىلايرع ا ىراقلا ىلع بوح ىلع ىقارهنكسا 1

 ىبسخل ءامسا سرش #8 2 باهشلا ءوض ط1" 2 ىراقلا ىلع بزح ىلع ىريمزالا ددح خيش

 م4 ىفسنلا ىذسال ءامسا مرش "د ناجرب نبال ىئسأمل ءامسأ حوش 8 (8) ونال

 ا تكمل ب سوق نع ديعلا فيقد نبال مانالا كيس ثتيحح حرش ىف ماكدالا ا

 الس. 2 لاعفلا فصو ىف لاغقملا حتف "5  داجح نب ميعنل نتفلا باغك 800 0 ىنسألل هاممأ

 قراقلا ىلع تاعوضوم !0 ٠ زول نبا تاءوضوم 114. . راوثاملا ربغو روثاملا نم روشنألا حلا

 راكب لها ءامسأ ا»» قورزلل رجلا برح> جرش م* ىئراخسال نسل ىصاقلا ا:

 ىثافولل لضافالا ةنيزو لئاضفلا ةئبوخ ان ىوكرملا .ثيداحا رش 41 مداز مواظأ

 هيلع ةولصلا ىف ماثالا هيبنأ ا. تاكاصلا ."تايقايلا 1 ىرغصلا فراعملا "سود. طا

 نايسحاسالا باتك م 2 ىطويسال كالملا رابخا ىف كئابأمل باتك ا ملا للا

21 
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 خيشلل مظعالا بوذل حرش مظتنملا ردلا !#* كيال ىف حوسنملاو سانلا 0# ١ ىوكربلل

 ناكيشلا هيلع اقفتا امع نايبلا باقك ان" يندللا بهاوملا بخننم مم 2 ىندملا دم“

 ءامسا سرش 0  ىراقلا ىلعل نيبعبرا ثيدح حرش "+ ١ ةولصلا ىف ةمقنلا عفد طب

 ريغصلا مجكم | راهزالا فدادح ىمسملا قراشم حرش م. ايركز خيش نبال ىنسأل

 حرش "© ىجفاش ماما كيناسم ا“ 2 ىراقلا ىلعل لئتاسرلا ةعومجم © قاربطلل

 ىلبنح بيترذ ا  ىراقلا ىلعل فيرش لئامش حرش » ١ رصنلا ننال نيعبرا ثيدح

 خشب نم ةولص ممم ةيقايسأا ةيوينلا يللا ةقيدح زرع نارقلا مسر نم

 ثيدحلا لوصاب *ةلعنملا بتكلا

 نبأ تمكف أ رج ىبا ىلع ىراقلا ع 5 رجل نبال نقلاو ةبخنلا 2 معو

 ةبخأ مرش ىف رظنلا ناعما انه“ حالصلا نبأ ا'ه# (7) قارعلل ةيغلالا مرش عم حالصلا

 بيطخلل ثيدحلمل باكا فرش انهم قارعلل ةيفلالا ىلع ىعاقبلا ةيشاح مم ركفلا

 ىلع رظنلا ظجحكهب "م. لئامشلا مهف ىلا لئاسولا فرشأ #04  يصيدلا رونل ةيفلالا حرش ها

 ىلا ىدنسلا قداص ليودا نب نسأل بأ ىكابرلا ل.ماعلا ملاعلا لضافلل ركفلا ةايحخا حرش

 ريسلاب ةقلعتملا بتكلا

 سانا نانا نبأ قربس اهل ىزوج نبذل نيرعلا اقرب هس دول ماش نبأ رويعس م1

 ىدنذأ فراعو ىدنخا رهزع وهس مب ع ىماش رهَس مكر ىلا 8 رم » ىرمعيلل

 ةيجارعم 40 ىدقاولل ماشلا حوف مالسلا هيلع ىنلا باستا ةرجش “م

 ىفطصلا لئاصف ىف -افولا باتكاا: ٠ شيو ريس“ + قانااريس اماما" ١1ىئدتفا فراح

 ديد“ جيشا ردب لما ءامسأ مرش ا". مهنع هللا ىضر رحب لعا ءامسأ نأ ىئرولملا قرد

 ريس عوبطم ظنه  رديبرع مالسلا هيلع ىبنلا دولوم طع هيزمعم حرش م.“ قدما

 ىسوم جرت روبك
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 فيرشلا هقفلاب ةقلعتملا بتكلا

 ب ةيادهلا ىلع ىدعس ام ةياحهلا ىلع ةياهذ "ب (0) هياده ىَشح 5

 ةيانع اند ةيادهلا ىلع ةيافك دا ةيادهلا ىلع ىولعد ا. ةيادهلا ىلع مامهلا ىبأ

 ةيادهلا ىلع ةياردلا جارعم !م* م ةيادهلا ىلع نايبلا ةياغ مم» م للمكالل ةيادهلا ىلع

 2( ررغ 2 خد ىلا ميعربال ماههلا نبأ بختم ام ةيادهلا ىلع ىنيع امم

 ررحلا ىلع ىلالينر هل 5: ” رردحلا ىلع ىدفا حون "م ررخلا ىلع هداز ر ضرع |اثمح

 مو ةعيرشلا ردص ىلع ىواعر !'11* (ع) ةعيرشلا ركص )ا» م ررد ءدهجوت 511

 ىلع ىدنقروس 1 ةعيرشلا ردص ىلع ناك هرق ةعيرشلا ردص ىلع ىباج ىخا

 ىلا سهف ذل ةياقولا ىلع هداز خوش اف ةعيرشلا ردص ىلع ماصع و ةعيرشلا ردص

 سرت ةياقولا ىلع كلم نبا ا. ةياقنلا ىلع مراكملا وبا .٠ ةياقولا رصت ىلع

 ىدطعأز "م )(  ىرودق ".* لامك نبال حاضياو سالصا ل“ 2 اغبولطق) دياقنلا حرش

 2ك وب م ىرودقلا ىلع تارمضملا *.« ىرودقلا ىلع عطقأ .“٠ ىرودقلا ىلع

 ىرودقلا ىلع جاحولا جارسلا ا.  ىرودقلا ىلع ةرينلا ةرضوجلا ا“.1 ىرودقلا ىلع ىنزار

 ادككلا ىلع كقئار ركب“. اونكلا ىلع" ىليزا "0 ١ ...رنكلا ىلعا ىيعا11 .1١ ىدادحلل

 راصبالا ريونت ىلع راقخكملا ردلا مسإ#  راصبالا ريونت "0  رنكلا ىلع فداف رهن 1#

 ىقتلملا ىلع ىفاقب "5 )0(  ىقتلملا نقم "ام 8 راصبالا ريونت ىلع رافغلا حنم ©[

 ظفاكلا ديع * ىققلم ا ىلع قوذيس كارف لإ ىقتلم لا ىلع لوقنلا عماج 8.

 رهنالا عمج " قدحول ىقتللا ىلع رهنالا ىدنهم مان ىققلملا ىلع ىسلبانلا

 ةيكلاولولا ىواتفلا اه ةيزازبلا ىواتف 8  ةيدنهلا ىواتفلا "8» 7 ىقتلملا ىلع

 م“  ناضيضاق ىاواتف "“. ١ ىواقفلا ةصالخ 1 م ةيناخراتاتلا ىوانقلا 8+

 ةيباتعلا ىواتغلا رمممع خغيجارسلا ىواقفلا مس» ةيرهظلا ضئاوفلا # 2 ىكركأل ضيفنا

 ةينق 11“, ىوانشفلا ةرمح نب ةيريخلا ىواتفلا “٠ ةيدعاقلا ىواقفلا مسد

 دن نياوصفلا عماج عإ ىنشورتسا لوصف . ةيدايعلا لوصفلا "ا ااعفلا
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 معو عئافصلا عّئادب رم ءاهقفلا ومحل زعم نيباودحفلا عماج جالصا ىف نبعلا روذ

 رهاوج عم (7) ثيبلا قال لزاوفلا عومت متع تاباورلا ةناوخ م-ع# ىفطان سانجأ

 ىواتفد ما بي, "كفا خارج ىواتف#ه. . ١ ىشيتوكلا“ ىواتقا مت ةيادهلا بحاص نبال هققلا

 م ةيناعربلا ةريخطلا ه* 9 ىلاهربلا طيدملا "و# 2 فسوي قأ جارخ اث»#  ةداعسلا حاتقم

 ةذارخ هد رهدلا ةوبقي هل ىورقنا ىواقف م ديهشلا رحصلل تاعقاولا هم

 هايشأ ”٠ ىفسنال ةموظنالا نقم ئعيخرسال ريبكلا رهسلا حرش 1 نيدففملا

 ليبسا اع ... :هايشالا ىلع ئدنفا .ىمدم .ئتفم *» 2 ”ةابشالا .ىلع- ىومح مم“ ب٠ (س) ئاظنو

 1 عفانلا ىلع عفاشملا 4 تاراهثشالا:فئاطل حرش ليهست “و هابشالا ىلع هداز

 ةنحشلا بال ةينابعولا : ةموظنملا موش 6 فاصخلل.«ىضاقلا بدإ مك فاصخ فاقوا

 ةيمسلا ككاوفلا "ب8 ىغتبملا باتك ا". قفسنلا ةموظنم حرش ةموظفمل ا قراقح ب

 ىبلح به ربغص ىبياح ريع جاقفلا نكاديمأ ر#يرخ ىكاوكلل ةخيدسلا دشارفلا حرت

 عمد نقم 1 راقخكملا حرش رامغخا 4+ ١ ئدقفا .ىرهقل نيقفملا تاعقاو 4 ١ ريبك

 دمحم مامال رييكلا عماشمل زيجو اهم كلم نبال نيركلا عمد حوش أ (” نيركلا

 ىاودجتلل ريبكلا عماخل رش صيخلت ,» ١ ىئطالخال ريبكلا عمال صيخلتا "ا

 امم ىريصحالل رببكلا عماشل حرش مكر نامرب نبذل رهيكلا عماجل سيخلت َج رش رك

 ىقركلل ىخركلا رصقش موش 1 داجيبسالال ىواحطلا رصتنخ# سرش "م. ىناضيضاقلا

 رست ىسخرس زهيجو 7 # ىفسنال ىفاكلا 1ك » كويهشلا مكاكلل ىققاكلا ٠ك.

 ةنيبملا موش (م) ىلصملا ةينم »©  رمناغ تانامض #3 ىلاصخلل تانيبلا معيجرت

 ةجاهب 8*1 ىدنفأ ىلع ىواتث ٠م جاحلا ريما نبال ةينملا حرش "+ جال ريمال

 ءاطع ىواقف م. ىدننا ميحرلا ديع ىواقن .[ ةريبكلا :ىواتفلا 2. (*) ىواقفلا

 نودأ ىدذغأ ىيك) ىواتف ءءء ىدنغأ اطعن «مبرعلا ةرمبكلا ىواقفلا 5 ىدنغأ هللا

 ءايصوالا بدأ نب باستحالا باصت نشوهحلع ىعسلا"عاولل بانك , م اركز
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 دمحم“ مامالل ريغصلا عماجلا م. ةولصلا لدعم ىدنفغأ ىردق هدعومد# 6.

 عع ةوكز ءهلاسر از“ ميج نبا لئاسر ما» ىشاتروتلل ريغصلا عماشل سو ماا

 ىلعل كسانملا موش 1 دامعلا نبال كسانم او ىرصب نشحا هقلاسرو  كسافملا باتك

 ىواتف 1 ىدنفا ىجكقيرطل ارشو عمد حرش كام ىكرذ .كسانم 1 ىراقلا

 كسانلا بغارلل كسانملا عماج © ئسحمجَوت . ىلامألا  لداوف.ر 6و ئاطنفا ادوعسلا كأ

 فصنلا م##  تانامض نم لوالا فصنلا ما“  ةعبرالا ةمنالا فالتخا م ١ سىيدج فيلات

 ىسخرس طوسيم 8#  هنع اللا ىضر شمت ماما لصا 848# 2 ةيليصفلا تانامصلا نم ىاثلا

 ىسخرس ىوضر ىدنفأ ىماكل نيهساقلا ضاير لس ضر طيب ل9  ةمدالا فالتخا ل, نننا ماكلا نيكاقلا قعابرال»

 مز## .. ةياقولا ىتم ما## + هداز فيدنف كص 5“ فيفوتي ىمسملا ةياقولا جوت 3

 مس  اغبولطقل ىرودق صيخصت 8©  ىراقلا ىلعل ةياقنلا سرش ما ١١ ليصف ةعومجام

 عرسك نيبملا عتق عم ىدنخكأ رضخ نكص #2 ةيقفلا نيع ةرقو هيشاترمتو ههيغدز ىواقف

 رفكلا ىلَء 0 مع ىنهورهسالل راغصلا ماكحأ عماج 2 هداز بجاح كدص بخ ة خم

 نيكسملا ىلع نيبملا صقف 6 ٠ رنكلا فشكب ىهسملا نيكسملا ىلع ىومح 80

 ناخيضاق بخذنم م0 هاذ ىلاضأل ئووانف ©2062  ءايصوالا بداو ىضرم ماكحا 88+

 لكلا 0. "+ ىواتفلا رعاؤج 6 ىسدقلا ىواحلا مخ.00  ىناغسكسلل ىتفملا ةينم 8

 بداصأ ديزمو سبيفكات مزن ىنهعال هيرهظ نخكتنم أ ىقتاملا جرد ىققنملا

 باتك عمم نيدقهملا ةيدق عم هنح#ت : نبأ زاغلا 50 ةيفونحلا ىواتفلا م“ ةيادهلا

 انامل ةيريشل ىواتغلا و« ضيارق هدمجرتو. ءاهقفلا سينا 1 هنكش نبال زاغلا ماكتا

 ملأ فنصملل نيرجلا عمجم مرش 6.2٠ راقكملا ىلع رايقخأ أ ناخحيصاق ىواقف

 ةولصلا ى نيديلا عفر م1 ٠١ ىناولا ةيشاح م1. ١ هيزازب 500 رردلا ىلع ىالبقرش

 ىقتلم ءدمجرن الا ةياديلا حرش ككل ان هقفلا ىف ةموظنم 81 ىفطان نسانجا ا

 هدعوم# 6 هيغمو ئكرت ةولصلا طورش اهيف. ةعومجكم 8 ةانودرملا نمد كوملل

 ندم. را“ الاضقلا مزاولب ىهسملا بوهعلا عماج ع هداز ىراقنم ىواقف أ ةيرهق
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 ةعيرشلا رص ب ١٠ ىساويسلل ىقتللا حرش #0 ١ كيزمو سينكت #5 2 ىقتلم

 ةيشاح م. ١ةعيرشلا ردص ىلع لامك درق /ه اشاه بوقعيبل ةعيرشلا ردص ةيشاح يب

 رش م“ (8) هقفلا ىف هيادع 3ك رئاظنو هابشا مم. 2 اشاي لاكل ةعيرشلا ردص

 خيادهلا سرمش ممم كولعص م#* ةياقولا ىلع كلم نبأ مد“  هقفلا ىف فئاقألل ءهموظنم

 ع. 2 ماكنلا باتك نم نايبلا ةياغ ىحرش هياكع ما ةعفشلا بانك نم نايبلا ظياغ

 ىققلملا حرش 5م 2 ىقنكل باتك ىلا نوذأملا باتك نم ةياهذ عمم ىروهقلا رصتخم حرش

 هياهن سمادشل ىلكلا 11 ىرودقال ةرهول نم ىناثلا حلجلا 8. ةعاطق ىدنفا ىضترمل

 عويبلا باقك نم ةياهن 1 ةيادهلا ىلع مامهلا نبال ثلاثلا ءزجكلا 60 ةيادهلا ىلع

 ١ ماكحالا ةطمع 10  حالصلا رحص * هقفلا ىف هداز 57 وع ءاضقلا ىلا

 حرشو هيدوجاسو ةولصلا طورش حرش 4 لزاونلا تاراننخ 816 ىسدعومج ىلاديك هقف

 قى وراذف ءكمدقم

 فيرشلا هقفلا لوصاب ةقلعتملا بتكلا

 رانملا حرش ىلع هداز ىمزع ه8 (!) راغملا ىلع كلام نبا ه.ا راغم نه هم.

 ىلع راونالا ةضاقا ه- عبرالا تامدقملا ىلع قوكلاهس ه.* رانملا حرش ىلع ىواحمر ه.“

 ىهيرق 1 عدا وللا ىلع ىبلج نسح هد () جيولت ه.> () حيضوت ه5  راغملا

 ىهتنملا رصق# نقم ها“ ىدما ماكحا هأأ جييولقلا ىلع ىنوذ ه6  مجيولتلا ىلع

 كعس هاذ >> كضعلا ىلع هذاز بيطخ ها“ دضع ىضاقل ىهتنملا رصتخم مرش ها“

 ىلع ىلاخلكل نيسحو ىقوسماس هأ/ 2 () دضعلا ىلع 59 هأ (م) لنضعلا ىلع ىيدلا

 رمببغت 1 دودرلاو دوقنلاب ىهسملا ىهتنملا رصتخام مرش هام ىهتنملا رصتخم كيس

 ةلدالا ميوقت ها“ ىسوبدلا كيز قال نازيملا ه" 2 ىرانفلل عدادبلا لوصف هل“. ميقنتلا

 عمج حرش عماهلا ثيغلا ها* جحادل ريما نبال ماب نبا ريرح حرش مرقت ها" ١ ىسوبدلل

 فقيبقتكا ه٠: ىومرالا ركب نال لوصحلل ليصحأ ه ىنارلا مامالل لوصح هند عماوتخل

 ىللع تارم ها“. تاقرم نقم هل  ىناقتالل بخاتنم سرش هاء ١ ىتكيسخا رصنخم حرش
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 ىدنهلا يارسلل ىنغملا حرش ه»*  هطخب اهحرش ورسخ انالومل لوصولا تاقرم هل“ ١ تاقرملا

 صاصخلل ناآرقلا ماكحا هث» ىودرملا فشك ه)*  ىفاءاقلا روصنإ ىنغملا حرش ها“

 هقفلا لوصا ىف ىدغملا ىلع ىيكم هم لوصالا ىف ىذغم ها" ةعمللا عم ةردعبا ه*“

 رانملا ىلع كلم نبأ هلأ عيدبلا باتك ىودري 0. ةعيرشلا رحصل حيضوت

 بخاتتملا باشك هخ# نيعبرالا بانك نعاس ىتكيسخالا حرش نييبقلا بانك ه#)

 هحرشو بخشنما باتك هثي لوصالا ىف جارد هنأ  كضعلل ىهتناا رصتخم جودت 5-5

 ةأرملا ىلع ىراقسوملا لضافلا ةيشاح هل. ىيدحلا ماوق

 مالكلا ملعب ةقاعتملا بتكلا

 جحوبش هد“ 2 فقاوملا ىلع ىرهبأ هما 02 كيسلل فقاوم حرش هد. 2 فقاوم نقم ه1

 فقاوملا حرش ىلع ىبلج ن.سح هد6 كصاقملا حرش هد“ ىفناجرإل فيرشلا تيسال فىقاوملا رصف

 35 نيدلا ىعسل كصاقم مرش هدا فقاوملا حرش ىلع ةءومجم تاقيلعت ههد

 ةيرعشالا تالاقملا ههأ ىربطلا رفعج ىنال ةمدقملا حرش ه» 2 ةعيرشلا ركصل مولع ليحعت

 ىزارأا مامالل ةغيهلالا كماكملا مك: ةفرع نبا مكملات هلأ ىنزاولل نيعبرالا باك هأ.

 ها)  ىراقلا ىلعل ربكالا هقفلا رش ه8 ١ فئاحصلا حرش ىف فراعملا باتك ها“

 ةيادهو سيرملا فادأ هب لصصفلا لوقب ىمسملا ربكالا هقفلا رش ها  ةيهلالا ةرجشلا

 حرش ه1 ىنااقلل ديحوتلا ةرهوج حوش كيرملا ةدمع هد ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملاا

 ىلايخل ىلع ىقوكلايس ها دئاقعلا حرش ىلع كايخ هي. 2 () نيدلا عسل دئاقعلا

 تارابع نع مارملا تاراشاب ةاهسملا هداز ىضايب ةعومجم هر ىلايكل ىلع هداز المو عاجتت هلا

 جر 062 7 7 ه) دئاقعلا تس ملع لالج همم دكياقعلا مرش ىلع ماصع اهيذ ةعءومكام هن مانال

 لوقو حرش هعومجام همم ىسورال ىلالج ةيشادح هما ةيدضعلا كياقعلا ح رمش هب“

 (') بجاولا تابثا ىاع ناجازرمم 32 بجاولا تايذا ىلع ةيفنح هنا - ىلاعأ ديعلا

 ١ ىناهفصالل عئاوط حردتل ةمل“ قارشالا ةيح حر هما“ بجاوأا تايذأ ىلع ىتاوح هدأ

 ْ كيهمتلا هيلا هطخإ ىنابرعل كب رضخ ةيبنوذ حرش هده كيب رضخ ظينوذ ىلع ىلابخ هدا



215 

 يك دسعلا 1 ىقسنلل كيهمتلا هدم نيلاسلا ركب ىنال كيهمتلا هم“ ىنالقايلا ركب“ ىال

 ازوهم ميكن ديركتلا ىلع كوس 69| ديرك حرش 6 قانغدسال ىفسنلا ديبيمت ىلَء

 (") كيرجحتلا ىلع ىتوق ىلع ه1“  ديرجتلا ىلع ىدابارقسا ه1“ كيرجكتلا ىلع ناج

 ةلاسر ه1: هداز ىلقحاسل علاوط رشن ه1 نيدلا ردص رمل دبرجتلا ىلع ديحلل حرشلا 0

 اتسرهشلل لكأو لملم 81 هداز هجاوخ ةفسالفلا تفاهن 51 هداز ىلقجاسل تاهيزنقلا

 ىلع نيما هم 4.8 2 ىسدقملا مامهلا نبا ةرئاسم حوش "ا ىلالقايلل هلعل لمكو للم

 نيعلا ةيكح حوش هم ةئسلا لقا تاكقتعم 1. فيلأت ىكوق “.٠ ىلاوغلل لصالا
 نيعلا ةخكح حرش ىلع 0 "0 ىقطنملا هانت كراك نيعلا 2 0 ا ىشلاطلل

 "3 ىورهلا هداز الا دئاقعلا حرش ىف دقاعملا للك ىمسملا ةيفسنلا نئاقعلا 2 57

 عم ديحوتلا ةملك ىف يحال رخذلا هلا ملعتمو ميلعت حرش ماعتمو ميلعت بانك

 ةضمع 41 فقأوم حرش 14  ةعيرشلا باتك 1١ 3 ضرع نبا نيحلا قيس اليحوت ةمكرد |||

 41 ىفسنلا نيعلا ىال مالكلا ركو ىيدلا دكعسل دحرتشو ةيفسن كداقع نمو ةهدحرش عم

 0 مامالل ةيلاع بلاطم 4 ىدنقوممملل ددحوفتت عم تاحدقتنعملا 5 ىزاولا ممامالل لصد ٌْ

 ةرصمت 4. نيعلا ةيكح 11  راكفالا راكبا نم ىاثلا فصنلا 8م  مالكلا .ملع قى نيدلا

 لين ىسحقملا فيرش لأ نبال ةرئاسملا حرش ا مالكلا ,كو ىفسنلا نيبعملا قال ةلدألا ا

 ربكا هقف حرش #1*خ  نيدلا دعسل دئاقعلا 0 4م“ ١ فقاوملا حرش ىلع ىاورش دوعسم

 دمدم نيدلا بح“ ةاضقلا ىضاقل كداقعلا ةموظنم لِكلَع كئالقلا 0 "ا ىراقلا ىلعت ْ

 ىفنمخل ريزعلا نبال ضئاقعلا حرش 40  ىهتنملا ىنال ربكا هقف حرش “8 ةنحشلا نبا

 مالسنا نيعلا رع رشا 1 ىقاهفصالل علاوط حرش 8 ىللاقلل كيرملا ةيادع كن

 50 ىراقلا ىلعل ىلامآ هدب 3 برسسإ
 عئاوط حرش ةبيبشاح ؟*)“ ىددقملل مدلك رك حر

 نيسح عم ىلاودتأ ى صو ىلاهقنم نيسح عم نارتلا حلا لالك 10 | نذالا نموكلت 1 . |( لضخ نفت 1 ةاهقيصالل .

 ققحملل ةيدضعلا سداقعلا ةيشاح 9م مالكلا بيذهت ىلع ىوبنلك 1": ىلا ١

 مالكلا بيذيت ىلع ىدري للا كيع 8 ىوبنلكلا
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 خيراتلاو تاقبطلاب ةقلعتملا .بتكلا

 ءايكلملا فركللت 40 ىميمت تاقبط 48 ةيفنخلل تاقبط ىف ةديضملا رءاوجلا 8.

 ىماسا 124 ١ نييوغللاو ةاحنلا تاقبط 120 انالوم بقانم 42* >سنالا تاكفذ 5“

 باتتك "م ىربطلا نيدلا بحل ةرشيملا ةرشعلا لساصف ىف ةرضنلا ضايرلا 45 تنك

 فلخل ةلص * وجاأل ىبال بيرقت ه».. ١ باعيتسالا 14  ىطويسلل مجارتلا ىف ددتعملا

 تاعوضوم 10*  ىامقد نبال ةفينح ىأ مامالا بقانم 40" امن ناهج كد“ فلسلا ودوم

 نامعأ "1 لارةعالا نازمم 4151 خ+باحصلا ةفيبعم ىف ةباصأ اهم ه«دأز ىرووكشاطأ مولعتا

 تاقيط هداز كوذل فداقش لبيذ 4 (2) هينامعن فئاقش 1م ىدفصال رصع

 ىضويهسلل باسنالا ريركت ىف بابللا بل 448 2 ىوارعش حقاو) 4 ١> ىكبسلا نبال ىط

 ا“ 2 ةيدارملا تاحوتفلا 1©» سيمخل ضيرات 15 ىسافلل ةكم ضدرات مارغلا ءافش 11“

 نسح 4 () ىزيرقم ططخ 4.  قاجنلل ىقعلا حرش 400 ' لوأ فصن ىقع صير
 فاض خفرأت 4و هديك خيرات وأ ىطويسلل ءافلدل خيرات 4. ىطومسال ةريضاشل

 فاصو تاغل حرش كروبزم راش 4 ١ ىدادغبلا هداز ىمظنل فاصضولا حرش 9.

 نودحاخ نبأ هدمدقم 'ن« ماشلا ىساح ىف مانالا ةعرذ 484  نادلبلا رصتخم هم

 خيرات ىك ىكرت امأ قمرو ىتلا خيرت ام. 2 اميعن خيرات 1.41 ١ ةبينق نبا فراعم 4.

 00 لادلب ريواصت م* ><,سلطأ هعمجرت هم“ " ريغص ىريط خدر كم رك

 ركاسع نبا خيرأت ٠.0 رظانملا ةضورب روهشملا هنحتش ندا ضيرأل 'م ١ ناكلخ نبا خيرات

 11 " ىومأل توقايل نادليلا معكم 1 اصقالا يحسم لئاضف ىف اصخالا فاك 11

 ىرغص تاقبط 447  ىردرك بقانم 45 >ىدكفصلل ناين تمكن 12 ىسافل هكم خيرات

 1 (م) باهشأل ءابلالا ةناكر 12 ١> بئارغلا ةديرفو بئاجتلا 8جيرخ 4190 ١ ىكبسلل

 | نالوا ةليدنفا ناج نسح نكرديك هنانسيرع ناميلس ناطلس ... 2ىبعذلل مالسالا لود خيرات

 “لل  ىوقكلا دوم راتخضملا ناعنلا بهذم ءاهقف نب رايخا مالعا بئاتك أ ىسدياكح
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 بكاوكلاو خدراوتلا قارشا س5  ناحم#» خضيزات ربخ «*  ىان ليذ « ىراق ىلع تاقبط

 لبيعوممأ خشلل ىراخإب مامأ ءدمجرن ا.ه مح نبال بيرقن مالعالا خيراتب فورعملا

 ىلا  ىدنفا ناميلس ىزع خيرت | ىسيو ريس .٠  ىولخم بئثاجت 1 ىناولجتلا

 صم خورات قف رظانلا ذعون نع ءارعشلا اةركذت ناز ىدنفا دشار خيرأت 0

 تاغآلاب *قلعتناا بتكلا

 خمكقم ك١ (0) ماحص راتخم ها“ )(  طيحل سوماق , (١ ىرعوج حماك م

 نوير ىقيلاوج تايرعم 1[ بدالا نآاويد 4. فطنملا سالصا بيلهت 1 بدالا

 ثيدمل بيرغ ىف علاطما بيترت 0  ةغللا زارط ,*  ةغالبلا ساسأ «» ثلثملا باك

 علاطم نا ىرشخ مرا ةغللا فشاف ١ ةغللا برعم "ب ىورجلا نيبيرغ اا"

 هعلطق ىندلوقرق نبال ضايع ىضاق قراشم ةيشاح 0“. لوقرق ىبال راثالا ميك ىلع راونالا

 ىبلاعتلل ةغللا هقف عم ةبلطلا كيلط » () رينم سابصم ب“ ىيثا نبال ةياهن “١

 نأو ظغلا نا“ ديرد نبل ةرهمهج كراوإإ ىرضوالل خللا بيدين “و ظغللا رهزم نس

 (0) دللا خسف كت .ممانفرش ا“. ١ برالا ىصقأ ,“  ريبك ىرتخا سمغل /“» ١ (0) ىلوق

 ١( ىديس تافيرعت "ت5  تاغللا ةحهل عع هشيبشل 7#“ ١ ىميلح تمغل 8#

 روتسد ١ ىعبرال بيرغلا ماظن م (م) ءاقيلا نا تايلك مب 2 ما ظعبس ع“

 ىرمد هرقل خغللا .٠ 0 وزن بكشنم تمغل هأ ىزرطملل عانقأ 33 ىضايرلل لعلا

 مالكلا جيصف مه ةخغللا حارص هو خغالا حاحص طقنتلم م ةخغللا روغسد ن”نوز*

 تنغل بك.  ةغللا ماتفم ه1  تاغللاو ءامسالا بيذهت ء» ١ ةغللا ف بختنم «ه»

 " سوماقلا ةمجرت ىف سونامقوالا , ١ ىدنفا ىفطصم ظناأل ىحرش هتشرف نبا

 ىناعملاب ةقلعتملا بتكلا

 ءدمالع كم  ماتفملا ىلع ىزاريش ةمالع اتفم تايلك ل  مولعلا حاتفم
3 
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 نيكلا نعس » حاتفملا ىلع فيرش كيس كل“  ماتفملا ىلع ىثاك كامع 4  حاتفملا ىلع

 هداز ىضاق 00 حاتفملا جيس ىلع كفنصم م.  حاتفملا ىلع لامك نبأ 41  حاتفملا ىلع

 2 ةيئايغلا سئاوفلا حرش ل“ ىناجرإل رهاقلا هبعل زاجتالا لثالد م“ اقفلا كبس ىلع

 ىلع ورسخ الم ا () لواملا ىلع ىماروس م (8) لوطم بع هداز ىريكشاطن

 ىلع ناجازرم ري 1 لوطملا ىلع ىغيل مساق ١" لوطملا ىلع ىعءيرق الاب لوطألا

 ماصعو ىلايأل انالومل لوطملا كيس ىلع ىتاوح بدا لوطملا ىلع ىسور ب. لوطملا

 صيخلتلا ىلع لوطا ملغ لوطملا ىلع فير 0 مل“ لوطملا ىلع كفنصم د"

 مهسانق 00 ىدنفأ ىدحول صيوخلتلا دماوش حرش ' لوطملا ىلع ىباج ى 0 بده

 صتخم ل. رصتخملا ىلع دكبيفح سد رصتخملا ىلع ىدنثا ىسي نسوي دم ىدابع

 حرش ىف نايبلا فادح 1 حاضيإأ تاببا حرش يور ىناعاا ىف حاضوأ نو نامبق ك1

 نب هيعضو ءهلاسر ىئاوحو حرش 9 ماصعو ةراعتتسا ءدلاسر اد ىبيطلل نايبتلا

 ماصع ىلع ىشناردش 211 نوحلا دعس ىلع كفنصم 1 قراجدز نسح عم هر انعتتسأ

 ىدابازافق م.“  لوطملا ىلع قوكلايس ا  ينيدلا دعس ىلع ىثيل مساق ... 2 ةراعتسالا

 0 ىالاؤه م ىرازاه تأ م. ىسصيشاح رصتخم م.“ ةراعتسالا ةلاسر ىلع

 ةراعتسالا ىف ةيماصعلا ةيسرافلا ةلاسإلا بيرعت

 ودكنلاب ةقلعتملا بتكلا

 لييهسن مم. ىقارويسملا باذنكلا حرش 1 ةبد وبوس بافك ىيح جاالف نبال نئذغم 35

 فنصملل ليهستلا مرش ما“ ١ ىنيمامد ما ليهستلا ىلع ىدارم هاا () كلام نبا

 حاضيأ ما“ لصفم نم ماك ىنج نبا صئاصخ هاد نايح نال فاشترالا ما*

 ىدنهلل ةيفاكلا مرش ما ىمال ىلع روفغلا ديع ه1 هيفاك نقم ماد لصفملا ىلع

 ةيفاللا مرش مل“ نيدلا نكر ديسال ةيفاللا حرش من ماصعل ةيفاالا حرمت ملل

 ملك ةيفاللا ىلع ىاصفأ هو (") ةيفاللا ىلع ىضر حرش منع ديعسلا نيدلا مجال



 اطل

 مينو ىماذل ىلع ىيدلا هيجو هلم ىمانإل ىلع ماصع ماب ةيفاللا حرش ىماج 3

 ةيفاشلاو ةيفاللا مرش مل“ ةيناللا ماصع ىلع ىدرك ءديشاح م. 2 ةيفاللا ىلع ىضر جيش

 ماشع نبا مضوت ل  عيدبلا باتك م“ روفصعلا نبال برقملا هلا“ بجاد نيبال

 ىرعزالا كلاخ ىلع ىد.دانفا نسيب ما ىرغزالا كلاخال ميضوتلا ىلع حيرصتلا ملثم

 حوش عماوهلا ع م0 ىطويسلل ةيوحنلا رداظنلاو هابشالا م“ ىورهلل هيعزأ ما“

 ىنج نبال عمل حوش ما ىنِج ىبال وكنلا ىف ةعانصلا 57 مت. 00 ىطويسال عماولل عمج

 ناحكمالا ةيشاح مع (") ىوكربلل ءايكذالا ناحتما مات“ ةكايبلا ةياهن جود م

 مل ىطويسلل ةيفلالا مرش 4 قابنوكل بللا حرش ىف بتلكتا ةصالخ م5 ىوضالل

 كحاوش حرش 1 ةيفلالا ىلع ىتيعلل ىرغصلا دعاوش مرش #4 ةيفلالا ىلع ىدارم

 ىلع مم“ ١ بييللا ىتغم هدا ىطويسال ةيوكنلا تمكنلا مم. ىنيعلل ةيقلالا ىلع ىربللا

 ىنغم ىلع هدأاز ىحو م (2) بيبللا .ىنغم ىلع ىتمش, هم“ بيبللا ىنغم ىلع ىراق

 ةلهتلاو ماضيالا 1  ىدادغيلا رهاقلا دبعل بيبللا ىنغم دعاوش مرش .» ١ (0) بيبللا

 ماشع نبال بحذلا روذش حرش مم. ىلوزُإل نوناق حرش يىلإل جاهنم .»4 ١ ىسراقلا ىلع ىال

 (2) ىنئارفسالل بايللا ىلع ىلاقلا نيدحلا بطق م. ىرابنالا نبال ثنوملاو ركذملا ه1

 كئلام نبال ةيفاشلاو ةيفاللا حرش مورس حابصالا ةجابيد حرش م1 حابدصملا ءوض هئأ

 راهظالا ىلع هداز باصق م1  راهظالا ىلع ىوطأا هل ىوكرب لماوع 5 مع

 ىودجوومصل راهظالا ىلع رارسالا جتف ماء 2( فقوتع لماوعو حايصمو ةيفاك فرصو ودك ءدعومج#

 لح هنأ بارعالا عاوق ىلع ىجايفاك م. () ىرورسلل حابصملا حرش ماقتتفآ م0

 ميبا صيخلت عم لماوع ىكسأ برعم منا“ دشاوف ماا بارعالا دعاوق ىلع دقاعم

 موتك محلا“ هللا الا هلأ ل بارعا فيقتكأ ما ىدتفا. ميلس رثارض هم بجاح نبا ىلامأ

 مهم نايح ىال ليهستلا مرش م1 ىليبدرالل يزومنا حرش مم  ىماخل ىلع ىدنفا

 روذخش حوش هدأ ىسورلل لوصالا ىف ىواضيبلا ٍاهنم ةيشاح مرشو داشرالا رش ةيشاح

 مها ىهكاف دودح حوش دحا“ 00 نالوا بارعأ دعاوق ممل“ ماش ىبال بهعذلا
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 لصفم مها ىنيمامدلل ىناولا حرش ىف ىناصلا لهنملا هدد دككلام نبا ةيفلا ىلا كلاسملا حضوأ

 3 جاتفملا سداوق بدارغ .نم حاهصملا ةجابيد بارعأ م.» لصفم تايبأ موش م

 كيج لماوع برعم م1 ىدنهلل هيفاك حرش مل. 2 ىفاورهسلا فسومل فقيتع لماوع برعم

 ىنغم حرش نم لوالا ءرجحلا مث“ ىدنفا ىزمرلل بارعا طعاوق ما دطخب هداز ىنمزل

 ةيشاح مكد ىواضويلل بللاو هداز ىرويكةااحل باو عالأ حقتفم م هداز ىدوأ بييللا

 حرش بارعأ لل كءاوق 5 م ةيفاولاب ىهسملا ةيفاللا ىلع طسوتم م ىنمشللا بيبيمللا ىتغم

 بارعألا ليج 3 ةيرعالا بانك 8 دطخب هداز ىنيزل راهظا برعم م زووعلا كوع

 ديدج لماوع حرش 1. ىدنذا ىدوسأ ةيفاك ءدومجرت 1.1 هدر عم ةداييد نقم 3

 1 نيبلاطلا ةيوافت ىماج هيشاح 1.* هيغل حرش 1.“ هيمورجا عم ىودطا شوق

 عوبطم ةيفاكلا برعم 10  روفغلا جبع ةيشاح ىلع قوكلايس 14 كلام نبال ةصالخل نتم

 كر ةقاعتملا بنكلا

 1 ةيفاشلا ىلع ابركذ ةيفاشلا ىلع ىضر خيش 8 (2) ءيفاش_ نم 1

 11 قع دلتا نبع ىيسلا 1" ةيفاشلا ىلع ىدردراج 19 ةفاشلا 1غ ىرزراضمت

 دوصقملا ىلع حورشلا حور 13 2 حارملا ىلع ىرورس 12 ىو ىلعل رءاوزلا دوقنع 5

 ناعما 1 كنود هدول 8 زوقكيد ءديشاح 1+ (؟) جحاوملا ىلع روقكيد 1

 فيرصت موش ىذج ىبال فقصملا 10 ىسةلمح فوص 1[ ىوكرهال دوصقملا ىلع راظنالا

 نيحلا دعس 10 اباب ىجاح عم دوصقملا ىلع بولطم 12  ىلهفك انب سر حرمت 17“ ىنزام

 3“ 0 ىرورسلل ىزع سرشو دغيص حوش ةيافللا ىلع ةيانعلا فدك هك  ىرعلا ىلع

 هلثثمأ مرش 1 انبلا ىلع سيسأت فرصلا ىف ىيدلا دعس باتك 1 ديس ىرع ءديشاح

 ىزعلا ىلع ىراقلا ىلع ةادولز ىوحذفأ هسوك

 ثحبلا باداب ةقلعتملا بتكلا

 مع اههيشاود ىدفا نيسحو ىرووكشاط اردو جحةفلا كا رجم عم ةيفنح رم
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 كتم فهرشلا لدج حوش للمالا ةياهن رصتخم 18م هداز ىلقجاسل نيناوق ريرقن

 عم ىفسن لوصف 1 تيكنلا بيكطهذ 9 ىهور دوعسم ردا لوصفلا حوش

 وهل ا ىتاودح عم بادالا ةءومكم 1“ ةيفنلا عم 6 رهم 18: فيرشلا دييسال ةحومش 3 هولا

 ميتفلا ىنأ رهملا ىلع ىوبفلك 48  ىدمالل هيدلو حرش 75 2 بادالا ىف ةلاسر 9

 تير ةسحنهلاو ةيبهلاو خيالو فط فطنملاب ةقلعتملا بتكلا

 2 ىزاولا نيدلا بطقل عئاطللا حوش 91و ىلايغصالا نويدلا سم هدثنأ علاطللا سوش لك

 ىلع ىيدلا ماوق 1هأ علاطملا حرمت ىلع دواذ هرق علاطألا جرش ىلع حيف 5188

 بق ىلع ماصع 15+ ةيسوشلا بطق ىلع يس 1“ ةيسمئش نتنم 1م علاطملا ديس

 ؛٠. 2 ىسدعومجام ىجوغاسيا سرش 600  ىسورال هيسمش حرش ةيشاح 0  ةيسمشلا

 ىلع ىوسذفا ليلخ هرق 1 تاروصننلا ىلع دواذ هرق 10+ ىجوغاسيا ىلع نويدحلا ىَبك

 ةيسوشلا ىلع نيحلا دعس ليس 11 نيدلا ىو ىلع ىدذفا ىلو ةيشاد دواذد هرق

 ليلح وجهه ءدبتاح 914 ةدحولا ةيهج ىلع ىدنذفا لباخ رق 9س ىلاك ماسح ةعومكام 91

 ىدنقرمسلل ةدرش عم ساطسق ساطسق نقم 198  تامكاح 10  تاقيدصت ىلع

 انيس نبال ءافشلا تايهلا 10. انيس نبال فطنملا 1 ىسوطلل تاراشالا حرش 11

 ناسلو فشلا نايب 10* اميس نبال تاج 1 انيس نبال ءافشلا تايعيبط 9!

 ةركذتلا مرش 6 خسدنهلا ىف سحيلقا 1 ةمكحلاو فطنملا ف ىومرالل ىدصلا

 1 ةسدنهلا ىف سوالانام 30 ةسدنهلا ىف تاطسوتملا 4 ةئيهلا ىف ىروباسيبنلل

 امو ةذوعملا 1م سديبلقا رييرتحت م. ةسدنهلا ملع ىف ديدج بيئوت 8 ىطسعم

 وربع ديشمجلل باسل ساتفم ة.“ ةييهلا ىف تاياغلاو ىدابملا عماج اهعم

 1 تاحجواتنلا حرش 4 تاحولتلا عم تاراشا ةمد باسالو ةسدنهلا ىف ةعومكم

 هداز ىضاقل هحرش عم ىدنقروسلل نيس ناكل (7») باسهل ىف ىمور هداز ىضاق

 ىضاق ىلع 5 ءويشاح- 111 ردهح انالوا ديشاح عم َئرإل 511 رهم ىضاق 11
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 نومع حرش 511 ردبكرذ موج ماكحا كوب غلا جيز 5111 افصلا ناوخا لئاسر

 ةءومكام 1.“ تددحو كثعيج رك بالرطسأ 0 دكدريدج ما دزور 11 ىتزاوال غيل

 كر ىاورش ميدحرلا دبع طخب تأ اروصتلا ىلع دوأدا رق 1. ىجوغاسوا ىلع ىتاود

 هداز ىلع لاي ديه وما ىسةدعو مام فطنم ىتاودح را دواذ رق أ. ةبيدم جدت هدعومت“

 اهيشاوح عم فطناا بيه أ. ىجوغاسويأ ىلع نيدلا ىبهدك م تاروصقلا ىلع

 تاقيدصت ةعومج# ا." ىقاك ماسح ىلع يدرب ا. تاروسصتلا ىلع هاش ناطلس .٠

 بطق باتك [.1 ٠١ ىقسوملا باتك ا.ه ريم ىضاقلا ا ىلع ىرالا [.18:: ١ فيرش كوس 1:1“

 فقطنملا مسق نم !ء1  تاروصت اءا» >سيبساتلا لاكشا ىلع سيئرلا ةفحت !.10 ١ نهحلا

 فوصقلاو ريكذتلاو ةظعوملاب ةقلعتملا بقكلا

 ىرهشق هدلاسر !."  ىنارعش نئم ال0 )2(  ىلارعش تيقاوي |.“ 2 ىنارعش نارهم ا.“

 دمالا 4 ىناشاقلل توقلا بابل [.6م (7) ايركز ىضاقل ىريشق ءدلاسر حوش ا.“

 أ."* 2 ىسراف ىلازغلل تداعس ىايميك !.“ 2 ةيزولل ميق نبال حورلا باتك (..  اصقالا

 ىردنتكسالا هللا ءاطعل مك جرد |ىرسع مكمل مهتاودح |. ١ ىروباسيمنلل مكذلو ىلاعملا

 ىلا قاوشالا عراشم [ل“+ (7) مولعلا ءايحا !.*# سوماقلا بحاصت ةداعسلا رفس [.*م

 |" 2 هعرش نقم (3»  ريبحتلا طاقسا ىف ويوغذ !.28 ىضطويسلل ةرخآلا مولع ىف ةرفاسلا

 ىلع مانالا ىشرم !.ه هعرش ىلع هدأز ىلع كيس[. قوصلا ىبك خويشلل هعردش حوت

 حرشلا 1.8 ىزمرال ةقيرطلا حرش |.*ا 2 ىوكربلل هيدمد هدقيرط ا. مالسالا ةعرش

 ةقيرطلا حرش .ه. ىسلبانلا ىدغلا كيعل ةقيرطلا مرش 54 (2) ةقيرطلا ىلع ديدإل
 ع1.

29 
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 ارم“ ١ كييللا نال نيفراعلا ناتسب امم نالم نبال ةقيرطلا حرش ا.هأ ىدفنا بجول

 5 مراحل نييبت اما ١ ىمور سلاج“ [.هم قئاقأل ةصلاخ مع نيلفاغلا هيبنت

 ىلازغلل ىيحباعلا جاهنم 03 ىراقلا ىلعا ءايحالا رصتخم حرمت 1.0 بولقلا هالج حرش

 نعم نبال زيممقلا (.4  هداز ماسح هدعومج# (4 2 نيككانلا لولح هدعومج# ا.

 حرش ا.26 نانإل مجيتافم ىمسملا هعرش حرش (3* ١ ىرصيقلا دوادل لوصفلا حرش 1#

 ىماجلل صوصفلا شقن موش ا ىدنجال صوصخلا جرش 04 ىاشاقلل لوصفلا

 5 لولا 200 ىسراف نيظعاولا حمس 8 0 ملع ىف ريضنلا ةضور .٠

 ىلع توضح مالك تالكشم حومت أ.“ ىوكرد ءهلاسر جرش كلر فوضت 332 واب

 ىراصنالا رداج ىبأ هللا ديع ماصن 1 لزابخم بادآ ىكوت 1.6 هنع هللا ىضر

 ىبلعتلل ايبتا صصق !..1 ىحرش تننمأ ا. 2 ةكرابمل ةعومجملا ا.#© 2 مولعلا وفك 1

 تايلوا |.“ هينوباص تالاقم ا.“ فو ٍضِيش كاروا امأ ىطويسلل رودص حرش اه.

 ال بولقلا توق ا.ه“ هينانس .هدظعوم اءم» ىحرش مولعلا ءايحا ىسراف اى* ><>ىئاسك

 مولع ءابحاأ ءدمدحولا أ. ىدخغفا دومح“ سلاجكام أهدح ىلأو سشارع ملل ىكللا بلاط

 ىدفغا فراع نيسح ليبيا صصقلا ئ محا باتك 1. بواقلا تراهط 1. ىسرافلاب

 ىكوم اهبغ كفرت هدعومج#“ مر نك تاحوتف ارك ةيروشقف ءدلاسر بخاتنم و5“

 1 بادعالا ةفك ططشل نم لوالا 1 ظعاوملا ىف هعومجكم ٠١0 سوقملا

 ىنعم ىف ةللاسر ١.| 2 ىزيرقم ئماسر ةعومجام !(..'  لفاغلا ةأدتغا [31 ٠ ' نيبلاطلا تاشرآ

 ىف رودهلا علطم ا.“ ظعاولا نيسحن ةيسرافلاب هيدنبشقن بقانم ىف تاكشر الا ةعدبلا

 كرابملاب ىمسملا هظعوم عومجم ا[. ىزوج نبال ةرصبتلا باتك 1[. روهشلا لئاضف

 هدلاسر حرش ام. ١ ةقيقلل ريونت هبدمحم ءدقيرط حرش اا4' 200 فوصت لئاسر هدعومج# !1

 دئاوغلا ضثارف !ا. 2 ىمداضلل ةيدمدل ةقيرطلا سرش (.1 ١ ىدنفا دا هداز ئضاقل ىوكوب

 ,ليهس لثاسر )| 2 ىريشق ءدلاسر هءهمجرت |||" ١ ىطرق ءوركذت !|6 .٠ كئاقعلا نايب ىف

 ةظعوملا نم راونالا ةوكشم !!4 >-ضايرلا ةرهر ||| ١ 2هدظعوم ىكرق 1



277 

 تاييدالاب ةقلعتتا بغكلا

 ةسافممل مرش 11 ١ ىلاعثلل بدالا رس باتك 111 ةيينق نبال ١ بتاكلا بدل انا“

 ناويبك 11 طقسلا مارصب ىمسللا دنرلا طقس جيرمللا 14 ةغالبلا يهف 11 قوزوملل

 ىبتتملا له ىححاو 7 ىيفشم ناويد !*# ىطويص تاماقم 1 صضراف ىبأ

 فاضل ىف ةيلع لوعي اه 9 ىنونقلا يئاشن |. 2 ىئارذل سئارف ا: ىلاذمم لاثما طز

 ضورعلا ف ؤورفلا عم صاوغلا رد |ام»#»  ىوانهلل لاثسالا يف ةغالبلل نامع ||. ديلا فاضملاو

 تاماقتأا رش 1/5 ىطظويبس ءهلاسسر از فربملا لماك |)7* 2 () تييبكلا ةبلح 11

 تاماقم اا“» ١ ىزرطملل تاماقملا مرش 11« ىفادفزلل تاماقملا موش 3 ىشيرضلل

 ىف ناجرملا ماكأ 18 ىدفصأل مجتلا ةيبمال رش |. 2 مجكلا ةيبمال | () ىرمرح

 ىلهحاممل مولضلا بيقرت |#8* 2 ليفح هدعومج |[#2 2 نونفلا يكاَقف |8* ١ نال ماكحا

 )4 ىسلبانلا ىتغلا ىضبعل ىريخد تيلامسر |4# 0 ىرزخل ريثأ نيبال عصرم اله هداز

 حرت ||. هصاخت عبال هديب سرتش #9 ١ كفنصمل هدرب ءهليصق حرش ام ىطويس زئاسر

 رظتنملا ىدهملا تامالع ىف رصتخملا لوقلا ااه ىسرافلاب درب حوش اادا هداز خيشل هدرب

 برعلا نهواود ٠٠50| >ىيانل نيمرأل ةفحم |.* رصتقخملا لوقلا ||ه* ى.ثيهلا رجح نبال

 ضورع ا!|» | ىزيربت ىيحو ضورع |»» ><فنصملا ط+خ ضورعلا ى ليلغلا ءافش 4

 ضورعلا ىف ىسلدلا 4 >ىانل نيمرتخل فخ !ا. ىرورسس فراعملا رت '١| ىرعوج

 علا ىرشب 1 ىتسبلا صتفلا ال ةحيصقلا حرش 10“ هداز الم ضورع [1

 ةديصق حرش ىف ىواممل بانك 1 ىناهفصا بغار لشاسر 0 ىطويسلل بيبا ءاقلب :

 باذا |!8م هضر ىلع مالك رفكلا ريو مكمل روغ هبلتك اال ١20<-ضورعلا ىف ىنيعلل ىواسلا

 1“. ١ ىثوضالا زاعشا ىل قاوسا راعتشأ |098 ١ ىفيلأت هدضان طوبرم هكربكا ميش هدكولس

 حرش ]0 ١ ضورعلا ىف ىنيملسدلل هيجررخ مرشر ىكاكسلل ضورعو ىجاونال تيمكلا ةبلح

 نبال باصخلو بيلا ىف هباطخل نسح اب“ نيل عفد زرح 30# ١ ىمتكارملل مجتلا ةهمال

 «هيجرت لثاسر ةام ىطويسلل الك ةاياردلا ممامتاب ىمسملا ةياقنلا .مرش اطلع ,ىزونلا

29 
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 ماوفلا ىوقناول تداعس ىايميك ءدوجرت 4 هماث هءذوكش اهيف هيدنج مئاصن

 ىنزاريشلا نمد نب بما نيدلا رضفل هدرب حرش (3  ىدبيم صتاوف | ١ ةيكسملا

 ةلاسر 118 هقيرش تاولص هدعوم# اا ىطويسلل نال ماكحا ىف ناجرملا طقل ا.

 اع ةياردلا مامتاب ىمسملا هياقن مرش 0 ءايبنالا تاريجكم اهيليو اشاد ناعنل رض

 ىلازغلا مامالل لالضلا نم طقم ادد 0 لالجلل اهالك هقفلا لوصأ ىف تاقرولا حرشو ةدرملا حوش

 ِتاطلاا ىف "لتامر: اذه 227 يرشالا رئاشوبورص ةعومجمب ور قمل عسل م30

 111 تايبدالا ىف بادالا بانك باهشلل سلاجلا زارط 3 ىرشذ 4 تاماقمو

 لح ((2  رظافلا ةضور !!1 2 راطيبلل ةعانصلا لماك [[ مغاهلاو حداصلاو ابصلا مبسق

 رورسلا عينم 111+ ةيجروتح حوش ةيجروتح قم 41 مولعلا زنك ([!12» >رورسلا

 ىف ىسلدنا حرش ءديجرت 1 ىدنفا قص شتقفملل ضورعلا ىف روجلا ءازجا ليصقت ىف

 سيمختلا عم هدرب ههديصق حرش لسوت ا". ىزوطملل تاماقملا حرش !.. 2 ماصعلل ضورعلا

 ةضور 19. بيطغل . ةضور 11.“ ربكالا خيشلل رايخالا ةرماسعو راربالا ةرضاصح [.»

 ىربكلا ناومأل ةويح ا. ةخلكح نا نبا نادركس ا"م.» 2بيطخل ةضور ءدمجرتو رايخالا

 ىف ةلاسرإ 1 ىناهفصا بغار تارضاحم 1. ةبر دبع ىبال كيرفلا كقع ا.«

 ناخدلا ةمرح

 نيواودلاو ةيسرافلاب ةقلعتملا بتكلا

 ناتسلك  [نار» ظفاأل ىلع ىدوس ا"» ىجمشل ظفاح حرش الأ (م) ظفاح ناويد 8.

 (0) نانسلك ىلع مش ناتسلك ىلع ىرورس اذه ١ ناتساك هدجابيد حرش ا"*

 ناوهد |. 2 ىفرع ناويد 85 ناقسلك ىلع ىدوس ١» 2 ناقسلك ىلع ىوفك !"«

 مرصع ىدنكخ لامك ناويد اارازاروإ ىماج نآاوبد ادرار تدكودت نآاويد ازدازاز باص
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 ىققح ليعمسا 0  انالوم ةرضحغ فيرش ىوذثم | دعس تايلك |0# كيان ناويد

 ىدماش مرش 0م كلازغ دحأ عئاوس عم راطع خيش تايلك ةئودتملا لع ىرقنا

 ىجمش ام» ناقتسب ىلع ىدوس ا >نانسب ىلع مش !!*. كولملا ةفكأب ىمسملا

 طظعاو .نيسح تامشنم [*م» دمانسوق اة“ هيسراف لاثمأ بو رض ان" ناتساببا لع

 |م»" 2 ناقسراهب )“م لايخلا فئاطن اند قامري ىتلال ناتسراكن هدمجرن [1

 معرس ريوق ناودحب ٠ 60بيا هبا ضان ناويح 16 ىدعاش مرش 1, نع نك

 هل روفغلا فطاع ناودد | راطه كني 5  روباش ناويد ا**  دوعسم ىمرح ناويد

 ناتسراكن 5  ناتسب ا*. 2 ةيردلا حتافم مرش ا:

 بطلاب ةقلعتملا بتكلا

 اكدإب !هر* ميوقت ازدون ىيدب تارايتخا أ ةأ ىدنقرمسلال تامالعو بابيسا اه.

 ناييلا .تياغ ه1 ريرضلا دوأد ةركذت اهم راطيب نبا تاذرفم زم فيرش نبأ

 ىسيفنلل رجوملا حوش 3 ليهسد هد انيس نبال نوناق اه: ىدنذا حاصل

 0 ىف عقاولا ءاطخل كرادت ا ىثافيتلل راجاحا صاوخ اا قورزاكلل جوملا حرش ا.

 | هلاسر نوجيا سرغ كرلجاغا ا"#* اشاه ىجاح ءافش ا!" انيس نبال ةيبطلا ةعانصلا

 ايورلا ريبعتب ةقلعتملا بتكلا

 اولا ىكرش ةمان رميعش ارد ىلبنتإ ىهسملا مانملا ريبعت ١ نيعاش نبأ (*ه

 ندريس نبال مانملا ,يبعت

 ةيعفاشلا عورفلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىوودال ةيعفاشلا عورفلا ىف نيقفملا ةدطمع ا. قارعلا نبال تامهملا ,صن 8

 ىعفار ثيداحا جير اك
' 

 ةيكلاملا عورفلاب ةقلعتملا بتكلا
 ّق قورزلا نيجأ خيشلل ظخلاس ملا حرش ارب يرحم ةيكلاملا عورفلا 3 سيك عيش م 7

 ةيكلاملا عورفلا
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 ضمازفلاج .ةهلعتملا :يفتكلا

 ضور' ا“ ضئارفلا حرق فيقح“ اه فيرشلا ديسالل ةييجارسلا نضئارفلا مرش 1:

 ماحرألا ىوذ لياسم ىف ماهفالا يقلت ا" طخ هاشيرع نبال هحرش عم ضئارفلا ف ضئارلا

 رش ا"»..  هطخب قانمسلا ءالعلل ضئارفلا حرش "01 2 ةيجارسلا ضئارفلا نقم 1"

 باتك ان ضتارفلا ىف ىجغلا برل ىبعولا يد باتك "5 فيرشلا دهسلل ضئارققلا

 ةقرفتملا كداوفلاو ةربتعملا لئاسرلاو ةلوادتملا نوتملل ةعمالل عيماجملا

 حرش ىلع ناجازريمو نيعلا ةيكح مرشو ماصع انالوم ةيعضولا حرش اهيف ةيعضولا ةعوم# |نم*

 كيعو ةراعتسالا ماصعو فطنملا بيذهت ىلع صقفلا وبا رهمو فقطنملا بيذهتو نيغلا ةكح

 ةياقولا رصتخو ركفلا بح اهيف ةلواطتملا نوقملا ةغضجم م ىتاطخلا ىلع .ىدزي هللا

 ىف هداز ىريكشاطو حاقفملا صيخلتو نابحو .نبا ةموظنمو هيجارس ضئارف .نظفو رانم نتمو

 وحنلا ىف ةيفلاو ئجوغاسياو ظيفسنلا كئاقعلا نقمو ةيادهلا ةيكحو بجاو تابثاو بادالا

 ىف هلاسرو .سرفلا طعاوقو فطنملا ىف تدل ةيفاقلا ملع ىف هيفاكو هيفاش نتمو هيفاك نتم

 كيب رضتح ةينوذو ”ماشع نبال ذاعس تعتاد :ةدبصق حرم اهيف دسبيفن ءهدعومج“ |ادف ةظغالملا

 تعلو .ةيدومك كنغلو مظعالا رمامالا اةيضوو ىّرلا تبع نايش تابلوأو ديخحوتلا ةرهوج نتي

 ىتم اهيف امظعب ةامسملا خعومكام امر ةريتكلا لكاسرلا نم اهريغو فطنم لودحو ىدماش

 ماوعلا تاطقس ءدلاسرو ءاهقفلا .تاقيطو واغم .ىتم دمو ةيفستلا كداقع ىتمو ضئارف لود ررغ

 حرشو بارعالا ضءاوقو ةيفاش نتمو ةيفاك ىتقمو عبو ء ءدلامسرو حاتفملا صيخالت ,نتمو لامك نبال

 لامك ىوجأ يا ار هريغعم ءدعومد#“ اع اهربغو برطق تاثلثمو ىنسألا ءامسالا |!

 ءدعومج مع ٠ لامك نبا ديارقأ ]1971 !١ ىطويتللا لماسرا رات ئدنقا دمحم زاللا لكاشر ١١

 طخ ىكئاوف ءدعومكام داعملا ةلاسر اهيف دعو محام [7 صاوغلا رد اهيف .ديبرع

 ةعومجكام ااه" هفيطل هدعومتكام [رمو ب تاداضعمأو ضيراقن اقن ءدعوم كام أذون ىدنفأ اميعذ
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 اة الإ لوصف فالتحا ىف انيشا نبأ ةموظنمو. .تازبتعملا | لئاسرلا.«ةمو ةمعلص, ئنلا ريس اهيف

 ” |( ملا )) لاسر هدعومجام تاربتعملا نع ةيفسنلا لداسمو مايالاو نينسلا ىف ةلوادتملا

 ههعومجام ا".. 2 نايبلاو ىناعملا ملع ىف ةلاسرو تابددالا ىف ءايصلا ميسن ةلاسر اهيف ةفقلتخملاب

 ىوسوربلا ىقح ليعمما خيش تاغيلأت مك 7 ١ وما ا ا لكاضف ىف لداسر

 ليعمسا ىقحل نايبلا سوو ريسغت 0  دصاوقلا ةائومجصم ابرخ  ىواتف ءدعومجام ا.“

 17 هفلوم طخ ىدنفا هللا كبعل ىونثم حرش 1. هدي رشر سترلا ١ لاقراك

 قئاقلل ارم اما. 2 ىواضيبلا لماوا ىلع تاقيلعت (.1 ١ ىقح ليعممال ىونثم حرش

 حوش ١1و تاقرقترم 9*1 اهلا تاهجح منزل للحل لقت ج8 2 رئابكلا موش 1"

 جربش |"+ 2 ضيفلا مامت !"1«  نازحالا ليرم ان" ١ بادالا ف هداز ىربكشاط هعلاسر

 اهم هعومجعام |. 2 لوبصالا قيوط ريسيتب لوصالا حرش 4 ىبنفأ ىقح راطع هند

 ةيهلالا سيمخل تارضتح» مركا انال هدلاسرو ناميالل بعش حرشو هيدرو فلاسرو هعماج هريثك هدلاسر

 ةلملسلا باتكو قريخ مسظن حرشو هرخآ ىلا نانون تهب عم ىفختملا زنكو مارملا ةليسوو

 زرت اشاي دم ضوع فح ىف راوخإلا كرلتلا (ككانك»١ ىيزلسلا ؟كانكاب خل

 |  ىقح ليعمسال ةبضنلا رش [ ءاهينلا ةروس هديشاح طعنت تاجاذلا باتك

 |"]1 2 ىفج لليعممال باطيإل باتك 800  فرشلاو ركذلا باتك |8) 2 ظجيتنلا باتك

 ناجرلا سفن |8  ىقح نليعممال رارسالا ةعومجام |". 0 ىقح ليعممال فئاطللا ةجيتن

 لليعمسا تادراو 1 ىدنفا نيب> ىرتك هدلاسرو راوسالا باتكو نيو عرس

 ىرصم خيش هدلاسر ا[ ىدنخإ
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 رديتروص ىرففد كنسوةناخ بنتك ةبقودص ابا

 كثيللا ىقبأ ويسقت مه م لضافلا لداعلا نبا ريسفت » + سابع نبأ ريسفت |

 رهسفلل ىورهلا مامالل نيبيرغلا ريسفت 4 » نزاخ ريسفت ه دوعسلا ىنأ ريسفنا *

 ىفاهبزورل سمارع ريسفت ا. 2 ىتناوك ريسفت 1 دكراذم ريسفت . 2 ىناهفصالا بغار
 ريسفت |" 2 لالغ نب فسوي' رارسالا فشك ريسفت | 22 ىشح فلوملا لع نويع ويسفت أ

 نيردبلا نبا ريسفت !! 0-بغارلل نارقلا تادرفم ١ رئاصبلا ريسفت "١" ىطرقلا مامالا

 || 2 روسلا كصاقم ىلع فارشالل رظنلا دعاصم ريسفت ٠ ظعاولا نيسح ريسفت [

 ل نايح نبأ ريسفت دكضع ىضاقل فقيقكتلا ريسفت ا. عمال عمج ريسفت

 ىراقلا ىلعل نيلالل ىلع نيلامج ا*  ىكرتلاب راثآلا 8دبز ريسفت ا“ >ىروباسينلا ريسفن

 2 ىدنعم ىضيف ريسفت 4 نمحرلا ةرصيتب ىمسملا ىدنهلا لضافلا ريسقت د

 م”.  افاعم ىبال نايبلا ةياهن !" ىراقلا ىلع ريسفن ا" ىكرتلاب فادصالا رعاوج

 سس  ىزاخل بايللا ريسفت "* > ىطويسلا مامالل روثأملا ريسفت "8 ناجرد ىبا ريصقت

 ىنامالا ةياغ ريسفت مم  ايح دال رهن ريسفت »©  ىعاقبلا ريسفت م## ريثك نبأ ريسفت

 طيسبلا ريسفت 8  ليهستلا ريسفت ١» ريرحنلا لضافلا ةفرع نبا ريسفت ١  ىاروكلل

 .٠ روقنألا ردلا رهسقن 6 ىنيركلا عمركم ريسفت » ةيطع نبأ ريسفت 0
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 من هداز اشاد لامك ىوملا ربسفت هأ ىدحاولا ىلع مامالل زيجو ريسفنا ه ىربطلا

 مالسالا خيش ريسفت هم م نيلالج ريسفت هع ىناهفصالا ريسفت هل“ 0١١ ىرورس ريسفن

 ىضاقلا ىلع ةيشاح همه ىضاقلا ىلع بغارلا ةيشاح هب ىواضيب ىضاق ريسفت ها

 ىطويسال ىواضيبلا ىلع ةيشاح ءابنلا ءزج ىلع ىشناريش ةيشاح 8 ءابنلا ءوج نم

 هرم ىدنفا نانسل ىراضوبلا لع ةيشاح 4 ىلاتكال ىواضيبلا ىلع ةيشاح- 1

 4 ىلج ىدعسل ىواضيبلا ىلع ةيشاح 4 ىنالسللا قداصل ىواضيبلا ىلع ةيشادح

 4 هداز ىجاتسا ىواضيبلا ىلع ةيشاح 1 ىدعسلا ةيشاح ىلع ىكاوللا ةينشاح

 ىلع ةيشاح 14 ١ ماصعلل ىواضيبلا ىلع ةيشاح ١ »٠ ورسخ الك ىواضيبلا ىلع ةيشاح

 ردصل ىواضيبلا ىلع ةيشاح ىاورشلل ىواضديلا ىلع ةيشاح «.. ىدعسل ىواضيبلا

 ليلإل حتفل ىواصيبلا ىلع ةيشاح ل“ قوكلاسال ىواضوبلا ىلع ةيشاح نيدنا

 ةيشاح «ك ١ىواضيبلا ىلع هداز برع ةيشاح ١ ٠ ىواضيبلا ىلع قورزاكلا ةيشاح .

 ءاهب ةيشاح م ىواضيبلا ىلع هداز ىنيدلا ردص ةيشاح ىواضيبلا ىلع هداز ىنغ

 خيش ةيشاح م. 2 ىواضيبلا ىلع نودلا ماصع ةيشاح 0  ىواضيبلا ىضاقلا ىلع نيدلا

 م ىضاقلا ىلع تاقيلعت هل ىضاقلا ىلع باهشلا ةيشاح ها ىواضيبلا ىلع هداز

 ةعوميام هه ١هحتاف نم فاشكلاو ىضاقلا ىلع ةيشاح م“ ٠ ىضاقلا لماوأ ىلع تاقيلعن

 حرملا 0 ىواضيبلا ىلع ىدننا ليلخ تاقيلعت م1 ىضاقلا عضاوم ضعب ىلع ىتاول

 فاشكلا ىلع ةيشاح 1 ىبيطلل فاشكلا ىلع ةيشاح 11 ىقامركلل فاشكلا جزومنأ رمسفت

 نوحاا زعل فاشكلا ىلع ةيشاح ؟* ىدريراجلل فاشكلا ىلع ةيشاح 31* ىزارلا بطفال

 31 ميركلا ديع) فاشكلا ىلع ةيضاحع 1 نودلا كعسل فاشكلا ىلع ةيشاح ؟-

 فشكلاب ىهسملا فاشكلا ىلع ةيشاح ندوارغزلا ىف ىيدلا ل.مكالا فاشكلا ىلع ةيشاح

 فيرشلا ديسلل فاشكلا ىلع ةيشاح !.. ىناولهيد فورعمال فاشكلا ىلع ةيشاح 5

 عماج ريسفنت (* 2 ىدادمل ريسفن ا!,* ١ ىناشاقلا تاليوأت |." روصنم ىنا تاليوأت ا[.
030 .71 
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 1. ىفشاكلل بعاوملا ريسفت ا ىملس ريسفتلا 1 ىمليدلا ريسفت [.ه نايبلا

 نارقلا بيرغ !' نايبلا ياهنم !!. 2 ءاقبلا شال نآرقلا بارعا ١ ١ نيدايضلا ريسفت

 |“ هبارعاو نآرقلا ىللعم !|* فظافلالا فرش ريسفت ىف ظافحل ةدمع + كثيداحالاو

 ١ نارقلا ةغل 4 ناوقلا بارعا ىف ناهبقلا 5 ىزاولا رخن مامالل نارقلا ةلوسأ

 رهسفتو مكللا عمجم ريسفت |! ىطويسال نارقلا مولع ىف ناقتأ 11 قولا سئارع ريسفت

 م فصلا ةروس ىف فضوملا نسح |» >١نارقلا تالكشم ىف ناحرلا فشك [". #1 ىفنال

 يآ رهسفنا 0 ىقورزاك ريسفت 1 ابهز بيتوت 10 ىماج انالوم ريسفت 1

 ريسفت "ب, :ىماحلا هكتافلا ةروس ريسكت 170 + بجالزا ىكقوال !ىيعنزا, تاي 1# 2071

 عماج ا ليل تايآ ضعب ريسفت |.  نيدلا ردصل ةحتافلا رهسقت |" ١ محتفلا ةرو

 ءارقلا رهسفت 11“ هداز ىيدلا رحصل ةحاقلا ريسفت #1 ىدنفا ليعمسال تايآلا

 لوقنلا بابل 4*1 ناوقلا ىناعم ىلع ناسال نتمكذ ام فيرشلا ريسفقلا نم ةلاسر ا[

 نم فاشللا ىف ا ويممت اه ىرادراول نارظلا روس ىماسأ ا! لوزخلا بيس ةفرعم

 نيدلا ىيح هدأز حهش ربسفت

 فيرش تعبد. بتك ءامشا

 ىوامربلل ركيد + ىنيعلل ىراضيلا مرش 8 ىنالطسقال ىراضبلا حيحص حرش اه

 ىراخنبلا حرش اه. هداز ىدنفأ فسويل ىراخضبلا حج حرمش خ1 ىنامركلل ىراخضملا وش 1+

 و“ ةرمج نبال ىراضبلا رصتخ# مرش اد ىريصبلل . ىراضبلا . حرش اها ىمامدلل

 ىريشقلا ملسم جك باتك ام ىراخبلا جد امء 2 ىرايلا ةفحتب ىمسملا ىراخبلا 5 0

 ل حرش أهم ىوونلا مامالل ملسم حوش 5-0 ضايع ىضاقل ملسم حرش ادأ

 هداز ىدنفأ فسويل ملسم حرش |. 2 احمل نبال ملسم حرش 4 ملعملا لمكاي ىهسملا
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 نضس | * ١ ىئاسنلا مامالا ننس اة ىذمرتلا ىنس رار ذا لا وكس

 مامالا لنسسم 1082© 2 عبرالا ىنسلا حرش 4 هجاس نبأ مامالا ننس !ه :طقر اهلا

 ىلا نتسم ٠ .. ىيململا جبع لتسم 8 نيدحىب نقلا مامالا "سما ن1 ١١ ةظعالا

 اطوم ا تر |" 2 كلام نبا مامالل ًاطوم #1“ ىقهيبلل ناميالا بعش ا هفلصمو ةيبنش

 حوش ةاقرولل ًاطوملا حرش 1١.5  تكلابأل ريونتب ىم يسملا ةظوملا حرمس )#0 2 ىراقلا ىلعل

 ىرابنالل غخنتسلأ يبنكلا تادرغم أم نيوحكصلا ند عمدا امك مب قيرعلأ بدل ًاظوألا

  ءارقفلا ناناسب امل ةحح رمت عم هاينشالا لييؤم 1م " ىوكربلل ةروكم ريغ كثيداحا 1

 امم 2 ىمقلعلل فارظلا ةفحي ام“ بولقلا ةراهط باتك طل“ نيدصاقلا ٍاهنم اد“

 ننس ىف لامعلا صهتم اا ظينسلا ةفحم باتك اهإ  ةروهشملا ثيداحالا ىف ةنسمخل كصاقلا

 ىلع للضتشملا 1. 2 نيحلا ردب' ظافلالا يقنت م١ ىدنفا ىجكتقيرطا هظعوم امم  لاوقالا

 تابيغرت 11  رابخالا قّتاقل |!  ىوونلا مامالل نايبتلا || 2 تيدح ةيأسم ثالث

 2 نبال ارجاوؤلا, باتك ١159 + "راكذالاا بيذهت بانك !11620 ٠ راكذالاا رج تاتكا 07*19 .راربالا

 ىنسأ 8 بتارملا ىلوا ةفرعم ىف بشارغلا فئاطل 1 ةيفاولا ىلامالا ةتج 90 ىمقيهلا

 ثيدحالل ىف زونكلا زومر اد 7 ميرك ءاقل ىف ميظع زوف .. براقالا ةفوعم ىف بلاطملا

 رمغلا ءابنا باتك ا.ه ةييبللا جزومنا مرع نيظعاولا رح مر“ كثاللل ق كتابكلا مع

 نيدلا جالصأل ىبذلا صااصخ ا. ب .,ىطويسال ىبذلا صئاصخ بانك "4 ىنالط سقلل

 م ىراضبلل تايثالث ا. رجح نبال هقركم فعاوص 1 ةيوباب ,ىمال عئارشلا للع ا.

 ىف ميصنلا ةكشر اس ىضطوهسلل وافآلا نم ةئيهلا ىنارعشلل ةمغلا فشك الإ

 باهشأا رابخا اذا مانالا ةببغت باتك الز ' نا ماكتحأ 3 ناجرألا ماكأ 1[ جحعصلا

 [1 2 ىلحلل .نويعلا ناسنأ م ثيببالا عيال نيفراعلا نافسب لوسرلا ثييداحا نم

 ريمجعلا تاكحفت ا ىليولل فا فاّشالا كتعبدادحأ جيرتخلأ أنار م ىايزلل خياحهلا ثردادحاأ جادرخلا

 داهأل لئاصف مه» ىدتفا هدد ىربللا ةحدملا ةمجرت 8 ىراصنالا ثيداحا ىف

 تلشوم 4 هداز ىجاقوال ثيدمل ىسحا 8 م راربالا ةيلك ىمسملا راكذالا ا

* 30 
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 مم راوبالا خياح موظخم زازا ماش ئى دأ قربي دعب نم مارهلا غواب نازك نيوبالا 3 ىدهلا

 مس»  باحصالا ةفرعم ىف باعيتسا ءدمجرت 80 ةوكشما لاجر ءامسإ ا". 2 ءايلوالا ظياح

 مس بادصالا ةفرعم ىف باعويقسا ع ة+باحصلا ىف ةداصالا بانك مس باححالا ىف باعيتسا

 زم م لاجرلا ءامسا ىف لايكلا بيطهت خباكحصلا ءامسا ىف ةباغلا لسأ “م

 تاعوضوم !خ. 2 نسوملا ءافش ا ركب ىنأ ظليضف ا“. ١ فيرطلاو عرشلا لها نيب فيقحتلا

 نيكلاصلا ضاير م"ع» ىمورلا سلاجام مع» ةرشعلا ىف ةرضنلا ضاهر أ تيد

 حوش مو جيباصملا ةوكشم 4 راوذالا ةوكشم "عم نيكفاصلا ضاير حوت معرع

 ىراقلا ىلعل جيباصملا ةوكشم ح رش سرت ىسرافلاب ةوكشملا حرش مم ججباصملا ةوكدشم

 ىنأ ديزلل جيباصملا حر د ىوغبلل جيداصملا ا م"هأ ىجيبيطلل ةوكشملا حومتل ء

 جيباصملا حرش !دد برعلا نيزل ) حيباصملا ح رش - ,هل "مل ىواضممال جيباصملا ح رش ل د نمت

 مالسالا ةعرش حرش !هم مالسالا ةعرش ننام د. بيعرذو ببغرت "د4 كلم نبال

 ذل م راوذالا قراشم ا. ىدنفا ىيجل مالسالا ةعرش مرش 1 هداز ىلع كيست

 راطقنالاب ىمسملا قراشملا حرش 0“ 2 ىكرتلاب قراشم مرش #*  نيدلا لمكال قراشه حوش

 عماج حرش مو ىطومسال ريغصلا عماج اه بيلا بهاوم ق بيرقلا عتق ورع

 ريغصلا عماج حرش او ىمقلعلل ريغصلا عماج حرش ا: ىوانمال ريدقلا ضيف رمغصلا

 ربأ ىسلدنالل رابخالا نوهع ا. ىرابنالل ريغصلا عماج مرش 8 ىدنفا حوفل

 تيهدح ىف لوصولا صيقنت "ء““ ىطوهسلا مامالل ريبللا عماج مي“ ىطرقلل ةركذتلا باتك

 انينإ ثيل ىف لوصالا عماج اه ظعاولا ليعمسال ظعاوملا ةعومجام #.# لوسرلا

 ناجحيب دال نيقشاعلا راونأ "»  رافسالا ل نع ىخغملا باتنك 10. ىثاسنلا عيكع

 الا لكاضفو نيعبرأ تيددح مم مكمل مولعلا عماج م. ىطومسال خعوذصألا كاملا انيك

 يح انما ىلاهنو نيعبرأ تيدح اما“ ىماج الم ءومجرن نيعبرأ تيدح ام

 ىووذال نيبعبرأ كثيير ان عماج ء ةدحاسو نيعبرأ تيدح ادم عملك كصو نيبعبرأ

 ندد نوسبرالااا رح ندعنر ه١ نجار جيد تسلا 2 ..دال نيعبرالا ملا 18 نيعنرالا تايآلا نيعبرالا تيدىحشل ردا "دع .نيعبرالا تش
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 مه»  يدحلا ميلصمل نيعبرالا حرش #18  ىنامرك ىأ ءدمتت نم نيبعبرالا حرش م2000" رجح

 نيبعبرالا حرش مورع هداز ىجاقوال ىكرنناب نيبعبرالا سرش ا” 2 توكلملا بئاجتو نيعبرالا حرش

 نيبعبرالا ثيدحدل مرش 4 ىراقلا ىلعل نيعبرالا ثيحامل لرش اه نيبعملا نيبملاب ىمسملا

 ىوانمال لئامشلا حرم وأ كب كلا لئامشلا حرش 2م 1 فيرش لمافشا 0  .ىنامك نال

 ىلعل لدامشلا 2000 باهشلل لئامشلا مرش اا رجح نبال لشامشلا مرش ..

 ىطويسلا مامالل رودصلا مرش .ع لداسولا عم موسوملا لئامشلا حرش رس“ ١ قراقلا

 ءدقيرط حرش 1”. هيدجا ءدليسو هيدمح ءدقيرط حرش ا" ةيدمخل ةقيرطلا ىتم *.ه

 ديعل ةيدمد هدقيرط سرش “.1  قلطم ديطم## هدقيرط حرش ..  ىدنفأ بجرل ةيدمح

 ”ا#  ىفطصم دكيسل ةقيرطلا ةمجرت 0 رومرلا زونكب ىهسملا هقيرط حرش ا. ىنغلا

 ىسخرس مامالل هديزك * ١ هداز هجاوخل ةقيرطلا ةيشاح |“ ١ ىتمصع دم ةقيرطلا ةمجرت

 ءاهسالا حرش إب ىنسل ءاهسالا ىناعم حرش 9 ىقوبلل ىذسممل ءاهمالا حرش "اه

 13 ىكرتلاب نيكانلا ولح 1 ىبيطال ىنسامل ءامسالا حرش “+ ىربشقلل ىسلل

 نيظعاولا حبر » ايندلا نال ركشلا باقك ىنيدباعلا ريخذو نيظعاولا رحب

 بواقلا ةويح لو ماكحالا ماكحاب ىمسملا مانالا ديس ثيدح حرش م 5 مسدس

 ا دفعلا رحب "+ ىئابلا دبعل عراشملا ةمجرت "ب ىهتنملا وبا هيف ةعوذتم لاسر

 00 ١> سلاما فقنورا رنتس ٠ ناضمر مايص #0 ٠) ررد ا". ١8 ماكحالا_ لقالو رد

 ىراقلا ىلعل ضايع ىضاق ءافش حرش "» ضايع ىضاقلا ءافش مج  ,ريبك نانس

 ءافشلا حرش رم ىج دلل ءافشلا حرش “٠ ىجافخل ىيدلا باهشل ءافشلا مرش “ا

 ءدمجرت ا  هداز ىريك شاطل ءافش "8.  ىدنفا فينحن ءافشلا ةمجرت 8 ىضرعلل

 ءارسالا ىلع ساهتبالا 5“ ىراضيلا لاجر ءامسا ىف ليحعتلاو حورج 0 بولقلا -ءافش

 رهثالا نبال ثيدذدل بيرغ ىف ةياهف متع جارعملاو

 ثيدح لوصأ بنتك ءامسا

 ىضاقل ةيفلالا مرش 6: ىواضسلل ةيقارعلا ةيفلالا رش 64 قارعلل هيفلا دعم
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 جيضوأ 1. ثيدللا لوصا ىف سالصلا نبا 81 اهمظانل ةيفلالا سوش عم ايركز

 تيد لوصأ "» ىووذلا بيرقت ىلع ىراخسلا حرمت “وأ ىقالطسقلل اهيف حيضوتلا

 ةعومكم "هد حالصلا نبا ىلع قارعلا ظفامل تاديوقت انوع نابقعلا دنالق (”م#

 مركا نب حمل ركفلا ةبخت مرش رظنلا ناعما ٠0 رح نبال ركفلا ةبخت ه1 لئاسولا

 ىراقلا ىلعل ةيضنلا حرش رم رج نبال ةبضنلا حرش 1م

 كداقعلاو فقاوملاو مالللا بتنك

 مي» 2 قوكلمل فقاوملا ةيشاح ”٠ ررككم فقاوللا حرش ٠١ تقام

 فقاوملا ةيشاح و ىجنكللت فقاوملا ةيقشاح ىاج نسل فقاوملا ةيقاد

 نعم 6*1 ىربعلل فقاوملا ةيشاح ا" قاورشلل :فققاوملا ةيتقاح ناجازرمل

 ىيرجتلا حوش "ا ىوغسلل دصاقملا ةيشاح .. 2 كعسلل كصاقم حرش "1 8 سصاقم

 ميع لالج الذ ىيركتلا ةيشاح *.ل“ ىاهفصالل طيرجاتلا مرش ا" ١ ىجتشوقلا ىلعل

 ىسوطلل كيرجتلا ىلع ىناهفصالا يرش ىلع حيسلا ةيشاح "م نيسلل  تيركاتلا ةيشاح

 رهط ةيبتاح ب هداز ىرجك شانطن ديركاتللا ىلع دكيسلا ةيشاح ىلع ةيشاح يف

 ديرجتلا مرش ةيشاح ىلع ناجازريمل ةيشاح م ١ كيرجتلا ىلع لالإل ةيشاح ىلع ثايغ

 نوحلا رص ريا ديركتلا ةيشاح 7و. ىلابحلال سضيركتلا َج رش ىلع جالا ةيشادح أ

 قلاع كئاطم 7 ىبللال ميعربال مالكلا رغاوج حوش ا". م مالكلا رهاوج اهل

 ىناهفصالل علاوطلا حرش "مم ىنزاولا مامالل ةيفرشملا ثحابم م“ 2 ىنزارلا نيدلا رخث مامالل

 117 ىمجتكلا ثيدححلا راحل علاوطلا حرش ٠ نويدلا رديل علاوطلا حرش ولا

 ريصنلل لص كقن 1.  راونالا علاوط حرش ىف راكفالا حيتفت © ىشلاطلل علاوطلا حوش

 ةعيرشلا ردصلت مولعلا للبدعتن 1“ ٠ فحم ىنأ مامالل لصحم حرت ربو سوقا

 م ىناتسرهشلل مالكلا ملع ىف مادقالا ةياهق #0 ىدنتقروملل فئاحصلا مرش "0

 مل. 2 ىجليزلا دم نصاقملا حصاقم حرش 40  ىيحلا ىكر ديسل لوصالا ىف زاوسلا فصاقم
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 ةموظنم لا حرش 1 ىملاسلل .ديحوتلا نامب ىف دبهمت 1م ىدركلا ميعربال لييبسلا سصق

 عمجلا #. ىيحلا ءاهبل لعلاو ملعلا ىف للزلا نم فقنملا باتك م. فلل نبال ةبرعتشالا

 ىديمأل ىيحلا باهشل ةيفسنلا دئاقعلا ةدمع حرش 5.“ ١ ةيميتلا نبال لوقنملو لوقعملا نيب

 م ىبحلا ماصعت ةيفستلا ةيشادا ع.ع ىدففأ ناضمول :يفسنلا ةيشاح ع“

 مح ..ةيئونلا مرش ل0 2 راكفالا رجل ىلايخل ةيشاح مد ىزعال سداقعلا مرش ةيشاح

 لامك هرقل ىلابكل ةيشاح م. هس دل دان ديساح 3 نيا لوقت نايك ةيهاج

 سرد ايدل ةيشاخ عاد هداز ىلقجاسل ىلايخل ةيشاح عا ىوفكلا .ىلايأل ةيشاح

 لوق ةيشاح 4 ىلايل ىلع ىغاب هرق ماو دئاقعلا مرش ىلع ماصع 1غ ةداز ىدنفا

 نيحلا عسل ةيفسنلا كئاقعلا حرش 1 ىئاقعلا حرش ىلع ىلايخ دايك 22 2

 ةيشاحح 2 كاخلخال ةيدضعلا ةيشاح م. ىدنفأ رديد ةيدصعلا . ةيشاح 1

 مسرع  ةاوحلل ةيدضعلا كداقعلا عرع ه0 دي الم ةيشاح عاد ىغاب هرقل ةيدضعلا

 حرش املا ىدواحال داقعلا ىف دعاوق 8 طمدحأ نب ناموملسل ةقنضعلا اطناقعلا حرش

 م ةيقنلللا ىلع ناجاررهم ةيشاح 571 ىلاودلل تجاولا تابثآ 86#: . ةيفنلل 50 ةيزعلا

 لاكاخ ةيشاح م*#» ثايغ رين بجاولا تاهثأ 8  ىدنفا ريك بجاولا تايثا ةيشاح 5“.

 بجاولا تابثا ىلع ةيفنح 5م 2 بجاولا تابثا ىلع ىندووق م ٠ هداز ىضاق ةيشاح مر"

 ىضاقل لوصالا رصتد مخ  هدأز ىضاقل سيسأتلا ةيلاكشا حرش 5+ 11 ىلامدل ةيضاحس تا“

 نيعلا كح 8 ىرال ريمْصاَك 18. ىلايكل عم ساقع حرش 58: ىيحلا دضع

 متع قيال داقعلا, ىف كصاقملا تاهما مت»# ئياويسلا ديلا دبع خيوشال كئقاقعلا ررد 8

 2 يتلا حرش 580  ىارعشلل ةيسدقلا راوذا ىلع ىفاورش ةيشاح #5  ةيهلا ىداقعلا دئارف

 ءامسأ حرت امر ىراصخلاو دوههلا ةبوجا 3 ىرابذل ةخرادم ا ىدزملا للا هيعلت

 حرش ما مالكلا رشاوج حرمت د١ قزاولا مامالل ىنسألل ءامهمأ حوش 1 ىلاوغلا ىسأل ١  - 1وللا 0 3- 12

 | م ىزاولا مامالل لوقععلا خياهذ د“ نييهردل مامال داير الا بانك ون ئباج لنا جنودا

 ىتاكلل لصحل سرش ©51  ىنزارلا مامالل صخلم هم 2 ىنزاولا مامالل نيعبرالا باتك ؟م*
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 م لكنلا للملا ىف ليصفلا بانك ممم نٌكضصنمي هام ىتاكملا صخالملا ح وتلا

 ةهومجام 512  ليصفلا لوقب ىمسملا ربكالا هقف حرش م1 2 نيدلا ءاهبل ربكا هقف حرش 4

 رمش م0٠ 8 ىاوحلل ةيمالكلا لداسرلا ةعومجام 541 ىناودلل لئاسر تاّيلك "0 لئاسرلا

 ىدذفا ناضمورل ءاهيلا

 ةقفلا لوصأ بتك ءاهمأ

 ىراثنلا ديف ةعبرالا تامملقملا ىف حيضوتلا ةيشاح 81 م ةعيرشلا ركصل جضوت 4م

 ةيشادح ل“ ميولتلا ىلع ىاج نسح ةيشاح ملأ حيضوتلا ةبشاح حيوات ب

 ىورهلل حيولتلا ةيشاح #02  ىوقلا نيعمد جيولتلا ةيشاح ل“ ورسخ لإ جيبولتلا

 نبال جييقنن رممجغتا 0*3 لامك ىبال جيواتلا خيشاح جيجي انك لوقملا ىلع ةيشاح 5م

 رههأ نبال رميبخكتلاو رورقغلاب ىمسألا ردركلا حردتت نك ماع نبال ربوكلا بانك م لاهك

 3 ةيشاح هرق ىلع ىلاخلخ خم ><نيسح هاشل اهلوا دوعسملا بادآ ىلع ىتاوح عد. ما

 - فالللو لدإل ملع ىف لداسرلا ةعومجام مدل هداز ىربكشاط الاسر ىلع دكا لباخ هرقو

 ماكحأ 4 م راصبالا ةصرت #م» 2 ىزارال لوصالا ىف لوصدم لدج كثر 1مل“

 يفك مم. مالسالا رخفل ىودزيلا ىلع هقفلا لوصا *م.4  ىدمالل ماكحالا لوصا ىف ماكحالا

 للمكال ىودزهلا حرش در .8 فشكلاب  ىمسللا ىودزيبلا حرش يك جاهنملا حوش ىف جانا

 حرمش 51 ١ ىفاروكلل عماوللاب ىمسملا عماوإل عمج حرش 9 ىودزه لوصاأ #1 ١ ىيدلا

 ىذغم 10 ىللاقلا روصنمل ىنغمللا حرش م8  ىناهفصالل عيديلا ىناعم نايبب ىمسملا عيديلا

 مير ل ىرانف ذل عئادب لوصق 5 جال رهمأ نبال عيدبلا حومش 4 لوصالا ىف

 ] رانملا حوش ه5 3 ىلع ىواعرلا ةيشاح 1 رانملا ىلع هداز ىمزع ةيشاح

 المل تاقرأ ١ حرش ّق تاأرم ة.0 ميج نبالار انملا حرش ره ه.ا؟ راغألا حرمت ىف راوذالا ةضاقأ
 جد

 5 ةأرما ىلع ىراثنلا كيفح ةيشاح كه. قراتسوملل :تارم ةيشاَح 4 ورستخ
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 هأ. نيدلا لامج ىأ ةيشاح أ ىبتنملا رصقخ مرش ىلع ىراثنلا ديفح ةيشاح

 ةيشاح هأ نيدلا ىضعل ديسلا ةيشاح هاا م نيسلا لع متفلا ىا ريم ةيشاح

 ىهتقنملا رصتخ حرش هأرع نويدلا ضعت ىرهبالا ةيشاح هأ“ ىيحلا ىضعل ناجازريم

 قاهفصالل ىهننملا رصتنخ# مرش 04 ىنزارهشال ىهتفملا رصت# مرش هام ىرغستال

 6 ىناهفصالا نيدلا سوشل ىهتنملا رصتخم حرت هأم ىهقنملا رصتخ# تاعومد# هأ؛

 نيدلا كضعل ىرهبالا ةيشادح ها“. ىقازاقفتلل ىهتنملا رصتخ ةيشاح

 هقفلا بتك ىماسأ

 ىقتالم ءدمجرت هلع رمحالا .ىقتللم ها“ ةرخآلا رخذ هن# ناهاشلا ةفحص ها

 ىقتلملا حرش هل“ ىدنفا نامثع قدحول ىقتلملا حرش هم ىباج قافوقومل ركالا

 حرش هن“. 2 ريغص ىبلح نتن"  /ريبك ىبلح ميعربا ه"“»  ىقتلملا حرش ه“ »  ىلاصخت

 " ىدنفا مونل رردلا ةيشاح ررغلا حرش قى ررد ها" جاحكلا ريمأ نبال ىلصملا ةينم

 ررحلا ةيشاح ه*م رردلا ىلع ىمزع ةيشاح هع ميل كيعل رردلا ةيشاح ه*“

 ىلع ةيانع هام لوس نبال ةياقولا حرش هب 2 ىراقلا ىلعل ةياقولا حرش ها" ١ () " ىناولل

 ردص ةيشاح ه*. ةعيرشلا ردصل ةياقولا حرش مزال م دوسالا ىيدلا ءالع ىلوملل ةباقولا

 ةعيرشلا ردص ءدمجرت ه0 اشاب بوقعيل ةعيرشلا ردص ةيشاح هلأ ىباج ىخال ةعيرشلا

 م دوك مامالل ربيبك رس هم دمد مامالل لصالا تا م ىلانس جف ها“

 فقئاقكلا نييبن ه1 ونكلا حرش فئافلا رهن هم ىرودلق ءدمجرتا ه8: رم ىرودق

 راغخملا رد خيشادح رابخالا ةفك هدأ زنكلا حرش فقئار رك 0. ىعايزال رفكلا حرت

 ريوغت #*  راصبالا ريونت حرش راقخملا رد هم“ ١8 راصبالا ريونت حرش راعغلا جنم هدأ

 »+  هداز ىربنل جابشالا سرش «*41  ميجنلا نبال رئاظنو دابشا هد» >> ىناترهتلل راصبالا

 رردلا ةيشاح ها.  رثاظنو كابشا ه1  قوصلل هابشالا بيترت همم ىومكلل حابشالا جوش

 ىلع ىدعس هلا“ م ظياردهلا ىلع لمكا ها“ *يادبلا جرش ةيادع هلأ ديا ةهجورقل

7 
31 
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 ةيادهلا ىلع ىولعد ه1 ةيادهلا ىلع ماي نبا 15 ()" ةيادهلا ىلع ةيافك ها* 2 ةياحجلا

 رح نبال ةيادهلا تيداحا ميرخت ىف ةياهف هلم , ةيادهلا ىلع نايبلا ةياغ ها“

 هنأ نهدلا رسل ةيادهلا لمكا ىلع ةيشاح ه.. م ىليولل ةيادهلا ثتيداحا جير ه4

 ىنايلعبلل صير دفق ئيسملا .صيخلتلا جرش هن ١ عئارشلا بيترت ىف عئافصلا عئادب

 تادايونأ حرش ةايو /ْ ىريصحلل ر مجكلأ عماجل سصيخلت حج ود ا فسوي بأ جاوخ ةربز“

 لمتشم هد ىفاولا حرش ىف ىفاكلا باتك هم“ ىونزغلا ةمدقم هم“ ناخ ىضاقل

 ع طيح ناعورب هما م ىسخرسلل طوسيم هد. م ليمكالا ةناوخ ه1 ماكحالا

 ىكاوكلل ةموظنملا حرش همل* نورجلا عمم حرش ىلع اغبولطق نب مساقل ةيشاح د.“

 3 بهاذملا نويع جرش ىف بقاوملا ليضف هدد هنت ىبال ةموظنألا جرش هما

 ةرامكام هدأ مناغ كلم تانامض هده بويعلا عماج هدب ىدنفا حونل ريبك فيلات

 لزاوفلا ةراقكم هآ# نم لوقلا باوج .ىف نسال لوقلا هكإ ةيلطلا ةيلط هك. لوقذلا

 ةروهشم لا لقاسرلا 1 راتخم باتك هوه ىنشورتسا لوصف ه5 ١ هقفلا رعاوج هن

 3 نيلوصفلا عماج حالصا ىف نيعلا روذ ه١ .٠ ىداعلا لوصف ه٠ ىلالبنرشلا ىسحل

 راغصلا ماكحا 48  ىفطان ماكحأ 4.  نيلوصفلا عماج ا1.. 2 فاصخلل ةاضقلا بدا حرش

 كصانلا فاقوأ هئ6. | قاقوالا ما كحا ىف [قاعسالا» باتك_و* ىضرملا ماكحا 4.“

 عمجلا حرش 4.4 ١ عمجلا ىلع عمسملا فينشت 1.0 ٠ ىراقلا ىلعل كسافملا حرش

 ةييقف ةعومجام لأ ةيليضف“ تانامض 11-- . ةريخةلا .باتك 1 م نل> فشخملل

 هز# 2 هحرش عم ىدنواجسلل ضئارفلا باتك 1: .٠ ىلازغلل رودلا ةيارد ىف روغلا ةياغااأ"

 ىروشنث لل ضئارفلا حوش 4 ىمارسقال ضدارفلا مرش 0 ضقارفلا ىف ةيجارسلا حوش

 ضئارفلا ىف ةيجارسلا ةمجرت ٠ 91١ ئبهقول ضئارفلا ةمجرت 4

 ىواتفلا كك

 ندم نوحلا عيدب ىاوامت 4" ١> ةيراخابلا ىاوانق هل. دققرمس لحما ىاواقف 5
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 دمانأخل ىاواقف 10 ةيلاللل ىاواحف 1| ١ © قدرنا, لالجلا ىاواتق 47“ ٠ ىقاترمتلا ىاذامق

 د از ىو قو : ىو يجب ابر محم 1 ليم عاواف 12 ١ هذا. لينح اواتف طب رجلا لعاواجف هس ٠١ عاود را نماثلا نا

 نامجرتلا فسوب ىاوانف 1|  ميحرلا طبع ىلواقف 1. 2 ناميلس نب ىسدح ىاواتف 4

 0 ةيئاقاكل ىاواقف هع ةمثالا ناهرب ىاواقف كه“ ليضفلا نبأ ىاواقف 4#

 ةيجارسلا ىواتف 1".  ىديشرلا ىلواتف كب  ىهفارلا ىاواتف كه" ١ هداز رداوخ ىاواقف

 طومدكم ىيدلا لضفل ةيفوصلا ىاواقف 12.  نيدلا باهش ىاوامذ 1 ىلع جارسملل

 هللا دبع ىاوانتف 1“ ىمصلا كيع ىاواتق, 418 ميعربا مكانلل ةيسوسراتلا ىاواتق ا

 ىدوعسملا فاران, ا طوسبملا ىاواقف 1م ةخيلدعلا ىاواقق #5 نماسع _ىبأ

 "مه. 2 فسود ىأواتف 128 2 ففسوي نب دم ةيطساولا ىاواتف 1 ةيجاهنملا ىاواتق هب

 هيزازب ىلاواتف 40“ ١ هيدنه ىاواتف هه» م, هيكالو ىاواتف 450 . ناخيصاق ىاواتف

 ىاواتف +٠  ىواقفلا رهاوج 1٠2 2 نيتراجالا عماج ىلواقف ةهد ىودرقذا ىاواقف كم8

 ىلع ىاواتتف ىدنذا هللا ءاطع ىاواقق 1 ىدنخا ىيك ىاواتف 400 رد

 ىدففأ ىردق ةعومدام 111“ ىشينرك ىاواقف تيوكسأ ئاراكف ك0 ١١ .,ئذنفا

 زبجو ىاواقذ 110 ١ ىوامفلا ةجكهب 11 ماكل نيعم 10 .٠ هيناخراتات ىاواتف 11

 ةيادهلا لئاسم ىلع ةياعر ىاوانذ ىواقفلا ةريذكف 8 ىواقفلا ةظرص "1

 هداز ىراقذم ىاواقف 4ع ةيدعاق ىاواقف نر ةيريد ىاواقذ 4 ىرواقفلا ةينق 4

 تابيبددالا بتك ءامسأ

 شال ةسامدل حرش ك4 ةسامللا بانك 3 نوفكملا رد 4 نيفراعلا راعتشأ "حم

 4 ىبنقألا ناويد مرش "أ لا ةسامتمل ىلع قوزرم :ماهت

 ىاكاز كيبع نا تايلك "م. م ىخفاهفصالا ريمك ىلاغا كمل“ ؛ ىزيريغلا بيطخل ةساملل جرس

 حدا 5 1 ىرش وال بعذلا قايطأ "كم ىلاهفصالا درت عم بعذلا قايضأ "امه

 ةياوسلاب ىهسملا غباونلا حرش 8 بدالا ىف سايفقالا ساسا امم 2١ ددرش عم رابللا

* 31 
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 بو»  ىرقمال بيطلا فرع 17 2 دويملل لمأك 11 >ىرعملا العلا ننال مزلي ال ام موؤل

 ىف نايقعلا دئالق 4 سلاجملا زارط 0 ءاغلبلا ةنيفس 11 " ىرجشلا نبال ىلامأ

 ءالمالا ضايحو ءاشنالا ضاير 1١ ةيبينق ىبال ءارعشلاو رعشلا باتك 180 ١ سنايعالا ىسا

 باتك ل ١ كيرفلا كقع ”.أ ىركسعلل نيقعانصلا باتك ”.. بادالا ضور 8

 بتاكلا بادآ ىف رداسلا لم ا. ظحاجلا مامالل نييبتلاو نايبلا باتك «.“ ةميتجلا

 ةرخافلا رد 5 ىلاديم لاثمأ 4 روصنم نال لاثمالا بورض «.د رمثالا نبال رعاشلاو

 ىبلاعثلل باتكلا رنك © ىبلاعثلل هيلا بوسنملاو فاضملا «+  ىبلاعتلل ةرئاسلا لاثمالا يف

 تايانك ا" ىطويسلل تارضاحللو تارواحم لا ك1 ىبلاعثلل ضيرعتلاو ةيانللا بانك ٠

 ءومجرت «إ8 ىدنفا ميلسل رئارضلا كئارفل رداصبلا دراوم كا قاجرإل سابع قال ءابدالا

 31 ىدفصلل مدلا ةيمال حرش نأ ةرودصقملا حرش أو ىدنذا ليلخ هرقل نودبز

 م ةينودمالا ةركذت 3 ةينودمال ةركذت ةعطق " ةروصقملا مرش ىف ةروصل كتاوف

 نبال ةدربلا ةديصق حرش «# ١ ةدربلا حرش ىف ةدوملا ىدص راهظأ .# داعس تناب جوش

 ىمعدالا ةيرقملا ةديصقلا حوش يزل ىكملا رجح نبال ةيزمهلا ةديصق حرمت 37 رز

 تاماقم 9 قدحلا ماصعت بدالا نازمم حرت نم نوردب نبأ ةديصق حوش نال

 تاماقملا حرش .*  ةيبيصختلل تاماقملا حرش . ١ ىشيرشال تاماقملا حرش 0. ىبريرخل

 نيحايرلا ةرخافم “©  ناحرلا ةحفن .##  ىناهفصالا بغارلا ةعيرذ #8 ىمومولل

 نيدلا سمشل فئاقحلا فادح م ةغالبلا هن حرش ل“ ةغالبلا يهن

 ىلاثيم لاثما رصتخت .28# ةتابن نبا بطخ 5.8 2 ىرصحلل بادالا رز 48  قاكمهلا

 مولعلا عيبباني #7“ ١ ىبنتملا ةنيبج نع ىنملا حبص «» ١ دئارخل دئارقب ىمسملا ىنيوجلل

 ازرهيه اكمام نإ ىءزراوخ تاّسشدم ناو ىضترم فورد سلاجم يعور ىضاقلل

 ءدسمخل بو ىماظن 2 و تالسرمو تاءاشنأ مدعوم نا ىرزوربت ليبدو

 لوكشك دا"  لئاسرلا ةعوميام «0»  بئاصلا تايلك نإ  لايكل فئاطل «ه22  ىقتاع
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 راوذالا تاع الن جابيدلا ةرغل ج اننلا 57 اب هدأز ىريكشاطت مولعلا تاعوضوم هنأ

 بأ ىدفصلا حالصل ناهيوهلا تمكذ موصعم نبال رصعلا ةفالس 1 رابخالا رردو

 نع ةيوبنلا ةريس ىلع ءالمآ بار“ ىالع ىالخآ .» تايعيديلا ىف ريبختلا ريركأ

 1 ةيفشلا قرد حوش 0 صاوغلا ةرد جيوشت 1 ملللا كراوم 0 بدالا دراوم

 ميلك تايلك .٠  ىنزاريش قرع الفم تايلك 1 نيدلا لالجل هيرد نبا ةروصقم موش

 وو باذآ ءدعوومت“ بابا“ مواعلا تداَغَر كلا انتاب بغاولا ةنيفس بأ ىلا .2

 5 فذ سرغلاب نيظعاولا سلا“ با ىرورمسأل ناقسالك حوش افلعإ ىدعسأ ناقسالك

 مشل نا.ةسراهب حرش 0 ىادبمس تافدرعذ نأ ىماج 3 تابلك ناد سرفلاب راطعلا

 تاقاعألا حرت همز“ ىسوادنالا ضورع حرش ملا > ىرصبف ةيشاح ما ىدنكأ

 ىبان ناويد كل " ىدنفا ىعمشل نانسب حرش رمق مدح ناس باتك #7 ىهكافلت

 ناوبد 07 قروردمسل طظئاح ناودد كك تمكودت ناويد اندح ١ ىرذخ ناويد اما

 طداص ناومد 17 اشاد سودال هيئاضمر فار اشاد بغأر ناويد فل ىزاريبش ظفاح

 فوصتلا بتك ءامسأ

 ءالعومت ىثانسالا ىنسح نب دمك بولقلا ةويد 4 تاوعدلا عماج م

 بلاط نا مالسالا يشل دابعلا توق م.. 2 ءادهشلا ةضور :35  فراعملا فراوع ب6 2 هريبك

 حرمت هنأ“ قرعلا نبأ نيدلا ىيحم خيشلل ةرخافلا ةردلا رصتخم ه.أ ىلع ىب محم

 ىوفقلا نسال قال فرعتلا باتك حرش ه." مساقلا لضفلا ىنأ جِيشلل ةيفوصلا ظاغلا

 نيبرداسلا لون م. زومرلا ميتافمو رونالا قف »0  قارعلل ءايحالا ثيداحا مير ..

 ةعاطناو لاأل عمو ةعاسلاو تقولا فئاقح ه.. ىليبدرالل زار ىشلك حرم ١-4

 نيدلا لامك خيشال ناوبكلا ةويح هأ. ىلازغال سفنلا ةفرعم ىف لاقمالاو زومرلا بانك
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 لمد“ كماح نقيا مامالل لالضلا نم ذطقنملا باتك ها“ ٍ نورك اذلا تاك مأأ كوك

 دعاوقلا ا ماو لبعوممأ بأ قي خيشلل نورتاسلا لزانم ما# بواقلا ناكر باتك ما“

 اجيك ما ياونلا عفان ا دا نيدلا باهش حيشلل رصتخم هاث لوصالاو

 ىمشل راوشالا نوخم. ةمجوتا مل: انالوأ ىوفتنم حرش 3 ىلازغلا مامالل 'نيدلا مولع

 دوانل ضوصغلا حرش مل“ ' هكرت نبال صوصقفلا حرش مل* هيكم تاحوقق ملأ 2 ىدنفا

 حوش ماك ىراذفغلل بيغلا حاتفم حرش مام ىدنفا ىملاه) صودصفلا حرت ماد ىرصيبق

 ىرازاب تآل بيغلا حاتقمأ مرش هاه ىونقال بيغلا حاقفم مل“ ىقينرالا بهغلا حاثفم

 2 مل“ ضراغفلا نب رهع ناويد مل“. ىولذل مييحرأا ديعل صوصخلا حرمت مل

 ناويد حرش هل“ ىلا ناولع ىبال ضراف نبأ  ةيبات حرش ما ' ىناغرفلل ضراف نبا ةيبات 5-2 ١ 0-0 كيم 0-0 2 0

 نبأ رهع ناويد حرت ما“ه ىرصيقلا دوال ضراف نبأ ةيدات حرش مزخع ىنيروجلل ضراف نبأ

 ىب همدل اروؤلا حوش ما“ ةلالدلا ماكحاب ىمسملا ةيريشقلا ةلاسرلا سرش مل" ١ ضراقلا

 كولس م. ىربشق لاسر م ىردللا نوسح ند ىيد اروزلا حرش ملم ىدرالا سابا

 ىنارعشلل رهاولملو تيقاوبلا باك مالا ةقيقذلو ةعيرشلا لما مالك نيب عمال ىف ةقيرطلا

 2 ن دا ان كت ئصح لا ”كللا كسا محو 225 كاننإر كاكا كعشك نع قالا لمآ ماع

 تاقوعو دوجولا تارم مك دكرذ نبال كييمتنلا حردتل ملثم ىفطتعم ليم نايملا ةطقنو

 ىرصوقال دوهشلا نيع رق مام هدأز ىلع ىراقلا ىلع ءدوجرذ مث نيدلا حول دوهتشلا

 صاوشل بنك ءامسأ

 بوح حوش هدأ ىلارغلا مامالل ءظعالا بوح مه. م ىلذاشلا مامالل رجلا برح ه1

 سالخسالاو جرفلا بروح مها“ ضرافلا نبا طيس ىلع اقولأ ىنأ خيشلا بوح م60“ مظعالا

 رارسالا عيفم محا ىقفأر سلمك رارسالا -5- مهم نودصلاو ظفشل بروح 0+ نيعبس نبال

 ةعمللا هد ةيناروغلا ةعمالا حردتت ّئ ةينابرلا رارسالا فدك م00 ىاهب لايكام

 ىلازغلا مامالل فراعملا ردك م. قوبلا محا خيشلل ريبكلا فراعأا سم هدأ ةيناروفلا
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 مكر“ صاودل ةفرعم ىف صاصتخالا رنك مث كيحا نب دهم جيشا ميظنلا رد هلآ

 مثلا ىنوب دمحال راوذا ءدقيرح هاد صاوشل ةننازخ ما ىذمرتلا مامالل نارق صاوخ

 مامالل لماخل لقتم ما مالقالا جهانم ىف مالعالا محايم مل# زوفكلا مسلطو زومرلا نصح

 ةيناحوو ل١ ةيفاشلا ر راوسسأا ملأ ىاعااو مولعلا ساسأ م. " قافالا راعزأ م ىلازغلا

 مدل فوقولا رك ميم بهذلا حاولا م. ءاهسالا رييسكا مرا“ زومولا راهظا مح

 مم. 2 قافالا ةكهب م.1,-- رارسالا .ةكاهب مدع بلاطلا ةيغب مم فراعملا ضاير ردب

 0 تلاضلا ارهشمت دما“ جاورالا لييؤفتا محا فرصلا زييمت محأ منغألا نايبلا

 0 يرسل دج ءامسالا قتادح هيل ناسا رفاوجلا م»- 2 فئاذللا .عماج

 نأ دمك ىنسنملا ءامسأ جوش م ل ررالا كعتاقحا ل١ !١١١ ناعالا رَرَح

 ىف دماخلل ةيدجوتسم م1ع موظنملا 1 مو ١ 1 ظلما رد مكاث1]0/ ١١ قافالا قرد مق م هللا طيع

 تاففصملا ةدبز مأ» ١ راونالا ةضور هكا ةعصانخلا ةرد م١  دماح نأ متاخ حرش

 2 ءاقش 1.6 راونالا عطاوس ١ عماجلا رس 3. دجال رش 101 اورالا لد“ مكع

 رقما سمس 1 رولا سم 6 لا سما فاننا قدس 402 رووا

 1]1 2 حوالا باتك 1 م اسولكند تانتك 5 راوذالا فاق 1.4 ١ ةعبس لوصف 9.

 ناعلزا كشك

 يلا تك ءاسما

 راوتسا 10 |, تاعاذصنا نامب 1+ .. ناعيب 1, + . ريسكالا ملع ق ناعربلا بختنم

 نفى 3 تاكرملا يأ لاسر 9 ناومملا فئاقد 4 ىريطلا نب مدا 2 امهدكلا 51 يراكاشنا

 نآويد مدل اسر 1 ىلع تى: نحاس سدح نيدحلا و تاداهشةسالا 0 ام امويكلا ملع

 ل2 >> ةيشحو ىبال نارسالا رنكا ١ ةييتحو بال خيل لوصا 2. هداز فردثال تمكح

 ايركول دكديعصتلا ةلاسر

 بطلا عك ءعاجسأ

 ىسيفنال وجوملا سرش 1 ١ وجوم كظكنل | دواذ ادوركاتحت 18 ١ / ورتبملا ةعاضراال>
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 كول ءادلا عفد ىف افشلا تأرم 1 ميسو روتسد 1“. 2 نينموملا ةفحت ةمجرت ىف نياصخل

 ىبأ مامالل عنقم 16 بطلا نوناق حوش 1 نوناقلا ميرشن 1+ دوعسم نيدلا

 ىدنع تريس هدمجرت 1 (ىديدسلل زجوم حرش 1 2 كولملا ةيادع 1 نيا وع

 ىقطصأ ةيبطلا تادرفملا تاغل ىف هيضوف ءدئاسر 5 ىدنع كود تمس ءدوجرش 11م

 1#  ناقتالا ةياغ #1 ايركز تابرجمو تاجكلاعم 1| ىناضليا ىوشت 18. ىدنفا

 نايعالا روقسدو نكدلا جاهنم ليهستلا باتك ىن.بط, 1ع ١١ ناييلا ع

 بال تابرجحم 4 ىادن شيورحل سانلا عفانم 1م راطيب ىبا تاجلاعم 15:

 بيكرتلا تاجرد 100 انيس نبال بطلا نوناق هنا رفاسملا تاز .٠ سا رازخل

 جحيورت هداز نوسيق فيلات نم ةموظنملا بط بانك 10+ ةيكرملا ةدودالا روتسدا 10

 زجوملا 0 رارسالا فئاقح 120  ىنزاولا ايركز نم حمد ىولح 10  حاورالا

 و همان راطيب م كن تبوطر 1 ءابطالا روتسك ةيودالا ميوقن 01

 ةزوجرأ حرش 10  ةفينعلا ةحن مرش نم ىناثلا 70 ١ ةفرعملا ةمدقت حرش ؟ ١ نيدابرقا

 انيس نبا ةزوجرا 2 وش 11 انيس نبال ريغص نوناق ىدشر ديلو نبال ديشرلا ىبأ

 ةحودو ءاكتالا ةضور 1 هداز قايم ةسمد بييأمل ةيغبو بيبطلا زنك 8

 ءافشلا ةلاسر 78  هداز ىنوصيقل ةمالسلا عيبر 10“ 2 هابص ىلا خيشلا عوجر ة«“  ءابطالا

 اشاي ىجاحكل ىلالج ىمك 4 انشاه ىجاح ىئافش 0 هداز ىروكشاطل ءابولا ءاودال

 باتاك 1 جيقنتلا رارسا ىلا حيولتلا بانك 1م جيولتلا حرش ىف حيرصت 9

 كك 1 بطلا ىف ةويكلا عينم ةدأ بطلا ىف قاكلا باتك ةم. بطلا ىف رخافلا

 ظفح ىف ةينسحل ةلاقما م5 نودحبع نبال راقخملا ةلاقم هما  تالاقملاب ىهسملا بختنملا

 ىف ةسماخل ةلاقملا دمك اهرخا ىلا سونيلاج بانك نم ىلوالا ةلاقملا 0 ةينديلا ةكع

 نيمغتملا ةفحت وملك 8 دولوم رمب>ت مه ىلع نب ىسيعل نيلاحك ءوكذت © محيولتلا

 قويميكلا بطلا ىف بابحالا ةفكأ 31] م كولملا ةفكت 186  ىدنفا هللا ريخ ظفاحن
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 ليدج بط ءدءجرشا 11 بابلالا ولوأ ههركذت 191“ ةكمللا مرش ىف ةكاصلا سيسات 7

 41 دواحا ناعذالا كيحشنت ىف ةعون 04 ىفسوي بيبطلل دداوفلا عماج 0

 ىبطرغ ىلدارسا ناروع با لوصف 11 قاليا تامالعو بايسأ تامالعو بابسأ حوش ىسيفت

 لوصف ا.“ ىلدارسالل ىفالبا لوصف حرش املأ  لوحفلا ةحمع عم لوصف حرش ىترق .٠٠

 نودلا ءالعل اهحرش عم طارقبا لوصف !..* ىداص نا نبال طارقبا لوصف حرش ا.“ قالها

 ك5 سونيلاكل بيلصلا دوع 4 نادبالا ملع ىف ىنم ىغ ا.ه ىقرقلا

 2 َى 0 2 ى لم - ا تادرملا ىف ييدب تارايقتا 1 تادرفلا ىف ىالع لماك ا! م تاقولخملا

 العومجحام !.* نينموملا ةفحم (.“  نايبلا ياهنم اا" تادرفم ا. 2 تادرفملا ىف عسي

 صاوخل باتتك ١٠ م ناعسملا فنذور 4 هلصفم هءمان تحالف !.ه 2 ةيبطلا زئاسرلا

 ةيضبنلا جكالفا 04 ٠ دانك

 رهسلاو خيراوتلا بنك هامسأ

 ىربط خيرات اا“ رجم بأ خيرات ل ىزوج نبأ خدرات الط. رمثك نبا خيرات 1

 ءايكذلا خيرات اكاد ىرودا سين مكاح خيرات ىلع 0 ناكلخ نبأ نودلا سحودت خيرات ا.

 نودلا مدحت خيراوتلا رخافم ا. خوراوتلا ةجكهب ا. ىساملل نيا ىيدلا لاهج ريزوال

 هينلل بعاوم ءدمجرت !.". 2 8 هينرلل بهاوم ا(. 2 ممالا ضيرات ىف ممغلا فشك ا.

 جوذ انالوم ءدمجرت 1.”» هداز ىمظنل فاصو ءدوجرق 1.“ تاكشر ءدمجوت 1.1“

 خدراوتلا ةجيب ءهدمجرت [.*و بدحاص دكمكملل نودلخ نبأ ءدوجرف ا." ىدذذأ

 ا" 8 ريزو ىرق !"» 2 ميوقت خيرات ا(" 2 ىدنفا دوا شيوردل لودلا عماج ا.

 ىدففا نقار خيراخ أ اهمعن خدرات ارك نيدحلا دعس ةهجاوذ تاغببلات نم مان روعبت

 ىبطقلل ةكملا خيرات ا.*ع ىلج نييما خيرات 1.5“ اغا حمد ىللقدفف خيرات 1.5

 ٍ خودران حرش د ىنعلا خراق رم هداز انج خيرات أ يامل خمدراذ (.م

 خورات اها ١ ىبلكلل نويعلا ناسنا ا.ه. " ريثالا ىبال لماللا خيرات ىبةعلا

 ةيسابعلا هافلذل يرات (.* ىرافغ خيرات ا.ه“ كب ىجوق خيرات ا.» ١ ىجاشن

 ان 32
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 ةحبز امم بلاط دبأ لآ بسن ىف بلاطلا ةدمع (.4 نيحلا لالجال ءافاخل خيرات ا.ه

 بهذلا ورم (.6.6 8 لودلا رابخا 01  ةاحنلا تاقبط ا..» ١ قاصلا ىفطصا خيراوتلا

 قفا فلا 1.1 11يد قورزاك ريس 1.1 | هيلازن رج يبالي كلا اءامزاو جمعا ءالينا 1 ١ ا

 ريشلا 3 سافنالا بتيط مالسلا هيلع فسوي ةصق ىف مالللا وهز تارضانكل

 نورسفم تاقيضط اا ىوارعشلل ءايلوالا تاقيط 48 برعلا ءأرعش تاقيط 3 باتغالا جان

 خياشم تاقبط ا.“ ىكبسلا مامالل هاهقفلا تاقبط ل. نيدهتجملا تاقيط ا.د

 تاقبط 4 ىوافمال ديفوص تاقيط ا.ه هداز ىلافقل هيفنح تاقيط [.. ةيفنكلا

 ءدرك لت 13 لوا كلج قداص هعركذت ا.ه ىماج الإ سنالا تاحفن اءس  -:هاشقلود

 ىف قاتشملا ةموذ م. ءايلوالا ءمريكذت ا.هأ مياشم ءوركذت ا... روش ىلع رميه ىثأون

 رايخالا بقانم ىف رابخالا رداوذ !.م#ت 2 طزابخا رغد: لهل“ 2١ ىدحرلا تاكربلا نال قارعلا ءاماغ

 خصالخ (... هداز ردلاب تابفو ا.ه ىدنفأ حوذ انالوم ءدمجرلأ أدم مداز ىريكشاطلت

 ىنلا فرش باتك ا5. ١ ئئاسكلل هللا لوسر بست ادم ٠ىدوهمسلل :ىفطصألا راذ رابخاي ءاَقولا

 ىميمتا فلسلا روس 1.1 ىسراف ويس 1:6 ىبلج بتالل بتك  ىهاسا هذازجعكمو

 اشام ىفطل همان نوقاق !.5 ١> تافدرشن (.82  نامثع لآ جيرات نم ةعطق (:1“

 لكحل نكفا 0 بلاط دبا ىب ىلعل دهمان تيصو 4 انثاه ىفطل همان فصأ 4

 شاطل ةداعسلا ساقفم ا.6 ١ رصانلا كلما سلاجمل رصانعلا سثعن ا. ١8 ىفاطع ليت 9

 ئ(.ع ىونزغال دالبلا راثآ ا(. برعلا ضرأ نسا ىف برض ناتسلخ [[. هداز ىربك

 ليس بقانم [1.1 هداز ىمظنل افلاخ نشلك ا.ه ٠١ ىومال توقايل نادلبلا مجكم رصتخم

 رايخالا ىساحتو زاربالا بقانم !!.. انالوم فخ قى ىكالفا بقانم !(> ءاقملا ديأ

 للا «داز كي نىسح خيرات الزل ناويه ةوبح اا. هداز ميقتسا خواشم ءدحود ((.5

 سنالا فادح 11غ هداز نامثعت ءارزولاو كولملا ةقيدح طخ ١ ىدنفا يل دقيدح ليذ

 011 ىكينالس خيرات أ[ اعرب خيرات 5 ىدنغا حوفل داهجلا لثاضف الئ
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 فئارظلا .نوذفو .تفدااحالا باتك مهالا ماظن. ىف مكذلا لوصا 5 هيسريطاذفقم تاضورف

 فئاقش هدمجرت !|07* ١ هداز ىريك- شاطل ةيناعن فقئاقش | >فيغش همان ءدعقو !["أ

 فداقش ليذ [8 2 مسلخ :ىماطع) فداقش ليذ !7"ه  هداز ىلانقل فئاقش ليذ ||

 ننولوط .نبال ةيلعلا .فرغو عماللا ءوض از 5 نكفما تيب خيراش 11 هداز ردلابت

 ا ادد 000 1

 كس لاو تعدو فطنمو تءيح بتك عاهسأ

 عاتق ىف سويمنولبا 11 تاييلملا» ىف ىرآل 1, تايينلل ىف لداسرلا ةعومكام

 (رسع هجاوُذ كعسالا واحسرأ ءدمجرت |!“ "٠ تاراشا ىتم |“ كشنلا لع دوني

 هذومك بال تاراشالا حرش 14 ىبوطال تاراشالا يرش 11ه ىنزارلل تارامشالا مرش

 هجاو> دعس فقطنملا ىف وطسرأ ءدوجرن خم ناجازرممل تاراشألا حرش ىلع ةيشاح- []1*

 ىنزارلل تامكاسحص [1*. ىويهناهلا لضافلل تلاثلا ميلعتلاب ىهساا وطسرا ءدمجرت 4

 ءافشلا فطنم 110* انيس نيدال ءافشلا تاعيبط اا" ١ ناجازريمل تامكاشل ةيشاح ا[

 الاكأ ماع انيس نبال ءافشلا تاَيلك الزي انيس نبال ءافشلا كا تع اميبس ىبال

 3 ىزارهشلل ةاجنلا حرش ام يدش نبال تاعلاو انباا تاتك 15 انيس نبل

 :زارهمشلل قارشالا ةيكح حرش اها ىزاوال ةيكذل نوهع جوش ااه. ىناتاكلل نيقيلا نوع

 لوققم نيدلا باهش خيشلا تافولأت اها“ انمس نبال ةيمكحلا :لئاسرلا ةظغومكما لاوا

 ناوخا كا 654  ىرزارؤشلل ةيبوبرلا دعاودتت أأود ةنومك نبال تادجوانلا جوت [[ ما

 ليزفت 11 ىطيركمل ميكلمل ةياغ اوم نوطالفا تاحدكصم اه: ىطيرجمال افبعلا

 !تفاهت 1 ىلازغلل ةفسالفلا تفاهت 1 سؤدبلمل ةقيلخكلا رش ىرهبالل راكفالا

 ىلع ةلمتشم ةءومجكم ([(8 ىروزره تملا 5 ةمهلالا ةرجاشلا الانا» هداز هجاوخ ةخعسالقتأ

 هرقاب قمح ريم تاسيق: 101 . , دايت كرابا! »>رتتو سعاوقلا نيع |" ىدوطلل كيركتلا

 ىدنقروسلل ساطسقلا حرش |110 فطنملا ىف ةفرع نبا عرش اك قطنملا 14 ,ىدوتس 11:

 اد ىرارلا علاطم حرمت 1“ " ىومرالل ع علاطم ن نقم ااا م لجأ لوق (ا

832 
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 ةيشاد اه علاطملا ىلع ديسلا ةيشاح ىلع ةيشاح 1(. اشاه ىجاحن علاطملا ةيشاح

 +ةيحلا ىف ةياحهلا جرش 17 ريم ىضاقلا هللا رصن ةيشاح | رمهيضاق ىلع ىليخاشل

 ّق ىجتأوقلا ةلاسر ىلع ىراللا حرش 1 ىديبملا نيس ةيادهلا حوش اد ٠ 2 ىنزاريشلل

 نيبعلا كح اد“ كريب هياده سرشو ىدنقرمس حرش اما  ىراللا ةيشاح امم.  ةئيهلا

 ةمكد جرد ىلع ناجازرمم ةيشاح ام ىراجنلا 109 كرابل نيعلا ةيكح حو ودق 0

 ىلع ريم ةيشاح ام. ىناودلال بيذهتلا حرش امك ىزارهشلل ةعبرا رافسا !امم نيعلا

 ىودزجلا هللا ديعل بيذيتلا حرش 1 ىروهجالل بيذهت ةبيشادح اامه بيذهتلا

 ةيسمشلا ح ود دل 111 ىزاوأا نودلا بقل ةيسمشلا حرش ودق 19 ىلاز :(ةفننل لل حرش 5.

 سلا ىلع دواد هرق ةيشاح !!1* ةييسمشلا ىلع كديسلا ةيشاد 1 كفخصمل ىسراف

 13 ىدوطلل فطنملا ىف سايتقالا ساسأ 4 ةخيسمشلا ىلع قوكلس ةيشاح 0

 ىنيمغج حرش .٠ نيبناوقلا ريرقت ١ 1١) رهعلا مجعانمو ركفلا مهابم !!1» مولعلا رابعم

 ور نا ىسوطال ىطسملا ريرحت ا". 2 ىدنجربلل ىنيمغج ةيشاح ا'.أ هداز ىضاقلت

 ميز حرش ام"  ىبلج مره جدز حرش ا"ه دب غولا جيز 1 © ىسوطلل سديلقوا

 بالرطسالا مرش م للصفيس هحرش عم بالرطسا لاسر |. ىدنجربلل كب غولا

 بانك :!ا1 ىملامش بالرطسا عدل اسر .٠“ ىطسحام تاعك كوكش لح اركز هداز زهايوسأ

 حاولالا قئاقح فشك ىف جاورالا حابصم زردورس رايغمهب لليصحت 8غ ايأرملاو رظانملا

 ةرك تلا حرش 9 سوينالبال تاطورخم باتك اد ةنيهلا ىف ىجتتوقلا ىلع ةلاسر ا

 لاكشا 3 [مز9 م عبر ءدلاسر ]ع *  ددع ةراآلا ىف ىميلس ءدلاسر |'» ىدنجريلل

 صورع حرش ام ىسلدنا ضورع حرش !81 ىسلدنا ضورع !8+ هداز ىضاقل سيسأتلا

 رحصل مولعلا ليحعت حرش #1 ىرطسملل ضورع حرش از“ ىرصيق ىسحملا دبعل

 نافل ضور 108 سدل طاغ ىف ةلاسر ا ىطويسلل مولعلا جزومنا اه ةعيرشلا

 وسر ةفرعم ىف بلاطلا ةينغ |8 ىسرالا تاذ ةلاسر نم ةيخاتنم ةلاسر !م ىدرودبال

 هداز زمليوس نتنم ىلع بالرطسالا ةلآ
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 موتنا | تكل ءالا

 موسرلا حضوم | لئاسر هدعومج |" دمحم |(“ 8 بكاوالا نازهم |“

 5 مسي  قافا لودج ءدمجرت اا ةيبرعلاب لكم [زهم موظنم 2 مرسم

 مع ميلعتلا ةيافك |. بكاوك تالاصتا 1 بكاوالا روص !1*» بواطملا

 ادن ناسنالا صيخشت 108)* رمع جحتفلا نأ فرشالا كلملل ةرصبت |“ ١ باعيتسأ

 | ماكحالا عماج ا"ت,ع# 2 برعلا ءاهس 4 م تارابغتا "ته  رابشوك لخدم

 ا موجنلا رارسأ فشك ىف مولعلا حابصم اه. ميجنقلا ةلاسر سرش ا61  داشرأ

 امد  هديدحع لكاس |مم* ىفارصق باتك اه  عراملا باتك ا"ه# >تيقاوأا تيقاوب

 ىلع تمصع ةيشاح )هم هداز الم ةيشاح انه« ةدحاو ةلاسر |5161  ماكحالا باتك

 حرش كيس ا" 2 نيدلا ماظنل ةركذتلا مرش ا, قاوحلل لكايهلا حرش !ه58  ىراللا

 ماريصت ءوركذت

 باسكلا : بتك  ءامسا

 ارسم هيناعنك ءدلاسر اع م هديسمدش ءدلاسر ازا“ دعاوقلا عمهم ةلاسر اا

 صيخلت ا#»  بئارغلا جمج 40 باسمل لئاسر ةعوم## ا" هيداهب نرش ىلج كح

 ع عمللا حرش ا نجلا نبأ

 نايبلاو ىلاعملا ملع بتك ءاهمأ

 مير ىنازاقفتلل ماتفملا حرمت مرير كيبسال حاتفملا حوش الأ ىكاكسال حاقفم 57

 م رصتخملا ةيشاح ماتفلا بهاوم |" م رصتقخ امه ىداوحم حرش ام»* + ىداوحم

 1 حر ميت  ىراثنلا ديفح ىدننا دمك رصتخملا ةيشاح ام م" حاضيأ |"

 رهاقلا كبعل زاججالا ةياهن هس اهحورش عم هيعضو ااه حاضيالا مرش ماصفأ ال.

 اضرالا دعاودش

 رصخخ صيخات امد نيدلا ماصعل ةراعتسالا حرمت اردو ىلع ديس ةيشاد !م»

 نامثع ةيشاح اهم ةراعتسالا ماصع ىلع ىرابيز ا رصتخملا ىلع ىنتاقخ ةيشاحح 4

 لوطأ ادوزز صيخاتلا تاببأ حوش 1 صيخانلا ىلع صيصخنتلا سشافن ارك ىدنخا



234 

 ةيشاح 01*  ىبلجح نسحل لوطملا ةيشاح (م9““ 0 لوطم (#* 2 ىفازاتفتلا ىيدلا دعسل

 ىفتصا لوطملا ةيشاح 114/0 ٠ .لوطلا ىلع ىبسلا ةيشاح "60 لوطلا قع وست الا

 قوكلسل لوطملا ةيشاح 15 لوطملا ةيشاح ناجازريم ىتسامركلل لوطملا ةيشاح 5,

 جقفلا وبا رم ا“  لوطملا ةيشاح 3 !"ل1 ١ ىتيللا مناقل لوطلا نساح

 " دوعسم ءدرش اح مسرب

 فرض] و121 تك انام

 هيسمش حرش |".  ىكناكماسح ا» 2 ىعدرب |"  ىرانف |خمه 8 ىجوغاسيا [.*

 يتهم ||“ ١ رس تاهع اس" ١ هدواد ةرقالاز#ز ١١) يدنا نيك 120 2

 ىنال عفافلا ريقكلا 1 راؤن قيال ىواح. 1 تارودحق ٠1ه " تاقيلصت “|

 قالا نورد ا ىاللا حرش. ىف ررد 5 ىسرافلا ىلع نبال تايبللخل اهو نجا العلا

 ىرشة#رلل لصفم 0ع يقئاريسلل هيوبيس حرش | 2 هيوييس باتك [] نيعسا لك

 اثر  لصفم تايبا حرش |" ١ لصفم حاضيأ 182 2 بجاذل نبال ليصقملا مرش )»ع

 كلام ىبا ةيفلأ حرش 6 ىراوهلل كلام ىبا ةيفلا حرش 1و ىطويسلل تكنلا حرش

 ىلدطال ناكما ةيشاح ا[ ىنيعلل وحنلا ىف ةيقلالا طعاوتش حرش ا“. فتصم نبال

 نبا ةيقلا ىلا كلاسلا جونم |”  ماشع نبال كلام نبا ةيفلا ىلا كلاسألا حضوأ اب

 ا” ىماج النم ا” م ناحتما 5 2 حجضوتلا رش حيرصت ا"*  ىنومشالل كلام

 ةيشاح م« ىمايإل ىلع روفغلا ديع ةيشاح ا ىهالمل ىلع تيمصع ةيشاح 0*1«

 سمن + ىماثل ىلع ماصع ةيشاح 81 :.: -ىماإل ىلع ىدتفا 0 سمعت هي يما“لاوع مردف

 رع ةيفاكلا مرش ةيفاو اخ. 2 ىيدلا ماصعل ةيفاكتا حرمت اسك ١ ”ىضرللا ةيفاكلا حرم

 ةيفاكلا يرش ىدكرلا باتك ا.« ٠ ىيبحلل ةيفاكلا يرش ات  ةيفاكلا حرش ىتمه

 نهال بيبللا .ىنغم حرمت 0 هداز . ىمد>ول ثيبمللا ىتغم جرش ردو بيبللا ىغم |

 !رماس © .:ييمامللل تيبللا <ىعم حرش ام» . .: ىنمشلل بيبللا ىنغم حرش اما ىئلجك ا

 بايللا حرش ىف بابعلا ر,حتكم امه. .ىدرورهاشلل بابللا جرش ام قاريسلل بابللا رش
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 حرش ل م ىنيمامدلل لييهستلا حرش رسوب ةماعلا ليكم و ١ تكاودلا ليهم 3-1

 ىطووسلل حارتقالا حرش |”9.  رداقلا هبعتل ليهستلا ح حوش |"بوأ1 2 ىسنوتلا اشاي ىلعل لييهستلا

 065 حرش هللا دبع .دبسل بارعالا كعاوق مرش 1 فيدصلا نالع نبال حارتنقالا مرت

 زئاسم |"  هداز ىلع ديسل ةجابيدلا حوت |  عماوأل عمج حرش ىف عماوهلا رك“

 حاببصملا حرش 1“ بجاد نبال لاما 1: كئاوفلاو ىعاوقلا هل 4 تايزارهبشلا

 قال برصلا فاشترا |"بإ ىدادغبلل ىضرلا دهاوش جرش ال. 0٠ دوصقملا حرش 8

 ىسلل ننال ةيعزالا باتنك 1”. ىنيمامحلل اولا حرش ىف ىفاحلا لهنلا |“ 2 نايح

 ءادنلا راحق دقن | ىسوياطيال لمد تايدأ حرش | ىج نبذ ندا باتك خخ
6 

 “يآ ىضرال ةيفاشلا موش دن )“6 ىنارعتشنال وكذلا م حرش ن 3 بالاحلا دانشرا اا

 ٠ ةيفاشلا مرش ةيفاص انا ماصع عم ةيفاشلا حرش ققزوراجل ها ىلدطال ةيافللا حرت

 # فرصلا حرش 1.2 ١ ةيفاشلا خرش ىروباسهن ا.“ هللا تيب ل ياسا كره ازا
7 

 جيرصتلا مدس عرس [مدلمبي !' ,حارملا حرت زوقند ا ىدردراحلل ةيفاشلا 0 ادم

 اذ لماع, كسلا 11 ةعانصلا ريس |.1 ١ ىكولملا فيرصتلا حرش |م» ١ حاتفملا نم

 ىنتارفسالل حابصملا و سر» .٠ راهظأ |زثة» 2 ىسلمج برض [ا*1] هداز ىرمك .شاطن

 رومللا لمج اكو  لماوعو راهظا برعم ا”ة5

 برعلاو سرفلا غل بتك ءاهمأ

 هللا ةيعن انالوإ سرفلا عماج 11“ ىدعاشلا مرش كواملا ةفحأ 00  ىدعاش ا“

 095007 ١ ىروعش كندرف 18| ٠ سوماقلا اييتحاصل رئاضب 0-١١ طويل سودق 6

 قادنفا ىسنون سوماقلا ةيشاح ا؟.2* م ىدملا بيطلا ىنال سوماقلا حرش © 2 ىروكناهج

 5256 3 نيبيرغلا باتك اخ. ةغللا برغم رهخألا جايدصم ]21 ١ اكرعلا ناضل

 أآللإ >> قوونال تاغللاو ءامسالا بيكهت 1.  ةغللا قاف 2.1 2 ىوربلال تيحشألو ناوقنا ةغن

 باتك #81 ىسوولبلل ةغالا «عماج اما ةخغللا حقف #1 ىدننا دعسال ةغللا ةكيل

 ىسودلطبا' قرفلا باك 0  قاهفسصالا بغارلا تادرفم 18 لاله قالا ىرفلا ةقرعم
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 8 ىومحلل نادايلا مدكم رصتخم أم عاقبلاو خنكمالا ءالّمسأ ىلع عالطالا كصارم اما يي

 نبال رهاولا باتك 5# ١ ةغللا لمد (8» ىركبلا كيبع لأ مجكم [8. اقبلا دا تايّلك

 ام”  حاحصلا نم حارصلا بامك 50  تاغللا ونك !"#*  عطاق ناعرب *"#  ىرابنالا

 اء“. 2 حاحصلا راتكم 8 " ىرعوج حاس 11 رمبك .ىئرمجا 1.00 ١ 2 ق1 7

 بدالا نوناق 8“  بيرعتلا عماج !م** ايلا لفط ع" 8 مولعلا تاعوضوم ةهجرت

 نامجرت 1: . ةجحهبلا ةياهن باتك م07 ويحقلا ناعرب» باتك 6١م !١١ مولعلا سفتش 2

 ىدو (ع#إ م بدالا ةمدقم ىف برالا ىصقا اء» 2 ىربد هرقل ةغللا ةليطخ ناهقع ترضح

 ءرج مع هايطخ ىراغف الفم مع هدرب ءهدبصق هليطذ ىزاومش طظئاح ع فاكاسم

 ة ىطاش عم م شاب ةرق ديو الهم برعلا دز عقرم الكا ىراصح هرق عقرم ندير

 ىذامح ادام ىسدنس زوقط ىللا زو» كمب كندراترصح ناخ دومكم ناطلس هدعب شمخاوأ

 ظئفاح رد رق رأو ىجتك طظفاح ددع وزكس راشمروجب اشنا ىياغب ىكيد هدنن ود اددكم هدلوالا

 جد أ ةلوضفذ تمفح ى<ود ندهغترامع ةبيفوص اباو رأو ىسدفيظو هجقا ز زوقط شفي ىدوب كرنك

 !ا1 ظخنس هللاب آلا ىقيفوت امو ردوب طخ ناليزإب هدنرزوا كنسويق كندناخ

000 

 4: 3 '1' ى الر 09 5

 110": 2: 625/1201 ءعم مهلهتت# ]1 ه122671585 101*5501.

 ناب رلباتك نالوا دوجوم هدنسدهئاخ .بتك قككنيارس هطلغ

 ءووج وك ندداص هدوروس يرسل عوز م وك ندروذ هدروس فورش ءوزج |
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 هيروس فيرش هوزجج ه | وك ندرصصق هدروس فبرش ءوزج #* شوك نداهبنا هدروس فيرش

 ندفهك ءدةروس فيرد ءوزج 1 نداسن

 ىريط ريرج | ريبك ٠١ >ىرشخزا فاشك 1  ىواضيب ىضاق ه سابع نبأ ٠

 3 0 (يوعب ١ ٠0»قرطى"( )١|( اروشتم + نزاخ 11 ناهد. قال ريسفتت ا

 نيارج ىراقلا ىلع 3وععتلا ىذأ ىروباسمن 1 ىدادح اه رس

 طظعاو نيسح ىوحلا ملجأ ف كرادم 5 نيسح ع نياالج م“ لامك

 مس  ىكرتلاب ريسفت " >< فادصالا رعاوج ا". 2 راثالا 8كبز ١ ١ ثيللا وبأ اله

 كلملا ةروس "8 ١١سي ءءروس "»  ىبسرألا ظيآ * 2 ةيدمامل ةفحن )"» هتاف عور ومس

 ٠ ئكرتلاب:ًابنلا ظروس  2١اابيز بيكرت« ال11 ىدئرتاما تاليواتا "م. ٠١ .© ناقتا 4 030

 لطإابالا راقتحا ”#»  ليجسا سرش #إ  نارقلا صاوخ

 8 ىواضيبلا ىلع ماصع م باهشل ىواضوب هداز خيشل ىواضمب م“

 افاشللا فشك +1  ىددننا نانس 8.8  ىدعس ىلع ىنكاوك »0 ١ ىواضيبلا ىلع ىدعس

 نارقلا بارعأ ص

 هعبرا تئارق ىف فاحت ه8 هخضسن مامث ريسيت د“ ١ ىبطاش ه زج فقو ها
 ىكرتلاب ىرزج حرمت 6 رشنلا ةببط حوش ها ىطاشلا ىلع ىربعج حرش هه رتنع

 ديوك اهلوا لاسر هدعو مد 1 هفيطل هدعومت#“ ه1 هدكسن مامث ىدنواكاس هد

 جكصلا عمال ىنس ة* ملسا جحصلا عماج 4 ىراخبلل جحصلا عماج "|

 0!  اراونالا قراشم جباصلا ةوكشم هد ىوغبلا جياصم ؛* 2 ىئاسنلا مامالل

 ع 033
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 ىاتمرعلل يسع اللد ر نيصحا نصحتت7) ١ كلم ةيلماللا ةظوم ادم يزل | ىطويسللل روعتملاا تلح

 لثالد ع ضاهع ىضاق ىافش ا“ هيدمدكم تقيرط نيعبرأ ثيدح

 سلاجكم »» ىىوونلل راكذأ ««" 2 ىراقلا ىلع ةماناعث مالسالا ةعرش م٠ ١ تاريبلل

 ىراخيلا حرمت 1 جصخلا تاكشر ه. لاعنلا فصو ىف لاعتملا حبقف ىجاتةدرطل

 ظافلا جقنت م* ىالقسعلل ىراخبلا حرش م“ ىنامركل ىراضبلا حرش م" ١ ىنالطسقلل

 ىلعل ةوكشملا حرش مم ١ برعلا نيزل حيباصم م ١ىدنفا فسويل ىراضبلا حرش مم

 ريدقلا قف نم لوالا كلل 1. قراشملا فشك م١ كلم ىبال قراشم حرش هم. 22 ىراقلا

 حرش 1“ ١ ىوانملا نبال ريغصلا عمال يرش 1 ١ ريغصلا عمال ىلع رينملا بكوك 1

 3 لكاشولا عمج نيصح نصح حرش 9 ىنابيشلا نسح ىب دمحم ةياورب ًاظوملا

 موقأ اء 2 نيعبرا تيدح سرش نيبملا حقف 70 2 نيعبرا ثيدحح حرش 1  لئامشلا موش

 ديسلا هع مرش ا.” : نان. .حيباصمو نامل جيتافم © ١ لئامشلا ةمجرت ىف لكاسولا

 ةقيرطلا ىلع هداز هجاوخ هديشاح !“ ١ ىدنفا بجرل هيدمد تقيرط حرش اء هداز ىلع

 تارسملا علاطم ١.! .باهشلل ءافشلا رش نم |.* ضايع ىضاق افش حرش ا* 2 ةيدمشا

 مامذ 2-53- ءدعومت“ 1.١ رهجبغو ثيدحلا نم لكاسر ءدعومج#“ 1. تاريبشل لثالد حرش

 حوت تارسملا علاطم ||. عبس تابآ صاوخ 1 ىكرقلاب مجرتم ثيدمل ىسحا ا.ه

 هيعدا لثاسر ||“  ماعنالا برح |!  هروثأم هديعدا لاسر هدعومج# || تاريخل لئالد

 داهدمل لئاضف ا ائيسدقلا فئاطل 4 مالسالا ظعرش ااه همان راطهب !!

 ال"  قارع هديغلا حرش ققابلا حتف ا“. 2 ةيشادل عم ركفلا ةبخأ 8 حالص نبأ

 ثيدألل ىف تاعوضوم !“ ١ ىراقلا ىلعل ركفلا ةبخت

 الياقواب# ار رماطنلاو ايس الكا راصبالا ”ريونت 11601 ١١ «نىمملم ع0 ل ردك
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 نييبت |“ ١ هقفلا ىف رصتخ# ا. 2 فئاقدلا نك 8 ىوذزغلل فش 1 هخاسن مامت

 ىياش تايولح امه ىدع لبس ا*#ت2 مضت كسانم |”  مالسالا ةطمع |. مراخلا

 ةيارع ا"  حالصلا ظخفحت |"» 2 ثيبللا نا هدمحقم اي  هقفلا ىف راتكم ا“

 رردا 1 نيبلوصفلا عماج 180 ازاوفلا راتخم اما هياده ا. ركب ىنا« نبأ لعل

 ميعاربأ 18 حاصيا حالصا 5 ريبك ىلاتسهق د ةعيرشلا ردص | ررغ ع

 ىسخرسلل ريبك ريس حرش اه. ىبلح ءدمجرت !21 ريغص ىبلح ميعاربا اه ريبك ىبلح

 لشاسر ا ةولصلا لدعم د“ باسقحالا باصن او“ ىرودقلا ىلع رهوج اهأ

 هد ىقتملم ءدمجرت :٠ ىقتلم مرش رهنأ اه رهنالا ىرج امم نيحلا حلصم

 مساق ىنال هياقو رصتخام حرش !98. 2 هياقو حرش ام  راصبالا ريونت حرش رافغلا نم نم

 زنك حرش فقئاقاأل نييبت !0* >< فئاقدلا رنك فئاولا رمح نم | نييكسم الفم حرش

 للمكأ ىراقلا ىلعل ةياقنلا مرش اد جاح رهمأ نبال ةينملا حوش 1 فئاقدلا

 هداز ىمزعل ررد ءديشاح ٠١!  ةيادهلا ىلع ةياهنلا نم 180 2ةيادهلا ىلع

 ىلاو ءديششاح اما  اليادهلا ىلع ىدعس ءهديشاح .1٠ 2 ةعيرشلا ردص ىلع لج ىخأ

 |0011 ناريم © ٠ ىنانيك هقف ءويجرت ال“ ١١ ةعيرشلا ركص ءعيشاح |“ 2 رردلا ىلع

 مامث ضتئارف !ه ضارف ىكروت ١٠١ دوم لئاسملا رحب !/ ١ تاباورلا ةنآوخ اه

 فير رديسل ضئارف اها ةيجارسلا ضئارف ام. اشاه لاملل ضئارف حرش "١ ١هضسن

 ىاوانف ام> >نييتفملا تاعقاو ام“  ىىواتفلا ةصالخ ام“ ىناخ ىضاق ىاواتف اد

 ىدنفا ىلع ىاواتف ام+ ىواتتفلا ص 5 ىورقنا ىواتذ هدعومت# مث هيويخ

 الإ ىاواتفلا اجاب اذلإ ىدننا هللا ءاطع ىاوامف 1 ىدنفا ميل 6 1 م

 ىاواقف د هما نوثاق ىاواتف 19 ىكرتلاب ىاوانف 11 ميج نبا ةينيز ىواتف

 ةلاكولا باب رخآ ىلا ةلافكلا باب نم هعطق 4 «دازاشاج

80+ 
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 ديهقف لوصأ بنك

 جيقنتلا ىلع حيضوت ".. هقفلا لوصا ىف ىنغم !!! >تارمو تاقرم ١! ١رانه نم !1

 نيبال رانم سرش مل“ ١ محيقنتلا ىلع حيضوت ا.“ ١ حيقنتلا ضماوغ لح ىف حيضوت .أ

 ءدبتاح ."٠ جحيضوتلا ىلع عيوات ري لودصالا تاره ا.ه رارسالا فشك .“٠ كلم

 ىبلج نسدم ءويشاح هداز ىهمزع

 مالك بنتك

 فقاوم تايهلا حرش ءديشاح ؟ فقاوملا ىلع ىبلج ىسدح . فتقاوملا حوش 21

 اأو ديرجت ءديشاح طا لالجل ديرجنتلا حرش ءديشاح طا“ دصاقم حرت رمز

 مله  نهحلا عسل ئاقع حرش !+  ىلايخ عم لالج »8  دئاقع ىلع نيدلا لالج

 :هديشاح ا*| فئاقعلا رش ىدنفا ناضمر 1. ىلايخل ىلع لامك هرق »58 كداقع حرش

 زمزم بجاو بابسإ ٠ مالكلا ىف جيفافم 0“ ىدننا فاعل ميفانم ماصع

 كيحوتلا ةرعوجل كيرملا ةياذحم ا » بجاو بايسا ءديشاح )“ ١بجاو بابسا حرش

 ىراقلا ىلع ىلامالا حرش 0“. 2 مولعلا ليدعت ا" ١ ديحوتلا ةرثوج حرش كبرلا ةطمع

 ربكأ دقف م“ ىراقلا ىلعل ربكأ حرش طك هريغ ىلاماو ىهتنملا قنا ىلامأ مرش [٠

 ميرنا بيذهتلا نم مالكلا مسق حرش مرسم ربكأ هقف ءدعوم# “ع ملعتملا ميلعتو

 لح للم 8  قوفلا ىف ريصيك !*» ىلاخلخ لثاسر 7" 2 ريشع لداسر ءدعومت#

 ممر ىوكرب حرش “٠6 ىوكرب ع مالكلا نم ةعومكم ا للم ءدمجرت .

 ىناهفصا نتم »ت4  ىكرتلاب نئاقعلا ىف ةعومجدم »©  ىكرتلاب مالكلا نم لئاسر

9-2 

 حاحكصلا رام اء خغللا تاقرم معو سوماقلا نم هعطق م طبع سوماق ارا

 حرشلا بيرغ ىف رينملا حابصم !9* ىطويسلل ةغللا رعرم لم ىرعوإل حاحص !مأ

 ظغللا برغم اه ظغللا ىف ةغالملا ساسأ هد بدالا ءدمللقم هحوجرت بر أ ىصقأ ممر رهبكلا
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 ىدنفا دعسال تاخغالا خيدكهب 1 ىرذغخا ظغل 15م ىلوق نأو ظغل "0+ ىزراحملل

 مع  هشيشد ةغل لا“  ىريكناهج كنعرف ا"»  ىروعش كنعرف #0  بخخنم ةغل ا"

 اليدحو ناوخالا ةفكحأ قيئاقح فئئاقد 0 ىبلح حاكم ظغل اكو هللا ةيعذ ةغل

 8 سرفلا ةذغل ف مجكلا حاحص م. ىدعا مش 1 للعلا روغسد ا" ناييصلا

 فيرش كيس تافيرعت ل“ ١سرف كطعءاوق

 ىسكولمج فرص بك

 زوقند 1 حابدصم عم ح ارم "و بجاد نبال ءيفاش #8 فرص ءهولمج ال“

 هيفا حرت حاتفم انف ىنازاةفقلل ىزع حرش "بح نىويدعسل ىزع حرش انيك حارم لا ىلع

 دردرا جل ةبيفاد حرت امم

 وكذلا عكا

 هداز هجابيد حابصم طل“ هحكسن ماهث ةيفاك نب ماشع نبال بيبللا ىنغم ادأ

 قفينع لماوع برعم ام ةيبمورجا امك هءكسن مامذ وك ءولوج اندم ةدو مدس مغ

 فينع لماوع اذب ءدوجرت 1. ديدج ل.ماوع راهظا ام اهكذالا ناكتمأ امم

 تطلع ىو رع و رعم ىدموهفمو ليمأو ىز و هايشأ مو* سالم ا تنخر ككل نر“ ادعم لماوع طورت ع لماوع 1

 تجب ليو بهنوذ دصاقملا ليهكتو دياوقلا لبيس 31 عماوهلا عل رداظنلاو

 ا يلا ىماج 0.1 ٠ ىماج الم 7 "' ىذدشلل بيبللا ىغم 21177 ' بدالا ناريمان

 له  ىضرل هيفاك مديشاح #*  ىكرتلاب هيفاك حرش مرل* طوتم ”»  ةيدايصلا

 جرش ٠٠١ نايح ىنال ليهستلا حرش 1. ةيفاكلا مرش هيفاو 1 ةيناللا ىلع ىدنع

 حابصم ا ىلع ولغوا هجابيد ا] ابا ىجاخ ٠ حابصصألا ىلع ءوض “3 جايصم

 فجاوضاق مها هداز هجاييد اباب ىلع هل دارو بارعا كدعاوق هديل هجابيد حرت اهارنإ

 ا بارعالا حيفم إب مييفاك برعم ح حاصقأ "4 ىلهطال راهظا لو ءوضلا ىلع

 الم ءديشاح هز ىهفال-ل ىلع تممصع .8*٠ ماصعلا ىلع ىدروك "1 ىمهالل ىلع ماصع

 ايو هيمورجأ مرش )0 ىدنفا مرتك ىماج ءديشاخ ث» روفغلا كيعل ىماج
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 لماوع يرش اهلوا هعبرا هعونتم لئاسر ا0 ١ ةيرعزا "40 ١ ىليبدرأ ه0  لماوع حرش

 ىف لئاسر لا “ل رع 4 لتاسر ا" ةيعضولا ىلع ماصع ان“. ةهقرفتم لئاسر رهو ةاذعا علا زا

 حيضوتلا حرش ”“»*#  همكقم يرش صتاصخ م»» وحنلا

 قطنما بتك

 مسي 2 لمحا لوق ىرانف "8"  ىجوغاسيا »©  هيسمش ىسفلمج فلنم مع

 مع 2 هيقطنم م.  ىدركلل ىجوغاسيأ )"1 قاكمس> م  ىراقلا اب ىجوغاسدا

 2 ىرانف حا لوق "مت 2 ىدنفا ليلخ ءديشاح ت#» دعيسمش لثاسر

 مسمع هيسمنت حرش | هداز نيدلا ردص معا بيذهتلا ىلع لالج عم قاك

 بجال نبالرصتخملا حرش "ه.. دامع ءديشاح 1  تاقيدصت دعم تاروصت نيدلا بطق

 لشاسر ١10 ىسرافلاب همان شناد نما“ دوواذ ةرق ءديشاح انم# علاطم ءديشاح اهمإ

 فطنملا ىف

 تاراشالا هدعومج ها ١ىرال ريم ىضاق اهم

 .صيخلت .٠ ىناعما صيخلت 1 جاتتفملا صيخلت هد ىكاكسلا حاتفم م«

 ماصعلا لوطا بر“ نيدلا ىعسل لولطم نودلا دعست رعت زك 1

 مساقلا نا ءديشاح "44  لوطملا ىلع ىبلج نىسح “0  حاتفملا ىلع فيرش دبس اع

 ههيشاح مك  لوطملا ىلع نامثع ديس ءديشاح 4.  ورسخ الم ءديشاح »ب  ىنقيللا

 هداز ىريكشاطل هيئايغ دداوف مرش ". 2 رصتخملا ىلع ىتادخ

 تا 0

 داباريخو نواح م تاناوببلللا ةوييح رسس برطتسم 1”. هيريرح تاماقم 7|

 0 ىبلج نسحل ارعش ءدركذت "4 ىسرافلاب ارعش ءدركذت 0 ىىدنفأ ىانل
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 لاثمالا بورض ن».. لاثمالا ةحبز ب41  سلاجلا زارط "م: ىجافأل باهشل هناجر

 ساسأ ٠م هدب سيما )مع هدرب ههديصق مل“ ةبايصلا ناوبد ملا اوك

 ةدشلا كعب سوف م نصاوغلا ةرد ام»ب  ةلجمح نا نبال نادركس "1 ١ سابتقالا

 داعس تنناب رش 8 هسامح رش "1 ١ ملعتألا ميلعنا ا. عاطملا ناولس زق

 مب © نونفلا متاَقت 98  ناسنالا فرش »00  مكال لوصأ ا“  كولملا تمكصن ا“

 ىرورسل فراعملا رثكب انك ىناغالا نم لوالا جلكلا ىيحي زار هدنيجانك

 همان نوبات *.* كربدص ع ىفال لدو نسد 6[ نسح ريم انالوم تابمعم

 اشنالا رظانم 2.4 ىبنتم ناويد ,ىله ىدخاو مرش م تاقول# باج هدمجرتل م.

 ىبتاك تاببلك م ءارزولا روقسد 2 تاّمشنم 8 اشنأ م. ناهج هجاوخ

 ءدعومج#“ او ارعش تاهبأ 1 هعوم حم عزر* ىعفذ ناوبد عام ىهتاك ناودد خخ[

 1 همان سوق أد نبي نبأ تاعطقم ا تاهلزغو هقرفغتم كتاصق 1 راعشأ

 فوصت بنك

 رايخالا ضور ما“ تار هءمجرت 8  نيدباعلا ياهنم مثل مولعلا ءايحا ا“

 #8 يدمج 70  ىالخالا ةصالخ 8»  ىئالع ىالخا #2 مساق بيطخ نبال

 قونتم م»» 2 فراعما سمش رصتخم #5 ىبريشق ءدلاسر | .تالعس ىايميك هدمجرت

 5 2 ناتسوبو ناتسلك ما"  اظفاح ناويد ت#خ»  ىماج الم تايلك مخ فيرش

 سنالا تاكافت 5. رهاط نال همان ريبعت 21 ظفاح حرش 5+ راطع دني حرش

 ىدعس تايَلك اقياز

 دراوتلا, اجيك

 نيمرل خف خم  همان لسلس #87  ايبنإ صصق م“ ' ةينهالا رهاوج م6#

 رد م8 ىبنلا 0 ان ىسنو ريس الر ةمركم هدكم مالعاب مالعا ءديجرذ



204 

 هيناعن فتاقش م“  ةيبرغلا ضيرات #5 ناكنخ نبأ ها تافئاك تاره م. اعل

 لئاضف 5م  ةرعاقلاو رصم رابخا ىف ةرضاخل نسح م*مد ىطويسلل افلخ خيرات 0#

 انالوم بقانم #0.  هاهلوالا بقانم ه1 فاضصو خيرات اوم رصم خيرات م40  ةرهابلا

 راثآ ىف مجم 4+ ناخ روميت كا“ كناوخ رهم خيرات افصلا ةضور 1

 3 رابخالاو ضيراتلا يأ 84: ىدتفا ١ قيضازا اميعث 640 مجتلا كولم

 هدازكب ىسح 2 2 ىربط ههمجرت خيرات م08. 2 افلخ ىشلك م8  هجاوخ دورات

 خي“  ضيراتلا ميوقت #0  ىرغلا كنه #5 2 ىدنفا نيسح نفرازغ ل“ ١ حيقنتا 5#

 بقاتم- قف. موظنملا ركل ناميلس ناطلس 8+ ةضورلا:ةصالخ 6س . ئك ملا تاكل

 عر”  ىناشن همان ريبعت خلا اضيلزو فسوب عمأ نامثع لآ عم كيزياب ناطلس

 ىرتشمو رهم *م1 هاش كيشروخ م5.  همان ردنكسا 82  ىسراف نونجو ىليل

 ىتاطع هدسمخ ادكو هاش م3 فئماو تايباكح مم نيريشو ورسكخ مب

 عمان بساشرك م12 هدهد ىلع تايلوأ 1#  ىادلب ءامسأ 58  ىماظن ءدسمخ 1

 ىبلج بناكل امنناهج 540# ايفارغج رصقخت م10  رابكلا ةفحت #8  ىسودرف همانهش م0

 قمري ىتلا ه.6 >> نونظلا فشك ه.. 2 مولعلا تاعوضوم 81

 اذا بك

 ليلخ هرق ءهديشاح ه.خ جتفلا وبا رهم دعم ةيفندح هدلاسر ه.“ ىمور دوعسم هر

 هيشاح هرقو ىمور دوعسم نه. 2 ىدنفأ

 0. ىسوطلل سيدبلقا لوصأ ه.م ةيداهملا ىلع ىدنفا نيسح 0هءاب ةيناهب 1

 هدلاسر هأ)“ عبر ءةلاسر كاب تايدزج هدلاسر هأأ ىدنجرب جرش هأ٠ ىنيمخدج حرش

 عرابلا هأ ةرجحشلا ةرمث ها رايشوك لخدم هاد موجانلا ىف لخدم هإ* بح

 راوذأ هنأ لايناد ءدوكملم ها. نيدلا حالص ءدمكلم ه1 ل هأد ماكحالا ىف

 نيسان لاكشا هام ىقسوم عولاسر هز راودأ كاد كىب غلا ميز ناو رخاوج
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 كلذ ١ سنك

 ناببلا ةياغ ه1 ابطا هدرك لذ كل دوواد هيكل كد ا ةميس ىبدل نوذاق نإ“

 راطيب ىبا تادرغم ه»» ١ ١ سونيلاج ها“ كيدج بط هن“ -- نيلصألا الينغ ها“.

 اناا ىف ةمان راطيب ت11 2 ىسرافلاب ١ تظام'ه+ . ١١ ىكرتلاب :تعيرشلا قبآل بطر هلع

 تاعقرم

 نامقع ظئاح ه*. هداز ةجاوذ هز* ىلع شيورد ها*م خيش عل هز“

 ليعامسا ه#*#* ليعامسأ ندا ىدنفا ناضمر ه* مسار لمد ما» هللا ىبع ليس ها

 ركش دمحم جال ديسلا ه8 ىدنفا نيسح ها هداز فافخ نيسح هم ىرعزلا

 نيسح نب دود ظفاح هم. ىمور ضرالا رمع ه8 ىدبع شيورد هم هداز

 هللا كيع هم ىمتأد ميغا ردا هما“ ىرادكسالا نسح هه“ ىرو رمع شيورد همأ

 ىيسلل ليها هدأ راقفلا وذ نب ىفطصم ليو“ هدم ىمداثولا

08 

 641 1 'ال' ل الب 49 42 80 5

 قطان مة ععمع ه كيان عدم 49 عدد: 013: 117. ه0 ةءددص ادب» 1ا7ةه33 04
 ههجرجءأأهادن» 0600101.

 ريسافتلاب ةةلعتما بتكلا

 هداز ميش ءاينلا ءوج ىلع ىواضييلا ريسفت )هز ىواضيبلا ىضاقلا روسفن أ

 4 ءاينلا ءزج ىلع ىشناريش ةيشاح ه ءاينلا هرج ىلع ةيشاح * ءاينلا هرج ىلع

 ةيشاح م (») ىواضيوبلا ىلع ىدنفا نافس ءديشاح ىطويسلل ىواضيبلا ىلع ةيشاح

 ىكاوك ءديشاح |. )*#(  ىواضيبلا ىلع ىبلج ىدعس )(  ١ ىلاليللا قداصل ىواصيبلا ىلع

 اذ 534
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 ىلع ورسخ الم ءديشاح ىواضوبلا' ىلع هدإز ىجتسم ءديشاح !أ ىواضيبلا ىلع

 ىواضيبلا ىلع ىلاوريش ءهيشاح ١> ١ () ىئواضيبلا ىلع  ماصع ءديشاح اخ 2 ىواضيبلا

 ءديشاح ١  ىواضيبلا ىلع ىقورزاك هديشاح || ئواضيبلا ىلع ليلك حتف هديشاح 0+

 ىلع هداز ىذغ ءديشاحح [1 ىواضيبلا ىلع هداز برع اءديشاح ٠ ئواضننلا عا قوكلاش

 ىلع ىيدلا ءاهب ءديشاح ا[ ىواضيبلا ىلع هداز ىيدلا ردص ءديشاح ا. ىواضييلا

 نددلا زعل فاشالا ىلع ةيشاح )* ىواضيبلا ىلع هداز خيش ههيشاح م" ىواضيبلا

 ةيشاح ا" ميركلا دبعل فاشالا ىلع ةيشاح اه نيدلا .دعسن فاشالا ىلع ةيشاح اع

 ىناولهب ةيشاح » () فشكلاب ىمسمأا فاشالا ىلع ةيشاح "2 . ىيدلا ليمكال فاشالا ىلع

 لداعلا نبأ رقسفت ”.ا ١ (م) كيرشلا نيسلل ففاشكلا لع جماح * >> فادكنإ 5

 ىاشاق تاليوات نغ ٠١ ,وصنم ىا تاليوات 8#“,  ىريط سرد رقت ان“* نوبعلا 20 4:

 رس كا طكرقلا ررتسفت + ىوغيلل ليزنتلا ملاعم ريسقت "© ١ ىدازتمل ريسفت ام

 ءعيشاح م) ١١ () اقيلآ نال نارقلا تاَرَعا ١ ١> () نايبلا عماج ربشفت 5 125- م

 تاقيلعت د ىضاقلا نم عضاوم ضعب ىلع شاول ةعومجكم #5 ةكاافلا نم فاشكلاو

 ل )١( ىدحاولل ىضاقلا تايبا حرش ىواضيبلا ىلع ىذا للك

 تايآلا 2 تيللا ىبأ رميسقت هومر معشلا 5 كثيبالأ ىلآ ريسقأل 2 دوعسلا

 () ىورهلا مامالل نيبيرغلا نت 2 ةحتافلا ىلع ىراتف الم ريسفت هآ © ميدقلا مالكلا نم

 فاشكلا يزومت ميسفت ه» ١ ىدرهراجلا ةخسنب فاشكلا ريسفت ه© ١ فاشكلا ريسفنا ه“
 2 ىزارلا بطقال فاشكلا ىلع ةيشاح ه« حقل ان امكلا نم ةيهاح امرك

 رم ةلجحلا ا راسك 1 ىتناوكلا ريسقأل 1 ىدريراجلل فاشكلا ىلع ةيشاح

 عمال غماوج ريسفت #9 ققفشاكللا بكاؤملا ريسفت 51 نيكاينصلا 'اريستت“ 17 ىمللا

 (0)ا ارقلا تاغ ريسفت 37 نايجلا جاعنم “4 زمجولا ريَسقت 4 قوبعلا ريسفالا 6

 0 (8) ظافنالا" فوشأ ريسفت ى ظافذلت 8مكا 1 كثيدللو نارقلا بيرغ
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 نايبتلا «“  ىنزارلا نيكلا رخ مامالل نارقلا ةلوسا ١  'هبارعاو نارقلا ىناعم ك ١سدارع

 ىف ناقتآ كلل كارع سمت ريسغفتلا نم نارقلا ظغل ع نارقلا بارعا ىف

 فشك 1 ىفنخل روسفت 7 0 كا عمدام ربسفت "1 )م ىطويسال ناوقلا مواع

 ةيأ ريسقتا ها“ قورزاك رهسفت' ها نارقلا كيرغا ١ نارقلا تالكشم لح ى نامهدحرلا

 ةحاافلا ةروس ريسفن مد ةحافلا ةروس ربيسفنت م١ هدأز ىجاقوال نيبعبرأ تايأ م4 فيصلا

 ليعمسال تايآلا عماج 1*  نيدحلا ركصل ةحنافلا ريسفت 1“  ءارفلا ريسفت 7 20 فيرشلا

 ؛1/ 2 نارقلا ىلاعم ىلع ناسل تاكن 12  هداز نيحلا ردصل ةحتافلا ريسفت 15 >ىدنفأ

 ىف امل رزييمت 13 ىرادراول نارقلا روس ىماسأ 1 لورنلا بيس ةفرعم ىف لوقنلا بابل

  وركلا ,عرارقلا بجتوت كنف) نفسالا سي ةروسا ىف نييك لازتعالا نم فاشكلا

 خوسنمو خسان 1 ىزأاولل ظبوجأو ع أى ىدنفا ىضترم فيهرش سلاكم نس

 ىدنفا ليلخ ثلت تالاسر !. لوزنلا بابسا 4 (8) بغارال نارقلا تادرقم ا.ه

 نابح لأ ريسفت |. عماجلا عمج ربيسفل 1 ظعاو نيسح رهيسفت ا[. ريسفتلا ىف

 ىكرتلاب فادصالا رهاوج ا" ىدنه# ىضيف ريسفت (" ىكرتلاب راثآلا ةهبز اا

 00 0 رثك نباريسفت 3 ىطويسللا روكأملا ريسفت افاعم ىبال نايبلا ةياهن اع

 كاع نبأ رهسفت اشاي لامك بأ رهسفتا 1 ىرورسلا ريسفت [[ه ىعاقبلا ريسفت

 مع نيرتكجلا عمجام ريسفت |“ روثنملا رحلا ريسفت #1 ليهستلا رمسفت 18

 نيلالللا ريسفنا 1 ىنامالا ةياغ ريسفنا ا طيسيلا:ريسفت اه ةيطع ىبأ ريسفت

 نزاخلل بابللا ريسفت 1. (8) سامع ىبأ ومسفن 1 نايحاا قالا رهن رهسفتا 16

 ىلع ريسفت 1 نيلالثل رهيسفت مرمر ناجترجاا ىبا رست | كراشألا ريسفت 11

 رظنلا ىعاصم ريسفت اخ. فادصالا رهاوج ا دضع ىضاقل فيقكتلا رمسفت ا.
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 ريستلت |6© ١ رماصبلا ريسفت .(8» ا ,قارؤك ريسفتر 0١١١١ نيحلا ا رحبا نزا ربسفت 1

 راوسالا فشك ريسفت اه ١ ريصيتلا

 ثيداحالاب ةقلعتلا بتكلا

 فس 1 دواد لأ نفس [6 (*) ملسم جيكص 180 ("”) ىراخبلا حيصص ا

 نبأ مامالا ىذس او# ١ ىنطقرادلا ننس ادأ ىتاسنلا مامالا حنس اه. (”) ىذميتلا

 لأ كنسم اوه لبنح ند ل حا مايمالا م 15 ديملل كيع لينسم ها“ هدام

 نب مامالل ًاظوم اه ىقهيبلل ناميالا بعش ٠ رمظعالا مامألا تنشتم 6 >2

 لل ىراينالل ةننسلا بتالا تادرفنم نيكيحصلا نيب عمل باتك 1 () كلام

 ىلع ليمتشملا 11“ ىوكربلا طخ هرركم ريغ ثيداحا 11 ىوكربال هرركم ريغ ثيداحأ

 راردالا تابيغرت ! رابخالا فّتاقت !» ىوبنلا مامالل نايبتلا [* كيدح ةئامثلت

 عئارشلا للع !! 20معلص ىبنلا صئاصخ باتك !!» ىنالقسعلل رمغلا ءابنا بانك

 1 رج نبال ةهقركام فعاوص ا! نيدلا جالصمل ىذلا صئاصخ 1 ديوباب نبال

 جيحصلا ىف ميصنلا ةحشر (" 5 ىطويسلل راثالا نم ةئيهلا زر  ىراضيلل تايئالث

 مانالا ةيبنذ باتك ىنارعشلل ةمغلا فشك ام نال ماكحا ىف ناجرملا مالك م

 ىف ميظع زوف اه. تيل ىال نييفراعلا ناتسب 1 لوسرلا ثيداحا ىف باهشلا رابخا م

 نيظعاولا 7 [مز كىئالملا ف كئابحلا ا. ثيدحالل ىف زونللا زومر اها ميظع هاقل

 راكذالا بيذهت ام“ راكذالا رحب ه5  رابخالا رخاوج ام» بيبللا يزومما ام

 ىلوا ظفرعم ىف بئارغلا فاطل .١!  ةيفاولا ىلامالا ةنج ام١ ىمقيهلا رجح نبال رجاوولا اهم

 مور نيدلا رحيل ظاقلالا ميقنت براقالا ةفرعم ىف بلاطملا ىنسأ [1 بتارأأ

 1 (0) نيوملا ءاقش [؟ه ىدنفا ىجتقيرطل ةظعوم !18 ثيدحامل ىف هيكرت ءهدهظعوم

 ليصاقملا !! ىمقلعلل فارظلا ةفحض 1+  ةينسلا ةفح ١/![  لاوقالا ننس ىف لامعالا جهنم

 ناقسب ا." ىودصاقلا جاهنم ا. بولقلا ةراهط ا". ةرهغشملا ثيداحالا ىف ةنسكلا

 دنع هللا ىضر فيدحصلا ركب نبأ ةليضف .* هحرش عم هابتشالا ليزم “.٠ ءارقفلا
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 ا لاجرلا ءاهسا ىف لامللا بيذطهت 4 فقيرطلاو عرشلا لها نيب فيقدلا ا.ه

 باعببذسأ ءةدوجرذ 1 )2 بادعالا ظفرعم ىف باعوتسأ ".ه خباحصألا ا ىف ةباغلا

 مارملا غولب اا“ ءايلوالا ةيلح موظنم ءايلوالا ةيلح الأ باحالا لاجر ءاهسا نإ.

 هداز ىجاقوال ثيدشلا نسحا انازد نيوبالا يف ىدهلا كييقشرم !"٠ ماشه نبأ ةرمهس ىنم

 ىربللا ةحدم هدمجرت 1+ (م) داه+ل لئئاضف راربالا ةيلك ىمسملا راكذالا 4

 الارز ىراصنالا ثتيداحا ىف روبعا تاكفن 0. ةيئاطلسلا ءدويجرت 1 ىدففا هددت

 ةيادهلا ثيداحا ييرخت *  ىبلحلل نويعلا ناسنا )#»  فاشكلا ثيداحا جيرخت

 ةعونصملا ةلأللا مك لو مولعلا عماج اه 2( ريثالا ىبال ثيدلل بيرغ ىف ةئياهن

 جيقفأل 4 ثيدحلا ىف لوصالا عماج ا رافسالا لمح نع ىنغملا "ني ىطوهسال

 اودع (") ىطرقلل ةركذتلا #8" 2ىطويسلل ريبكلا عماج ا. 22كثيدحل ىف لوصولا

 بيدبجلا بهاوم ىف بيرقلا تف ا"** )(  ىطويسلل ريغصلا عماج م“ ىسادنالل رايخالا

 (" بيعرتو بيغرت ا" مالسالا «عرش م صايع ىضاقل راونالا قراشم “م

 سلاجام تا نيحلاصلا ضاير +. 2 (6) حيباصملا ةوكشم ا (0) حيباصملا باتك ا“

 ثيدحكلا تاعوضوم اع ةرشعلا ىف الرضنلا ضاير #2 2 راوذالا ةوكشنم 6 را

 مث 2 جارعملاو ءارسالا ىلع جاهتبالا 8 2 ىراخضبلا لاجر ءامسا ىف ليدعتلاو حرج خم

 ىال ركشلا باتك 5 ىهتنملا وبا ةيف هءوننم لكاسر م ىقلابلا دكيعل عراشألا ءدمجونأ

 فعاوصلا "د"  ةيدصعلا هحرش عم ءافشلا هعفد "د (*) ضايع ىضاقل ءافش مه. ايندلا

 رجل نبال ةقرح

 تيدادالا حور ثلج ةخقلعتملا بتكلا

 .ىراخضبلا حرش امه ىنيعلل ىراخبلا مرش م* ىقالطسقل ىراخبلا مرش ”ه»

 * هداز ىدنفا فسويل ىراخضيلا حرش اه: ىنامركلل ىراخضولا حوش ها ىوا.هرلل

 رصتخلم حرش ١" ىرصولل ىراكبلا جرش 1 ىفيمامدلل ىراضبلا مرش اه.

 ىهسولا ىراخيلا حوش اهل ةرهج قا نبال ىراخبلا رصغخخم حرمت ادقلإ 9 ىراخكيلا

 كغ كا
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 حوت مك ىوونلل ملسم حوش كا ضايع ىضاقل ملاسم حرش رمسيس ىرابلا ةفكاب

 هدأز ىدنفا فسومل ملسم حرش مك جاجشل نبال ماسم حرمت اسلا لامكاب ىمسألا مل عم

 جوملا 18“ كلال ريونتب ىمسملا ًاطوملا حرش "6 (0) ىراقلا ىلعل ًاطوملا جرش الع

 مخ )(  ىواقملل ريغصلا عماج سرش ظ« شرعلا نبال اظوملا حرش "يا 2 ىاقرولل ًاطوملا

 عماج حرش امم ىدذغأ حجونل ربغصلا عماج حرت مير ىمقلعلل ريغصلا عماج حرمت

 5 باهشلل هافشلا حوش ٠ (8) ىبراقلا ىلعل ءافشلا حرش ابا ىراينالل ريغصلا

 ىدنخا فيند هافشلا ءدمحرذ "م. ىضرعلال ءافشلا 0 اريك انه ىجدلل ءافشلا حرت

 خيباصألا 2 (8) ىواضيبلل جيباصملا جرم مرن ىناهيرلل حيباصملا حوش مم

 حرمت 8 ىكرقلاب حوباصم هديجرت امم كلم نبال جيباصألا حوش اثم برعلا نيزل

 ىنغلا دبعت هقيرط 1 هعفد المح () ميدمح هدقيرط "© 2 ىراقلا ىلعل حيباصأا ةوكشم

 حرش 98 )*(  فدرش : لئامش © قراشملا حرش 1.2 2 ىطوهسلل روهصلا حوش 1

 5 باهشلل لئامشلا حرش ٠ رجلا نيالا ا لكاسقلا 10 مورس كوانملل لكامشللا

 لئامشلا مرش لئاسولا عمج ا ىراقلا ىلعل لئامشلا حرش 2888 2 ىكرتلاب لئامشلا حرمت

 نم ىراقلا ىفع) نيعبرأ ثيددح حرش 8 9 نيعبرأ كثميدلح حرش 81

 عر ىفامركقأل نيعبرأ كتيدلح ا سرش معفدا 7". نيعملا نيبملب ىمسملا نيعبرا ثيدح

 مرش 5  هريغو ديوجتأو نيعبرا ثيدح حرش ا“.  هداز ىجاقوال ىكرتقلاب نيعبرا ثيدح

 جرش 1“ نيدلا حلصمل نيعبرا ثيحح حرش "م توكلعلا تناكعو نعبرا دك

 ىراقلا ىلعل ةوكشملا حرش 1”. نيعبرأ تيدح حرم 1“. ىلامركقأ >متنت نم نيعبرأا تيددح

 نبال جيباصلا ةوكشم حرش "| ١ ىيطلل ظوكشملا حرش "1. 2 ىسرافلاب ةوكشملا حرش “1

 نيحلاصلا ضاير حرش “ع مانالا يبس ثيدح جرش ما»  ةعبرلا ىنسلا حرش رسول 2-2

 قراشم جرش دعفدذ 0*1 ىكرتلاب قراشم تر ازعاج نودلا لمكال قراشم حرش * اه

 ةعرش مرش 0.  هداز ىلع ديسلل مالسالا ةعرش حرش “11  قراشملا ةمجرن ٠١"  لمكالا

 رش 1“ قوملل كسلا ءاودلا ذا مالسالا ةنعرتشا رش ىدنفا ىيكل مالسالا
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 ىربشقال عكس داكلا حوش اوك ىستل ءاهسالا ىناعم حرمت رم نيدلا ءاههل ىسلل 2

 هيحمد مدقيرط سرش ا". 2 هيطمد# هدقيرط حرش ل“ 2 ىيطال ىدسال ءامسا حرش

 ىنغلا ديعل ةيدامدا هدقيرط 5 1 قاطم ةيدمح“ هدقيرط حرش رم« ىدنفا بجرأ

 ميطمكام ءدقيرط ءدمجرت )١( “1*٠ زونكلا زومرب ىمسملا ديدمحم ءدقيرط عاش ممرخمأ

 ةيشاح او 2( تقيرط ءدمجرأ »#  ”نيدمصع لمد ةقيرط هدوجر .!*““ ىفطصم نيس

 نيعبرأ تيدح 2 مب ا  ىهكتقيرط طخ اب هيدمدم ءدقيرط ا" هداز هجاود ةقيرطلا

 ىوونال نيعبرأ كثيدح حرش معفد "1 (8) نيبعبرأ :ثيدح حرش “+ مظفلا عم

 ىسرافلاب نيبعبرا تيدح م#**  ىناهتو نيعبرا ثيدح 6  نيعبرالا حشو ىماج ءهدحجس 7

 مانتلا لدانصفو :نيعبرا ”تيدححا *6»

 ثيدأمل لوصاب ةقلعتملا بتالا

 ظفاخمل تاديبقت عم ىنايقعلا كئالق» ثيدحامل لوصا نبا )0(  رجال نبال ركفلا ةبخل

 حيضوت لما () حالصلا نبال ثيحللا لوصأ "م. اهمظانل هيفلا مرش 8 قلارعلا

 ايركز ىضاقل هيفلا مرش “٠> 2 ىواوفلا بيرقت ىلع ىواخسلا رش مب ١ ميضوقلا

 ىلعت ةيضانلا حرش م0  لئاسرلا عم ةبخنلا رش م5 ١ ركفلا ةبخأ ىرش رظنلا نراعمأ ”ه*

 ديناسالا لاصتا ىف ىيردسلا لوقلا مم ىواحسال قارعلا ةيفلا حرش اد. ىراقلا

 مالكلاو كئاقعلاب ةقلعتاا بتكلا

 ديحوتلا ةرضوج حرش ديرألا ةيالع ل. 2 ىديحوتلا ةرهوج حرش ديرما ةدمع 0“

 حرش "> 2 ىدادغبلل ةرصبتو. ىفسنلل ةرصبت 1 كيحوتلا ةرهوج حرش دمرملا فاد

 نبال لثاسر "1 ١ نحئاقعلا ةصالخ مو . "ضفاورلا ىلع ثرلا باتك ن"* .ةيمالكلا ةموظنملا

 1 مالكلا ىف كيرفلا كقع ٠ ءالكلا فب لك لله مالكلا 3 اشاي لامك

 هرواسم حرش هرم هسمم بأ لداسولا نم ا2ربغو 0 كيئاقع رمجولا رصةخم



 وع ستاتي
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 ىناحمهلل كئاقعلا رصتخ# ع ىدنفا حونل للملا ظوجحونا .*“ىل* مالكلا ىف مارملا تاراشأ از“.

 (:) مولعلا ليدعت ب# مالكلا ىف ىدركلا ميحماربا "با ىطالملل مالسالا دئاقع ا”

 نبال هرماسم ل. ىسافلل مولعلا رهاوج )1 ىزارلا مامالل ةيلاعلا بلاطم "م

 كئاقع ىف ةلاسر سم“ ىدنفا فراعل يعانم "م»  ىلازغلل كئاقعلا ىف لتاسر ا“ءا مامهلا

 سمس  داقتعالا ىف كاصتقالا لك ١ نييدهملا ةيادع *ءد نيشرلا رحب م* ىراصفلا

 عماللا روذ "مل  عبرالا تامدقم حرش اهلوا لكاشرلا هعومك © هداز ىلقحسل تاهيزنت

 سوت ىنزاولا رخكفل نيعبرالا بانك انك ةفينح نأ مامالل ةفيناا لوصأ )5. مالكلا يف

 () ةدحيقعلا يرش ىف ةديصنلا ىاوج "اخ ١ ةيجان دئاقع عم مالكلا رو عماوجل عمج

 مسي 2 ىسئاقعلا ىف رظطانلا "8  مالكلا ملع ىف لاسر اله  ىفسنلا مامالل مالكلا رك !*#

 بهاذملا ىف ةلاسر #.. 2 ةرخافلا ةبوجالا "19  ةينارونلا لكايهلا قاومشأ "اع راربالا تاكوب

 ةولصلا طويش عر» (») كصاقملا حرش 5.0 علاوط ىنقمو دصاقم نقم ع. ةفلتخملا

 (5) ىراقلا ىلعل ربكالا هقفلا حرش مه 2( ىانسل ربكالا هقفلا حرش م58  ربكالا هقفلاو
 ربكأ مقف لم نيحلا ءاهبل ريكالا هقفلا حرش م. ربكالا هقفلا مرش ءدمجوتا 4

 ففاوملا حرش ىلع تاقيلعت ا فقاوملا مرش أ. ١ فقاوملا نقم مآ.1  قشانسو ىوكربو

 () فقاوملا حرش ىلع, ىلج :نتسح 1#“ فقاوملا رش ىلع قوكلاش 18 13 |

 فقاوملا حرش لسحب ضعب ىلع نيقلاسر م80 (8) ىرانفلل فقاوملا حرش ىلع هيشاح ؟1*

 م1  ىوكرب ءدلاسر 0# 2 ةيكرتلا نئاقعلا ا“  مالسالا سداقع ىف مالكلا ةحبز 4

 حرش 0 ١ ةينونلا ةحيصقلا رش 0# ىوكربلا ىكئاقعلا ءونض ل“ ةينودلل ديدج

 اهريغو ىلامالا ةديصق حوش مز»  ىلامالا ةلوصق جرم مرت  ىلامأ ءهءديصق سيمخأ ل“

 دئاقعلا حوش قل بجاش نبال بجاولا تايثأ بجاولا تايثا ىلع ناجازريم ما“

 دئاقعلا لالج ىلع ىغاب هرق ءديشاح م. رديحو ىدابعو دئاقعلا لالج م لالجلل

 نع نالجا رق لاضلدل عم لالإل ءديشاح مم# ىغاب هرقو ىلاخاخو لالج 5

 لالل لع :نيرح ضو نسح دودو ىلاظاخو ربكأ هقفو لالج مر»ع دئاقعلا
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 2 ىناوحال دئاقعلا مرش ءديشاح لالجالا ىلع ىدركلا ميعاربا ا“

 (0) دئاقعلا حرش ىلع ىلايخ م5. دئاقعلا حرش ىلع كدالقلا ريخ 8# نيدلا عسل كئاقعلا

 ناضمر 6“ ىئاقعلا حرش ىلع نودلا ماصع 78© كئاقعلا ىف ىفسنلا رمع نقم 5غ

 ىلع ىلامخو دا لوق مه كئاقعلا مرش هديشاح لع () دئاقعلا مرش ىلع ىدنففا

 متم. 2 () ىلامالا هديصق حرش مث2 2 دئاقعلا ىلع ناجازريمو ىكايخ #8  نيدلا دعس

 2 حرش داشرأ 0. ىراقلا ىلعل ىلامالا ةديصق 9 رمش 1 ربكالا هقفو ىلامالا ةدبصق
 ةفينح ىا مامالا ظكيصو حرش “٠# حالا اهياب موسوملا كلولا اهيا حرش *مأ  ىلامالا ةديصق

 ددردتلا حرش ىلع ردص ريم ةيشاح *ه*  تابهلالا عم يرجتلا حرش مه“ 2 نيدلا لمكال

 حرش هديشاح م»» هداز ىتايسل ديرجتلا حرش 58م نيدحلا لمكال ضيرجتلا سرش هد

 هداز الم ىنمو ديردتلا ىننم 081 ديرجتلا حرش ءديشاح- 5ه» فيرشلا كبيسال كيرجتلا

 بجاولا تابثا ىتم ؟4 ناجازريم ةيشاح عم بجاولا تابتآ 4. هداز هجاوخ هءيشاحو

 مبرع ىلايدل ىلع لامك هرق ءديشاح مك كياقعلا حرش ءديشادح ناجازويم عم

 ىلع ىدنفأ ناضمر ىرخا ةيشاحو ىلاودل ةيشاح مم ىلابخل ىلع قوكلاس ءديشاح

 بيذهت مرش م41 مهانملا باتك #06  نيحلا حعسل كّداقعلا حرش 00# 2 ساقعلا حرش

 ىدنفا ناميلسل بيذهتلا حرش ءديشاد 6. مالكلا

 ىلاعاا ملعب ةةلعتما بتكلا

 حوش ءديشاح 6.“ فيرشلا يسال حاتفملا حوش 5. ىكاكسلل مولعلا ساقفم ا

 جوق 52 لوالا مسقلا نم حاتفملا حرش #0  حاتفملا تابلك ىلع ىفوزوم م# حاقغملا

 جاتفملا ىلع ىنودلا لدعس خم حاقغملا حرش ىلع ىدففأ ضوع 3” حاتفملا ع ىراصدح

 حاتفملا رييغت مما ١ ماتفملا حقاعم ىلع حاشولا 5, 2. 2 حاتفملا ىلع قوزوم ءدلمسأ

 ىرخا ةلاسرو حانفملا حرش هديشاح م0“ حامفملا دعاوش حوش حاصفأ 500  اشاي لامك نبال

 حرش رصتخم خرا صيخالتلا ةيشاح عمم (*) ىنازاتفتلل صيخلتلا حرش لوطم مم*
2 111 535 : 
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 ممل لوطألا ىلع كفنصم مم ٠ ةيصيخلتلا ةغالب قن ىشحم رصتخم عب (*) صيخالتلا

 الع د1 الم تيضاحت لإ (2) ضصيخلتلا ىلع لوطا لوطملا ىلع ىمدرق ءديشاح

 ءويشاحا 252 .... (0) لوطملا عا مّيككلا قيع ع1. !!لوطملا «نعاىلعتلا تصح 120 ةلاددلا

 لوظلا قع قرازاه اتا 10 ..؟نؤطلا لَ ىماريسا »د .لوطكلا لك ل

 لوطملا ىلع ناجازريم ءديشاحح +01  لوطملا ىلع ةيشاح 0#م )(  لوطملا ديس ىلع ماصع 9:

 لوطألا ىلع ناماع 0 هديب اد هنأ لوطملا ىلع ىقيللا نوفل بأ م 59

 ةءاغ لوذملا ىلع ىلازاضفتنلا نبأ ةخيشادح ن.ز“ 0 لوطملا عا فيرشلا قيَسلا يما نإ

 ىدزو دللا كيع تك  ىفاعملا رصتخم ىلع نامثع كيس هم  ىلاعملا رصتق# ىلع هريغو ىثاطخ

 رصتخملا ىلع ىماطقلل ةيشاح ه.م. ىداطخل ىلع ىدؤي هللا دبع ه.ب رصتخملا ىلع ىئاطخو

 حاففملا صيخلت نقم ها. 2 رصنتخالا ىلع ىتيللا مساقلا وباو ىناطخ ءديشاح 1

 دضاوتش مرش صيصختلا ها* 2<2-صيخالتلا تايبا حوش هإ" ١ بابالا حرش عم صيخالت نقم هأأ

 اهربغو ىناعلا ةعومجم ها ح-صيخالقلا كعاوش جرش صيصختلا نفاعم هات صيخالتلا

 ىاعملا ىف ماضيالا هام هداز ىريكشاطل ةيئايغلا دداوقلا حوش هأ» ةيئابغلا كئاوفلا 4

 نيدلا لامجل حاصيالا حرش سرد 0 صيخلت ءويشاح هل. حاضيالا تاهدأ حرش ه3

 317 قاع ق 0 ةعومجام هان ةغالبلا بوينا هنن“ ةغالبلا ناهبق ها“

 ةراعتسالا نم ىدنقروس ىلع ىرانف ها » 2 ةراعتسالا ةعومجم ها“ ١ ةيعضولا ةعومدم

 3 نيمح ةيعضولا ىلع ماصعلا اهيف ةعومجام 4 ةراعتتسالا ىف ىرابهز ىسح هاه

 ىدتو# ىلعل ةيعضولا حرم ه1“ ةراعتتسالا

 وكنلاب ةقلعتملا بتكلا

 هاو ١ () بيبللا. ىدغم هز” هيوبيس باتك تايبا حرش ه>“ ١ ديوبيس باقك ها“

 ىنغم حرش بيدالا ةينغ هل"ب ىباج الم نبال بييللا ىنغم جرش هز” ىشكم ىنغم

 جير 0: بيبللا ىتغم كعاوتت جرش 9*0 ىنمشلل بيبللا ىدغم حرش ه» كبمللا
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 بيبللا ىنغم ١ رش ه0 ىطوهسلل ىنغملا دعاوش مرش هلا هداز ئيحوا بيبالا ىنغم

 شيلملا)طانأ ليوهستلا مع© .ماشع نبال نييوغللاو نييوكنلا تاقبط هى ٠ ىيمامدلل

 هاك ملوقع نبال ليهستلا جرش هاب ىدارولل لييستلا حرش رضا لميستلا حرمت هام

 نيل لصف حرش هدأ ىرقمال ليصفللا حرش هم. لقفل رمق ليكم كيف ليهستلا

 ةداع عماوجلا عمج ح ردن عماوهلا عج موز ىنيمامدلل ليهستلا حر رش هما“ فيرنا

 وحنلا ىف ساظنلاو كابشالا هما >كعاوقلا كتاوف هد» برعلا ناسل نم برضلا فاشترا

 3 كلاسلا مهنم ه4 ىطويسلل كلاسملا حضوأ هه» ىنج نبال صئاصخلا هم»

 جيضوتلا نومضم ىف حدرصت ه1" ىنيعلل ىربكلا دعاوشلا حرش هلا 2ىريمزال جضوتلا حرش

 ىشيرشلل هيفلا حيرش هلك 2 كلام ىبال هيفلا ح حرش ها*  ىدادغبلل دفاوشلا مرش هت“

 رش ءاهيكذالا ناكتمأ هك« بابا حردتا بايعلا 1

 راهظالا ىتنم هم. ىلدطال ايكذالا ناكتما ةيشاح 1 ىوكربال ءايكذالا

 ناكتمأ هلم ةيفاللا بل ح

 0 هدأ

 كيفم' ه6  هدليمج مرش هليلج كئاوغ هد“ هداز ىنبزل راهظالا برعم هم“ ىلدطال راهظالا

 ا ىدنكشاظ ةالاب ىرهر الأ ةيمورجأ حرش هدب لومدكلا بيتوتلا هان ىوايال بارعالا

 تا ىلع ح ا ايصم ىلع حاصفأ هبا 8ديرفلا قرد هايد (") بدالا نازمم ىلع
3 

 ىليبدر الأ جزومنأ حرش همز“ جحاورالا حابصم هذا“ هريغو ليماوعلا برعم هدأ حاينصألا

 | ةةخاييد حرش هذال بارعالا ةصالخ هد وكفلا ىف ةيمورجأ هدم للماوع برعم معقد هنا

 ىدبس تاغي ررعدو تمث ادنن نمو كيبفاك ندم 26 هل بجاد ع دال“ هييفاك نقم هذه حاهصألا

 ىلع نبحلا ماصع هؤإ“ ىماذل ىلع ىذا ممر ه1 0 ىماج الك ةيفاللا عر 6

 ! نيدلا هيجو هثد ىمال ع تماعع 01 ىماشل ىلع روقغلا كيع هك“ ه9 ىماجل

 ١ ةيناللا حرت 01 ةخيفاألا برعم حاصفالا هك ىناذل ىلَء هداز نوسروط هك ىمال ىلع

 نم كلا ةيفاكلا ىلع للعسلا متكأ 4. ىضر خيشلل ةيفاكلا حرش 8 ىدنهلل

 ْ كنب ةيفاولا .ع +. اةيفاكلا يو طسوتللا 47+ + :١١ ةيفاكلا حرش اةيفاولا 4.8 ٠ ةيفاكلا“ خور

 | [ىدنع ىلع :نودلا باهش  ءديشاد 4 ةيفاكلا ماصع ىلع ىدركلا ةيشاح ة.ه ةيفاكلا

 أ 55
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 لييسكا 1 هحرش عم بارعالا دعاوق + ةيفاشلا عم بارعالا ضءاوق ةيفاكلا

 (م) وحن ءدلمج "1. 2 دداوفلا

 فرصلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىمرلا ديعل ارم حوت ك|# ةيفرصلا ةلمكلا 1 ىناماوقلل فرصلا باقك 1

 كعسل ىؤع حوش 4 (8) زوقندب ىمسملا حارم حرش اشاي نسحن حارم حرش 115

 0 دوصقم حوش 1 هرهغو انب حرش 1+ ىزيربال ىزع حوش (*) ىوحلا »

 هيفا حوش كين ىضر خيشلل هببذادش حرش 4 ىكذوج هددلب فورعملا ىيدلا سعس ءديشاد

 ةيشاح 10  نيدلا دعس ىلع دعسلا علاط ه** ىدريراجل هيفاش حرم نمرس ىماظنل

 ىعلقربلل ىدريراجلا ىلع ةيضشاح ب ةيفاشلا 02 ندم ا” نيحلا دعس ىلع روصفألا

 دقفلا نول ةقلعتملا بتكلا بتكلا

 هقشرف نبال راغملا مرش 1" هداز قرعل رامملا حرش () هقفلا لوصأ ىف رانم "+

 ىهسملا رانملا مرش ة"» ميج نبال رانملا حرش 47# ١ (0) كلم نبال رانملا حرش "أ

 راذهلا حرش ع رارسالا عماج ارو رارسالا فدك ةحردت عمر م كرخع راوسالا فشكي

 ىلع جضوتلا 1 كلم نبا حرش ىلع ىواحر 1: راغهلا حوش راونالا ةضافا

 جيولتلا ىلع ىبلج نسخ ةيشاح 72. )(  جضوتلا ىلع حيولتلا 1" 2 () جقنتلا

 نعوم جيواتلا ىلع ىباج نسح ىلع ليلخ هرق 10 جيولتلا ىلع ورسخ الم ةيشاح

 ىراقسملا ةيشاح 5*1 2 () تاقرملا حرش لوصالا تارم ؛1*  اشاه لامك نبال جقنتلا رييغت

 ىلااق 0 كوع ىجدهيفاكلا ناميلس باتك 18+ لوصلل نم لصاحلا 84 تاقرملا ىلع

 جاوس "ها قااس نبال عيدبلا باتك هه. لوصالا ملع ىلا لوصولا ةناقرم رش 4

 ةدحبزلا حرش 8*4  ىتكمسخلا نتنم 408  ىرانفلل عيدبلا لوصف 14“  جاهنملا حرش جاعولا

 لوصحملا 00 جاد رميمأ نبال ديركتلا حرش 41 ىودريلا لوصأ ىلع ببوقت "0

 ىداعنا لوصف 411 ىنشور + سا لوصف 11 ىودزهلا لوصأ 1م ىنزاولل لوصالا 3
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 هن“  ماكحالا كعاوق 4* ىسخرسلا مامالا لوصا 4  ماكحالا لوصا ىف ماكحالا 1

 عماج 411 اه بغو صيخالتلاو راخهلا لة ىنندت نوم 11 لودصالا 3 رارسالا زومر حرمت

 لوصالا ىف سيفنلا ةهجرت 12  صىزابخال ىنغملا 340  تايفالثل

 فيرشلا هقفلاب ةقاعتملا بتكلا

 حرش ىف ةياهنلا ةياحهلا مرش ىف ةيلرحلا سارعم (") ةيادهلا باتك 8

 هداز رابجل ةيادهلا مرش 48 ةياحهلا ىلع ةيانعلا ك.* ىنيعلل ةيادهلا هن ةياحهلا

 نويحدلا لالج (2) ةيادهلا حج رش ىف ةياذعلا ةواحدهلا ىلع ريدقلا قف 0

 ةيادهلا ىلع نيدحلا لمكأ ظخيادهلا ىلع نايبلا ةياغ هم اليادهلا ىلع ىزابخل

 ىلع تاقياعذ "1 اشاد لامك نبال خيادجلا ةخيبشاح "مآ ةياحجلا ىلع ىباهج ىدعس 1.

 كامو ىدذفأ نامياسل ى ةءاملا حرت رش 1م 0( ىالا ىققلم 4م لوالا ديعل ةيادهلا

 حرش 1 رجالا ىقتللم حرش ىف رهنالا ىرج هما رحالا ىقتلم مرش ىف رهنالا عينم

 ىدنلا دامادل ىقتلم حرش "م١  هداز باصقل ىقتلم رش 4.6 2 نقابا رحبالا ىقتلم

 ىققنملا رد 17 ١ رحالا ىقتلم حارش ىف رهنالا ىرج 41 ىقتلملا حرش ىف راكجلا ةنيقس

 ركاالا ىقنتلم ىلع ىساويس 11خ رعالا ىقتلم حرش ىف رهنالا عمج# 01“ ىقتلملا حرش ىف

 ريغص ىلح قافوقومل ركالا ىقتام هديجرت 04 رجالا ىقتملم ءدمجرت "د

 ىلصملا ةبنم حرش 3 ربك ىجباح 0 ىجتةقيرط طخغ ريغص ىبلح 1 ةينمولا حرمتنو

 ةينم نقم ل ىغاطابابل ىلكلا هدمجرت .أ اضيا اهحرش ىف ريبك ىلح .٠

 ىرودقلا جير (»”) ىرودق .# جال ريما نبال ىلصملا ةينم 7 يسيل !١ لطملا

 )0 ابا رموخت 0”. ىرودقلا مامالل ديروتلا نا ىرودقلا رص حر رمش 1 ىدادد

 جنم «ءأ  راصبالا ريونت حرش ىف راقضملا رد .أ. ىوسو ملل راصبالا يوفق جرش 3

 عماج ا ىرودقلا رصت# مرش ى ةرينلا ةرعوجلا 1“ راصبالا ,هوغت حرش ىف رافغلا

 ا باسفحالا باصذ د ىلالبنرشل الفلا قارم ع ىناديكلا هقفلا لياسأ ىلاعملا

"1 

 ل
|1 



216 

 وفك ن1 ثيللا ى' ةمدقم ىلع مضوقلا ك٠ كئامالا_سداوف حرش ٌرماككلا ناسلا

 ل“ +. قراصح وقل ؤنكلا حرش أ فيداقدلا زنك .حرش فئاغلا رهف «. ٠١ فقداكحلا ٠

 دييسلل رغكلا سراب“ 01 افلا ارك جرش فقمارلا رح ا* نيكسم الإ رذكلا حرش ,

 مراكملأ نال ةياقنلا حرش نأ“ ىراقلا ىلعل ةياقنلا حرش كاي ةدباقنلا م فيرشلا

 كرا 0 ةياقولا 0 ىدنجرجال خباقنلا حرقت كرو ىذوشلل ةياقنلا جرم باث

 ندع كلم نبال. ةياقولا مرش ا“ هداز' خمشل ةياقولا رش # )٠( ١ ظياقولا ةءجرت

 نز ماكحلا. نيعم دل“ ناهاشلا ةقكت خم ةياقولا رصتخم م كش ىف رومزلا عماج

 نيدلا  بطقل ! ةولصلا ةمالقف أ دنا“ (8) ؛فتنلا باتتك بع باستحالا تاصذ ءَدَدَحرَت

 اس 2 نكملل نسنافنلا سناك منا  ءاكخالا نكتشم 1 ةاضقلا مزاول ب ىزاولا

 ةمدالا :فالقخا 1... .٠ ىكلاملا هقف امم ىقاعربلا .طيحلملا ,عع ىقاشاكلل عقفصلا عا

 ةنارخ .23.2 ١ محم مامالل لصالا باتك .ع» اشاي لامك نبال ىاضيالا حالضأ

 الوأ“ دقفلا ىف رميغصلا عماج وأ فحم هدجاوخ طخ حاضفالا حادا 5-5 تاياوزلا

 حرش ذم . ىفسنلل ' قاكلا م ريبكلا -عماج جودت 0 ةنكشلا نبال ةموظنلا ح

 خ ىوت حوا قى ئ هقفلا قى ةيادبلا ٠0 ذدغلا ةمدقم مهن معلأ ءايض “م ةسنلا تايفالخ ءدموظم

 ىيرجلا ١ عمجم حرش دانشرالا "مرش ىف .تاشرلا 1 قروطسالل رجلا ةليكذا مهد

 راجلا ررد حرش ل“ 2 ىلالبنرشل حاققلا دارما ب“ 2 رايقخالا باتك ل ١ فيطللا

 ريس حوش أ“ نمساقلا نأ ردت أ لمكالا ةنارخ ام (8) ةريخؤلا 8

 الا هداز 1 ىاواقف بهو "41 رمل رداوج عم ةوادصلا طوردتت باح

 فخفصالا ط+ ررحلا ببر روغلا حرش وردلا ونبإت رردلا نغم ررغلا بأ ىقلارعشأا نا م

 زرخلا .ىلع ميكلل دبع :ةيشاحا ام..> . ئقتلا ىلءل رولا كصتنخ :لو.:  رردلا ةمجوتا املا

 ةيشاح. 1 (") ررحلا ىلع ىناولا ةيشاح بيد ةرردلا ىلع ىدتفا حوذ ةيشاح ل“

 وأ“ كر ةعيرشلا ردص باتك ' هدأ رردحلا ىلع هداز ىعمؤع م. ررحلا ىلع مل الهفو ل

 37 ةعدرشلا ..ددحص ىلع ىاد ىذا ةينقادح ما“ ةعيرشلا ردص ىلع اشاد بوقعد ءدبب
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 اةيشادح ةعيرشلا ردص ىلع. ةيشاح «دم درشلا ركدص ىلع .نيدلا . ماسخا ةيشاح

 نوح ىبقعلا ةريخملب ىمسمألا ةعيرشلا ردص ىلع شاك, م ةعيرشلا ردص ىلع ىغاب هرق

 بيترت 1 .. رداظنلاو هابشالا ط١ 2 ةعيرشلا ردص ىلع هدر ىلاب م12 ةعيرشلا ردص ءدمجرت

 هايشالا حج را 1 هداز لليغسل هابنشالا حو نورت ىوهدكلل هاينشالا حرش نو ةاجشالا

 قاتسهق .باتك 9 :ئشد# رئاظنلاو دابشالا :11 ئربيل هابشالا ةيشاح « .ارداظتلاو

 هقفلا نزخ م. )8(  ىسافلاب يل كسانم 1 (8) نييلوصفلا عماج ك١ ١ () ريبك

 مامالل ةدالا باتك ى.* ىراقلا ىلعل كسافلا سرش هد“ جل كسافم هعفد هنأ

 ١ تايولخل باتك 4 ىسوبدلا رارسأ م. ©” ىظطالخلل ئهقفلا صيخلت حرش ره نيد

 | تاناهضلا م. مرا نيميبن م1 ردبللا رهسألا حرش مح ىفطافلا سانجا هذ ىكرةلاب

 | ءايض حجرشو بولقلا ءالجو ةولصلا لدعم ما“ ةولصلا لحعم عم ىناتسهق هماأ ةيلضفلا

 أ مظن مأو تاببعيسلا 2 ىونزغلا خم لد قم ماا ةواصلا لدعم ءدمدجحوذأ ملأ بولقلا

 | ىواتفلا ةدصالخ مام ىوكرجال بواقلا ءالج مأب رانخملا 0 ةعبرأ نوم ماك تايفالخأ

 ألا لوقلا بامك م اهحرش عم هينيعبرأ تاكن مل“. ةراصلا ضئئارذ ةيقيك هل

 ىاللا مرش ىناولأل طوسمم ها مي نأ لكاسوا ديد مامالل ريغصلا عماج ما

 ىلواتفلاب ةقلعتملا تكلا

 | رد ىاراقكشا» ساي جقعي ئاراققاامل» .٠ ٠١ ٠ هيقلولو قاوامق ىلا: اهدزيخلفا ىاراتق ذل

 ايس ٠ (8) ناخيضاق  ىاواققف مالا هيزاوب ىاواتف ما“. (2) هيريخ ىاواثق م

 6... !«ةيناخراتت بختنم ها“ ىيرهخلا :ىقتلم نيرحلا عمم سرح نييتفملا تانعقأو

 نيدلا يارس عم ىلواتفلا نرخ مل“ 2 ىنالعل ىاواتفلا حقن هل“. .. ةيناخراتات باتك

 اضورعم عم هماث  نوتاق م.  ىوقفلا نم نيمساقلا ضاير 8:0 فادكلل فقولا باتك مل“

 | عدا ىرودقلا رشا ةصالخ 6١“ 2 نييتفملا:تااعقاو “+ ١ ةمان نوقاق هلا

 ناخحيضاق ءدطبز ما ناحكوضاق ىلع ىذا نوت! قاواتسا م6 لزاوخلا
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 مم“ )(  هللا ءاطع ىاواتف مدا هقفلا رهاوج مه. 2 ىواتفلا 77 مث| 2 ىواتفلا راعخم

 مهد ىنامرك قأ ىاواتف مم ىدنفا ىيك ىاواقف مما“ () ميحرلا دبع ىاواتف

 ىاواقف مم» (7) ىدنفا ىلع ىاواتف هه» ىوارقنأ ىاوانف م1 هداز طبوم ىاواشف

 دوعسلا يأ ىاوامتف مل  هداز ىراقنم ىاواتف ما.  هداز ىمزع ىلواتف م١ ١هيفوص

 ىاوامف مد  هينق ىلواتف ما“  ىدنفا ىردق ىلواتف م1 ىدنفا هللا ضيف ىاواتف ما

 م1  هيلدع ىاوانف مام  ىنشورتسا ىاوامف ما»  هداز اشاه لامك ىلواتف ملا ١ قوكسا

 قاواتفا ماا هداز ىويج ىاواتف مدا هيلع كئارف ىاواتف مس. ميج نبا ىاواتف

 خصالخل باتك ممو ىاواقفلا رص ميغ () ىاواتفلا ةكهب م. ىدنفا ىردق

 ىاوانفلا عماج م.“ ىاواقفلا ةناوخ م4

 فسوي ضشاوف هد. صضئارفلا 5 ءديجرت م1 ضناوغلا نم ةبييج رس نقم ملح

 حول مما“ 0 فيولا حكيبسال ةيبجارس حوش دحل (09] ضئارفلا باتك م+أ ىدنجوب

 (0) فسوي أ يارس ه.» باسل هدمع عم ضتئارف ءهمجرت #* ةيجارسلا ضئاوفلا

 اشاد لامك نبال ضئارغلا حوش ها

 فوصتلاب ةقاعتتاا بتكلا

 تمدروك مح ىراقلا ىلعل ندبدجر 1 بادآ حرش ره مخه راوبالا رداخذو رارسالا 0 7

 نع عرش 17 انيس نبال تاجحنلا ملا ةعيرشلا مراكم ىلا ةعيرطلا ىنارعشلل رجا

 رارسسالا ١0 ةيريشقلا ةلاسرلا حرش م"  ىلازغلل تداعس ىايميك م17 ١ ىراقلا ىلعل ملعلا

 ركذ ىف قالخلا بعاوم مم ءايلوالا ةركذت بابلالا ىلوأ ةركذشت م4 ةيهلالا

 ه٠ رهم ىضاقل امن ىتيك ماج 1. نيقتملا ذالم لزامملا بادآ م قالخالا

 ىناقاكل حرش 10  ىعمالل تاحفنلا ءدمجرت 1* نيفراعلا سيفا 1.*| دابعلا داصرم

 ةيكملا تاحوتفلا 1.0 ىلازغلل مولعلا ءايحا 1. ىداصلا رفعج اهلوا لئاسرلا ةعومجكم 1.4 |
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 ؟8 دار ىجيزايل ةيدمحل 112 2 دولوملا باتك 12 ١سنالا تاحفن 1212 ١ ىرعلا نبال

 ةفدرشلا تاولصلا رش اهيف لثاسر #1 ىنوبال ىنسالل ءامساب لمعلا ةيفيك #4 2 راونالا رودب

 نادكيم 10 () ىنوبال ىربكلا فراعمل سمش 12  ىرصيقلا دوادل ىضرافلا حرش 1

 سمش رصتخم 1. ظعاولا ديعس قال مانملا ريبعت 11 2 () مانملا ريبعت 1١  نينهمل

 جرش 17 2 رضفلا مامالل تاماقملا ةلاسر 1+  ةيالولا تابثا ىف ةظلاسر 773 2 ىقوبلل فراعملا

 لكعسل بوب بانك 4 نيدعاجملا حوتف 1 راطع خحيشلا بقانم 1*ع راودالا ةكحس

 و رداقلا دبع بقانم ىف رهاودل دثالق 1+ ىسرافلاب ءايلوالا تاماقم 0: نوحلا

 اهلوأ ةعومجلام 1 همان عرضت 18 هداز ىسكرت لشاسر 1. اشاه نافس تاءرضت

 رارسالا هل".  ءمآحلصلا ةحار عم ةحئافلا حاتقم 1 نونكملا ردلا 72 ىناقاخل ةيلح

 هدلعا ىف رد 17 ةيناوهفلا ةياكح 1 فورآلملو رفإل ملع ىف صخحافم ة ةيهلالا

 و1 فشعلا ىف ىلازغلا مالك مرش 18 ىدادغبلا دينج تاملك حرش 1 قافوالا

 هريغو ءاكلمل خدرأت بختنم ؛© 2 ىنارعشلل ننما فئاطل باتك 1 راطع نييشلل تايّلك

 ىنارعشلل مالسالا قوقح 10 2 نيفراعلا سينا ءدمجرت 125 >سوفنلا ىكزم ؟**

 ةيدنيشقنلا تاداسلا بقانم ىف تاحشرلا بيرعت 7660 ىلازغلل ةداعسلا ءايميك ءدمجرت 18:

 ةيدضع قالخا 0  ىئالع ىالخا 6 ىمزع قالخأ .. 0 ىنسح ىالخأ 8

 / رايراهج بقانم 188  رفعج مامالا بقانم ىرصان قالخا 1.* ىد#ا قالخا ةه*

 ا بئانم 1م اودع سرسحق ىلالوكلا رداقلا لمع بقاذم 1 نيعمجا مهيلع هللا ناوضر نيزك

 ةعمللا اهيف هعومجحم 1!  ىلولا شاقكب امل بقانم ؟1.6 راكنخ الم بقانم 161 راربالا

 ىف لاسرلا ةعومجكم 7* راطع خيش هدمان رارسا ؟* نيدعاجملا ةفحت 10 2 ةينارونلا

 ؟//  ماكحالا ةمجرتو ةداعسلا رحب 1  ىلازغلا مامالل لئاسرلا ةعومجتلم 30 ١ فوصتلا

 لاجرلا ةيلح 141 ربكالا خيشلل صوصفلا 91م >ىنغلا ىبع ةدببصق ىلع كواسلا جوش

 ىف قاربشالا عماول 1 ىدرالا ميعاربال ليبسلا كصق 10[ ىروهنمد ال ضايرلا سردش

 اهشاه نانس تاجانم ةم ىنعم منك رارسأ 18 مولعلا ديفم ءدمجرت 1“ ١ قالخالا
56 11 
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 ىدرورهسلل فراعما فراوع 7 خياشملا تاقيط 10« نيدلا لالج تاجانم 4

 ءدمجوذ 1مأ سانلاب ىظلا ىسح ىف سايكالا ةفكأ نييعبرالا حرش اهلوا .لشاسر 4

 مارللا قالخا #4 نيدلا ءاهب هجاوخ تاعقاو هم“ سينالا حاقفم ةمل ٠ ءاملعلا ةضور

 ىف نييفراعلا سيئأ كم قالخالا ةصالخ 4 قالخالا ىف نوطالفا تاطقتلم .؟مه.

 قالخا ةمجرت 1. قالخالا ةجحاهب 81  ىقالخالا مراكم 4 قارشالا عماول 1م. قالخالا

 نيركاذلا ةفحتأ 197 ١ ىماج المل راوحالا ةفكأ 1 ىسرافلاب ءارزولا ةفحت 11 ١ ىنسحا

 ءايحا رصتخام مرش 10  مولعلا ءايحا رصتخام 16  نيدقارلا اهنم 18 ىدنفا حوفن

 6-5 همان تمقيرط 8 ةيريش#لا ةلاسر 311 ةيحنيشقنلا ةلاسر مولعلا

 خضور !..“ راظنالا ضماوغ نع رارسالا فشك !. حىيدلا ىيححب نتاصق (..© 2 كولسلا

 رارسالا زفك ا..0 ٠ 2بهذلا ىابطا !..4 . ىلعاللا رثف ا.ه2 2 ناجيالا جباصم ا. 2 ءايلوالا

 وتقف 11 هاش كلم افك 5 ربكالا خيشلل ءايشالا فقّداقح [!..م ةيشحو ىبال

 نبال ممانقشع ا. نيفراعلا راعش ا.  رابجلا هللا ركذ ىف راونالا !.ءا1 ١> نيدعاجملا

 ربكالا خيشلل تارماسملا 4 بهعذلا روذش ا.١0 ١> ىدنفا رفعجن همان روذ !.* ١١ هقشرف

 تانك 3 نيدحلا ىيك رئاودلا ءاشنأ  (.ا» اسراي دم ييشلل باطل لصف ا.

 ىَقَح ليعممال ةاجنلا ادخن: 1: ةيكسملا متاوفلا ال1, نيقراعلا سيئا 1300, اًهاياقل

 ىقح ليعمسال باطخل لصف ا(. 2 بولقلا ةفشاكم (.* ىورهلل نيرداسلا لزانم [ا»

 [. انغلا كايميك 1. (م) لمالتا ىاسنا اء“ بولغملاو بلاغلا اهيف ةعومجكم ا“

 جاهخم 0 ارقيبلا نيسحن ىاشعلا سلاج [.“[ ىلازغلل ةجحلا 1.. بقاوتلا ةمجرذ

 رس لقعلا ةفكت [.*ه نيتمشنلا | ليصفت ع عيسالا ا نس ٠ قيدياعلا |

 ةعرن ىف سيفنلا ضقع ا. 2 زومرلا زونك عم حاورالا ةحمرن !. 08 2 ىناوجخن دوم خيش ءهلاسر '

 0 رجلا 250 0 ميوقتلا عم ءايكلمل ةركذشتا .٠ قارشالا عماول ا[. نبل

 ا ٠ لا نك  تيورتتلا 0 باهولا ىبعلا باححلا تفتك 1.80 راتسالا كفا |

 حاققم |. بلطلا ةياهن نم رفسلا 4 ناعربلا نم .تيلاقلا 1.55م زميلءتلا: نكد ||
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 ناطاسال ىيدلا ىبح ةكصن ا.ه. .ةيلخل ملاعملارد !.65 2 ناوبملا فقتاقك !.8 بيغلا

 |. بواقلا نيحاير 1.ها* بعذلا ةاسملام [.ه اغصلا ناوخا لاسر ا.ها ركاذس

 ةيمغأا اة خيل ىف حابصملا ا.ه ريسكالا باتك [.هد نيفراعلا ىاقسب اهيف لئاسر

 بيطخ رايخالا ةضور ىسكرفا ةلودلا رمسكأ 8 نيلفاغلا هيينث امم ١> ىيرقغملا

 0 لوألا | هداز فردثال تايكح ناويذ ا نوطالفا ءدمان تحصن ا(. وساق

 نيدباعلا حاهنم ءدمجرت 4 ءارقفلا جاهنم 17 ماظعلا .كولملا ةدكصن !.4ع ناعربلا

 ك١  تايأل نيع تاحشر ءدهجرت ا!.06  راربالا عيبر نم بختنملا رابخالا ةضور

 () ىماجلل صوصفلا حرش ٠.2  نيدلا ىيد مكحلا صوصغ نقم ا... 2 كولملا مئادن

 جرش 1.٠ ىجعوتل ىكرتلاب صوصغلا موش 1.“ (18) ىرصوقلل صوصقلا مرش ا.

 اس“  محلاص لمدن صوصقلا حرش !5 2 ىديعل صوصقلا حرش ا.ه 2( ىدنكال صوصقلا

 صوصقلا نم رشع انثأ لوصف |..4  ىنغلا كبعل صوصنلا ,هاوج ا.« صوصغفلا شقن جودت

 لاسر ال“ ىدرورهسلل هيريخ ءدلاسر ا.ه“ ةيرضحل ةنلاسر اها رارسالا ساقفم ا.

 ةلاسر نأ نمل ريما مالك باتك ا.مد ةيناساسلا ءدويجرذ 1.5 كانفرع فيقح ىف

 نيزك رايراج تاملك رص [..» ىفتاهل فوصتلا ىف ةلاسر ا... ةيرشملا ىوق ثحابم

 راوب الأ تاأرم 11 ىدهلا روذ دكيفم ءدمجرذ ٠ فوصتلا ىف نامزلا براغم ا.م1

 ناقسب ةمجرت ىف نيتملا رصق [.18 تاربتعم بكتنم .1* 2 ىلاللا رثن |. ىريمال
 ع

 راوبالا خداع ا. لضافالا ةابيسوو لياضفلا ةنيوخ 1 ىدهلا رو 1.1 نيفراعلا

 كيحوتلا ةليضف ا كرغلا بناج ىف سرع ىبا تالكشم لح ررحلاو رعاوجكالا 6

 |“  ةداعسلا ساتفم ءهمجرت ||." ىرورسلل كواملا ةريخذ ءدمجرت | 0( ىدنفا ىبسيول

 ٠ 000٠ ءروتكلا_ ومر |. < قولملا يارس || ١ ةرخآلا روما فشك ,ىف ةرخافلا ةرد

 ةقيدح 38 ىمانس ميكحلا ةقيلح !.ه ىكيسلا عنلا تيفم 1 الكسل راق

 تاك صل

36 * 

 323 سسسا يت يب _ >7 رير7>7_7 7 ت17

 هيام يح سس سس وزب و سلا وص سنا ص جمب
 مد هسه سس: هه سس

 ما
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 خوراوتلاب ةقلعتما بتالا

 رخاوج !! ةروفملا ةنيدملا تاحوتف !!'  اًفرش ىلاعت هللا اهداز ةمركملا ةكملا خيرات

 تاقيط ا! () ىربللا تاقبط اا! لصفم ردازج لاكشأ 1!!!“ خدراتلا ىف رابخالا

 ناعنلا بهذم ءاهقذ نم رايخلا مالعأ ا[ اشاي ميعاربأ ضير 14 ةيفنأل ىف ةينسلا

 نيسحل خبرات |. خيرأتلا نم لودلا رابخا !!1 لوالا راثآو لودحلا رابخأ اا» راقخملا

 دبعل ةبسنلا هيتشم !|7“ ١ قرغ ىدكنع ضيرأَت |" 2( (ىدحنع ىضهف خيرت اا" بيبطخل

 خددراقلا ىف همانقيفش ||" راصمالا ركذ ىف ةعونلا |"» )(  خيراوتلا ميوقت |"* ١ ىنغلا

 روتسدلا نامجرت |!" >ناوآلا ةديرخو نامزلا ةفح ا"» 2 خيراوتلا رصقد# |

 زيرأت رسم ىنارعشال تاقيط ا(## 2 ءاآدهشلا ةضور ا! ىلجح بنالك ون تيدح ا“.

 تارئازلو مهلاقالا روص !ا» ىبلج بتال عداقولا ءدمجرت [|## ىدنفا دشارل دوم ريم

 ل خيراقلا ىف همانقداعس 1م ىهجو خيرات 11“ ىلا ىلع همانترصت !|*

 ىددفا نيسد نفرازهل خييراوتلا عيقفت اللعإ ىدرك بقافم ءدوجرن 11. مثعا بأ خيراق

 ةوبنلا جارعم !1#* ١ ىدنفا دمحم رادرتفد ٍضيِرأت !8“ ١ كولملا خيراوت حيقنت !15*

 رابكلا ةفحت /١1 2 ديفس رحب رئازج لاكش | ىنارعشلل تاقبطلا ءدمجرت د

 هداز بيبقن ةلاسر ![ها >نكدلبلا ميوقت ازط- 2 احليلا لاكتأ 1852 ١ كلاكملا 2 - |

 اه اضيا هل مولعلا تاووضوم هدوجرت |!ه* هداز ىريكشاطل ةداعسلا ماتفم !!ه*

 15 ةنيرخل ليح ىف ةيورهلا ةركذت ![هأ مولعلا تاعوضوم !(» ريبكلا سلطا هدهجرت

 ىناطلس ءومان كارم | 2 قاجنلل ىمي خيرات امم 2 ىامجل اهيشاوحو هيناقاخ تقلا

 حاورالا فشك 148 2 نامتع لآ لئاضف ىف نايقعلا نثالق |! 2 رونيم سلطا ءهمجرت !؟! |

 نامثشع لآ ضيرأت 11  ىواضيبا ضيراوتلا ماظن |“ مالسلا هيلع فسوب ةصق ىف

 ردع ىنقا ةظمدأ ىف رضخالا جعأ ا ىامثعلا حتف ىف ىنامملا قرب 1 ةيرصن ءدلاسر اا

 ةنحت نبأ ضدرات 1٠١! راكلا راغسا ىف رابكلا ةفحص [15  ربقعما همان مّيلس خدرأتا 118

 ربعه رم ب (4) بلو اتا بكام 05 نقع لك 02230005 زارا تاياكذمل هدعومج# نإ
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 نب كمدكمل ىاتشملا ةعرذ 4 نامولس ناطلس خيرأن 7 اخضيلؤو فسوي |[

 بيطخ دادغبلا خيرات 11 ءافصلا خضور خدرأت اا ىروكلا تاليظكتلا ا سيردأ

 مامالل ءافلخل ضيرأت 1م ىجفاهلل نانخل تارم |ما راطقالا بئاجت ىف راعزالا رشف ا:

 راونالا حقاول خبرات ٠ هدهد ىلع تايلوأ !!م# هدود ىلع هدلوسأ [[مز*“ ىطووشلا

 ىايفارغج اا ىرعملل بيطلا ميقنتلا اما 2ىناطلسلا نيمكنملا سيئر خيرات اك

 ىبعو متف ضيرات 111 ىبلج فشاعل ملاوعلا رظانم ٠ .٠!! ملاوعلا رظانم | م١ ١ ريبك

 بتاكل بتكلا ىماسأ 1! اىدقلا تيددللا وبلا خدرأت || ةميضملا ةردلا 119

 هللا تمد مالعاب مالعالا معلص ىذلا ريس 4 اضيأ هل بتك ىماسأ 0 ىلح

 بانك 0. ةرهاقلا رصم فاصوأ ىف رد 1 مالسلا مهيلع ءايينالا صصق 11 مارد

 ىسيو ريس 1.1“ نيمرتخل نيم را الر هداز ىخال ةوينلا تعاوش ا. تاذينألا

 سينا ءدمجرت معم ىسبو ريس ا.د ىجامل نيعبرا ءدهجرنو ىقان ليذ ا. كان ليذو

 قورزاك ريس 68 ٠١ (8) ىحنفاا قات ريس ا". 2 ىقحمو ىكم ىسيو ريس ال010 .نيفراغلا

 هداز ىمظن ريس لييذ ا" ىرهاعلا ريس !"ا فراع ريس ليذ 18. 0 فراع ريس ا.

 ءدمجرت |6 2 نيمرتخل نيمرال ةفحض اه هدهد دود ريس الع ىدنفأ زيزع رهس 1“

 كولمو ناريهغيه هدمان ةلساس ٠ جارعم لا بحاص ةريس ىف جاتلا رد ان كح م

 بقانم ىف حعاسملا ىسادص ا  رايخالا ةكس هدمان ملسلس 0. ةيوبنلا ةرجكاش 8

 ءايبنالا خيرات ازارنر نيقملا ملاعم ا“ ءافلخلا خدراوتو ءايينالا ءابذأ مدرع يعازوالا

 أم ١ (7) نودلخ نبأ ضيرات )"| ١ نودلخ نبا ههمدقم ءدمجرت "0  نيطالسلاو

 ضيرات ا. ىدنفا دشار خيرات 188  ىسابع ىأرآ ملاع خيرات 1+ رابخالا هنك خبرات

 مخ#  ىميرقلل تاقولخملا بئاجت (ن» نودلخ نبأ خدرأت هدمدقم |" ١ ىلج اهيعذ

 رس ةيسايعلا ءافلخأ خيرات انزل اشاه بوقعي خدرات مدرع ةرعاقلا ىف ةرضاخل ىسح

 ناخروميت خورأت ا“. 2 هجاوخل خدراوتلا جان |"*«  مالسلا هيلع فسوب ةصق ىف ماهلا وعز

 !"ث#  عناقولا ةحبز خيرات ات# ىكنالسلا ضيرأت 8. 2 ىويرقملل ططشل زهر 10“
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 امث»  سيمخل ضيِرأت 1" #* ١ ءافصلا ةضور ءدمجرت |”#  تاياردلا عماولو تاياكلل عماوج

 عم  رويزعلا جيعل راربالا ةضور #2 .ىطويسلل ءافلخل درت ال 2 فمراي ىلا خيرات

 داز قالوص 55 كت ذة. ىدذفا زدزع خدر 2 مروع بلاطلا سنا ىف بلاطألا ىلا

 تآرم هع روتانا زعدرأت نور ل خرا ىف ببال رد اه خيراوتلا عماج أ

 ىبتعلا خيرات 10« سيردال نامتنع لآ خيرات ا" ١ نيقشاعلا راونآ هم 2 تانئانكلا

 دمان رومهت خبرات ار ىنااقل )ِ داير ال دابر كلا 3 هداز شمر وط طخ ىبقع خيرات ١ هد

 فئاقشلا ليذ هس... (م) ةيئاعتلا فئاقش 14 .٠ روميت:بئاون ىف رودقملا بتاج را

 سبل ١ هبيذايعن قئاقش لكك "كه ةيناعنلا فقئاقشلا معوج أ مع قداقألا ىلع

 ىعمالل ةوهنلا دغاودت ءدمجرتا ( "كم ءادنتنأ ا ناوبدو ىبعلا | هيئات قئاقش ا

 اميل ىراللا ءدمجرت خ يرأت أ ءالضفلا عئاقو خيرات ل ئاصلا لهملا

 خيرات حرش ٠5 () فاصولا خيرات 18 2 ىقانإل خيرات "0 ٠ ىسرافلاب ىراللا خدرأت
 عماج 16 قودي: عيرأت 4 ىبلج بتاكل هكلذف خيرت ا (7) فاصولا

 خيرات ١ ١ ناخريكنج خيرات 1.  ايندلا نوناق خيرأت ©  تاباكحلا

 سي خيرت ضر# الكل بهاوم ام“ 2 باحعالا لداضف ىف بايلالا بابل انم“ه  ىوياف

 ءدمانكتف

 4 ناكلخ ىبا هدمجرت ا"م+ رابخالا هنك خيرأت 8 0 (8) ىامارقلا خيرات" ا"

 كولملا خيرات 10 رايخالا فدادح خيرأت م6  ناكلخ نبا خيرأت ا“ 2 (0) خورأتلا

 لاوحا خدرانا سور هداز ىمظنل ءافاكل ىشلك حير سور لولا تمسرهف 1 ةيضاملا

 هرهاق محم ىل هرهاي لق لئاضف القل رظانألا ةضور كه هداز ىبلح خيرات اليسر ع .ىنب

 2 ضيراوتلا ةيتحأ 8 هيي خيرات 0 مجكلا كولم راثآ ىف مجكملا ا:

 ىهلخل خيرات 1.“ قانإل جيرات ا" ١ ةيضنلا خيرات 17. ةيرصألا ةريزأل درإل جيرأت م 10000 1

 نيهأ ةرمصس ى نوبعلا ناسفأ ادب مالمسلا مهملع ءايبنالا سصصق ا.ه ىربطلا صير من

 (") ىدهلا نايس ىسودرف ءدمانهش 1م ىباجح بتاكل امن .راهج ناهج ا. نومأملا

 ريم ءءمجرا 1“ راقخا ىهنلا ةريس ى رايخالا ةضور ا ىماشلا  ةرييس ا:
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 بهاوم |"5  دناوخ رهه ءهوتن |" )(  دناوخ ريم ءهمجرت |" ١ خيراتلا ف دناوخ

 جرش 1" ىيدلا باهشل ةيندللا .بهاوم “9 ماللسلا| هيلع خديك حفم نم ةيندللا

 ىدففنا ىئايل بهاوملا مدمج 1“. (*) ةيندللا بهعاوملا

 3 رقلاب ةةلعتملا  بتكلا

 حرش 1 جحصافلا نبال ةيبطاشلا مرش الرع 022 ىربعجلل ةييطاشلا حمدت 17

 قلل دبع نبال ةيبطاشلا حرش 0 2 .هماش قال ةيبطاشلا رش |" . . ىسافلل ةيبطاشلا

 قئارعلل ةراشالا |" ١ رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا اه ىردنكسالل بوقعي ءددرفم

 ىدنوا ياس فوذو ادوارعإ تاراشالا فئكاطأ ارك درمع نال هدرغمو ناييلأ عماج مرسال

 رع ةعبرا تاءارق ىف رشبلا ءالضف فاحتأ ا”*|  ىدادغبلل تاءارقلا ةضور |“. 2 ىروفيط

 نبال ةبيلحلا حوش رسرسع ىرزل نبال هارقلا تاقبط ر»» ىرزجلل ةرحلا حرت (رسيوعرت

 5 ع رهابلا رشعلا ىف رعاولا حابصم اه“ ىروزرهشلا حايدصم سرت ممظانلا

 ىلعل ىواضوبلا تاءأرق جدرخلأ لمس ىردوغال ةييطلا حرش دن 11“ ىدنواكجسال ةيبطاشلا

 ىف ءافنك الا 6 ةدعلا حرش نايقعلا رهاوج اا هليقع مرش هليمج ا. ىراقلا

 ةيشادح (*#*ه عر اهلا مامالل نودعلا ح ا ىاسكلل عبديلا اع“ رشعلا تاءارقلا

 بانك |6 . هيشاوحو ىرزمخل حرش ("*0  ىروفيط ىدنواجس ا"## 2 ىناروكلل ىربعجلا

 ةرصيتلا |"ه١  ىرزمل ىبال ةمدقملل نيحرشلا ام. )(  هدازرطاش ددوو عا كيوجتلا

 اسمع ىنادمهلل عيسلا تادرفم !م» ورمع قيال ةءارقلا ملع ا*ه عيسلا تاءارقلا ىف

 نع رارسالا فيشك ه1 ىرزجلا ممم ىبطاشلا (ه» 2 رشعلا تاءارقلا ىف راصتنخالا ةياغ

 ىف رينتسالا |1*دأ ىرزجال رمسيتلاو ميبختلا "هم ىرزجكلا حرش. “5: ةمدالا ةءارق

 ىف لدعملا ةضور ا“ ىسنالقلا وع نال داشرالا ا“ مالكلا ةصالخ ا. تاءارقلا

 اهريغو ةييطاشلا ةعومجام (: | دع 0 :-

 اولصلا . ةيعدالاب ةقلعتنملا .بتتكلا

 اخ () تارسملا علاطع ىمسملا لئالحلا حرش ام (#) تاريخلا لقال بع



 ا
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 تاريمل ّلدا "+ ىسيربقلل لئالدلا حرش ا 0 2( تاريخل لئالد حرش تاّرسملا بالجسا

 نم ةطينغسملا ةيعدالا 17“. تاهسكلا ىلإ برقألا تارببشل 3 مرو تاككاصلا تابقايلاو

 ةيعدالا |".# مارخل هللا تيب لئاضفو مالعالا |"ث#  اهصاوخو ةيعدالا "© تكثيدلل

 باتك |".©  ةيعدالاو ءامسالا عماج |.0  ةيعدالا ىف ةلماكلا ةفيحصلا |"* تاروثأملا

 فشاكلاب ىمسملا مظعالا بوح حوش ام () رجلا بزح حرش اب« رجلا بزح

 ررجلل نيصقخل ىصح اما (*) مظعالا برح ح ا ىقايرعلل رحيلا بزح حوش 4*1

 () ىراقلا ىلعل نيصأل_ ىصح حرش 1مل“ هحرش عم نيصاخل ىصح هعفد ا"

 ل ا (*) ىناقاضلا ةيلح ام دوم هلاصخ نم ىلع ةولصلا ىف قوص و مسرع

 ةنارخ سلكم 1.٠ (") لاعنلا حدم ىف لاعتملا حقق اب رشبلا ديس مالك نم ريخلا

 ةيربلا رمخ ىلع ةولصلا ىف ةيهلالا يهنم |.  ىماطسيلل ةبضتنملا ةيعدالا |”.6 صاوخلا

 وشن 171“ ةولصلاو كتاوفلا *» راقتكملا ىبنلا ىلع ةولصلا ىف رارسالا رنك 4*1[

 باصضا ءامما | 95# ىلازغلل ىنسلمل ءامسا رش اهيف هعومجحم 5 ىناهب دم ىربه داروا

 ١ لاعنلا محم ىف لاعتملا عنف هدمجرتا 4 (7) نيعمجا مهيلع هللا ناوضر رحب

 تايعيسلا بانك !..  ىوونلل راكذالا 55  دوعسلا نبال هماناعد [» ىراقلا ىلعل هماناعد

 لئاسر 1. 5 رداشب ىف فيقكالا ةدمع |.“ هيطايمد تايبأ ضار |

 هرهغو رودصلا حرت دبع ةعوفتم

 بطلاب ةقلعتملا بتكلا

 |ء.ب )#(  بطلا ىف تادرفم ا. ىسيع تادرفم #.0  راطيب نبا تادرفم !.*

 نوناق 1٠ بطلا ىف ىكوناق ا”.  ىلمآلل نوناق ا امم 2 ىدنفا وفل تادرفم

 نوناقلا مهقنت حوش 1“ بطلا ىف هجاؤناق حرش 18 جالعلا نوناق ااا بطلا ىف

 طارقب لاوقا حرش 88 >< ىديوسلل تادرفملا رصتخ (ثاو نوناقلا رصقتخ 11#

 ىبا باتك 1 بطلا ىف هداز ىقايح ءةسمخ باتك !ءام بطلا ىف بحملا ةفكتأ

 ممعردإل )١( ىثاي ميك ىكرتلاب نايبلا ةياغ | ناويأمل ءاضعأ عفافم 150. كرام
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 5 عجزوا لير ةيودالا تادرفم عبر لي نينمولا دفحكتا مدر“ ديسبيطاذقم تاضومغ

 تايذمالا ةياغ 0+ بلحلا ىف لاسر 1ع (2) ىدنقرمسلل نيدابارقا بانك ع4 بلحلا

 معرس بطلا ىف هيضيف تادرفم [50. موظنملا ركلاو مولعلا رنك |"  تايمال ةفرعم ىف

 روج ع نيلصحلل ةئيفغ #5 2 (8) طارقب لوصف حرش اة نينموملا ةفدم هدمجرت

 بطلا باتك “ب اطل كرادق (*8  رامثالاو تمكنلا #» 2 ىجيدحال بطلا ىف ديرفلا

 ءاينالا نومع ا. 2 بلطلا ىف دسالا هآد ءدلاسر |“ 2 خجِيشلل ةدبزلا م" » 2 هءاشمزراوخ

 ىف راتخاملا )م6“ ءابطالا سوماق [عت» ةيدعسلا كف | (8) ءايطالا تاقيط يف

 اشاي ىجاحم ءافش (معا بطلا ىف قواكلا راطيب ىبا تاكلاعم 5*٠ بطلا

 ىسيفنلل زجوملا حرش 4 بطلا ىف داوفلا ءافش |خ» بطلا ىف هيدافش 15

 0 !"ته> جوملا لح /ثن»“ 2 فيرش نبال رجوملا حرش اثهآ 2 () ىديوسال زجوملا الع

 تارايتخا اه بايلالا ىلوا هركذطت ه5 (*) ىديسملا ُكط عمر بطلا ىف رجوألا

 ليم ىبا باتك 01١ بطلا ىف سونيلاج باتك !تمم» بطلا ىف هشانك خ04 2 ةيعيدب

 ةعومجام |“ بطلا ىف ىليئارسا باتك 20  هيشحو ىبال همانتحالف "42 2 بطلا ىف

 "متنه  بصهذلا سول ** نيبعلا ضارمأ ىف طارقب باتك ا! 2 ةيودالا ءامسا حرش اهيف

 روهشم ءدمان راطيب “40 2 هيبط تايلك ىف هيفصأ ءدلاسر 4 ىاليللا نيدلا ىفص ع

 ةيبلقلا ظيودالا 2. بطلا ىف رارسالا ص | هرمغو انيس نبال ديبط ةعومجكم |

 عير بطلا ىف عسي ال ام [5.“ بطلا ىف هزوجرأ ا: ناكحلا جاهنم 16

 ىالعلل كدرفملا ةنيودالا اك ١ ةجلاعملاو بطلا ىف باتك ٠0  ىناهفصالل بولقلا ةعرذ

 ا ناقتالا ةياغ 1 ىدنئثا رمععنأ ىبددابارقأ ءدمحرذأ |بمب فيرش ىبا راكدإب ع

 معرس ديدلل بطلا ىف ديرفلا روج عم قورنلا ؟كضنا" نكن دواد ههركذت ليذ

 ةفكن 1مل ىدتبما ةعاضب تم ةيدغالا حالصاو خيباطلا (رعررع تاقراشنلا مودنلا

 ىطويسلل ةيكسالا تاماقم د1 ىسيفنلا سرش ام. () سانلا عفانم ا“م.» بيرالا

 ضابنالا لّسالد ىف ةذمن 181 رصيلا جالع ىف ركفلا ةييتت 11 ءاكحلا ةفكلا 9,
57 57 

 .-- هيجو حس
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 ىدنفا نامهملس ىيدابارذأ 1 ("*) ناوخالا ةيده (5) جازملا باشاك 13

 نيدمخل باتك 12-41  ناتسوب فنور اث00  همانسراه باتك ام4/ 2 مفرفا ضوه ىف ةلاسر 61

 بطلا ىف ةدبز اه. ئدابمتك ىردح قاكك 5. سوفيلاج رصقخم اة. تلا 3

 نوناقلا حالصأ 6.4 دولوملا ريبدلق ا.ه لابيقالاو ةداعسلا (ه.ع نادلبلا ميوقت اه.“

 (ه) دواد ءدركشت اها... تابرجملا بارج اه.1 2 لذالا مج اهم 2 (0) ةيودالا مهوقت 16

 بيبللا كشر اها“ قدادغيلا بتال جيبطلا بانك 01“ ىنافلا نيم باتك اهأأ

 (4) هدرط لان هداز ىلضف بط ادا> هابص ىلا تيشلا عوجر ادا* 2( بيبخل رشاعم ىلا

 سوخملاج تالاقم !هأم سونملا كل ىلا قيوشت اهأب ةيجالعلا ةيودالا عماج هاا

 [ىرنإ هداز انشاه لامك ءدمجرف 101 همان لاكك اد“. لبيع نبأ تارا اها

 ءريلا ةليح اهله  هداز اشاه لامك بط ادع ١+ ديدجحلا بطلا اه“ -: نيلاكالا ءءركذت

 ءامطالا ظوعد ادا“» ١ ةظمدقتلا حوش اون# بطلا ىف عمال بألا |و4 .... بطلا قف سونهلاكل

 ةسرحنهلاو ةئييلاو موجكانلاب ةقلعتملا بتاكا

 اهل موجنلا ىف قارصيقلل لّساسلا باتك ا0“. 2 موجنلا ماكحا ىف عرابلا بانك 4

 موكانلا ىف ماكحالا اه + موجنلا ىف .ىتش لثاسر !د*5  مودنلا ملع ىق ةيسمئشا [0

 ملع ىف ةدحاو ةلاسر اه"  موجكنلا ىف هديدع لاسر ا!ه#.» موجنلا ملع ىف ةعومد“ (دا*»

 موجانلا ىف ةيسوط ةلاسر (م** 2 موجحنلا ىف رامكملا اه““  مودحفلا نم علاطلا اه*. ٠ موجنلا

 انيس قرا لكاسر نوم. ١ موكتلا ق ”تاناك كارم !ةع ١1 موكتلا ١ قرا ىرخأا ةاتقلا زو“

 رح 5 الا موتكم ا نعال [6 (2) نايبلا عماج نم لوالا !ناتأ بوشر موكل 3

 لوصأ هدأ ميكا ةياغ عم ميك ةيتر امد. ركفلا جراعم اهيف ةعومدكم هل لقاكلا

 ديدإل كصرلا ىلع كيرفلا ا اهم“ راوذالا سيق اهم“ مواظن ا هلا [ءم“ ةجالملا

 00 [هدد مايالا تارايغخذا هد نيمكنملا ةضور 1 ىرفعجلا ةركذت همه
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 ميلعتلا ةيافك ه1 ناهبلا ةياهت روبكلا رفح 1 (”) ىسوطال سيديبلقا

 للخدملا هاد موجانلا ىف ةرمثلا ةركاش [م1ع هعلاط هجحفاز اه“ ماوعالا ماكدا (/

 اهلوأ ةعومجكام [ها دعونتم لشاسر 59: سم ةيناطخل تانك لدا. , ىلقلا لح 8

 سبق اه.“  ةرجاشلا ةرمث ادءا  ةلصفملا ةمهللا اد. ةمهلملا باتك [ه11  ركالا باتك

 اواو اهريغو همان ةعقاوو ةمكملم اوبخ لمولا ىف هقرفتم لثاسر [ةديز* ليمولاب ىدنذا

 بعاوملا ىنسأ !هن» ميجدنتلا ملع ىف ميهفتلا اه. كب غلا جايز أودي لمرلا باقك

 فورد صاوخ اهمأ ىرفظم تارابةأ اه. (*) تانارقلا بانك اه4 بكاوكلا مدوقت ىف

 !ةهده موهانلا ميلع 3 ةعومدام امم موياخنلا لوادج أهمل“ ز وذللا ا (موإن

 515 هج ىسنوطال ىطسحلا اهني تايئرج لداسر ءدعومج# [ه.4 ىطد رق

 تاضورت# ام1 2 () سيديلقا لوصا ريرحت اد.  ماقسالا ءافش اه.1 )(  ىسوطال ,.سديلقا

 ظسدنهلا ملع ىف لّئاسرلا ةعومجام هعفد اه1“ 2>تايضايرلا ىف لئاسر 10: () تاهضاير يف

 جنرطشلا ىف لاسر 1 ١ رهبك ءدمان منرطش تايضايرلا ىف ةدحاو ةلاسر 159

 سيديلقا رظافم ريك 83 (0) ناصملا رد 156 ةيعاشلا ةفد ءديشادح م9

 وير ىباج ىروج ءومهلم 1. ريمللا لخحالا 1. ملاعلا ىنس ليواحت ىف ةلاسر

 نال موجحنلا ماكحا 4.4  لاكشالا لولح ا48.ه 2 ىندلملا ءاهسا ا. ةصلط نبال ريبك رفج

 ىناخليا جير !!.  رفظم الم ماكحأ ا(.1  ميقيلا رجلا ام  لالولا ءاقش 1 روكشللا

 باتك 42  راونالا سيق |4خ >بيرقتلاو ليهستلا 4# ١ روهش لخحمو همائزور 1

 () دولوملا جلاط 1002 نيدلا ىقت صر ا! ١ ةيناجنلا ةريحش ا!!0 رف ملعا ىف

 ىف ناوكا 'ءدلاسر 119 لايناذ ليمر بانك 110. ليمولا ىف رصتخم 8 عافقلا تفشك 1

 ملع ىف باتك هعفد [1 كىب غلا جيز حوش نر ةسمارهلا سمره باتك 11 ىلمولا

 رهاودمل بانك 4 ةيقاملا راثا 80 رف

 ىقيسوم لاب ةقلعتملا بتكلا

34 
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 عم راودالا حرش 10+ 2 ناحلالا عماج 7  ىقيسوملا ىف راودالا باتك 1. ىقيسوملا نم

 لوصالا (4*» ةيبرعلاب ىقيسوملا ىف رصتدخ (0#*  احلالا نصاقم #1 2 رشعلا كعاوقلا

 ىف ةلاسر 111 ىقيسوملا ىف قراللا بانك ا ىقيبسوم لا يف رصنخ 110 طباوضلاو

 ىقيسوملا باتك 10  ىقيسوملا

 ا ةقلعتملا بتكلا

 اهيف هعومجكام (1) قارطمل باسحلا ةطمع 11| هعرن نقمو ىلجو ينام 1

 ىف تافئاطل !125 باسهل ىف هيسمش حرش ا0* باسهل ملع ىف هلاسر 8# ١باسخل

 ندحلا يارس حرش 18.8 باسم ىف ةيئاهبلا نتم 180 2 باسلل ىف ةلاسر © باسم

 باسل ملع ىف ةصالخ 0. 2 ةيئاهبلا مرش 64

 0 لاب قم زم ا نئكلا

 ىف روديلا علاوط !ا0“ ىجتثوق ىلع ءدلاسر حرش 100 ةيبهلا ف شنادناهج اها

 هداز ىضاق عم ىدنجري اد ىنيمغج حرت ىلع ىدنجرو 110+ روذشلا رودص حرش

 (0) ىنيمغج باتك 060.  هداز ىضاق ىلع ىدكنجرو اح ١ ةييهلا ملع ىف ةرصبتلا 4

 لاكشأ 11 نيحلا جصفل ىنيمغج هديشاح باب تنسيب ءدلاسر حرش 1

 4#  هداز ىضاق حرش ءديشاح ا!“ سيسأت لاكشا مرش هديشاح 18 ١ () سيشاك

 جتاوأ © 2 ىنيمغج حرش ا | فئاقدلا قئاقح 0 سيسأت لاكشاو ىيمغج حوش

 ةميهلا ةصالخ 101 ةّئيهلا ىف ةكلاسر .1٠٠ بروقالا ياهنم !08 2 سيفنلا ةحئن !10 رمقلا

 البو  تاقراشلا باتك 1 2 ءارفلا ةديصق حرش 14. ةنيهلا ملع ىف 8طبز 10

 تابضاير لشاسر

5-6 
 ىف ةلاسر 110+ بالرطسا نف رد ىهتاخ هدفت ا مرببا عماج عبر ءدلاسر 4

 عبر ءدلاسر ةولصلا تيقاوم رادذقملا عضو ىف رركل ةءومجكام 8 بالرطمسأ
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 عبرلا ظلاسر اةم* (/) بيجحلا ةلاسر اد“ 2 بالرطسا عم لخدم 048 2 بيجو هرئاد

 حرمتو ةرك باتك اد اهريغو ةينقو مهلاسر ل بالرطسالا 3 داشرالا ا ىسرافلاب

 دولوم علاط ءةلاسر ةيميلس عبر ءدلاسر 3 بالرطسا لاسر اهم. 2-لاكشا

 تومس لودج 111“ بيبجلا عبرلا ىف لاسر 140 تيمسو ردأآد لضفو رداد هدلاسر 4

 راكلا ملع ىف طيحملا بالرطسا ءدلاسر 111 ءيلادشعأ

 تايسرافلاب ةقلعتملا بتكلا

 ةوجرت 111 ىوذتملا نم بخاتنم ىعور ىيدحلا لالج انالومل ىونشملا

 ضعب جرش وأ ىونقثملا ةخجابيد حرمت ا ىفيحكنل ىونثملا ةمجرشأ 49 ىونثلا

 () ىزارهش ظفاح ناويد ا“ ١ ىوهرقنأ ليعمسال ىونثملا حرش ال“ ١ ىونثملا تايبأ

 ىرورسللو ىعمشلل ظفاح ناويد حرش !0 ”(١ ىدوسال ىزاريش ظفاح ناوهد 1 >
6 

 عم ناقسلك نقم اود 0: ىماج المل زار 0 حرش ا ىرورسلل طظنادح ناويد حرش اب

 ناتسلك حرش 1١  ىدوسلل ناقسب حرش “ل. 2 (*) ىدوسال ناتسلك حرش “5 2 ناقسب

 ىتمشلل ناتسلك حرش “5  راطع كني - ابا“ 2 ىناقسلك ءدمجرت اء ١ (") ىرورسلل

 حوش (0 ناتسوب نقم ال»  ىعمشأل ناتسب حرش اء"  ىعمالل ناتسلك ءدجابيد

 اركز ىماج ل تابباك نا نادنخ لك بانك 1 ىادلعم خيش تابلك امام

 5 ضويفلا نييع زل ىدعاش رمش #0 راولك 1 سيلتما لامك ترم

 ةمانحرف 107+ ىسراف ظعاو ناويد ا قلحوا تاييلك هيباطع مكح حرش

 دج دلظلا ةضور اد“ 2 زيكنا رط همان تدجو 0“ 2 (0) ريطلا فطنم )#8  ىئاونل

 حراشل كناوفلا تارمث !6  ةقينالا ظقيرحح !.“* 2ىماظنلل رارسالا نوم )+ 2 ىيدلا

 15 | اىماج الم بخاتنم, [“ ئمداق“ هعلاسرا )0+ !١ ناتسبش 1070-0: ١١ ىونعملا

 بادصق ناويد 1 ىجيعالل زار ىشلك 1: ىماج الم ناويد ناتسراهب

 رارسالا نوخم اهلوا ليئاسر 1 ىماج الم تايعم ب“ ىسرزاف ىشور ناويد 108
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 | نعم ىدتنهملا ةرصبت | يرغب بعذلا 010 و سلاجملا بروط اهلوا ةعوومجكام ياعم

 ىدنص ىضيفل طقن كس ةلاسر او. لالجكل تايعابر ح حرش 1 ىماجت تامعابر حرش

 نوياك ربهم ناوبد أنه“ ىضهف ناويد اد” نيفراعلا نانسب !0أ

 تاي ةقلعتملا بتللا

 0 “مخ ىراينالا ى تدل تاقلعملا جيومتت أمهم ايركز بأ نيدلا لامح 3 مات

 ةيلعامل ةذدس راعشأ أموم ىنهنل رصانلا 8لبصق حرش أهرب نيحلا كو هللا ليع لأ

 ضرافلا ىب ردع ناومد هءدمجرت ك1 ىراينالا ىبا ناويد ا«. >ضرافلا نب رمع نآويذ 1

 قرمأ, ناويد 55 ضراقلا ىب رمع هيدات هدمجوت با ضراقلا“ ىب ومع ناويد 1«

 ىفصلا ناويد ا ةقلعملا عيسلا خر الل ىرصأ لا ميحرلا ديع ناويد بكم سيقلا

 ةيعيدبلا 2 7-5 ىدفصال مجكلا ةيبمالا رع ن4 دئاصقلاو لئاسرلا ةعومب“ اناح

 ةلبصق نب“ ىطاريق ناوبد نر“ ٌقوزرمال ةساويدح حرش أنبأ : ةنيرجلا رمْخ حجم 5

 | ةيرصيلا ةسامكلا اممم ىزملا ىأ ند رهجز ةحكيصق سرش ادن“  ناوفص نب كلاخ

 ةدوبلا ةحيصق سرش ام . 2 ةدربلا ةحيصق ءدمجوت اد ةدربلا ةديصق سرش حاورالا ةحار

 حرش أدع نبال ةدربلا ةديصق (8) ىراقلا ىلعل ةدريلا ةحيصق مرش اس1 نيحلا نك

 حرش امم“ ١ ةدربلا ةديصق تمجرت ادد“ نيدلا ماصعل ةدربلا ةديصق حرش ا!“دأ ١ قوزرم

 ءوبشا> اد ةجرفنملا حرش ادم ةدريلا ةديصق سيمخلأ |« (") ةيرضملا ةديصقلا

 ةليصق سم أدهم معلص ىذلا ةيلح عم ةدربلا ةحيصق امد. ماع نبال داعس تناب

 جوش 5 ماده نبال داعس تمنذاب 0 50 قارمسلل ةدربلا ةديصق حرش م ةدربلا

 50 هذردلا | سيمك ١ 1:3 ىراهكسال داعس تئاب حرش 15 هدرب ءهديصقو هيأت

 انتم (م) هدارخيشل ةدربلا حرش امك ١ داعس تنابو هدره سيما اه15020 .ةدربلا ءدمجرت

 رش 01 ليعمسالل هدرب ءهديصقو داعس تناب حوش 1 هدرد»هةحيصقو .ةيحاعلا 1

 تايه 1 قامرللا ةسمخ ا... .بداعتا برعل ءافلخل ةهكان ام... ,٠ ىيدبلا ىكلا هز 3
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 نود حرمت أمم ىتاطعلا سما دخلا ءاهيل نوما قاوود 1 ىنغلا كيع

 عملا د (0) ةبايصلا ناويد ا. ههجو هللا مرك ىلع ناويد اه. اشارفأ قا

 ناويد حوش املا () ىدححاولل ىبنتملا ناويد حوش ذأ. ىنتقملا ناويد حوش ام1

 نيحباعلا ىيز ءوكيصق اما“  ىنتملا ناويد حرش اء“ هيلا حرش ام" 2 ىرعملل ىجنقملا

 لامك ناويد امأ» مامت قنا ناويد اها“ راعشالاو تايبالا -- امأو اهحرشش عم

 شاملا 212 ٠ ركاصقلا راعشالا ةعومجام اما هيكماملس ههديصق حرمت مادا  ئدنتكخ

 يعل .داعس .تناب حرم مامر ىدنجخلل مدرب ءهديصق جرم [مزن تاكاس مل

 ةجرفنأا حرت املاك ١ ةدرملا ةديصق حرش [ملثم ىدركال ةدربلا 8ديصق حرششت [ماع رداقلا

 حولا 01 | كاملا اهريغو ةجرفنم ءهطيصق ادا“ ةيقار طنطلا ةكيصقلا جود ملف

 سيمخلا هعفد ا(“  هريغو ةدريلا حرش ام“ ١ داعس تنناب ناهب ىف دارملا هنك اما“. 2 ةدربلا

 جوش اهله اهبربغو هدربو ةيرمخ حرش ام ىلرمكلا ىبال ةدربلا حرش ا. ةدرملا

 ماعتما ميلعت هدمحرت اه“ () هرهغو ملعتملا ميلعت سرش امل ١ ىسرافلاب ةدربلا

 ىلازغلا مامالل كلولا اهيا عم مآعتنملا مياعت 101+

 ئندو اواي ةقلعتملا بذةكلا

 1ك ناميلدلا ناطلسا ىذا قاويدا ما ١ ١ ضاودأا قاووصا 58:١ جلا لع ربل ناويد نا

 ناوبد امه قيما ناويَد 1 ميحرلا كيع :ناويد ل“ ىليخ ناويد ام

 كدذ)ا ناوودار 010١ قانا ناومك ب ا.عتن1ورستا ناوي زبك 117 لال ناويد 181 1777 ىمور

 اش عراوود "مم تح قاويدا 0 قرشا قومك ل4 قاس ناويد ه6:

 قلاب ناويد امه« ىليهس نأوهد اها ىفيس ناويد امهم لياذ ناودد م

 ىسح ناويد املا رفعج ناويد اه نودلا دعس نآويد 1 ىقانك 5153 15+

 امام ىهحق ناويذ م1 ممشتح“ ناوهد الا“ ناخ ميلس ناطاس ناومد ادا“

 ادن ىقاششلا ناويد هك ىديبم ناوبد م١1 بوشا ناويد 4 ىقشع نأويد
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 ميز ىئاطع ناويد امدبإس ىدنيشقن ناوبد املأ ىروهظ ناويد أما. ليرخغم ناويد

 هاشمارهب ناويد ام ىردان نأويد م0 بوطج ناويد 1. فكاسا ناوهد

 قرع ناويد امد, 0 تككودت ناوبد م3 كربم ناوبد أملاح ىدبيع ناويد أداب

 تابيلك امه (م) رقاب ناويد ادم“ (م) ظفاح ناومد ادمش () بداص ناويد ادحأ

 تاسبلك أممح قرع تابلك أمها ىلا تايلك امه ىردلن تابلك امحم َيِقاَص

 (") مايخ تايعابر ادكأ نيمي ىبأ تاعطقم ا. اكس تايلك مق ىطاسب

 تابكتنم م ءارعش تايلوغ م38 ىنمآ تايعابر اهل“ نيدلا لالج تايعابر

 للح بختنم اما> ميكح ىنانس تاباختنا ام١٠  راعشا تابخضتنم [م11 ١ ءارعش

 نيسح ريم تايبعم 11.١ اهملا ىف زرطملا للحلا !.. 2 ىدزي فرشل اعملا ف للحلا 81

 تايعم 6 ىرماأ تايم 11. نمولا كبعا تايعما [1.“ ريش ع ربع تاكل

 نانقسراكن  هعوجوت 11 ىدنفا زيوؤعل زاين ىشلك تايماش بانك ٠4 ىلادع

 1 كايخ نافسيش 1 هداعس ىايميكو ناقسلاهن قلأ لد ىسدحح 8

 1 هريغل ناتسراكت 1118 (*) اهشاه لامك ىبأ ناتسراكن 11“ ىسكرن ناتقسلاهت

 نازيم ١ 1١ ةموظنملا كئاصقلا ةعومجام [17© ١ همانسوق باتك |1| ١ نيواودلا ةعومجعم

 10 بئاص ناويد بخقنم 18 (*) دان ءديريخ 9. ىليهس راونآ 1 طخل

 ىرورسلل فراعملا رك 1420  دكولم نشلك ا زار نشلك ا1خ 2 ققاذل هناورهو عمش

 3م فئاطللا عماج 10+ راعشالا ىف ةعومجكم | راعشا راثاو مكح بادآ اة

 تابكتخم [ة*# تايبدالا نم لاسر 11 ءارعشلا رئاظن 11. تايلزغلا ىف ةعومجم

 ءارعشأا ةركذت 3و ناسنالا فردت 11* هداز نامقع هدعو م“ نروح هأر عش ضعبد

 7 اشاي فقشاع ةركذنت 11 ىناتغل“ل قداصلا ةركذت ءالضفلا نم لضافلت

 كرك لحدا 131. (”) ىباج ىردقل ءارعشلا ةركذت ءايفصالا نم ىفصن ءايلوالا ةركذت

 ىضايرال ءارعشلا ةركذت 1150 ىلح ىسح ءارعشلا ةركذت 11| ىفيطال ءارعشلا

 تاأرضا د 4 راربالا تارضاح“ 11ه بغارلل تارضاح 11 هناخيملا ةركشنت 19
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 [1 هرمغو ضورعلا نم ةلاسر [11م ضورعلا ىف عادبالا 115 () راهخالاو راربالا

 ةظيسنالا ل [وهأ ةيفاقلاو ضو عنا ةذرعم 93 ظيفاشلا 3 ضورعلا 3 تاصمخلفت

 ىرش ذولا ةلاقم 1101“ هربغو ىنمعال ضورعلا ىف ةعومجكام [!10 ضو معلا ئ ةيسادنالا حرمت

 تالسرننلا باك 1 قاشعلا جيرامسم ىلا قارشأالا حيراشم وهمه هيدمأ ءدعو م“ (15

 اذ لاغمالا لاموذ 1 ىلا موال لاقمالا عمد |1هم ةخسارفلا ئ نوميلف بانك ا

 رداسلا لثملا ىلع ماثلا ةرصذ 119 ةفالخكل سمشل لاثمالاو باذآلا 1 لاثمالا ىصقتةسم

 ةرضاحتلو ليتمتلا 1158 )(  ريثا نبال رئاسلا لشملا 118* جا نال لاثمالا ةرعوج ؟/

 نيدلا ىلهوكال ساطسق سرش 11١ 2 (8) صاوغلا رد حرش 1100“ 2 () لاثمالا ةدبز 84

 بيرغلا ليعأت 1 رودحصلا لزانم ىف روحبلا علاط (10. 2 ةيسوقلا ةلاسرلا جرش 1

 رصقخ# 118 ىلاعتلا ةويقي رصئتخ# (؟* ىوهذل ىبال قاروالا تارمث 110 ىوهكلل

 تاماقم 19 نودلا لامج تاماقم 1 (”) باهشلل سلاجملا زارط اه همان نودام#

 ةلكافن 1 دبر ديع نبال ديرغلا كقع 1 ىللاعتلل رهدلا ةءرتي دعفد [1 هينيز

 ىلاغأ اةم)“ ىزاجحلا ىبال ةضور ا نعم نبال زميمتلا 1| نيما دم ةناكرلا

 ناوومل باتك ءابلالا بانك 1م  بدالا ةظياهذ !ط.» رابخالا تمكن !1م6 ريبك

 فرظتسالا ناويكلا ةويح ءدمجرذ 4 ىرهمدلال ناووتمل ةويح المهم ظحاجلل

 تيمألا ةيلح 1117" ظحاجلل نييبتلاو نايبلا 1178 >فرظتسملا ةمجرت (١ [!١( ظحاجلل

 بايلالا ىلوا ضاير ايندلا ةويكلا ةرعزو ءابلالا ةناكر ةغالبلا مهن 119+

 وع ا...  سايتقالا راسا [75  اضيا همان نوداجي !!!» روهشلاو نينسلا ءاهسا

 مميز ناسفالا فرش باتك هعفد ا. ىيحدلاو ايندلا بدا باتك هعفد ..أ بابشلا

 ةيوجرت م..10 هاش برعل ءافلخل ذطهكاف ”.5 2 ةمركملا .ةبعكلا رموصت '.. جداصنلا 0

 لح بتاكل سلات برطأ ل... () عابتالا ناودع ىف عاطملا ناولس ا"... 2 ءافلخلل ةهكاف

 رز ةيردلا بكاوك "أ هبوجعا ناتسأدلا ا. ةدحيدعلا لداسرلا ةعومجم ..

 ماع رداوذلا | ككارعو ١ فاملا كنا نإ“ (اه) تادوجوملا بئارغو تاقولخحولا بئاجت

 انا 36
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 بئاجتلا ةديرخ ههمجرت ".1 ١ بئاجكلا ةديرخ ل5 ١ نوتملا بدارغو نونفلا جاقن

 فتكلا ملع 5  ةدربلا حرش اهلوا لئاسرلا ةعومجام ".م ١ ممالا ماظنل مكمل لوصأ ا.«

 ىرولا رهخ مدم ىف ىرسلا ةالح ا نيققحل لوصا قاروالا رامذ ل.ل.

 جتاشن 1". لينلا دئاوق امم ظحاجلل نييبتلاو ناعربلا ا. لاثمالا عمجم از".

 ناسنالا فرش م. 2 ىجافخل ةناكر امل» رابخالا زنك "ل ل 2 ىدننا جيونل نونفلا

 فرششلا ناونع م.“  ىسرافلا ةعومحم ل“#  همان فُئاطلا لإ رظانلا ةعوف ..

 باط3ل ىب رمع فقاوم ىف بذطتسملا رد م.“ بايان رهوك ا.“ه ىلامج رايعم مرتع

 ىناديملل لامقمالا عملكم "1 ىماظنلل رارشالا] 5 2 مر رارخلا ركذ ىف ىرار ىراردحلا طل.“

 ةيينق نبال بتاكلا بدا اعم ردا كا 1 رايخالا ةضورا ءدمجوتا 0.

 م4  هدشلا ىعب سرفلا »5 بتأتي نإ بدالا ةناجر "8+ ءاسورلا ف ددالقلا !.5

 لع مى همزك حض 2,617 ' ايندلاو نيدلا بدا دربمال لماكلا م. راعزالا راقت

 ممت  ىدنفا هللا ضيفل سئارفلا ررد ا.  ةناحرلا ةحفن ليذ ا"... 2 (0) هنع هللا ئضر

 ىطوهسال تايلوالا صيخلت "“.0.©  تاقولخملا بئاجم ىف تاقتنملا ررد "م ١ ةلادعلا جاهنم

 ببادخ ءدضور م.م4ا 2 ىلاعل بادآلا ىساح ط.هأ ماكحدلاو كولملا فيس امد

 ناوخالا تاشرا ".4. باقلالاو ىنكلا “.:223) نوطالفا صئاصن ءةمجرت "“.ه. ١ مساق

 مبنرع ريو. حرمان ظحاجلل اياوزلا ايابخ ا, داليلا مالعاب دايعلا مالعأ از.
8 

 حوش 1 ىديمكال تاماقملا 14 ىريكعلل تاماقملا "5 () ىربرح تاماقم

 جوملا 1“ (4) ىنغملل تاماقملا حوش 31 ىشيرشلل تاماقملا حرش + تاماقءلأ

 ميز ىردو ىللت تاماقملا حرمت رع ركل ىزرطمال تاماقملا حرت رك قزيرمنلل تاماقملا

 ءارزولا ةقيدح ا.ه باهشلل لسوقلا ىستح ا... ىريونلل بدالا ةياهن نم نيتعطق

 5-5 بفاككلا مقك "0, ني د كوع قافولا كاز "40 ١ هدداز نمثعل

 كولملا ةكحصن .مل ىرخكفل بيجكلا ةفتأ ة..[ (") كولملا ةدوصت ا... ماكأل ةحجصت

 2 5 نفور نع مق كولا ةفك همم الانل نيف الل ق2 ريطالسلا ةكاصن م“ م ىلأرغ
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 هللا يبع ىراصأ كولملا ةكصن !'.هم نيدعاجلا .ةفحت ممب  ىماج الك رارحالا ةفحت

 كولملا ةريخذ 1 ئشحو تامل !1] ىيدحلا دامع تايلك 5. ناملس تايلك "ه1

 نبأ ءدمجرت ا". ضرافلا مب رمع ناويد حردتت ميو ضرافلا . ىب رهع ناويد م

 نآويد حرش ا. .  ىومأمل نبال ةيعيدبلا موش ا". هيذوحيز ءدلاسر را حوش 1 نوحدز 0 0 37 1

 بدا حردل نأ جاجخلا رجز حوش 1 بهذلا ىابطا 52 1 (” سذولا طقس

 قوزرمل هسام> حرش ا.#* ١ ىريصبلل ديزي حرش م.“ ١ مجصفلا 50 ميل 0 تاكلا

  11١ىدفصال مجتكلا ةيمال عه 5 رجح ىبال هيزف عرش 1 ةييماللا حرش 12

 عيضرلا رز | ةيزمهلا حرش ا. سات نبال تافلعملا حرش 6.1 لاولحلا عيسلا حرش

 عيدبلا دهاوش ىف ١ مدعومج# ا لئاسرلا ظعومجم ا“ راعشالا ىف رطاونلا علاطم اا"

 ىلالج ىالخا هدمجرت 000“  هافرظلا ةقيلح 60  راعشالا ةعومجحم مطاط  ءارعشلا رداظن

 مال ةقوكش ىماسأ 1. ىدنفا ىوكل راوذا نشلك ىرنشمو . وهم 111

 همان سنزرف ان همان ةيفاق مدع ةمان, سوق ز:[ز“ |  دماث :عقوكش 0 + .هفوكش فاضصوا

 تضايق ![“. ١ همان سرف 78 2 همان فشع 8.0  عهمان هعقاو ا"» 2 همان نوناق "4

 روك "||  هكولملا ةيرع مزن» كولملا سلاكم م##  همان سيلاطاطسرا 1 2 همان

 بيطخلل رايخالا ةضور اذار ىرش “ال راربالا عمر ناز روف برد نْف ءدمجرذ هر“ امكب

 لقعلا 8[ ....!تاليخملا .باتك 1. > .. مامثإ قا ناويد 11 ٠١ ىقوملا نبا: :ناويكا ا

 ىنزرطم ط*خ» 2 ىنيسح .تاماقم م**  رزييمقلا باتك )6 ٠ رخافلا بانك »2 2 سيرفلا

 لع رخاوالاو لثاوالا "م ةسارفلا عماج 15 تيبيكلا ةقيط اع تاعماقلا ىلع

 هدهد ىلع تايلوأ

 تالساوملاو او .بيتاكلاب .ةقلعتما بتكلا

 ىيقوتلل نوهيبرف تاّمشتم ا نيبطالس تامشنم 11ه ريبكلا ءاشنالا باتك "اه.

 هآشنالا ىف لشرتلا ىلا لشوتتلا )ادد 2 () ءاشنالا ةضور )6 0 تامشنملا باتك +٠1
 045 قودورجم 5 3 ءاشنالا ةرهق "اهم ا ءاشنذالا عماج اه. ءاشنالا ىف ءدفاللا كملس إدا

38 
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 باتتك ط0 ءامشنالا ضاير ٠11 هداز ىذا تامشفم ز")“ ءاشنالا باتك زما4

 1 ىنان تاسشنم 14م ناكجاوخ بيتاكم ءاشنالا نروح م ءاشنالا

 نإ نزل ىبلج ميك تامشنم انا  تاّمشنمو هملسم لوق 20.  هفيطل بيتاكم ءدعومجم

 تانشنم أبد ىودحلا ردص تامشنم الار دفيطل بيتاكم ن[نس 1 ىلا 5 0

 ىدنغا مهبءاربأ ىروكشل خوراوت اازكإ ىلالبك دوود# تامشغم نازك هداز ىلاغق

 لوصالا ضعبب ةةلعتملا بتكلا

 ماو ىتاولا عم دكضعل ىهتنملا رصتخ# حرش 5 بجالا ىبا رصتخ جرش امام

 رصتخم ىلع ليلخ هرق هديشاح مأ ىهتنملا كيس ىلع اهريغو ىرهباو ىريسفت ءديشاح

 بجاذل نبا رصتخم حوش كم ىلامرك قا طخ ىهتنملا رصغخم ىلع 5 "ادا ىهتنذملا

 ىضاق دل رصتخم ىلع هداز لضفا ءديشاح ادد رصتخم ىلع فيرش كيس[

 ىهتنملا رصتخم ىلع كضع

 ةمكحلاو فقطنولا ثتك عب ةفلقتملا تكلا

 بيذهتلا ىلع ىدزي هللا ضيع /امأ  بيذهتلا ىلع ريم طم. بيذهتلا ىلع لالج اد«

 ىرخا ةيتاحو حتفلا ىا ريم ءديشاح 71  ليلخ هرقل بيذهتلا ىلع ريم ءديشاح

 لالج 8198 هريغو نمرلا كبعل ريم ءديشاح ط1 ١ (0) ةيفنخل عم صقفلا وبا ريم 50

 ىرهسشو ىراقنم 4 هريغو ىلاخلخلا ىلع هداز ىيدحلا ركص 8 كمحا لوق عم

 لالكلا ىلع حفلا وبا وهم اذا ريم عم بيذهنلا ىلع لالج بادا ربم ىلع اهرمغو

 ءديشاح ا".  هتيشاحو دحر عم بيذهنت 8. بيذهتلا ىلع لالجلا عم ريم 3

 مر اهتيشاح عم هيسمش ىرش *“  ةيسمشلا نتم ا"  ليلخ هرقل بيذهت حرش

 نعسل ةينسمش حرت مم. لأ لوقو بطقلا ىلع 50 ارز نازهجملا 3 نسما حوش
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 ىلع ةيشاح 1 دواد هرق هديشاح ىلع ةيشاح 1. دواد هرق ءديشاح 8. نيدلا

 دواد هرق ءديشاح || (7) ليل> هرقل دواد هرق ءدبيشاد 1[. ىدنفا سعسال دواد هرق

 تاقيدصتنلا ىلع ىيحلا ماصع نا“ (7) بطقلا ىلع ديسلا ةيشاح سمسا لع

 ا ىلاهفصالا داعل نيتيشاح اه ىوهدنراحل ةيشااأل عم ةيسمشلا مرش ا”

 ليلخ هرق ءديشاح ا[ بادالا ةعومكام 10 ةدحولا ةهج ىلع لياخ هرق ءديشاح

 1 لجأ لوق عم نيمأ كمد 1. دوأد درق ىلع نيبسح هاش 1 كمدا لوق ىلع

 بادالا ةءعومجام ا“ ةيدضعلا بادآ ىلع قداص سموكم فطنالا ىف ىرانف الغم

 دوعسم نم 4 بادآلا ىف ماصعو هيفنح )880  بادآلا ىف ةلاسر 7* ١> هيعضو اهلوأا

 ةيداعلا ةيشاح ىلع ليلخ هرق ("+ 2 هداز ىريكشاط تدان ا نسخ هاه كور

 موس ليلخ هرقل هداز ىريكشاط ءديشاح 1“ (") هداز ىلقيحسل ةرظافملا نوذاق 1

 داعلا ةيشاح مر» (2) بادالا ةعومجم )نس هيعضو ماضع اهلوأ بادآلا نم لتاسر

 اس هتيشاح عم ىمور دوعسم حرمت مرر ةيشافخل عم دوعسالا حرش مررسرع اهرمغو

 ريكشاط ىلع ةيقاح 10+ نيسح هاشو هيشاح هرق اب ١ ةيفنال ىلع ناجازريم هديشاح

 مع دوعسملا ةيشاح ىلع ةيشاد مع. نيمآ طمدل هداز ىرمكشاط حرش ط1 هداز

 دواد هرق ءويشاح طع“ ليلخ هرقل ةدحولا ةهج ءديشاح #8 ىقاك ماسدو هيشاح هرق

 اناراشإ فطناا ىف ةعومكم مدعم ىزاوال صخلألا فانا حرت مرمر ىادذفا فسووأ

 مدت دعسال وطسرأ ءومجوتا 1+ انيس نبال قطنملا نم بانك 6+ ةيرهبالا هدمجون

 ىف نيبعلا بانك ٠نهأ رقاب دمحم رهم تاسيق 0. ىنزارلا ىيدلا بطقل ةيسمشلا جودت

 حرش 100 تاحولن حرش د“ ىدرورهمسلل تاحوملت 10 تاحراطملاو فطندلا

 "م00 فقطنملا ىف ىراغذ ه1 فقاطنملا ىف ىراغقلا ءوض "هد 2 ىروزرهشال تاحولتقلا

 نيحلا ردص 01 لجأ لوق ىلع ليلخ هرق هديشاح اهم ةينيسح ىلع ىدرفو ةيفنح

 ريميضاق !#  ىرال هديشاح ىلع رمميضاق "|  ريميضاق بانك ا. للا لوق ىلع هداز

 ةرق ءديشاح 1" ىرال رمهيضاق ”٠ رهموضاق ىلع ىرال مما ىراللا ةيشاح عم
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 هيلع ةيشاأل عم ىرال اث» 2 هداز هجاوخو ةيادهلا ىلع ىرال ا"  ىراللا ىلع ليلخ

 حرمت انا نيعلا خيكح حر دارا رمهبضاقلا عم ىرال مم ماصعلا عم ىرال 16

 نيبعلا ةيكح حرش ا"00“ ناجازربمل نيعلا ةيكح حرش هديشاح 08 هاشكرابمل نيعلا ةيد

 الن“ نيعلا ةيكح ىلع هاشكرابم !"»  ةيدالعلا ةيكح ).*  ناجازربمل اهيلع هيشاحو

 نيعلا يد اناا م للخ هرقل نيعلا ذيج حرش هديشاد اناا نيعلا خيح حرت

 ةئلاسر 1هأ ذيل ف ةفحتلا م. ناجازرمم عم نيعلا ةيكح بّجاولا تاييقاو

 520 د دج 5 هديب 520
 ممرغ وع فيدو ديسال نيعلا ةيكدح مل“ نيعلا ةيح ىلع ناجاز روم مرممع يذلا 3 يد

 ةمكأل نم ةياحهلا حرش ا". 2 ةمكلمل نم ىتاولل ةعومجرحم ماده ةمكل نم هداز الم

 ىبال افشلا م3 ىراللا عم ريميضاقو ىلاخلخ 1 نيعنا ةمكح ىلع ناجازريم اه:

 بقل علاطم مرش علاطم يرش ءديشاح "1 (”) علاطم جوش (") انيس

 علاطم حرش "6  علاطم حرش ءديشاح + ١ فيرش ديسل علاطم حرش ا“ ١ نيدلا

 ىناهفصالل علاوطلا مرش ىف علاطم 1. الل عئاوط حرش 0. 2 علاطم ىتاوح ءدعومج 01

 هداز هجاو> تفاهت 0". ها تمكراجأ 0 حرش ال“ ٠ ىواضيبلل علاوط مرش ا“.
263 

 جوملا 00“ دوجولا جرادم ءهلاسر ا. لاثمالاو زومولا .باتك 1“. ىلازغ تفاهتو

 م“. . روغلا لكايه ىلع رول . لكاوش “1 ةيئاسنالا ىوقلا ىف دلاسر “.. روذلا لكيف

 يرمس | مه تارادشالا حوت ىف تاراشبلا ما“ اذمس نبال تاراشا حوش 11“ تاراشا حردتل

 لمكال تاراشالا حرش ام تاراشالا حرش ** قارشالا ةمكحو تفاهتو تاراشا نننم

 راكفالا لييومت 7“( انيس نبال طسوالا رصتخام #8[ تامكاشلل :باتك م" نيحلا

 انيس نبال داعأاو (نيملا ىماشلا دال باطلا لصف 6

 برعلا تاغلب ةقلعتملا بتللا

 ريردموب ع حاحصلا سارع مسلخ (”) ىرعوج ساحع مج ةنغللا ق برعلا ناسأ 0*8
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 ىراقلا ىلعل سونادلا سومان 4 () حاحصلا تاراقخم 0 )(  ماحصلا رامخ

 رسول باسنالا ريركت ىف بابلالا بن رخو ناحلب ءامسأا 9 ىرمه درق غلا 1

 رسوم ةغللا قف نيركلا عمجم اسس رداصألا جات ار نادليلا ىف ىلاسملا حضوأ

 برغم بيرت ىف برعم انه“م ديلا فاضصملا ىف هيلع لوعي ام “ع ىظويسال ةغالا رهزم

 برغم 10“ رهبكلا مرش بدرغ ىف رمغملا حابصم ا“ ىمويفلل ريغاا مابصم م”

 ىرشخم ولا ةغل اع مجتسا ام مجم ا". 2 ةغللا تاقرم 8# 2 () ىزرطمال ةغللا

 نرسم فلحنما مالصا “6ع ىرشخمرا فئافلا عرس ةذغللا ىف ةرهمجكلا مع

 ,سوماق 1*7  خغللا برغم خم  ةغللا نامجرت مب ةغللا حارص م4  ةغللا روتسد

 () بدالا خمدقم ةمجرت ىف برالا ىصقأ 8*هأ (ذ) يدك ىرمتخلا 0 (”) طيخ

 ةغللا رنك “هد ةغللا ةصالخ “مع ىرشخمزا ةغاليلا ساسا امن“ (") طوقنأو مم#

 ةغللا بيذهت "05 . بابللا بل اه. بختنملا ظنغل "وي 2 ةغللا رومار ام

 ةغللا ىف فئاقأل فاقد م ١ () ءاقبلا ىلا تايلك “80 0 ىواغملا تافيرعنأ .“٠
 حاحصلا نامجرت او دصاقللا ةليسو )ع نايبصلا ةيدع ناوخالا نأ رسرسيرخ

 نعل نيمآ حمد سانلل نانج ا ةغالا ليمكم طن*“بب هتشرف نبأ ةعل زل

 ىساويسل ناسرف نيدامم ا" 2 هشيشد ةغل #8. 2 ىدنفا دعسال ةجهللا "ل. 2 ىرعزالا

 زي 2 ىروكناهج كنعرف ا.ه ' ىدومدح كنهرف ابن“ )0(  ىروعش كنحرف ان“,>

 ىمهلح ةغل ىرورس غل 17٠“.م ىدحماش عم ىئسنأد ةغل 81" ىفيطت كنعرف

 ىف رهظم معر» فرورسلال سرقلا عميكام ا. 2( ىثاوذ ةغل ما هللا كيعن ةغل

 حاحص ةغل "خم  ريشيلع ريم ةغل مد ىرينم ءدمانفرش »راع ىونثملا تاغ! لئكشأ

 (") ةغللا ق ىدعاش *.ب سرق

 زئاسرلاو عيماجملاب ةقلعتملا بتالا

 ةيعرشلا ةسايس :اهيف.]لئاسر 11. 2 دئاوفلا ةعومبحم "م8 2 اشاه لامك ىبا لئاسر 8“.
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 لاسر رس“ ةعوذ اهيف لقاسر ا” ىسوطلل هريغو هركذت نيع اهيف ةظءومجم 11

 ةددعتملا لثاسرلا ةعومجام !"ةد نيدلا ىهك همان لاف لثاسر م2 2 هريبغو دولوم

 ةقلعتم لّئاسر اناه1» نيعلا ةمكدح اهيف لثاسر “و مظعالا مامالا ظيصو اهيف لثاسر 84

 نوحلا الصلت لشاسر .٠ ىراقلا ىلعل لئاسر .٠ خئاغالا اهلوا لثاسر م39 .اعم اب

 مت بلاطلا غلبم اهيف لّقاسر اع.“ ىبوط تايبا اهيف لئاسرلا ةعومجام !.“

 575 خقرفتتم لئاسر ا. هيناعم لثاسر م... ربكالا دقف حرش اهيف لداسرلا ةعومجام

 لكاسر .٠ ءايشالا ضاوخ اهيف لئاسرلا ةعومجام ع. ءوضولا ةيأ ريسفت اهيف لكاسر

 حرش اهيف لماسرلا ظعومجام عا ةيعبر لداسر ٠61 ةيبال طسأ ليداسر |. ةيمالك

 ةيبادألا لماسر امم ةعونتم لماسر مع“  راطع ضني اهيف لداسر ا 2 بكسانملا

 معا/  ملعلا باتك اهيف لماسر 6١ هيناعم لئاسر ن0 تامشنمو ناويد ةعومجام ا

 موجنلاب ةقلعتم لساسر "60  ةدربلا حرش اهيف لماسر 20 2 اشاه ىلع لئداسر
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 ةفيب رشلا ريسافتلا تك

 ىرديركالا روصنم ىنال تالروات * 1 كم ك5 يفت | مس رركسا لتاعا نبا رهسفت |

 ” روكم دوعسلا نأ ريسفن ليزنتلا ملاعم ه » رروكم ىروباسين ريسفنت رد

 ىلاعت ريسفت |. نايح ا ريسفت 1 #  ىرصم ريسفت م ٠ ١ ىناهفصالا ريسفت
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 نارقلا بارعا | ءاقبملا ال نآرقلا بارعأ |" “١ رركم نيمسلا ىبال نارقلا بارعا ||

 نددلا حضعل فيقحن ريسفت || نايبلا عماج ريسفت ١» 8 ىلاروك ريسفن خخ ١ دويرغلل

 قوط ريسفت | 0 ىركبلا نسل نا ريسفت ا١ "دنع دللا ىضر سايع نبا ريسفت |

 طمع ريسفت 1 " ىزارلا ىيدلا رخفل ليزفتلا رارسأ ىدنع .ىضوف رهسفنت .

 ]5 " طظعاو نيسح ريسفت + ١ نيحلا مجنل فقدئاقأل رح ريسفت م" ١م روكم ظافأل

 عمجام ١ نيلالج ريسفت :٠ قزاولل ةيوجاو ةلوسا ا" ىزوج نبال رهسملا كاز

 ىروهذمدلل ءاينلا ريسفت ا“. نيلالج ءديشاح نيريفلا سبق نيلالج ءديشاح نوردجلا

 ءرجلا "  نويع ريسفت * ىسراف روطسلا نيد ىاريا طخ اب فيرش فكحصم

 ةمالعا ريسفتلا ىف ريسبتلا * دوعسلا دا ريسفنت ىلع دودولا حتفو دوعسلا علاطم نم ىناثلا

 رهيسفتا “ب فيلعت طخ اب ىواضيب ريسفت "8 ١ نايبت ريسفت هدمجرت "© ١ ىفسنلا

 حرش اهيف ةعومجام ا“ ىماج المل ةكافلا ريسفنا م  ىقح ليعمسال نايبلا و

 كراحملا ريسفت م. 2 موحرملا ىمداخلل اهلك ميقملا رد حرشو ضيرملا قح هدلاسرو ةلمسبلا

 ءديطع اذ ىواضيجيلا ىلع ماصع 5 ىثاوك وروسفت رار نامبنلا عماج ورهسفت اقأإ

 نبال ريهسفن هدعومج# 4 قاريسلا دوعسم نب دمدل ريسفتلا ىف بيرقتلا ه ةيناكش

 ليعمسال ىئواضيبلا ةيشاح عم نيلالج ريسفت ىفرطو ىناشاقلل نارقلا تاليوأت "٠ انيس

 ظحافلا ريسفت هآ  ىرازاو تآل ةحنافلا ةيشاح ه.  ىونقلل ظافلا ريسفت 88 + ىونقلا

 هم م ىطرق رهسفت ه ىطوهسلل ناقتا هن“ نايعالا نيع نم ةعطق ها ىراففال

 نيتاشنلا ليصفت عم ىناهفصالل تاهباشتملا لح هد ٠ ىناشاق تاليوأت هأ 22سئارع ريسفت

 بيرت ". دارهم خيشلل تادرفملا عماج ه١ ىدحاولل لورنلا بابسأ هم رخآ ءىن عمو

 | يعاقبلا 5071 م " نزاخ روسفت از م رميسافتلا ءدعوومج“ 1 ىرادراولا دووحل اهدز

 لييوذتلا ليزذ ريسفت 0 هللا دبع نال ليزنتلا ةرد

 رهسفن هعفد 3 فاشكلا نم َةَعظطَق  فاشك ريسفت 1 ” فاشك رددفت 1
 ا 39
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 >يماحع ا ال“ م" ىدردراجحلل فاشك ءديشاد أ ىيطلل  فاشك ءةليشاح لإ مد" كفاشك

 نو 2( م فشك ءديشاح * 2 ىزارلا نيدلا بطقل فاشك هديشاح 7 0١ ئيدلا دعسل

 كناشك ءيشاحلا ٠ فاشك كيهاك قوكسلل ءةيشاحأ بأ م ىميلا ١ ءويشاخ

 فاشكلا ىلع فاصتقنا .. 22-فاشك تاببا حرش 4 ١ ديسلل

 تر تناقل ييسفتا ناي

 م باهش ءديشاح ما“ م هداز خيش ءويشاح مل « رركم ىواضيمبلا ريسفت ما

 ١ ىقوكلس ءةيشاح مل 0 ورسخ الم ءديشاح ما ايركز ءديشاح هد » ماصع هديشاح م

 ءديشاتح 1١ . * ىلاورش ءديشاح 4.0: :ديحمت نبا ءديشاح م1 ١ عئدعس ءديشاح مم

 ىقامرك ءديشاح #9 هداز ىغ ءديشاح م ىدنفا نانس ءويشاد 1 0

 وهاك 1 داش رههأ ءديشاح 17 ىدرك ءديشاحع- 1 ىدففأ هزي ءدببشاحح 0

 ما ىدنفا ناقسب ءديشاح ٠ " ىدنفا ليعملا ىقح ءديشاح 98 قورزاك

 ىرهمزا ءديشاح [.* لامك نبا هديشاح [.“ ىلاخلخ ءويشاح ا(. هداز نيدحلا ردص

 ماصع ىلع ىبكاوك هديشاح 5 ١ ىواضيب ثيداحا جيرخت ا

 ةءارقلاب ظقلعتلا بتقكلا

 7 حوت 31: ىئطانش باقك عيسلا تاءارقلل تيرجتلا ا. ريبكلا رشنلا ا.

 ىلعل ىبطاشلا رش |" 2 ىراقلا ىلعل نيصح نصح مرش | ١ ةعءارقلا نم ئمداخلل مدقهلا

 3١ ىج نبال بسهتعكملا. لإ رخآ ءىت عم ىبقاب#لل تاهوجولا ىف بهاوم 1“ ١ ىراقلا

 11 هداز ىبةجاسل ةءارقلا بيطهت 1 ىراقلا ىلعل ىرزح حوش ا ةذاشلا تاءارقلا

 | ةلعشل ىطاش حرش 1 رشع ةنعبرأ ةءارغ ىف فاحضا |. ١ عيسلا تاءارقلا ىف عافقأ

 ريفا 5 ا ىوتعلا ليعمل راح بال: هتتهاك نما ناوقلا ةلمح باذآ

 ىوك مال
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 ةفيرشلا ةيفاكلا ةقل عت بخالا

 حرش ىف ىرابلا .ضيف ا م ىقالطسقال ىراضابلا حرش ا * فيرش قىراخ 1“

 حرش ا"» ٠١ قامركال ىراضبلا حرش ا" 8 ىناروك الك ىراخبلا حرش |" ١ ىراضبلا

 ىراخيلا ىلع جشونلا ءديشاح ا". ؛ ىدنفأ فسوومل ىراقلا تاك 89 « ىنيعلل ىراضبلا

 120, 1 ملسم يصعب ل م ىراضبلا رصتخت ا* 2 ىسكرنفلل ىراضيلا حوش ا"

 ع ضايع ىضاقلل ءاقش ا“ ضايع ىضاقال ملسملا مرش ا ىووفلل ماسملا حرش

 ىوغبلا مامالل جيباصم ا باهشلل ءافشلا سوش ام " ىراقلا ىلعل ءافشلا موش ا

 | " ىراخيلا ىماسا جحصت ىف مارملا ةياغ اا ىراضيبلل مجباصملا جوملا 1:

 "كلم نبال جباصملا حرش !* مجقافملل مب جباصملا حرش #2 8 لامكالا لامكل ماسملا جول

 ىطويسلا مامالل ريغصلا 6-00 مي ٠ ةوكشملا حرش ةقرم 81 جيباصم ةوكشم اه

 جرش ا.  وبغصلا عماج حرش ريدقلا ضيف أ ا ىوانملل ريغصلا عماجل رش ا

 م كلم نبال قراشملا حوش 15 م ىراقلا ىلعت لشامشتت حرمت ومش أهأ ىمهقلعلل ريغصلا عماج

 نبا نفس اد»  مريثالا نبال ةياهت © 8 نيحلا لمكال ىراشملا حرش قارشالا اد“

 مامالل اطوم ه١ دواد نأ ىةس حر أمم  رمتالا ىبال لوصالا عماج اه“ ر" رركم هجام

 ا" ىراقلا ىلعل ًاطوملا حوش ىخامكلا نامثعل أطوملا حرش 50( كلام

 نبال تاعوضوملا ىف ةعيرشلا ديونذ (1* م ىئاقرزملل بهاوملا حرش ١ م ةيندللا بعاوم

 عماجحلا ةدايز 4 م ىطويسلل عماومل عمج اه قارع نبال تاءوضوم م كارع

 دوقع 1 قارعلل ةيفلالا حرمت 3 قارعلل ليصحتنلا عماج ىطوهسلل ريغصلا

 مالك نم ريل ىلحا ١ “١ ىوغبلل ةنسلا رش ا(. 2 1٠ ىطويسلل ديا دنسم ىلع كجربزلا

 ضعب بيرغ حول يس كرون ندال تيبحكلا بيرغ تالكشم حوش | سيلا نيس

 حالص نبال تيدحلا مولع م ةبينق نبال ثيداحالا حرمت ومش 1 ىداالكلل تبدادحالا

 باتك 1 نمدلا ماصعل لئامشلا موش 1٠ ىيطلل ةاكشملا حرش ١ك >ىقشمدلا

 امأ ىسافلل لدالد جرش ا ىوانملل لسامتش مرش ا قراشملا حرش ىف قارتثالا
37 39 
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 هدهجرت ام* تاريخ لسالد حرش اه“ ضايع ىضاقا فيرش ءافش ا“ فيرش لئامش

 تولد حرش اما ىقح ليعمسال خةيذملا حو وش 2 ىماج المل ىسراف نيعبرأ تيدح

 ةعبس اهيفو ثيدحلا ىف ةءعومكم ام. ىامركال نيعبرا ثيدح حرش ةليكت نيعبرأ

 بيرقتلا ! >> مظعالا مامالل نيتاسملا ا ىنزرابلا مامالل لوصالا كير امأ بتك

 حالص نبال ثيدحأل مولع 11“ ىطوهسلل ريسبتلاو بيرقتلا حرش ىوونال ريسيتلاو

 ماسح نبا ىلعل لامعلا زنك بخكتنم م ىلالقسعلل ناويملا ناسلا 9ع ىقشمدلا

 حرش 1 ىنالقسعلا رجخ نبال ثيداحالا للصو ىف فيلعتلا فيلغت 1 ريهشلا نيدحلا

 حرش ا".  هعطق ةظعوم .. 2 هيبجر هظعوم “  ١( تاريكل لثالد ١ (نيصح نصح

 تاريبخل لسالد حرش مل“ 2 نيلقأتملا ةرعز سرشو بولقلا ءآلج مرش ال“ 2 ىدنفا دروقل هعرش

 لعاوقلا عيفمو كئاوزلا مجم من8 ىسافلل

 دئاقعلاو مالكلا بنتك

 ندسحل فقاوملا ةيشاح م".#0 ١٠ ىقوكلس) فقاوملا ةيشاح ال8 ١ رركم فقاوملا حرش ا.ه

 ةيشاح .  ىجبنكلل فقاولا هديشاح 51 ١ مالكلا ملع فيرعت ءدلاسر ١ » ٠ ىلج

 مر ىربعلل فقاوملا ةيشاح ان ىلاورشلال فقاوملا ةئيشاح "| ١ ناجازويمل فقاودلا

 ءدلاسر ا" ىيحلا ىعسل دصاقلا حرش ا"# نونسلل كصاقملا ةيشاح عم كصاقلا نم

 دوحو فيقد# ءدلاسر ا ىونقلا ليعمسال هسكعبو مولعملل اعبات ملعلا نوك ىنعم قيقك

 ثيحايم ا ٠ ىنزارلا مامالل ةيلاعلا بلاطم ا. ىلا ميفاربال مالكلا رهاوج حرش 1

 رمصنل لصحل نقت #0 2 ىرصلا فحسا ىنال مالكلا لصد حرش #8 2 ىنزارلا مامالل ةيقرشلا

 ىرتستلا ىيدلا رحيل علاوطلا رش 8م  ىناهفصالل علاوطلا حرش "* >> ىسوطلا نيدلا

 جيقفتا 6 ىشلاطلل علئاوطلا جوش 175 ىمجتلا ىقيدشل رادلل علاوطلا حرش ميرنا

 فئاحصلا حرش 2. ٠ ةعيرشلا ردصا مولعلا ليكعت 5 راونالا علاوط حرش ىف راكفالا
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 لوصالا ىف لاقسلا ليصاقم *م ىقنافس يشمل مالكلا ملع ىف مادقالا ةياهذن ىدنقر ممم

 لييسلا قصف اة ىجالدلا دمدمل دصاقملا دصاقم مرش ا“ نيدلا نكر تيسلل

 ىبال ةيرعشالا خموظنالا حرمت 101“ ىللاسلا ديحوتلا نامد ىف كيهمت 8م ىدركلا ميعاربال

 لوقعملا نيب عمدلا ٠ نويحلا ءاهيل لمعلاو ملعلا ىف للولا نم ظذقنملا باتك ا: فلكل

 مع ىوهفنلكلا ىيدلا لالجلت ةيدضعلا ديداقعلا حرش ةينشاح و ل نبال لوقنألاو

 دحا نب ناميلسل ةيدصعلا دئاقعلا حرش 8 ةيزعلا هحرش عم ىسوادال كئاقعلا ىف دعاوق

 الم ةيشاح عم ىغاب هرقل ةيدضعلا ةيشاد ٠ع“ قاودلل ةيدصعلا كداقعلا جرد نا نعت

 ةخيدضعلا نكاقعلا مش حرش معو سضمدحأ ن ناهماسلأ ةيدضعلا كداقعلا حرشلل مم ردبد

 مم ىدنفا رديكل ةيدصضعلا :ةيشاح ب ىلاظلذلل ةيدضعلا ةيشاد ادع“ ىلاودلل

 نتا لوق ةيشاح م. ١> دكئاقعلا حرش ىلع كلايخ 81 ىيدلا دعسل ةيفسنلا كداقعلا 2

 فسويل ىلابأل ةيشاح اها ىلايخل ىلع ىغاب هرق عمو دداقعلا حرش ىلع ماصع عم ىلايأل ىلع

 ىوفكلل ىلايخلا ةيشاح د“ قوكلس عم هداز ىلقجاسل ىلايدل ةيشاح انم» هداز ىدنفأ

 لوقت ىلايدل ةيشاح 1 مجم المل ىلايكل ةيشاح اد لامك هرقل ىلايقل ةيشاح ام*

 ىزعلل دئاقعلا رش ةيشاح اه.  راكفالا رجل ىلايخل ةيشاح ام. ةينونلا حرش عم ديا

 جرش ا 8 ىشنفا ناضمرل ةظيفسنلا ةيشاح ا. نيدلا ماصعل ةيفسنلا ةيشاح ال1

 مير ىجتوقلا ىلعا ديركتلا حرش ا ىديمأل نيحلا باهشل ةيفسنلا سداقعلا ةددع

 حرش ىلع كيسلا ةيشاح ام لالج الما ديرجكتلا ةيشاح ا ىلاهفصالل ىيراحتلا حرش

 ديرعتلا ةيشاح +١  دىيسلل كيرحتلا ةيشاح هعفد "06 ىسوطملا ديركتلا ىلع ىلاهفصالا

 ناجازرم ةيشاح "1 ىاودلل ديرجاتلا حرش ىلع جالا ةيشاح ا“ نوحلا ردص ربا

 ديرجنتلا ىلع لالأل ةيشاح ىلع ثايغ ريا ةيشاح ا. لالجلل كيرجاتلا مرش ةيشاح ىلع

 ىاوللل بجاولا تابثأ مل“ هداز ىربكشاطل ديرجتلا ىلع ديسلا ةيشادح ىله ةيشاح الأ

 ىدنفأ رديدل بجاولا تابثا ةيشاح د“ ١ ةيفنأل ىلع ناجازريم ظيشاحو ةيفنأمل عم

 جاولا تابثا ىلع ىنيورقو هداز ىضاقو ىلاذلخ ةيشاح عم ثايغ ,مإ بجاولا تايقا
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 حرشو «داز ىضاقل ناكشسافلا لاكش حرشو ىلايخلا ةيشاح عم بجاولا تابثا ىلع 50-7

 ىناوذلا لئاسر تاملك "© ىاوذلل ةيمالكلا لداسرلا ةعومجحم "ب ىدنفا ناضمرل ةيداهيلا

 ليمدكام ب نيدلا ىضرأ صاوشل نانسل م1 لكاشر خسوتح اهيف بتك ةعوم كام ان

 لصفلا لوقب ىمسملا ربكالا هقف حرش اند نيدلا ءاهيل ربكالا دقف حرش 5 ىنيوزفلا

 0-2 صصنمب ىمسملا ىتاكلل صخلملا حرش اند م لكنلاو للملا ىف لصفلا باتك

 كا ىلج ىلايخل هينوذ مرش نيمرتل مامال ناشرالا 1. ٠ ىزارلا مامالل لوقعلا

 رخآ ءىت عم ىنسأمل ءامسأ رش م9*  ىزارلا مامالل ىنسمل ءامسا سرش 8  مالكلا رعاوج

 هللا كبعل بيذهتلا حوش منو ىراصنلاو دوهيلا ةبوجا ىف ىرايخل ةياده م ىكازغلل

 ىنزارلا مامالل لوقعلا ةياهن ٠١" ىلازغلل ةيسحقلا راوذا ىلع ىناورش ةيشاح 00  ىدويلا

 ىبلحلا ميعاردال دابعلا لاعفاب ةقاعتملا ظلاسر 8

 هقفلا لوصاب ةقلعتملا بتكلا

 ىسح ةيشاح 7. * ميضوتلا ظيشاح جيوات مس( س ةعيرشلا رحصل حيضوت ا".

 ىنوتلا نيعك ميولتلا ةيشاح .* ورسخ الك عيولتلا ةيشاح مد“ م صيولتلا ىلع ىبلج

 ىضاقال ميولقلا ةيشاح ميجرق لوطملا ىلع ةيشاح عم ىورهلل عيولتلا ةيشاح .ه

 ىف ميضوقلا ةيشاح 8. ١ لامك نبال حيولتلا ةيشاح . ىساويمسلا نيدلا ناعرب

 ىهتنملا رصقش# مرش ا. لامذ' نبال حينا رهيغن 1 ىراثنلا هيف عبرالا تامدقملا

 ىلاهقصالل ئهتتملا رصقش يرش ىزارمشلل ىهقنملا رصقخم رش "| ١ ىرقستلل

 قاهفصالا نيدلا سمشل ىهتنملا رصتخم مرش "ا* ىهتنملا رصتخم اهيف ةعومكم "1

 ةيشاح ا[ نيحلا دىضعأ ىرهبالا ةيشاح 4 ىازاقفتلل ىهقنملا ,صقخم ةيشاح و

 متقلا قنا ريم ةيقاح هنن نيدلا ىضعل ديسلا ةيشاح "م ىيحلا ضعت ناجازروم
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 حرش ىلع ىراثنلا ديقح ا م نيدلا) لامحا نإ ةيضساحا كن تقلا لع

 " ىراتسوملل ةارملا ةيشاح 0“ #2 ورسخ ال ةاقرملا حرش ىف ةآرم سا |١ تنم طيح

 ىف راونالا ةضافا ميكا نورا راعملا جوش رسم ةاراا ىلع ىراقنلا ديفح ةيشاح

 12  رارسالا فشكب ىمسملا رانملا وش + 8 كلم نبال رانملا حرش 0 راغما حرش

 هدأز ىمهزع ةيشاد خا*إ رانملا ىلع ىواهرلا ةيشاد اه, ىراك هرقذخلا كيبسال راغملا حرش

 هاش دمك عناحبلا لوصف ىلع ةيشاح «“» ىرانف الذ عئادب لوصف "2 ٠ رانك 12

 ىقااقلا روصفمل ىنغملا حوش 0“ لودصالا ىف ىنغم © جال ريما نبال عيجبلا حرش ما#

 ىدسملا عماوإل عمج ب م".  ىقاهفصالل عيديلا ىلاعم نايبب ىمسملا عيديلا 0 ريمرفم

 ىودزهلا حرش 60  نيبدلا ليمكال ىودزيلا حرش ”. 2 ىودزي لوصا 5 ىناروكلت عماوللا ءدبد

 ىف راصبالا ةهوب ”م» مالسالا رخفل ىودزيلا ىلع دققلا لوصأ *8) * فشكلاب ىمسكلا

 لوصأ ىف ماكحالا ماكحا ه5 2 جحاهنملا حرش ىف ياقحل ىفك م  رخآ ءىت عم هقفلا لوصا

 ىزاولا رخقلا مامالل لدج ََك ”*ب  ىتزاولل لوصالا ىف لوصححت 1*7  ىدمالل ماكحالا

 قرش 0.٠١) ويرحتلا ماع نبال ريركلا ١ 3*٠ فالقلو لحإلا ملع:ى لئاسولا ةعومجعام "+

 هاش اهلوا دوعسملا بادآ ىلع ىتاود د " األ ريما نبال ريبختلاو ريرقتلاب ىهسملا ريوختلا

 بادآلا ىف هداز ىربكشاط ةلاسر ىلع ىدنفا ليلخ هرقو ةيشاح هرق ىلع ىلاخل خخ زمن نيسدح

 بادالا نم هيدلو ءدلاسر هع ىوفكلا دم كيسال بادآلل نضعلا ةيشاح 1من“

 ىهتنملا رصتخم ىلع ىلاكاخ مذ رصغخم لا جرش كدضع ىضق هد

 فيرشلا هقفلاب ةقلعتملا بتكلا

 فسود أ يارخ ه١ م ضمن مامالل ريبك ريس "هد سمح مامالل ليصالا "د:

 حوت ردا ناخيضاقل تادييزلا ح وهقن دنا حج ىريصعحلل رميكلا عماجل ضيخام ! ََح ودق

 620١ عئارشلا بيتر ىف عدانصلا عتادب مس 2 م صيرالا ةفدج ىهسملا ىنايلعبلل سيخلتلا

 ةيافك لب ٠ ةيادهلا ىلع ىدعس 9 ع ظخيادهلا ىلع لمكأ اه عياومنا راها ةيادع
0 
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 ةياغا ةيادهلا ىلع ىولقد ةوادهلا ىلع مامهلا نبا *ةم م ةيادهلا ىلع

 جيرتحأ رج نبال ةيادهلا تيداحا جيرختا ىف ةياهف , ةيادهلا ىلع نايبلا

 مرخأ ءىتش عم ىيدلا رسل ةيادهلا ليمكا ىلع ةيشاح ”.“ م ىليزلل ةيادهلا ثيداحا

 ىمسملا ىلخل ةيشاح ٠.4 م ىدنغا حوذل رردلا ةيشاح "م " روغلا حرش ىف ررد ا"

 ىلع ئدرع ةخبيبشاد 1 ميلك ديعأ ررحلا ةءيشاح بع تافوقوم “ب ىجانلا ةبباتحإ

 ركالا ىقتلم مل ديا هجورقل رردلا ةيشاح ما ىاولل رردحلا ةيشاح م. ررحلا

 ىقتلملا حرش نيم دامادل ىقتلملا حرش م* 2 ىدففا نامثع ىقتححول ىقتلملا حرش مل“

 حومش "م١ ' ريغص ىبلح "مه (") ريبك ىبلح مع ١ ىقتلملا حرش مك ١ ىلاصخ

 لحنس ىبال ةياقولا حرش ا ىراقلا ىلعل ةداقولا حرش ا. جال ريما نبال ىلصملا ةينم

 ةعيرشلا رحصل ةياقولا حرش !”1* م دوسالا ىيدلا ءالع ىلومال ةياقولا ىلع ةيانع 1

 اتاي بوقعيل ةعيرشلا ردص ةيشاح م * ىبلح ىخال ةعيرشلا ردص ةيشاح ا:

 هايشالا رش 0١"  هداز ىرميل هابشالا حرش "ث'# 2 * ميجحنلا نبال رداظنلاو هابشا 1

 م ىتاترمتلل راصبالا ريوغت “. ىفوصال هايشالا بيترت .. رداظنلاو هابشأ 15 ٠ ىومحلل
- 

 متم 58 + راصبالا ريونت حرش رافغلا خم 5.#  راصبالا ريونت حرش راغخملا رد 4

 حرش فئار رحب 80  راقخملا رد ةيشاح رايخالا ةفحأ 6.0  راصبالا ريونت حرش رافغلا

 رثللا حرمش فئافلا رهث 0# 2 ىرودق م.  ىبليزلل ونكلا حرش فئاقخل نييبت 5.0« زنكلا

 عفانلا هقفب ىمسملا ىرودقلا حرش *7  ىفاولا حرش ىف ىفاللا “ا  ىونزغلا ةمدقم

 كسانم ل1 0٠١ ىسخرسلل طوسبم اه م لمكالا ةنازخ #61 ماكحالا لمقام ا“

 مز  لالع فاقوا عم ىحصانلا فاقوأ م + طيحم ناعرب م“ ىعءاج الل جد

 ىضرملا ماكحا عمو راغصلا ماكحا عم ىفطان ماكحا 50.  فاقوالا ماكحا ىف فاعسالا

 نيعلا رون 88*  نيلوصفلا عماج م» + ىناتسهق 8+ ١ فاصخلل ةاضقلا بدا حرش 80

 ىدلالينرشلا ىسحل ةروهشملا لّثاسرلا مف ىدامع لوصق مه نيلوصفلا عماج مالصا ىف

 ١ لزاونلا تاراننخ م“. مقفلا رعاوج م4 >ىنشورتسا لوصف 50ه راق باتك »+
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 ةياطلا ةيط مرر نأ لوقلا باوج ىف نسأل لوقلا مخ# بودعلا عماج 51|

 ىدنفا حونل هقفلا ىف ريبك فيلات م“ مئاغ الم تانامض ااه ١ لوقنلا تاراتخ مر“#

 مرو (5) هنت نبال ةموظنملا حرش بعاذملا نوهع حرش ىف بغاوملا لضف مب

 مت  نيرججلا عمج# مرش ىلع اغبولطق نب مساقل ةيشاح م. ىبكاوكلل ةموظفملا حرش

 حرش مم» ١ صضئارفلا ىف ةيجارسلا حرش م68  هحرش عم ىدنواجحسال ضنارفلا باتك

 ىراقلا ىلعل كسانملا حرش 852  ىروشنشلل ضّئارفلا حرش م“ ىئارسقال ضئارفلا

 توق اهنم لئاسر اهيف ةعومجكم 86. ىيعول ضئارف هدمجرت 60“ ١ عمجملا ىلع عمسما فينشن 4

 باتك د20  ىلازغلل رودلا ةيارد ىف روغلا ةياغ م. ١ فتصمال عمجملا حرش 1*6 ١ سفنلا

 مالسالا دامع ءدمجرت *ه* #١ هيناخراتات ىاوانتف *”ه* هيليضف تانامض *ه“ ١ ةريخذلا

 5 (*) ناخيضاق ىاواتف مه: ٠ هيللولو ىاواقف 00 ةيهقف ةعومجكم هم

 ىلواتف 80  ىدنفا دولوم مدعوم“ ىلوانف 1. 2 هيدنه ىناواتف ه1 )0(  هيزازب ىلوامف

 ىواقفلا رداوج اهززإ ىردرك ىاواتف م ىوارقذأ ىاواتف ضل نيتراجالا عماج

 ىدنفأ ىلع ىاوانف 5 ىدنذأ ىببكإ ىاوافف 1 ١) ىدنثا هللا ءاضع 1 3

 ا ىدففأ .ىردق ءدعومج ىشينرك ىاواتف 801  ىقوكسا ىاواتف

 هيدلعات هججاواتف م.“ تانيبلا جيجرت عم هداز ىراقنم ىاواتف م.“  هيريخ ىاواتف

 37 ىاواتفلا ةينق 64 ةيادهلا لئاسم ىلع ةياعر ىاواقف م.م كرك قاواقكا 0

 مآ  رميجو ىلاواقف مم ىواتفلا ةرص 5 ١ ىواتفلا ةريخذ 5م ىربك ىاواقف

 ريبك ريس ههمجرت مم#*  ةولصلا لدعم حرش ل * 2 ماكحلا نيعم مر“  ىواتفلا ةجهب

 ميحرلا دبع ىاواقف مد

 " ديسلل حاتفملا حرش ممم 8 ىنازاتفتلل اتفملا حرش مس ١ () ىكاكسال ساقفم

 1 ل قل م ىلاوملا نم نيدلا مادصعل رصتخاملاو صيخاتلا تايبأ مرش ه3

 ةيشاح خو ىتسامركال لوطملا ةخيشاح 3“ صيخلتلا ىلع صيصنقلا سئافن 3 لوطا

 نك 40
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 م لوطملا ىلع كيسلا ةيشادح 01 م لوطملا ىلع ورست الم ةيشاح م كفنصأ لوطألا

 ةيشاح 8 ع ىلج نسخ لوطملا ةيشاحح 81+ م لوطملا ةيشاح ناجازرمم 6

 حرش م07 21 لوطلا ةيشاخ لوعم هلل, ١١ قوكلسل لوطملا ةيهاحا!ةنثبد# اذ ىقيللا مشاتل لولتلا

 نامثتع ةيشاتح هد ىناعلا رصتخم ىلع يلح نسح ءديشاح ه.“ صيخلتلا تاببا

 ديك رصتخملا ةيشاح ه. ١ مرصقخملا ةيشاح حاتفلا بعاوم هد ١ ءرصقخالا ىلع ىدنفا

 كح ىف ةيئيسكح حاضيالا حرش حاصفأ 5 م حاضيأ 5 ىراثنلا حيفح ىدنففا

 053 ةيعضو هأ"  ىناجرإل رهاقلا بعل زاججالا ةياهن ها ٠ ساصيالا تهاوش حرش هأ. بادآلا

 ءىش عم ةراعتسالا ماصع ىلع ىرابيز هأ* نيدلا ماصعل ةراعتسالا حرش ها“ ١ هحورش عم

 ىدانخ ةيشاح هأا رصنخ سلا هأأ ةراعذسالا ةلاسر ىلع هداز ىتفم هأو رخآ

 لع ماصع حرش ةيشاد هام رصتخللا ىلع
 هال 2 ىراثنلا ىلع ديفح كود ةراعتسالا ةلاسر ى

 رصتخملا ىلع ىدنفا سي ةيشاح ه“ » ١ ىراثنلا ىلع ديفح سمحت فطنملا بيذطهت حرش

 قم وحذلاب ةقلعتملا بتللا

 هلأ” ليصقم تايببا حول ماك لصفم حاضفأ نو ةيحش نبال 3 2 و

 بابللا حرش ىف بابعلا رصقخم 5 ىدرورتاشنلل بابللا حوش هل. ىقفاريسال بابالا موش

 حوش زن“ ٠ ىنمامحلل لبيهستلا حرش هز*إ ىكدصاقملا لييهت ذو كئاوفلا ليهست هل“.

 جوش “م بيبللا ىنغم هع لماوع ىكسا برعم ه”*  بكىيسنوتلا اشاي ىلعل ليهستلا

 " هداز ىهحول بجبللا ىنغم حرت ا“ حاضيالا دهاوش حرش عم رداقلا دبعل ليهستلا

 ىنغم حرش مز“ ىنهشلل بيبالا ىنغم حوش هز“ ىادل دلم نبال بيبالا ىتغم جرش مز“

 اتا نيحلا ماصعل ةيفاكلا مرش ها #* ىضرلل ةيفاكلا مرش ه8. قىماعدلل' بيبللا

 5 ىمهاج المل ةيفاكلا حرت هات ةيفادكلا حرش ىدنه ه2 ةيفاكلا حوش ةيفاو

 “ ىماخل ىلع ماصع ةيشاح هل“ >  كفنصا ةيفاكلا حرش 80  ىصيبخلل ةيفاكلا حرش
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 ىمال ىلع روفغلا دبع ةيشاح هقء ىماج الم م ىماخل ىلع تءوصع ةيشاح هام

 الم ءدجابود ءديشاح هما“ ىمال ىلع ىدنثأ مرد هما“ ىهاجل ىلع ىونسب يتاح هؤأ

 جضوأ د“ ىلعطال ناكتما ةيشاح همم راكفالا دانت عم ناحكتما هم+ ىماج

 هم» ىقومشالل كلام نبا ةيفلا ىلا كلاسلا يهنم هد+ ماشع نبال ةيقلالا ىلا كلاسملا

 حرشت 01 ىنيعلل وحنلا ىف ةيفلالا دعاوش مرش ها ىرغزالل حيضوتلا حرش حيرصت

 تمكنلا حرش ه1 ١ ىواوهلل كلام نبال ةيفلالا حرش هلا فنصم نبال كلام ىبأ ةيقلا

 هلل  ىقيدصلا نالع نبال حارتقالا 6 هل* ١ ىطويسلل حارتقالا حرش ها" ١ ىطويسلل

 هللا دبع ىيسلل بارعالا طعاوق ح سرها 01 بارعالا هعاوق ىلع هداز خيش عم ىجديغاك

 حرش ىف عماوهلا عجب ها» ١ دعاوقلا دقاعم لكك ىمهسملا ءانثلا نال بارعالا ىعاوق سرش

 ةحل هالأ تايزاريشلا لئاسم هن. از ىلع نيسال ةجابيدلا حرش 61 عماول عمج

 هل دوصقملا حرش عم كفنصا حايصملا حرش ه“ بجاد نبال ىلاما هن" >> سئاوفلاو دعاوقلا

 حيوا 1 م ىدادغبلل ىضرلا دعاوش حرش هد نايح نال برضلا فاشترا هن

 ةيعزالا باتك ه.» ىرزجلل وحنلا ىف هحرش عم ةكحلم هيب »  ىدادغبلل ىضرلا دداوش

 تايبأ حرش نه. ىنمامدلل قاولا حرش ىف ىفاصلا لهنملا همك 0ىوحنلا ىورهلا نسل ىنال

 ةمدقم حرش ىف بالطلا داشرأ هد“ ىنج نبال صئاصأل باتك هدا كييف ليك

 ةيفاشلا موش همم ىلدطال ةيافكلا حرش هم ادنلا ردق حرش هد* ىقارعشال وكذلا

 هيلع ةيشاحو ماصع عم ةظيفاشلا مرش 2 هدا ةيفاشلا حرش ةيفاص هدا ىضولل

 ةيفاشلا حوش هل. هللا حيد ديسلل ةيفاشلا حرش ه1 ةيفاشلا حرش ىروباسين هدم

 جارملا حوش زوقند ها“ فردصلا جرم نأ“ ىسراقلاب فرصلا ىف ةلاسر هأأ ىدرهر اهحلل

 ىكولملا فيرصتلا حرش 011 طع امض رس ه6 حاشفملا نم فيرصتلا مسق حرت هل

 م 011 هداز ىريكشاطا ىبرعم ىلماوع ىكسا هاه جايدحملا ىلع كقنصم 017

 1 لماوعو راهظأ برعم .! (") راهظاو ىسةلمج فرص ىندارقساإلل حابدصولا

 قرعم هيفاك
40 * 
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 ةغللاب ةقلعتما بتكلا

 سوماقلا ةيشاح "م م ىئدملا بيطلا نال سوماقلا حرش 4* 7 طيح توماق 4“

 ناسل 15 ٠0 كوقناو اه حاحصلا راقخ 0.40 2 ىرهوج ماج 14 2 ىدنفا ىسيول

 ظغللا بيكهت 1“ ةغللا فئاف 1+ ٠ ةغللا برغم #8 /  رينملا مابصم 42 ٠ برعلا

 ءاهسالا بيذهت 0 ىورها ثيدحاملو نارقلا ةغل بيرغ ىف نيبيرغلا باتك 11 ىرغزالل

 عماج 4م  ىلاعثلل ةغللا هقف 40  ىدنفا دعسال ةغللا ةجاهل 14 ١ ىوونلل تاغللاو

 بحاصل رئاصب لال نال قرفلا ةفرعم 1". 2ىسوهلطبملل قرفلا باقك 8 ةغللا

 عاقبلاو ةنكمالا ءامسا ىلع عالطالا يصارم ىناهفصالا بغارلا تادرفم هن م سوماقلا

 ديبع نأ مجكم "ثا ءاقبلا قا 0 نم ىومحكلا نادلبلا مجكم رصت# 41+

 ىرقخا 1“. 2 عطاق ناعرب 428  ىرابنالا نبال رعازلا 1+  ةغللا لمج »©  ىركبلا
 هورس س ىسدمجرت سوماق "11 ىدادغيلا رداقلل همان هاش ةخغل تالكشم 1 ١ ريبك

 م ىروعش كنهرذ حاد نامجرت

 باسأللو ةسدنهلاو ةنيهلاو فطنملاو ةكدلاب ةقلعتملا بتال

 هن » 2 ىدسوطلل تاراشالا رش 1«  ىنزارلل تاراشالا حرش 4*1 ١ تاراشا نقم "م

 واحسرا ءهمجرت 12. 2 ناجازريمل تاراشالا حرش ىلع ةيشاح 15  ةنومك نبال تاراشالا حرش

 وطسرأ ءدمجو "17 هجاوخ دعسال فقادذلا ىف وطسرا ءدمجرأ هلي هجاوخ دعسال

 تامكاحلا ةيشاح 1+ ىزاولل تامكا هم“ ىوينايلا لضافلل ثلاثلا ميلعتلاب ىمسم

 تايهلا ةلركأ امييس نبال ءافشلا فطخم 14 اميس نبال افشلا تابعمبط 1م ناجاز رم

 حوش 16 انيس ىبال ةاجعأ 51 انيس ىبال ءافشلا تايلك 1م امس بالا | افشل

 ماوحا 0 ىقاودلل اروز ءدلاسر 408 انيس نبال جراعملا جراحم هأ ىنزاريشلل ةاجنلا

 داعملاو ادبيلملا 11 ىلاودملا قرافم ا روج ةلاسر ىلع حرش "هم أروز ءةقجترلا مى اروز

 1 ىزارال ةيكال نومع حو هد ىناشاكلل ةيكحكلا ىف نيقملا نيع او. انهس نبال
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 تاغيبلات 4" انيس نبال ةيكحلا لئاسرلا ةعومجام 4 ىزاريشلل قارشالا ةيكح مرش

 ةيبوبرلا دهاوش "1 ةنومك نبال تاحيبولتلا مرش 1 لوتقملا نودلا باهش خيشلا

 ءدلاسر 10 >ىنوطالفا تاحكصم 480  ىطيرجملل افصلا ناوخا لثاسر 92 ىنزاريشلل

 ىف ةلغلب 8 ىرهبالل راكفالا ليوخت 1م ىطي يسبلل بكامل ةياغ بجاو تابثا

 تفاهذ 4“ م سونقيليل ةقيلخل مس كحاولا رجل ىف دهاوشلا باتك يذل

 ك1 بجاو تايثا هدبشات لك هدأز هجاودذ غخفسلفلا كتمفامهذ 4 ىلازغملا :فسالفاا

 ىروزرهشلا دمحم ةمهلالا ةريحشلا «٠>  ىزاريشلل ظعبرا رافسا 1/0 رقاب مدح ريم تاسبق

 ىسوالل ديروكاتلا ىلع لمتشنت ةعومجام 11 جقفلا نا ريم ةيشادحو هيفند حرش <

 ةيكح حرم 4 ىثوق ىلع ىلوملل ديرك ءديشاح "0. هاش كرايإ هحرشو كعاوقلا نيعو

 نيعلا ةمكح حرم لاس نيعلا ءةمكد ىلع ناجازرمم ةيشاح كر »م ءاشكرابمل نيعلا

 ةيادهلا حوش 06 ىراللا ةيشاح عم ىدبيملا نيس+ل ةيادهلا حرش رع ناجازريم عم

 كريم ةيادع حرمشو ىدنقروم حرش ان " هرميغو ىراللا ةيشاح ا ىرارهشلمل يدل ّ

 ىضاق ىلع ىلاضلخل ةيشاح 8 ىراللا ةيشاح عم ريم ىضاقل هللا رصذ ةيشاح "مم

 يحاك علاطألا ةيقاد 117 ىزارلل عئلاطم حرش 41 ىوهردلل علاطم ىتقم 2 7 وص

 ميحرلا دبعل هيلع ةيشاحو هداز ىلع ديسل علاطملا ىلع ديسلا ةيشاح ىلع ةيشاح 41 اشاي

 0 حرش 1١ قطنلا ىف ىسونس 1020 (فطنملا ىف ةفرع نبا حرش “144  ىدنقرمسلل

 م ىروهجالل بيذهتلا ةيشاح ,.. 2 بيذهتلا ىلع ريم ةيشاح 14 ٠ ريم ةيشاح عم ىاودلل

 بيك“هتلا حر 0” ىدزيبلا دللا كيعل بيذهتلا حرش رمش ل هيناه رد ءدعو هدأ ان.

 ىنازاقفتال طم هملا حرش “0 5 قزارلا نوحلا بادقل وس هشلا حرششت نع ىلاودحال

 06 ةيسلا ةيضاح ل. كفنصمل ىسراف ةيسمشلا حرشت ةيسمشلا ىلع ةياحح 4

 ةيسمشلا ىلع دواد هرق ةيشاح ٠ هداز ىضاقل سيسأتلا لاكشأا جرش ن3 م ئيسمشلا

 نإ ىسوطلل فطنملا ىف سايتقالا . سا با» ديسوشلا ىلع قوكلس ةيضاح !![]
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 ىضاقل ىنيمغج حرش « ١ نيناوقلا ريرظت ك0  ربعلا حعانمو ركفلا يهابم «* مولعلا رايعم

 ىدنجربا ةركذقلا 1 م ىزاريشلا ةمالعلل ةيقارشالا ةيكح مرش هداز

 ” ىسوطلل ىطسملا ريرجحت ل 0(2ودنجربا ىنيمغج ةيشاح .٠  ةيهلالا ةريحشلا لئاسر 3

 ىلع ىراللا حوش 6 ىلج مريمل حيز حرش ا“ ىسوطلل سديهلقوا ريرتت #

 ىدنجربال كيب غلا ميز حرش كيب غلا حيز د ةئيهلا ىف ىجتوقلا ةلاسر

 بالرطسأ 1 هداز زمليوس بالرطسأ سره 0+ لصقيس هحرش عم بالرطسا لئاسر ل:

 انيلا نبا صيخلت «# >< باسل لئاسر ءدعومج# باسل ىف ةيداهب حوش ل.

 زم لمرلا ىف فوفخ ىبا تالثاثم مع باسل ى ةيسمش ةلاسر «“# تاطادلبا

 ةعومجام ل“ راينمهب ليصحت ل“ قاراقملا ىقيسوملا لخدم دك ايارملاو رظافملا

 الما ىقيسوم ءدلاسر 0. جاولالا فئاقح فشك يف جاورالا حايصم 0 ةييكملل لداسولا

 تاسمل ىف نودلا 2 هصالخ حرش 0 2 ىماج

 فوصتلاب ةقلعتملا بتكلا

 سوصخ حول نا ,دايعلا داصرم ءدهجرأ رادو ىقح لبعممال 01 حرش دق

 نيحلا لالجن رونلا لكايم حرش # 2 هيفوص بهذم فقيقحت 6  ىماج المل مكمل

 نك ١ ( قرعلا ندا نيدلا نيك اذنكم تادونتف عم ىماج المل ةيبامك تيك 2 عا

 سشسقن حرت «مهأ 1 ىرصيقلا دوال صوصقلا حرش 3 ةكرت نبال مكحلا صوصخ حرمت

 ْ ىرانقلل بيغلا حاقفم حرش مز“ ىدنفا ىلايل صودصقلا حوش +مإ ىماج كلذ صودصفلا

 حاتغم حرش «مأ ىونفقلال بيغلا حاتفم حرمت هه ىقينزالل ببغلا جاقفم ح 2 ٠م

 ىلازغلل مولعلا ءايحا ءه» قولخل ميحرلا ىبعا صوصنلا حرش «« ١> ىرازاه تآل بيغلا
 ع

 خيبات حرش لأ ١ ىناغرفلل ضراغلا ى ءوذأ ةّيدأت حوش 30 ضرافلا نب رمع ناويد ه1

 ةيدات موش 1“ ىنيروبال ضرافلا نبا ناويد سرش ك# ىومال ناولع نبال ضرافلا نبأ

 ىماج الإ تاعمل حرش كم ١ ضرافلا نب ردع ناويد سرقش 8 ١ ىرصيمقلا دواحل صراقلا نبأ
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 ىناشاكلل ندرداسلا لزاغم حرش ةلالدلا ماكحاب ىهسملا ةيرهشقلا ةلاسرلا موش

 ءاروزلا حرش .. ادصو هحص ءلاسر ك1 2 ىماطسيلل ةيفوصلا تاحالطصأ حوش

 ىربشقلا ةلاسر ندب“ ىراللا نيسح نب ديد ءاروؤلا حرش ببأ ىدبيالا ساببلا نبأ ديك

 تيقاويلا نبا ةقيقللو ةعيرشلا ىمأ مالك نيد عمشل 3 ةقدرطلا كولس 0” فودصتلا 3

 يودقللا تاكفنلا 1١١ ناثللا ةلئسأ :هجو نع قارنا باكامل _ فشك ىنارعشلل رعاوألو

 حيسلل ,نايبلا ةطقن نبك لاصخل عماج «» ىجكزريلل قرغلا بناج ىلا ىبغلا بذاج

 نال ىصقالا لك بم“ ةكرذ نبال ديهمتلا ح و بدأ ىدر ف قاردثالا عماو عماول الع ىقطصم

 لودصا ىف نيقملا نيغ نبع ىدرورهسلا نوحلا باهشل فراعملا فراوع مل“ ىسوبدلا كوز

 ىماج الا ىوفنثم نيقوب حرش مك  ىماج الك اشراي هجاوخ نانخس امم نيدلا

 تاقرمو دوجولا تآرم سبأ  نوميم نبال نيلئاسلا ىدابم بدم راكفالا قالو رارسالا زنك هد“

 ىراقلا ىلع هدمجرن 11 ىرصيقال دوهشلا نيع ق 0 ىروبلا ىيدلا ىدوال دوهشلا

 " ىيبدرالل زار  ىشلك حرش 065 2 ىربللا ةيداقلا حرش كل" ١ فيرش ىونثم 4 ' هداز ىلعل

 ىستكالا قال فرعتلا بانك جوملا 1 ىلازغلل سفنلا ةفرعم ىف لاثمالاو زومرلا د

 ىوكربلل هيدوكم هدقيرط 1+ فيلحتلا فيقكتب فيرعتلا كلسم ىوذقلا

 ىدذنفا بجرو ىيدج ءدقيرط جر 1 م قارعلل ءايحالا ثيداحا ميرظت 0

 ىقح مهتاربال هما تفرعم م.* 2 ىئارغط ناويد م.“ ١ ىونقل ىوكرب ههلاسر حرش ه.أ

 ىسراف ىماج المل هللا الآ هلا ال حرش مم ىسراف ىماج المأ هجاوخ هجوت فقيرط ه.+

 ىماج كامل جداول 2اس 01

 بطلاب ةقلعتملا بتكلا

 حرش 1. نوناقلا حيرشت م.م هل ةاجنلا باتك عم انيس نبال بطلا نوناق هم.

 ىسيفنلل رجوملا يرش ما اشاي ىجاحن مالالا ءاودو ماقسالا ءافش م: بطلا نوناغ

 ىلايبارسالل ىالبالا لوصف حرش ما“ بلحلا ىف زرجوم ما“ ١ ىئارسقال رجوملا حرش ما“
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 قكت ماء بطلا ىف عسي ال ام ما“ هليذ عم دواد ءوركذت ىدتبملا ةعاضب ماد

 مييسولا روتسد للا !١ . ةيطينلا حالف دلأإب نينمولا افك ةمجرت ه1 . بطلا قف نشنلا

 راطيب ىبأ تادرفم ما“ ةيبطلا لئاسرلا ةعومجم م““ + ميدقلاو ىيدلمل بطلا ىف

 دوعسم نيدلا نكرل ءادلا عفد ىف افشلا تآرم ملم ىسيفنلا تامالعلاو بابسالا خوش ىلا

 بطلا ةصالخ مل, ىوململ ناخرط نبال ىوبنلا بط هلا“ ىناليأل نيدلا ميكح ىبا

2700006 

 بزح هل“. ىناهب كمت ييشلل رارسالا عينم ملا ىقفار دم مامالل رارسالا رع هل»

 ىنود دلال راونالا ةقيرح م# صاوشل ةفرعم ىف صاصتخالا وفك م" ىلازغلا مامالل مظعالا

 م"  موظنم ىهلا تاحونف ءدلاسر م"»  تاياغلاو ىدابم ما"* ١ فرعلا ريسين ما“

 سمش م. راوثالا ةضور مل" >> بلاطألا ريسمت م“ بهذلا اولا م“ قافآلا راهزأ

 3 راوذالا ةقرب م“  ءاهسالا ريسكا مث*  ةحلط نبال مظعالا رسلا ىف مظنملا رد م اورالا
 صاوخلل ةذازخ م# وصلا وس م 22 فئاطللا عماج م2» >فوردل فئاقح م*#

 ءامسالا ةفج مما  تافنصألا ةطبز مه.  موقرلا سمش م1  ىناعملاو مولعلا ساسآ ه٠

 ىذمرتلا مامالل ناآرق صاوخ.همم» ١ ىلازغلا مامالل

 خضيراوتلاو رهسلاب ةةلعت لا بتالا

 ناكلخ ىبا خيرات مهد نودلخ نبأ خيراق م0 ” رهثالا نبال لماللا خيرات موز“

 ا ىوأ ىبفعلا خيران حوش همم ىيدعلا خدرأت موا جالصلا نبأ خيرات مم

 خيرات كل“ «داز ىبلح ليذ عم كار خيراش مكإ ىكرومم ا خدراق مل. ىحديمتال فلسلا

 للا ىلج نيمأ خيرات هاد م« كان خراف 1 هداز انج خيرات م1 امنع

 هداز نك نسح خبرات ملم ىجطقال كالا خيراق ملأ ىدنفا نويسح نفرازع خيرات

 مربإ ىدفكا زوزع خورات مالأ فاصو خيرأت 3-3 دناوخرمل افصلا ةضور خيرات م1
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 ليذ ماه ىدنفنا لود ىدج قفئاقشلا مجرد مبا فئاقش مل“ رووجت خيران

 ةبيتق نبال فئالخل رابخاو فراعملا »+ قاّشعل فئاقشلا ليذ مبا ا ىئاطعل قئاقشلا
 ع

 ىلجح بتال هكلذف زير مم. 0 ناقسبلا تارمث م1 ىطويسلل ءافلخلا خيرات م١

 فش هىل* كلامملا ةفرعم ىف كلاسملا حضوا مدا م ىباج بتااكل امن ناهج محا

 راهخالا ةرماسمو راربالا ةرضاح هدم >نادلبلا ميوقت هم* راطقالا بئا#ت ىف راعزالا

 م ىطفقلا نيدلا لامج ريزولل ءامكحلا حيرت م«  رايخالا تاقبط ىف راونالا حقاول

 ىمظنل افلخ ىشلك زحيرأت ما.  ىناعرب خيرات مم مالسالا بقانم ىف مالعالا هد

 ىطويسلل ةاكنلا تاقيط م1“ ىروزرهشلل ءاهأل ضيرات مك“ هجاوخ خيرأت 3 هداز

 عم اغبولطقل مجارتلا أت م ١ همان نوياجم مد ءايطالا تاقيط ىف ءابنالا نوهع 3+

 ىسدقملا نيدحلا فقذوا نييشيرقلا باسنا ىف نييبتلا م٠/ ١فنم ىلع ليذ عمو فداقشلا

 ةعون 1. ىرفرقم ططخ 1.. 2 ةديدعلا ةلوسالا عم تايلوأ نامزلا لابرغ م1

 تاقبط 1.  ةنيدملا ئيرأت ىف ىفطصملا راد رابخاب افولا ةصالخ 48 رصم خيرأت ىف نيرطانلا

 1 نيطيسلا لاوحأا ةباكحصلا ءامسا ىف ظباصأ 1. ىميمتلل ةيفنكلا

 ةريس ىلع ساوبنلا روق 1.٠ سانلا ديس ىبال رثالا نوببع ىللل ميعاربال ريسلا مظن

 رداوذ 1لأ سيفنلا سفنلا لاوحا ىف سيمخكلا 1. ١٠ ةيماشلا ةويسلا 1 سانلا ديس

 ىدرلل قارعلا ءاملع ىف ىاتشملا ةعوت هداز ىريكشاطل رايخالا بقانم ىف رابخالا

 ىخركلل ناعنلا بهذم ءاهقن نم رايخالا مالعا م ءايفصالا تاقبطو ءايلوالا ةيلح 11“

 ذلمل سنالا تاحفن 10 2 ىوارعشلا تاقيط 11 ىفطصألا راد رابخاب ءافولا ءافتقأ م

 راتاقلا كولم رايخا ىف راهسلا عيسلا 11 ١ ةرعاقلا رصم رابخا ىف ةرضاخل ىسح م ىماج

 ىتتعلا خيرات حرش 1 ١ همان ريبعت 7 ١ كولسلا نسحل اًبيغرت كولملا ةكصن 1

 ىسرافلاب ىماج ال سنالا تاحفذ #1* ىماج الك ةوينلا دءاوش 1“

 بدالاب ةقلعتتملا بقللا

 ةسامالا ىلع قوزوم مامت نبال ةساجل حرش 1" ١ 8 مامت ىنال ةسامحلا 0
7/1 41 
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 ةسامحلا حرش 1 ىدحاولل ىنتملا ناودد حرش 9 ىنقملا نآويد 1 راموط 1

 قرت ع ىقاكاز كيبع قا تايلك 10“ م ىلاهفصالل ريبك ىلاغأ ون» ٠ ىزيربتلا بيطخ

 هحرشو رابكلا جداصن عمو ىرشخمزلل بهذلا قاوطا عمو ىناهفصالل هحرش عم بهذلا قابطا

 ةيبيصخلل تاماقملا موش 1: ىشيرشلل تاماقملا رش 1| ١ ىريرحلا تاماقم

 ةحيصق مرش 7. #8 نيدحلا ماصعل بدالا نازيم حرش 1 ١ ىمزمؤلل تاماقملا حرش 1+

 مخ نبال ةيزمهلا ةحيصقلا مرش 180 ىهدالل ةيرقملا ةديصقلا حرش 123 2 نورحب نبأ

 ةظدرجلا حرش 3 ةدوم لا ىدص راهظا 9م قوزرم نبا#ل عا يلا ةلببصق حرمت 48 ىكملا

 2 91 ةدربلا ةديصق حرش ل ىدادهغبلا رداقلا دىبعل داعس تتاب حرش ظيشاحأ عم

 ةرك لت 51 ةيبارلا مرش عم ةقابذ نبال نوديز نبا ةلاسر حرش 1+ هيلا ايزي

 هم“  ةروصقملا نرش ىف ةروصخل داو: ٠0  ةينودمال ةركذت نم ةعطق 6. 2 * ةينودملل

 لياخ هرقل نوديز ىبا ءدمجرت #1 (<ىدفصلل مجكلا ةيمال حرش 10 ١ هريغو ةروصقملا حرشت

 سابع" ىالل ءاندالا» تايابك هم" -- ئددقا ميل ركارضلا#ةشارغلاكاصبلا انراوهادم 2301 ١

 وغك 8 ىتلاعتلل ضيرعتلاو  ةيانآلا 0م ىطويسال تارضاختلو تارواكملا +٠0 ىناجرإل

 لاقمالا ىف ةرذخافلا رد 1 ىبلاعتلل هببلا فاضااو فاضملا ىف لوعي ام ىبلاعثلل باتكلا

 روصنم قيال تيقاوملا تييقاود عم لاثمالا بورض 112  ىناديم لاثمآ 7#  ىبلاعثلل ةرداسلا

 ظخاشل ماماللا(نييبعلاو .نايبلا 10. ريقالا ىبالا قو عاشلاو اينكاكلا كاد" | 4«رئاشلا_لثه

 بادآلا ضور هليل ىركسعلل نيقعانصلا بانك للا ديرغلا ََقَع 11 ةميتبلا 5141

 ,رايقعلا شمالق 1.8  ةييتق ىبال ءارعشلاو رعشلا 11 ءالمالا -ضايدو ءاشنالا ضاير

 ىرجنشلا ىبال ىلامآ 6 ءاغلبلا ةقيفس 1 سلاجملا زارط 1 ١ نايعالا نسا قف

 ىرعملا العلا قبال مولي ال ام موزل 1+ 2 دريملل لماك 1.٠ ىورقملل بيطلا فرع ؟1

 بدالا ,3ق: سابتقالا سشاسا دب ىبلخل ميعاربال غباوسلاب ىمسملا غباونلا حرمت 9

 ةغالبلا صهن ؟5 نيحايرلا ةرخافم ةذ“ ناحجرلا ةحفن كل“  ىناهفصالا بغاولل ةعيرذ 1مأ

 ىلادمهلا ىيدلا سمدشل فئاقألا فئادح اة ”ةغالبلا صهن رش ةم ىلع مامالل
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 ةذاين نبأ بطخ 513 ىدنفا عيان ترضدح ءديربخ ناوهد ك1 ىرصخالل بادالإا ركز 1م

 ةنيبج نع ىجخألأ حبص 11 سار كيداورقب ىهسأملا ىيوخال ىلادبم لاثمأ رصنخم

 ىهزراوخ تاسشخم 19 ىضتوم فيرد سلاجم 1 ىضاقال مواعلا عهبافي 93 ىجنذلا

 تاءاشنا ةعومجام 110 2 ىزيربت ديحو ازويم تاّمشنم 4 ىماج المل تايشنم 0

 سلود دا قاوددا ١١ 2١ ىرمك عراوتدا 101 قبانب قاويق 11 1 ىبلألل نيحلا حا !تالسرمو

 فئاطل (!..خ ىفئتاه هدديمويدحا 1...“ ىماظن 21ه تح[. تاكودتن ناومد أ.

 ةيناص تايلكا م لابخلا

 ةديدعلا ىنونفلاو لثاسرلا نم ةعومجاملا بتكنا

 نونفلا سئافن أمم رع ىلماعلا نوحلا ءاجهيل لوكشك 0 1 لكاسولا ةعومدكام 5

 حاقفع ىمسملا هداز ىريكشاطل مولعلا تاعوضوم مولعلا جزومنا 1 * ىسوطرطال

 5 ديفح ءدعوم## ا(.  جابيدلا ةرغل ٍىاقلا ةرد ا."  ىدوسلل ناقسلك حرش الأ  ةداعسلا

 موصعم نبال رصعلا ةفالس ا[. ةفلكل سمش نبال رابخالا رردو راوثالا تاع! !.*

 دمحال ملكلا دراوم حوش ام رمعز ءاهبلا ناويد ا نيحلا ىضر فيرش ناويد ا!.!1

 تايعيدبلا ىف ريبضتتلا ريحت ا. ١ ىدفصلا حالصلل نايمهلا تمكن !.1 ١ ىدنفا ىفيظن

 تايقارعلا ىدرويبالا ناويد [.* ةيوبنلا ةريس ىلع ءالمأ [.8 ىالع قالخاآ ا!

 ظركلا حرمش !. 0 2 ملكلا دراوم ا(!" ١ صاوغلا ظرد رش [له ١ تدالا دراوم ا.“

 ةروصقتم حرش 5  اشاه بغار تاريخ بحاصل ناويد تاياك ا » .ةيبرعلا زاغلالا ىف ةيفشل

 | ىلاد# ميلك تايلك ا. ىزاريش قرع الم تايلك [.», نيدلا لالجل كيرد نبا

 بيترذ اب ىبلج بتال بتللا ىماسأ !.**  مولعلا بئاغر ا.”* ١ 8" فقاولل بغارلا ةنيفس

 ناويد !.”« 2 ىسراف ىلاحمهلل ظفاح لزغ حرش !.30  موظنم ناتسب اه ١ ىناب ىجهبرع

 اهشاه بغار تاروخل بحادص ناويد ا(. ٠ .:ىزاريش ظفاح ناويد 2.0: .ىرورسلل ظفاح

 ىعمشلا ناناسب مرش (.8» ناسي [.5» ىدعسل ناتسلك 5 باذأ هدعوم ([.,

41 
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 تاقلعملا رش ا. ١ ىرورسلل ناتسلك حرش ا.25  زونللا عماج هيدلو حرش ا.**

 ع مامئتان دوهلم 1.م ىرصبق ءهيشاحو ىسادنال ضورع جرش ع ىهكافلت

 غباوذ حوش إن د ىماج الم تابلك ا.هأ 0 تافيرعت أ.ه ىجوشل نامسراهج حرمت

 ىلاوملا نم ىيدلا ماصعل ةيربلا ريخ ىلع ةولصلا ىف ةيرضملا ةحيصقلا سرش ا.ه“ ملاكا

 ىلع داعملا ريخذ ةديصق سرش ا.»  ةيربلا ريخ ىلع ةولصلا ىف ةيرضملا ةديصقلا حرش اضياأ [.ه*

 عرض ل نيحلا ماصعل ىسلكنا ضورع حرش ا.ه  نيدلا ماصعل داعس تنناب نزو

 حر [.هآ هدرب ءودوصق حرش لق [.هد ىيدلا ماصعت ةيسرافلا نيناوقلا ىف ةيرد جتافم

 المل 3 ءدلببصق حرش 1 ىماج الك يفيق ءددبصق حرش 1 ىماج الأ تامءابر

 ريبك ىلعم (.2* >تملادع ءهلاسر !.1* ىولعد ورسخ تعيب سرش |. ىماج

 هيفاق ءدلاسر ضورع ءدلاسر (2) ريغص ىاعم 1 طسوتم ىاعم |.

 ىهماج داما اكيلزو فسوبي أ راوبالا ةكايدس 1. رارحالا خوؤكنت 1

 ىماج المل لاسباو نامالس ا. 2 ردنكسا ءدمان زرح !.«“ ىماج المل نوندو اليل 1.

 لاش ىماج المل ثتلاثو ىناث رقفد ا. بهذلا ةلسلس نم لوأ رتفد ا.ه
4 

 اشاي بغار ءدناخينك نم رتفدلا تمن ىناودلل ةمان ضورع

 نم اب اد ردلكد كوبي ىنعي نوم رد شرع رهع نب زدزعلا دبع ظفاحن ىكريملا خيرات

 هنس رديا_ نايب بقانم ردشمنلوا بهقرت هنيرزوا تافورح ملا اددع فئالذل هفطلب ىصخحا

 الضف ضعبو رديا ناهب دفسي هنس هجراو هتسدنس ترود ىمركي كيب ندناسقط زوي زوقط

 ردشمنلوا فيلات هدنذامز هم ناطلس رجيا نايب ىرلبقلو ىكيرلمسا كتفرعمو توق بحاصو

 زجلا اددع فالكل هفطاب ىصحا نم اب ىلوأ ردلكد نودم رد شرع ىلج نيما خيرات

 ىنبقلو ىنمما كفيرب ره هسيدلك ىلو ردق هن ورب ندربمغيه مذآ ركشمنلوا بيترت هنيرزوا تافورح

 هجانرأو هتسدنس ترود شمتي كيب ندنستس ترود ىمركي كيب رديا نايب ىنيرلتاكحو
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 انما مارل ىدسملا لعج ىذلا هلل مال ىلوا ردلكد نودم رد وع ىبطقلل ةكملا خيرات

 فيلات هدنئامز ناميلس ناطلس هدئسدتَس زوقط شمتي زوي زوقط رديا ناب ىآ رليدايا

 هجكرت رد راربالا ةضور ىمساو ىدنفا ردرع خدرات شهيا ريزو .اشاه ىمدو شمنلوأ

 صصق رد ةنيرزوأ للصف ترود خلا سايسو دكوح ميوش رينع ميسن 0 ردلكد نودف رد

 ىنغيدلوا حتف كتيالو ضعبو رهيا نايب ىنضارقنا رخآو ىنيروهظ لوا كتلود ضعبو ىياهبنأ

 بانك ردشمنلوا فيلات هد>فترازو اشاد كمكمو هدننامز ميعاربا ناطاس رديا نايب

 0 ل1 2 ل داتحم ورارلالك . كرا رار هلكت رو دمار درا رقرا بيتل ىنال :فقالكلا رابكاو كزاعلا

 روهشم صضعب هجانلك هتسنس وأ نوا زود ىكيا ندربمغيي مدآ باتك اذ» تلا ةبيتق نب ملسم

 ىتلود نويمطاف رديأ ,نامد ىرلربهغيد» ضعبو رليدتيا تافو نديبس هنو ىنمسا كراعاشداه نالوأ

 ميعربال ناتسيلا تارمث ردشمنلوا فيلات هدننوك رع هاشداه رد ولدآ مصقعم ههنلئاوا

 هلل نمكلا  ملسو هلاوا سسمكم ااندكس ,ىع هللا ىلصو ىو رحاكذد نوم رد قرع فسود نبأ

 رحشمنلوا عمجو جرد ندنرابانك خدرأتو لكد هنسب هنس رديا نابب باب باب ملا تاتشلا عماج

 زوي زوقط رديا ناهب ىنضارقناو ىنلوا كلود ضعبو ىرلازغ نالوا هدننامز كربمغيو ضعب

 بشاجم ىف راعزالا فشن ردشمنلوا فيلات هدنذامز ميلس ناطلس رواب هدنسدتس ىكيأ

 يلا بابسالا بيسمو بابرالا بر هلل كمال ىلوأ رد هجبرع شممتيا نايب ىنمسا فلوم راطقالا

 ىراغاد روهشم ضعبو ىنغيدلدار» نوك هن كراكوكو ىراري لكذ هنسب هنس رديا نايب باب باب

 نامد رد ىلوك هاشداي ىغنق ردشمنلوا فيلات هدنذرات نوأ زود ىدي رديأا نايد ىراودلبو

 نباد ريهشلا دم كلامملا ةفرعم ىف كلاسملا جحضوأ ردلكذ كويب كي شمعهمتا

 ردلكد هرزوا بيهترت خجلا اًجورب ءامسلا ىف لعج ىذلا كرابت ىلوا لكد كوهب كي رد هدبرع كايس

 ناطلس هدنخررات نوا زوهترود ردبا نايب ىطيد# ركبو ىرزيكذ ضعبو ىخوسا كراتكلم ضعب

 ىف راونالا حقاول ردشمنلوا فيلات هدننوك ىعاشداي دومكم نب ىلع نب ليعمسا

 هنايلوا ىلع علخ ىذلا هلل دمأمل ىلول ردلكد نودم رد هجبرع باّتولا بعت رابخالا تاقبط
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 وبدأ هركص ند لنمحكم ىربهغبل نامز رحآ ردنكد ةنسي ةهنسو هرزوأ ببنرش خلا ةماعنا عاخ

 ىدب نا ماكس زوهترود رديأ ناب ىرلازغ ضعبو ىئرلتافوو ىئرلاوسأو ىرل ةهفيلذ ناك درب ندرعكب

 ىف مالعالا باتك ردشمنلوا فيلات هدننامز هاشداي ناوعلا نا ناطلس هدنخيرات

 ءىت لك فقلخ ىذلا هلل جمل ىلول لكد كوبيب رد هجيرع نسل ىلع ىا ظفاحن مالسالا بقانم

 كدوكحم ىريمغيد نامز رخآ شمنلوا نايب لصف لصف يلا وع ريغ نم هقلخ نسحاف

 ءاةداي ىغنقو هنس ىغنق ردبأ نابب ىخيرلارغ ضعبو ىةسةولساسو ىنجارعمو ىراتازجاعم

 راوبذا ةرضاتك ردلحد مولعم شمدموتا نايب ل ىفغيدلوأ فيلاق هدننامز

 ردلكد و رد هكايرع ىلع نب 5ع شرع نبدا نيدلا ىح ملاعلا مامالل رايبخالا ةرماسعمو

 هلحم ضعب كرلربمغيه خلا راربالا ةرضاحم ىف دئاوفلا سومش علطا ىذلا دلل ىمحلا ىلوا

 هنسد دنس ش.وتقيأ نامب باد باب ىددهدلب ضعبو ىراكوكو ىقرلعا شداي ك.هجتو ك.ببرعو ىنيرملا كنك

 سشمدهذا ناب ىلأ رد ه«هنئامز هانتداد ىغنق ىكلو ردشمنلوا فيلات هدنخكرات رجه ىللا زوهشمب لكد

 هلل دوكلا ا رد هدبرع ىطفقلا نسحلا ىبأ نيدلا لامج ريزوال هءاككلا خادرات

 ىنيرلوسا كرلخاشداي ضعبو كراربمغيي ضعب ْضلا لقعلا بعاوو للجو ىلق ام معو لكلا فلاخ

 شمنلوا بيتر ةفيرزوإ تانورح رهيا نامج ىقاتداوح نديا روهظ هدنرانوك ضعبو ىنيراتكرحو

 مجارتنلا جان شممتيا نابب شمنلوا فيلات هدننامز كهاشداي ىغفنقو هددهنس ىغنق

 مساق لضفلا وبا ةمالعلا ظفاأل ملاعلا مامالا حيشلا لاق ىلوا رد هجنودم رد هدبرع اغبولطقل

 ىنلعفو ىذوسأ كذةذسمك قود ويد ىدليأ روهظ مماع نالف علا دس خس ىكبا زوتوأ زود ىدي خلا

 هدنبرق اشاي مساق ىدنفأ ىرورس شمقيا نامب هجانلك ةننامز ىدنفا ىرورس اذ شما ناب

 ىفطصم ناطلس ولغوا ناميلس ناطلس ردنوفحم هدنبرق ىتماج ىدنك هدنسءا## ىثاب هيد

 ىروالاع روهشم نجيحك حعجحفلك ةندس خس زوقط شمتلا زوي زوقطو شمنلوا فيلات هدننوك ناخ

 نودم رد هجبرع نمولا هبع نبا نيسحم نامزلا .لابرغ ردشمتا نايب ىرافلوم ضعبو

 ةركاش ناش 8 وح موي 1 نامزالا بلقم نايدحلا كلما دلل 3 3 رد ربتعم تعباغ ردلكد

 هيابند هدونس رب رح ىتعب عسي دنس ةكانلك 000 ىلللا زوي ىدي ندنسونس لوأ كىن ىن
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 روما نديا روهظ هدرل هنس ضعبو ىنيراتافوو ىخيرل لعف ضعبو ىنرامسا كرل ةسمك روهشم نلك

 ىزيرقملل ططخلا باتك ردباتك وب ىككوس تياغو تداجم كيم رديا نابب ىيهبورغ

 صضعب ٍْضلا ملعي نكد مل ام ناسنالا ملعو مهفو فرع ىذلا دلل دمحخل ىلوا ردنودم رد هدحبرع

 انب هددنس ىغنق ىرل هسرحمو ىرلعماج نافلوا انب هدتئامز لواو ىقرلتافوو ىنيرامسا كناملع

 هنئسفتس شنب رودي تلا رديا "نايب ئيءدام نالوا عقاوأ هدرل .هنس نضعبو رديا نايب ا ىحنلوا

 هدننوك كهءاشداي ىغنق نكل شمتقيا نايب هجنلك هنسوتس ركس زوتوا زوو ىتلا بوهيا ءدب

 نو دم ردا ةيبرعا, ل طووشالا قيحلا] لالكلا, ةديقعلا ,ةلاسالاو: تاَيلوا نسل

 نايب هنيرزوأ لصف ىدد زوتوا لأ اًرخاو الوا ضال كل ةياهن كلب رخا ايو ةياحب الب لوا اب و

 فلخ تقو هن رلكوكو رلرب ردشمثا نايب رلددسن ولرد ولرد هللصف رب ره لكد ةنسب هنس شمنلوأ

 ىتنوك تمايقو رهبا نايب ىدنلوا قلخ نامز هن رلكلم ضعبو ملقو حولو ىسركو شرعو ىدفلوأ

 كي رديا نايب ىرلتلود شملوب ضارقناو شمدك مدقم ضعبو ىننامز رلربمغيه ضعبو رهيا نامب

 فتضم ىدنلوا فينصت هدنئامز هاشلاي ىغنقو ىدنلوا فيلات هنس ىغنق نكلو رد ربتعم

 رد هجابرع ىدوهمسلل ىفطصلا راد رابخاب افولا ةسالخ نشماتتا "ناب" ؛هدفنورد

 ةورزوا بابا وحس ملا ةلياطتتسملا :اهرابخا 'عامملل .بولقلا" قوشو :ةباط فرش ىخلا هلل ىفلملا لوا

 ىنترجاع هيعنيدم نددكمو ىفرلفصوو ىنلسن كدمكم ىريمغيو» نامز رخآ ردشمنلوا بيترت

 كوببو روهشم ضعبو ىرلعماج نالوأ فيتع هدنتكلم برعو ىرل «نام ضعب نالوأ هدنناعزو

 نكلو رديا نايب ىنغيدلوا رانلاب قارحأاو مدع هلينامز رلري ضعبو ىراويق بيجتو بيرغو

 مولعم شمدمتا ركذ هدننورد فنصم ىنغيدنلوا كفيلا هدنئامز كهاشداد ىغنقو هددنس ىغنق

 رد هجنودم رد هجابرع ىميمتلا جيشال ةخيفنلل تاقيط ردلكد روح كيو رداكد

 ردشمنلوا نايب هنيرزوا تافورح يلا هرهظيل فل نيدو ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلا هلل دم ىو

 نقلوا 1.0 نسا زةقيتلو "فيلات هةننامز,:نراخ ,ميلس 'ناطلطا ىبا«دازه: ناطلشو# لكد:ةنسب انس

 ىغن-ة كرلماما ىرليحاص بعذم مهدننوردو شمهمتا نامب ىنغيدنلوا فيلات هنس ىغنق

 ىذوملهسا كرلهاشدايه ضعب نيك ندفلسو ىنكيدتوا تاثئو هدهداب ىغنقو بوغوط هدوداب
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 نامب ىنثداوح ضعب نالوأ ه«دنرلتقوو ىنرلكد قيا تافو هدلكم ىغنقو بوغوط هدلح“ ىغنقو

 هجيبرع للا دبع نب فسود رمع نأ برغملا ظفاحن ةباحصلا ءامسا ىف ةباصا رويهديا

 نايب هنيرزوا تافورح يلا دمحم نب هللا ديع نب فسوي رمع وبا هيقفلا لاق ىكوأ رهنودم رد

 ىغنقو كقفلود ىغنف نكلو شمنلوا فيلات هدنخيرات ,ىكيا زويترود لكد هنفسب هنس شمئنلوا

 ىنسولسلس كدمت# ىريمغيم نامز رخآ شمدهمتا نايب هدنجيا ففصم رد هدننوك ىعاشداي

 كراهاشداه ضعبو كرليلو ضعبو كرلهباك ضعبو ىفثداو> ضعب هدننامز دكناو ىنغو دغوطو

 رابخالا رداون شمئيا نايب ىنثداوح ضعب نالوب عوقو هدنرلنوكو ىرلتافوو ىقرلمدسا

 نغيلي 1نِح هللا نخا .كوا ردلكدا نودم كو رد !ةجيبرع ا هفارب قزيكشاطل رايخالا بنات

 لكد هنسب هنس رهشمنلوا نايب هنيرزوا تافورح خلا هلأ ىلعو دمج ىلع ىكصاو هلالج بانج

 نامز رخآ هدننامز ناميلس ناطلس ىزاغ شمنلوا فيلأت هدنخيرات وكس زوتوا زوه زوقط

 ضعب نالود عوقو هدنرلذوك كرلذثاو ىنيرل للسن هكرلناو قرلمسا كترلدباكص كدمدكم ىربمغيد

 شمتيا نايب ىنكيدتيا تافو كجاجحو شمنا ناب ىرل هفسن ىريغو ىراتافو كرلناو ثداوح

 نودم كي رد دديبرع ىدحرلا دم تاكربلا نال قارعلا ءاملع ىف قاتشملا ةعرن

 شيمنلوا نامب باب باب لا هتاذ ةقيقح نع لوقعلا ةياهن ترصق ىذلا هلل نمل ل ردلكد

 انا هرزوا مظنو ىنمسا كرل هنسمك لماك ضعب رد هرزوأ مظن ىلكم قودو لكذ مدسب ةنس

 زوي كيب شمتيا نايب ىرل هنسن نحيا روهظ هدنرلتوك كعاشداه ضعبو ىنيرل هدام ىكيدليا

 شمنلوا فيلات هدنترازو اشاي سمح بغارو هدفئامز ىفطصم ناطلس هدنخرات وا شمني

 رد هديبرع ىدوهمسلا ماص ديسل ىفلطصلا رابخاب افولا ءافتقا باتك لكد ريقعم كي

 ىلع هللا دمح كعب امأ ملسو هيكتو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو 1 رد هنو مو

 هنيدم نددكم كلمت ىربمغيي نامز رخا لكد هنسب هنس شمنلوا نايب باب باب خلا هثالآ

 ضعبو ىنيرلوصاخو ىنيرلمسا كرلوتلب ضعبو ىنير) هصاخ كن هنيدمو كن دكمو ىنترجاف

 هن رلعماج فيتع ضعبو رليدلوا نكاس ٌرَلُمك ورب ندمدا ترضح هدرل هدلب ضعبو ىبرلازغ
 رولوا رلتبيصم هن هدرلتقو لوأو رديبا روهظ تمقو هن لاجدو ىدهمو ىدنلوأ انب ةليا تيقيك
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 رد ىنامز هاشداه ىغنق نكلو شمنلوأ فيلات هدنخرات روقط نوا زوي جوا شمتقيا نابيب ىلأ

 نودم رد هجيسراف ىماج النمل سنالا تاحفن رد ربتعم كي شمهمنا نايب ىف

 باب باب ملا ناكلاسو نايلاط لد هدصرع ءروعم رازغرم هك ارىديم كح ىادج و ردلكد

 كراماشداوه ضعب شمنلوا بيترتو ريركت ةلقيسانم ركلكد بترم ش.ءامنلوا نايب هنسب هنسو

 ضعبو ىرل»ذام نالوا هدنامز لوا ضعبو ىرل لعفو ىنرلمسا كرادسمك لماك ضعبو كرليلو ضعبو

 رممالسالا خيشو هدنخرات رب ناسكس زويزكس رديا نايب ىنكيدلك هيايند دنس ىغنق كنالصف

 اكل ! عبلطلا رد هقتنآمر لوبمالسا صتاف نم .ناطلسو ئراضنالا دمحم ىب هللا ديع

 دوردو دود دي 0 ردلكد نوحم رد ةهجوكرت ىهاضر يوك ةيسل راقاقلا كوملم رابخا ى

 حون لكد هنسب هنس ركشمنلوا نايب ثح ثسحب خلا دوجولا بجاو بانج هدتةسياش دودعمان

 ىنحتف هينطنطسقو ىرلعاشداي تاقبط ترودو ىميهلقا ىديو ىقوكسم عبرو ىنلاو>ا ربمغيب

 هنو ىروهظ كزيكنجو ىقرل لعفو قرلمسا كنرلهاشداه راتانتو قروهظ ءادتبا كنتلود نامثع لآو

 نب ناخ دومد“ ناطلسو رديا نايد ىنسلمكلا ىف ىدنلوأ هيمهسن ويد ريكنج هليا بيس

 نايب هدنجيا ىدنلوا فيلات هد هنس ىغنق نكلو شمنلوا فيلات هدننامز ناخ ىفطصم

 تايبدا ردلكد نودلم كي رد هجيبرع اشاي طه بغارل بغار هدنيفس ردشمدمتا

 تاجانلل ةلسمللم لسلست عطقنا هدوجو بوجوب ىذلا لل جمل 3 رداكد ندخيراذ ردنَدتنق

 شمءمتيا نايب ىنكيدتيا فيلأت هد هنس ىغنق نكلو رد هنيرزوا باب باب شب ىمركي زوي خلا

 ىنحرش ديحوت هدملكو ىقيآ ضعبو راثيدح فقلعتم هيدايخ ضعبو فّلعتم هيحافو هيلمسب

 ىنناكتما كنبيحاص سوماقو ىنيرلشد تكناسناو ىنسانعم كناركمو ىنسانعم كردقو ءاضقو

 رايتخاو ربجو كلقملا نامياو ىنفيرعت مالكو ىنملع باسح ضعبو ىنفيرعت كنماع تامسلطو

 شمتيا ناهب ةليا باب اق رب ىنلاح عيمج كنارقو ىنتيفيك ىلوزذ كنارقو ىنتفس ندوكنو ىنلاودا

 شمنا نايب هليا باب اق رب ىنساقب كراذاجو ىنةيفيك كناسناو ىمنهجو ىتنج هرزوا ىهذم ايكحو

 نايب هليا باج اق رب ىنتيفيك كرلملع ضعبو شمقيا نايب ىنسدص.:خ كرلشاط ضعبو كتاتابن

 ردباقك بداح رب شمنيا نام ىرل ةنسن ولرود وئرود ,داسو شمتيا نايب ىننافوط حوذو شمنني

 نا 42
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 رد رلذوب فيوش مساو مظن ناليزإب هدنرزوأ كنسويف جدأ كنس ةهناخ بنك كناشاي بغار

 ميوشبممن ايوك هدهمب باتك نوي ام

 ميوشيمن او كسرن امد. ىمدمع ان

 ميظع اي هعافترا ولع ءىش لك ىوف خماشلا داب كيصح يل
 ئكا«دقرروااكتسويك ةكزواو هزع لي الف ءايربكلا» كبجملاو زعلاو رخافلا ناشلا اذ
 نونفقلل ةيوامل ةفوقوملا بتكلا سئافنلا ةنازخ هذع رد وب ىخرات هناخ بتك هرزوا مظن نالبزاب

 نيف وعدا مح ىب ضمت باوملاو فراوعلا ىذ هالوم ءآلا !أ ريقفلا اهانب ةفورعملا ةلوادتنملا

 ىلعالا هتاضرم ىف ةبغرو ىلاعت هلل ةيسح بئاغرلا وئاح نيذلاب هللا هلوز بغارلاب مطاعالا رودصلا

 فرشلاو علا هل نم ةرجحع نم فلاو ةثامو نيعبسو تمس ةنس كلذو

 نيران ؛هكلف ,نعد  هلميب جرير |ةلوذ

 السما ةسنتيإ ىنورهم خر هداس ندلاخ

 اددخ فقيفوتب ىدلوا ملع هدناذيتك وب

 اشاي بغار ترضح ارزولا ركص فقو

 | [104 ةنس

 نيمالا هعولا ىداص هللا لوسر سود نيبملا فدل ىلملا دالا الا هلا ال

 رد ود وزان ىك ههنرزوا كنسويق ةرشطو

 هللا ءاش ام

 ةميق بتك اهيف

 .د وب تاملك ناليزاب هدشاذ ىك هدنجوا ىثاب هدنربق كناشاي بغارو

 قابلا ىلل وه

 «تاّييسلا رفاغ هبر ةوحر ىلا جاتكملا هل روفغملا موحرملا تاتسكلاو تاريخلا بحاص

 ةحتافلا نوويحور تاقينا حئاورب هارق باط اشاي بغار دمكم مظعا رهص

 [أ“آ ةهس ناصمر مه ىف ةعلل مود
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 مظن نالهزاي هدنرزوا همشد وص ىكهدياوح ىك»دنسوناخ بتك كناشاو بغار

 رد وب خيران

 ىسمسظعا ريزو كناخ ىفطصم ناطلس هاش

 لامك لفها بغار تنمأ ريخف ىسادعام

 هدملوا ناستورخ مكح_ةفوطع ناراب رسبا

 لايخ راهنا هليفاسصوا باليس ششو-ج

 ربما رار ىتاسحا ا برشما ىاصتقم

 لاعفنا درك هءاك ناك:دنيو+ ءمهبج

 بوديا اشذا بنكحلا راد رب هءلع ناكنشت

 لاون ايرد فصأ لوا ىيءهشج وب مع ىدياي

 اكل مكاو برو يلا, نرافم_ نةينود رصتخ

 لاو ال م ىفطل كر ىايحا هيليأ

 ىفظكيرأت ريد هلول تعرذ هناشطع بوكود لد

 لالز ءام ند همشج وب نحيا شون ىراج ىدلوا

 [نك فس

 ظفاح ترودو شمنلوا امب هليا نواو هنس ىبكيا ىسدنا> بنتك كناشاد بغارو

 سايل تاق رب ندفقو ةيكوتم دنس رهو رد مداقأ شمقي هدنوك ىسدفمظو كنرد رهو راو ينك

 هرلقوجوج نايقوأ هديتكمو ىسفيظو هجقا زوذوا هدنوك كنسدءجاو> بنئكمو شميا رولك ىخد

 رد هدنسيلوح كنونا> بتك بقكمو شمياراو ىسدمايق هنس ره هيجاوخو

 هدنشاإي وب :نوأ نيمخت هجو رب شملك هيايند هدقكلم ولدا ناهفصا هدم اشاد بغار

 ربتعم رب ندنراناكجاوخ ملق ىسابرقا لوا شملك هنئاي كنونسمكرب ندنولابرقا هلوبمالسا ىكيا

 وب لقاأو ىججديا تبد# هملعو دعتسم رب ىخد اشاي بغارو شميا هنسمك رب ىكككوس هلاجرو

 شيب زوتوا شلوا غاردجو دركاش ةنماق ىهظعأ ردص هءدوتخلم ةليمعافش ىسابرقا لوأ ةلغطوأ تاأذ

42 
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 دنس باق ربو شمارويب قاحكلا ةهنسرمز ناكجاو> ندنغودلوا لقاعو دعتسم هدقدراو هنشاي

 ىقومادسق هليا غوت وأ ندنكيدلبا عطق هيتر بونلوا لوع هدعب شلوا باتكلا سير هوك ند

 نامز دعب شاوا ىسيملاو ىليا مور هركص نذ ةذس جاق رب شمفلوا بصنذ ىسيلاو ىغاجانس

 كلريزو نوك زكس نوا ىأ ترود هنس ىكيا نوا شئوا ريزو «دلويمالسا هدننامز نامثع ناطملس

 شمليا تافو ىنوك ىجانشب ىمركي كنفيرش ناضمر كنسدنس ىتلا شمتي زوي كيب بوديإأ

 راردبا نايب لقن مهسمك قوج ويد

006 

 41 2 '1' هى الر 09 02 1] 5 12: 15 ل 1[ 15

 16/011 عهع ه0 ةعوسجاهدد»» السهط 18 02 عظم 00101

 ىكدلعل هناضيتك نم لوالا رتفدلا

 ةيرامسلا بتللا

 حسن طخ فيرش فحصم 7 | يسن طخ اب فيرش فحصم ا

 اشاد لامك نبأ ريسفت ه٠ )9(  ىواضيبلا ىضاقلا ريسفت * ١> (0) سابع ىبا ريمسفت “

 1  (م) نيلالج ريسفت +  دوعسلا نأ نم ىملوأ هعفد + (*) دوعسلا نا ريسفت *

 (") ىشاوك ريسفت ! 2 (*) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم !. 2 طقن ىن ىكحنع ىضيف ريسفت

 ىلآث _فدصن هعفد ا (*) ئزأر ىيدلا رخفل ريبك ريشقت ا(“ 4 ىطويسال روثنلا ردلا م

 نم عبارلا ءرجلا ٠ ريبكلا نم هعلطق هعفد [؟ ىنزاران ربويك نم هعطق اه ربجك نم
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 1 م نزاخكسلا ريسفت ا: ىروداسون ريسفن [1 م لداع نبأ ريسفت [+ ريوكلا

 معطق * )0(  فاشكلا ريسفت ا"  كرادم ريسفت * + ىراقلا ىلع الم خيشلا ريسفت

 ءاقيلا قال نارقلا بارعأ «٠ ىلاعثلل ناببلا سارع ال ىريشق ريسفت )» ١ فاشك

 نارقلا تالكشم سول" ىلا ابتلاابافزلا نيد ةبوجالاو ةينارقلا ةلمسا باتك م

 ا” ٠ عيدلا باهش خيشال ريسافتلا نومع ".  ىزارلا دم ىنيدلا سمش خيشال اهتبوجاو

 نارقلا بارعا ىف كيرفلا "“  ربجولا ريسفت +  ىلاعت هلوق ناونعب ىمسملا ميركلا نارقلا ريسفت

 راونالاو بهاوملا راثآ ةحبزب ىمسملا بارغ ريسفت "له '(*) ظعاو نيسح ريسفت + ١ ديجملا

 ظعاو نيسدح ريسفت نم هعطق !*م ثيللا ىأ ريسفن ءدمجوت ا“, كرت ريسفتا 5

 ةعومج# #5"  ريسفتلا نم هعطق *|  ريسفتلا نم معطق ©.  هريبغل ىسراف ريسفت 3

 مع ىناهفصالل ةرقيلا ضعبو ةكاافلا ريسفن 8“ ةرقيلا ضعدو حافلا ريسفت اهلوا ريسفتلا

 سي ريسفن م20 (فيرش سي ريسفت 880 فسوي ةروس ريسفت 70 | ىورقنال هكتاف ريسفن

 ه.  ىلازغلا مامالل نآرقلا رهاوج +1  ىشنمألا ريسفت نم ىلوالا مه 2 ىكرت موظنم فيرش

 ةعومجام هأ' ار شنبملا تابآلا ركذ ىف ىرشيلا هأ نارقلا ىف سيقلي ام فشكب نمرلا حقق

 ادم تنالكا الماس 6+ ةفيرشلا ةلمسيلا ىتاوح :ه)“ خوسنملاو حسانلا اهلوا نارقلا مولع

 ناك ام ظيأ ريسفت هأ ىدنفا فسومل دليلا ةروس رهسفت ه» ١ تايالا ضعب ىلع ريسفتلا

 01 نارقلا ماكحا نم ىناثلا هم ضرالاو تاوهسلا فلخ ةيأ ريسفنا ه. ىينلا ىلع

 ىرادراو) ابيز بيقرذ 11 نارقلا تايأ عيباني نم نانإل راهنا . ةميركلا تايالا فشك

 ىاشن بيطخل بيترتلاو ليهستلا 1

 ريسافتلا ىئتاوح ةقلعتملا بتكلا

 4م ىواضيمبلا ىلع باهش هييشاح ع " ىواصوبلا ىلع هداز خيش ءديشاح 1“

 ىلع ىلح ىئدعس ىواصيبلا ١ ىلع ١ قامرك- ديس (") ىضاقلا ىلع ماصع

 ىدذفأ ناس ءديشاتدح 1 ىواضوبلا ىلع ىراصنالا اهركز هديشاح 1 (") ىواصضيمبلا
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 57 ىواضيبيلا ىلع ةقيلعت أ خسذ طخ ىواضيب ءديشاح هعفد .٠ ىواضيبلا ىلع

 هءديشاحع 7 جتفلا ةروس ىلع تلك ىثاوج ا“ ىواضيبلا ىلع جتفلا ةروس ءديشاح

 فاشكلا ديس ىلع هيشاح ا“ ١0<فيرشلا ديسلل فاشك ءويشاح 0 ىنيدلا كعسل فاك

 بدحاصل ريسقتلا ىف ليون رارسأ 1 بغار تادرفه + ىطويسلل ناقثأ

 ىربعجلل ىطاش مرش م 2 ىبطاش هعفد م١ ١ اهريغو هيبطاش ءفلمج هم زيبكلا ريسقتلا

 مارق ىف ىرصملا رْطَق م* ىامالا زرح حرش ىف ىناعملا ريثكب ىهسملا ىطاش حرمت مس

 ملال رظاوجلا رشعلا تاءارقلا 3 رضاولا حابصملا د قمأ قنا 3 موي دمع ميل مم ىرصيلا درمع

 ىجاحن ىرزج حرش م1 ىراقلا ىلعل ىرزج حرش مح ىطاشلا اهلوأ ةءارقلا 5 ةعومجام

 فقو 87 ' ىدنواجح باتك 1 مهعاربا نب رعل ىرزج حرش 1. ١ ةيناميلسلا بيطخ ماما

 نم ةذوذاملا ىدنواكاسو فيردشلا فىحكاصملا مسر ىف ةلاسر ةرمهلا ىلع ماشع. ةزمد

 ىكرش ديوكات 11 ىكرت ديوك حعفد 1 ىوسبربلل ىكرت ديوجت 9 ىوك يلا ل

 كيزملا ىكرت هيوجكات ءدلاسر ىكرت ديوكات ٠ شاي درفت

 ةقيرشلا تيداحالاب ةقاعتملا بتكلا

 نم عيارلا ءزجكلا ٠١ ١.! ىراضبلا نم ىناثلاو لوالا عبرلا ١ ٠.0 (*) ىراخضبلا جك

 فصنلا (.* ىراخبلا نم لوالا هلل ا. 2 (0) فيرش ىراخب هعفد ا“ 2 ىراخبلا عيحص

 ملسم يع !.1 2 ىراخبلا ىم ىناثلاو لوالا ءوجكلا ا.ه ١ ىراضيلا ىم قاثلاو والا

 ل هجام ىبأ ننس ٠ ىكدمرتلا ننس كوأد لأ ننس [.م اظولا كاك ٠

 عماج رصتخم 1[ كيا مامالا لفسم ىم هعطق هعفد 1 حا. .مامالا .تنستما ىلآ ةعطق

 ىلاثلا !!" () فيرش ميباصم ١! ىلج ىديبس انالود ىراخبلا يرخكفسم [* 2 لوصالا

 (*) ضايع ىضاقل راونالا قراشم ![+ (") جباصما ةوكشم ا فيرشلا جيباصلا نم

 بيعرشلا رصخق# !١) 54 (4 ءازجا) بيهرتلاو بيغرقلا بانك ا". 2( ىطويسلل ريغصلا عماج 1

 نيببلا فقل ونك )مع 00 فيش تام 2 (6) كيرا ءافتشا بنعر هلا
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 ]ل مالسلا مهيلع ءايبنالا لئامشو فيرش ءديلح مرش ال نيعبرأ ثعيدح هدمهجرت |

 م مزمز ةخايضقفب مولا مالهالا 4 نيصخل نصل اةع م )ل نيصدح نصح

 ةولصلا هيلع دللا لوسر هديضقا [+ ىارعشال رينملا رحب 1" () ىووذلل نيبعبرا ثتيدح

 كتابحلا )"ه0  ةوكشملا ىف لاجرلا ءامسا »ع  لئامشلا ةاورل لفاحل ةجحهب #1 2 'مالسلاو

 روبقلاو قوملا لاوحا ىف رودصلا حرش اب هيثيحح لئاسر ههعومجس ||  كئاللا رابخا ىف

 ءدلاسر |. 0 ىروفصع نيعبرأ ثيدح ءدعومت# 1 ناذملا ماكحا اى ناكر ما“

 لسوتلاب رصنلا لاونقسا ةئمتاخ 2# )(  ىلاقاخ ءديلح ا  ىسرافلاب هيوين ثيداحا ىف هيلع

 رايخا قردللا ىقع 6+ ٠ ىرخا لماشرا عما تاريخل لثالد 180:1 ردب“ لهاو سخا ءادهشب

 تميداح حرش 1“ ىمظعلا لئاسولا 4 دوعسلا قبال ةهماناعد 15ه رظتنملا ىدهأا

 ثيداح ءءوجرت 1 شرعلا كلوم ءدلاسرأ ىوكا موك ءةدمجرت 1+ ىراقلا ىلعل نيبعبرأ

 رشملا ريخ ىلع ةولصلا ىف رشيلاو ةولصلا اا  ماقملا ولع نايه ىف مانالا هيبنق اه. نيبعبرا

 )6( تاريخل لفالد 17 ة«عفاشلا ةيومنلا تاولصلا !ه“ تاواصلا ىف ت'داعسلا ل.داسو هن

 أو“ هيتواجلج ههديصقو هيثوغ ءولاسرو ةيجارعم هدلاسر أه مظعالا برح ادد

 نم خطقتناملا حاحكصتا تيداحالا ىف ةلامسر 08 نيبعبرأ تيد ءادمرذأ هد هيبجارعم

 ركذو ردبأا ةوزغ ةصق 3 خموظنم اياز تارببكل لشالدو ةروثأللا تاوعدلا ترَح ام جيباصملا

 رايخالا ةركذنل رابخالا باصن ا9 2 ىوارعشلل ظمغلا فشك نم لوالا ا" ١ ىكرتلاب اهباكتا

 ةروثأملا تاوعدلا ىف عوبسالا تاروأ "د ةروثاملا ةعيسلا مايا ةيعدا 9 خسن طخ

 ثيداحالا مورشب ةقلعتماا تكلا

 اء 1 ىراخبلا حرش ىق ىنالطسقلا 1 ٠ ىراخبلا جك حرش ىف ىرابلا صنف 1

 نم دعطق 1 لامعالا امنا تيدح حرش يف لمآلا ىهقفم 8 رهشالا "نبال ةدنهتلا" حوش

 تيدا>ا نم اًميدح نيعبرا ىف نجيمقلا ردوجلا كقع اا ىراقلا ىلع نيصالل نصل حرش

 ىكرةلاب فيرد قراشم ءدوجرن 1 ىقواوكلل نيعبرالا بقكلا لداوا ىع نياسراا كيس
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 حوش فيرشلا لئئامشلل هيكرت هدمجرت ١> *١ ىكرتلاب فيرش لئامش حرش !*

 ءهمجرت ىف ءافشتسالا 10 ىكرتلاب ىسيربقا لقالد حرش ىدنفا ,دوادلا لكالد

 روحصلا رش 1١ رجع نبال نيبملا حتفب ىمسملا نيعبرا ثيحح حرش ١“)  ىكرت ءافشلا

 ثيالح حرش أ ىووذلل نيعبرا ثيدح حرش !.. ركب لعاب رصنلا لاؤنتسا ةزوجرا ىلع

 هسملا نيصخخل ىصح حرش ام“ 2 هافشلا ىلع نالسرا نبا خيش ءديشاح ام“ مظنلاب نيعبرأ

 امك  تاريخلا لمالد رش اد» معلص ىبنلا ءامسأ حرش ام* ١ ىفنحلل نصل لخدمب

 جوش 10 6 فرودلل ملشملا كوش 6 * (* ءازجا ) ريغصلا عماج حرش ريبكلا ىوانملا

 (2) كلم نبال راونالا قراشم حرش !8© ىواضيبلل جباصملا ىرش ام بكلم نبال جباصملا

 لئامشلا حرش |1* ىراقلا ىلعل لدامشلا حرش #1 8 ىراقلا ىلعل ءافشلا حرش 1

 ىف ءافصلا تف 0 ىرخا ةيشاح اهعمو ىنمشلل ءافشلا ةيشاح 11* ىمتيهلا رجح ىبال

 تيدا لاجرل نايعالا توم نع نايبلا ةيعيدب جوش 11 سربقأ نبال ءافشلا حرش

 حرش هعمو نيصال ىصحلل نيمثلا زوكلا 1 ىدمال مظعالا برح حرش ىف مظنم ا حلا 1

 نيعبرأ ثييدح هدمجوألا .٠ هداز ىجقوال ىكرتلاب نيعبرا ثيدح حوش 153 ىراقلا ىلعل

 كثيدحلا لوصاب ةقلعتملا بتالا

 بيرقتلا “.٠ ىراقلا ىلعل ركفلا بخ حوش مم )0(  اهفنصمل اهحرشو ركفلا يأ ل.

 ىتيدخلاب جلطمللا ةيقلا حوش ".ه ققارعلا ةيفلا حرش غفايلا عتف ركو ىوونلل رهسينلاو

 فيرشلا هقفلاب ةقلعتملا بتالا

 ناريم ط.+ ىجفاشلا مامالل مالا باتك ىم ىناثلا ل.« (1) فيلعت طخ ىقتلم "4

 فسوي كبأ جارح .٠ 0 ىرودق رك اهنزاومو ةمدالا تافنالنخا بتارم ناي 3 ىلارعشلا

 نقم م*  راغخم باتك طل“ فكم“ مامالل ريغصلا عماج مإ# ١ فرشلا ناوذع الأ

 هاوج مل. )0(  ىلصملا ظينم 800 5( )راصبالا ردونت (١> "١ ديلقو نقم #ه  ()رفك
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 ىف كولملا ظفح »8 ١ (م) ةيناطلسلا ماكحا ا“. 2 (#) رئاظنلاو هايشالا 05 ١ هقفلا ىف

 كسانم مات  فرشلا ناوذع طمن ا“ )(  هقفلا نم اهريغو ىونزغ هدملقم ط* ١ هقفلا

 (ن) يال ككسانم 80 هموظنم كسانم !»» 2 نيلعأتملا لشرم 48 ١ كص ا"» 2 اهريغو

 ءهريغو همان نوناق )"|  ةولصلا لدعم اهلوا لثاسر ا”. 2 اهريغو هرشع لوصق 1

 ىلع حسملا ةلاسر “ع كواملاب ةةلعتملا ةيهقفلا ماكح! ىف ةلاسر من» واصلا طووش ٠

 هقفلا ح ورلد ةقلعتلا بنلكا

 17 (#) ةعيرشلا ركص طب  هيارسه زن“ دم مامالل ريبكلا ريسلا رش ا“

 ىقتنملا ررد ىقتلملا حرش اخ. () حاضيالا حالصأ م1 ةعيرشلا ركص ىلع ىاج ىذا

 لوقنلا عماج- م 2 () ىقتلملا حرش ىقتنم هعفد /*#  هداز جرعال ىقتلملا حوش اا

 ىسدقملل هايشالا ةيشاح 6 )9(  ريغص ىبلح ا*» )*(  ريبك ىبلح !* ىقتلملا حرش

 ىكرتلاب هياقو حوش ىراقلا ىلعل يل كسانم سرش ا. 2 داهخل ماكحا 8

 اشاد بوقعوي اه ظيادهلا ىلع ىدعس ا"هأ م غيادجلا ىلع ةوانعلا اه. ىدانفا دروقل

 رجلا "هو م ىايزال زنكلا حرمت ا ىنيعال رزنكلا حرش ممىزخ (8) ةعيرشلا ردص ىلع

 رنك حرش 'ه.ن رنكلا حرش نم فدافلا رهنلا ٠" 2 ميج نبال ونكلا حرش نم فداولا

 ندال عمجملا حرش ل. 2 دوعسلا نال ةيادهلا ىلع هيشاح ه1 نيكسم الك زنك حوش اهم

 3 رد ان 10 رع اراد اك“ ىنمشال هياقو حوش رمي ردبك ىلاتسهق ا“ كلم

 جارس اع رردلا ىلع ىلاو ١0" رردلا ىلع ىلالبنرش هديشاح "8 رد "0 ررغ حرش

 قدح امابإ ىرودق حرش ماب ىرودق حرت هرهوج م9 م ىرودقلا حرق جاهولا

 حرمت م, ىرودلق حرش "0 ىرودق حرش بواقلا ريوخذ ىروحق حرمت نويعلا

 حرق ب ديبيشرلا رحب حرش مب تنببالا لنا ءدمدقم حرش ا ىلاغسهفقل ىلاديبك هقف

 ةولصلا طورش حرش ىف ناهبت 1 ةولصلا طورش حرش تالوقنملا ةوفص ام ةولصلا طورش

 ىكرتلاب ناوخالا يدع اما 2 ةواصلا طورش رصتخ# حرش ىف تاريخل ةليمع ا.
 43 نا



338 

 ىاواتقلاب ةقلعتملا بتكلا
 ةيزازبلا نم ىلاتلا )مه هيزازب ىلواتف ام“ ناخيضاق ىه 1 مل“ 2 ناخيضاق امل

 ةينغ 8م  نيلوصفلا عماج ام. ىداهلل ماكحالا لوصغ ظم.4 + هيدنه ىلواتف ال.

 ةعومجالا ")*  هيريخ ىلواتف "» ١ ىواتفلا ص ملإ 2 ىشينرك ىاواتف 8.2 . ىواتقفلا

 ىرواتفلا ةحكهب )0 >ىدنفا ىلع ىلواتف م6 2 فقتنلا باتك 71 >”ةيفنللا هقذ ىف ةّيلعلا

 أ ةاضقلا ءاكلم *.. نييتفملا تاعقاو "8 ىتفملا ةينم "م ءاضقلا بدأ از"

 لمص ىلواتف + )(  هداز كيوم ءدعومج )"ل عينيو ىاواقف نييتفملا تاعقاو

 ىدنفا رضخ كص .61  ماكحالا ملع ىف ماكل ناسل "50 .:بيطخل ديا نب

 ةقفلا لوصاب ةقلعتملا بتكلا

 ىتكيسخال بختنملا حرش ىف حاتفم ".1  هقفلا لوصا ىل ىنغم !.. ىودزيلا لوصأ ”.«

 سا تاقرو حرش عم نيمرحلا ماما تاقرو نقم 1 بخاتنملا مرش فيقحأ ."٠

 سابعفا و (1) رانه كمه "+ (») مججضوتلا ىلع حيولت 1“ جقنتلا ىلع مضوت

 رافملا حرش ىف رارسالا عماج (") كلم نبال رانم حوش مس راغملا مرش ىف راونالا

 كلم نبال رافملا حرش ىلع ىواحتر ءديشاح 7 رانملا رش ىف رارسالا فشك »0 ىزابخالل

 نيس ءويشاحح #0 ضمتعملا نه ىناثلا ا" ةيعفاشلا لوصأ ىف عماوإل عمج 2

 ىهتننالا رصقخ ىلع فيرش

 ضار فلاب ةقلعتما بتالا
 نوسروطل مظن سرش ©  اهرييغو هيجارس اهيف ةعودجام "© (0) ضقارفلا ليس ما“

 مل ضئارفلا ةوجرتا ديكاتف ةيجارسلا ضئارقلا حرش مانالا ةليسو ا“ هدأز

 ةقيرشلا ريسلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىتلاب ةروهشأ ا ةوبنلا لّمالد **[ ةيندللا بهعاوم ءدوجرت 1". ةيندللا بعاوم
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 0 (”) لاعنلا محم ىف لاعتتملا جتق مرمر ةويفلا كعاوش هدمجرت "#7 فمرايي

 ةيصملا ةرحلا "4 مالسنا هيلع ىنلا ريس ىف بابحالا ةضور “م مالسلا :ةيلغ: ىنلا

 سورعلا. ةيضملا ةردلا 7*8. (*) هيوين ءدرجكش ةيوبنلا ةرجشلاو ةيضرملا سورعلاو

 قاقاخ ءويلدح ع. ةيكزلا ةريسلا ف مينس هديعوم مك ةيوبنلا ةرجاشلاو ةيضرملا

 نم ةمهلدلاا ةصق نم سماخلا ممر“ ةيزه حرش اضن ىلا رخ نبال هيك حرمت لاق

 لاطبيلا ةريس نم رشع ىداحلا "عم لاطيلا ريس نم سصماخ معفد "٠ لاطبلا

 متو  ناعس كذاب سرمم **» ىكوت ىسيو ريص 0*7 ١ لاطملا ىم رشع كثلاثلا 8“

 *مأغ نحل تقاوم ءةدمج رق ر*هأ نيرعلاب ىيذلا دولوم ههلاسر .٠ دولوم هدعومت“

 ىدنفا ىرداتل ىكرت ةعومدعم "ه“ 2( هداز ىجزاي ءديدمحا

 دئاقعلاب ةقلعتملا بنللا

 لحنلاو لللا ا 1 احانلاو لللا "هب (0) ىراقلا ىلعل ربكالا هقفلا َج 0 5-5

 هدقيرط "|  ىجفاشلا ماظنل عئاوطلا رش "42 2 ربكالا هقف سرش عم ىلامالا حرش

 ةعفد ع دعسال تناقعلا ا ىدنفا بجرل ةقيرط مرش ا (ا) ديطمد

 دايشلو ىلاذلخلو لالطلو ىيدلا دعس و (*) ىقازاتفتلا نيدلا عسل هداقعلا حرش

 1 )١( ىازاتفتلل دئاقعلا حرش ءديشاح ا: دداقعلا جرش ىلع ىحنفا ناضمر

 كةيشاح .١ شخ اهيلع نجا لوقو .ىلايخ ءديشاح ا“, .ىلايخل ىلع لامك هرق ءديشاح

 "يع '' ىسونسلل تامدقملا حرش ا“ 2 دئاقعلا ىف لالج "© ١ ىدن#ا نوروطل ىلابخ

 ديرجاتلا يرش ١» ىسونسلل ضيحوتلا ماع ىف ةيريازلإل مرش .#* ىسونسلل ةيريازجل حرش

 د ةرمغم كيركانلا حب زا حرش “ا فيرشلا كييسلل ديروكاقلا حرش ىتاودح ميك

 نيدلا لمكال ,يكالا مقف ص رسوم ةينوذلا لح ىف اظيرضفلا تاوفلا "3 ضغاوولا كدر

 ديحوتلا ةملك ىف بولقلا سمش ا“.  ةينونلا ىلع ىلايخ سرش م“  هديكرت كئاقع ها
* 43 
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 رح اما )0(  ىراحطلا ةذيقع "مم  دفيحوتلا نايم ىف كبهمتلا ام“ اهب فلعني امو

 ىدنفا سوغل لحنلاو للم ءدمجرت "م مالكلا رك حرش ىف مارملا ".# () مالكلا

 مالكلا محب 0 ىلامالا حرش "2. 2 ىكرتلاب مالسالا ةدمع ءدمجرت مالسالا دامع 1

 ربكالا مقف مرش مك ىراقلا ىلعل اهحرشو ىلامآ |* 2 ةفلتخاملا قرفلا نايد ىف ةلاسر 1

 حرش 1١ لالكلل بجاولا تابثآ اه4 ىدنفا حونل هيكرت سئاقع ءدلاسر ا"

 ءءلاسر ءدمجوت .٠ ىلامالا حوش هعفد ا ىلامالا حرش ملاعملا ءوض "م  ربكالا هقفلا

 ىرلا كارم نب ىلعل ربكا هقف حرش م 2 (1) ىهتنملا ىنال ربكالا هقف حرش 7.2 2 هعفان

 (*> ىوكربلا ةلاسر 6.1 ١ ىلامأ 5. ربكا هقف م. مظعالا مامالا ةيصوو ربكأ هقف 6.“

 هدلاسر حرش 1 () ىونقلت ىوكربلا ءدلاسر حرش 6. ىوكرب ءهلاسر حرش 6.“

 ىرازابيبل ىوكربلا

 ةنسحلا ظعاوملاب ةقلعتملا بتكلا

 فئاقدلاو ظعاوملا ىف نيلسرملا كيس ركذ | هنع هللا ىضر ىلع ماما تاملك

 سلاد# م0  نيقتملا نالم 1#  روبز هدمجرت هعفد 1  ةيبرعلاب فيرش روبز ءهوجوت ٠17

 ضنيسل ةعرش حرش #20  .هالسالا ةعرش م00  ىانسل روهشلا لثاضف 5 هداز نانس ما

 زميمت 8  تايعبس +8  هريخغو رابخالا فاقد 80. 2 هعرش حرش هعفد #1  هداز ىلع

 مالسلا هيلعو انيبن ىلع هريغو مدا ةقلخ لاوحا ىف ةلاسر 6“  تاءورشملا حداحم ىف نعم نبال

 ايندلا لاوحا ىف ةرظانلا نيبعلا رق 64 2 ملعنم لا ميلعت سرش 600 ملعتا لا ميلعت 8
 ىكرق همانقعاس 1 0ك عحئاصن + ةيسرافلاب فيناصتلا 8طيز م« ةرخآلاو

 فوصتلاب ةقلعتملا بتكلا

 ةلماعم ىف بولقلا توق مس» فيرد ىونثم 51[ ىلاوغلا مامالل مولعلا ءابحا “ب,

 مرسم ىونق ىيدلا ردصل هيهلا تاحفن مر“# ةيسدقلا راونالا قراشم مر»» كح

 باتاك 8“ لماكلا ناسنالا 5: بواقلا ةوذ “4 ىراقلا ىلعل ملعلا نيع حوش
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 ةيوصف نيدلا روما ةيفيك ىف نيكلاسلا غيخأ ا ىاليك رداقلا ديع خيشلا لاوحا

 مم#» هيسراف تاحشر 78# )"(  ضرع نبا ربكالا خيشلل راربالا تارضادص #5ا (م مك

 ... خيشلل سيلإل سينا 808  راطع خيشلل ءايلوالا ةركذت هديجرت م بهعذلا ةلساس

 ماهلالا ساتفم م٠6  ىاوخل نيدلا نهزل اياصو 880 راطع خيشال ريطلا قطنم 54

 صوصلل روط فيقع ىف صوصنلا ةعومجكم 0. (7) هداز فرشال سوفنلا ىكزم 51

 ىونثملا حرش تايحكلا نيبع مم“ ةيبسرافلاب ةرايس ءادعيس 0*1 سصالخل جاهفم ما

 كلولا اهيا حرش م0 ةيهلالا تادراولا باتك #"ه» ىكرتلاب ءايلوالا ةركذت *د*

 ةيفاكلا ةكصنلا 9. تابالا عماج د1 هفياطأ ءدعومت# 0+ ىوذتملا نم لوالا

 ىف داشرأ م باجمل فشك كواملا ةكصن 0 (") عمان تعمايق م1ع

 حرش 0“5 2 دلولا اهيا 81 ١ ةيسرافلاب ةيدنيشقن ءءلسلس 80٠0  دابعلا داصرم ءدمجرت

 اشاد نانسل ىالخالا ملع 2”  ىقالخالا بنارم ىف ىالكل بهاوم 50 (ىوود برح

 ميو  ظعاو نيسحل هيوبن ثيداحا ىف ههلع هدلاسر #0 فوصتلا ىف هيكرت ءدموظنم 80“

 ناتسراهب "له 'ىماج ءدسمخ ب4 2 ىماج ناويد بخننم ب 2 (*) ىماج الم زويد

 ضار )2 نامسوب ملأ ىدعس خوش تتابلك 0 م( طظفاح ناودد يك ىماج

 ىمنات ناويد م5  راطع فني مم# ىجواسلا ناملس ناويد مد“ ١ ىجمشلا ناتسوب حوش .

 هيديصقو ىلامآ ءءشببصق مم. صضرافلا نبا ناومد حرمت ”.ب  ناعنص خيش بقانم

 هنع هللا ىضر ىلع مامالل ءىلءاللا ع 2 دنع هللا ىضر ىلع ترضح ءهمولك كص 3 ةدرد

 وع ىدعماشال دويحوت نشلك 2 ىدزوب ىشدحو ناويد عورب للوأ ناويد نسل

 ديحوتلا ةولك صوصخو ركذلا لضف ىف ىمداخ ءدلاسر #88  فوصقلا ةلاسر 65  همان ,هوج

 0 ىوذثملا نم لو رغفد اضل ىروكلا بروح حرش انذا )2 ىهزع قالخا نضل

 5 غئاصلا نبال ةدربلا حرش ه.“ ١ رصانلا ىقالخا ه.أ فوصتتلا نم ىيحوت ءدلاسر

 عمجلا بوبغ حاقفم ةء6 ىكرتنلاب ةروغو لاجرلا ةباح ه.خ ةرجعو تاكدشولا نم 2

٠ 
ْ 
| 
0 
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 داروأ 01 فوصتلا ىم باتك هم ىثالع ناللخا ه.؛ فوصقلا نم ةلاسر 6.1

 كرعلا ىبأ نيدلا ىبهح ةيشلل ةعبسأا مايالا

 صاوخلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىف مظنملا ردلا ها" نارقلا صاوخ ها ١ ميظعلا نارقلا صاوخ ى ميظنلا ردلا هأ.

 ها ىحسحلا ءامما حرش دا“ ىشحم ىسرافلاب نارقلا ضاوخ ها“ مظعالا رسلا

 ىسوفس تابركم

 نايبلاو ىناعم اب ةقلعتملا بتكلا

 ىلع كيس ها“ ىاقفملا ىلع نيدلا طعس ها» 2 مولعلا اقتفم نم ثلاثلا مسقلا 4

 رصتخم هلل  لوطم د“ صيخلتلا دهاوش حرش صيصنتلا دعاعم ه5 )(  حاتفملا

 ىلع ىلجح ىنسح دنت 2 لوطملا لع ئتيل مسلك فا“ "  لوطملا ىلع نيس نع 21( 1

 رصغخملا ىلع كيقم هل" ىمأ ريم ءديتاح هل لوطملا ىلع ىدايع مساق هنو لولحملا

 لوطملا ىلع ةيشاح هأ*. تاحقنملا مرش نم هداز اشاه لامكل حاتفملا حرمت 0+

 جرف 00“ ىدزي هللا جبعو ىناطح ءديشاح د“ ماصعلا ىلع ىرابيز ىسد را“

 لئاوقلا حرش ه5 (ر هدلز ىضاقل ىاقفم حرش ءهيشاح ه»* لامك ىبال حاتفملا رييغن

 ةريغو صيخللتا ها“ ديسلل ماتقملا حرش ىلع ةيشاح ه": صيخلت ه1 ةيئايغلا

 حرشو ةراعتسالا ماصع | ىرابيز نمسح هديشاح 8. ىناعملا ىف تاكقنم هو

 ةيماصعلا تاراعتسا حرش ىلع ةيمالعالا تاراشأ هت“ 2 ىرابدز نسحو رهصم نب رفزل هديرف

 ةلاسر حوش هع ىدمالا باعولا كيعل ىدابازاقلل ةراعتسالا حرش هديشاح هل” |

 ماصعلل ةيعضولا

 وحنلاب ةقلعتملا بتكلا

 لصفم نمتم هب 2ىطويسلل رئاظنلاو «امشالا ه6 )0(  ماشع ىبال بيبللا ىنغم هه

 جوملا 0 كلاسملا حضوا كلام هديفلا مرش 8 كلام نبال ديفلا هد ىرش# لل
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 حرش حيرصتق هدأ ايركز خيشلل ةيفلالا حرش ىلع ةينسلا رردلا هدا فندصملا نبال هديفلا

 قومتشا حرش هد* >ىطويسلل ةيفلالا حرش ىف ةيضرملا ةجحهبلا هد“ ١ ةيفلالا ىلع جضوتقلا

 هيفاك حرش ه2 2 فتصملا نبال هيقلا حرش هدأ ىقومشالل ةيفلالا حرش هند  ةيفلالا ىنع

 ىماج الم هك. ةيفاكلا ىلع ىردذ2# هما ةيفاكلا ىلع رهجكلا حرمتلا هوم ىضر خيشلل

 ىلع روفغلا كيع ها“ ل ىمال ىلع ماصع م (”) ىماج كلم هنأ ةيفاكلا ىلع

 ديع 1 ىماخل ىلع ىباج رهيمأ كلو ىنيدلا ماصعل ىماج هديشاح هك (49] ىما

 برعم 1 كعطال ناحتما ءديشاح هلم ىمالخل ىلع تممصع هس ىماإل ىلع روفغلا

 هء  هداز ىنيزل راهظا برعم هبدإ راهظالا حرش ىف راكفالا يتانذ هى. ١ هداز ىنيزل ةيفاكلا

 لصماوعلا برعم لضاوفلا فيلعت هي“ ىلعطا شوقل لماوعلا حرشو راهظالو يحج لماوع

 كيدج لماوع هم» رارسالا راهظأ هيد هيج لماوع برعم هعفد ه.*“ هداز ىخيزأ

 برعم بارعالا ةحبز (7) ديدج لماوع برعم همم ىلدطا شوقل لسماوع 2 هدب

 فراعملا هدا راهظالا حرش راكفالا جذاقت ىلع .يشاح ه» ىدنفا هللا ديعت راهظالا

 قع 2 قع و جد حر هدا ةيئاكلا اصخأ هدل“ ةيفاكلا ىلع رصتخالا ىرشلا هد“ ةيفاكلا

 ىصيبخلل ةيفاكلا سرش همد ,نيدلا نكر ديسلل ةيفاولاب ىمسملا ةيفاكلا ىلع طسوتملا حرشلا

 ةيفاولاب ىدهسملا طسوتملا ىلع ىيللال ةيشاح هد« ةيفاكلا حرش ةيفاولا ةعفد هدك

 حرش ىف حالصا ه8 2 هداز ىلع ديسل هجابيد حرش ءدهيشاح ه.1 ١ حابصملا ةجابهد حرش ه.+

 ةلاسر ه1“ ءوضأا ىلع فقكيضاق 17 حابصملا ىلع حرش ءوضلا هأ] حابصألا ةجاييد

 ةيكرت ةموظخم وحنفلا_ نم هيكرت هدمجرت ه1 ىماخل نم طرشلا فورح ثدحب ىلع

 وحنلا ىملع ىف بهذلا ةضارق ه١ بهعذلا روذش حرششت برالا غولب ه5 ١وحنلا نم

 ىداهلا باتك 4.  وحنلا ىف ةحلملا ه5  ادنلا رطق حرش ىلا ادنلا بيج هاه -١بدالاو

 ىيبدرالل يزومتا جرش 18 ١ ىدادغبلل ةيدرولا ةفحتلا ضهاوش حرش 4.١  بارعالا ىف

 داشرالا حوش 9 ناحتمالا نقم ىواضيبلا ىضاقلا بل ة.خ بارعالا ةكلم جرد هس

 (*) ىفناجوج لماوع حرش 1م 2 ىرعزالل بارعالا دعاوق موش 0 بارعالا دعاوق 1

 ووو هوس حد



344 

 01 ىسلمج وح 1 حابصملا ىلع اباد ىجاح حابصملا ىلع حاتتفا 4.5

 ىسولمج وك فيقع "أ حابصملا ىلع حابصا

 ا ةقلعتنملا بنا

 ةيفاشلا ىلع ىدردراج ةيفاش حرش ىثالبرك 6 (") بجاح ىبال هيفاش "1#

 (*) ىسهلمجح فرص 3 ةيفاشلا ىلع ىضر خيش هعفد هيفاشلا ىلع ىضر 1

 جرت 41 ىرورسلل فينتع لماوعو هلثما حرشو انب حرش 4 هفلتذ# هدلثمأ

 حوش اشاي نمسح حارم حوش 15  زوقند #1خ  انب حرش 187  ىلالبرهشال هلثما

 ىلع ىيدحلا سعس 9 دوصقتلا ىلع حورشلا حور 1+ 2 حارملا ىلع زوقنيد "1" ١ (*) حارم

 ىزع جرش ىوصقلا ةياغ 1“ نيدلا عسل ىزع حرمشو حارملا حرش زوقنيد هل“. 2 ىزعلا

 ه“#  ىزعو نيحلا دعس سرش 1“ 2 روقنيد حرش اهيف هءومجحم ا*#* فيرشلا ديسال

 نيحلا لعس هعفد ه1 2 ىكنج هدهد هعفد 15ه  ىزعلا ىلع نيدلا دعس ةيشاح ىكنج هدهد

 527 اك تاكهيزألاو تادردملا ةلتمأ "م ىدتماا ةيافك فتكا ةعاضب كب ىزعلا ىلع

 ىناحيملل فرصلا ملع ىف فرطلا ةعزن 120 فرصلا نم هلاسر "2. ةغللاو فرصلا نف ىف هلاسر

 ضورعل اب انقلعت لا بنلكلا

 ضورع حردشو ىفذج نبدأ ضورعو اهحرتشو ةيجروخكلا ضورع اهيف ضورعلا ةعومجام 47

 هلاسرو ضورعلا ىف ةيكرذ ةلاسر اهيف ةعومجم 1 كمالعل ىسلدتا حوش 18 ىسلدنا

 ىقاوقلاو ضورعلا ىملع ىف اهشاي بغارلا رصتخ مرشب بهاولا بعاوم "خد اهريغو ةيسلدنا

 ةغالاب ةقلعتملا بتكلا

 1 رهثالا ىبا رصقخ ريثنلا ردلا 1م ( سوماق 0*1 ٠ ىرعوإل ماحص 4

 0 ةغالا لمكم كمل ةغالبلا ساسأ 40 م برعلا ناسل "ه. " سوماق ءدمجرذ

 16 ظغالا برغم "05 ءاقيلا دبا تايلك "هم حاكصلا راش هع حاحصلا رصتخ#
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 ىرغخأ طسوتم ىرتخا ١ ٠01 ريبك ىوتخأ + ىركسعلا لالع نبال صيخالتلا

 هليلت ةغالا تاقرم 44 ١ كوقناو ءدمجون 11 حادكيصلا ةوجرذ 0 حاومع 44 روغص

 ظخشببشد 911م  ظغللا ونك 010 ل ىروعش كنهرف 410 ١ تادرفملا لح 40 ةغللا 0

 تمخ) 9," ١ ةغللا رنك 4/8 هللا يعن | عطاق ناحمرب 40. هللا خت 485 ١ ةغللا

 خذ تحواكت اهيف بانك 4 ه0 ىدييس تافورعت 41 بخكاتذم تحغل 48 ىهجلح

 ةغللا ىف مجكلا مونقا 8 بابلالا بل 1. بلعث جيصف 07 مجاعالا تاغل نم برعلا

 كل“ () مجت ماحص هام فئاقل فئاقد 4م ١ ةغللا ىف فئاقحلا فئاقح

 "..  ةغللا حاتفم ٠1م4  ماوعلا تاطاغ امم  ىدهاش تعغل حرش هم* ىدعاش حرش

 ىلاهالاو مايالا باتك

 ايورلا ريبعتب ةقلعتملا بتكلا

 بوقعي نب رصنل اور ريبعت 411 ىرونيد همان ريبعت 10 ١> ىلينخل نبال همان ريبعت

 نوربيس ىبأ عماوج 1 ريبعتلا ليماك 11 ىرداقلا

 خدراوتلاب ةقلعنملا بتللا

 ءدودحرذا 4 ىلاج بنال امن ناهج 0 م اميعذ خيرات 19 ىربط ضيرات 11“

 4  دناوخ ريم خيرأت نم ثلاثلاو ىاثثلاو لوالا 0 ع 48/ 2 ىربط خيرأت

 ديصلا نب خيرت « 2 ليلإل سنا ... 2 دناوخ ريم خيرأت نم سداسلاو سماشلو عبارلا

 خيرات ءدعوم## ع ةيناعنلا قئاقشلا ءدمجوت ا.“ ىسرافلاب ءايبنالا صصق .

 خدرات “مى ةذمدو هايلك 3 ءافلشل خيرات ؟. ءافلخأ ةيكاف “6 ناوةع لا كوام

 ءاشنالا ملع ىف ةلاسر ا  ىجاشن ضيرأت 0. 2 هداز ىلح خيرأت “#1 ١ همان ركنكسا

 ماشلا ٠ نسا“ ق مانالا ةعرذ نذ نإ هنسوب تاورغ لاوحأ حا يال“ حوولا هداج ةلاسرو أ“

 لوك زعيرأت 3 افلخ نشلك 35 مبدأ خيرات كلو ىسراف تافولخملا كم مأم

 اا 44
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 تفقه /*  ناجيب دمحال ملاعلا بتاج 0 ناوغا خدرأت نإ (2) رابكلا ةفحت

 صقق نك“  روميت ضيرأت “0 ١ م ىشار ضيوَأت ك5 2 اغصلا ةضور خيرأت »0  ناقساد

 ىبلح بتات خيراوتلا ميوقت ١ ىتع خيرات حوش ىعولا

 كانا ةقلعتتملا بتكلا

 راهخالا ةضور «”* 2 ىمفن ناويد + 2 ()رايخالا ةضور «“ رارجالا عيجر 0.

 (*) ىيفتتم ناويد كب ورسخ ناويد ك“ث ٠ ىتاجت ناويد «"» 2 ضاشاو فشاع نآودد 0

 خعطق أ ىلاديم لاثمأ ع نيطالسلا . صصق ل“ ىيفتم نآويد حرش )“م

 () ىويرح تاماقم ,مع لاقمالا ىف ىصقتسم كا“ كاكح ناويذ لاثمالا ىم

 ءاوعشلا ةرك لت 06 ىفاهدؤال ىريرتح تاماقم حرمت تاماقم حرش ىشيوش د

 2 نمأ ةدشلا دعب 2 00 ىان نآويد 1 كرما لماك عم ىباج ىسحخن

 ىلوضف تك نو ىجذاك تايأك د“ ١ ىبحنه ىضيف تايلك د ىريركلل صاوغلا ةرد

 بئاجكلا ةذيرخ دد» ىمئاق ناويد «»+4 2 اخضيلزو فسوي © ىئاطع هدسمخ هد

 لدو نس ناويد كل" ١١ ناويكلا ةوهح 01١١١ قرع تام ايصلا ميسن 1

 كوك 0 نروككلا مالا 2 جوملا 01+ رصعلا ليعا ىساكم ىف رعدلا ةميتي #01 آل

 درسلخ ناوددو ناملك اود 6 بايحالا ةضور بادآلا ضور 4 ةظضورنأ

 ىعفن ناويد أ هما قانش ىكيصف نآويد 1 لامك ناويد ءدصالخو

 اكد بياع نانفساد راك نابز“ ىنازاتفتلا نيدلا دعس عياوملا حرت ىف غياوس نذل

 3 هداز ى-مظنل همان سوباغ ءدم جون 3 ةميسراف كئاصق هم ءاقرلا ىرسلا

 حور هالعومت# تاقلعأ لا حرش نبق ىماظنل كبي تفل + كريم بو رض

 بخ ١ ردات ناويد دل“ ؛ ىتاك [ناويك نا, ١ «اضتيلرو فسوي هيمحرت 0 نتا

 بيه زوروتو لك د“ هريغو ظفاح تالوفت دا و ىبان داباربخ

 ناودد 7 ىماظن دثاصق 1 تباث ناويد همان فشع 1 بدالا قرط
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 تيقاوملا ضعبد ىف تيقاوملا اباتك 01* نوتملا ماهذا فقيلعت طخ اب فهنم

 ىلاعثلل مطلاو حدملاو فئاطللاو فئارظلا قناتك عمج 0

 تكلا باداب ةقلعتنملا بنكلا

 ةعومجام هداز ىلقجاسل هيدلو جتفلا وبا رهم اهلوأ بادآلا ةعومجام 9

 ةيينيدتدح ءهينشاح ى.[ مدغلا وبدا رمم ءديشاح م. هداز ىروكشاط ءديشاح 1 بادآلا

 ىمورلا دوعسم حوش هم.“ ىقاليك بطقل ثحلا باذآ ىتاوح ها ىدنراد ءديشاحو

 ىتاوحلاو ةيبادالا لداسرلا نم اهيف ةعومجكم هد* دوعسملا حرش ىلع نيدلا ات ءديشاحو

 ىفنحو ةيدكلضعو ةينيدسحو ةيدلو ديمي دمم تح حردشو مداز ىرويكشاط حرت م.م حورشلاو

 هنتي هت ام.1- < يشل حرش اهلوأ بادآلا ةعومجام م»  ىوقفكل هينيسح هديشاح د.“

 خوك حرش مأأ ىمووأأ دوعسم ىلع زوقند ءديشاح مأ. هداز ىراقنمو هدأز ىريكشاطو

 ىرمكشاط ىلع ىوفك ءدب اد مار“ ةيحاولا ىلع لياخ درق مآ“ باذدآلا مظن 2( بالطلا

 فطنمو باذإآ ءالعو مت“ ملأ ىدنرادأ ةبيفيسح ءديشاد دأو نيناوق ردرقت ما[ هداز

 ءدعومجام ه1 ىوكربلا بادآ حرش مأد باد ءدعومكام دأب ةيفنملا ىلع رِمملا اهمثو

 جتفلا ا ريم ءديشاح ملإ  هيحلو ل“. | هينيسح حرش اهلوا بادا

 نازملاو فطنملاب ةقلعتملا بتكلا

 فيرشلا ديسلا ةيشاح م"  علاطملا يرش تاروصت ها“ 2 راكفالا ساطسق حرش هل“

 مل بيذهتلا حرش ىف بيهذتلا ما“ ةيسمشلا ىلع ىيدلا بطق هند تاروصتلا ىلع

 جرم ل ىراذفلا ىلع نيدلا قاهر ماك تاقيرصتغلاو تار ىصتلا ىلع انيسلا يماك

 ةيسمشلا ىئاو> ةعومجم ملل ١١ بطقلا ىلع نيسلا ةيشاح ."“. ١ ىدنقرمسلل ةيسمشلا
 ءهلاسر ما“ ىدادغب منئاغل بيذهتلا جرش م“ داضادل نيسح ءديشاح ما

 ديسال عئاطملا حرش هعيشاح ها" ديا هجورق مل“ ىراغقلا ىلع ناعرب هن سو

 رمهلا هدليكتو برذهت ءدعومج ل“ ١١ نيدلا ىيدحم اهلوا قطنملا ءدعومج# د“» 0 فيرشلا
44 * 
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 ما ىراذفلل ىجحأ لوق ءديشاح ما نويحلا ماصعل تاقيدصت ءديشاح م*. هرمغو

 تاروصقلا م دواد هرقل تاروصت ءديشاح ما ىراففلا لع دا لوق ءديشاح هعفد

 فطخفملا بيذهت حرش ما فطنما بيذهت ىلع لالإل حر معو بطقال تاقيدصتلاو

 نوحلا ىيد اهيف فطنملا ةعومحم ما  هيسمش مع  دجا لوقو ىرانف م2 لالجلل

 دوا لوق هديشادح ممأ ىراذفلا ىلع ديا لوق ىلع ديشاد مد. ىجوغاسياو ىناكوسحو

 ممل“ ىناكهسحو ىجوغاسيا نةمو ىراغف مد هرهغو هداز ىريكشاط حرشو ىراغغلا ىلع

 تاروصتلا ىلع دواد هرق ههيشاح مم* >> بطقال تاقيدصت حرش

 ةسدنهلاو ةئيهلاو ةيكحلاب ةقلعتملا بتكلا

 ناجازريم ءديشاح دو« هداز هجاوخ تفاهن 4 هاشكرابمل نيعلا ةيكح مرش مدد

 ةمكذل ىف ىرالو ريم ىضاق ه1 صخلملا حرش ىف صصخملا نم ىناثلا مد» تامكاشل ىلع

 ةيشاح مل“ ريميضاق ءديشاح ىليخلخ ملأ ةيكذلا نم ىرالو رهم ىضاق دعفد م.

 (8) ىكرشلاب فطنم ءدمكلم دك ريم ىضاقو ةيككلا ةيادع مل“ ريميضاق ىلع ىراللا

 حرمت منام افو خيش هعمانزور م10 ةظةحاسملا باتك 03 ريم ىضاق ءديشاح دو

 سياكل لاكشا حربشو هدأز ىضاقل ىلوهغج حرق اهيذ ةعومدام 1 هداز ىضاقل ىومغج

 هدأ ىدنج جال ىقومغج حرق ىلع ديشاح م«. ىدنفأ ناضمرأ باسكالا خصالخ حرتنو

 ءارعوم جم“ ىلب* هداز ىضاقل ىقومغج هعفد مد هداز ىضاقل ىقومغج حرش ىلع هبات

 حورلاو سفنلا نايب ىف حوقفلا ةلاسر مم# ىلاضلخلل ةيدنهلا ةرئادلا مرش اهلوا هيكح لئاسر

 هداز الما ديادع حرت مالا يمل ةيادع ىلع هداز الم حرش مى راكفالا ليزذن منو

 هةلاخ مخو تاياغلاو ىدايهولا نم ةركلا ةااسر مب خحاسملا 3 ةموظخم حرش ماك

 ىلماعل كالذالا صيرشت هما >> بالرطسا

 تا ةقلعتللا بتل

 ءافشلا رصتخام ىلع اهربغو بطل ا نم ةيكوذ ءدلامسر ممل“ ىقوجن بط ردصخ هحآ
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 ىلوا ةركذت دم“ ىارسقال زجوملا حرش هدا بطلا ىف زجوملا حرش ىف ىنغملا هدد

 ءاودال ءافشلا ةلاسر مم .ضوع نب سيقنل تامالعلاو بابسالا بانك حرش هدم (0) باهلالا

 ناسنالا ءاعتسي اميف نايبلا ساهنم هكأ ىسيفنلا مرش ىف عبارلا قفل 01 ءابولا

 ةزوجرا حرش ىف سيفنلا رهوجلا مآ"  ماظعلا حيرشت ىف سونيلاج باتك نم ىلوالا ةلاقلا م

 مقل ةيسرافلاب بطلا ةيافك ماد هابلالا ةحودو ءادالا ةضور مث 0 خيشالت

 ىجاح ليهستو ةيلامك ةلاسر اهيف بطلا ةعومجكم مث“ ةديمأمل ةريخؤملاو ةديفلا ةركذتلا

 (3) ىكرتلابا نايبلا ةياغ )0(١1 ..1٠ ىكرتلاب فيرش ندا راكداب م١1  تارابتخالا ما.- 2 اتاب

 ل ىبرعلا ناسالاب ىنانوملا ركنكسالل ةسايرلا ريجحت ىف ةسايسلا بانك ءءوجرت 1.

 ىفطال هماذ فصأ ةلاسر عم هبوملساو برل بادآ ىف ردنكسالل وطسرا ةلاسر نم هيكرت ءدمجرت

 ليهست 1٠0  ىلج ريمال بطلا ىف ىكرتلاب يرومنا 1.*  ىكرقلاب نايبلا ةياغ 1. اشاي

 ىكرتلاب بطلا ةلاسر 1.« ىناحن شيوردلل ىكرتلاب سافلا عفانم 14 اشاي ىجاح

 ترضحل داوفلا ءافش 1. > ةيبطلا نيناوقو ةيحيعسلا ةلاسر 11 >> ىكرقلاب بط باتك ة.م

 ةعومجام 1|“ 2 ظةيككحلاو ةمجرتلا باتك 1 ةلاحكلا نم هلاسر 1| (0) دارم ناطلس

 هماذ هاج 1 اشاه ىجا ليهستلا باتك 1# ١ ةيبطلا لئاسرلا

 ةفلغخاا نونفلاب ةقلعتاا بتكلا

 بنالت بتكلا ىماسأ 11 هداز ىريكشاطل مولعلا تاعوضومب روهشما ةداعسلا حاتفم 4

 5-2 لداسم ىف مالسلا نبع كثاوذ 12 مالسلا هيلع لاينأد باتك خسن طخ ىاج

 وكفلاو فرصلا ىف ماصعلل بدالا رع 1 فيلعت طخ ةددعتالا مواعلا نم اهةدوجاو

 ىنوففلا مئانن 1 خسن طخ هداز ىفقجاسلا بهئرذ 1| قيلعت طخ هريغو ىناعألاو

 اهلاكشاو ءاسنلا لاوحأ ىف سورعلا ةفك ون» فيلعت طخ اب ىكرتلاب

 هيماكملاب ةقلعتملا بتكلا

 ةعومدام 1 فاعذ طخد دءمغو نارقلا ظافلا بيرغ رمد اهلوا ةعومتكام ومرع
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 هريغو ةجرفنملاو ةدريلا حرش اهيف ةعومجحم 1" ١ لئاسرلا نم هريغو ىّلصملا ةفحت اهلوا لئاسرلا

 نودفلا+ نم ةعومحم] نورا (ةريعوا اشاي لامك اروبا, هلاسرإل اهلوازلكاشإلا حدك

 ٍصسافلا ريسافتتلا نم ةلاسر اهلوا لشاسولا ةعوميحم 145 2 هريغو هئاقعلا ىف ةلاسر اهلوا ةفلقخملا

 ماصعل ةراعتسالا ةلاسر حرش اهلوا لئاسرلا ةعومجبحم 1.  ةديفملا .لداسرلا نم هريغو خوسفلاو

 نزل هريغو ىلاعت هللا ءامسأ لكاضف ايلوا ضاوقلو ءاعدلاو تاولصلا ةعومجام 1 ىيحلا

 اهلوا لئاسرلا ةعومجام #1 طوطأشلو روطسلا فلت# ةي'دهلا باتك اهلوا نداسرلا ةعومتكام

 هريغو فيدصتلاو ةيضقلا فيقحت اهلوا لئاسرلا ةعومجام + 2 ىدتقرمسلل ةيعضولا حرش

 فيق# اهلوا لئاسرلا ةعومجام ا هريغو هقفلا ىم ةلاسر اهلوأ لداسرلا ةعومجام 31ه

 ةعومجكام 1و ءاروزو ءاروح اهلوا لداسرلا ةعومجام 1: لداسولا نم هرهغو نارقلا زا

 9ع ىنسامل هللا ءامما مرش اهلوا لئاسرلا ةعومجحم 14  ملعتملا ميلعت اهلوأ لداسولا

 بادآلا ريم اهلوا لداسرلا ةعوميكام 72 ١١ فقيلعت طخب لئاسرلا -ضعبو دئاوفلا ةعومكم

 لسداسولا ةعومجام 18 اهريغو ةعفان ةلاسر اهيف لشاسرلا خعومكام #8 ١ روطشلا تلح

 اهلوا لّساسرلا ةعومجم 18* فيلعت طخ اب ميركلا ناآرقلا لئاضف ىف دئارقلا باتك اهلوا

 اهلوا لساسرلا ةعومج 120 روطسلاو طوطخل فلتخ رردلا عما ةايسملا ضدارفلا نم ةديصق

 نوروطل بارعالا جعاوق اهلوأ ةعومجكم 7  روطسلاو طوطخل فلتخ هريغو هيزح ءءديصق حوش

 لماسرلا نم هرمغو ملعتملا جاهنم اهلوا لئاسرلا ةعومج# 120 هريغو لعلاو ملعلا ةلاسرو ىكنفأ

 اهلوا لداسرلا ةعومجم 121 © حسن طخ اب ىيحك كيس درو اهلوا لئاسرلا ةعومجام 15

 كيو بطلا ىف ةديفم ةلاسر.اهلوأ لداسولا ةعومجام حسن طخ اب مالكلا نم ةلاسر

 ةعومج# 1 حسن طخااب هداز ىريكشاط ةلاسر اهلوا لئاسرلا ةعومجم هلآ "الكاش لا 0

 3 هريغو كداقعلا "نم اهلوا لئاسرلا ”ةعومجام“ 10“ بجاولا تايتا اهلوا لكاشل

 خعومتكم 1600  ةيفاكلا ةكجصنلا اهلوا ٌلتاسرلا ةعومكام همم هيفاش اهلوا لداسرلا ةعومكم

 نيدلا دعس ديفح ةعومجكام 0 لامك ىبال رشحلا رشد ىف رشعلا ريسفت اهلوا لئاسولا

 رمينيب اهلذأ لكاشرلا ةقومكم ك1 ديحوتلا ملع ةديقع اهلوا لداسرلا ةعومجام 10ه
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 3 لوصالا جقنت اهلوأ لئاسرلا ةعومجكم ناك امم عدبا ناكمالا ىف سهل ناكرالا

 للمج مظن حرش عنقم اهلوا لئاسرلا ةعومجام 4 نوركلا عمجم اهلوا لماسرلا ةعومكم

 حرش اهلوا لئاسرلا ةعومجحام 12 2 مالسلا هيلع ىنلا بط اهلوا لئاسرلا ةعومجام 41“

 ىجتوق ىلعل رءاوزلا دوقنعو رغاوأإل دوقع اهلوا للداسرلا ةعومجام 0 ءلوقلو ةلمسملا

 نيححاملا ةحضاف اهلوا لساسرلا ةعومجكم 180 افصلا ناوخا لئاسر رصف ةعومدكم 4

 ال1 ةيردوا ااهلوا لتاشرلا ةعومجم . 109170: ىازشالا نمكح ,نيناوق-اهلوا لئاسرلا ةعومجم' 11

 اهلوا لئاسولا ظعومجكام 9: فراعملا فئالدل ىم ىقتنم اهلوا لئاسرلا ةعومجكم 1س. 2 دلولا

 ظعومجام ؟ل“  ىرانفلل صسملا ةلاسر اهلوأ لئاسرلا ةعومجام 1“ -ادكختك ىلو ءهديسق مرش

 فقيلعت طخ ميمذ فصو اهلوأ لداسرلا

 تاديركلاو تاعطقلا ...رامب

 طخ اب هعطق قرق حسن رطس ىتلا شمتيو ثلث رطس وحس شمقب ندهدرب ءءطوصق 10

 ترد رئاسو مسن ىسدعطق رب هدنرخاو ىسدعطق سوا هدنلوأ 6 ىدنفا ضمد هداز هجاوخ

 خيشلا نباب رهتشملا هللا ىجح طخ اب روح هليا دعقر ىسدعطق ربو هعطق ءاخسنو ثلث ىسدعطق

 ىسدعطق ىتلا ىلاب هلخسن رطس ىتلا ىرخا هفيرش ءدلمسب رطس رب ثلث ىلج ىلوآ 4

 شيورد طخ اب يسن ,طس زوتواو ثلث رطس روقُط هدحيرج عنصم هلطخ ثلث ىغابب

 ىكيأ خسن رطس سوا هدوعطق ىتلا ثلث رطس رب هددعطق ره هفيرش ءدلمسب ىلوأ ذى ىلع

 هفيك ىدحي زوتوأ هدره ءهديصق همامتد 9/1 صيشلا نباب فورعملا هللا لح طخ اب هدوعطق

 اظشل ى.. 7 قوق .وحرم هدهد طخ اد خسن رطس ىتلا ثلث رطس وا هددفيدت رع

 ديماقت دنطخ خيش هعطق رد خاسن رطس ىعءهركي ثلت

 ,ىممأ ةقيفوذ نرسحو ىلاعد مءللودكإ ىلدولعأ هذاخك مفك ند لوالا رغفدلا تمهذأ
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 61: ل '1' ل 1:49 64 8] © ©9 15 60 850 18 19 1! 89

 انننانم11 عن عمع هه 2متر: السالعاة 0202417 0001.

 ىدلعل هناضينتك نم ىناثلا رتفكلا

 ةيوامسلا بتكلا

 ِس ىدادغب طخ اب فيرش فكصم ىراقلا ىلع طخ اب فيرش فكصم |

 ر وصغم بأ تاليوأت

 رهسافتلا بنتك

 نم فاشكلا نم هعطق 1  ةرقبلا ةروس ىف فاّشكلا لئاوا نم دعطق ه٠ 2 فاّشكلا *

 ىدريراج بيترت ىلع داصلا ةروس ىم فاّشكلا نم هعطق « ١ نينموملا ةروس ىلا رجال ةروس

 لآو ةرقبلا لييزنتلا ملاعم نم دعطق ا. م ليرنتلا ملاعم 1 م ىواضيبلا ريسفن م

 رهيسفد ىم دعطق ا ه ىزاولل ريمكلا ريسفت 1 ىوغيلل لييزنتلا ملاعم [! ناوهع

 رهسفت نم معطق [1 " نايح ىنال ركلا رهسفت 0 « لدلع ىباريسفتا خخ ١01 رديكلا

 27 » ىتاوكلا ريسفن 1 " ىلاهفصالا يسفت ٠ دوعملا قا ريسفت |“ 2نامح قا

 ممر نيبلالج ريسفن ع ةيطع ىبا ريسفت نم معطق ا ىتاوكلا ريسفت نم دعطق

 88 ىروبدا سين ريسفت مم مولعلا رع نم لوالا م 3 ىطرق روسفت نم دعطق 1

 رس بيقن رهسفت ا ىدادح ا ريسفتا !*[ ريسفتلا ىم دعطق .“٠ نويع ريسفت

 ةيرمخ مرشو ىماج ريسفت ىم هعطق "م م ىراقلا ىلع ريسفت ع نايبنت ريسفت



303 

 رو ىدنقرهسلل روسلا ضعبو هحتاف ريسفت "م 0 ىونق ,,بدلا ردصل ىسمل ءامساو نيعبرأ

 خوسنمو سان 87 هكتافو هلهسب ريسفت دوعسلا تاقرم .٠ نارقلا ةيوجاو ةلمسا

 ىفسنلل هحناف ريسفت 8» > ىضاقلا نم لوالا 8* >نارقلا ريسفت ىف ناسنالا رون 57“

 نايبتلا ررغ © لوزنلا بابسأ *» دوعسلا ىلا ةعطق م: ةحعافلا ريسفنت 4

 رهسفتا 01“ عتافلا ةروس ريسغنت بغار تادرفم هأ (") ىطويسلا ناقثا ه.

 ريسفتلاب ةقلعتم ةلاسر ه١ ريسفتلا ىف ةشمع ه٠  ناآرق برعم هع ىمالخلل هلمسب

 بيرغ رهسفت نم هعلطق هن زمجو كلكشرم ه؛

 لضاف ءهديشاح 1 فاشكلا ىلع ىيطلا نم ىلاث دعفد ؟. " فاقكلا ىلع ىرطلا

 ىلع بطقلل بيرقتلا 1“ ناولهيل فاشك ءديشاح ىم ىلاث فصن 4 ىبيطلا ىلع ىنمي

 بيوغ ريسفنا فاشكلا ىلع ةعرز وبا * فاشكلا ىلع طءاوش حرش 1* ٠ فاشكلا

 بيرغ ريسفن 1 ىسركلا يال ىسدقلا 1 كلملا ةروس نم ىضاق 1“ ١ نارقلا

 0 كاسل ردا | ىقافكقال ةليسبلا نرش كك ٠ ءاينلا ةروس نم اصح «. 2 () موظنم

 2 (0) فاشكلا فشك نم لوا فصن ,* م فاشكلا فشك # | فاشكلا دقع لح

 05 قددراج هفيشاح « 2 () فاّشكلا لع فيرش نيس لا >فاشكلا ىلع, ىماطسب
 م فاشكلا ىلع نيدلا تعس «» >١فاشكلا

 ىواضيبلا ىثاوك ةقلعتملا بنللا

 ٠ ةاورشلا ءا)ا ]2 ىؤاصينلا قلع تاهشلا ةعدد نا *] ز- ئواصوبلا قع باهشلا "5
 (") ىضاقلا ىلع ىلج ىدعس + م ىناورشلا نم هعطق مل“ ىاورشلا ىم لوأ هعفد هل

 مه م ديجمتلا نبأ م. ٠ هفياخ ىلاوج نم هعطق ها « هفيلخ ىلامج هم

 ز ى رهسفن ىلع ىلأرجه ىدنفأ ن 1 ىضاقلا ىلع ايركز يضاق ؟. هحاف ريسفن ذارهس ةعلق 1 نفقا انس

 ىضاقلا ىلع قفورزاك ةلروإ ىواصضببلا ىضاقلا ىلع ماصع الم 1 ىضاقلا ىلع ورسخ الم

 ع1
45 
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 ىضاقلا. ىلع ىطويس ءديشاح 4 نوعسلا ىنا نم دعطق ٠ >> ىضاقلا ىلع نيمأ طم ؟ع

 ىضاقلا ىلع ىطويس ءءيشاح نم هعطق ١> ٠١ ىضاقلا ىلع ىطويس ءهيشاح نم ىناثلا ٠

 ىلع نيلامج ءديشاح نم ىلث فصن !.. ىضاقلا ىلع ىيجامت ىنباو «دازيضهش هعطق

 ا.ل>  ىبدحاولل نارقلا لوزن يابسأ (# ١ ةريعلا ةلمسب ىلع ةرهنملا علاوط خ١ ىبلالإل

 ةيقراط ١.( ءاينلا ءوج ىف ماصعلا ىلع راونالا عا !* دامهلل ىضاق ءديشاح نم هعطق

 ىناهفصالا بغارات نارقلا ظافلا تادرفم !.؛ نارقلا تامهيا نايبنلا روغ 4 ةلمسبلا ىلع

 |. ىرشخمزلاو ةيطع نبا ىلع نام> ىا تاضارتعا ىلع ىواشلا خيشلل مكاح ا.

 ءرج ىلع ماصعلا كيشاح ىلع هيشاح [|. عبرا تامدقم. ىضاق لئثاوا ىلع ىدابازاق ءديشاح

 باتك نم. :بصتقم 1١ .. .فاشكلا ىلع فشلا ةيشاح ىلع تاقيلعت ا[, ىساررسلل 01

 ىونقلا ةيشاح (1* ١ هابنلا ءزج ىلع ىبلج ىدعس ||“  لارتعالا نم فاشكلا ىف امل زهيمتلا

 " ىضاقلا ىلع قوكلسلا !(ه » ىضاقلا ريسقت ىلع

 ةءارقلا فب ظقلعتملا بتكلا

 ىقاهقلا هجوو ىنامالا زرح هعفد ىلادلا ورمع ىال ريسيتلاو ىطاشلل ىنامالا زرح 9

 ىلعل هحرشو ىرزجج !" ١ ةيفارلا حرشو ىطويسلاو مصاق نبال ىظاش حوش ا[ ىطاشلل

 م" ةيبطاشلا ةديصقلا حوش ىف ةديرفلا قرد 15 ىكربلل طخحلا مسر ىف هلاسر 2 ٠١ قرا

 مع ىنادمهلل ىبطاش حرش 0” ىنادمهلل ىبطاش حرش ةديرغلا ةرد نم ىناثلا ا

 ىبطاشلا مرش نم لوالا ا“ ىبطاشلا سرش نم ىناثلا ا ةماش ىنال ىبطاش حوش

 ةمدقملا مرش ىف ةمهفم ىناوح اه هداز ىدننا فسويل فالتيا |" ١ ىربعجالل

 ىلقيحسلل ةءارقلا بيطهت 1| زومرلا لح ةيمالا 1“. ىطابنسال ىبطاش وش 1

 رع ىسلدنالا كلام نبال ةيلاد اثر“ ىواخسال ءارقالا لامكو ءارقلا لامج (#» هداز

 نارقلا ىف ةمدالا قرط ناهب ا“ ىدابملاو عطاقملا ةفرعم ىلإ ىداهلا !*ه ىرزجلل ةبيط

 ديوجأ ىراقلا ىلعل ةيئاولا حوش 1+ صقان. لوا تاملوإ فور تادعتتا ]8
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 ا ١ ىطساوللا ةرشعلا | ةعارقا ف. ةيمالا ارشاد وكر بالا مينعيلا ار داب]* نا :ىررطو . قكرت

 3 خاتبملا )>> ىكرتلاب ميمال مرش تاقنلا ةليسو 15“ نارقلا .مسرو :مالكلا عماج ةلاس

 نارقلا ةلمجج بادآ ىف نايبت هعفد |[ ىروصنملا ىلعل ةموظنملا خه 2 ىنارقلا ةلج بادآ

 ىرزإل حرشو نافرعلا ةدمع 4 ةعارقلا ىف ناقسملا 1م اشاد دللا بعل ةعذقملا ةدافالا !ب

 ىربعج اه فنصملا نبال ةمهفملا ىتاوكلا اها ىريمزالل ريسمتلا رصتخ# 0.

 لقملا دهد ءالعو مج 1م ىروج أها“

 2 داحإلاب ةقلعتلا تنللا

 [وم دواذ نبأ نمس نم هعطق اه. م كواذ قبأ ىفس ه1 (2) فيرش ىراخم اهم

 ىلع تاعوضوم ا" ججباصم رصغخ# 1. (") فيرش جيباصم 3 09 ىذمرثلا فمع

 ءافش 1 فيرش قراشم 1 جباصملا سيققم 11 جيباصم ةوكشم 4 ىراقلا

 حاحصلا نيب عمجلا ةعمللا راوثفآ ىلصوملل نيكحصلا نيب عمجلا (") فيرش

 1 ةخعبسأا 7 ذل ليذدح . نب هيا ماصأ لمدسم 318 ىدبيودكالل نيكوحصلا نيب عمج

 سودرفلا باتك اك ١ ىمرراوخ مظعالا مامالا كبيذاسم عماج 1 ةفي اح ىلا مامالا لايخادبم م

 نم طقتنام أو |: لوصالا ليرات ارك سودرقلا ليؤسم ىم ىلا لا فصنلأا من

 " ثيداحالا نم ةرمبك ةعطق الد >ىوانملل فئاقألل زونك اسك ١ ريغصلاو ريبكلا عماجل
 لفرز

 ظخفرعم ىلا هيقفلا كاشرأ ام. ىطويسلل روغصلا عماج تادايز !/" ىطويسال ريغصلا عماج ا

 ىليبشالا فال دبعا ىربكلا ثتيدخل ماكحا اد“ ثيداحالا ىم هدعطق اما هيبنتلا خالدا

 مالسلا مهيلع ءايبنالا هيرنت امه ةنأل ضاير ام* >> نامل ماكحا ىف ناجرملا ماكأ اد“

 رعاوج مه مالسلاو ةولصلا هيلع ىبتلا يضم ىف مانالا هيبنت !# راونالا عماول اك

 فيرش لئكامش ىمتيهلا ردح . ىبال هقردع فقعاوص (م (") نيفرشلا لضف ىف نيدقعلا

 | قارعال كيناسالا بيرقت 1 كقالملا رابخا ىف كئابد 1 نيعبرا تييدح عم

 نامد يف بقاثلا مكفلا 5 نمد مامالل ًاظوم 1 ةجرلا ىمن ىلع ةولصلاب ةءقنلا عفل

* 45 
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 ررد 153“ ناميلس نب سمح دئاوزلا عمجو لوصالا عماجل عماوجلا عمج 1 ىدهم ا

 نصاقملا !! ريذنلا ريشبلا ثيداحا ىف رينملا رحب ١ ٠١! ةرهتشملا ثيداحالا ىف ةرشتنم

 ردقلا ةليل ءامضب روكيلا فرش ا. يىعليزلل ةيادهلا ثيداحا ميرخت م.. ىواخسلل ةئسأل

 ظندملا ضاير ام.

 ثيداحالا مورشب ةقلعتملا بتكلا

 ىنيمامدلل عماخل مباصم م.ع ع ىقالطسقال ىراضبلا مك مرش ىف ىراسلا داشرأ ."

 يف ىراردلا بكاوكلا 4 ىدءامربال ىراخيلا مرش نم ةريخا ةعطق د ىراخببلا ىلع

 هت بجاحلا نبا رصتخم ىلع رح نبا جيرخلأ 5 ع ىنامركلل ىراخضبلا حرش

 ىضر ثيداحا مييرخنأ »1  بلاطملا قرا ىلا بلاطلا لين ".  راونالا عماول 83 لولسملا

 زيممذ *#١! باهشلا باتك ىع باقنلا عفد 0  ماكحالاو مكمل ىف مالكلا رهاوج »

 جباصم ةوكشم حرش جتافم تاقرم ١ "١ ىراخضبلا ىلع ىشكرزال جيقنتلا "» بيطلا ثيدح

 " كلم نبال جباصملا رش ام " ىمقلعلل ريغصلا عماج مرش م ىراقلا ,لعل

 حرش راهزالا قرايم أ ىواضهبلل جباصم مرش ا. كلم نبال جباصملا حرش هعفد 1

 لئاسولا عمج ا" ىراقلا ىلعل ليا مامالا كنسم سرش 8+ 2 () كلم نبال راونالا قراشم

 ىلعل ًاظوملا حرش ىوانملل فيرش لئامش حرش 0 ىراقلا ىلعل لئامشلا حرش ىف

 جيش م باهشلل افشلا مرش ضايرلا مهيسف ا نيعبرأ ثيدح حرش ا" ىراقلا

 ىنامركلل هيدزج ءهدارا ههلاسرو نيعبرا ثيدح جرت 1 نيدلا دعسل نيعبرا ثيدح

 نصح مرش 0 مح نبال نيبعبرالا حرش ىكربلل نيعبرأ ثيالح حرش ةعفد .٠

 ثيلح ىف دئارلا ةيغب !"*  ىواخسلا مامالل ةنسال لصاقملا ”*# ىراقلا ىلعل نيصأل

 مس ىتليزلل ةيادهلا ثيداحا مييرخت ىم دعطق 8م ثيدلمل بيرغ ىف درجلاو عرز ما

 حرش نم ىناثلا فصنلا "8  تاريخل لئالد حرش ةعنلا مامث “0 2 بيرغ تعغل نه هدعطق

 ثيداحا حرش 1 ىايرعلل مظعالا برحلا حرت مرسو ىدادغبلل بابلا ىلوا ماهفا ةضور

 فسويل ملسملا حرش نم لوالا 8*1 >> كثيداحا لكشم 8 ىكربلل مراص فيهسو ةظعبس
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 حرش نم هعطق هداز ىدنفا فسويل ملسملا حرش نم ةعطق ام“ هداز ىدننفا

 حرش نم لوالا ا ١ (0) قارعلل ىخمرقلا حرش نم دعطق ١ ٠ سانلا ديس نبال ىذمرن

 جيشلل دوأد نأ حوش + " قاطخلل دواد ىأ حرش نم هعطق 6« اطخلل دواد قيأ

 سداسلاو سماشلو عبارلاو ثلاثلاو ىناثلا !ه. ريغصلا عماج حرش ريدقلا ضيف ت4 م ىنالسرا

 حرش جتافملا نم لوالا "هم ثيداحالا حرش ىف ماكحالا ماكحا ه# ىوانملل نيعبرأ

 3 ةيكزلا حاورالا اك كه بيرقت حر بيترتلا نم لوالا ها ىراقلا ىلعل جيباصألا

 هعمدقم "5 ىطويهسلل كلام مامالا ًاظوم ىلع كلاوحل ريونت مم ةيوبنلا ثيداحالا يك

 مإ ىتخاربشلل ةيوبنلا نيعبرا ثيدح مرش هيبهو تاحوتف 4. ىنالقسعلل ىراخاب حرش

 ىدنفا دواأهل تاريل لئالد مرش ا" رغما ىيجكج ثيداحا طباوض

 كثيداحالا لوصاب ةقّلعتملا بتكلا

 ةصالخ اه  ىوونما ريسيتلاو بيرقتلا "* ١ حايفلا اذشلا عم حالصلا نبا بانك ا“

 ىطوهسلل بيرقتلا حرش بيرهتلا )©  حالصلا نبأ رصتخم 00 ىبيطلل تيدحال

 ةياحهلا حرش ىف ظيانعلا ةياورلا مولع ىف ةياحهلا 1 ىواحسلل بيرقتلا مرش

 ىطويسلل قارعلا ةيغلا حرش "© رثألا لها حلطصم حرش ركفلا ةصالخ "بدا ةياورلا مولع ىلا

 قارعلل ثيدحلا ةيفلأ حرش 80 ىواضسلل ثيدحالل ةيفلا حرش ىف تيغملا حف 0“

 مولع عاونأ 0 قارعلا ةيفلا حرش ةيشاح قلارعلا ةيفلا حرش قابلا مقق "د

 ةبخنلا حرش ةعومجام 1 قارعلل تيدحلا لوصأ ةيفلا 7 داشرالا رصتخمو تيد

 ةبخنلا حرش م“  ىناقللا ميهاربال رطولا اضق ىرذملل ركفلا ةبخأ ءديشاح 6.

 ءدموظنم سرمش "»“ قالا وفق حرشو ةبضنلا مرش ام“ ىراقلا ىلعل ةبخنلا مظن حردشو

 كمل ركفلا ةبخخ جضوت ىف رظنلا ناعما "مد ركتقبملا لوقلاو ررغلاو ررحلاو حلملا ةوفصو عينوقبب

 مح عيفشلا ىبنلا ثيداحا لوصا ىف عيدبلا لوقلا ةيخنلا ةموظنم اا مركأ
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 ملع ىف ةياذهلا قذاتلل ةيضنلا مرش ىلع ةيغبلا جنم 1 نمملا عم ةبضنلا حرش

 نيزديتلا بينميذ تيرقت 3“ ١ ررذلا نرفع نجل ا قارعلل سارتقالا مظن م38 ةاورلا

 ةيغلا ١ ١88 ىداحغيلا بيطخلل ةيافك 1م 2 ىنوقيبلا حرش ثيغملا رداقلا حت 04

 ىزملل لامللا بيذهت نم لوالا هبليبشا ءءديصق ةريظنلا حوش مل“ “4 تيدا ىف رردلا

 كلس حرش أ رجم نبال نازهملا ناسل .. ١ دكييقتلا عم قارعلا ةيفلا حرش. 81

 ىزغلل رج نبأ ةبخن ممظن رردلا

 فيرشلا هقفلاب ةقلعتملا بئتالا

 ىدففا هدءد ءوموظفم *.ع دود ماما تادايز م. هللا هكر يمص ماما راكأ ز“.غ

 ربيللا عماج تاراشأ 7 فىدسورب لأ جارح ار | ريوذتلا بحاصلت دكئاوفلا لماش *.م

 راكإ افصن ا". 0 ىفسن ءدموظنم *.1 ىفسنلا رعل تايفالخ ءدموظنم *.. ىامركلل

 راكفالا سئارع ةموظنم ظنا“  هياحب مظن ىدقهملا رد "|" )(  ىرودق "|| ١هرخاز

 بيترتب دابشا هعفد “٠ عفافلا هقفلا 4 (0) رئاظنو هابشأ م ةرخازلا راحجلا )"1ع

 هقفلا ظناوخ لإ ىواح تتم 8. ىقسنلل ةموظنم * زفك "م ليلخ 'شوخ

 مظن ىف فئثارطلا ىسدسم نت* ىونزغلل عراشملا غبانم ا“  هقفلا ىف رصتخح ملا“

 راغصلا ماكدحا عماج رسب راصبالا ٌريودَك اداره هموظنم ءوعذدق *#ه قدقدلا زفك

 م راكلا ررد ىغتبم سرر ركاالا ىقتلم اااارفإ ىدند# نيركلا عمد ادوار

 ىاولا مع هللا ةيهل فاصنالا لثالد ةموظنم مس باتكلاو ةنسلا نيب عمج ىق بابل

 ترانا “ب ىلالهلا مامالل فوقولا ماكحا م 2 ةمدالا فالتخا ىف ةمالا حر 6*7

 ىونسالل لقاسأا زاغلا ىف لفاحل رارط س## ربل باسد> ىف ربل باصق #» ىلامجلل ةيادهلا

 عوبدنص ..|ننجتإا ناعفلا بهذم ىف نجرلا بعاوم | ىطالخلل عمامل صيخلت *.

 مسعد لكاشملا نومك بلطظألا ةياهذ ىم لوالا معس جيوارقلا ةولص ى مييباصملا

 كسانملل دازلا نم عاطتنسملا م 2 ةموظنم ةعم خم  هيفرشا رئاخزذ #4  ىدتبملا ةيادب



309 

 باصت م» ماكل ماسح *هإ ماكح ناسل هءليكت م. 2 () ةياورلا ةياقو

 كناوفلا بحت "مد (4) هيزلاب ىمسملا هيفلا ”»* فاصخلل فاقوالا ماكحا ”م» 2>باستدالا

 جفايم هو عفان هقف هعفد 1مم هيئايثو هب ىواعرتل ةممال هرخاز راك م

 رصتخم هياقن |“ ١ ىسحقلا ىواح "1 ١ ىشخ نيركلا عمجت مس. . ةمدالا يمانع ةمالا

 ا ظروكلا ميك نال ةيكلل قرطلا/ا١ا ١ ةيادب, +, ي) ,ماكحالا ررغ 11 ١١ ةياقو

 ةعمالاب ىلا همظنو ريغصلا عماج رع هداز ىربكشاطل ةيادهلاو ةياحبلا باكا ةدع

 ةموظنم ا رجالا سيل ىف لمكالا ةفحأ 0. 2 حاضياروذ 398  ىرودقلا جيحصت ا"

 لجاسملا راوزل ضداقملا ليهست "#* يدل ىكسانم "“  فقنئاقدلا ونك "# ريبللا عماجل

 ميغ  ريبللا ريسلا ىم راقكملا لس  ىدادغبلا مناغل تانيب ججون "4 روغ م

 ةذعملا رعاوإل ةلاسر ا“. ىنارعش ناريم .. سمت مامالل ًاظوم "ب4  ةيلطلا ةبلط

 ىوانغلاب ةقلعتما بتكلا

 اسينكلا "11 (4)مللا ىاواتف "مم  ةينأا لباسم ىواح اء 2 ناخيضاق ىاواتف ا“

 كيهشلا ردصل ىرمك ىئاواتف م1  هيناخراتات ىاوامف م.  ىاواتفلا ةصالخ لب سيخ

 ىراحق ىاواقذ 1 ىنشورتسالا لوصف 1*٠ ىتاترمتلل ريقكلا دازل ريقفلا ةذاعأ .٠

 ةعيرشلا ىواح نيلوصفلا عماج 5 مهع )(  هيب ءهموظنم ماكل دمع ”ا# 2 ىدنفا

 ىلاوانق 90 2 عويبلا نم عئلدبلا نم هعطق ا ةوكزلا نم عئادبلا نم ىناثلا "م

 نم لولا زمجولا عماج نم ىناثلا "8 ىدتوهملا ةيد 4*1 م ةياحهلا ئراق

 همان نوناقو ميج نباو ةينيز ىاواتف 6.“ ١ ىلواتفلا ةيذغ نم ىناثلا 5... ١ ةيطولولا :ىاواقف

 طقتلم م* ىيسلبانلا ىنغلا ديعل هيبد حرش ماكأل ةدمع ىناعم ىلع ماهفالا هيبنتا عل“

 هدتفأ ىلع ىتاواتف م... 2 هيزازج ىاوانف 5.4 2 ىدامع لوصف 5.20 فتن #.0 هقفلا نم

 هللا ءاطع ىجاوامف عا ىدْيفا هللا ضيف. نيس (فازاعف 5 تاراجمالا عماج- 5
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 ىودرقنا ىاوانف م18 > دوعسلا ىنال فاقوالا ليجكست #0“  ىاواتفلا ةجهب 5+ ىدنفأ

 دوعسلا ىبأ ىاواتف نم خيبت انا

 ضئارفلاب ةقلعتملا بتالا

 صضقئارفلا ملع ىف لوصف “ام | هنكحش نبا ءهموظنم حرش م00 ١ ديسلا عم ةيجارس 3

 هيفيز ىلواتف عم هيئات حوش 8 ضئافلا بذعلا اهحرش عم ضرافلا ةطمع 1

 ىكرت ضئئارف 80“ ىدنجم هموظنم مرش 8 ١ ضئارفلاو ىوتفلا ىلع دداوفلا عم ةفحم 5

 ىلا ضرافلا داشرأ 8858 ىدنفا ىيحكج مالسالا خيش ىرصيق ىسد ءدموظنم حوش 8#

 صضئارفلا حرش ىلع مجحلا ةيشاح 88 2 ةيجارسلا مرش جارسلا ءوض 8 ١١ ضماوغلا فشك

 ءدموظنم حوش 81“. ةيجارسلا ىلع ليس 80 ١ ىرصيقل هيجارس مظن حرم 60 نيس

 عماج جرش ا ةببجحأ مس حرمت ىرانف تلم م مكب لأ مظن عرخإ ىرصٍببق نست

 عرحم اشاي لامك نبا حرشو ةيجارسلا ىلع ىرانف م*  ىلالإل عم ىرصيق نسف رردلا

 صضرافلا ةنوعم م## لوصالا ملع ىلا لوصولا ظياغ ماا قورزالل ةيجارسلا ىلع ةيهشلا هكاوف

 ةردلا 766 2 ىكرت ضتارف م5 )(  ظافحلا ةيافك ةيفلا 8. صضنارلا ةركذت ىلع

 هيبحر سرش 6# ١ ضئارفلا ىف هينات مرش 86» >> صئارفلا ىف هللا ةبه مرش 5 ةيضألا

 ةفكتلا 0

 هقفلا حورشب ةقلعتملا بتكلا

 عع #* ماه نبال رددقلا متف 84 م ةيادهلا دعفد م م ائيادهلا مع 3

 حرش ةيافكلا 5. ةيانعلا ةيشاح م1  (م) م غيانعلا مت. ٠ هداز ىضاقل ريدقلا حتف :

 ةيادهلا تالكشم ىلع هيبنث م8 ةيادهلا حرش ةيلفارسالا ىم لوالا مه م خيادهلا

 ةيادهلا ىلع ةيارحلا حارعم نم لوالا مم ةيادهلا حرش ةياردلا ةدبز نم دعطق مما“

 حرش ةعمالا ءوض مد. ةيادهلا ىم ىناثلا فصنلا 4  ةياحهلا مرش هياهن هعطق هد

 حرش نم هيناث ءدعطق م4 م نيدلا ماسح ريغصلا عماج حرش مده ريغصلا عماج مظن
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 حرش ىرورض مهم نم لوالا "1 ىدعازال ىرودقلا حرش 56. 2 ىرودقلل ىخركلا رصنخم

 ىرودقلا حرش جاختولا يارس نم لوالا ما# ىرودقلا حرش ىدادنلمل نم لوالا » ىرودقلا

 (0) ىرودقلا تالكشم +4  ىرودقلا حرش هءاهقفلا داز #66  ىرودقلا ىلع هداز رعاوخ 4+

 جارمس 8 ةيانعلا ىلع ىباج ىدعس ءديشاح م ىرودقلا حرش ةصالخ م

 لا  ريبكلا عماج مظن حرش مث. 2 ىدادحلل ةياديلا مظن حرش ىدنهملا رد حرش مالظلا

 عماجلا صيخلت مرش نم لوالا 88  نابليلل عمال صيخلت حرش صيرال ةفحن نم لوالا

 م.*  ريبكلا عماخل صيخلت حرشت صير ةفح نم لوالا ةعفد مدل“ نيدلا للمكال ريبكلا

 نيدلا دعسل عماإل صيخلت نم لوالا "0 ىناودكغلل ىطالخل صيخات حرش نم ىناثلا

 » ةموظنملا ةيدرولا ةجاهبلا حرش مم ىرانفلل عمال صيخلت حرش هعفد 6ث ىراغغلاو

 كلم نبال نيرججلا ممج رش مم. 2 ىفاكلا نم هعطق ميش ٠ ىفاولا حرش ىفناكلا 5.

 ام لولا ل“ ىغولثايال نيركلا عمجم حرش عدل فتصملل نيركلا عمجم حرش دا

 مث“ ١ ةعيرشلا ركص ادد عفانلا هقفلا حرش ىفصتسم م“ ناخضيضاقل تادايزلا حرش

 ردص ءديشاح دم ةعيرشلا ردص هديشا> ىلجح ىذا عمم لامك نبال حاضيأ حالصأ

 هرق ءديشاح 6. ةعيردشلا ردص ىلع اشاو بوقعي ءديشاح 1 ىدنقرمسلا ىلعل ةعيرش

 ةياقولا ىلع فيفوت م1 2 كفنصا ةياقولا حرش نم دعطق 61 ةعيرشلا ردص ىلع نانس

 ةيادهلا حرشو ةياقولا مرش ىلع ماصع 18 هداز خيشل ةياقولا حرش نم لوالا 1“

 فلتخملا ىفسنلا رهعل ةموظنملا حرش لئاسملا رصح 4 ريبك ىاتسهق 10

 رهاوجلا 81 ىفسنلا رعل ةموظنملا حرش ىفصم م10  هشماع ىف ىفصملا عم ةموظنملا حرش

 حرش فقئاقح سا " ىزوزال ةموظنملا حرش راكلا ىقتلم ه.. ةموظندا حرش ىف ةمومصملا

 "٠ ليزا فئاقدلا زنك مرش فئاقأمل نييبت ه.» ىراصح هرقل هموظنم حرش ه8 ١ هموظنم

 زنللا حرش ه6 ١ فئارلا رجلا هم ٠ ىنيعلل فئاقدلا ونك حرش فئاقامل زمر ه.*

 ةموظنم حرش لوالا هد ملالينرشلل هينايعو مرش دصاقملا ميسون . م ىسدحقملا ىلعل

 نبا ةموظنم حرش ىلاثلا هأ. نابحو نبا ةموظنم حرش لوالا هنحش نبال ةينابعولا

46 71 
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 ةخياقنلا حرش ىم لوالا هزل ماهذ فئنصمللو هنو نبال ةهموظنم حرش هأأ )م فنصملل نابكتو

 ةياقنلل مراكملا نأ رمش نم لوالا ها“ دجاولا كبعل الياقنلا رش هلآ () ىنمشلل

 ةينسلا ضئارفلا مرش ةيمسلا دئاوفلأ 8 ةياقولا رصتخم ةياقنلا ىلع ىدنجرب حرش هأد

 نبال ىلصملا ةينم حرش ىف ىلولا ةيلح ه3 ريبك ىلح هأم ريغص ىبلح هأب ىبكاوكلل

 نت“ ىقتلملا ريرتت ىف ىقتلا ريسكأ أ ىلجملا ةيلح نم ىناثلا فصنلا ه“ جذل رهمأ

 دامادل ىقتلملا رش نم لوالا هاجت ىشح“ ىقتلم حوش ها“ ىققدحو نم هيناث هدعطق

 رحجالا ىقتلم حرش ىف رهنالا ىهتنم ها" ١ ىقتلملا حرش ىف ىقتنملا ردلا هم ىدنفأ

 حرش نامملا بعاوم ها  رانخملا ردلا ها » ىقتلم حرش لوقنلا عماج نم ريخأ عبر ها

 ىلع رايتخالا ه*) ناسنل دوقع حرش ناجرملاو ولوللا دئاوف ه> ىتاترمتل نارقالا ةفحت

 ةرهازلا ىم لوالا عبر ها»ن“ ىنيعلل ةرخازلا راكبلا حرش ىف ةرغاؤلا ررحلا مت# راقكالا

 ميناغل راحكببلا ررد حرت مز*ه هداز ىنغمل هرخأز راك حرش نم لوالا مرصع
 هل

 رخآ حرشو

 صوصنلا نع نيبملا ىداحلا حاتفم مز راحكبلا ررد حرمت نم ىلاغلا هز*# ىدادغيلأ

 3 0( روغ ررد مهو ةقفلا حر نم دعطق هز*م حر ىفاشلا دقف نم ىواحطلاو

 م ىدنفا سونل رردلا ىلع ةيشاح رظنلا مئاقذ ه*# 2 رردلا ىلع ىمزع ها رردلا ىلع قي

 دئالق هم ىبوسرطلا ةيفلا حرش ىف ةينسلا رردلا ه5 ىواحكلا ليح ىقاكلا هعمز*

 حرش حافلا دادمأ هل ىنامرق ميضوت هدمدقم حرش ن4  كباوالا ديق حرش ىف دئارفلا

 ىوذ ةدمع هم. وداظنلاو هابشالا حرش 1 ىومحلل هابشا حوش هم حاضيالا رون

 ىلع رهاوجكلا رهاوز همأ' هايشالا ىلع كرمز دم ءديشاحح هدأ رداظنلاو هايشالا ىلع رداصيلا

 حرش ه»*  رداظنلاو هابشالا تامهم لحل رئاصيلا ىوذ ةلمع هد“ ١ ىنزغلل رئاظنلاو هاينشالا

 نيلهاتملا رخن حرت نيهجوتلملا كأز هدأ ةولصلا لدعم حرش هم ليل ديفلأ

 ىداحل نم ىلاقلا ه5 فسوي ىنا يارخ حرش كولملا هقف هم» كولملا ةفحت حرت 2

 نإ هايشالا ئنذ حرش ىف هلالا فيفوث هاا رردلا ىلع ىلالبترش ىرودقلا
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 ردلا ةيشاح رايخالا الفحم ه7 ماحب نبأ هدمدقم سرش ها  هابشالا حرش ناعذالا ردونت

 ىدنكا بينك رهبكلا رودس ةمجرل هكو 1 رامكملا

 هففلا لوصاب ةقلعتملا بتكلا

 31 ىودرد مالسالا رخأ لوصأ هث« ىسدوبدلا كيز نأ ىضاقلل ةّلدالا ميوقت

 الياهنلا بحاصت ىودزي حرش نم دمعطق هن. ىودزج حرمت فشك 61 ىودوب نتم ةدعفد

 ميك نبال ريركلا بل ني» ماه بال ريركلا ىتم نربإت ىسخرسال هقفلا لوصأ هابأ

 ءويشاحح 4 ىرانفلل عشادبلا لوصف همم جال ويمأ نبدل ردركألا حرش 3 ردرقتلا هربا

 هاند بجاح نبذل لوصولا ىوهتنم ناب ىرانفلا هبيبال عدادبلا لوصف ىلع هاش نمسح

 همأ .ىناهفصال ىهتنم وصخ حومش هدم ,ىهتن» رصتخ حوش 61 ,ىهتنم رصنخ نقم

 همهيشاحع هدا“ دضعلا ىلع نيدلا دعس ءهييشاح هد“ دضعلل ىهتنم رصتخم حرش ةعذد

 ءدعومت# ةحف ىنامركل رصةخاملا حرش ىلع دودرلاو دوقنلا همع , بهتنم رصقخم ىلع ىرهبأ

 فيرشلا كيسلل هجدق ءديشاح هد»  رانملا رول ىم راغخملا سيتقم ها ىهتنم رصقخ#

 ىوفك هآأ هداز لجإ كجوك ه٠. >ىريسفت هديشاح 1 ليس عم كضع هدم

 ها"  ىقتاهاسلا ىبال ماظنلا عيدب هل  ىراللاو لاللل ىلع رديحو ىهتنملا رصتخم ديس ىلع

 جيبهت ه6 لوصالا جاهنمو ىبردلا بكوكلا ه8  لوصالا ملع ى لوصفل نم لصاحلا
 حرش 01 )2 عماوأملا عمج مالسلا كيمل ماكحالا ضعاوق 4 لوصالا نوصغ

 عماوإل عمجع عماسملا فينشنا ىراخديلل عماو# عمج مرش ءويشاعم 81 عماول عمج

 1س ىدنهلا نيسلا جارسل ىنغملا جرش لا لوصالا ىف ىنغملا موتنم 4. ىمتكر زا

 ىرخا ءديشاح ١ ٠.'" ميولتلا ىلع ىروصنم ءديشاح .* جيولتلا ىلع ورسخ الم ههيشاح

 اظمكم لوصفلا ضيخلت ىزومخل نبال حالطصالا نيناوقل اضفالا ١ ٠.4 ميولتلا ىلع

 ةاقرملا عم رانا ,رصتخم مرش 5. كىمله نبال رانم حوش ةاقرمو رانم ".+ لوصف

 رانملا حرمش ىف رارسالا فشك نم ىدتلا 1 2 لوصالا ىف رانم 4/ ١ ةيلصالا كرادم أ
* 46 



304 

 41 (0) رانملا حوش راونالا ةضافا "د ىراك هرقفلا هللا ىبع كيسلل رانملا رش 11#

 ىتسب ءدهديصقو ىنيعلل راغألا حوشو داعس تنناب حرش ءوعومج# 1 رانملا ىلع ىنيعلأ حرش

 رانملا روصتخم رارسالا سدق حوش 4 لحكلا ةلاسرو ضراف نبال هيئات ءءديصق حرشو

 حوش 1 بكاوكلا ةموظنم ىلا بلاطلا كاشرأ 0. ىراقلا ىلعل رانملا رصتخم موش 81

 قرف رانما مظن حرمت نرد مالكلا ركو رانم لا رصتخم حر 0 ىلحكلل ميقنت راصتخا

 ىف لوصالا تاره كا“ كلم نبا هديشاح ىواهر 4  نيعلا ةرق حرش هعفد 41  نيعلا

 ىغسنلا لوصف حرش 40 ١ ىفاءاقلا روصنملل ىنغملا حرش 400 2 (7) لوصولا تاقرم حرش

 ىربعلل اهنملا حرش 1|  ٍجاهنملا نمضتم رصتخم 1. 2 ىواضيبلل جاهنملاو حاورالا حابصم 5

 لوالا هم##  ىدرهراجحلل جاهنملا حرش ىف اولا ٍيارسلا #1 لداعلا عفد ىف لئاسلا ةدمعو

 ىتكيسخا سرش 1 ١ ىونسالل نيهمتلا 1*خ» >بضختنملا باتك 7+ ىارقلل قورغلا نم

 قئانغسلل ىتكيسخالا رش قاولا 7+  ىناقتالل ىتكيسخالا حرش ىف نييبتلا 7*#« ١ىفسنلل

 لوصالا ساسا حرش 481 ىزاولا نيدلا رخفل ملاعلا 18. (2 فيقكتلا باتك

 ىف مييضوتلا 72*  مسيقنت حرش حيضوت ا ١١ ىناعنلا لوصو هحرش عم ىناعرب لوصف 57
 ةيشاح ميولتلا 728 لامك نبال حيقنتلاو حيضوتلا رييغت 58ه جيقنتلا ضماوغ لح

 هم  ىبلج نسحل ميولت ءديشاح 4م (" ىشد حصيولت لوا فصن 70 ١ محيضوتلا

 ىلع ىدابازاق ةهأ اشاي لامك نبال حيولت هديشاح 0. ىقوتلل محيولتلا ةيشاح ءدعومج“

 ةزمجوو ةدبزو كالفالا حيرشت د تارملا ىلع ىسوسرط هديشاح 100 عيرالا تامكقملا

 ماصعو ديسلل ميولتلا شاوح ءدعومج ةن» ٠ جيولتلا ىلع قوكلايس ءديشاح 40* ىلماعلل

 ىتاترمتال رانا رصتخم حرش 400  عبرالا تاماقملا ىلع هميدق شاوح ءهعومج ٠00 ىنايشلو

 ىلع ىراثن ديفحح ىهتنم رصتخم ىلع ىدابازاق 855 2 فورثخلو تاودالا ىلاعم 406

 كلم نبا ىلع هداز ىمزع ةيشاح ىلع تاقيلعت عبرالا تامدقملا

 مالكلاو دئاقعلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىنزاولا مامالل نيععبرأ لوصا 47*  ريكالا دقفلا ىلع ىيدلا ءاهد اخ ١ ربكأ دقف ىفم "10
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 ىنزاولا مامالل ةيلاعلا بلاطملا نم ىلاث فصن 144 ١ ىقسنلا نيعم نال ةّندالا ةرصيت 0

 ءالعومجمت 1 نيدلا مجنل ملاعملا حرش نيعاربلا ما جرتتنو ملاعأا نم لوالا

 ىبونسلل كيحوتلا لغأ ةديقع ىسونسلل ىربللا حرش ىلد ىسوي "08. ١ ىدنونس حرش

 #4 2 ىسونسلل ىرئارإل ةيمال رش 9“ ١ ىسونس ءديشاح فيفوتلا لما ةدمع 4

 ىرئازإل ةيمال مرش 1/0 2 ىرئازمل ةيمال حرش ديجلا صتف “٠ 2 ىسونسال سورشلا ةعومجام

 حرش ءىلءاللا راوج 1+ ١ قونلا ىلعل ىلامالا عيحب حرش 0 رخاآ حرش عم مالسلا دبيعل

 رصقخم هيلءاللا رهاوج 6 رخآ حرشو ىزارلا ركب ىال ىلامالا حرش ةيادهلا 1 ىلاصألا

 ىقايرعلل هينوذ حرشو ىدابازاقل ةينونلا حرش 1م ١ ردنكسا ىاوانفو ىلامالا مرش ىكرللا

 معفد ةرلغ  ىراقلا ىلعل ىلامالا حرشو ةينونلا ىلع ىلايخ ةمل“  ىداهلا بعل هينون حرش "ل

 1 لصحل صيخلت 40  رعءاوإل دوقع هموظنم حوش ىراقلا ىلعل ىلامالا حرش

 هر 41. 2 نيمرال مامالل كاشرأ 101 2 قوباصلا مامالل ىقتنملا امم >لتسك النم ديهمتلا

 داشرالا حرش نم ىناث بفصنق 15 ىناقال ىفسن نةم حرش 41 ةبملع ءدلاسر حرش

 ميعاربال ليبسلا سصق #19 نيحوتلا ظملك فيقح ىلع دابنالا هابنا 49 ىروجاسيلل

 باتك 1» ١ ةيمالكلا رارسا ىف ةيماوقلا راوذا 4 خيادهلاو داقتعالا باتك 10  ىدرسأ

 جرا ةيونعملا تالكشالا ليح 8 عاتتمالا عم ىعسفلل ةدعلا حوش 0 لسخا

 ديهحوشلا 3 هيفلا ”ى ءماوهالا بادعأ ىلع ثرلأ ؟.( ليالدلا نزاوم “ب. ىمحلعلل هموظنم

 جول 1 دئاقعلا ةلاسر «.ه ةلمسالا ةبوجا .خ صاوشلا ةطمعو هبخخأ مظن مرشو

 0 ةيدايلا حوش كتالق ٠.٠ ةجال نايب ىف ةححلا هد نهدلا لوصأ ىف نيعبرالا

 نأ نيدلا لوصأ ةموظنم حرش لأ ةيمالكلا  لداسلا لصتم .٠ (5) لامك نبال ةريغم

 فاك متم ها“  هيجانلا ةقرفلل راصتنالا ىف ةيفاشلا ةيفاكلا ها“ ىوراحط حرش :دعومد#

 راكفالا راكبا كنج بإ# 2 داقولا بكوكلا حوش فئاحصلا مرش ىف فراعملا 5

 ةرياسم ىلع ةهرماسم للا قئاقدلا فئاقح ل. همام 1 (") هرياسم اذ

 ةعيرشلا ردصل مولعلا ليدعت ,# رئاغصلاو رئابكلا ىف رئاخذلا ,هاوج حرش



300 

 ةعوم# 0  ىقوباصلال ةيادبلا رش ىف ةيانكلا ,5  ىواحطلل دئاقعلا حرش ىف دثالقلا .*

 نسح 0 فقاوملا حرش ىلع قوكلاس ءهيشاح 0“. (©) فيسلل فقاوملا حرش 0

 نزل“ فقاوم لا حرش ىلع اشاي نافسو هداز هجاوخ هدبيشاحع از“ فقاوشلا حرش ىلع ىلج

 نيدلا دعست دصاقلا مرش دم ديصاقم نقم هع ىرارعول فقاوملا مرش ىلع ةيشاح

 مالكلا رعوج مرش 0م دصاقملا مرش ىلع ةيشاح كيصاقملا حرمت تايهلا 4

 ,أ  ىاهفصالل علاوطلا حرش 6. راظنالا علاطم نم راونالا علاوط 03 > ىجيلذل ميعاربال

 علاوطلا ىلع ىلاهفصا ءديشاح ع“ ىربعل علاوطلا حرش يدعم ىناهفصالا ىلع فيرش كيس

 لصحم حرمت 5 ىيدلا لوصأ لئاسر م هرمغو ىنورزاكلل لالج ءديشاح 5#

 ةينيسلا مرش مالسالا ةيعن راهظاب ماسلا ركو مالكلا رك مع دداقعلا ملع ىلع دصاقللا

 ةرمع «ه.. 2 سيحوتلا ةرهوج حرش كيرملا ةيادع خ8  هداز ىضايبل مارملا تاراشا حرش 0

 ىرغصلا ىرغدص حرش دا ةيروهجالا مرش ها ىناقللا ميعاربال ديحوتلا ةرموجل كيرملا

 مالسلا دبعل ةرعوتخل رش «0© ةنسلا لحما كثاقع . 0 ىراقلا ىلعل مارملا تاراشا نقمو

 ىواكطلا حرش 3 ىداهلا بانك 01 كئاقع حرش "هم مولعلا ليدعت مالك “قا

 تك هداز هجاودذ ةقيرط ءدبيشاحح «ا)“ هيدي ءدقيرط فلن ةعيرشلا رصف فل

 ١ ىدنفا ىمداخل هيحمد# ءدقيرط رش 0  نالع نبال هيحم# ءدقيرط حرش ةيحتفلا بعاوملا

 ىف ةموظنم ىشكارملل ةموظنم ريجو مكد ب ةقيرطلا ىلع ىيدج حوش 3

 هدموظنم لصحام 7. 2 روبقلا ةموظنم حرش روفغلا صتق 44 ١ مصنملا سئافنو نددلا لوصا

 ةدعلا حرش رع ىناهفصالا ةديقع حرش ىواحطلا كناقع حرش أ ردصاقم

 نيبملا قالا 4 ىدنخا بجرل تقيرط جرش و *رببغو ىلكرد حرش نب ىراسكينال

 ءويشاح بأ ىراقلا ىلع عم ةعيرشلا ةرصق 4 ىنيوجالاو ىلازغلا ىلع نرلا يف ميلعتلا
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 3 ىلايخ عم دئاقع حرشت 0“ ليمكالل دقن موش ها ىلابدل ةيشاح ىلع ىنشهب

 حرش ىلع ىدنفأ ناضمر دم ىلايخل ىلع لامك هرق ءديشاح دع ىلابكل ىلع راكفالا ,<

 نبا ءديشاح د« 2 ايركز ىضاقل كناقعلا يرش هديشاح دجاملا هلالا صتف سا ١ دئاقعلا

 حرش ىلع يدرب ءديشاح م  ىفسنلا ومع ننم حرش ا.  دئاقعلا حرش ىلع فيرشلا ىلا

 هداز ىلقيحس عم ىلايكل ىلع ىوفك ءديشاح 1 () ىلايخل ىلع ىللحا لوق ىكياقعلا

 سك دآم ع عناصلا تابثا ىف ةهيلالج ءدلاسر نال“ مالكلاو ةيورلا قتيحابم 7

 ك١  هيفسن كئاقع مظن حرش :4  مالسلا عطاوقب مآالعالا ك0  دئاقعلا حرش ىلع

 عم لالج 4 ىسونس جرشو ىدهدهلا مرش ىلع ةئاكجر ٠ مالكلا يزومنا ءدعوم#

 دووكام ما لالمللا ىلع ىنزورم ىماج ىمأ لالدا ىلع ىوفك هديشاد م. ىلاخاا

 ءيفاو بجاولا تابثا ءوعومكام م.* ىرضحعلل بجاو تايذأ م.“ نالكلا ىلع نسسح

 بجاولا تابثا ىلع ناجازوجيم ءدىبيشاد ىلع ىدابازاق ءديشاح مم ناجازريم ءوياكو

 تابثا ههعومد# مله  ىفنكال بجاولا تابثا جيرش 1 ىغاب هرقل بجاولا تابثأ حرمت 2

 م ىتوقلا ىلعل ديرجتالا حوش ىاهفصالل هيرجتأ مرش م1 ىتملا ىلع رصتخم بجاولا

 ىلع ىلع رحص وهم ءديشاح دعقد ما“ كيرجتلل نيحلل حرش ىلع رحص رهم ءوبيشاح مأأ

 ةيشاح ىلح هداز بيطخ ءهيشاح ما ديرجالا مرش ىلع لالجلا ةيشاح ها“ ىشوق

 ماسح ءديتادح ما" ةيسماشلا بادق ىلع ةيشاحو مالكلا رهاوج ماد نسال كيرجلا

 ءديشاح ١ "١ هصقان هداز بيطخ ةيشاح مل. 2( ىنوق ىلع ىلع ةيشاح ما" (0) ةدعلا

 بقاوت ةموظنم هلال ىملاووهش دوعسموأ للددللج حرت هدبشاتحو سلا ىلع باسذدكام نبيسدح

 هينئاح دام ةموظنملا ةئيضالا رهاوج حرش هل*  ديرجتلا حرش هديشاح ,“  موجنلا

 ميدجملا عيدج داث“ نما عم ىدنفا مناخ ةموظنم جرد ماك كيرلا يسع ةيماح ىلع

 90 ماقالا فدشك 8 هداز : ىريك شاط راع سأ ءوعو مد“ ىماح ددرب ءودلبصق سومهدلاو

 مرر ىزغال كئاقعلا ءديشاح ىا"إ ىريمزالل ةدرعشالاو ةيديرتاملا نيب ةيفالخلا لئاسم



3068 

 كناقعلا لالج نتنم م** ىنايكل ىلع ىلهو دجحا لوقو نمرلا دبع م# لالخل ىلع ىويملك

 ىلع لالجلل ةميدقلا ةيشاحلا ىلع ناجازريه ما“|  ىنامركلل هّيدزج ءادارا ههلاسر ما“»

 | نداقعلا حرش ماصع رخل ىوكرد حرش ما ديرجكانلا ىلع ىرضحلا مل“ ديرجتلا

 " ىلايدل ىلع ىدنفا نوروط ةيشاح ما لالأل ىلع قوكلاس مخ.

 حرش ىف مالظلا حابصم مآ* ريسلا نم هعطق م8“ مالسلا هيلع ىنلا دولوم م8

 حرشب بيرقلا حتف م0  سانلا ديس نبال معلص ىبنلا ريس مت» ماشع نبال داعس تناب

 صئاصخ مظن حرش م هدرب تاسيمخ' خيردلا بكاوللا م5“ ىينملل بيبلل بعزوم

 حرش ىف ةيناجسلا تاحوتف مد. رمقلا قاقشنا نايب م21  نالع نبال مالسلا هيلع ىنلا

 صئاصخ ىف مركملا ظفللا مم ىفطصملا لآ لضف ىف قولا زارط هدا ىوانملل ةينسلا رردلا

 رصقل ةطعملا ةرعدودمل ةلاسر مم ىعربلا ميحرلا تبع كتاصق مم“ >ىرضصيحلل مظعملا ىنلا

 ىالطسقلل ةيندللا بهاوملا م١٠ ةغفينملا ةردلا ريس ممأ  قارعلا ةيغلا ةقما ١١ ةةرلسلا

 ىبلحلا ميقاربال ريسلا حرش م1 ىوانملل بيبللا جزومنا حرش بيجاما فورلا عضوت +

 نبال ةدربلا مرش ىف ةدوملا ىدحص راهظأ هلأ رهنملا بكوكلا حرش ريونتلا عماول

 جوش 01 رج نبال ةيزمهلا حرش ةيكملا منملا ما“ لثالدلا ىلع ىساف م4 قوزرم

 دواحل تاريخ لمالد حرش م ١ تاريخل لئالد حرش ةينلا مامت مم ١ ىراقلا ىلعل ةيرتولا

 ىيحي ناومد م45  هدرب ء.حيصق تاسيمخت ماه ١ ىكيسلل ديدات رش ما0 ١ ىدنفأ

 لاسر مك“ هموظنم بيرقلا تف نم لوالا م4 ٠ ىليهسلل فنالا ضور م“. ىرصرصلا

 دولوم منه ىفتقم م. ةرجاهلا راد ملاعم صيخلتب ةرصنلا قيقكأ مب“ ١ هيجارعم

 قارعلا ةيفلا مرش م0 رخآ حرشو ىطويسلل داعس تناب حرش دارملا باتك ملا -١فيرش

 ءامسأ مرش ىف ءافولا هم.  ىلينح نبا ةحيصق سيمت مب ١ ىكبسلل ةيناتلا حرش هم

 ةيشاح مما“ ىينملا ةيفلا بيجلا بعاوم مدع ىطابنسلل ةيز# حوش ههأ ىفطصملا
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 دولوم ىف نيبغارلا زنك ..  رارسالا فشك هم> بضخاوملا نم هعلق مد“  ةيزمهلا حرش

 تناب حوش م1 ةيزمه سيم مده ىرزجلل ءافشلا تاذ مح مالسلا هيلع كيك

 هيعومجس م١  ىرجوجلل هيزغ حرشو لئامشو بيبال صئاصخ ها ىراقلا ىلع داعس

 ءهطبصق سيمخلا م1“ نيملاعلا بر بيبح ةرايز ىلا نيرداسلا ليلد م1 هيرثوو هيزف

 دولوم م8٠ 2 فيرش هديلح حرش م1 هيرب ءهعومجام م١ ١ بيبللا يزوممأ م8 ١ هيرتو

 نيفرشلا لضف ىف نيدقعلا رهاوج 1 ىنغلا كيعل لوبقلا ظدكفن م6 مالسلا هيلع ىنلا

 حرش 1.أ ىمثيهلا رجح نبال قنرعلا ىنلا دلوم ىف ىربكلا ةعنلا مامتأ 6 ىدوهمبلل

 عيفشلا حدم ىف عيدبلا عيب 1“  ةدربلا سيمخت ىف ع وي فنصملل هدرب ههديصق

 تاريلل لثالد 18 عيدبلا عئانص عيمج لامتشا عم

 ظعاوملاب ةقلعتملا بتالا

 مانتغال رمئانلا ظقوم 0 ةعامج ندال بيغرت ١ 1٠.1 ىوونلل نيكاصلا ضاير 5

 ؟! 2 هداز ىلع كيسلل هعرش حرش .1٠ مالسالا ظعرش 11  ىمور سلاجحم ؛.  مئانغلا

 فصن هتليل لئاضف #1 نيدعازلا كيعرذ هّيميم 1 مالظلا حابصمو سايكالا ةفحأ

 هوركذت نم لوالا فصنلا 5 ىطرق هدركذطت رايخالا ةصالخ 1 (8) نابعش

 1 ىقاهفصالا بغارلل هعيرذ 1 ثيرحل سلاكام نونفلا حلم 1 ىجطرق

 تايعيسلا #1 2 يىناقوتلل بولقلا ءايض 1 داعلا نبال ةيماللا حرش لل ملعتملا ميلعت

 كوبسملا ريتلأ 48 حاولا كيعل ملكلا رردو مكمل ررغ 750 ىزرطملل ةغالبلا جهت 1*
 ففارم 18  ىلازغلل كولملا ةكصن 1+ سانجالا نيابت ءدلاسر 12 كولملا ةدكصن ىف

 قرا ىلا بلاطلا لين 1| يسال ىف ةبترلا 1“. ىزويإل ىبال ةظعوملاو تارابغعالاو قفاوملا

 ببغلا حاتقفم حرت 9ع بيغلا حجاتفم اورو ىلاوغلل نويدباعلا جاهنم رسم بلاطملا

 ناطيشلا دناصم ىف نافهللا ظثاغأ ة“ ىرازاب تآل بيغلا حاقفم حر 1م ىرانغلل

 ضيفلاو ىنابرلا حتفلا كولسلا ةقيرط ىف كوبل ردلا 18م نيبلاطلا راوسأ 1“
1 7 
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 نامجرت حرش رداتسلا فشك 7 ١ قوررلل رحبلا بوح حرش 7. ١ ىخغلا ديعل ىناجولا

 نبال هموظنم مرش 4 ١ فئاقأل فيقدت حرش 9  راوفالا قارشا حرش 77 ١ قاوشالا

 هيا  ىزاوهالل ليالقلاو نئارقلا 78 ١ ويبدتلا طاقسا ىف ريونتلا 5*7 ١ ىورزلل ءانب

 نبال مكحكلا 7 انفو نب ىلع ءهديصق سرش 1م فئئاقحلا زنك حرش فئاقدلا فشك

 ىمداخلل لولا اهيا حوش ةدأ ىلارغلا اهلوا نيدلا ىبح لئاسر 0. هحرشو هللا ءاطع

 هينات حرش 65  ىداهلا بكوكلا حرش ىف ىداشلا ةوعد 1“ ١ نيحلاصلا ةحار 1

 خيشلل فيطللا حتق 1  ىماطسبلل ةيكملا عتاوفلا ىف ةيكسملا صئاوف ٠0 ىناولع خيشلل

 ةلاسر حرش ةلالدلا ماكحأ 3 ىريشقلا مامالا ةلاسر 5م. > ةياحهلا ظيادب 1١  ناولع

 عم كازغمللا ىيدلا لوصا ىف نيعبرالا باتك 1 م ىلازغلل مولعلا ءامحأ » ىربشقلا

 ىقاغرفلل ةيناتلا حرش كراشملا ىهتنم 1 ىدنجم مكمل صوصف حرش 4# ١ىرخا لئاسر

 ؟“" 2 ىناشاكلل ضرافلا نبال ةيداتلا حرش ؟0©  ىسوبدلا ىضاقلل ىصقالا دمالا 5+

 ككل يالا حوش 1 ةيداتلا حرش ضنافلا ىكملا جتفلا قاشاقلل ةيناتلا موش

 91 ءايكزالا ةييادع ىلا ءابلالا تاشرأ () ىيرداسلا لزانم جير 1 ىرصيقلا

 عانقلا فشك 46 برغم ءاقنع حرش 1 ١ برغم ءاقنع 1/8 © ةيئاتلا حرش هعفد

 1م ١ ةيتوهاللا لاثمالاو زومرلا 370 ١ ليبسلا هاوس 9 ١ ىاوشالا نامجرت ىف رئاخذ م

 كولم ا ةريخذ ءةعومجكام

 رضتلا امل 1ك

 ةرين كواسلا 5-2 هيبعذ ءدقيرش تاقيقتك“ 1مم فرعتلا ةياغ بانك 8

 نيدلا ىبحن تايلجت ة1م»  مجارقلا ات “٠  ررغلا صئاصخ م“ 2 تاياكالل باتك

 فيشر نبا قفو 1+  ىدنفا دومحن لياضفلا عماج 1.« ١ هيفوص تاحالطصا ءدعومت# 4

 نبال ةورعلا ةوفص 1] ىماجالل ضصوصفلا حرش صوصغفلا مرش نم ةعطق 3

 11 بلاطملا ونكو بعاوملا 17  راونالا فقنع نع رازالا كف © ٠ قافمسلا مراكملا

 نيبملا حتفلا 4 نكلا ةلثسا نع باكل كفشك 6 ةيكافلا داروالا ريونت ءدعوم“
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 باتنك اهلوا دحومجاف 511 ىكسملا كود كتمبيلأ حوتف 51 لايكلا لها ءديبلحح

 ضرافلا ىبأ نآويد !.. رازقلا راذ ىف راهخالا راوج ا. لماكلا ناسنالا ا... جوولا

 ضرافلا نب رهن ىرجك ءديبات 1 ضراغلا نب رمع نآودذ ءدعومت !..ا“ هدرد تاسوولا عم

 هديدات حرش ٠ ةيالولا ىف ةلاسر ا. ىنيروهلل ضراغلا نب ردع ناويد حوش ا.

 بذادكلا 1 ىنغلا ليعأ ضراغلا نب رمع ناويد حرتنو ضماغلا رهنلا كفدتك قرغبص

 ىبال  تالونت 11 كرعلا نبال ةيهلالا تاريبدتلا ةعومجام !. ىرغلا بنام ىلا ىيغلا

 ىيدلا ىم اياصو !.1* ةيكملا تاحوتفلا .نم ةيذوكلا مولعلا لاقتذا ةفرعم !.» قيرعلا

 الل م ظيكملا تاحوتفلا نم هعطق (ل0 ٠ غيكملا تاحوتفلا *٠.! هيفوص بتادأو قرعلا

 تابثا مرش ةيفنح 1 بولقلا ريونت ىلذاشلل افولا بوح داروأ لئاضف

 ىراقلا ىلعل ملعلا نييع حرش !ل* 0 صوصف حرش[. 2. ةيفولا سعاوقلا !.. ١ بجاولا

 وس 1. ايوا تقانم ىذدغلا قيعل ةلمتسملا يخل ع قارعش نازيم 1.“

 ةيسلبانلا ةحيصقلا حرش الم ١ ىزاريش ظفاح ناويد ىونلا ىذ بقانم ىف نوصملا

 هيفوص: تاحالطصاو ةيزمهلا ةطيصق حرش

 عيدبلاو نايبلاو ىلاعم اب ةقلعتملا بتكلا

 ىنزارهشلل ساتفملا حرش |." 2 .حماتفملا نم ثلاث مسق ا." (١ ىكاكسلل حاتفم ا!“

 حرش ا.ه ١ حاتقملا ىلع قذوملا نم. دعطق [.** ١ () حاتفملا ىلع ىئذوملا حوش 1.“

 نهدلا دعسل حاتفملا سرش (.,“ 2 حاتفملا ىلع ىتاكلا نم هعلجت ا." ١ حاقفملل ىئاك دامع

 () حاقفملا ىلع كيس.“ نيدلا عسل حاتفملا مرش ىلع زومرلا فشك ا:

 ءويشات 105 حاتفملا حرش ىلع ىراطسملا ةيشاح ا. ١ حاتفملا حرش ىلع كفنصم !.*.

 هداز ىضاق (.*  حاتفملا طيس ىلع ىثاوال ةعومجم ا. ١ حاقفملا نم ثلاث مسق حرش

 ىرانف ءديشاح [.54 حاتقفملا دبس ىلع ىرادكسا نيما دمحم ا[. جاقفملا جرش ىلع

 انتفم ءديشاح [.5« كيسا .حاتفملا جرش ىلع

* 47 

 لامك نبال حاتمفم, رييغت 6م لامك نبال ح
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 حاضيأ !ههأ ةنكشلا نبأ ةموظنم سرش ..٠.! 2 حاتفملا ىلع كيس حرش تاوهفم 1

 لضفملاو حاضبالا تايبأ حوش ا.ه“ 2( ىنارسقالل ح اضيالا حرش ا.# ١ نايبلاو ىاعملا

 حاتفملا صيخلت حرش حابصلا !.02  ماتفما صيخلت ا.ه رديح انالوم حاضيالا حرش ا.ه

 حرش حارفالا سورع ا.ه. ىزيربتلل صيخلتلا رش صيصنتلا سثافن !..» ١ ىنزاريشلل

 لوطأ م بوقعي نبال حاتفملا صيخلت موش محاتفلا بعاوم 1 ىكبسال صيخلتلا

 ائيشاح 1.18 >لوطم معفد !.1* * لوطملا ا[. صيخلتلا ىعاوش حوش 4 ماصعلل

 ىميرقلل لوطملا ةيشاح لوعم !.11 لوطملا ىلع ىثيل مساق |.6  لوطملا ىلع ىماريسلا

 ىلع فيرش كيس 61 () لوطملا ىلع ىلجح نسح ا[. لوطملا ىلع ىهدرق دعفد

 جاتفملا حرش ىلع لامك نبأ !.كأ رصتخلا ىلع ىئاطخو لوطملا ىلع ورسخ الم ا... 2 لوطملا

 حرش بدالا ةنارخ 1.0 ىديملل ةيعيدب 2 يور ىرقملل ةعمادل ةديرفلا !..“

 نأ نبال ريبختلا ريرحب !..«4 ١ عيدبلا كعاوش ىف عيبرلا رهز ا..0 ١ (») هجح نبال هيعيدب

 حرش 1 (2) ىكملا ىلعل ديعيلب ةعفد م رباج ىبال هيعيدب جير 2 عبصالا

 ناعربلاب ىمسملا نارقلل زاجتالا ا.د >ىناثملا لونم 2 هدعومجكام ا... 2 ىنغلا دبعل ةيعيدبلا

 لحو تادارالا ىهتنم ا.ه* كعيدورقل هقالع مرش ا.د“ ىناعملا ةيمال حرش ا.

 ا|.دم 2 ىتسامركلل رام اك برعلا غولب ءدعومجكم ا.>»  ةراعتسالا ماصع ىلع تالكشملا

 حرش ىلع كيسلا ةيشاح لوا ىلع هيشاحو هينايد تاحالطصأ !.مم كلام نا نبال حابصم

 1 موظنم ناجحر بهاوص ماصعلا ةراعتساو ىتسامركلل راد هعفد !..ه١  علاطملا

 ع تاكقنم (.ة ىدابازاقل هطيرف حرش ىداطخل ىلع ىدزد هللا دبع ةعفد

 رصتخملا ىلع رغم ةيشاح ا(.1 سي خيشلل رصتخم ءديشاح (.6 ١ (0) ىناعم رصتخم

 ع نايبلا مظن 1 رصتخملا ىلع ىدابعلا مساقلا !.ك١ رصتخالا ىلع دكيفأل ةيشاح

 امم“ ىناطخل ىلع ناجازريم ١.! >ىرازاه تآل رصتخملا ةيشاح [(.. 22 ىزمرلل وصتخملا

 ىداطقل ةيشاح ناجازريمو ىذزيلا هللا هبعو رصتخملا ىلع ىتاطخ ا.“ ١ ىلخل ةيعيدب حرش

 امر ١ رصقخملا ىلع ىناطخ هديشاح ١ ١..! (7) ىئاطخلا ىلع ىدزي هللا ثيع !!.*
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 حرش ٠.١! ىدشرملل نايبلاو ىاعملا ةيفلا حرش ا.« 2 نوجكملا سلا هحرشو نونكملا رعوجلا

 ماصع ءهلاسر هدمجرت !! -صيخلت ||. نامل دوقع |.1 () ىطويسال نامل دوقع

 راججالا ةياهن 1118 ىتسامركال نيهبتلا حرش نايبق 111“ كلاسملا ىلع ىداوع ا[

 لسوتلا نمسح ا« ىييطلل نايبتلا ١!| رهاقلا كبعل زاجتالا لثالد ١!!| 2 ىنزارلا مامالل

 ءاراعتسا حرش ا(". محابصملا هوض نع حابصلا رافسا |! ريثالا نبال ماسلا لقا 1!

 هراعتسا مظن حرش تاردرحتلاو ىولملا دجال هديرف مظن حوش [1 ىولملا دجال هديرف

 نبال هراعتسا مظن حرش مرار اقباس ىثاب مجانا نايبلا ةياغ ءدعومجام ا[ ىواليطات

 ىريكشاطل هراعتسا حرش ||" ١ ىرابيزلا ىسح ىلع ةيشاح !ه هيتايغ كئاوف اا نالع

 ةيئايغلا مرش | ١ (0) ةيثايغلا كئاوغلا حرش ا)"» 2 ناجازريل ةيئايغلا مرش |0 2 هداز

 كفنصم !)**  ىرازاه تآل لوطملا ةيشاح [# -لوطملا ىلع قوكلاس اا“. 2فيرشلا نبال

 لوطملا ةينشاح ا[|*ه لوطملا ىلع ورسخ الم ا**  لوطملا ىلع ناجازرؤزم ا] 2 لوطملا ىلع

 ديس ىلع ماصعلا تاقيلعت ا! لوطملا ىلع ىورهلا مالسالا خيش ا1< ىتاطخ انالوم

 ةراعتسالا ماصع ىلع ىشناربيش ةيشاح ||]  لواحملا ىلع كبسلا ةيشاح ام. لوطملا

 ةراعةسالا ماصع ىلع ىرابيز نسمح ا(! ىدالبازاقلل ةديرفلا حرش ىلع باعولا كيع 1.

 وحنلاب ةقلعتملا بنتكلا

 حاضيأ 11+ هيوبيس تايبا حرش بهذلا نيع ليصح |1م* ةيوبيس باتك ||!

 ليمكتو ساوفلا ليهست 8 حاضيالا دعاوش حاضيا 16ه ىسرافلا ىلع نبال ىدضعلا

 نبال دئاوغلا ليهست مرش كعاسملا |. كلام نبال ليهست حرمت | كلام نبال دصاقلا

 هدعطق ||م١ ٠ ىنيمامذلل دئاوفلا ليهست |ا٠. ليهستلا حرش ليبسلا ةيادص || ليقع

 اول“ ١ (0) شيل رظانل ليهستلا حرش نم لوالا !اه ىنيمامدال لليهستلا مرش نم هريخا

 ليهست حرش ام  ليهستلا ةرابع لح ىف ليلعلا ءافش |*  ليهستلا حرش نم ريخالا

 ام. 2 ىراوهلا رباجحل كلام نبا ةيفلا حرش اا م" ىدارك ليهستلا سرش (امأ) 2 ىداوم
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 نبا ةيفلا مرش |.  ىزغلا نبال مظنلاب ةيقلا سرش اا ىطوهسلل كلام نبا ةيغلا مرش

 روقسلا عفر 10 كلام نبا ةيفلا ىلا كلاسملا حضوأ ا! ليقع ىبال ىدوكمال كلام

 هيفلا جضوت حرش ([15 0 وحنلا جضوت ىلع ةيشاح اا“ 0 كلاسملا حضوا ةيشاح كئارالاو

 |"+ ١ حيرصتلا ىلع نيساب خيش ةيشاح 1 (") حيضوتلا حرش حيرصت | 2 ىنومشالل

 نببأ حرمش ىدابع مساق |17 >مظانلا نبا ىلع ايركز ىضاق !!» ١ كلام نبال ةدعلا حرش

 اب“ ١ ىرغصلا ةيغلا ورش كعاوش اا: ةعامج ىبال مظانلا ىبأ ةيشاح |  مظانلا

 ةيفلالا تادايزا ةيفولا كئارف !].ع ىطعم نبا ةيفلا («* ١ ىنيعال ىربكلا دعاوش مرش

 1 () ىدارملل ىناعملا فورح ىف" ىادلا ىنج !1.4 ١ هفنصا ةيقولا ىئارفلا حرش

 ىدنجال لصفملا حرش كيلقأ |1051  بجانخل نبال زصفملا حرش ماضيا ١| ىرشخترلل ا

 حوش نم ثلاثلاو لوالا اهل ىورببلل لصفملا موش اها لصفملا حرش ري أم

 نال برعلا ناسل نم ابرضلا فاشترا |[م* ١ لصفم تايبا حرش اام* 0 شيعي نبال لصفملا

 زابخ نبال ىطعم نبا ةيفلا حرش الم ١١ ىطعم نبا ةيفلا حرش ادد (م)" نايح

 جودت 1. دكلام نبال ىربللا ةيفاك 1 ةصالخل ةيفلا امم م ىشورشلل ةيفلا حرش اا

 كلام نبأ ةيفلا حرش [11 ىربللا ةيفاللا مرش نم هعطق |! ١ (*) كلام نبال ىربللا ةيفاللا

 ةيشاح كلانا ردوغت 1116 قومشالل كلام نبا ةيفلا حرش كلاسملا جهنم !11> ىدارملل

 ىيحكن ىداوملا ةيشاح 4 نابصلا ميشلل ىنومشالا ةيشاح 0 ىضاقسالل ىنوهدشالا

 ملع ىف راوسأ 119 ىراتالا نايعشل مولعلا ةيافك مرش نم لوالا فصنلا ىواشلا

 أم.. 0 بجاح نبا ةيمالو ةيفاكلاو بابلالا بلو بابللا ةعومجحم |!  ىرابنالل ةيبرعلا

 ةيفاللا مظن ةيقاولا حرش "+ ١ فنصملل ةيفاكلا حرش ا بجاشخل نبال ةيفاكلا مظن ةيفاو

 زان. ةيفاكلل ىضرلا ىلع ديس ع (" ىضر حيشل ةيفاللا حرش ا". بجاد نبال

 مجكذل ةيفاكلا حرش 75 صضوع نب بوقعيل ةيفاكلا حوش ا ىصيبخلل ةيفاللا جرش

 دثاوق 1. ىدنهلا ىلع ىماج ءديتشاح ١ ةيفاكلا رش ىدنه ا ديعسلا

 ءديشاح ام ١ ىماخل ىلع ماصع 1+ ةيفاكلا ىلع ماصع |" ١ ةيفاكلا ىلع ةينايضلا
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 ه«داز ىنيزل عيفاك برعم "5  ةيفاولا مظن ةيفاكلا حرش ("7#* ١ىماإل ىلع روفغلا دبع

 81 هداز ىهيحول ىذغملا حرش () بيبللا ىنغم | ( طسوقم هءيشاح

 عمه ىطويسال وحنلا ىف عماوجلا عمج ا. هداز ىبحول ىنغملا مرش نم ىاثلا

 اسر ىطويسال ةيبرعلا ملع ىف ةيهبلا تكن ىطووسلل عماوإل عمج رش عماوهلا

 وحنلا ىف كابشالا نم لوالا ا»  نالع نبال حارتقا حرش !**  ()وحنلا لوص' ىف حارتقا

 اا“ »  ىطويسلل وحنلا ىف رئاظنلاو كابشا دعفد [» وداظنلاو كابشا )158 ١ ىطويسلل

 حرش ا. 2 روفصع نبا مامالل بوقولا م ىطويسلل ةدحيرغلا حرش ةحيعسلا علاطملا

 سئاصخلل نم ىناثلا 1 ةيلوزإل ةمدقلا سرش |“  روفصع نبال رهاقلا دبع نبا لمج

 بابللا حرش 10م ىراسكنلل بابللا مرش 1 وحنلا ىف بابالا [م“# ىنج نبال

 !ل“» هللا بع كيسلل بايللا بل سرش اذ« 2 قزوزلل بابللا حرش ا“ ١ (م) ىنتارفسالل

 بارعالا نوفق ىف بارغالا نوهع |. 2 ىنج نبال علل ا" 2 بارعالاو فورذلو تاودالا ىناعم

 عماجلا حرش ىم ىناثلا 1مم“ زابخلا نبال ةعمللا حرش ا ىاهفصالل ةعمللا مرش 18

 جوزمم حرم 10 م ىنيمامدلل ىنغملا حرش ام ةيفاكلا باتك | ”ت* -ىولعلل ريغصلا

 ىنذغملا ماكحأ 1ع. " الم نبال بيبللا ىنغم حرش بيرالا ىهتنم |ث6 2 ىنيمامحلل ىنغملا

 دوأاد حرش عم ىامركلل ىنغم رصقخ# 1. ىذغلا حرش هداز ىهحو نم لوا فصق 84

 () ىنغملا حرش ىنمشلا نم ىناثلا ا"#* ىطوهسلل ىنغملا تاو حرش ١> ١ ىكرب لوصال

 (") نيدلا ءالعل بيبللا ىنغم رصغت# !"ه* بيبللا ىنغم مظن ىنغملا بابل ا!“

 ةيمورجالا مظن حوش ةدالقلا اه. لكلا ماكحا م4 0 و انهو

 ا ةيمورجأ مظن هدعوم# 1 ىرهزالل ةيمورجأ حرتشو بارعالا دعاوق حرش 10+

 باتك [اك» ةيمورجالا مرش ىلع ةيناونشلا نئاوف ا" ١> ىنيلقلل هيمورجا حرش هديشاح

 عم هكلم 4م ىسيع خيشلل بارعالا كيفم ا[ تالاوسلا نم دعطق ما“ ١ ةيعزالا

 موظنم دوقفع حرش ا"» 2 ةيدرولا حرش "2 2 مجصفلا نم قئافلاو هحلم 45  هحرش

 حاشتفا ا“ حابصملا سرش ءوض ا1:أ () حابصم 1. ىريركلل ةكاملا مرش ا

 ايا ا سششةسةسة 7س ب227 2222222 2 ل سجل



306 

 فجحيضاق هديشاح (,ع حاصفالا ةجابيد ىلع هيشاح ا.“ دقاعم لحو حابصملا حرش

 ا حابصملا حوش مجباصملا راوذأ 4 حابصملا بارعا ىف حالفلا جاهنم ا!" ءوضلا ىلع

 ءايكذالا ناحامأ 8 هداز ىلع ديسلل هجابيد جرش لام حابصملا ىلع بارعالا ةصالخ

 بارعالا ضعاوقو لماوعو راهظا ءدلمج اه ىدطا شوقل ناكما هديشاح اه. ىوكربلل

 ءادنلا بيجام |مم* راهظالا سرش راكفالا جتاتن |“  راهظالا رش رارسالا حتف اال

 نبال هحرش عم بعذلا روذش "م1  رطقلا حرش عم بعذلا روكش ا"  ادنلا رطق حرش

 ا" لل  ىصمحلل ىهكافلا ىلع ةيشاح امم ىرجوجلل بعذلا روذش حوش ا ماشع

 دوقعلا كّتارف ! 1 ١ رطقلا تاين هدعوم# نانملا متفو مساق نبا حرف ةيمال حرش

 0 ةيدرولا حرش ايده 1ع ةيرهزأ جرد مورس ةيفلالا ةرحلا ام ةيرعزالا لح

 0 مئاهلا نبال ةلمإلا ممظن حوش هيفاو تايبآ حرش 4 اهحرش عم هيدرو

 حرش فئاقدلا فئاقح 1. بارعالا فعاوق حرش ىف دقاعملا لح 1 بدالا لوصح

 نازهم 10“ ىدادغيملا اةلفحألا دعاوش جرش )“ل ىليبدرالل جزومنأ حرش ا". ١ جزومنا

 ىدنكشاطل بدالا نأويم حرش ا.ه نازملا حرش ىف نايبلا ةلاجت [*.ع ماصعلل بدالا

 للعلا حيشرت ا|.. ىرمتنشلل لمج تايبا حرش |. ١ ىدردراجحل ىنغم حرش ا.

 حارتقالاو ةيباتكلا نتاوف |". 2 ىوحنلا ذاشباب نبال ةحنملا مرش لمإل حرش ىف

 علاطملا "  بارعالا ضعاوق حرش |" 2 ىرتسيشلا ميعاربال ةجهبلا ةياهن حرش 1

 1 ىدادغبلل بيبالا ىنغم كعاوش حرش #11 ىطويسلل ةديرفلا حرش ىف ةديعسلا

 |“ إم  هداز ىنيزل راهظا برعم ا[ ىماإل ىلع مرجعم "5  ةيفلالا حرش ىنومشا هعفد

 ماصع ىلع ىدرك ءديشاح (*».  ةديدإل لماوعلا ىلع ةفحم 1 هداز ىنيزل لماوع برعم

 عومي ةديدلل لماوعلا ىلع ىكيرويد #11 راهظالا ىله ىوطأ ءديشاح 1 ىمايلل

 حرش 1 ءوضلا تايبآ ا*#“»  يناحتمالا ىتم مز ىوريشلل ناحكتما ءديشاح

 رعشلا ةرورض
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 فرصلاب ةقلعتملا بتكلا.

 مظن ةيفاكلا ةيفاولا حرش اخب)و  هيفاش مظن ءدعوم“ 10+ بجاح نبال هيفاش 10

 فنصمال ةيفاشلا حرش ا! )١4 ايركز ىضاقل ةيفاشلا حرش ميانم |”.  ةيفاشلا

 كبع كيسلل ةيفاشلا حرش ا“  ماسحلل ةيباتلا حرش ام“ ١ ماصعلل ةيفاشلا سرش |“

 نوروط نقم !"#  ىضر خيشال هيفاش حرش |“  ىدروراجلل ةيفاشلا حرش | هللا

 كعس ىلع ىكنوج هدود 6*1“ ىرعلا ىلع ىيحلا كعس !6) ىزع ءدموظنم 16|

 دعس ىلع ىناقل هديشاح ا**»  ىزعلا ىلع نيحلا دعس حرش دعسلا علاط ا# نيدلا

 امم ع  ىدريراجلا ىلع ىزعلا ةيشاح ا"*» مظانلا نبال ةيماللا حرش ا نيدلا

 كئالقلا مرش كتارف !"ه.. ىوامربلل كلام نبا ةيمال رش |إ  ىرحل لاعفالا ةيمال حرش

 هينوراعو لباسملا عماج مرش ءدعومج“ ا*»# ١ ىرانغلا نبا فيرصت حرش نم ةعطق !هأ

 كعطا شوقل ةيافكلا رش |" ىلالل هلثما حرش |"ه*  دوصقملا حرش بولطم اه“

 ىلع حورشلا حور "+ ىزعلا ىلع فيرش كيس اه« قوكسالل ةيافكلا مرش “ما

 الا ١ رزوقنلل انيلآ حوش ا. ىوكربلل دوصقملا ىلع راظنالا ناعما |"ه٠ ١> دوصقملا

 ىوكربلل هيافك

 بادآلاب القلغتملا بتكلا

 ىوفك ءهيشاح ا" ١> ىراشنملا عم ريم |“ ١ نيناوق ردرقتو ةينيسح ءدعوم# 1

 نييسح 4*1 هداز ىروكشاط ىلعو متفلا وبأ ريم ىلع هداز رمع ىجاح ا05©  ريملا ىلع

 رهم ءديشاح 1“ حتفلا وبا ريم ىلع ىراقنم هديشاح ا جتفلا وبا وهم ىلع ىاورمت

 لهاخ ةرق هدبيشاد أ ىدركلا ةعومجكام |". ربه باد هدعومج اارضزإ ىرادكسا

 عم هينيسح |.“  ىكاوكلا ةيشاحو هداز ىريكشاط مظن حرش ا"«“ ١ هداز ىريكشاط ىلع

 هيدلو حرش |".  باهولا دبعل هيلو حرش ا"د» ليلخ هرق عم هينيسح |.#  نقملا

 ةعومجام |", 2 () نيسح هاش |”.»0  ىدنقرمسلا حرش اهلوا هعومجام ا.« ١قاجحالل

48 71 
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 ىدنقرمسلا ىلع ىراصنالا نيدلا جارس !1هإ ىمور دوعسم هدعومجام 6*1. ىدنقرمسل

 اس يسال تاهيبنتلا جرش رس دوعسوملا ةيشاح ىراصنالا نيدلا جوس طم

 ةيداولا ىلع زوفكلا عماج 1.06 ىيملا ىلع ىوينلك هديشاح ا|0  ريملا ىلع ىوفك ءديشاح

 00 ةينيسال '"ةيشاح 3 ىوديملسأ حوش هم بادأ ىلع ىدلبازاق 1م“

 (» اًليصفت ةعلاطملا باذإ ىف هلاسر ا“  ىوكربلا بادآ ىلع ىدابازاق ىلع هيشاح

 حورش | ١ ىوهدنرادا ةينيسمل نتم حرش 1“ ١ هداز ىربكشاط ىلع هداز ىلقججس ءهيشاح

 ةينيسلل وش ىلع ىوفك ءديشاح 0  ىوكدبلا .ةلاسر ىلع .ةقلث

 قلل فاعلا
 )13 بطقلل علاطم مرش "06 ىناهفصالل علاطم موش ام )0(  علاطم ىتم ا

 تاروصن 1. - حوش ىلع دجاو هديشاح ؟.. قاورشلا دوعسمل علاطملا ةيشاح

 علاطملا تاروصت ىلع بلحقلا حرش ا" 2 علاطملا يرش ىلع فيرش حوش ا*لظ  علاطملا حرش

 1 نودلا ردص ريمال علاطملا ةيشاح ا.د ديسلا ىلع ىسيلتب ءديشاح !؟.*

 اث5 ١ ةيرصنلا رثاصي امه  قدنبلل ةيشكلا حرش 4 © ١ ىردتقرمسل سطسقلا حرش

 اا" ١ هدوبأ راوسالا فشك حوش اا[ لمل حرش ا. لئاسملا تاهماو بلاطم تامهم

 ريمو بيذهتلا ىلع لالج 11 بيذطهت نقم ||“ رارسالا فشك حرش نم لوالا فصخلا

 اذ ١ بيذهتلا ورش نم ىجهيفاكلل بيذهتلا زومر فشك ىف بيغرت 0 ىج هيفاكلل

 ىلع ردصلا ندأو لالذل ىلع للاكل م1 رههميضاق ةيضاح اهلوأ بيذهننلا حور ءدعومت#“

 ساغذ ىسونسال قطنملا حرش 1 ىصييخلل بيذهتلا حرش "اع . دلخلخل

 نذملا عم فيرشلا لول ةيادهلا فطغم حرش 20 ١ ىسوملل رصقخالا ىشاوح ىف رردلا

 تاهطرشلا مزاول مظن حرش 10 ىلحال لاكشالا مظن اهلوأ ارغلا ةرغ حرش ءدعومج 1

 مظانلل ملس حرش اع رودقل ملس حرش ماه ىولما ملس مرش 11 (0) ىولمال

 جرش ءويشاح ا*" ١ ىروهنمدلل ملس حرش 180 لم ةلاسرو ملس حرش لس ' رودقلاو
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 ىونسوبلل هيسمش مرش 6 0 ريم ىضاقل هيسمش حرش 8“. 2 ىديعصلا ىلعل ملسلا

 يس حرش !؟*  ىونسوبلا جم هش حرش |5#  نيدلا دعسل هةيسمش جس رم 16

 ىهذاخملا سارع 181“ ىرانغلل ليبكت حرشو غباوذ اما ليجكت |م5*» 2 ىراطسومال

 ْئ نو 1 ةيرد 2 ءدعومج# 6 ىنامركلل ىجوغاسيا مظن حرمت اعز

 جوش : |م6“ ٠فطنملا ىف هيدلو ىلع ىوفصلا ىسيع |## 2 هزوجرأ حرش |*#* ١ فطنملا

 0 تاقيطصت 1م () ىدرك تاروصتو هيسمش 8 ىدنفا :دوادل هليكت

 ىلع دواد هرق.ءةيشاح 2.0 ١ تاروصتقلا ىلع هداز ىلع كيس ءديشاح |**#« ١ تاروصتلا ىلع

 تاقيدصتلاو تاروصتلا ىلع دامع 10. تاقيدصتو كيدوربو نيسلا ىلع داوع [*8 تارودصتلا

 نيدلا ردص) تددو تيهجو ىناك ماسح د" (”) تاقيدصنتلا ىلع ماصع ءديشاح مز

 ماسح ىلع مجت )هم  لضهجأ لوق معفد | كيا لوقو ىراغف |مم ١١ نجما دمت هداز

 | ليمحا لوق ءديشاح دامع اه. ىقاك ماسح ىلع ىناورهيش ءويشاح 4*٠ ناك

 ةيشاح او بيطهتلا ىلع ىوهيملك ه1 ىدنفا ليلخ ةرفقل تددو تييح ءعيشاد

 تاقيردصتلا ىلع قوكلاس هديشاح [*4# ١ تاروصقلا ىلع ماصع 11 تاروضتللا ىلع قوكلاس

 بيذهتللا ريم ىلع ىوفك ءديشاح 2 ١ بيذهتلا ريم ىلع ىدنفا نورط ءءيشاح 4*1

 دواحل بيذهتلا ةليكت حرش 4 لا لوق ىلع ىسوسرطو ليلخ هرق ءديشاح 0

 دنلا ةدعومتم 1 ىويملكلل ناعرب م  ىجوغاسيا ىلع بالطلا ىنغم ات04 2 ىدنفا
6 

 ىجوغاسيأ

 ةسدتهلاو ةّييهلاو ةيكحلاب ةقلعتملا بتكلا
 اكل“  ىزارهشلا ردصل ةعبرالا راغسالا ام هاشكرابا نيعلا ةيكح حرش تاي 3

 حرمت د ىنزارلل تارامشأ» حرش:ام0* ١ ةنومك نال تاراشأ حوش 150“ ٠٠ تاراشا وقم

 جرش نيب تامكاححص 0*1 2 ناجازريمل تاراغنا حرش ءديشاح "لا 2 (") ىسوطلل تارامثا
 تاحولن | نا ىبدمالا ىيدلا فيسل تاراشالا حرش ىف تاهيومغلا فشك تاراشالا

 م1: كليات ولا لكايفر ا ؟قوازسالا عكر
48 

 هنومك نبال تادولتلا حرش 15م 2 تاجولتلا حرش
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 رقاب نمد تاسبق !#* ىدادغبلل ةيكأمل ىف ربتعم ام“ تاحراطملاو عراشملا الا

 هدعطق خمس هءافشلا نم هريخا ءدعطق ما انيس نبال ءافشلا تايلك نم لوالا !دد

 (”) ىزاريشلل قارشالا ةيكح مرش !مآ ىنوناق هلوا انيس نبال تاج )م.  ةيكللا نم

 عم نيعلا ةيكح رش 151 2 ةيهلالا ةرججشلا بحاص ىروزرهشل قارشالا ةيكح حوت 16

 ىراسناو4 تامكاشل ىلع هيشاح 21“ ١ نيعلا ةكح مرش ىلع هيشاحح (18 ناجازويم

 ةمكللا ةيفلا م9 يللا ىف رافسالا بحاصل هيشاح 56  نيعلا ةيكح ىلع ناجازريم #1؟*

 رهم ىضاق 81 ىزارلل صّخلم 4.  ةيمكلل ةيفلالا حرش 40 2 ةيادهلا عم ةيهلالا

 ةيادم اد.“ ىراللا ىلع ىوفكلا ةيشاح اه. كريمل ةيادهلا موش 6. ىراللا عم

 ىراللا رهم ىضاقلا ظيشاح اه.* قاشوخلل ىرال ءديشاح اه.“ ةيدنهلا ةرئادلاو ةيمكلل

 اه. ١ ىراللا ىلع هداز كرهش اهب  هداز ذلك ةيادهلا سرش ان. ١ ةيادهلا حرش اه.٠

 عم روز اهأ» فيرشلا ىنا نبال ةياحهلا حوش 1 (") تامكاشل ىلع ظمكأل نم ةيشاح

 نامب ىف هلاسر ادا"  هداز ىريد ءديشاح اد  ىراللا ىلع ىراثن ءديشاح اهاأ ةيشاشل

 ىسوطلل لصحلل لقن ٠١1 ىنزاريشلا ركصل ةيادهلا حرش اد هيادح رش اد* ىوبهلا

 اهل ل 2 ىرالل اروزلاو اروخلد حرش 1 لكايجم حرش ادا» 2 ىدركلل اروزلا حرش ادأ“

 ور ىلازغلل ةفسالفلا تفاهت 100 نيسال ةركذت حرش أول ديسلا عم ناجازريم

 اهزكأ دجاولا دكيعل ىنمغج حرش هزثو هداز ىضاقل ىنمغدح حوشن [ناخع ىنمغجح ىتم

 من (0) هركذت تنم اه اشاد نانسل ىنمغجح ءديشاح اهب ىاكازلل ىنمغج حرش

 ىف كاردالا ةياهن اها“ هرك لذ حر جضوت هل“, ىنمغجلا حرش ىلع ىدنجري ءديشاد

 صبمخلنت حرش |ىرخوع ايارملا لمعو سديلاقال رظافم نر“ ةنيهلا نم باتك !هز“# ةيمهلا

 ةييهلا ىف نقملا عم ةملالهلا ةقيدح مرش اد“  ىلجح مريمل ةيحتفلا سرش ا(0“»©  ةئيهلا

 لاكشا حرش هديشاح اد” لماش جيز حرش اد "م  ةيهلا ملع يف ةيكتفلا حرم ورب

 هموظنم حرش اكرر هيسيطانقم تاضووبف [هأأ تيقاوملا ىف تيقاوي [هام سباع

 ىلازغلا تمفاهت #18 ةيفذدل ةجردازلاو لمرلا ملع ىف ةيرهزلا لواهجلا !هءا“ رودرا نا
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 هداز هجاو3 تفاهت ىتاودح اه راصبالا ةقيدح رع أهم ديرجاننلا حرش ىلع ىرضألو

 ادمن نيدلا رخضفل ريميضاق هييشاح ٠*0 رهممضاق ىلع ىلاضللل نيسد ءديشاح !ه

 نيسح دكيبسال سوقلا ثيلثذ ناكماو ةظيوازلا ثيلثت ناكما ىف هلاسر

 تايبدالاب ةقلعتنملا بتالا

 ىديبؤال ىريرح تاماقم حرش [هه ىردرح تاماقم ى,ةم نقم اهمأ ىطويس تاماقم 0.

 ” ىشيرشلل تاماقملا حرش اهد.» ىرابنالا تاماقم - ام#* ىمزمزلل تاماقم حرش هد“

 حرش ام» ١ ىرشخمزلل راربالا عيبر امم» برعلا راعشا نم بلطلا ب هدأ

 م ىناهببلا لاثما اهلإ رهدلا ةميتي 0. تيمكلا ةياح 1 ىراينالا نبال تايلضفم

 لاثمالا ىصقتسم 1518 ىناديم لاثما مظن !هلا* ىركبال ديبع نبا لاثما حوش و1

 اهل 2 شوهح نبا ناويد !ه1  ىناديملل لاثمالا عمجحم نم لوا فصن الم ىرشخزلل

 ام.». 2 بوسنملاو فاضملا ىف بولقلا رامث 1511 راربالا عيبر نم راقد اها دريملا ليماك

 ىلاقلا ىلع قال ىلامآ زو.“ مساق هدضور اهءأ ىرابنالا ىبال سانلا تاملك ناعم ىف رهاظ

 فليم نبا ناوهد ا.ه ىمداخال نكامالا بانك |ه# دكمصلا كيع ناويد 00“

 دآز اهب نوديز نبأ حرش ام.» >صضرافلا نب رمع ناويد حرش ا.« ىوليب ناويد اه:

 امر"  ىرتخع ناويد ادم“  ناوهأل ةويح اهم  ةبيتق ىبال باتكلا باتك اهم. ضقاثرلا

 ىسلدنالا ىطسقرسلا تاماقم اهمم ةيدفصلا ةيلالإل تاماقم |هم# رتعملا نبا ناويد

 ةتسلا ءارعشلا ناويد اةدح 9| ىنتقملا ناويد أهدي رهاطلا نأ بناكلا ردزو تاماقم اهدا

 ناويد ادلأ ىرعم نآودد " ىدحاولال ىنقملا ناوهذ حرش 3 ىجبذتملا عم

 اذا عبس تاقلعم ءهدعومج“ ا!هذز* 9 ىزيروتال دنولا طقس حرش ل اذار كنزلا طقس

 كلفلاو نوفدملا زنك 4 ىزيريتلل ةقلعملا كئاصقلا َح سوم 0١ () عبس تاقلعم حرش

 اطملا ناولس 8 بغارات تارضاحملا اظبينق نبال بئاكلا بدا ا: نوكشملا

 باهشلل اياوزلا ابابخ 41 0 سيقلا ءىرما ناويد حرش ا". 2 ليذلا عم ةنمدو يلو
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 جارسلل صاوغلا ةرد مظن + باهشلل صاوغلا ةرد حرش ا!( ١ ىريرحلل صاوغلا آ ا".

 " ىدفصلا مهلا ةيمال عرش 1" 2 هنع هللا ىضر تعباث نها ناسحع نإويد !!ه  قارولا

 كيج 1. هينودايز سرت 8 بهذلا قابطا حرش ا.م 2 بهذلا قابطأ 0

 اذلاد مغاملاو حجداصلا ن ناويد الزب ىللاعتال ةغالبلا ركم 0-5 تابدنلا حرش لقملا

 حرش ||1 > ىشارغط ناوهد كيرفلا !!> ضماولا قرب !1* نوعاطلا نم نوزحل ةيلست

 ركقلا جهابم نم ىفلاق فصن داوجالا تالعف نم داكاتسم 11 مجالا يمال رصتنخ

 ا لضافالا رص ناويد 11 ىرقمللا . ةعمادل ةديرف 11. ةيتابنلا حلق 3

 غياوملا حوش 85 2 ىسيلبا ءهديصق حرش [0* ةفوظنملا رزد :[1» ىلماعلل ٌلوكشك

 ك1 بيبح نبال ايصلا ميسن ١+ 2 ىكئارذل كثارف اا”3-0 م ىنازاتفتلا ىيدلا ضعسل

 ةيبمال نم مهيملا ساضياأ !0. ١ اصلا ميعاربا نبال ةغالبلا ررغ 7 .٠ ضئافلا ىكملا حقفلا

 ةيافكلا بانك 11 هبيكسم تاماقم + قرهمدملا مدخلا يمال مرش دش 141“ مجكلا

 ىبلاعتلل برطملا هنع باغ نم !5>1  نورحب نبال رهمزلا ةمامك حرش |0** ١ ضيرعتلاو

 لعاوقلاو لاقمالا نم دراوشلا مكح ا.  رارسالا فش 11+ (2فرشلا ناوفع ءدريظن ا[

 هيناظ سوت ا ٠ ةيدرولا ةيمال ريطسق 118. اشاي هللا دبع ناويد ( ىدنهلا

 ىنيمامدلل ثيغلا لوزن 188*  مغايلاو مداصلا هعفد 48 >ىداجر ناومد 1150

 تمقولاو نامزلا ىذغم ريسقفل (420 (4) صاوقالا هزوجرا "#0  بدالا لال بسنفلا باتك 5

 هروصقم حرش ١  اشنالا عيدب 66.  بيرغلا بيرقت 112 هيهيرد ءدعومج#“ 11

 ىئارسقالل ةيديرحلا رش 60 2 ىناسملتلا ىيدلا فيقع نآويد 4 ماشع بال

 ىف ةروقنملا ررحلا 1 ىدرولا ةيمال 3 00 ةيدمردلا ميشوت ىق هيطمعا ءهدالق !10*

 3 ماوت قال عسامح نآويد 40+ اهعيمختو ةيديردلا جرش 0 ةيحيردلا حرش

 ةسامحلا مرش نم لوا هعفد ! ١ ةسامكلل رصقخم رش ا(. ٠١ قوزرملل ةسامحلا حرش

 ىم .ىناثلا 4ع ىريربتلل ةسامكلا مرش #91 (2) ةسامحلا حوش 149 سراق. نال

 هل ظةساودل جر
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 ضورعلا» , ةلقلغتملا .بتللا

 جتافم 80 2 ةيجررخل حرش ةيربلا بر حتف ا" ١ ليلخل ماع:ىف ليلغلا ءاقش

 17 بجاح ىبال ةيمال مرش 01 ةيجررخلا حرش ةروصقملا ةروص + ةيقوزوملا

 ىسوط ضورعو ىسلمدناو ىرشخز ساطسقو بجاخل نبا ةيمالو ىواسلا ةيمال اهلوأ هعومجكام

 ىخونتلل ةيماللا ةيواسلا حرش ا ىرواسلا ةيمال حرش ىف لاك 1 ىرماع ناومدو

 ىئاولا لوق 9.0 ةيسلدنالا فتادح ا( صضورعلا ةيمال مرش ةيئايغلا دئاوغلا 110“

 اك ىليبدرأ صضورع اك رثوكلا روس روسفللو ضورعلا روج ال قاكلا حرت 3

 ةفكأ 1م. بجاكلا نبا ضورع حرش بغاولا ةياهن 1 ىسلدنالل هداز قالوص مرش

 ءهطيصق (1ما* عاطقلا بأ ضورع املا ساطسقلا مظن ةيمال اة ضورعلا ىف بيب

 وعشلا ةرووض حرش 0 ءونض تابببأ حرش !12 0 هدعرفشخ#

 ةيعضولاب ةقاعتملا بتكلا

 ةيشاح امن كضعلا ىلع ماصع اام. ىدنقرمسلا ىلع ام. () ىجتتوق ىلع اة

 ماصع ىلع ىوقكلا ةيشاح 111 ةيعضو ءدعومجام 1 ىجدقوق يلع ىلع ىوانفتلو ىورهلا

 ىجتتوق ىلع حوش 11 ةيعضولا نم 018“ ١ ةيعضولا

 باسدلاب ةةلعتملا بتكلا

 [10  رخخا حرشو ىلكلل ةصالخل حرش |5 0(  ىدركلل اهحرششو باسل ةصالخ 17

 باسحلا ةينم حرشو بالطلا ةيغبو صيخلتو هينم ىتم [1: ميحرلا دبعل ةصالخل جودا

 دئارفل حصاقملا ماضيا .“٠ مئاهلا نبال هنوعم 135 2 ىنزاغلا نبال ةينملا حرش اه

 سمش ا.“  هانهلا نبا رصقدخ سرش اكل  ءانيلا نبا نقم ا ىتاكلا داعل ساوغلا

 دعما دعفد ب. هحرشو دعا ان. باسل لامعا صيخلت حرش ىف بابل (..# راهنلا

 ةعرن مرش ىف بالطلا ةف ل. يالا حجرشو هداز ىضاقتل ىنمغولا جار 1

 ةايسو حرش مدادلا جف الأ هلمسو نقم نأ. باسحلل لاوعالا لضصيخالت 8 اسد
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 حاتفملا صيخلت حرش 1:1“ (2) باسحلا ةليسو ىلا بالطلا داشرأ اا“ مداهلا نبا

 ةلاسر 4 ىدادغبلل باسل ىف ةليمكت أه هليسو اهلوأ لثاسر انا كيشيدكل

 رصتخو ةدشرم + مئاهلا نبال رخا حرشو ةينيمءايلا حرش ىف ةفحت ام: ةيدالعلا

 بغاولا ةيبغي 1. عديملا لوقلاو بلاطلا ةطشرم 1 تاقرطلا برقأو ةلاسرو ىواكسلا

 عنقملا حرش ا“  ايركزل عنقملا حرش |/* ١ ىداضاقال ىدتيملا ةرصيق 1 هديشرم حرش

 ءدعومت#“ اه ىدجملا نبال باسحلا صيخلت حرش ىف بابللا ىواح 1" ىفيدراملل

 لاسر اء »  ةليلخل ىثاوف ا“ بايلالا ىلوا ةياغ الل“ ةيربجللا لساسملا ةدايزو مقر

 باسل ف ديشوإل

 عيماجماب ةلقلعتملا بتكلا

 مولعلا معتافم اهلوا لشاسرلا ةعومجكم 10. ىسراف ريسفت اهلوا لشاسرلا ةعومجام 1

 حرش اهلوا لماسرلا ةعومجام + ةيديردلا سيمت اهلوا لئاسرلا ةعومجام ا!

 اهلوا لماسرلا ةعومجام |«*  نمحرلا تف اهلوا لئاسرلا ةعومجكم 0“ 2 نيعبرا ثيدح

 ا“  تاماللا حرش اهلوا لئاسرلا ةعومجحم !ك5 هنع هللا ىضر ىضترملا ىلعل ةئاملا مالك

 ةضور حرش مويقلا ىحلا تف ةعومجام اء“ #  ىتسبلا ةديصق حرش اهلوا لداسرلا ةعومجم

 اهلوا لئاسرلا ةعومجام 1." 2 هداز ىلقهحسل تاهيزنت اهلوا لئاسرلا ةعومجام اء“» 2 موهفلا

 حرش ةيارحلا صامتا "68 ةرطنقملا ةلاسر اهلوا لئاسرلا ةةعومجحم ١ .#٠ ةيسدقلا ةلاسر

 اهلوا لثاسرلا ةعومجم ا( رغل هدلاسر اهلوا لئاسرلا ةعومجكم (ك* ىطويسلل ةياقنلا

 عومجام !:65 ىهتنملا رصغخكو اكيفلاو نوذشلا اهيف ظعوموحم («عخ ١ فّلوملاو درفملا باتتك

 نيعبرا ثيدحح لئاسرو بيذهتلا نم ىلث مسق ةعومجام ( 8# | هينيس مرشو ردرج نآوهد

 اهلوا لئاسر ءدعومجعام 8٠/( تكلملا ةروس ريسفت اهلوا لامك نبا لئاسر هدعومجم ا:

 هدعومجكام و. ميظعلا نارقلا ةءارق ةليضف ىف اهلوا لئاسر ءدعومجام 4 ردقو اضق

 العلا هداز ىقالوصأ مولعلا تاعوضوم رصخخم دعوه حام أمهأ نيعارجلا مأ اهلوأ لداسر

 ىوصقلا ةياغلا اهلوا لئاسر ءدعومجام 0“ ادنلا رطق حرش اهلوا لداسر ءدعومجحم
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 مالعالاو فيرعتلا اهلوا لاسر ءدعومجام امد نيلعأتملا رخذ اهلوا لّداسر ءدعومجكم («ه#

 اهلوا لئاسر ءدعومج !هب ةلدمأملو ةلهسبلا ىلع مالللا ريخ اهلوا لّداسر ءدعوم# انا ىليهسلل

 ميقتسما ساطسق اهلوا لاسر ءدعومج !م١ زاجلاو ةقيقأل ىف اهلوا هءوميحم (د» هقيلعت

 اهلوا لئاسر ءدعوميحم ا اليوجاو ةلمساو هيعيدب اهلوا ليداسر هدعومجم م, ىلاؤغلل

 اهلوأ لكاسر ءالعومجام ايا كي ق بيورلا فشسكا اهلوا لئاسر ءدعوم كام نك هيعيدب

 لاسر ههعومجكام و نورفكتو ةيآ ريسفت اهلوا لئاسر ءهعومجام |#1#* ١ رابخالا ةصالخ

 ىلودهلا ريوصت اهلوا هعومجم ٠.00 ةينسلا عم اهلوا لئاسر هدعوم# [ك44 >باسح اهلوأ

 ءدعومدكام اكل سوماقلا بحاصأ فاّشكلا ةحابجيد حرق اهلوا لئاسر هدعومجام امك

 ىطسولا ةواصلا نيبعت اهلوا لك ءدعومج“ م بربإ“ ىرابنا ركب شا اهلوا لكاس ءةدعووجام أبدأ

 هءالعو مج أب بات رألأ غيادعو قالغالا مقف اهلوأ لئاسر ءةدعوودام أ ببه ىفطل الأ نانع

 حاضيإأ ىدركلا ميا مبدأ اهلوا لداسر ءهعومجام ارباباب ما.ف نبال داعس تمذاب حرت اهلوا لداسر

 بدالا نازيم حرشو رارسالا ةهبز ةعومجم | ةقرفتم لداسر ءدعومجام م ليلحلا

 فقئاقلمل نم ةذين اهلوا لئاسرلا ةعومجم ام. 2فقطنلا ةيدلو حرمت

 ةفلتخكالا نونفلاب ةقلعتملا بتكلا

 اس  موظنم باترلا ةيادح اهم“  ةءارقلا ىف ىفتكم ا«  هداز هايسل سزومنأ اا

 رخذ ٠1  ىناسنالا ملاعلا كاردا ىف ىناعملا تارم !بد» >نوعاطلا رابخا ىف نونظلا فيقع

 سباعلا ثيل اس1 ىدمخنا حورلا ناهب امم ناولع خيشلا ةديقع حرش ا نيلعاتملا

 [بار< ءاهقفلا سينأ ةعماللا ررد لامك نبال رصعلا ةروس ريسفت 1.

 ةعامج نبال ريغصلا ىلاما حرش !05  تدكوملسلا ىف ةينونلا ردلا كلس (/#* قالطلاب فلح

 تاراشا 1 مصالا رذج 16 هطلغم لّشاسر الم 2 ىواسلا ةديصق رصنخ# ن4
5 71 
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 اشاي لامك بال كلملا ةروس ريسفت ام.8 2 ىرهش هرق ا. 2 ققاكلا سرش ا... ١ .موظنم .هديفاك

 لاقي نونعملا هداز ىضايب اه. 5 دارغلل كلولا اهيأ ام.ع 2 هدمع اه.“

 بيجاملاو ثحاملا

 ضاوخاب ةقلعتملا بتكلا
 ةيروصنملا كئاوف 1 ديطايمد مرش هدعوم# ام.م ىقذالل ركلا -- حوش 06.“

 ىسونسلا تابرجم ا. ىنسلل ءامسا مظن ىنسالا دروم اهلا ةيطايمدلا مرش ا.

 ءامسأ حوش اهأد ىنسممل ءاهما مرش تانيبلا عماول ا. ىدسامل ءامسا ريسفت !دأ“

 ريبخلا فيطللا اممأ مرش ىف ريحت امأ» مالسلا ديعل ىنسمل هامسأ حرش 1 تي

 فراعملا سمش اء ><ضاوخلا لئاسر نم هريغو بلاطملا ريسين ءدعومج !ما١ . .ىريشقلل

 ىردنكسالل ةجرفنملا موش 11 قانوالاو فورلا ملغ ىف ىاثالا ةةدحاهب !مل. 2( ) ىقوبلل

 ءامسأ جرش ىنسالا سصقملا اها دئداوع نئاوق املا» ىاعت هللا ءامسأ فيراصت 0+

 تاكافنلاو ىركيلا داو تاودأ أمام قداصلا رفعجال نارقلا عفافمو ةدرملا عوبستو مس

 حرمت أماثح ةيدافولا ةداعسلا بزد حردش (ملذب روسكالا لاش هءدعومجام ما“ ةيبرلا

 ام“ ١ هصاوخو نارقلا عفانم ام“. ١ سامقرق نبال ىدحتجلا سبق اه" أري نم اب ءديصق

 بولطتلا ردي م0. مظعالا بوح حوش

 ءايمدكلاب ةقلعتملا بتكلا

 جرش ىف رورسلا ظياغ ا“ هللا ءاش ام لاسم اد“* 2 سأرلا عفرأ نبأ ناويد اه“

 كولملا ةكدصن عم هموظنم رباج تديح اه“ ريبكلا بهذلا روذش حوش [مز*4 روذشلا

 ةميقيلا ةرذ ام“. 2 سحاولا رجلمل ىف لهاوش اء“ 2 سأولا عفرأ هدعومجام [ه

 ماعدا ييعتب ةقل ذولا : زجكلا

 ىوانملل ةيهلالا ضيف ام“ ةموظنم مالحالا ةرد ام“ () ىدرو نبأ ةيفلا اها

 ريبعتلا ىف .مانغ ندا امته ريبعتلا ىف ةموظنم [.**



367 

 بطلاب ةقلعتملا بتكلا

 افيس ندا هدموظنم حوشت امام جزومنأ حرش أما ىسيفنلا حرش ىلع ةلمكت امثك

 طارقب لوصف حر رق لوصق سرش املا

 تارشاسلا موكانلا بتك

 أدور موكأ ءدعومجام !هدأ' اجرلا نبأ ءدموظنم ادمأ ىناورهقلا ةزوجرأ حرمت امه:

 لصق ىس [ممأ موجننلا ىف هدلاسر ادد بكاوكلا ىف ةزوجرأ اه لصف ىس لئاسر

 تاجؤزعو تاكرانو تاسولط 1 ةموظنم ءمىلعاللا دكدالق امهم ىسراف لصف ىع ادد« قرع

 ىسرافلاب ةقلعتملا بتكلا

 نسل نامساك حول امك“ ىسراف عيدبو ضورع ام نامسب امكأ ناتسلك املأ

 ىدعاش 2 كام 15 ةبيسراف ءدعومج“ امكم مالت نانسلك ءدجايود حرت ام ىلع

 مك ناقسلك مرش ىعمش + ىدنفا متاخ هداز ىلهءا ىآل ىدعاش حرش ام

 ىروعش كنعرفو عطاق ناعرب ءدمجرت ا>“ ١ ةيسرافلا ضءاوق

 2و بالزطساوا خر 2ك
 اهلوا لئاسر ءدعومجم ادسم ىدجملا نبال لئاسملا لوصا ىلا لئاسلا تاشرأ ام.*

 ىميلس بالرطسا اممم 2 قحا هجاوخ لثاسر ام ا امك - نينسلا سارضتسا

 بالرطساو هرطنقم ءدلاسر ا 2 قربجل ةفرحنملاو ةطيسب ا[... فنرز نبال ناقلاسر ام

 ففشلاو رجحفلا ةصخ اى*  هكالفالا بيكرت ام“  عافترالا ةياغو عافتنالا ليص امد*

 ىسركلا تاو دمع تيقاومو ةضور اهدا هايلالا ةجاهبو ىسركلا تاذ امءد ىرالل

 ةراحنقملا عبر ءدلاسر اممم  ةيحتافلا ىرشو ىديمجلل

 فطنألا حالصا نم لوا فصن ام (0) فطنملا جالصأ اما. 2 ىرعوج ماك 1

* 49 
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 هموظنم كلام نبأ نيدلا لاميكل ثلثم !م28 سراف نبال ةغللا لمجم اما ظغللا هقف ام“

 )١( سوماق !ء20 ىسويلطب كيسلا ىبال تلثم 04 ىمجتالا مالك نم برعم اد

 اك. ناسللا كقن ١.١! ةغللا عماج ا1..  ةغالبلا ساسأ ه1  ريبك سوماق ام

 ميصفلا ةيلح |80  ظفلتملا ةليسو !!+  بلعث مامالل ميصفلا (( بصتقملا لوقلا

 ذغللا برعم ١.1 ى.هويفلل رينملا حابصم !1..  اهحرشو تاثلثم |.« دكيسلل تافيرعت 8

 ىدنفا دعسال تاغللا خيكهل

 خيراوتلاب ةقل 35 أ م زكلا

 مبابحالا عمدكم [#1 >ىدركلل مظعأ ماما بقانم 117 ةفينح نا بقانم 11

 » عرابلل تاقبطلا 5 نيوزقب ملعلا لحما ركذ ىف ىيوحت 6 م ىكيسلل تاقبطلا [1[*

 10 قامرك لوعلل يقع خيرات حرش 1 م خيرات 11 سدقلا لئاضف

 مومو نامزلا تارم اة م ناكلخ ىبال نايعالا تايفو 1 ىئاسكلل ريهشلا ادبملا

 "©  زليلخلو سدقلا ضيرانب ليل سنا 8  .راكتخ نبا نم ةراتخم ءارعشلا تاقبط

 خيرات !1 بلح خيرات ةلمكت ىف بختنملا رد 11" ١ ةرجهلا راد خيرأتب سوفنلا ةجكهب

 فيرشلا ملطسصالا فيرعت 1 ىعاقبلل داليلا حتف ىف دالإل رابخأ + ىدقاولل ماشلا

 اند ىبطرقلل كلاسمو كلاهم 111“ ظافكلا تافو 11 ىعناشلا لثاضف .٠*1

 خيرات ءدعومكام 11ه هيلينح تاقيط نم سمحالا مهنم #11 ىطووسلل ةضورلا بكوك

 ءافعضلا نايب ىف باهشلل هذاحر (#1 بئارغلا ةديرفو بئاجحلا ةديرخ !13  ءاملعلا

 نامزلا رابخأ 198. رصم ىلو نم ركذ ىلع هلماش ءدلاسر 1 ةيناعنلا فشاقش 11م

 ىطويهسلل ةاحنلا تاقبط 76  ءافرظلا كفحت' #2 >ىونلا ىذ بقانم ىف نونكملا رسلا 19

 دكم خيرات 54 ايلوا بقانم 1م ةفينح أ بقانم ىف ةفيكصلا ضييبث [1**

 هقيفوت نسدحو ىلاعت هدمح ىلدلعل ءدناخيتك نم ىناثلا رتفدلا تمنت " اييعت خيرأن موت
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 61 1 '1' ه الد 49 42 8 5

 01612011: ععهع ةز> د22: 201:8 مهاآهت00 (تهودهن» و 0001.

 نودامع قارس نورد رد ةناخ بك رمد

 ةفيرشلا ريسافتلا نايب 3 بنتك هذه

 00 ىددرتام روصنمه ىالا تاليوات "“ , 08 ريبك ريسفتا" .لداع. ىبا ريسفت |

 ىناهفصال روسفد ٠ دوعسلا لأ رويسفنت 1 ليزا ملاعم رهسفت ه م ىروباسون ورهسؤفت

 نبال نارقلا بارعأ |[ ىبلاعث ريسفنا ٠١ نايح ىأ ريسفن 1 ىرصم ريسفت +

 ىناروك ريسفن (* كيرفال نارقلا بارعأ |  ءاقيلا ىبال نارقلا بارعا ا" ١نيمسلا

 ناوبلا عماج ريسفت ١ 22سابع ىبا ريسفت 1 نيكلا دضعل فيقحأب ىمساا ريسفت |

 رارسأ 7" 2( ىدن» ىضيف ريسفت ". 2 ىفوط ريسفت || >< ىركبلا ىسال دا ريسفت ١

 نيدلا مجنل قيئاقمل محب يسفت ا“ >ظافمل ةدمع ريسفت » ١ نيدلا رضفل ليزنتلا

 "ب 2 ىنزارال هبوجاو 1 مس  ىزوج نبال ريسكلا داز »» ١ ظعاو نيسح ريسفت ا*

 "“.  نيلالج ءديشاح نيرينلا سيفا" نيلالج هديشاح نيرحجلا عمجحم !» ١ نيلالج ريسفت

 ظحافلا ةيشاح )"»  ىونقلل ة<افلا رهيسفت "* ىروهنمدل ءاسنلا ريسفت ا" 20نويع ريسفت

 ىئطرق ريسفت " 2 يىطومسلل ناقثا "»  نايعالا نيع نم هعطق ”*  ىرازاب تآل

 لييصفت *. 2 ىناهفصاألل تاهباشتملا لح 4 ىلاشاق تاليوات #» >< سئارع رمسفن “+

 00 0 ١ ىقاوك ريسفت 167 ىدحاولل لوزنلا بايسآ 8 رخآ هىث عم نيتأشنلا

 نزاخ رهف ادب ريسافن ةعومكام نا ىرادراولا دوه اههز بيذوذ م تادرغملا

 ليزنتلا ليزن ريسفت 8# هللا دبع ىنال ليزنتلا ةرذ *. ىعاقبلا تابسانم 8:
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 هيشاوحو فاشكلا ريسفت نابب

 ةييشاح مز“ ىجيطلل فاك ءدببتاح و فاشكلا نم ةعطق هنأ فاك رسقل 5

 فدك ءويشادح هأ نيدحلا بطقل هميشاح هم ىويدلا دعست ةيقاح ه# ىدرهراجلل

 فايشك تايدا حرش 1 ديسلا ةيتاح ه1 ىوكسال ةيشاد هم ىنهيبلا ةيشاد ه«

 فاشكلا ىلع قفاصقئا 1|

 هيشاوحو ىواضيبلا ىضاقلا ريسفت نايب

 ءدبشاح 1 باه ءوببشاحح 4 دل خيش ءديشامح 4س ىواضيب 50

 ةيشاح 4 | ىدحعس مديشاح *. ورسخ الم هديضاح “٠  ابركز هدياح 4 ١ ماصع
 ىدنفا ىرورس ءديشاح ىوكلس ءديشاح « 2 ىناورش ءديشاح -. كيجمتلا نبا

 امرك ءديبتأادح أ عبرا ءديشادح م هداز ىنغ ءديشاح * ىدنفا ناس ءويبتادح د“

 -هيشاح م. ىنورزاك ءديشاح 1 ىدرك ءديشاح م ىدنفا هزمه> ءديشاح ب

 رص ءديشاح ما" هاشريما ءديشاح مل ١ ناتسب ءديشاح ها ىدنفا ليعامسا ىقح

 3 ىريمزا ءديشاح مك لامك نبا ءديشاح مد ىلاخلخ ءديشاح م هداز ىيدلا

 ماصع ىلع ىكاوك ءدببادح مه ىواضمب تيداحاأ جيرخلا

 ةءارقلا ىنايب يف بتك هذه

 1 ىراقلا ىلعل ىبطاقش حرش 1 عبسلا تاءارقلل مركتلا ريبكلا رشنلا م1

 9ع ةذاّشلا تاءارقلا ق ىنج نبال بستحلل ةا» (١رخا ءىش عم ىبقابقلل تاعوجولا ىف بعاوم

 عيسلا تاءارقلا ىف عانقا ؟ ١ هداز ىنقجاسل ةءارقلا بيكهت ١ ٠ ىراقلا ىلعل ىرزج حرش

 ةلعشلل ىطاش حرش 1 فر هنع عمرأ تاءارق ىف فاحنا ٠

 ةقئرشلا ثيداحالا نايب ىف بتك هذه

 ىراخبلا مرش ىف ىرابلا ضيف !.! ىنالطسقلل ىراخب حرش .٠ فيرش ىراخاب 1

 ىقاروك الك ىراخميلا مرش (* ىنيعلل ىراضابلا مرش ا 2ىسكرنلل ىراخبلا مرش ا!
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 ىلع جشوتلا ةيشاح ا. ىاموكلل ىراخ حرش 4 هداز فسوبأ ىراقلا تاك !.ه

 حوش || 2 ىوونلل ملسملا حرش |[ ١  ملسم صيحص ا.1  ىراخب رصتخ ا.١ © . ىراخبلا

 | ماهشال فيرش هءافش حرش |!” ضايع ىضاقلل حرش ءافش !|" ضايع ىضاقلل ماسملا

 ىماسا صيحصت ىف مارملا ةياغ |! 0ىوغيلا مامالل جبباصم |!» ىواضوبال جباصملا حرش

 ىمسملا جيباصملا سرش |! لامكالا لامكا ١! لامكالا لامكا ملسملا رش |“ 2فيرش ىراخج

 تودكشم حوش ب ا" 2 مجباصم توكشم ا" كلم نبال جباصملا حرش ا“.  مجتاغملاب

 ضيف 0 ىوانمال ريغصلا عماجلا سرش 1! ىطووسلا مامالل ريغصلا عماج اا“

 فسرت لئامش حرش ]رك ىمقلعلل و يغصلا عماش حرش ]زا روغصلا عمال حرش ريهحقلا

 ا( 20١ ىخامكلا] نامتعلا اطوملا حوش ايس يكلم بان كراش حرش ا"» ١ ىراقلا ىلعت

 هجام نبا ننس !*  ريقالا نبال .ظياهن ا“ ىيدلا لمكال قراشملا حرش قارشالا

 1 فاقرزللب تعاوم خوش لو ةيندللا . بعهاوم ام ىراقلا ىلعل ًاظوملا حوش 1
 هيرنث |" بكلام مامالل و ا"» 2 دواد نا ننس حرمش |“  رهثالا نبال لوصالا عماج

 عماوجالا عمج 1 قارع نبال تاعوضوم ا. قارع نبال تاعوضوملا ىف ةعبر لا

 حرش ركع قارعلل ليصحتلا عماج مر“ ىطويسال ريغصلا عمال ةدايز 16 ىطويسال

 ىوغبلل ةنسلا مرش ا ىطوهسلل ىمحا كنسم ىلع كجربؤلا دوقع اه قارعلل ةيفلالا

 ىدابالكال ثيداحالا ضعب بيرغ تالكشم مرش ا*» رشيلا كيس مالك نم نيكل لح 8+

 ةشمدلا الحلا ىبال تييدتل مولع ىف باقك اه. ةيينق نبال ثيداحالا مرش 4

 تيدح حرش ةخامكت اهز* عبرالا ثتييدح حرش دن 10“ ىقح ليعاممال ةيخنلا حوش ب أدأ

 مامالل لودصالا كير هد بنك ةعبس اهل كتميلدل 3 ةعومجام 1و ىلامركلل نيعبرالا

 مظعالا مامالل تيناسكلا اما 2 ىنزراهلا

 هيجل اكدر ةحلا ناجد قا كاك

 امل  ىقشمدلا مالص نبال ثيدح مولع اند ىطويسال ريسيقلاو بيرقتلا حوش م١
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 ىققملا ريهشلا نيحلا ماسح نب ىلعل لاعلا رنك ببضتنم .٠! ىنالقسعلل ناوهملا ناسل

 نيصح نصح حرش 147  ىنالقسعلا رجح نبال ثيداحالا للصو ىف فيلعتلا فيلغت

 كئاقعأاو ممالكلا عك

 ىبلج ىسحلا فقاوملا ةيشاح 0 ىقوكللسلل فقاوملا ةيشادح 1 فقاوملا حرش 14

 فقاوملا ةيشاح ١! >> ناجازريمل فقاوملا ةيشاح |! 01١ ىجنكال فقاوملا ةيشاح 1

 قونسلل دصاقملا ةيشاح عم دلصاقم نقم ال. ىربعلل فقاوملا ةيشاح 1 ىناورشلل

 مييعاربال مالكلا رعاوج حوش 10“ قوفسلل صصاقملا ةيشاح ال“ دعسلل دصاقملا حرش ا

 اا ىنزاولا مامالل ةيقرشملا ثحابم ام ىزارلا مامالل ةيلاعلا بلاطم ا! ل

 علاوطلا حوش ا ىسوطلا ريصنلل لصحل سقن (لب 2 ىرصملا فحسا ىال مالللا لص حرش

 ىمجتلا ىقيحل راحل علئاوطلا حرش !.. ىرتستلا نيدلا ردبل علاوطلا حرش 0  ىناهفصال

 ليردعت 1م“ راوذالا علاوط حرش ىف راكفالا جتفق 0 ىشلاطلل علاوطلا حرش ا١أ

 مالكلا ملع ىف مادقالا ظياهن امم  ىدنقرمسلل فئاحصلا حرش ام“  ةعيرشلا ردصل مولعلا

 سلصاقملا يصاقم حرش ا. نهدلا نكر كيسلل لوصالا ىف لاوسلا كصاقم ام  ىناتسرهشلل

 ىمدلاسلل كيحوتلا ناي ىف ديهمت م١  ىدرالا ميعاربال ليبسلا لصق ام. ىجدلا دم

 هاهبل ليلا و ملعلا ىف للولا نم طعنملا 1 فلخلا نبال ةيرعشالا ةموظنملا حوش

 عم ىسولتلل كئاقعلا ىف طعاوق !17*  ةيميت نبال لوقنملاو لوقعملا نيب عمجلا (* 2 نودلا

 ةيزعلا هحرش
 هةيدسعلا دئثاقعلا نايب قا 57

 الم ةيشاح عم ىغاب هرقل ةيدصعلا ةيشاح ىناودلا ةيدضعلا دئاقعلا حرش [9ع

 حرش | ( ىدنفا رديحن ةيدضعلا ةيشاح ١١ ىلاخلخلل ةيدضعلا ةيشاح 4 0

 ىلع كا لوق ةيشاح .٠ دئاقعلا مرش ىلع ىلايخ 1 ىيدلا دعسل ةيفسنلا دئاقعلا

 ىلابخل ةيشاح م.“ ىلايبلل ىلع ىغاب درق ا. دئاقعلا حرش ىلع ماصع ا'.أ دال
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 نبك عيضاح "م قوكلس عم هداز ىلقجاسل ىلايكل ةيشاح ا. هداز ىدنفا فسويل

 ىلايدل ةيشاحع ا". مجم النمل ىلايدل ةيشاح ا". لامك هرقل ىلابخل ذيشاح ا. ىوفكلل

 ىزغلل دئاقعلا حرش ةيشاح .٠" راكفالا رجل ىلايلل ةيشاح ا. ةينونلا حرش عم دجا لوقل

 - ناضمر) ةيفسنلا ةيشاح م" ينيدلا ماصعل ةيفسنلا ةيشاح ا
 الطلوع حر

 حرش "0 ىجتوقلا ىلعل ديرجتلا مرش #1 ىديجل نيدلا باهشل ةيفسنلا سداقعلا

 الع  ديسال ديرجتلا ةيشاح "0 لالج النمل ديركتلا ةيشاح »8 ىفاهفصال ديرجتلا

 نم ىاودلل ديرجاتلا مرش ىلع كجالا ةيشاح 1 نيدلا ركص ريمل ديرجتلا ةيشاح

 ةيشاح ىلع ناجازريا هيشاح ا ىسوطلل ديرجاتلا ىلع ىاهفصالا حرش ىلع دكيسلا ةيشاج

 ظن#  هداز ىربوك شاطل كيرجتلا ىلع ديسلا ةيشاح ىلع ةيشاح م ديرجتلا ىلع لالإل

 تابثا ةيشاح ا  ةيفنال ىلع ناجازريم ةيشاح 8  ةيفنأل عم ىلاودلل بجاولا تامبتأ

 ىضاق اع  ىلاخلخ ةيشاح 2#« ثابغ ربمل بجاولا تابثآ 4 ىدنفا ردي# بجاولا

 اليفنح م8  ةسمخ بتك لئاسرلا ةعومجام )*. 2 بجاولا تابثا ىلع ىنيوزق 128 2 هداز

 ممومسع هداز ىضاقل ضساعلا ناكشأ حوش رسوم كايذل ةيشاح مرسم بجاولا تايثا ىلع

 لداسر تايلك مس ىاودلل ةيمالكلا لماسرلا ةعومجام اخ» ىدنفا ناضمرل ةيناهبلا حرش

 هاهبل ربكا هقف حرش معن, ىنيوزقلا سمح نبا نيدلا ىضرل صاوشل نامل طخ ىقاودلل

 عباوطلا رشن عم مولعلا بيتوت |. لصفلا لوقب ىمسملا ربكأ هقف سرش ىيدلا

 حرش ا“  لصحنلاو للملا ف لصفلا #15 ىربصلل حابصملا حرش حاصيأ 8| هداز ىبقجاسل

 ىزارلا مامالل صخلم اه ىتاكلل لصحل مرش ** صصنملاب ىمسملا ىتاكلل صخالملا

 مامال كاشرالا ت.8 2 ىزارلا مامالل لوقعلا ةياهن ت06 2 ىزاولا مامالل نيبعبرالا ا

 "م."  مالكلا رعاوج حرش "م  ىللج ىلايخل هينون حرش "م.  مجباصملا حرش 1 نيمرمللا

 ظياد !م* ىلاوغلل رخا ءىش عم ىنسّل ءامسأ حرش !ه“ 2 ىنزارلا مامالل ىنسفخل ءامسا حرش

 ءديشاح "5  ىدزيلا هللا دبعل بيذهتلا مرش ا'د» ىراصتلاو دوهيلا ةبوجا ىف ىرايأل

 ىلازغلل ةيسدقلا راوذا ىلع ىناورش
 ع1 50
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 هقفلا لوضا بك ناهد ىف باب

 ىبلج ىسح ةيشاح جضوتلا ةيشادح جيوات مد ةعيرشلا ردصت ججضوت ١

 ىضاقلل ميولتلا ةيشاح مجرت #1 لوطألا ةيشاح مو“ ىورهلل حيولتلا ةيشاحح ا"

 تامدقملا ىف ميضوتلا ةيشاح 1 لامك نبال حيولتلا ةيشاح "© 2 ىساويسلا نيسحلا ناعرب

 ال 2 ىنزاريشلل ىهتنملا رصتخم حرش 70 لامك نبال ميقنت رييغت 00  ىراثنلا ديفحن عبرالا

 مر*  ىهقنألا رصتخ# اهيف ةعومج "سا ىناهفصالل ىهتنملا رصتد# رش ا. . حقلا دا ريم ءديشاح

 ةيشاح لي* ىنازاتفتلل ىهتنألا رصتخم ةيشاح "+ ىناهفصالا ىيدلا سمشل ىهتنملا رصتقخم حوش

 ىلع ىراثنلا ديفح ةيشاح 4 نيحلا لامج .ىأ ةيشاح ."ه نيدلا, ىضعل ىرهبالا

 ىهتنملا رصتخم حرش ىراةسوملل تارم ءوبشاح "بو وردد الما تاقرألا حوش ل تاره 1س

 حرش 4 راونالا ةضافأ اهإ ممدبتع نبال .رامم موش 8. ىراثنلا ىيفح ةيشاح 1

 حرمت مع رارسالا فشكي ىمسملا رانملا حرش زم كلم نبال رانملا حرش د .٠ .راغملا

 رانملا ىلع هداز ىمزع ةيشاح م٠ ' ازانملا ىلع ىواعرلا ةيشاح طم . راك هرقنلا ىيسلل راثملا

 لوصالا ىف ىنغم ل1 ْ جاهلا ريما نبال عيدبلا مرش ادم ٠ . ىرانف النك عثادب لوصف ل.

 عيدبلا ىناعم نايبب ىمسملا عيدبلا سرش ٠ ىااقلا روصنمل ىنغملا مرش ا. دعطق

 مو“  ىويدزي لوصأ ط1“ 2 ىارولت عماوللا هديب ىمسملا عماولل عمج مرش م0 2 ىناهفصالل

 ىلع هقفلا لوصأ "4 فشكلاب  ىهسملا ىودزيلا حرش "ام نيدلا لمكال ىودؤي جوش

 راصبالا ةنهوذ مالسالا رخفل ىودريلا

 رخآ ءىث 7 - هقفلا لوصأ ا 3 بتك هذع

 ىف لوصت ..  ماكحالا لوصا ىف ماكحالا ماكحأ 881  اهنملا حرش ىف جاتحلل ىفاك ام

 فالذلو لحإل ملع ىف لئاسرلا ةعومجكم ا.“ ىنزاولا رضفلا مامالل لطج ذر ا ا ىنارال لوصالا

 جاذل رممأ نبال ريبختلاو ريرقتلاب ىمسم ا ريركاتلا حرشت رك ماه نبال ردركشلا ع
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 م. .: :ليلخ هرق ىلع ىلاخلاخ 4 نيسح هاش اهلوا دوعسملا بادا ىلع ىشاود .ه

 نيسال بادالا ندضعلا ةيشاح "م بادالا ىف هداز ىربكشاط ةلاسر ىلع ىدننا ليلخ هرق ةيقشاح

 جارخ 1 2 سمح مامالل ريبك ريس ا". نم مامالل لصالا باتك “21  ىوفكلا دمت

 ةفحتب ىمسملا ىنابلعيلل صيخلتلا حرش )“ ناخضيضاقل تادايزلا حرش )"#» فسوي قا

 المكلا 1 ةيادبلا حرش ةياكع اد عئارشلا بيترت ىف عئانصلا عئادب ا ضصيرتلل

 مامهلا نبا باتك ”إ)  ةيادهلا ىلع ةيافك له ظخيادهلا ىلع ىردعس "ب 2( ةيادهلا ىلع

 ةياهن #0 2 ةيادهلا ىلع نايبلا ةياغ "٠ ةيادهلا ىلع ىولعد باك 8. ةيادهلا ىلع

 م»#  نيحلج ىنليرلل ةيادهلا ثيداحا مييرختأ ا رج نبال ةيادهلا ثيداحا جيرخت ىف

 ررخلا حرمش ىف ررد 7"  تافوقوم ط0 رخآ هىش عم نيدلا رسل ةيادهلا لمكا ىلع ةيشاح

 ىلع ىمزع ةيشاح 0 ميلك دبعل رردلا ةيضاح "0 ١ ىدنفا حونل رردلا ةيشاح
 ركالا ىقتلم كرس دوحا هجارقل رردلا ةيشاح 0“ اهاوال رردلا ,ةيشاح ارت. رودلا

 حوش 0*1 ىلاصخلا ىقتلملا مرش “ع ىدنفا نامثع قدحول ىقتلملا لرش مدع

 ريمأ نبال ىلصأا ةينم حرش *ع 2 ريغص ىلح 0 ريبك ىبلح "# ١ نيدلج ىئقتلملا

 ماعز ىباج ىخال ةعيرشلا ردص ةيشاح #*. 2 ةعيرشلا رحصت ةياقولا مرش جال

 هاينشالا حوت روع ميجفلا نبال رداظنو هايشا خ## اشاي بوقعيل ةعيرشلا ردص ةيشاح

 دوسالا نيدلا ءالع ىلوملل ةياقولا ىلع ةيانع #» 2 هداز ىوجل دابشالا حرش م## هداز ىربهل

 من1  ىتشاترمتلل راصبالا ريونذ "6م 2 دامادل ىقتلملا حرش ”6« 2 قوصلل هابشالا بيتون 1

 رابخالا ةفحأ "ه 2 راصدالا ردوغت حرش رافغلا نم "م. ٠ راصبالا ريودت حرش راقخالا رد

 فداقألل نيت "ه» نك رش 7د+* فنار رعب "ه“ ىرودق "»* راقخملا رد ةيشاح

 0 ىهسملا ىرودقلا حرش "هم ىرودق باتك "ه. رذللا حرش فساقلا رهن "ه1 2 ىجايولل زنكلا
 ا"  ماكحالا لمةشم لإ  ىفاولا حرش ىف ىفاكلا "0. 2 ىونزغلا ةمدقم "ه1  عنفانلا هقفب

 "ل" 2 ىحانلا فاقوا "50 ,٠ طم ناعرب “15 ىسخرسلا طوسيم كل“  لمكالا ةذارخ

 راغصلا ماكحا "و ىفطان ماكحا “م فاقوالا ماكحا ىف فاعسالا ا لاله فاقوأ

50 * 
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 رون "ل  نيلوصفلا عماج "# فاصخالل ةاضقلا بادا سرشش "بأ ىضرملا ماكح ا«.

 ةروهشملا لثاسر "ب  ىدامع لوصف .ه  ىلاتسهق "ثب*  نيلوصفلا عماج حالصا ىف نيعلا

 تاراغت ا". 2 هقفلا رهاوج ب1 ىنشورتسا لوصف م راق ىلالبنرشلا نسحن

 ةيلطلا ةيلط ثءلل» يمل لوقلا باوج ىف نسال لوقلا "م بويعلا عماج "مإ لزاونلا

 ىدنفا حونل هقفلا ىف فيلات ب مناغ الم تانامض مد لوقنلا تاراتخم !*مع

 رسمك ةنحش نبال ةموظنملا حرش "هم بهاذملا نويع حرش ىف بهعاوملا لضف "م

 نيركلا عمجم رش ىلع اغبولطق نب مساقل هيشاح ا".  ىكاوكا ةموظنملا حوش

 ضقئارفلا ملع نايب ىف بتك هذه

 ىروشنشلل ضئارفلا حرش "©  ىبعول ضئارف هدمجرت 8*1 >ىئارسقال ضئارفلا

 عمجملا حرش ١ ٠0" عمجلا ىلع عمسملا فينشت ١ ٠0" ىراقلا ىلعل كسانملا حرش اا
 ةيليضف تانامض م... ةريخفلا باتك *.. ىلازغلل رودلا ةيارد ىف روغلا ةياغ #5 ١ فنصملل

 ةيهقفلا ىواقفلا نايب ىف بتك هذع

 ىاواتف م.  ةجهيلا ىاواتف مج.  ناخوضاق ىلواتف ل“ ١ ةيناخراتات ىاواقف عدن

 م./  ىىلواتفلا رثاوج ..»  نيتراجالا عماج ىلواتف 0«  هيزازب ىلواتف 8.1  هيحتنع

 ىلع ىاواقف ]8 هللا اطع ىاواقف أ ىدنفا ىيك ىاواتف ىردرك ىئاواقف

 ىدنفا ىردق ةءومجام 0# ىىشينرك ىاواتف ** >ىدهذفا نوكسا ىلواتف ثا“ ١ ىدففا

 ىلواتف 1 ١ تانيبلا يجرت ©  هداز ىراقنم ىلواتف م0  هيريخ ىاواقف 51

 ميحرلا ضيع ىناواتف 8 يادملا لاسم ىلع تياعر ىلاواتف 58  ىكرك ىاواتف 5. 2 هيدعاق

 ثلث ل  ىواقفلا ةرص ىواتفلا ةريخذ م0  ىرمك ىتاواتف 2# >ىواتفلا ةينق 50“

 ماكل نيبعم انا ىواتفلا جايب ان زمجو ىاواتف



307 

 نايبلاو ىناعملا نايب ىف بتك هذه

 مرن#  ىيسلل ساقفملا حرش م*#  ىنازاتفتلل حاقفملا حرش 5| 2 ىكاكسال حاقفم 5.
 ىتسامركلل لوطملا ةيشاح م صيخاقلا ىلع صيصنتلا سئافن *#» لوطا 5/* لو

 ةيشاحح 8 لوطملا ىلع ورسخ النم ةيشاح 5“ كفنصمل لوطملا ةيشاح 5“

 ىناعملا رصتخم ىلع ىاج ىسح سرس 7  لوطملا ةيشاح ناجازرمم 8. لوطملا ىلع كوسلا

 قوكلسل لوطملا ةيشاح مم* ىئيللا مساقا لوطملا ةيشاح مث“ ىبلج نسحل لوطملا ةيشاح +

 ىلع ىدنفا نامثع ةيشاح 62# صيخالتلا تايب مرش 9 لوطملا ةيشاح لوعم مم

 ديفح ىدننا دمك رصتخملا ةيشاح م6 رصتخملا ةيشاح ساتفلا بحعاوم 75+ رصقخملا

 حرش 6“ محاصيالا حرش ىاصفأ #5“ ماصيأ 5ه بادآلا ثحب ىف 17 اعلا

 ةراعتسالا حرش #0  هحورشش عم هيعضو »م رهاقلا كبعل زاججالا ةياهن 82 محاضيالا دعاوش

 ةراعتسالا ةلاسر ىلع هداز ىتفم هم. رخا ءىش عم ةراعتسالا ماصع ىلع ىرابيز د4 ١ ماصعلل

 سيل ةيشاح م4“  رصتخملا ىلع ىئاتخ هديشاح ل رصتاخ# صيخلت 1

 ىئئاريسلل هيوبيس حرش م7*  هيوبيس باتك م“ (رصتخالا ىلع ىدففا

 ىسدواوج ودكن ناب ىف بدك

 مك. 2 بجاحخل نبال لصفملا حرش 880 2 ىرشخترال لصفم 1 فرصلا باتتك 0

 بابللا حرش ىفئاريسلل بايالا حرش 8 لصفم تايبأ حوش ع لصقم حاضدأ

 مير رداقلا كبعل كياوفلا لييهست ا“ بايالا حرش ىف بابعلا رصتش#م 80 ىدروره ال

 ان حاضهالا كفاوشش مرش 4 هداز ىي>ول بيبالا ىنغم حرش م.ه ةنيبللا كغم

 ىنغم حرش 1 ىنمشلل بيبالا ىنغم حرش 8+ ىلح الم نبال بيبالا ىنغم حرش

 ةةيفاولا كد“  نيدلا ماصعل ةيفاللا رش م >ىضرال ةيفاكلا حرش ل.  ىنيمامحا بيبللا

 باتك م ىصيبخلل ةيفاللا حرش #م* ىدنهلل ةيفاللا حرش دا“ ةيفاكلا مرش

 تيمصع ءديشاح ممر ىمانل ىلع ماصع هديشاح دب كفنصا ةيفالكا حرمت اذ ىنكول
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 ءديشاح “14 >ىماكلا ىلع روفغلا بع ةيشاح 5186  ىماج بانك 6.1  ىماجلا ىلع

 راكفالا مداتت عم نآحتما ت8 0 ىماخل ىلع ىدنفا مرح م42  ىماخل ىلع ىونسي

 جهنم 880 2 ماشع نبال ةيفلالا ىلا كلاسملا حضوا 80  ىلدطال ناحتما هديشاح 1

 حوش 61 ىرعزالال ميضوقلا حرش حيرصت ىنومشالل كلام نبا ةيفلا ىلا كلاسلا

 ةيفلأ موش فنصم نبال كلام نبا ةهفلا حرش 11 ىنيعلل وكنلا ىف ةيفلالا دعاوش

 حردتا نول“ ىطوهسلال جارغقالا حرش ةمأ“ ىطومسلل تيكذلا حوش ةءأ ىراوجلل كلام بأ

 هداوك بش عم ةيفاك هر ىقيحصلا نالع نددل جارتقالا

 بارعا هعاوق نايب ىف بتك هذ»

 ىمسملا ءانثلا ىنال بارعالا ضعاوق حرش ه.6 هللا دبع كيسلل بارع طعاوق حوش ه.د

 ديسل ةجابيدلا حوش هم عماوإل عمج حرش ىف عماوهلا عمه هن دعاوقلا دقاعم لك

 بجال نبال ىلاما هأأ كئاوفلاو هعاوقلا كل هأ. تايزاريشلا لّثاسم 4 هداز ىلع

 ناهح ىنال بوضلا فاشترا هأ# دوصقم حرش هأز“ ككفنصمل حايصملا حرمت هأا*

 لهنملا ها“  ىرزجلل وحفلا ىف هحرش عم ةكلم 1 ىداحغيال ىضرلا دعاوش حرت هأو

 حوت بالطلا داشرأ ه] ىدويلطيلا للءج تايبا حرش أ ىنيمامدلل قاولا حرش ىف قاصلا

 حرش نا“  ىلدطال ةيفاللا رش ها“  اهنلا رطق حرش ه8 2 شرعم هدهفاك ها. ودكنلا ةمدقم

 ءديبشادح ها“ ةيفاشلا حرش ىدريراج هل»  ةيفاشلا مرش ةهناص ه#* ىضولل ةيفاشلا

 هللا ىيع كيسلل ةيناشلا حرش هألم ةيفاشلا حرش ىروباسون بانك هانب هرهغو ماصع

 حاتقملا نم فيرصتلا ممسق جوش ها" حاوحلا حوش زوقنهدا 0“. فرصلا حرش

 ه»  جايصملا ىلع كفتصم هل“ ىكولملا فيرصت حوش ه““ ةعانصلا رس ها“

 ىسلمج فرص ها“ 2 هداز ىردوكشاطل وكنلا لماوع برعم هن" | ىنئارفسالل حابصم حوش

 حرش هغأ طببصح سوماق 0. ليماوعو راهظا برعم ةز*# ىسةلمج راهظا اخو

 ىقحملا بيطلا قالا ملل
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 تاغللا ملع نايب ف بتك هذه

 هنن 2 برعلا ناسل ه*»  ىلوقناو ه*  محاحصلا راقت # 2 ىرهوج ماك ه8»

 نارقلا ذغل بيرغ ىف نيبيرغلا ه6  ذغللا فاف م.  ظغللا برغم ه0«  رهنملا مابصم

 ةظغللا بيذهت هدأ ىوونلل تاغللاو هءامسالا بيذ-هن هه. ىورهلا فيرشلال تيدكلاو

 نمد ةغللا عماج هم* ةغللا دقف هم“ ىدنفا دعسال ةغللا ةكهل هم» ئرعزالل

 همه سوماقلا بحاصلت رداصب هما لال» قبال قرفلا ةفرعم هدأ ىسوجلطبلل قرفلا

 رصتخم عاقملاو ةنكمالا ءامسا ىلع عالطالا ىصارم ه1 ىناهفصالا بغارلا تادرقم

 لمح“ ها ىركبيلا ديبع نبأ مجكم كيلر ءاقبلا شكا تايببلك هلأ ىومحلل نادليلا مدكم

 ىروعتش كنحرف ها“ عطاق ناهره ه»  ىرابنا نبال رعازلا باتك ها“ .  ةغللا

 باسدكلاو ةسدنهلاو 0 ل ميدل ملع نامي ىق بنتك 6

 ناجازربمل تاراشالا حرش ىلع هيشاح ه11 ىزارلل تاراشالا حرش هاء ١ تاراشا نم ها:

 ءدوجرت 0“ ىزارال تامكاد هدأ هجاوخ دعسال قطنملا ىف وطسرأ هدوجرت هم.

 5 ناجازرممل تامكاد ءويشاح هنا“ ىوهنايلا لضافلل ثلاثلا ميلعتلاب ىهسم وطسرأ

 5 انيس بال تاج ها انيس نبال ءافشلا 5 هيو انيس ىبال افشلا تايعيبط

 انيس نبال داعملاو ءاشيملا 1 اذهس ى جراعملا جراحم 5 ىزاريشلل تان 2

 ةايكح جرد هم ىزارلل ةيكأملا نويبع حرش هدأ ىناشاكلل ذيكأل ىف نيقيلا نيع هد.

 باهش خيشلا تافيبات هم انيس. نبال ةييكلمل لئاسرلا, ةعومجم هد“ ىزاريشلل ىازشالا

 هد# 2 ىزاريشلل ةيبوجرلا كعاوش هدا هنومك نبال تاجولتلا مرش هم. ١ لوققملا نيدلا

 ىطيرحملل ميكلملا ةياغ هك نوطالفا تاككصما قئطويرحملل افص ناوخا لثات)

 دحاولا رجل ف كفاوشلا ه9“ خيول ىف غلب هذا ىرهبالل راكفالا لييوفتا

 هجاوتل ةفسالفلا تفاهت ها ١> ىبازغلل ةفسالفلا تفاهت ها* شونولبلا القيل د رسل 01“

 ذر كشلا 6و نىبداح ىزارمشلال ةعبرأ رافسأا 61 رقاب 7-05 روع تاسبق 014 هدأ
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 ريم هديشاح ا.(  هيفنح حرش 1.. 2 بجاو تابثا ءديشاح هك  ىروزرهشلل كمل ةيهلالا

 4ع )١( نيععلا ذيكح ىلع ناجازريم ظيشاح 4 2 نيعلا ةيكح سرش 18 ١ متفلا وبا

 هاش كرابمل جوملا 44 دعاوقلا نيع 0 ىسوطلل ديرجتلا ىلع لمتشنت ةعومجام

 خيادهلا حرش 41 ىنزاريشلل ةيكأل ىف ةيادهلا حرش 4.. هاش كرابمل نيعلا ةيكح حرش "..

 دللا رصن ةيشاح 1 2 هريغو ىراللا ةيشاح ىراللا ةيشادع ىدبيملا نيسد

 ىومرالل علاطم نقم 1*  ريميضاق ىلع ىلاخلخل ةيشاح ها ١ ىراللا ةيشاح عم ريم ىضاقل

 ةيشاح ىلع ةيشاح اشاه ىجاخحن علاطملا ةيشاح 83 ىزارلل علاطم حرش م

 هك . كريم ظيادحم سرش 11  ىدنقرمس حرش 4١  هداز ىلع ديسل علاطملا ىلع ديسلا

 ىدنقرمسلل ساطسقلا مرش #4 ىجوغاسيا حرشو ىرانف باتك 4 ديا لوق باتك

 ةيناعرب لوصف ةعومج# 485 ١ فطنملا ىف ىسونس 4** 2 فطنملا ىف ةفرع نبا حرش هن“

 ةيشاحح 6 بيذهتلا ىلع ريم ةيشاح ريم ةيشاح عم ىناودلل بيذهتلا حرش

 ةظيسمشلا حرش 1. ىدزيلا هللا دبعل بيذهتلا مرش 0 ىروهجالل بيذهتلا

 ىفتصمل ىسراف ةيسمشلا جر لن قازاتفتلل ةيسمش حرش 1[ ىزارلا نيحلا بطقل

 ةيشاح 1»  ةيسمشلا ىلع دوأد هرذ ةيشاح 1***  ةيسمشلا ىلع دكيسلا ةيشاح ة»»

 مولعلا رايعم 4 22<ىسوطلل فطنملا ىف سابتقالا ساسأ 18 ١ ةيسمشلا ىلع قوكلس

 هداز ىضاقل ىنيمغع رش 1.  نيناوقلا مهرقت 11  ربعلا حعانمو ركفلا معابم "8+

 ىطسجملا مرح 1# ١ ىدنجربلل ىنيمغح ةيشاح 18 ١ ىدنجربلل ةركذتلا حرش 15|

 ةنيهلا ىف ىجشوقلا ةلاسر ىلع ىراللا حرش "د ىسوطلل سديلقوا ريرجن 12* ىسوطلل

 ىدنجربلل كيب غلا حيز حرش 488  ىبلج مريمل جدز حرش 7808 كيب غلا جيز 8
 وإن هداز زمليوسل بالرطسا حرش "أ للصفيبس حرش بالرطسا ةلاسر 4

 نبا صيخالت 0 باسال لئاسر ةعومجام "5+ باسل ىف ةيثاهب 10“ بالرطسا باتتك

 لمرلا ىف فوفحص نبا تالثم د: باسل ىف هيسمش ءدلاسر أ تانسدلا اب

 ةعومجام 11 راهنمهب لمص" شارافلل ىقيسوملا لخدم 101 ايارملاو رظانملا 0+
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 4ع صوصغلا 4“ جحاولالا فئاقح فشك ىف حاورالا حايصم ةيكحلا لثاسرلا

 411 ىرصمق دوادل صوصغلا حوش 411 هكرت نبال صوصفلا حرمت نا هيكم تادحوذف

 بيغلا حاقفم حج 2 1 ىرانفلل ببغلا ماقفم ح كرا ىدنفا ىملابا صوصقلا حرش

 صضراف نبأ روع ناويد كي ىوذقلل بيغألا حاقفم نز 2 مواع ءابحأ ار

 ةلالدلا ماكحاب ىمسملا ةيريشقلا ةلاسرلا حرش "4 2 ىناغرفلل ضراف نبا ةيمات حرش م

 جرش 1  ىماطسبلل ةيفوصلا تاحالطصا حرش 40 ١ ىناشاكلل ندرئاسلا لزانم حرش
 هدلاسر أ ىرالنا نيسح نب دمكمل ءاروؤلا حوش 5 ىدرك ساهلا ند دم ءاروزلا

 كم“ ١ ةقيقحلاو ةعيرشلا لها مالك نيد عجل ىف ةقيرطلا كولس كد“ فوصتلا ىف ىريشق

 تاحفنلا 1م ٠ نابل ةلمسا هجو نع ناولاو باجعا فشك كم6  قارعشلل رئاوللو تيقاويلا

 لاصخلا عماج "كم ىجنزرمال ىبرغلا بناج ىلا ىبيغلا بذاج 4 ىونوقال

 نال ىصقالا دما هكوت نبال ديهمتلا حرش 4 ىفطصم كيسلل نايبلا ةطقن همم

 4  راكفالا قالو رارسالا زنك #1 >2 نيحلا باهشل فراعملا فراوع 11 2< ىسوبدلا كيز

 فرش ىونثم هداز ىلعل ىراقلا ىلع هدمجرف 1 ىرصجقلل دوهشلا نيع رق 41

 97 ىراسقسلا ىلع حرق فيردت ىوذتم 1 حراش ليعامسأ حرش ىونثم 411

 ىف لاثمالاو زومولا «ل“ زار نشلك حرش ا“ زار نشلك ا ىليبدرالل ىونثم حرش

 هيدمدح ءدقيرط ٠.«  ىونقلا ىنسح دال فرعتلا بانك حرش ..* ىلازغلل سفنلا ةفرعم

 قارعلل ءايحالا ثييداحا مورخت 4

 بطلا ناد ىف بنتك هذه

 حرمت “أ. نوناق حيرشن “1 هل تاجدنلا باتك 04 انيس نبذل بطلا نوناق 7.

 ىسيفنلل زجوملا حرش « اشاب ىجاحل مالآلا ءاودو ماقسالا ءافش -1 ١ بطلا نوناق

 قاليالا لوصف مرش ام ىدارسقالل رجوملا جرد ما“ )0(  سيفنلا نبال رجوم ال“
 51 ع
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 ال ام 3 ةيطينلا ةدحالق م دواد ءوركذت دعيملا ةعاتكت 1 ىلدارسالل

 ىنيدلمل بطلا باتك ك#» ميسولا روقسد 8# بطلا ىف نينموملا ةفحم .. .بطلا ىف عسي

 بطلا ىف لّئاسرلا ةعومجحم نينموملا ظةفحت المجرت ك* ١ ميدقلا بطلا بانك.“

 ىف ءافشلا تارم اه ىسيفنلل تامالعلاو بابسالا حوش كل  راطيب نما تادرفم ا“

 بطلا ةصالخ ,  ىناليأل ىيدلا ميك> نب دوعسم نيدلا نكرل ءادلا عفد

 خيراوتلا ناب 3 تك هلع

 ناكلخ نبا ضيرات «## نودلخ نبدا خيرات 01 رهثالا نبال لماكلا خهرأت 0.

 فلسلا ويس ل“ ىبةعلا خيرات حوش نام ىبقعلا خيرات م حالمص با خيرات نورس

 خيرات 0 هداز ىباج ىليذ دشأو خدراش “ع ىكويملا خيرات ب“ ىميمتلل

 خيرات .*6*  ىيلج نيما ضيرات «*“ 2 ىنانمل ضيرات +  هداز ئانج خيرات »ا ١ اميعن

 كلا هداز كب نسح ضيرات 0# ١ ىبطقلل ظكملا خيرت مه  ىدنفا نيسح ضرازع

 خيرات .٠» 2 ىدنفا ريزع خيرات 3 فاصو ضيرات "6 ١ دكناوخ ريل ءافصلا ةضور خدرات

 فقئاقشلا ليذ .و» ىدنفا لمح ىد#و فئاقشلا ةءوجرت هم". .. فئاقش لأ 2. روههت

 ةبينق بال تفتالثلرايخاو :فزاعلا باعك دهم. | قانقاعلا فماقشلا ليش: 56000

 ىبلج بتاكل هكلذف ضيرات .٠ ناقسبلا تاروت «»+ >ىطويسلل ءافلخل خيرات 1

 ىف راعزالا فشن 1  كلامملا ةفرعم ىف كلاسملا حضوا .٠  ىبلج بتاكل امن ناهج 1

 ةرضاحص .1* رامخالا تاقبط ىف راونالا صقاول .0 ١ ىنادلبلا ميوقت ا“ راطقالا بئاجت

 اامكل ايكح خيرات ن1 مالسالا بقانم ىف مالعالا باتك رايخالا ةرماسمو راربالا

 ءاهكألا خيرات 01 ناعوب خيران هداز ىمظنل افلخ ىشلك ىطفقلا ىيدلا

 تاقبط ب. ءابطالا تاقيط ىف ءاينالا نويع ها هجاوخ خيران ىروزرهشلل

 سو  اقنم ىلع ليذ عم فثاقش 0.*  اغبولطقل مجارتلا جان 0“ 7 ةاحنلا

 نسيدلا فذووأ نييشيرقلا باسذا بانك ىف نييبتلا 350 نا.هولا لابرغ 0 كمان نوياع
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 خهنذ بدع ةدردعلا ةاوسالا عم تايلوا بائتك 1 ىزورقم ططاطخ كاك 320 ىسدملا

 ةنيحلا خيرات ملا ىفطصألا راد رابخاب افولا ةصالخ أ رصم خيرات ىف نيرظانلا

 هك نيبطيسلا لاوحا <> 0/16 خباكحصلا ءاهمأ 3 ةخداصأ مل ىميمتلل خيفنمدلا تاقبط ؟رخ

 ساومخلا روق م4 سانلا كيس نبال رثالا نويع م“ ىبهلج ميعاربال ريسلا مظن حوش

 سيفنلا سفنل] لاوحا ىف سيمخلا ةيماشلا ظربيس 3 ,سانلا كيس نبا ةريس ىلع

 ىحرلل قارعلا ءاملع ىف قاقشملا ةصوذ 1 رايخالا بقانم ىف رابخالا رداوف أ

 ىخركلل ناعنلا بهذلم هاهقف نم رايخالا مالعأ .75  ءايفصالا تاقيطو ءايلوالا ةيلح نا“

 سنالا تاكفذ ىوارعشلا تاقبلط ا ىفطصألا راد رايخاب افولا ءافشقأ

 كولم رابخا ىف رايسلا عيس س51 ١  ةرهاقلا رصم رابخا ىف ةرضاحملا ىسح ماج دل

 همان ريبعت ها“ كولسلا نسل اًبيغرت كولملا ةكصن ه.. . راقاتلا

 بدالا ناهب ى بتك هلع

 ناووبد م. ةساوممل ىلع قوزرم 6 مامذ ىنال زخساو < حرش ل“ ة*سامكلا 2

 مع ىزمربتلا ببطخلل ةسامدلا حرت مال ىدحاوال ىذا ناويد حرش 5 ىذتلا

 ىاهفصالا حرش عم بعذلا قابطأ م. ىناكاز ديبع ىنأ تايلك ه1 ىناهفصالل ريبك ىلاغأ

 حرش ها*  ىريرح تاماقم ما“  رابكلا صتاصن ما" ىرشخ مزال بهذلا قاوطا هاا

 حرش ملا ىمرمزال تاماغملا حرش ملا ةيبيصخلل تاماقألأ حولا هأو ىساويسلل تاماقألا

 ةبرقلا ةدبيصقلا جودت ملأ نورد ىبأ ةدحبيصق حرش داح ىيدلا ماصعل بذدالا نازمم

 قوزرم نبال ةعاربلا ةحيصق حرش م“ 2 ىكملا رجح نبال ةيزمهلا ةحيصقلا حرش م". 2 ىمعدالل

 جرش ما داعس تناب حرش ةيشاح هلا“ ةدرهلا حرش ىف ةثوملا ىدحص راهظأ مل“

 اةركذت مل“ ةينارلا حرت عم ةدامن نبال نوحبز نبأ ةلاسر حرش ماكو ةدرجلا ة8للبصق

 ةروصقملا مرش ىف ةروصدملا دثاوف ما» ةينودمأل ةركذتلا نم ظعطق مل » 2 ةينودمأل

 نوديز نبأ ةمجوتا ما“ ىدفغصلل مدكلا ةيمال 0 ل دهربغو ةروصقما حرت رد مخك

51 
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 ىناجرإل سابع نال هابدالا تايانك م"# ىدنفا ميلسل ردارضلا دئارقل رداصبلا دراوم مال#

 باثللا ذك ما"  ىبلاعثلل ضيرعتلاو تايانكلا م"» ىطويسال تارضاحملاو تارواكملا م“

 ىبلاعثلل هيلا فاضااو فاضالأ هيلع لوعي ام مل“ ىعمالل باتكلا ونك حوش ما“ ىبلاعثلل

 عم لاثمالا بورض ملأ ىناديم لاما م“. ةرئاسلا لاثمالا ىف ةرخافلا 7 مخ

 مت»  ريثالا نبال رعاشلاو بتاكلا باذآ ىف رداسلا لثم مآ# ٠ روصنم قال تيقاوملا تيقاوي

 نيتءانصلا باتك م ١ كيرفلا لقع م5  ةميتيلا م26  ظحابل مامال' نييبتلاو نايبلا

 ءارعتشلاو رعشلا م1  ءالمالا ضايحو ءاشنالا ضاير م» 2 باذآلا ضور مث» > ىركسعلل

 مهل“ سلاجملا زارط هدأ نايعالا نساحم ىف نايقعلا دثالق مه. ةيبنق نبال

 نريملل لماك مد >ىرقملل بيطلا فرع مه ىرجفشلا ىبال ىلامآ مم“ ءاغلبلا النيفس

 ساسأ ممم عباوسلاب ىمسما غيباوذلا حرش موا ىرعم ا العلا دبل مول ال ام موز مخ

 ةرافم ملأ ناحرلا ةدكفن مك. ىناهفصالل بغارلا ظعيرذ 1 بدالا ىف سايئقالا

 رز م ىلاهمهلا ىيدلا سمشل فئاقألا فئادح م“ ةغالبلا مهن م نيحايولا

 كئتارفب ىمسملا ىيوضلل ىلاديم لاثما رصتخم ما 2 ةتابذ نبا بطخ م“ ىرصحالل بدالا

 سلاج م4 ىضاقلل مولعلا عيباني ما» ىنتملا ةنيبج نع ىبنملا حبص مث. كئارشل

 تاعووكام ملبأ“ ىردربت كيدو ازرهه تانشنم دم ىهزراوخ تاسشنم ما. فيرش

 مث ساوذ نبأ ناويد ماض ىرغكعكا ناويد مابا كان ناودد مىبز“ تاالسرمو تاءاشنا

 تايك ل لايقل فقاطلا ١ 1؟نفئاق كسسصكا 07 !!!كماضن سوح, 17 لا ا

 نونفلا" ستافت هلل“ ١ قماعلا نمدلا ءاهبل لوكشك دبا ١١" 'لئاشرلا ةةعومجم 0١

 مخك ةداعسلا حاقفمد ىهسملا مولعلا تاعوضوم هدد ىبوسرطلل مولعلا جزومتا هم*

 سمش نبال 'رابخالا'رردو راونآلا تاعل نم" نيك العومجم همن ١١ابيتكللا كلا ا

 مق رمز ءاهبلا ناويد هكا ىضر فيوش نإويل رصعلا ةفالس مك ةفالشلل

 ىثالع قالخا ,* 2 تايعيدبلا ىف ريبختلا ريركت م1 ١ ىدفصلا حالصال نايمهلا تكف

 بئالا دراوم تايقارعلا ىدروهبالا نآأويد 4 ةيوبنلا ةريسلا ىلع ءالمأ
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 1. ةيبرعلا رزاغلالا ّق ةيفشل ةرحلا جرش 53 ملكلا دراوم م1 صاوغلا رد جرش م

 ىلادع ميلك تايبلك 5 ىزارهش قرع الم تايبلك 5 نيحلا لالخ كورد بأ ظرودصقم حرش

 ىبلج بذاكل بتك هاهما 4 مولعلا بشاغر ا.ه فقاوال بغارلا ةذديفس 1.

 هك! 2 ناتقسب '.  ىدعسل ناتسلك 121  ىرورس حرش ١ 1٠١ ىنزاريش ظفاح نآويد

 ناقسراهب حرش 1“ ىرصيهق هديشاحو ىسولدنال ضورع حرش 1“ ١ىهكافل تاقلعملا حرش

 ناةسلك حرش 11 ناب حرم 1 نا تاغفيرعذ 51 ىدمشل

 ىويهنايلا هداز انكب ىآذلا ىكسا ىلع نب سايلا فيعضلا دبعلا ني نع رميطستلا ال تموذ

 |ا١1 غنس نابعش ١ ىف هيلاو امهبلا ىسحاو هيدلاولو هل هللا فغ

١965 

 60 لل "11" لل الر 49 62 ل 9

 ننام ءعمعر وهنهتت» 81 عق7نل» ءآ- داو هل 11م6 60-1871718 - 013: ه0 ]111

 م1710: هاع القدر ععت01 001:0:011 ه؟ | ءجسمة#.

 ناب رلبقك ىكيرتا فقو اكموحرم ىدنفا نودلا و مانالا ىتنفم ماسالا خي

 ريسافذ بتك أ ف

 رجبك روسفل ىربط ردروجح رهيسفت رم لداع نبأ روسفلل | ىطرق روسفت أ

 ىدهجلا ملع سلاجم تاليوان 7 ىروباسومأ لوزنلا بابسا ! ىروبداسومذ ريسفن 3

 رم سفن أر رودنملا د ا بابل رهيسفنأ ا نويوع ربي سؤفذأ 3 ليوفتلا ملاعم م8

 ريما جاوسب ىمسملا ىيبرش ١ ىعاقب تابسانم *  ةيطع نبال رمجولا روح |“ طبسو

 فيقعلا روسفن 1 دوعسلا ىلا رهمسفت 1 ىواضومب ىضاق 5 فاشك ريسفت
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 حلا تحل -

 برعم “ ٠> ءاقيلا كال نآرقلا برعم ان» >ىوصملا رد هداز انشاد لامك ريسفنا .٠

 7 ىاشاق تاليوأت ا  .ىملس فئاقح 2. .ثيللا قبااريسفت »2 ١ ىسقاغسل ناو

 رريسفت 1“ نايبلا عداج 1. ىنامالا ةياغ م9 ىقح ريسفن + هياد نبا مجن

 ريسفو ا ع ىومق .نيدلا ردصل ةكافلا ريسفت ااه» كفنصم ريسفت ا( ماج الم

 5 ظعاولا نيسح ا ىفنصا ةرقبلا ةروس ريسفت !*م كفنصمل ءافشلاب ىوسملا

 نايبت ءومجرت *. 2 نامحرلا حقف 122+ رصتخم ريسفت ب ١ ىدنه ىضيف ريسفتا

 ىلا فقسع مد هدروس نم ءالضفلا ضعمل دعطق 20 ماعنالا ةروس نم هداز بارغ ءدعطق ات[

 ىف روتنملا ردلا نم :كئاوف ءهلاسر ىطوهسال ليزنتلا طاينتسا ىف ليلكا مز“ ةعقاولا

 ةيصوو لليجعأالاو ةاروتلا نم ةرامخم ظاقلاو روز ءدودجح مذ م تايالأ ضعبو ةامهسملا رمق

 الا 222 سابع ىِدأ ريسقت 1 (7) نيلالج ريسفت 5 رذ ىنال لوسرلا

 رميسفت ه“ ىفورزاك ريهسفت هآ >كرادملاب ىهسملا ىفسن ,ميسفت ه. ىتاوك ريسفن 14

 ,مسقألا هه ىجلاعت ميسقت م ثيبالا وبا مهمدح م 0“ ىورقنالا ليعمسمال ءخكتافلا

 0 ليكأا ءدمجرت ه1 ىدنواجس :فيرطو ةءارفلاو ريسفتلا نيد عماجلا ىواخسلا

 رمسفت 48 نراقلا لروسسفلل 3 ناببلا عماج 0 فاديدصالا رهاوج مهم رببجو رمسمفت

 ريسفت 01“ نايح .عال رهنلا ره نفنخلا ةريسقتلا 9] نايحا نال نيركلا

 4 ىدحاو ريسفتا 11 ىسوسرط رميسفت 4 عماوجا عمج 94 نارقلا تاهداشنم

 ءابغلا ىلع ىقح رهسفتا 8 ىقح ليعمسال ريسفن ءدعومدام ىدنفا ضوع رهسفت

 بعاوم روسغفل ءدوج مذ 2 37.

 مم سافت ىتاوح بنك 2

 هناكلا تيكا كفاه ءةيضاكا فاشكلا ىلع ىهيض, ا“ كفاشكلا ب لع, كشك

 5 ةيطع ىباو ىرشذ#ولا در ىف طيقالا رهلا م فاشكلا لع لمكأا هيتشاح

 ىلع ىدذفأ سي ا فاّشكلا نم لاوشعالا لاطبأ لوكس 3 فاشكلا ىلع فيرمتن لابي
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 مآ نع تاببدأ حوش 1 هرخآ ىلا ءابنلا نم ىقوطعل فاشسشك ءةيشاح ف كفاشكلا

 هع ضو ىلع باهتش مل“ ىواضويلا ىلع هداز خيش ملأ“ ففاشكلاو ىواضوبلا ىلع نوحلا

 ىلع قورزاك ه1 ماصعلا ىلع ىبكاوك ءويشاحح .ه 2  ىضاقلا ىلع ماصع م* ىواضيبلا

 ىلع ىسدنفا ىطعس م ١ ىضاقلا ىلع ورسخ الم مم ىضاقلا ىلع ىقوكاس م4 >> ىضاقلا

 ضبع ئدرك 1 ٠١ ىىعسلا ىلع هداز ىلب 1 ىدعسلا ىلع ىبكاوكلا نبأ .٠ ىضاقلا

 ىلع ىدتفا ناهس 9* ىدعسلا ىلع ىدنفا ليلخ هرق 1“ ىدعسلا ىلع ىدنفا ذللا

 ىلع ىدليازاق ىضاقلا ىلع لامكلا ىبا 1 ىضاقلا ىلع ىناليك قداص ؟ه ىضاقلا

 سح 1 لامك نبا ةيشاح عم ءالضفلا ضعبل ىواضيب ءديشاعع ةداافلا ريسفت

 ةءارق ىلع ىراقلا ىلع ا ىلماعلا ىيدلا ءاهيل ىضاق هديشاح [.. ىضاقلا ىلع .لاضاخ

 ىصضاقلا ىلع ىونق لييعمسا ظفاح (.#" >ىضاقلا ىلع هداز قاحسا تادوسم (.8 ١ () ىواضيبلا

 000 33 اهتبوجاو. نارقلا ةلبسا |.0 ١ ىسرافا رئاصبدا.عو (0)) (2) كفّسوه ءوروش ىلا, ةكتافلا نم

 رارسالا فشك نم صخللم ا. نيدلا رحب نبال ىسركلا دا ىلع تاقيلعت ىزاولا

 خيسان 0  نارقلا نم مهبا اميف مالعالاو فيرعتلا باتك !.م١ روسلا ضعبو ةرقيلا لوا نم

 ٠ رئاصب 1| .,أرقلا مولع ىف ناقفا ٠ صالخا ءالر وسو ىضاقال دكذاف رميسفتو خوسفمو

 ىميهمتلل نارقلا عفانم | ١ ميظعلا نارقلا لياضأ ىف ميظنلا ردلا | » ١> سوماقلا بحاصل

 ىلع نودلا كعس ([1 09 اهيز بيترذ اه لياج ماعذأ الزر ضرافلا نبأ ناويد عم

 1 ىضاقلا ىلع هداز ىدنفأ فسوي أ ىضاقلا ع ديدمت نبا 1 فاّشكلا

 ليزنتلا رارسأ !"" ىضاق هديشاح وتب |. 2 هداز قوج ىوتلال ىواضيبلا ىلع ىوامخل عمج

 ىجزرملل ىضاقلا ةيضاح /"8 2 ىزارلا رخفلا مامالل

 ةءارقلا نذ

 حصاق نبأ اه ىربعجالل ىبطاش 3 انو دينأرو رخو قررص- م ىبطاش اياد

 رظاوج ١  ىبطاش موش ىضاق سنهم ا"“ 2" ىبطاش حرش ىناعملا زنك ا" ىبطاش جرش
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 أ رمسولا, قفار, قرشا“: ةرتاوغملا ةيشعلا تاءارق ىف ةرعازلا روحب !!! ١ هلذكم

 ردع روفيطلال ىدنواج# فوقو |” <ىدنواجاسلل للدم فوقو | ١ ةءارقلا نم ع

 راسو 3 عّتقم مز فوقو مسر ههلاسرو ىوبذ نايبت ثيداحا ام روسدنم ىلع ةلاسر

 ىبال رهبكلا رشن 1م ىرصيلا ورمع أ ةياور ىف ىرصملا رطقلا ا!“ ورمع ال ىلامثع

 ةيدارلا حرش ١) ىنامثع مسرو رشع ةعبرالا تاراشا باتك ا. 2 هرد جرش | ىرزل

 نايقعلا رهاوج 156 بيطخ ضمد ىررج جرش ام" ١ ىطاش حرش ةماش وها ا

 هظعوم نه
 ىدنفا بجرل راعزالا عماج 1+ ىضاقأ ىعش ةيافك :٠8 ىدنفا نانس 4

 ىونزغ اد“  نيلفاغلا عيبنت ادا  بولقلا ظفشاكم ا. 2 ىدنفا نانس بختنم |

 |م| ١ نيفراعلا ناتسوب امه هاتوكلا ربأل ىلعل ىدمحل ياهنم ا جصنلا ةحشر 0“

 ىراخبلا ىلع ىرصيلا هللا طبع 1 ىراخبلا ىلع ىنامرك 14 تفيوش ىراخب ]1

 ىراختيلا ىلع ىفالطسق ١! >ىراخبلا ىلع ىنيع !* 2١ ىراضبلا ىلع ىرابلا حتف !1*

 ىراقلاو عماسلا ةيغب !1/ ١ ىشكرزال جقنتلاب ىهسملا ىراضبلا حرش نم ىلوا ءدعطق 1

 ةحهب “0  ملسم مح 6 ماهبالا نم ىراضبلا ىف امل ماهنالا !» 2ىراخبلا حرش

 ماسمو ىراخبلا مامالل نيدحصلا عماج ا! ةزمح نبال ىراضبلا جيك رصتخ ىلع سوفنلا

 مامالل ملسم حرش ا ةعبسلا ماكصلا نيب عماجلاب ىمسملا ديناسالا وكذ الب اريغو

 ىاقررلل ًاظوم حرش 1١ كلام مامالل طوخ خلاف وتتم حرش ملعملا لامكا اء“ 2 ىوونلا

 عماجحل كُئاوفلا عمج 1.١ هجام نبا ظفاح ننس ا!« ١ ىراقلا ىلعل ًاطوم حرش 1

 نثاوزلا ام لوسرلا ثيداحا ىف لوصالا رداون ام. حجباصم داوولا عيمجو لودصالا
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 عماوجلا عمج ام“ لوسرلا ثيداحا ىف لوصالا نيرجت ا( ىطويسلل لوصالا رداوذ ىلع

 ىوانملل ريغصلا عماج مرش ريدقلا ضيف 5 ىطووسلل ريغصلا عماج ام* ىطوهسال

 لامعلا يهنمب ىمسملا هدشاوزو ريغصلا عماإل بيرت امس ريغصلا عماج حرش ريسيف

 ديسلل ةوكشملا ةيشاح .١| مجباصملا ةوكشم ىلع ىراقلا ىلع امأ مجباصملا ةوكشم ادم

 جيباصملا مرش برعلا نهز نم لوالا فصنلا #1 مجباصم رش ىواضبب || -فيرشلا

 راربالا ةفحع 1١ ىناغصلل راونالا قراشم !7* >مجباصملا حرش بولقلا كداوف نم ىاثلا 11

 حرش !ا> 2 ىدابالك نيدلا لالجحل فراشم حرش ١! 2 نيدلا لمكال راونالا قراشم ىلع

 'ىلاعملا وبأ 9 قراشملا راوناب ىهسملا قراشم حرش هديشاح كلم نبال قراشم

 بيغرتا .٠ ةيندل بعاوم ا. بيغردوا تيمرتا بيِرَقَتا :"٠ قراشم حرش هديشاح

 اله 2 ضايع ىضاقل فيرش افش ا". قابلا يعل هيندل بعاوم ءدمجرت ا.“ >> بيعرتو

 ىوسيع ".» 2 ىناسملتلل افش مرش ا". افش حرش ىراقلا ىلع "ل ١افش حرش

 حرش !١ 2 ىراقلا ىلعل لدامش حرش .١ ففيرش لثامش ".1  افش لئاوا حرش ىوفص

 ىاحسال لئامشلا ةمجرت ىف لداسولا موقأ “٠1 لئامش حرش ماصع ا" ١ ىوانملل لدامش

 ءافشلا ظافلا رش ىلا ءافخل يهنم "ه5  ءافشلا ظافلا نع ءافخل ليزم )2* ىمهدجاوخ

 ءاينآ ذا بييحلا صئاصخ ىف ببيللا جزوممنا اذا ىطوهسال ىوجن صئاصخ 4

 ىمرادلا ضمد نأ ظفانمل لينسم 0. هيدمد تقيرط 1 ىفطصللا ءابا ىف ءافطصالا

 ديا مامالا دنسم ىلع كجربرلا دوقنع #8 ىراقلا ىلعل مظعالا مامالا دنسم حرش

 هيدم# تقيرط حرش هيدجا ءدليسو !*  سوماقلا بحاصل ةداعسلا رفس ا ىطويسلل

 هداز هجاوخ "١ 2 ىكاطنال هقيرط حرش زومر زوذك ا" ١ ىنغلا بعل هقيرط حرش ا"

 ىواضوملا تيداحا سيرخت ىف ىوارلا ةفححأ 18 2 هقيرط ثيداحا جيرختا ""» ١ هقيرط حرش

 عيمج نع ةمغلا فشك مم##  هداز غابدل مجصنلا ةحشر ا# ىدابالكلل دنسم حرش

 ةنسكلا سصاقملا مع هداز غابدل مجدصلا تير حرش ىف جصنلا تاكدشر ا!“ خمالا

 مالسالا ةعرش “ب ىعذلا نازيم زلم ىقاروطلل لاوطلا ثيداحالا م ىواخسال
52 17 
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 نيبعبرأ كمررلح .٠ مال.سالا ةعرش ةخوجرد "1*1 هداز ىلع نيس ةعردت حوش م“

 ىزاجلملا نبال نيعبرأ تيدح مرش 88 نيعبرا ثيحح حرش ىراقلا ىلع 820 نىوونلل

 52 ادعم 1خازاففتال نيبعبرأ ثيدح حرش مم نيعبرأ تيرددح حرش نيبال عتف رم

 عالر وبس ثتيدادحاو دي ديز ند دلاخ نع ةيورملا تيداحالا 0 ىراقلا ىلعل نيعبرالا مهغل نيعملا

 نيبملا فمل وفك ٠ ملكلا عماوج نم ىراقلا ىلع ثيداحا حرشو طايخ دمدذ صالخا

 قاشعلا عراصم ىلا قاوشالا عراشم 1 رارقلا راد ىف رابخالا راوج 1+ ىنغلا دبعت

 رح هدمجرت بئارغلا راوج ا“ ١ نيفراعلا ناتسب اندأ ةءاسلا طارشال ةعاشأ انه.

 حربش ٠0 الفلا راد ىلا فقيرطلاو حاورالا حالص *  نيعطقنملا سينا اه 2١ بئاجتلا

 َن "هد ةروثأملا خيعدالا ىف ىموملا حالس "هدب ىووذلا راكذأ اه ىونقلل ثيداحالا

 ىلعل نيبصامل ى حو جرش ا نيبصل م م1 ةفاصلا ةيعدالا ىف ىف زوميملا وس ىف زونكلا

 ةمهبملا هامسا باتكو تامهيألاو ضماوغلا باتك اك ثيبل نم بيطلا زيممت ا" 2١ ىراقلا

 بجي ىاواقف 07 تاللمس1 سم *|* ىنيفقليلل نيعبرأ تيدح باكو خيل ءايذالا ىف ٠

 ىوحن دا خيش كيناسأ "0 ١ فلسلا موسرمب فلخل ةلص "0 2 ىمتيهلا رجح نبال

 دماج نبال نيعبرا ثيححو مع لوسرال ءاعدلا زاوج ءدلاسرو هيناسالا لاصتال ىيحسلا ٌلوقلا ا“:

 جاوعملاو ءا رمسالا ىلع مالكاب جاهقبالا ا“ ةاح نبال رردلا كئالق حرفشو بازحالا "باقل ا

 حرش مما يبي نامي سل ىلا ءاهسأ عرش 00 نيس حرشو ىوصملا ى م ةايبصو ايف

 مع لوسولا لآ بقانم ىف لاوسلا بلطم "كد رمكلمل نايبت 8# ١> نئورو دجال يتسلل ءامسأ

 تاهمأ بقانم ركذ ىف نيمثتلا طمسلا "مد نيلسرملا ديس ةريس ىف نيديعتملا ةليسو طع

 ىف هلياج كئاوف "م ىماسالا ىف مجحم باتك 0 رابخالا باهش جود رميثإ نينو

 ىنالقسعل لاجرلا هاهسأ نم لوالا ". ةرشعلا لئاضف ىف ةرظنلا ضاير 8 هليقع تالساسم

 نساحكم انس لاعنلا دم ىف لاعتملا حتف الا ىققهيبلا مامالل تافصلا ءامسأ ها

 لسالد حرش دم تارهشلا لشالك مم ىبعشلل راتخملا ىبنلا ىلع ةولصلا لضف ىف رابخالا

 ىلالق سعلل راكذالاو ةيعدالا 3 راوذالا عماوأو ىسافلل تارببشل ل جوت تاعمالا راوذا انك ىسافلل
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 ىدلع دمت لثالد حرش انه 2 ىريمزالل تاريخ لئالد حرش تارسملا بالجعتسا ان

 ا 2 ةولصلا ثيداححا ىف دئاوفلا عمج 8.2 2 ىدنفا ملاص ىسيربقل ىكرت لئالد حرش انها

 ةديصقل هداز خيش 7 عبرالا تامدقملل ةقلعتم ةلاسرو ىدرك مهعاربال ممهلا ظاقنال ممالا

 م8 2 ىناقاخ ءديلح ١" قوزره نبال هدرج حرش 12 | هكرب سرش كفنصم !#9 درب

 نيدلا لامكل داعس تناب حرمش "+ بكلام مامال أطظوم ىرصم طمد ميست حرش

 حرشو ىقورزاات داهس تنناب حرش 1 ماش نبا داعس تنزاب حرش ك9 فسوي نب هللا دبع

 ناب ءهضراعمل داعم لا رخذ سرش ا" ىراقلا ىلعل هدربو داعس تناب حرش “أ هموظنمو هديصق

 ميعاربا ريظنل تارجكم هدعومجام *.* داعس تناب ماشع نبا عم مالظلا حايصم 1.“ دتايعس

 ىقهيبلل ناعالا بعش باتك 1 2 رجال نبال ةيزمهلا حرش ةيكملا منمللا ”ه 0 ىدنفأ

 كصاقأملا "9 ةلزلؤولا فصو نع ةلصلصلا فشك ا”. شرعلا كلوملا ىف نيبغارلا رمك "ب

 “| ١ تايربلا كيس ىدم ىف تايرتولا باتك ل.  ىناقرزلل ةرهتشملا ثيداحالا ىف ةرصتخملا

 ىضر خيشلا ةديقع ىف ةلاسرو نيعبرا تيدح اهلوأ ةعومجام مسرد ءاهسالا ةنج طقارتت

 ءهديصق حرش اهلوا هعومجم “ع ردبلا بلا ءامساو نارقلا ليلهت اهلوا هعومجحم ا“

 هحرش عم ةياقن "7  هريغو ىدحنفا دومد لداضفلا عماج اهلوا هعومجام “0 2 دريغو هدرب

 م »  جباصم حرش #01  مطقملا ةرايز ىف مظنملا رد "اء  ةولصلا ةفحت ”0 ١ ىطوهسلل

 قايرعلل مظعالا برح مرش "0 ١ ىواسلا هللا ركش نب ىلع خيشلل نيعبرا تيدح حرش

 جرش “1+ ءافشلا ظافلا مرش ىلإ ءافنأمل مهنم مان“ ىزيزعلل ريغصلا عماج حرش

 جيوش 161 ىروجلا ريثا ىبال ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا كسا نم ةرمج ىبالا ىراخ

 ةديصقلا حرش 10 ىونقلا ىلعل ةيدمحل ةقيرطلا حرش 8“ ىمداخلل ةيدمخل ةقيرطلا

 ىكمل هدرب ءعليصق حرش لسونا ىجالدلل ءافشلا مرش 4 ىنغلا ديعا ةيرضملا

 هداز ىدنفأ فسوي 7“ ةباكصلا هامسا ىف ةباصإ مرد رايخالا ىناعم 1 ىدنفأ

 هدرب مهديصق حرش ةييضألا رد رسرعم ىنامركقال حرش نيعبرأ 5050 ىراخيلا ىلع

 ىدنفا دواذل حرش تاريبلل لثالد "0 2 ىقح ليعمسال نيعبرأ ثيدح حرش 0“
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 ع جالصلا نبال ثيدحاملل ملع عاونا الفرعم ”٠ شيش نال تايدحا قوما

 حرمشو ىراقلا ىلعل تاعوضومو رجح نبال هبحخن حرش م*| لامك خيش ىئاوحو ركفلا ةبخأ حرش

 ةيكوك حرش ةديضملا ةردلا ماع“ ظبضانلا حرش رردلاو تيقاويلا "+ قاتسهقلل ىلاكبك

 ىراصنالا ايركزل هحرش عم قارع ءهيفلا ”ءد عماسلاو ىوارلا ةيافك ا” ةيردلا

 هبخأ حرش مسرع باعيتسا رصتخم ةديضم سومش فنصملل قارع ههيفلا حرش ا

 حرش اندأ ىراقلا ىلعل هبخ“ مرش اهلوا ةعومجكم "ه٠. 2 قارع ءدببغلا 1 ىراقلا ىلعل 09

 . قارع هديفلا

 ىلع ةيانع "ه» ريدقلا تف هدلهكت ه* ماك نبال ريدقلا تف ا“  ةيادص مم#

 لمكا ءديشاح نيدلا ىرس +٠  ةيادهلا ىلع ىدعس ءديشاح "م6  نيدلا للمكال ةيادهلا

 هيادع ءديشاح ةعطق ا. نايبلا ةياغ نم لّوالا رم ىنوعا ةيادجلا حردلل “هد ةياده

 نيكولا كيع ترن ىراصنالا ايركزرل هياده ءديشاح 0 هياذع ءديشاح هيارد “1

 اهقذ ءامسا منه هنت نبال ةيادهلا ,درحت ىف ةياهنلا ةياهن "*  هيادع لامك نبا ءديشاح

 مسيإ  فئاكدلا زنك سرش ىف فئاقلمل زمر 00 فئارلا رحب ه4« 2 ىجيليز "0  هيادع

 رافغلا نم ".# راصبالا ريونت ا فئاقدلا زنك ".. 2 فئاكدلا رنكل نيكسم الم حرش

 رافغلا حنم ىلع راكفالا يّتاتن "**  رافغلا حنم ىلع راونالا حاول 0“ ١ راصبالا ريوغت ىلع

 زنكلا عمال هحرش عم قاقعلل تادايزلا حرمت "4 ١ راصبالا ريونت حوش راتخمملا رد ا"

 ملأ  تايفالكل ىف ىفسن ءدموظنم "ع ىفصملاب ىهسملا ةموظنملا حرش "0# 2 ىرصحلل

 ىلالينرشل ررد ءديشاح- د“ رردلا بقاثم "ما روخنو ررد م. 2 ىفسن ءدموظنم حرش قزوز

 رردلا ىلع هداز ىمرع ةيشاحو لاسم ضعب ةعومجام !"م* ررحلا ىلع ىقاو مغ

 © ىتم دع رجالا ىقتلم "©  ررحلا ىلع ىذنفا سون »د 2 رردلا ىلع هداز ىلانق

 ةعيرشلا ردص اذ ىئافوقوإ ىقتلم ءدمجرفن ا. ْ ىقتملا| ىلع ىندحو م1 هياقو
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 روع ةعيرشلا ردصأ فيبطتنلا نم ىلاثلا ساكلا ردو» ردصلا ىلع ظياكولا ىلع ىرانف

 هياقن مرش "4 ىفاتسهق "و م ةعيرشلا رحص ةيشاح لامك هرقل ىلاثلاو لوالا فصنلا

 حرش 1  ىدنجربا ةياقنلا حرش نم لوآلا "م 2 هياقن حرش ىنمش 90  هياقو رصناخم

 ىرودقلا حرش عيباني 8. ىرودقال ةصالخل حرش *.. 2 ىبكاوكلل ةياقنلا نم ةموظنم

 عمدام جر ءه راغخملا يتاتكا 20 نيركلا عمجام صرح ىرودقلا حرش عطقا عن

 ىقاعاس بال عملا حرش #.« 2 عمجلا حرش عمسملا فينشت 8.1 كلم نبال نيرجلا

 هابشأ 51  راتخملا حرش رايقخا +.  نيركجلا عمجتم حرش ىنيع 581 | ريغص ىبلح *..

 هابشا حرش رداصبلا ريوغت ؟* هابشا حرش رهاوز رهاوج م1“  ريبك ىبلح 5"  رماظنلاو

 كلم نبأ حرش 5. حاضيالا رون حرش جاتفلا دادمأ 1 ةينسلا ةرد حرش اع

 ىمسملا عمدقم حرش م“  هياقو حرش هقشرف نبا 5 سمح مامالل راثآلا باقك

 ينم 0 () ىلاتسهقلا ضمد ىلادبك هقف را ىرانغلل ضئارف حرشو مجضوتلاب

 رصقت حرشو ديسلل ضئارف حرش ا: ىكرت حرش ىلادبك هقفو ىلصملا حارس 4 ىلصملا

 ناو هداز نوسروطل ىكرت ضسدارف حرش 5 هداز ىربكشاط ضشئارف 5 0

 ىلا عوهبلا باك نم ىنيع ماد نال ماكحا ىف ناجرملا ماكا ما#إ  هرينم اهلوأ ةعومجم

 انم

 من#» ماكحالا رهاوج م*>»  ةولصلا لدعم م*  ىقتلم حرش ه«دأز ضيش 7#“: 2 نعرلا

 ىدنهلا اذالوإ ةيادهلا سرش 8.  ةعيرشلا رحص ىلع ماصع ؟ب  ىنغلا دبعل هابنثالا حرش

 ىاقابلل مجالا ىقتلم ىلع رهنالا رحب رش مم. 2 ضئارفلا بل عم ضئارفلا تالكشم 8“

 دامادل ىفتتلملا حرش نم لوالا كلجلا مت“ ىمداخ دمد ديعس شال ررد ءديشاح م

 مع هقفلا ىف راقد ىتنم معو لزاودلا عومجمت م ريبك عماج صيخلت 8“

 فئاقدلا زنك حرش م6868 2 ىيليزال فئاقحكلا فشك 0# 2 ىميرقلل ىققاملا حرش ىقعلا داز

 عرش 5011١١ ةيرويللانصئارغلا حرش 50. ٠"طيادهلا لع ناتس ءديشاح 07 فيرش ىيست

 مجم هديشا> عم ىنيوزف ءديشاح مه“ ظعيرشلا ركص ىلع ماصع *ه“ مندتت نبال هموظنم
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 ءديشامحح 1 هقفلا ىف ةياذب هد رردلا ىلع ميلل ديع ه6 ةيجاارسلاا كيس لد

 ةيادهلا ىلع ىزابخ ءديشاح مهم ىتاترمتل هابشا ءديشاح *م؛ رردلا ىلع ىدنفا مون

 ةييقفلا ةضارق فتصمال هينابعو هدموظفم حرش 54. ىشد“ ريغص ىلح +04

 راثيالا 1 ىروحقلا ىلع ءاهقفلا ناز اخ 2 ررحلا ىلع هوحا هجدرق م2 ١ هداز ورسخ

 ةعيرشلا ردص ىلع ىواعر ءديشاح 4 ىقتلم حرش ىقتلا ريسكا "058  راتخملا لح ىف

 األ ىدنفا تسلا روبك لويد حرش هديج رذ كا رامخملا رد ىبع ىرايلا خكفم م1

 ءالهتجح مذأ اناث ىنامرك حاضما انك ىجانلا ةيلح ىلح هده اح 00 ناصاشلا غفت

 ىغاطابابل ىاح

 ىواتفلا كعك

 ةمتتا 1 ىسخرس طيح م هيدنع ىاواتف #5 هيناخراتات ىلواتف ميل“

 ناخ ىضاق ملح | عمارشلا بيترت ىف عنافصلا عتادب 50 » طيخل بحاصل ىواتفلا

 ميل#  هديجلاولو ىاواتف عد“ هيرميهظ ياواقف مدإ ىواتتفلا ةصالخ م. ا يأ

 ىلاثلا دلكلا مما ىسوبدلل رارسالا باتك م» هيريخ ىاواقف خم ىداعلا لوصف

 ىدامع لوصف راتخت ل1 لاله فاقوأ #مم | ىنشورتسا لوصف د؛ طوسيملا ىم

 ىواتتفلا ةرص م 2 لوقنلا ىف ةاضقلا نيعم ىلواتف 88 2 ةعفر نبال ةنسمل ىف قهر ©

 ضيف  ىاواقفا © ىدنقومسلل ةيروغاك ىاواتف 81 كئاوفلا ردرتكاتو ضعاوقلا ريرقت 181

 نيلودصفلا عماج 21+ ىفطان مايكحاو راغصلا عماج ىديدقلا ىواح 4 كرك

 ةداعسلا ماتفم هن. طقتلمو فاصخ فاقوا عم ىغتبملا باتك ن.. ةياورلا فلتادخم 1

 دقفلا 3 فخذ هه ىتاتروذ ىاواقف مه. ىواقفلا ةينغ هى.“ ىوانقلا و هم“

 يعم 0.1 هينق نكات يبغي ةءح دقفلا ىف ةينألا ينفق 6. ىدوعسم قف هك

 ماكحاو تافيبلا بيتردو هقفلا ةذاوخ ها ماكحالا عمج هأأ تاياورلا ةناوح ه٠ ىتغملا

 للوحلا ها* اهبريغو ىنغتلاو نيكللا ىف ةلاسرو هقفلا ةنازتج ها“ >تاضورعم ىواقفو ىفطان

 مامالا ريبللا عماج هأ“ ىنشورتسالل راغصلا ماكحالا عماج هزد ماكحالا لوصف نم لوالا
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 هداز كيوم ءوعومج“ هأ] ىورقنا ىاواننف هأم (”) لزاوخلا تارانخ هأ؟ نسل نبأ دمدع

 ىدننفا ىردق ىاوافف ها“ ىدنذا ىردق ءالعو مك هاك هداز ىنغلا كيص ةعومد# هأث.

 ةاضق نيعمو ماكل كادمأ هند ىوانفلا ىف طقتام هع ىداهغب مناغ تانامض ىها#*

 عماج هاو نييبهذملا عمجكم هل ماكحالاو اباضقلا لصف ىف ماكل ناسل ها“ مالسالا

 ةاجنلا هن ها“ ةمدالا فالقخا ىف ةمالا ةجر هل“ باستحالا باصت ها" ١ ىواقفلا

 ماكحالا ىف كاضقلا عجرمو ماكل ةطمع هإ““ لثاسرلا عفن هن تاقتنملا لكاسملا ىلا

 ناحضيضاق ىلواتف نم خههم لثاسم ها" ١ ىضاقلا بدأ هز*ه تاعقاولا نم ىناثلا ها

 ىدنفا ميدرلا كيع هدعومجام نإ ىنامركقا ىاواتف هام هقفلا ىف نيبعلا رون ها“

 ىدنفا ىلع ىأواقف ه0 ىدنفا ىيحك لوقذ ه8 ىدففا ىيك ىاواقف ه*.

 لايق هل ديمالسا جويش ىاواتف هه اضر كيس قاواتتفا قيوكسا  ئاواتف, | هت“

 هداز ىوجل ع عتاقو ه1 فالخ ءهقدرط كا ىوامفلا ةكهب هب ىدوعومجام

 ىماك دى. لكاس و هدأ“ نأ لوق باوجو نسل لوقلا هدأ رهدلا ةودنو كعلل

 تاعطاقأاو نيبتراجالا عماج هم ىوذرغ هدهدقم هم نيهساقلا ضار هدا“ ىدذفأ

 نيبع هم ماكحالا دود باتك هد« ماكدالا ليمتشم هما ىدفنأ ىلع ىج اعيرشل

 مالسالا كامعو جالفلا سانفم . اغيولطق خيشلا ىاواتف هدا ىتفتسملا نيعل ىتفملا

 هأأ ناماشلا عقد نم هردان لد اسمو 0ك ءولاسرو ةاكنأا لميبسو ىلا حلمك بدق ءووجولو

 مناع ,-بداقتلا ةصالخ اهرخآو ءايقفلا ةريح اهلوا ةعومكم هنا“ فقولا باتك اهرخأو

 002 نإ لكاسر هام ردامضلاب فلعتي ام عفد ىف هلاسر اهرخاو هقغلا ةنازخ اهلوا هعومجم

 اهرخاو لئاسرلا 8دع اهلوا ميجي ندا لتاسر هعفد هلا ةينيزلا داون ادرخآو قابلا ريخل اهلوأ

 ها تاءاطقالا نايب ىف اهرخآو ةصاخل ةلئسلا اهلوأ ميك ىبا لئاسر هعفد هك كئاؤغلا

 اهرخآو ءاضقلا ىف ةلاسز اهلوا هريغو ميك نبا لتاسر ءدهومت# 1 م نبأ لئاسر ةعفد

 ةينسلا كداوفلا اهلوا ىدنفأ 2 المال هآ هينيزو هيمكأ ىوامك هم. ةعبرالا نوففلا ىق
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 اهلوا ىدنتفا حوذ لداسر هعفد هن# نارقلاو ىسدقلا تيدحلا نيد قرفلا ةلاسر اهرخاو

 ديوم ىاواتف اهلوا ةعومدكم هنل*“ سايقلاب خا اميف ةلاسرلا اعرخآو ةمهملا كئاوفلا هدأز

 ةيعاركلا باتك اهلوأ ظعومجام هند ىدنفأ دوعسلا نا تاضورعم ه.# لاجرلا ةيلح اعرخآو

 ماكحالاو تالوقنملا نم هريغو موصلا ةلاسرو نييدهملا ةيدع ه“ ديداقعلا ةلاسر اهرخآو

 هب ١ ىنغلا كبعل ةصخلملا ثاحالاو ىتش لئاسمو ةضيرف نوسمشلو عبرالاو ىلالبنرشل ةحلملاو

 تانبيلأ جيجرت هب ىبعولا ةيدع باتك ه#٠ مء ىغلا حورل ىحولا ةيدع روص باتك

 بهعذلا ةوكز ىف مئاوغلا ةبخأ هدأ همان نوناق هد. ىدنفا دوعسلا ىال همان نوناقو

 ىناموكلل يدل كسانم هد“ ١ ىراقلا ىلعل طسوقملا كسنملا ىف طسقتملا كلسملا هد“ ١ ةضفلاو

 كسافم هند جاحكلا ريما نبال كسانم باتكو كسانملا ةصالخ ىف ئسانلا ايتا ة

 سرهف هم.  دككسانم ىكرتو شرع همم اشاد نانسل صح دكسانم هد انس خيشل مل

 ةياور ىف ىوصقلا ةياغ ىفاشلا هقفلا ىف ىلازغلل طيسولا رصتخم م3 ىتفملا نيع

 ةضور ه1 ىجفاشلا هقفلا ىف ىوونلا مامالل ةضورلا باك هأإ يفاشلا هقفلا ىف ىوتفلا

 ىف تارصتخملا عماج حرش نم ىناثلا دحلجلا ها ىيفاشلا هقفلا ى ىراصنالا ايركزل بلاطلا

 عم ميحصتلا فاصنأ حرش حيقنت 0 ىطويسلل ىواتفلا ىواح هث* ىعفاشلا هقفلا

 لوقذ هلم ىنامرك ىلوانتف ىدنفأ هللا كيع ىوامف 8 ىلينتل هقفلا ىف ةيشاح

 ىف فاعسالا باتك 1. فسوي لأ جارخ ماكحالا ليمتشم 7 ىواقفلا ةيكهب

 تاعك 16 >> فاضح كفاقزا لالش فقو 4. 2 هقفلا رهاوج 4.“  نفاقوالا ماكحا

 هيدعسا ىاواتف "+ ىدنفا حون لئاسر مايل تميبب لئاضف 4 مالعالاو ةيبادهلا

 ىلالبنرش لئاسر ءدعومجام "1  ىواتفلا 8طيز 31. ىدنفا, نوعسلا ردا ارت 3

 ةعيرشلا ماكحا نايب ىف ءاضيبلا رد كإ»  غيسحقلا تاقيقحألا اهلوا لضافالا ىم ايريغو ىو#و

 ىدنفا ىلع لوقت 14 هيناعرب ءءريخذ "0  ىواتفلا رحب #1 ىواتفلا ةينق ه7“  ارغلا

 فيرشلا هقفلا لوصا بتك

 لوصف صيخلت ١" هاش كمحن عئادب لوصف ىتاوح 4+ ١ ىرانفلل عداحب لوصف ١"
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 ريما نبال لوصالا ىف ريرخح حرش ريرقت 1 ماج نبال لوصالا ىف يرحم 1 ١ ىرانفلل عئادب

 هس )(  ىودزملا فشك ن»  هاشداج ريماب ريهشلا نيما دمك ريسين حرش 1# ١ جاذل

 عيدب حرش ىدنع جارس 1 ىودزي حرش ىراخب ىناث عبر 1 ىودزا حرش قا

 4 حيضوتلا ىلع عيولت 8 ةعيرشلا ردصل ميضونت 1 جضوت نقم جقنت 1

 برسم لوصالا ارم نرد جيولتلا ىلع ماصع تاقيلعت 1 جيولتلا ىلع ىلج ىسح

 ظيشاح 4  رانم حرش ىلع ككلملا راونأ 1"» بدكلم نبال رانه رش 1  رانم نعم

 راوسالا عماج كم نولوط نبال رانم حرش 1" نيمصع كمحن ءداز ىمزع ةيشاح ىلع

 حوش 1 رانم حوش راونالا ةضافأ 1. نيحلا فرشل راغم حرش ا رانم حرش

 حرمت 18 ىماظن حرش لوصالا ةطمع 1 ١١ ىنتكيسخا نقم 150 ىتكيسخا رصنخ“

 حرش عيدبلا ىاعم نا لوصالا ىف عيدب تاقرو ح رش 1م عماوجلل عمج

 وحذلا ىف عماوجل عمج حرش عماوهلا عمجج 18  ناعرب سرش ىلاث 10 ١ لوصالا 0

 ىهتنم رصتخم ءديشاح- كهل دضع ءديشاح ىنيدلا دعس ما ىهتنم رصغخم نقم 30.

 حرش ام 2 ةقسلا لوصفلا باتك *1٠  دكيسل ىهتنم رصقخ ءديشاح 10" ١ نيدلا دعسل

 لوصالا ىنغم حرش ىمزراوخ 10 2 بلاطلا داشرا ف بعاولا برلا نوع هل لوضولا تمهم

 ىواحتر ؛4 >ىنآاق روصنم 91.  هقفلا لوصا ىف لوحانم 10 2 لوصالا ىف ىنيع

 رارسالا فشك 11 ١ ىيدلا دضعل ئهتنملا وصتخ حوش 1 كلم نبال رانملا حرش ىلع

 "1 حيولتلا ىلع ىمدرق "05 >ىدنفا نامثعل لوصولا تاقرم ءدمجرت 41 ١ رانم حرش

 ورسخ المل خيولت هعيشاح 16 2 ةارهلا ىلع ىراتسوم ٠5م ١ لوصالا ةآرم ىلع ىدوسرط

 فيرشلا هقفلا قف زيجو 10 >ىناهفصالا ىهتنم رصتخام حرش 1. 2 ىودزيلل لوصالا عماج 8

 ىثاوح زمتعاايالار انما رق لوصالا ىف ىتكيسخالا حرش نيهبن "0"

 ا فيرشلا كديسال ىهتنم رصتخم ىتاودح ىلع ىتاوح "1 دللا دبع خيشلل جيواقلا لداوا ىلع

 | جهضوت نّتم اهلوا نوتم هدعومجحام فقيلعت طخ كلم نبال رانم حر أ

 هدعوهتجام 1 عبرا تامدقم ىلع ىتدوكلايسو ىدابازاق م لا ,ر ةرشع ىننثا اهيفو
53 .71 
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 ىرسغصو جسولتال عبرا تامدحقم ءويشاح 6. ىقح ءهلاسرو ةيلالا مولعلا ىف هسيفن

 ىرمكو

 مالكلا بتكا

 نانسل فقاوم حرش ءديشاح 0“ ١ فقاوملا ىلع ىبلج نسح ذم ١ فقاوم حوش ةهأ

 ءديشاح لالج الم 104202 ىجتوق ىلعل ديرجات حرش 105 ٠ فقاوم حرش ىلع قوكلس 1.8

 نيرملا ياله 1012 مامالا ةرامعو مارملا ةراشأ ةدح هيبوبر كحأوش 1.4 2 كيرجات حرش

 عماول 11“ دئاقع حرش 7 علاوط ىتم 111 قزار لصد ديحوتلا ةرعوج

 ةهح رت عم بيذهت نم 41ه بيذهت حرش ىدؤي هللا ديع 15 علاوط حر راكفالا

 حرثنو نينا حالصو .ىلاهبثتح هعفد دداقعلا حرش ىلع كلاهشح 1 طظعاولا ناميلسل

 هلا !قاودلا لالجا ... _ ١ دايقل ىع"لامك مك 0971 كايخلا ىلا دج لوكا ا

 عماجو كومدا لوقل ىلايدل ىلع تمصع تاقيلعت ن6. دئاقع حرش ءديشادح ىدنفأ ناضمر

 ىلاضلخ عم لالج هعفد “ل رانملا حوش ىلع هداز برع ىئاوح ىلع تممصع هديشاحو لوقنملا

 (8) ناجازرهمو ىفنح حرشو بجاولا تابتا «.50 لالج ءديشاح نسح دوم ..
 ىقورهسأ هداز ىضاق ىتاوح “6. ١ بجاولا تايثا حوش ردص رهف ناجازرهم حرش

 3 نودلا لمكال هرئاسم أ. بجاولا تايثأ ىلع اباب مخش 1 بجاولا تايثا ىلع

 ةلاسر اهرخآآو هرئاسم حرش ةرماسملا اهلوا ةعومجم أ“ فسوي فيرش نأ نهال هرداسم حرش

 هدلاسرو نيسمخ هدلاسر 1 2. هرئاسم سرشو مالسالا ىلا جعادلا باتك «“ ١ ةيعرشلا ةسايسلا

 ققنمو رسيلا ىنال, ليلا فيلات 1 ١ اديبلا :ككتاك ىرزج حرشو عمالا باتكو ةيكتان

 لل.  نانجللا ضور 25  ىير لوصا رصتخم ٠١« . ىرايخكل ةياده . ١  لالضلا نع

 ربكالا هقفلا رش ا“ رو ناس  مالكلا مح كإ ١ لوصفلا حرش ىف لوسملا ىهتنت

 ظيرضنلا تتاوف ,"  يىيدلا لمكال ه>رشو ربكالا دقق كم مجعانم ك#* )*(  ىراقلا ىلعت

 ىكرت نيعبرا ثيدحح مرش “م  ىراقلا ىلعل دبعلا لوقي حرش ةينونلا لح ىف

 هدرب حرشو ةيرحلا بكاوكو هدرب حرش ىلع ةدبزو ىراقلا ىلعل ىلمالا حرمش اهلوا ةعومدكام
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 رومالاب كداوفو ملعلا هيعام فقيقحت ىف ةلاسر اهلوا ةعومجم ا“. داعس تتابل ىكرق حرشو

 ىرغص ىلغسكو ىريكو ىرغص هداز برعو هدأز ببط# جيولتال عمد.#م . ىتاوهح ل“ بال رطسأاو

 اهحرش عم هيملع ههلاسر ل" ١ لح للم د“ 2 ىبلج بتال قط نازيم ع

 (09)] ىوكرب ءدلامس 0 هرجبغو هتافصو ةهفقوجوو ناهيالا لصأ نامبو حراوإل صناسو بلقلا تافأ "ب

 ايورلا تاره تا 2 نيلطيملا هيش صاخرأ ىف نيبملا قلل باتك 2. 2 هيورخا هدسيفن

 كرا ديحوتلا 8ردوج وبك حرش نا فقاوألا حرمت غخبيشاح عم ماظعلا تابآلا نصحاب

 حرش ةيشاح م  لالجل دئاقعلا سرش ديشاح مدعومجام * ١ دئاقعلا حرش ىلع ماصع

 مالكلا رهاوج حرش 5: هداز هجاوخل ةفسالفلا تفاهق ىلع ةقلعتم ىتاوح كداقعلا

 فيقح ىف كمالقلا لقع 21 ىلايخكل ىلع راكفالا رك .5م ىلخ ميعاربال ةيدضعلا

 ىصمحلا فرششا نبال ىلامالا مرش ها دصاقملا مرش ىنامركقال ىلابخلا ىلع ساقعلا

 نوع ىرهش ريق هفنصا ديدج دكئاقع جرش 0 ١ ىاتسرهش كمحن مادقالا ةياهن مه 5

 ىنيرلقيرط كنيرخاتمو كنيمدقأ صا 2 ةيقارشالا كيكح مرش مد قوباصلل ةياهنلا ىف ةياحب

 حوش دنالقلا ربخ “أ. ديركتقلا ىلع هداز ببطخ ه9 ىلاببلل ىلع ىوفك هد لدلدلل

 ىوكلس 0  ريميضات هديشاح عم ىدنفا ناضمر دئاقع حرش هديشاح 1  دئاقعلا رهاوج

 ىرازابكب 66 ىايرعلل هينون مرش ك* لالجلل سئاقعلا حرش ىلع ىوبنلك 1  ىلايكل ىلع

 لامك درك 1 لصقفلا ,أوقب ىهسملا ربكأ دقف حرش فلي ةمينوذ جرش فلا ىوك رد حرش

 ماصع أ ىجتوق ىلعل ليرجاذ حوش 037 كليبس عم علاوط حرش ال فقاوم ا ىلع

 فقوصتلا بنتك

 تريك ا ىدنفأ رعل تاحوتف بختنم دام ١ ىرعلا نبال هيكم تاحوتف ..
53 * 
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 هللا يع ىونسويل مككلا صوصق حرش الاب ىوارعشال ربكالا خيشلا مولع ناهب ىف رجا

 صوصف حرش ىلاشاق م. صوصف رش #1 ١ ىدنجلل صوصف حرش ”» ١ ىدنفأ

 نمل ضصوصق حرش رونلا نيع ىلا لوصولاب رورسلا رارسأ بد“ ىناسملتلل صوصق حرش أ

 باتك مم جيشال نيلعنلا علخ حرش بدع ىماجال صوصفلا شقن حرش صوصنلا دقن

 زيشلل برغم ءاقنع »0 ١ خيشلل كيحوتلا تيهمت »1 ١ خيشلل مهقرلا» فهللا» ىرسالا

 درع نبال ديسدق ىاياصو ديرع نبأ نكماشم 3 خيشلل قاوشالا نامجورت هده

 نيدلا ىيح ميش تايلجن #1 قرع نبال كالمالا لونت #1 قرع نبال راوجالا ةرضانحص 1

 ءدلاسرو خيشلل نونلاو ميملا باتك /ك ١ نيعلا ةرقب ىمسملا ربكا خيش هينات حوش

 باتكو نوجشملا نوجتنتو موجنلا عقاوم قورز محال رجلا برح حرشو هل هيدحا

 ةينسلا تاماقملا امرخآو نوجشملا نوجاش اهلوا خيشلل لئاسرلا ظعومجام 448 ١ خيشال باملا

 لئاسرلا ةعومجام .1 2 خيشلل هفرع موي ءاءد اهرخآو موجنلا عقاوم اهلوأ ةعومجام

 بتارم اهلوا خيشلل لئاسرلا ةعومج# ,.. 2 دوجولا بتارم اهرخآو نيلفاغلا ةدجصن اهلوا خيشلل

 .»  خيشلل ىركل بسن اهلوا لئاسر ةعومج# م.| ةدهاشملاو ءانفلا باتك اعرخاو بهولا مولع

 سنالا ايصم م.“  ةيفوصلا تاحالطصا اهرخآو ةيهلالا تاريجدت اهلوا خيشلل لئاسرلا ةعومجم

 ءاروخل ةلاسر اهمرخآو ربكالا جِيشلل بنتك ىماسا اهلوا ةعومجت ..* ىرانفلل بيغلا حاتفم حرش

 بيغلا حاتفم حرش م6  ناكمالا ظياغو نوعرف فح ىف ةلاسرو شرغ بناج ه.» ءاروزلاو

 ىونقلا ىيدلا ردصل بيغلا حاتتفمو نيعبرأ ثيدحو نايبلا زاججأ م.« ىسورب نورلا دبعل

 ىناليللا رداقلا دبعل بيغلا حوف م ىونقلا ىيدحلا ردصل تاحفنو صوص ه.ه

 باهشل فراعملا فراوع ءط ىونقلا نيحلا رحصت مامهلا تاراشا حرش ىف مالعالا فئاطت هأ.

 ضراف مىبأ ا ىناليك رداقلا ديع خيشلل ةينابر تاكفن ما“ ىدرورهس ىيدلا

 مولعلا ءايحآ ما" ىرغص هيدات رش ىناغرف ماد ١ ىرصبق دوادل هيأت هءديصق حرش ها*

 توفلا بابل م1 (") بلاط نال بولقلا توق ما ىلازغلل كولملا ةكصنت ما“ ىلاوغلل

 هدلاسر حرش ما فيرش ىوذقم ماثأ (0) هيريشق ءدلاسر ما". بولقلا توق رصتخم
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 هل  مالسلا كيعل ىنسمخل ءامسا رش ما* ىريشقلل ىنسالل ءامسا مرش ما“  ايركزل هدريشقف

 ىدنفا ىدبعل ىوفثم حرش ما" ىوذنثملا هشماع ىفو ىنادمهلا ىيدلا لالجل ريبك ناويد

 ليعمسال ىونثملا حرش تابالا عماج هل ىساويسل ىونثملا حوش نم لوالا دلجلا ما

 جرم مل ىونثم تاباختنأ م. ىورقنا ليعمسال ىوذتم تالكشم ع مل ىورقنأ

 نييرداس لزافم حرش ها“"*“ ١ نيرداسلا لزانم حرش نيالاس ٍسرادم مل“ 2 () نيرئاسلا لزانم

 فشك اهلوا ىفسن ريرع تاي ملثم لداوالاو رخاوالا «فرعم ىف ليماك ناس ناسا مع ىناشاقلل

 ا! 11 7نيرداسلا لزافمو لييزنت اهلوا ىفسن زيزع لثاسر ما“ ١ تدحو ريرقت اهرخآو فئاقلل

 نيمالا باتك مل“  ىفسنل نيرئاس لزانمو ملاوع نايب رد ةلاسر م“ » ١ فقئاقحلا ةصلاخ

 ليصف مت* نيدلا لوصا ىف نيعبرالا باتك م“ ىزاولا رضفل فئاقال فئادح مخ. ىسسقالا

 ىقانمسلا ىيدلا ءالعل عئانصلا عنادب اهلوا لداسرلا ةءومج# م## بايحالا لصول باطشل

 ريغ نع نوصملا باتكو راوذالا ةوكشمو لالضلا نع فقنمو مكأل صوصخ علطم ءدعومجام ه**

 ديرجتلا باقكو لالضلا ىع قطقنم م4 اسراه كمل تاقيقح مه 2 نيلصاولا تامهمو هلها

 قارعشلل .نازيملا باتك م8 راونالا ترض ىلا ةلصوملا راكذالا لاسر م5. ىازغلا مامالل

 رووذقلا مم“  داروالا تاقوا ميسقت مما  ىوارعش لثاسر مم. ىوارعشال نورقغملا ةيبنذ ملا

 دوم ىئاكهل تاعقاو ٠28 >نيعبرا ءامسأ حرش مو“ ١ نذنملا فئاطلو ريبحتلا طاقسا ىف

 3 كفنصأ زونالا فشلل زومرلا لح ما هداز ىجزامل نامولا براغم مدد ىدفأ

 تافيلأت مم زار ىشلك مرش كب ىجعال هه» ىدنفأ دومح ىثادهل راثآ ءدعومجم

 عيدب م“  ىاشعلا ارم ملأ ىساويس خيشلل رطاخ دقن مل. 2 ىدنفا دومح ىنادع

 قالطاو نافل ريونت ما  ةيفوصلا ضءاوقلا نايب ىف ةيسدقلا تاحفن ما“ سيفنلا رعوبل

 كم 2 دوجولا ةححو ىف هلاسرو هيفوص دناقع حرشو بيرالا ةفحناو دوجولا ةارم حرشو دوهفلا

 ةاضقلا نبعل فئاقنمل ةهبر م84 هللا دبع يِيشلل بقانم م9 راونالا رهاوز ىف رارسالا رهاوج

 ىعاقبلا نسال عال حولا 3 ملل ةيحررملا لكلا سوقن ريبدت ىف ةينادوولا ةلاسرلا ماع

 ةعومج# م“  ىمظن خيشلل ناوخالا ةكيحع» ما  ةيلذاشلا روما ىف ةيفوصلا زنك م.
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 5 ىدرك ميهعاربا لاسر هن“ دمحم خيش ةلاسر اعرخاو قاوخلا نيز ىاياصو اهلوأ

 دوجولا كارم اهلوأ ةعومجام مم ميركلا ديع ةلاسر اترخآو خيراوتلا قارشا اهلوا ةعومجام

 ءيديصق ءدمجرت اهرخاآو ىورقنا ليعمسال هير موش اهلوأ ظعومت# مبا نارودلا ةلاسر اهرخآو

 باوحالا ىف ىلذاشل نذملا فئاطل م.م اهرارساو فوردل ىلاعم ىف ةعيسلا ءازجأ هيب «درب

 نوحلا بطق بتاكم هما ىدنكشاط هجاوخل تارقف ءدلاسر هه. رارسالا عوبفي م1

 ءاهلوأ ماغرأ مدع موصعم دمج بئاكم ءدن* ىدنعرس دكحا بوتكم هد ىقارهش

 00 ىماج انالوم تاكفذ محد ىوانمال ىمحرلا هاينوا بقافم ركذو ناطيشلا

 تاماقملا ةحبز مم  تاحتر ءدمجرت هم. ١ ةايخل نيع تاكشر م.ب تاحفنلل روفغلا

 تاعم حرش اهلوا ةعومجام هثآ انالومل سفنالا قافا اهرخآو تاعملا مرش اهلوا ةعومجم .

 ىماج لقاسر مك“ ىماجحل تاع حومشو ىئارعلل تاعمل نقم م ١ ىرورسلا ةلاسر اهرخآو

 تارمُد م1 ىماج جاول ىمكد ىددذفا ىديعل ةرضوج ءالرد م1 جداول حرت اهلوا

 ةيمالملا تافص ىف ءايفصالا ةارم متو ىسعمال لدو نسح مث“ دفا قايل كاقنلإ

 بتالت هامسالا نجا جوملا ىدنقروس ىلع طيس بقانم م1 ١ ىدنفأ ىدبعل ءايفخالا

 مونلا ةقيقحو حابشا هدلاسرو حاورالا توقو ىدح دشرمو حاهيشالا ةحار هءلاسر 1. ىولج

 روذ 1+ ١ فقئاقحالا فاقد 1 ١ كواملاو ءارزولا حباصذ ىف كوبسملا.ريتلا 1لل 2 ايورلاو

 حرمتنو ىواخسال سصاقملا وصخ 53.1 ةريذنلا ةفكتلا 0 مولعلا ديفم ءدمجرت ىدهلا

 هتشرف ىبال نارقلا ةغل ىف ىهلا نوناق ىرخاو صوصنو درغ بناجو بيغلا ساتفم ءدجابيد

 ضفاورلا روهظل ضفاوفلاو ىبقعلا ةريخذ نيتخسنلا حجالصاو نيناشتلا رجب ذأ 1.

 ةعومكام 1 ةولخلا لوخد ةيفيك اهرخآو هيولوم ءدقيرط ءدلاسر اهلوأ ةعومجكام 1

 1 فياطللا عماج 1 كلولا اهيا جوش 1 ىنماجحت نيدلا ”نيزو ردصال لداسر

 هدعومجام 15 ةيناذجولاو ةفرعملاو ةءظعلا بانك بختنم #11 هيوينو :هيهلا ىازاصو

 حرش 110 2: هش نابت“ ةذعشل بانك كئاقع لوا فصن 19  هيفوص تاحالطصا

 هم»  ريزعلا ديعل بولقلا ةراهط 17 ١ بولقلا ءالج ؟.  ملعتم رع 131  ملعنما ميلعت



423 

 خيشلل .ناهالا بعش باقك 1 ىراصنالا هللا ديعل هماث ىهلاو تاكفن ءدليكت روفغلا دبع

 حرش راكشا 14 فوسصقلا ىف ةرهيك ةعومجكام 11ه ميركلا ديد ءدعومجام 15 تاراشاو

 ؛م"  محاورالا ىىداح ال١  بولقلا راوذنا ىراشم اهلوا ىدابازوريف ةةعومتجل راكذالا ظافلا

 نارعالا ريهطتو ىالخالا بيذهت 1| 2 ةدحولا ذر ىف ىراقلا ىلعل لئاسر 1. - ىميلس لئامش

 ظعاو نيسحن ةيليهس راونأ 1ع قداصلا كيرملا 8دمع 1“ ةولخل طارش ىف اةوملس 10

 5“ ىدرك ميهيعاربال هرخاف هارد حرش ارسل دوضنم رد عم فيرعتلا ناس ةر*م ىفشاك

 ىلا بوثقلا ىداح ةثإ8  ىسوبد ىضاق ١1ه  راونالا رداود فيقكتو ةّيلزالا رارسالا فشك

 عل ى بابللا 7 ايندلاو نيدلا بدأ 18 ارسالا ماقم ىلا ءارسأ 3. بويل ءاقل

 وم ىمور سلاجام 1ع عامسلا تامر نع عاعرلا فك 5 باتكلاو تسلا نبذ

 حرش 1+  رويوع مالك ءدلاسر 770  ةليللاو موهلا داروا ىف ىقتفه رد 78  تاراشالا ةوفص

 رصانن ىيربعملا راصبتسا هن. فناقل ىف ةلدابعلا مالك ىعوملا مهعاربال ركجلا برزح

 ىقهيبلل همان روبعت 101“ وهعاط ىنال همان رييعت 10 نيرهس نهال مكمان ربيعت "؟دأ ىوحلا

 باتك 1 ىعمشل راطع كني حوش ىرونيدلا ديعس قال ايورلا ويبعت 10

 ردص خيشلل ببغلا ماتفم نم كه هداز ىجزايل سصوصخق حرش 1 قالخالا ئ زمهمتلأ

 01 ىسابانلا ىنغلا يعل ةيدنيشقنلا ةقيرطلا ىف ةيعملا حاتقفم 1 ىونوقلا ىيدحلا

 صاوختلا ىلع ىواتف ىلع صاوغلا ةرد 1 هيبيغ هبيط حماورا دعاصمو هينيع راونا دصاقم

 تاعوهدمم ايزو تابوتكم 1 مواعلا ةحيتنت 0 هبيسنأو نيبلاطلا سيمئاو تارقف 511

 باذأ ىمور نيدلا لالج انالوا دهمان شارت ءولاسر 1م ىمدهق دارم خيشلل تابوتكمو

 ءاهبل ىنساخل ءاهسا جربت 116 ةيعدالا ماكحا ىف ةيعزالا بانك ريكا خيشلل كيرملا

 ردب تاماقم ىولريعشال رهاوذملو تيهقاوملا بانك 1. قاشعلا ةضور 1 ىيدلا

 ءدعومج“ اب“ شرع ىبا نيدلا حك ناودتالا نامجرن حرش 5 خير شقنلا ىف ىنودلا

 ىفسنلل فئاقامل ةدبز رهاؤم اهلوا ظعومجكم 4* 2 ىلاعت هللا ردق نايب اهلوا فوصتلا ىف لئاسر

 1 قازولا ديع خيشلل ديفوص تادحالطصا 4 لالضلا نع ذقنم ءدعومجام 1
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 ظعومج 1, عادولا الجح اهلوا ةعومجام 908  ىثاب تيكيل نيلصاولا ةضور اهلوا ةعومجم

 ناحس خيشلل ىدوبسلا عماولو همانتزاجا ةعومجام 1. هداز اباب هرقل- ركذلا ىف ةلاسر اهلوأ

 كيفح .ءدعومج# :1م2, :. +٠ .يفتصم اطامس“ ادع. ١ هيف ماقمو: ملك "نراوم العوم هنأ

 دم ىلع ةولصلا ىف دوضفملا رد اهلوا هعومجتام 4 همان هيبنت 1مم  هنيفس ءدعووجام ة.*

 ةمدأ عئاقوو تاحفنو سيلج سينا مم 22 هضر ىلع ترضح مالك هدعومكام ك0: دوم

 بولقلا ةويح 111 هداز ىجيزايل هيدوحم 1. 2 رشع ىنتا هدثا عئاقو ٠م ١ رشع ىنثا

 ىدحرش فيرش ىونثم 1#  مّعتملا ميلعت مرش 11 2 مكال ةلوسأ 9

 ناميلاو_ قاقلا بتك

 لامك نبال ماتفالا .صيخلت حاتفملا ىلع ىيدلا لعس 4 حاتتفم نقم 6

 ةيشاح ا... كيسلل ماتفملا رش ىلع ىشاوح 48 ماتفملا ىلع لامك نبأ مرش نم هعطق 0

 قوكلس ا.“ ١ ديسلل حاتفملا حرش ىلع نانس نب سنمحم ةيشاح ا(.6 ١ ماتفملا حرش ىلع

 جاتتفم تايبأ حرش 1.. جاتتفم ديس هديشاح ىراصح جوق |. حاتفم قيس ويش

 لوطأ ا. شرا ضيخلتا ,قعالوطنا جاتفملا ىلع صيخلت ا. هداز ىبحول

 أ. () لوطملا ىلع ىلج نسح 1 () لوطملا ىلع قبلا (”) صيخلت ىلع

 رصتخم أ“ لوطم ىلع ىثيل مساق ا. 8  لوطم ىلع كفنصم ا.| لوطم ىلع ىتسامرك

 نسح ا!.35 2 ماصع ههراعتسا رش ا.د )(  رصتخم ىلع شرغم 15 ١ (*) صيخلت ىلع

 ديفح' هعيشاح ٠.١  ىرالو هيعضو رشو ماصعلا ىلع ىرابيز ىلع ىتاوح ا.“ ١ ىرابدز

 ال ' لوطم ههيشاح ىدذرو نبأ !ل“»  لوطم ءديشاح ىناورش ىيدكلا ردص !.1 لوطملا ىلع

 هديشاح ىدزي هللا دبع |.“ رصتخملا ىل» ىثاطخ ا( رصتخم ءديشاح ىلجح ند

 نامبق صيخالتلا مظن ىف نايبلا ركب !.ه كلاسم حرش ىداو 1. ىئاطخ

 ةيعيدبلا حرش نم لوآلا ظ"  ىبلاعثلل ةغالبلا رححس ام هيعيدب مرش ىومح ا.008 ىلاعملا

 حرش حاصفأ ا.” 2 ماصضيالا عم تاراشالا باتك ا.“ ١ حاصدأ حرش حاضيأ |. ىومحلل
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 حرش ىف ررحلا ظفدصو رولا ةمامك (.* ىنيمامدلل ةيردبلا ظهكافلا (. #8 حاضدا تايبا

 1 صضورعلا ىلع ىفادلا حرش اهرخاو ىكاكس ضورع اهلوا ةعومجام !.“ ةماجل ةديصق

 ىسلدتالا ياضيا ىف ىبملال مهف (4 2 تونق حرش اعرخآو ىسلدنالا ةلاسر اهلوا ةعومجم

 ةغالبلا حهن مرش نم هعطق 1.8. ىراخايل هيجروخ مرش 1 ةيفاقلا الاسر “1٠

 ىلع تيمصع كم مرش 1.5“ (0) لوطملا ىلع قوكلس (!.5* جاتفملا ىلع تيس |

 حرش هللا لضف ريهشلا لوطم ىثاوح ا. هيئايغ دئاوف مرشو ماصعلل زاجملاو ةقيقأل ةلاسر

 ىلع دكيسلا ىلع ماصع ا(.  حاتفملا ىلع ميدقلا ظيشاح [5© هداز ىمزع طخ اب لوطم

 |.  لوطم حرش لوالا ظيادح ا. صيخلتلا كعاوش حرش ىف صيصنت (.8© | لوطملا

 سورع ا.ه“ 2 () لوطم ىلع ىمارهس ا.ه  لوطم ىلع ناجازريم ا... لوطملا ىلع ىرال
 لوطم مهيشاحح !.ه*  لوطملا ىلع كفنصم ءديشاح !.ه“  حاتفملا صيخلت حرش ىف حالفالا

 لوطم ىلع ىناطخ ءديشاح ا(.:41  رصتخملاو لوطملا ىلع ىناعملا ةصالخ م/.هه 22ىيدلا ردبل

 “0  لوطم ىلع هيشاح !.ه)  لوطملا ىلع ورسخ 5000 ىناعملا ىلع ىلاخلخ ا.ه:

 رصتتخملا ىلع ىرازاب تأ )8 لوطملا ىلع ىرازاب تآ !.4 2 لوطم ىلع ىميرق هديشاح

 ىنامركفال ىنلاعم رصتخ ءدمجرت (.4* ىقيل مساقو ىئاطخو ديسل لوطم ىناوح ةعومجم [.»

 ا"*؛ ١ ديسلل حاتفملا حرش ىلع ىونسوب هديشاح !.41 2 لوطملا ىلع ىلج ىسح ا.

 ماسحل لوطم ءديشاح 1.41 ىرازاب تآل لوطم هديشاح هعفد 2 هراعتسا رش ىلع نوروط

 هعيعضو ىلع ىراتسوم ا. ١ ىورقناللا ئيشلل ةيتوكلسلا ىثاوحلا ىلع ىتاوح ا[. 2 هداز

 وصت## ءديشاح كيفح !.,“ ضورعلا ىلع ىراتسوم [.:/" ماصعلا

 )6 ىذوشلل بييللا ىنغم حرش اكذب 9 بيبللا ىنغم أو هيوبيس بانك [.خ*

 ىنغم دعاودتت حرمت 1 بيبالا ىنغم ىا رويسفت ام ىنيمامدا بيببللا ىنغم حرش ا

 بيرغو جضوتلا دعاوش حرش ادا جيضوتلا نومضمب ميرصتلا ا ىضويسلل بيبللا
 ع1 54
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 لصفم ا.م* بل حرش قاريس ادا“ هللا دبع حيسلل بابلالا بل وش ادع كيدخل

 جرم 1. ديبقأ لصفم موش اا بجاح نبال لصفم مرش ا.د.  بارعالا ملع ىف

 6. 2 لصفم تايبا حرش لحنم !ءك لصفم رش لص ادهم (*) شيعي نبال لصفم

 ىسراف ىلع قال ساضيأ !.1 كلام نبال ليهست (.21 ١ تايدجانلا ىرشو لصفم تايبا حرش

 عم هيفاك د طسوتم ءديشاح ىبلح (.* باهشلل بيبللا ىدغم ىلع ةقيلعت !.1*

 حرش ا(. 2 ىمال ىلع ماصع !.00« 2 () ةيفاكا ىلع ىضر ضيش !.أ31 () فنصملل هحرش

 ىماج المر. فيقحلا ةياغب ىمسملا ةيفاك حوش 1 ديعس ىيدلا مج حيشلل هيفاك

 تممدصع |[(.* 2 ىماثل ىلع روفغلا تيع !!.. () ىماثل ىلع مرتي '.6 . (2) ةيئاكلا لَ

 هداز ىنيز انركإ ةيفاك برعم حاصفأ أ.ه ىماخل ىلع ىفطصم ىلح اكو ىماإل ىلع

 ىوكربل ايكذا ناكمأ !ا.ه ىركشلا ىبال ىلامالا نم ىناثلا ا[. () ةيفاللا برعم ىلع

 راهظا برعم !!' () راهظا برعم كداز ىنيز ا. )(  راهظالا ىلع راكذالا جّتاتن

 برعم 111 هبغلا ىتم | ١ كيدج لماوع برعم هداز ىنيز ||!“ >> ىدنفا هللا دبعل

 ليقع ىباأ ءديشاح 04 فنصملا نبال هيفلا حوش ااه ءالضفلا ضعيل كيدج لماوع

 ضماوش حرش ىنيع |!!! دعاوش رش تالق تتارق | هيفلأ كلاسملا حضوا |« هيفلا

 حرم |"  ماشع ىبال هيغفلا حرش ىلع ةينسلا ةرهلا 1! هيغلا حوش وحلا ردع

 ىضاقال ةيفلالا مرش 1 ةيرعزالا مرش ىلع ةيهملا ةرحلا |زرنرس ىبامل ةمالعلل ةيرعزالا

 |"ب 2 ىهكافلا ةيشاح ىدهلا جاهنم ا!" 1هنلا رطق حرش ىهكاف |"» ىراصنالا ايركز

 حوش ىفالهم 5 ىريركلل بارعالا ةكملم حوش ! ند ةجهبلا ةياهن مرش بدالا رابعم

 ةيشاح !|** ١ مابصملا ءوض ا)*  هيدرو حوش اا“ هينارون حرش ةيناطاس ||. 2 ىنغم

 ا.  ةينيرلا ةلاسر حرش ىف ةيوحنلا فئاقدلا فشك !ا#* رطقلا حرش ىلع سي خيش

 هجابهد سرش ىلع هداز ىلع جيس ||“. حابصم حرش ةوكشملا باتك ||" ١ مابصم حرش مانتفا
 ةينسلا ةرد |. 2 زايا نبال هحراطم دكءاوق 11 لجل باعك |م حابصملا ىلع حاقتفاو

 هجابيد حرش ىلع ىرمه هرق |" ١ جرومنأ حرش ىليبدرا نيشح !!5أ ةيمورجالا ظاقلا ىلع
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 حرمشو بارعالا طعاوق 5 ١ بدالا نازيم حرمش |7* ١ نيحلا دعسا داشرا حرش 1157“

 0 اوق ىلع هداز خيش 2 و حر َر از آلا نعاوق ىلع هداز تيش |: !١١بارعالا قعاوق مرش ا لعتملا يلعن رايطاو هجابيد

 ءاظلاو داضلا ةلاسرو عاطقلا نبا ةلاسرو ةداعسلا رفس |*1 | هحرش عم لبمج بيترت [[»

 حرش ىدنق !|0* بارعا دعاوق ||“  ةيفاللا ىلع سر هيعضو ءدلاسر

 11 ةيفاللا ىلع ماصع ااهد بيبالا ىنغم رش نع بيدالا ةينغ ااه () هيفاك

 جزومناو هيمورجاو ديدج لماوعو راهظاو بارعا هعاوقو هيفاك ١.| 2 ىدنه ءديشاح قاكون

 هيمورجا سرش |[. ىنج نبال عمللا حرش ٠0١1| ىجوغاسيا عم بابلالا 9 اا  حابصمو

 جتف 11 ةيفاك حرش كاز“ ىداج ذم ءديشاح 14 بارعالا بل 19 ىداقل

 لضافلل مهما بلجب ليهستلا ءارق نع ماملا عفدي باتك )5  موهفلا ةضور حرش مويقلا ىلا

 ءدينشاد 111+ دادع لضافلل ىدنع ءديشاح كصتقم 8 ىسلبارطلا اشاي ىلع

 ىنغم ىلع بيرغلا ةفتأ برعلا ناسل نم برصلا فاشترأ 1 ىزرطملل حابصم

 ةيشاح | نزح ىدردراجلل ىنغم حوش ىناليم اذا ىناهفصالل هبفاك حرمت ]أ بيبوالأ

 كفنصا بابل حرش ١٠5١|  ةيفاللا ىلع طسوقم !1  ىقومشالا ةيفلا حرش ىلع ىدابعلا

 قورف 116 ةيفاكلا ىلع دواد هرق لب ىدننا ميعاربال ةديددكلا لماوعلا ةفك

 ىدنفا ىقح

 هيفاش حرشو هيفاش ىلع طيسو ىدردراج اما هيفاش حرش ىضر خيش اا. () ديفاش

 امه هيفاش حرش هيفاص لامع ةيفاش ءديشاح ماصع ا!مء* 2ىدردراج ءديشاح ىز رع ازد“

 ىزع دعس ىلع نيحلا سمش ءديشاح !.© () نيدلا دعسل ىزع سرش !|مك 2 حارم حرش حالف

 فيصرت حرش فيطللا قف !1. 2 دوصقم ىلع ىوامرس !ام١ دوصقم حرش بولطم ا

 الس دوصقم ىلع سورش حور الزي ىدففأ لامكل فرصلا عباوذ جرش 111 فيرصخلا

 حو 011 (8) حارم ىلع زوقنهد ةيفاش حرش ىروباسمن 1! سلال
548 
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 انيلا ساسا 8 اند حرش ]زل ىحورش ىسدلهج فرص بارعالا بل عم حارم

 ةيفاشلا ىلع ديسو ىدريراج سرش ا“. ١ ىدنفا ناميلسل دوصقملا حرش ا.

 (*) ىلوقناو ا.ه 2( سوماق حرش ا".* 2 (*) سوماق ال." 2 () ىرعوج حماك ا.

 ىلاءاقلل بدالا ناوبد 1 )0 بدالا نوناق [ا.ى خغالا حاردص ارك ىرتخا ارك

 (م) ةغللا ةحهل (ما» برعلا ناسل |" 2 ركإ ءدعيس 11 () مول ءايض 1.

 ا ىرهبالا غل ا"« ١ برالا ىصقأ 4 ةغللا رنك "5 )0(  ىريه هرق ا"*

 تادرفم | ١> تادرفملا عماج تادوسم ا(. 2 () تادرفملا عماج 1 >١(خ) اغللا برغم

 تافيرعت 1ع ىديس تافيرعت !0)* )٠0( ءاقيلا ىلا تاييلك 9 () ىناهفصالا بغار

 قرد حرش 11+ ىمماسالا ىف ىماس |"  ةغللا هقف |" ليلا روتتسد (#5»  ىوانم

 بلعث مهصفو كيرد نبأ ةديصق !)#* هللا ظمعن (0". صاوغلا ةرد ةليكت "38 ١ صاوغلا

 ظيافك !* ظغللا تاقرم |”* ١ سرفلا عمجمم (د»» هريغو ناسنالا نيب قرفلا باتكو

 ناوبدو لعلا روةسدو لاثمالا رداون ! 2 هداز اشاي لايكل فئداقأل فاقد |م#» طفحتللا

 مرو ىبودقلل ىدهاش حرش 1م ناهبصلا باصن حرشو نايبصلا باصق 1*» ميهف

 لكشلا كرم 0+  ضافلالا ىيزم )8 ىوتك ميهاربال ىدفاش حرش /*. ىدهاش حرمت

 [معم نارقلا بيرغ ىف بولقلا ةعون )#8 خيرات قارشأ عم بغار تادرفم اانا“

 ناحرب "66 ةنغللا رهرم !**/  ىنيميلا رش ىنينملا #8  نارقلا فدارمل رئاظنو هابشا

 عمجم #80 ىروعش كنمرف ها ريثأ ىبا هدياهن ["ه. همانقرش 1 ةغللا

 بيرغلا ىف زاجاو بدارغلا زاججا !"ه* سرفلا ذغل ىف هشيشد !"م“ >ىناغصلل نيردجلا

 نال ةغللا بيذهت "0: كيرد نبال ةغللا ةرهمج ه4 لاثمالا بورضو ليعلا روقسد الهه

 ىدنفا قايح ا.  عطاق ناحمرب ءدمجرت "5  ىريكناهج كنعرف |"».  ىوغللا روصنم

 ىجعو ءدفك“
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 بايكلاو ةسدنيلاو ةتييلاو ةئحلا عك

 هاشكرابمل نيعلا طيح مرش ا# نيبعلا ةيكح نقم ازا (8) تاراشا حرش ا

 ام»س 2 نيعلا ذيكح حرش ىلح ا“ نيعلا ةيكح ىلع ناجازرمم |" 5  ريمضاق ا"

 لكايهلا حرش |".. 2 ىرال ىلع تممصع ا"1  ريمضاق ىلع ىرال |»  هداز الم ءديشاح

 افصلا ناوخا ةلاسر رصتت |"4» ةلّمسالا نم ذبن اهرخآو لكابم حرش اهلوا ةعومجام 1|

 ماظنل هركذت حرش ام هداز ىضاقل ىومغج حرش 1٠ سديلقا ويرتكأ مياس

 ىنومغج حوش باسل ىف هيثاهب 1" هركذت حرش فيرش كيس ا نيدلا

 انك ةليقلا ةفرعمو ىلاغلخو ىدنجرب ىلع ىدركلا نودحرلا دبعو ىدنجربو هداز ىضاقأ

 ديسل قومغج حرشو هداز ىضاقل ىنومغج حرش ٠ ةييهلا ىف ةيسراف ىجتتوق ىلع ةلاسر

 السدنهلا ىف ام ىلع كيس ةلاسرو ةركلا ىف ىميلس ةلاسرو ةديهلا ىف ىكورت ءهلاسر إدا فيرش

 ىطسح“ كوكش ا هما ىطسو“ حرش ام“ ىطسح ريرخ ازرار عبر ءدلاسرو

 ىلح هديشاحو هيثاهب "م  هسحنع هدلاسرو حتفلا نا ريم ءديشاحو سيسات لاكش حرش ادم

 ةننم عه ةيداهب حرت ىلح لمخحأ 0 ىقلاوق ءدلاسرو ىرصٍوقل ضورع حرشو ىسل كذا ضورعو

 ايل ةذوعملا باتك اليقرشلا ةلاسولا 1 باسل ىف ديسم موش ام

 امورع ربيهضاق ءديضشاح !1* هاشكرابملا ىأ ريبكلا نيعلا ذيكح 10 مولعلا سزومنا

 مهمضاق ءدهمجرت |"0  ىرال ىلع ىوفك !1  ناجازريم )85  نيدلا رحكصل هياده حرش

 مس ا".. 2 رونلا لكايع حرش ىف روذل لكاوش 8 ددعلا ملع ىف ددعلا ةياغ 81

 ليلخ ضئاف لثاسر ا". ةئيهلا ىف ةركذتلا حرش ىلع ةيشاح اا يحصر تاريرو ءامسلا

 ىرالل ةئيهلا ىف هيسراف ءدلاسر جرش |" .#" باسل ةكلذف اهرخآو هيربرهلا اهلوا ىدنفا

 | اهلوا ةعومجم ."٠ باسحلا ىف فئاقد اهرخآو سيسأتلا لاكشا رش اهلوا ةعومجحم 1.

 ىورقناكلا ضيشلل ةيراللا ىتاوح ىلع ىتاوح 4 ةليقلا باركت سا اهرخاو حورلا ةناحجر

 بادالاو فطذنملا بتك
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 0 ديسلل ىرغصلا ةيشاأل ىلع كامع |*5 ١ دواد مرق ["“.د نيدلا ىيحو قاكيدحو

 علاطم هديشاحو ىدركلا ةيشاح ىلع ميحرلا دبع هديشاحو تاروصتلا ىلع دامع ءديشاح معند

 ىنوحلا ردص 1“ هيسمن حرش ىوذسوب 11 نيدلا ىعسل ةيسمئتلا حوش 1

 ءديشاحو بيذهتلا حراشو فيرش دمسو ةأرم ءهلاسر | بيذهت ىلع ىلاخلخ هديشاح

 ىراغف 1 ليا لوق عم ةيسمش 1 بيذهت موش ديفح و حتفلا وبا ريم

 ليا لوق ءديشاح دامع ٠*1 بادالا ىف هداز ىريكشاطو قاكهسحو ىرانغ ىلع كمحا لوقو

 للامحا لوق ءديشاح ىسوم هرق |. نيدلا ىيح :ىلع ىدنفا ىلو ءدبيشاح 1

 ىربكشاط ءديشاح عم بادإ رمم هديشاح نيرلا تبع ادب متفلا وبا رممو ةيقنح 1

 رمع ىجاح ع دضع مورشو ىلع كمحاو ماسعو ىلعلا دبع لئاشر [» هداز

 ريمو صتقلا وبا ريم ىلع ىلجو ىئيللا مساقلا ىال هيعضو حرش |5058 ١ بادأ ريم هديشاح هداز

 دوعسم حرش ىلع ىرخا ءديشاحو هيشاح رق |" هداز ىربكشاطو ةيدصعلا ىلع حقفلا ىأ

 هينيسح ءديشاح ىوفك |. ددازاغا رعل هينيسح مرش ةيشاح |« نيسح هاشو ىمور

 ءدبييشاح 17“ ] جقفلا وبا رهم 1 هاش ناطلسو طيس ةيشاحو علاطم موش 4

 ىسدلمج فطنم |“  هداز ىربكشاط ءديشاح ىسوم هرق + (تمصعل هينيسح حرش

 تاقيردت !* تاروصق ىلع دبس ام قاكحسح ىلع يدرب ءديشاحو ىجوغاسيا مم

 رع تاروصت عم تاقيردصت 1 نيناوق ريرقت 1م تاروصت ءديشاحح 111“:

 هراهس ءدعيس فطنم ءدعومج# 8*7 هيحلو مرش هداز ىلقحاس 18| ةينيسح ءديشاحح

 هينيسح امب#ت©  علاطم رش ءديشاح |"*» .دواد هرق |#***  علاطم ءديشاح |“

 سعت ىوبنللل بادآ ريم ءديشاح 7م بادآلا- نم سمخ لشاسر 1: هنتم عم

 قطنم ههلاسر ا*هأ ىرانف دا لوق ىلع ليلخ هرق ءديشاح 11ه ةينيسألا "ىلع: قامركقا

 عماج ام 0 بيذهت حرش بيعذت 1750“ تاقيدصتلا ىلع قوكلس (”م» ىوبنلل

 رمم ىتاوح "ما ىورقناكلا زميشلل بيذهت ىئاوح هد ةيدلولا ىلع روت

 ىورقناكلا خيشال ةيرانغلا ةيدصالا ىشاوح ىلع ىتاودح “هب ىورقذاكلا خِيشلل باد
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 دواد ءديشاح ا. 22 ىناجرزال تاقيدصت ىلع ىتاوح م1 هيدلو حرش ىدتفا باتو 10+

 عرس رس ةينيسلللا ىلعب ىتاود 1" ىناكرزالا تاروصت ىلع ىتاوح ا“ :مسمشلا | 1ع

 ىرافقلا ىلع ىراقسوم

 تابيبدالا بتك

 سيقلا ءرمأ ناويد ا روذشلا ناويد حرش ىف روروسلا ةياغ ا>0 ١ ريبك ىناغا ا"

 ىبنتم ناومد حرش 11 سجمقلا ءىرمأ ناويد حرمت 1"*1» هيايص ناويد ا

 ناويد رع رهغز ناآويد 11" ةسامخملا مرش 0| ىبذقم حرش ىدحاو ا.

 ىريرح تامماقم. )“1 نيهاش با ناويد او زيزعلا كيع ناويد الدسك سارف كنأ

 ىبتع خيرات ا", تاماقم تر عم ىتيحب تاماقم |".. ىدوعسملل تاماقم حرش ٠>
35 

 حوش ربعازالا وهز [*مل“ دقلعم هدعبس حرش (*مأ لادبالا يباح عم ىدب# تاماقم م.

 مجكلا ةيمال حرش ىف مهبملا جاضيأ ادع بعذلا قاوطا حرش ام“ ةيماللا ةيدرولا

 ةذاكر 1. ةعذابلا دكاوفلاو راعزالا ةضور ا“. ءافرظلا ةيكافمو ءافلخل ةهكاف ادم

 رس فئاطللا زنك ا. ةناكرلا ةكفن هدليكت 1". سلاما زرط 1مم ءاينالا

 0000 ىطويس تارضاح 11 ١ [ةقلاوحاكودوم لداسر ءدعومجم, ||ةعيزاا|,, ءاشنالا رطانم

 نوديز ىببا ءهلاسر حرش !94 2 ىغاب هرق تارضاسح او ىطوهسلت ةرضاكلا ىسح

 اب  مولعلا تاعوضومو ةياردلا مامثا | نوحيز نبا ءدلاسر حرش ىف نومعلا حرش |

 نم ىصقتسم 8, ىلاديم لاتثمأ 1.أ لاله نبال لاثمالا ةرهمج 1. ناوهاملل ةويح

 تالضد) 0 ١ قاروالا رامث )2.8 ٠ (ديولقلانامثا,نم بولخل زطحقت عاد... سانجالاوا لاثمالا

 باجتالا ع. ركفلا ١ سئافنو ىظنلا ستاوع 15. ىلاوحلا نيناوق 16.4 بيِطَخح مساق

 ليضفلا ناآونع 21.6 عايتالا ناوطع ىف عاطملا ناولس 12.1 راجيالاو باججالاو زاجتالاو

 هههيصق ا“ ىزاعتو ىناهت اهلوأ بتك ءدسوخ هعومجام اا“ 2( نوديع نبا ةطيبصق ا

 باتك 51  عيسلا درط رصتخ ىف عينلا نيبع !؟0  جرفلا ناونع |ما* ١ نوخحبع نبا

 1 ىلح ىدهع ءوركذت 1+ ىنومطسق هدركذت 1« بئارغلا ةقرط ىف بئاجكلا
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 ىفرع ناويد تايلك 12" >> ىئثانس ميكح تابلك ام“»  ىباج فقشاعل ءارعشلا ةركذت

 ظفاح حرش ىرورس م5  بئاص ناويد #*  ىدعس تايلك !م#0 2 ىبهو تاّيَلك 8#

 جوش ىعمالا 1806 هداز ىلع كبسل نا.ةسلك جوش الياي نانسوب حرش ىرورس

 ناوي* ع نو ميخت ناوي ن ناويد ن ٍ ءايرض رض مينم كاد يحن ,اويذ 1“. !املش ..انسلك ءدجابيد

 هدعومجام |ءا»* نيسح ريم ىاصم |*»# 2 فطاع نآويد عم تزرع ناويد |م*» فدعا

 عع نيسح ريمو ىنسح ءاهعاو ىاعم حرش *دمرح الياس نيسح ريمو ىماجل 0

 همان عداقوو ملاوعلا ةارمو سلاجملا دعاوق ا همانتداهشو ىسيو ريس 11“ نادركس

 هرقل زاين ىشلك 18 نوذفلا مئتامذ 6. 2 فراعملا رحب 1 ةنجلا حاتفمو ىسيو

 ىمال امش انوفا ىلاك تاّمشنم انةراد تيمصع طاهس هدعومجام عع هداز ىبلج

 مدريخذ رصتخم |م*ع كولملا يارس 0# 2 بتاللا بدآ 684 ىجماس تايشنم [*غه

 ىلامج رام (*تهإ  تييهكلا تبيلح |*06..  ءاغلبلا تاراشأو ءابدالا تايانك ت1 ماسب نبا

 ىثالق عم ديرفلا ميدن باضتنا مم*  مادختتسالا هجو نع ماثللا فشك اد

 ناوهد 10: ىنتم ناويد اها ىرانك ناعسلك ىقورد ظفاح ناويد اهم دثاقعلا

 ىدوسل ناقسلك حرش 48.  ىدوسل ظفاح سرش م1  ىجبفن ناويد ا"ه» | ديحو

 ميو 'نامسلك *1*  راطع كني اا“ 2 ناتسوبو ظفاح ناوهد 21# ١ ناقسوب

 ىبتع حرش مم ١ ظفاح ناويد حرش ىجمش 0“ بغار ءهنيفس "0  ناتسلكل ىدوس

 باج اءدمجرت 1817 --.ىزابتالا نبال رهاز 165. ”١ ناعسب ”لعا ىعمش 1810177 ناكل

 ىعمش 108 ىمزع تايلك 6.“ رصعلا لعا نسا ىف رهدلا ةميقي ا" تاقولخم

 هروصقم تايبا حرش كوصقم تايبآ |”. ١ راطع كني ىلع

 اصلا تك

 6 نايبلا جاهتم 18م ىوادتلا ملع ىف ىواح ا ئوبنلا بطلا [64

 اهلوا ةعومدج“ انكار هجاوناق حرش ام ىديدسلل رجوم حرش اثم. زجوألا باتك



433 

 ىنم ىنغ (م* قاليا تامالع بابسا !مد»“ لصافملا عجو ىف ةلاسر اهرخآو تامالع بابسا

 اممم ةحمللا مرش ىف ةححصلا سيسأت 88 ١ تامالع بابسا مرش ىسيفت اد

 جمان راحوب راطمب نبا تاجلاعم امك بايلالا ىلوا ههركطشت 1مم دواد ءورك لت

 ناقذالا ظياغ ةمجرت 10“ ناقتالا ةياغ 8 راطوب ىبا تادرفم هدمجرث 11 ديدج

 3 ليدج بط ءدمجرت 4 نينموملا ظفح ةوجرت 84م ناهبلا ةياغ 186

 م ىريخ ظفاك نيعنتملا ةفدأ 9 كولا فدل 16م بابحالا ةفدع

 [و.٠* ىعيدب تاراينخا (.“ بعل ةفض اهلوا بطلا ىف ظءومجكم اه. تادرفملا ف

 كيعسل تادرغم ىف كثارف هه تادرفملا ىف هيضيف ءدلاسر اه. تادرفملا ىف ىدالع لماك

 ةئسمل ةلاقملا (ه.م الويل عيفم اه: سونيلاج باتك نم ىلوالا ةلاقملا 4 ىدففا

 ىمسملا بخضتنملا باتك او.  نودحبع نبال راتخملا ةلاقم |..1  ةيندبلا ةحصلا ظفح ىف

 لوصف ام"  ىشرقلا نيدلا ءالعل اهحرش عم طارقبد لوصف ادا  رجوملا باتكو تالاقالاب

 لوصف اه  طارقبل لوصف رش ام*  لوحفلا ةدمع عم لوصف حرش ىمشرق اما"  قالبا

 رسابنلا عفانم اهأ» عفانملا ليهست اهأب بطلا ىف ةعاضب 4 نافارا ان اوتحالولا

 اشاب ىجاح ىلالج ىمك 05“ راجخملو ناوهأل عفانمو ىلاخليا قوسفت او1 هداز ىقوسيقل

 اهن>  ناهنالا ذيحشت ىف ةعرن اه»  هداز ىريكشاطل ءابولا ءاودال ءافشلا ةلاسر اها

 باتك حاورالا حيورت ضد ىناللا باتك 10 نايعالا روتسدو ناكدلا ٍساهنم

 ولا ةيفيفعلا ةح رش نم ىلاثلا اهل نييطتلا خخو نييلاطلا هيما اذا داشرالا

 نبال ديشر نبا ةزوجرا حرش اد“  انهس نبا ةزوجرا حرش ا. انيس نبال ريغص نوناق

 ىافش اد>* )(  هايص ىلا خيشلا عوجر باتك !ه**  رخافلا باتك اه** ىدحشر كيلو

 باتك 10* ليم نبأ رام هز“ بيبكلا ةيغبو بيبطلا رنك !ه*ه اشاب ىجاح

 ءابطالا ةحودو هاكصالا ةضور 19  حديولتلا حرش ىف حيرصت اه“» 2 ميقنتلا رارسا ىلا حبولتلا

 ةفرعملا ةمدقت مرش 108: ىزار هايركز تابرجمو تاجلاعم اهئ[ تايذلا باقك 10.

 او دولوم ريبطت (0  نددابرقأ ام/* ١ ىفسوب بيبطال دداوفلا عماج !05“
 اكل 55
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 هدحالف !ه21 لصفم همانتحالف !2»  لوبقلا ةفرعمو ةيسورفلا باتك اه52 بطلا ةلاسر

 نيلاكك ءءركذت اهم ةحالفلا ىف فوسليف سوطسق اهم. هيشحو ىبأ ءدمجرت هيطبف

 [هم فيرصتنلا نم هعطق 501“ اش مزراوخ هدريخذ باتك اهم" ىلع نبا ىسيعل

 هوا انيس حبال نوناقلا باتك هدأ عمان راطمب هدم ىدنفا كيبسل ضمن نازهم

 هواهراوب لوصف ءدمجرت ام1  هداز ىنوسيقل ةمالسلا عيبر اهم. ٠ هداز قام هسمخ

 ةيادب ادهأ" ريسلاو لئامشلاو ىزاغملا ىف رثالا نويبع اها ىبلحال نويعلا ناسنأ اه.

 لوسر بسن 1 مالسلا هيلع ىفطصملا رابخا ىف ءاثولا ةصالخ اها  ريثا نبال ةياهنلا

 ءاقلخلو مالسلا ةيلع ىبنلا خيرات عمجم 04 هتازجكمو ىنلا فرش باتك

 ناعلخب بأ زجدرأت م11 ١ مالسلا هيلع سوو .هضعز ب ءافكلا مهره نم 1,4 ساعنالا كلك 1

 تارضال ىف اي فلآ اهدا“ قورزاك وبس [ندبإ ىرمط زيرأتت !هدبأ لودلا عماج 0-7

 ىدوعسملل بعذلا 27 اه“ ردح نبال رعلا ءافداب رمغلا ءابثأ: همه تقاقك

 ةحاهب هدمجرت اهم. 2 لودلا رابخأ 1 يش و 7-0 ىنيع زجهرأت 5

 ءدمجرت اهم 2 فمرد ىتلا !هدل*“ خيراوتلا ةدبز اهم 2 ةجاوخ ييرأق امد ١ خيراوتلا

 ءافلخل زرت أمد ىطويسال ءافلخل خرا هما بايحالا ةضور اهم. 2 ىنودمل> ىبا

 ةنماقلا ةثاملا رابخا ىف ةتماللا رردلا !مم) بلاط نا بسن ىف بلاطلا ةدمع اهم» ةيسابعلا

 نبا ماسمل فراعملا ام" 2 ءايبنالا فرش ىف ءافصلا ةضور م1 ١ دناوخ ريم خدرأت اه'»

 ىلقدنف ضيرَأَت (ه1 ١ ىحجص خيرأت ادا> 2 دشار خيرأت ٠ ١5 ىرافغ جيرأت ادا“ ١ ةبهقق

 ماردل دلي مالعاب مالعالا 74 ىدنفا زيزعل ءاقصلا ارم اه خدراوتلا ةجكاهب 10“

 مارال دحسم ءانبو ءاملع مالعاو افولا ةورذب ىمسملا ةنيدم خيرأت 5 ىدنفا قابل

 فاضو ءهمجرت ا“ ١ ةصالخل راصتخاب ىهسملا ةنيدم صيرأت 6 ١سدقملا تيد خيرات 1

 نساحم اياك خداشم ءدرك كت 1. ره ىلع رهمهأ ياو ءدرك دق 0 هدأز ىهظنل
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 ةبخ )ه١ هنحش ىبال رخاوالاو لساوالا ملع ىف رظانملا ةضور !4.« لئاوالا ةفرعمو لئاسولا

 هيفنح تاقبط !41 ندرسفملا تاقيط !41. فنالا ضور نم ىناثلا ءزجعلا 1.1 ١ خيراوتلا

 ةيفنل تاقبط ىف مجاوتلا ةبخ !1]“ ١ ةيفنأل تاقيط ىف ةميضملا رعاوج ا4# ١ نيدنا ىقتل

 ناسل تاريخنا !* رجح نبف رردو ةيلعلا فرغو عماللا حوضوو هداز ىلانقل هيفنح تاقبطو

 ناعنلا ةفينح ىنأ بقانم ىف نايقعلاو رردلا دوقع دثالق 0 ةفينح أ بقانم ىف

 موظنملا دقعلا [1[م هداز ردلابل فئاقش ليذ هداز ىربكشاطل ةيناعنلا فئاقش 4

 هداز ىخال موظنم قع 11. فقنم ىلعل فداقش ليذ !!11  هداز ىلانقل مورلا لضافا ركذ يف

 ةركذت 111 ىنارعشلل ءايلوالا تاقيط [#4 ىوانملل هيفوص تاقبط 1 ةفئاقش ليد

 نيس كقانم ا" انالوم فقح ىف ىكالفا بقانم ام خياشم ءءركذت 110 ءاهلوالا

 راربالا بقانم 1+ ىفنل ىيدلا سمش بقانم ىف ىفصلا رس رصتخ ب ءاقبلا ىنال

 ةويح !ة“# ١ برعلا ءارعش تاقبط ىف باتالا جات 1. 2 خيراوتلا بل !11 + ,رايخالا نساو

 [رم هاشتلود تاقبط »ع جرفلا نال شهم اة 2 همان نوياج اا ناوولل

 حاتقفم !1*.  ىزوج نبا خيرأت !1*© 2 ىماسا رصتخم اا" ىلج بتال بتك ىماسا

 خيرات 12| ىجشن ضيرأت 116. هداز اشاب ناوضر خيرات 105 هداز ىربكشاطل ةداعسلا

 اه 2 ىنيورقلل دالبلا راخآ !!# 2 رابخا رتقد 1“ كب ىجوق خيرات 188 رادرهم

 همان رومهت 11 هداز ىمظنل .افلخ ىشلك 8 ىوملل توقايل نادليلا مجكم رصتخم

 ىدنفأ ريرعل همان ناميلس (1 2 قداص ههركذت 11م  ينيدلا دعس هجاوخل تافيلأت نم

 نامثع لآ نيناوق 0" ةينامثعلا تملود ىف ةينامرلا ملأ "دا خدراون ميوقن

 نا نايعالا تايفو مجارت هد نامقع لأ خدرأت |* ىرجيكي نيذاوق اه“

 !"امم برعلا ضرا نساحم ىف برط ناتسلخا اة: رصانلا كلملا سلا رصانعلا ستافن

 نامثعل ءارزولاو كولملا ظقيدح !4/.  ىسراف رمس ٠01! هداز رحلاب تايفو ىدنفا حون ءههجرن

 تاضويهفو ممالا ماظن ىف مكال لوصا 41“ اهفارغج ءدلاسر 1140 ىباج ىدنوم اب دوج

* 55 
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 نايعالا تايفو 1 ىدنفا حونل داهخخل لئاضف 2 ىكينالس خيرأت 4+ ١ هيسيطانقم

 هداز ىميسل ليذلا ليذ (1904  ىداطع ليذ 100  فقيفش ءدمات ءدعقو 90  ناكلخ نبال

 ىكبسلا مامالل ءاهقفلا تاقبط دادغب ٍضيِرَأت 00  ةيفنمل حياشم تاقبط

 أو اةسوب هءونيدم ىف ءاسفلا مداسن عمج [4 نع نامهلس ناطملس ءدمان نوذاق ارو

 نوناق 4+  همان فصاو هيدنج عتاصن !00* 2 تافيرشن ا  اشاي فطل مدمن فصأ

 ىلعل قاوع هديفلا مرش اما ىدافص ءوركذت امتاهج 8 اشاي فطل هدمان

 ىف داهتجالا (0 ديرفلا دقتع ام“ 2 ىبلح ميعاربا ءدموظنم حوش ا". ىروهجالا

 ىلاعل ىكقعو لح لوصف الامم داهل

 ل

 ىف ةنماكلا كناوفو لوزنلا بايسا ىف لوقفلا بابل امس 2 ةديفملا ةديفحلا ةعومجحم 4

 ريسفت اهيف ةعومجام [(.. 2 ىدهم تامالع ىف نايبلا صيخلتو ىطويسلل ةنمالا ةديس ناميأ

 اروجو نابلو رهم ءديشاحو ىفنحو بجاو تايثاو هتشر رس هدلاسرو ةرخافلا ةردو ىماج انالوم

 ةظكاتافلا ريسفت 1. لولسملا فيس اهرخاو اغبولطق تاقيط اهلوأ ةعومجكم 3 ادرك

 هديشاح اهرخآو صالخالا ةروس اهلوا ةعومج# 13  دوجو ءدلاسرو مالللا رو ءالضفلا ضعبل

 ىف ظموظنم ةعومجم !41 . نيمسلا ردلا اهرخاو ةحضافلا ريسفت اهلوأ ذعومجكم [178 ١ ةآره |

 ظعومجام !41* ةمرلا ىذ ءهديصق اعرخآو سابعلا قال دناقع ىف ةموظنم اهلوا ةنودملا مولع

 ناظقي نب ىح هدلاسر رش اهرخآو نيتذوعمو صالخالا ريسفت اهلوا هريغو انيس نبال لئاسرلا

 11 فاشللا ديس ىلع ةيشاحو روسلا ضعبل نيدلا لامك ريسفت هدعومجام

 قئئاقش اعرخآو ريسفتلا ملعب ةقلعتم دئاوف اهلوا هديدع نونفل هعماج هفيطل هدعومكم

 همجرتم ءءديصق اهلوا قرط ظخ اب لئاسر ءدءومجام !!» ىراقلا ,ٍدعل لئاسرلا ةعومج 0

 ناودد اهرخآو ثيدح ءهدمجرت اهلوأ ةعومجكم 1 هطقتلم لساوا اعرخآو روبزلا ةروس نم

 ىلإ لوصولا 0 ا“. ىرانفلا فئاطلو فسود كال ميظعا ماصأ تعيدصو سابع هامش 5
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 لأ هدموظنمو ىفسن هدموظنم ةعومجام هرهغو .ةيجارسو ةيفاكو ررغ ىنمو لوصالا ملع

 اهرخآو لامعالا .فلخ ىف اهلوأ ةعومجام [.* نيدلا لامج دئاصقو هيئات هءديصقو رصن

 اهرخآو ردقلاو ءاضقلا ةلاسر اهلوأ ةعومجام !:.* باذآلا ىف لامع ءديشاح ىلع ىودلا عاجت

 نويعلاب ىمسملا ظعاوملا ةعومجام ام. دئاوف نم تايآلا ضعب فيقو ريسفت ملع كثب

 كادآلا ىف هطيصق اهلوأ ةعومجام ا ىضويسلل بيبذل ضصداصخ ىف بيبللا جزومناو ةعبرالا

 ءاملا زغل لح اهرخآو ةمالا ةثاغا اهلوأ ىزيرقم ءدعومجام ال.“ ىعهذاشل ىلع ىلا ظلاسر اهرخآو

 فتظذملا ىف رغلا ةلاسر' رش اهلوأ ةعومجم ا».0 هداز برعل هيبرع طناوف ءدعومجام ٠

 ءءريظن اهلوا ةعومج# اء ' ىبلعت لئاسرو نيدلا ىبححم لثاسر !!. ريطلا فطنم اعرخاو

 ىدن» ماقراو نومالا. ماظن ءدجابيدو ىوذتملا غل ا“ ىنومغج نقم اهرخآو هدرب ءهديصق

 اهلوا ةعوم كم [ء* -تافيرعتلا ضعبو داضلاو ءاظلاو ةموظنم ةلاسر اهلوأ ةعومجام ا(“

 اهلوا -تمضع ءدعومجكام | ماو ىصح نا نم رثكا مهلوق فقيقحص' ةلاسر اهرخاو صاوغلا ةرد

 اهلوأ ةعومكم 1 هداز ئربكشاطل رداونلا ةعومجام (/4 نايبت ءدهجرتو رضنلا ففر

 اهرخآو ةقفنلا دودح اهلوا ةعونتم لئاسر ةعومجام اءا» 22 ىراكش ءورداد ًاهرخآو بلعت جيصف

 ةعومت# 0. هريغو ةلاطبلا مذو ىعسلا دم ةلاسر اهلوا ةعومجام 4 تانيبلا .مججرت

 عنل ددعت ةلاسر اهلوا ةءومجم ادا" ةصملل عضول ةلاسر اهرخآو مالالا بيذهت حرش اهلوا

 ءدعوم حام ننس فرشلا ناونع #0 علل ددعتل ةظعمسلا مذ اعرخأو دحاولا دليلا ىف

 نووع ءانربظنذ أنا هيناقاخ داوف ( يربو تايداطمو زاغلاو تامشنمو خيراوت ضعبو ةمانروذ

 لكاسر ءدعوم كام نو ىفسنلا زيرزعلل لكاس هءكعومدكام ناخب همانتقرعم اردن فرشلا

 ءدعومت# 1“. قرعلا نبال موكل رماو هكيش ركذ ىف ةعومجكم ا[ فقئاقدلا زنك اهلوأ

 | يزدسر هدطعءاق هدو ليزختلا نامبو داعمو ءاديم اهلوا ةعومجكام نر هيودنيبشلت لداسر

 ىناميلا ءارعش ماكحا ىف اهلوا ةعومجم (.»س 2 لنفا ليل ضاق 1ك هةعوم كام

 لكاشر ةدعومكم “م هيبأر ههديصق اهمرخاو هايبنالا ةروسب ةقلعتم اهلوأ ةعومجم ا[.

 02 دس 01 لتي كسشس حسا
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 نغلاو ىمرلا ملع بتك

 ةياحهلا باتك “68 ىمرلا ملع ىف ةصالخ !«#ب ماصيالا باتكو مضاولا باتك ب

 ميكحلل ريبك صاوخح #1. 2 فورثل ملع ىف رارسالا عماج ا«  ةيامرلاو فيسلا ممللع ىف

 ىف رمقلا لول> ةلاسر [» تاقيملا ملع ىف تاياغلاو ىدابملا عماج 1 وصلا رباج

 [.تم موجدنلا ىف رامثاو راجحنششا ١ 8*  موجنلا ماكحا ىف مولعلا سابصم !/*“ لزانملا

 ةلاسر حرش 58.٠“ كب غلآ جبر عم تانثاكلا كارم ا« ١ نوناقلا ىمسملا ىدوعسم جير

 ججيز راصتخا ىف رظافلا ةفحح 11  موجحنلا ماكحا ىف ىللرصق لثاسم !.86 ريصنلل ميجنتلا

 صاصتخالا رفكو صاوغلا رد اما هيناعن هدرجتو ىدفص حرش ءدلاسر 1م. رطاشلا نبا

 ادد  موجنلا ماكحا ىف عرابلا !م*  ىخراوق ميوقت |«م" ١ بالرطسا ءدلاسر !.ه*

 رصتخم اهلوا ةعومجحم »4 تايبرخل ىف ىلاخاخ لئاسر ءهعومج !..1 عمال رفج ماتفم

 ءامسلا مكس اهرخآو مريم لئاسم اهلوأ ةعومجام !:هد بكاوالا لكوم اهرخاو مدواقتلا

 كيب غلا جيز حرش 14 ىروج ءومحلم [:6. مريم لئاسم ءدمجرت اهلوأ ةعومجام 1

 ىخسأ [ك)* ةيعارفلا ةلاسر اهرخاو فئاقحلا نوهع اهلوا ةعومجم ا, ىلجح مريمل

 ليصفيس !50# >2 موجنلا باسح ةلكذف 0 ىدنفا ناوضرا بكاوللا ميدقت ىف بقكاوملا

 دردأد عبر لشاسر 5+ بالرطسالا ىف ةيكرت ةلاسر بكاوللا روص #1 ١ ىدهيوقن

 ىدنفا حاص ىراعمل عافتزرا رهبك لودج 1
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١965 

 601: 3 '1' ه آلب 09 42 1 5

 615160176 عهج هدأ للد143» 1172208 رم" وررع 110186 جلل" هنلط 0070

 ىدويق هجاغاب برق ىطدغفا رشاع ءدناخينك رففد

 ' ىمهرقلا هللا ديع طخ اب فيرشش فكاصم ىراقلا ىلع طخ (/اب فيرهتب 5

 م ا ل را ا ا اري 53

 ريسافتلاب ةقلعتاا بتكلا

 ى و ىلا قى قو ئشالفلاا و ضاقلل دعاوش م دحم .ضاقلا نم لوالا تلكلا ٠ اضيبلا ىضاقلا ,يسفت

 نايبلا عماج ا ليدتالا فرح نم ليجختلا لوا ىطويسال ليلكا 1 ىواضيبلا

 | ىونقلا نيدلا ردصل ةافلا ريسفت !* ليجانالا فيرخحت |" (><0فاشك ءديشاح

 بيرل ١ لوزفلا بابسأ [ روسلا دصاقم ىلع رظنلا حعاصم |! 02<تاهكحل م

 | ىزاولا مامالل نارقلا ةلمسا "». طيبجلل رجلا نم طيقللا ردلا !! 2ثيد لوصا ةيشاحو ابدز

 مع ظيكم ف ءاروس ا“ ديوجتلا ىف فقوالاأ حاضيأ ريب قوطعلل مع ءوج رمسفت 1|

 دوعسلا نبا ريسفت نم لوالا دلجلا نارقلا زاجمأ اه ركسع نبال مامتالاو ةلهتلا

 ءديشاح م ىسرافلاب طظعاولا نيسح ريسفتت م 09 مامت دوعسأا أ ربسفت ب

 | هدارخيش ءدبيشاح *إ ("” ىواضيمبلا ىلع ىدعس ءديشاح .٠ ("”) ىياضوبلا ىلع باهش

 | ىضاقلا ىلع ماصع رع ىواضيبلا ىلع ىراصنالا ءايركز ءديشاح ىواصيبلا ىلع

 |ةليشاح فاشالا, ريسقت ٠ فاشالا ىلع نيدلا دعس ةيشاح مع قواضوبلا

| 
| 
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 ريسفت »|  ىروباسين ريسفت "» )(  ىراقلا ىلع ريسفن ال» )(  فاشللا ىلع ىيط

 تادرفملا : عماج رهيسفنا 8 راح رست م ىنامارق ريسفن . "7

 مي. وفنملا رحلا 20. كصاقلا ريسفت © 77 ىفسنلا ريل ريصرخلا تضل 7

 () ىطوهيسلل ناقتالا 88  موجافلا رهاوز م 1" هةيطع نبأ ريسفت #ي *١1 ىعاقب تايسانم

 رثوالا ةروس ريسفت ه+ . ,:باهنشلا ةدومجم هإ 2. نيعبرالا تايالا ىف .نيبملا .مظن|ه.

 زاجتأ ه5 ١ نارقلا تامهبم هم نارقلا ما ريسفت ىف نايبلا راجتا ه2 2 نارقلا بيرغ هل“

 ىلامأ رهسفت هد دوعسلا لأ ىلع هداز ىريكشاط ةخبيشاح مهاب ىونقلا ىيدلا ردصلت نارقلا

 دئالقلا رردو ضداوفلا رريغ 1 ىماج الم: ريسفأل4...: رداظنلا هوجو ه٠ بجالل ىبال

 ىواضيبلا ىضاقلا ىلع ىدنفا ناتسب ةيشاح صاوغلا ةرد عم بولقلا ةعون 40

 فداقأل رحب ةصالخ 1  فاشكلا ىلع ىيدلا دعس 1٠5  -فاشللا ىلع فيرش كيس '*

 ىدحاوا طهسولا ريسفن

 ريسافتلا نم ةقحلاا بتكلا

 أ ىشنم ريسفت .«٠ (") نيلالج ريسفن 1 (") ىواضيب ىضاقلا ريسفت

 ىلع ىقنوكلاس ءدببا تح 0*0( ىواضيملا ىضاقلا ىلع قورزاك ن0 ىطوهسلل ىواصومب ءدهببشاد

 ىئاود 0 ىقح لبيعمسال مع ءوجع رهسفن نارقلا لاضف ن0 ىواضميلا

 هيئار حرش «» ةيماصعلا ىتاومل ىلع ةيبكاوكلا ىتاوحلا «٠ ..هيدعس ىلع ةيبكاوكلا
 روبز هههجرذا دا“ لييزنتتلا راومعأ هأ ىدنغا رعل نيلالإل ةيشاح ه. رئاصب يسكت |

 ريسيت ريبخت مم ١ اهرشعلا ةءارق رشك مع  -تاهباشتملا لدوات ملح لشات

 رهسافتلا نم ةيناثلا ةقحلم ا بتكلا

 ءدروس ريسفت مم  ماكحالا تابا ىف مالكلا ىهتنم ما 2. ورسخ الإ ىواضيب ةيشاح ه4

 رحلا أ ىرهشقلا مامالا ريسفت نم ريخالا ىلجلا ٠ ءابذ ءوجح ريسفنا م1 هداف

 طخ ةيسدقلا دراوملا 31“ ناوقلا ملع ىف. رهسوت حرش ل مهظعلا نارقلا لداصف ىف ميظنلا
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 راثآلا ةدبز ريسفنا 1 كيبجحلا نآرق هدما لاف 5 >> ىسركلا ذيأ ريسفت 7 ١ فقيلعن

 ىسلبانلا ىنغلا بعل ىواضوبلا ةيقاح نم سماخلا لكلا 4م ىدابازاق ءدلاسر 9

 ىربي نيس هيشاح ريسفتل طقن ى ةكافلا ةروس حرش ا. ناوقلا ةلج تادا نم نابت

 ىسفل 2 حرو ماصعل اذ موج رهسفن ا. ىواضوملا ىلع نيحلا ماصع ةيعاح أ

 ىزارلا رخفل نارقلا هقاوز ا.“

 ىراخضيلا مرش 4 ١ ىنيعلل ىراخيلا حرش ا.د (”) ىراخيلل يحصلا عماج !.*

 لوألا ا"  ىطوهسلل ىراخبلا ةيشاح !.. 2 1 ىنالقسعلل ىراخبلا رش ١0.( 54 ىنالطسقال

 فيرش اغش 1 () ضايع ىضاقل فيرش افش م ىالطسقال ىراخلا حرش نم

 ىضاقلل ءافشلا حرش نم ضايرلا ميس .|| ١8 ىراقلا ىلعل ءافشلا حرش ا“ ىشكرزلا عم

 (م) فيرش ملسم|1 كثيرا ىف مالسالا رانم 5 () فدرمشش قراشم ا|* ح><ضايع

 ىدمرتلا مامالل عييحصلا عماجلا !!! 2 () ىووفلل ماسم جدع مرش أم  ملسم يت رصتخ# |

 رهبللا ننس ا"*  ه ىقهيبلا مامالل ناميالا بعش ا!" ١ ملسم جد بيرغ ىف ةفحأ |.

 ١ لئامشلا جرم 5 . رجا نبال لقامش حر امنع 2 ىنطقراحلال ىنسلا بانك ا“ ٠ ىقهييلل

 | حرش ةمحقم 1 ثيصحالل ىف راصبالا ةعوذ |: " ىووذلا راكذا نم ا ىراقلا ىلعل

 تاحوتفلا 1. ىطويسال دمحا دنسم ىلع دجربؤلا دوقع ىرايلا متف ىراخبلا

 | عماج رصتخخت |# ١ ليغح نبأ كنسم ا ةيقارعلا ةينسلا ررحلا مظن حرش ةيناكجسلا

 نتاوز ©  ةاكشملا ىلع ىبيط ا  ةظعوضوملا ثيداحالا ىف ةعونصملا َكءآللا | لوصالا

 ([) ةخسلا بتللا نم هجام ىبأ ننس |« 2١ فيرش جيباصم ا 2 نيوحكصلا ىلع نايح نبا

 ةيزمهلا حوش 1: ىبعذلل محصلا لاجر ا ىنيورقلا هءجام نبا ننس “م

 قالخالا مراكم |“ ريس رصت# 12# ٠ تيداحالاو تايالا تالكشم 1. وح ىبال

 بيذهت 4 ىووذلا نيعبرا ىلع ىرال حرش اه يللا كوي دن رثألا قويعا

 ىلا رولا لمح ةيذىحلالا بكعاوم جرش ام يفاشلا مامالا 0 ا ىيروذال 2

 ع1 36
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 اه»  ميعت نأ هديلح اد“  ىمرادلل طنسآا اما  ريغصلا عماج ام.  مانالا هيبنت 1

 ام 2 (0) ىوونلل نيبعبرالا مرش اهم هرونم ءدنيدم لكلا باطل نب رمع ةريس

 مالسلا هيلع ىبنلا ترضح ريس رصتخت امم >نسيقنلا ثيدح ه0  ةيرينعلا تاكفن

 ىراخبلل دابعلا لاعذا فقلخ ا -ناسحالا ةلاسر ا. رصتخالا نم رصتنعملا 1

 ةيفلا اه ىراقلا ىلعل نيعبرا ثيدح حرش 1 نيعطقنملا .سنا ة* ريفا رطب 1

 نيصألل_ ىصح مرش ىدمرتلا لاجرو هكلاوكلا ريومت 4 ثيدال لوصأ ىف قارعلا

 حرم 01 مسابلا رهزلا 8 صالخالا ةروس لضف نم صاوشل ةيدم 6 ىراقلا ىلعل

 نيبعبرالا ثيدحتح اء  رابك مالك !ب#  ىراصنالا بويا قنا تايوره طك ١تالكشملا كعاوش

 بيطلا زييمت 4 ةينقلا مرشو نويعلا روذ ام باسنالا رير# ىف بابللا 2 سرع

 ثواذ ىبأ نفسا حرت ' (8) مظعالا مامالا ننسم غ١ >نيصخل نصح اب كثيبخل نم

 لثالدو ةروذأم ةيعدأ 1م ىدمرتلا ىسيع قال ننس اها فئاقحلا زوقك ٠

 ءاهسأ ىف ةباصالا (هد نيبمالا ةريس ىف نويعلا ناسنا ا نيبلاطلا ةيغب ام“ تاريبخل

 دم ىراقلا ىلعل تالكشملا مرش ام. ىماسنلا نفس نم باتك "5 ١ ةباحصلا

 كصاقملا ! ماشع نبا ةريس [© 2 ىهذلا ظناحلل فشاكلا ١م لبنح نب دجأ ماهالا

 ورع ءاهسالا بيدهت !ة* ىروباسونال كنسألا 1 ىواضسلا دمحم خيشلل نسل

 هبملع هللا لوسر ءديضقأ 11 ىباطخلل تيدحلا بيرغ !ه / ثيدحلا نم ةعومدم

 ةرصنلا قيقحت 1 بيب ةريس ةفرعإ بيرقلا صقفلا !!ه ميعن ىلا هديلح !! ١ مالسلا

 لموظنم حرش معلص مركالا ىلا ريس الإ ىووغلا مامالل نيحناصلا ضاير ..

 عماج نم دئاوفلا عمج .٠ هنفسو ىدمرتلا جيك نم لالا ميز نالع ىبال صئاصخل |

 ند ىناعلا ريسلا بيبح نم دعطق 4 نيلسرملا ةريس ىف ليؤنتلا ملاعم اه لوصالا '

 دا مامالا ىننسم نم ظعطق ١."!  ةيربلا ريخ ةريس ىف ةيضرألا رابخالا "..» ريسلا بيبح

 حابصم ا ىواحسلل صقاصأل رش ا بلاط ىا نبا ىلع بقانه .١  ليتحانإإ |
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 "م ماشلا لماضفب مالعالا باتك »١ معلص ىبنلا فاصوا ىف ةيقرع ةموظنم 4

 دوضخلا ردلا ا. 2 رهغصلا عماج حرش رهضنلا ضورلا 1 دئاوذ ريم ريهشلل افصلا ةضور

 ىراقلا ىلعل ًاظوم حرش ا» داهإل ىف قاوشالا عراشم )»| 2 دومحل ىبنلا ىلع ةولصلا ىف

 داقولا بكوكلا الند ىوكريلا ليضافلل ثيحال عومج اخ  مينيز ءهديصق جرش 10:

 مرن رمغصلا عمال ىف لامعلا جهنم 1 يسن ,ءامسأ حوش 17 رابخالا ظفكأ

 مست مالظلا فيك | ىطويسال ميحصلا عمامإمل ىلع ميشوت ا“. ةيثدللا بعاوم لا

 ىف مامكالا مزه نيرداحكلا داشرأ مع 3راادإ نأ ندم نت دواد لأ , ننس | ةةيشاح

 راونالا قراشم مظن راوذالا عماول !"« 2 تاريخل لئالد حرش ا" ١ ماكحالا ثيداحا

 ىبا 0 قارعلا ةيفلا حرش 8. ةاورلا تاطلغ مز“ ماكحالا ماكحا بانك لد“

 ماركأو شاقنلا ديعس ىبال بئاجحلا نونف “٠6 قراكلا را دحرشم اه يحى

 ىلع ىراقلا ىلع الفم رش انه تاعوضوملا نمو هللا هكر ديد مامالل راثثآلا مع فيضلا

 ياجتحالا لدا ىف يارسلا روذ "0# 2 رابخالا باهش 0 2 نسحلا نب دم مامالا ًاظوم

 "ه2 2 قاوشالا قاوسا مم. 2 ةنذشلا دعب يرفلا ت8 ملاس نبا هللا دبع تمبق 5.

 سيمخ خيرات ه1“ ىراقلا ىلعل هدرب ههطيصق حرش اه ىرعزأ مرش عم هدرد ههديصق

 نيبعجرأ ثيدادحو هديب ءودبصق حوش ممم

 تيدادحالاب ةةكملولا بتكلا

 ىلعا تاءعوضومو ىبحملا رثابكلا عمج انما مالسلا هيلع ىفطصملا لداضف ىف ءافولا "هم

 ىواحطلا حمحن راثآلا حرش "ه5 رافظالا ملق نع رافسا "» >بيغرتلا برح ادب ىراقلا

 بقانم ىف بوركلا فشك ا" ىطويسلل ريبكلا صئاصخلا ا" ىراقلا تاجكأ )4.

 امو رجح نبا مجكم "0  ىراقلا ىلعل ةيرتولا سرش م* باهشلا ثيحكح طا“ بورا ىأ

 سصداصخ جرش ١" ءافولا ةصالخ ةرشعلا لثاضف ىف ةرضنلا ضايرلا 4 دعم

 نداقعو رهنملا ركملا أ بيطلا زييمت ىايرعلل مظعالا بولا رش 4 تانك
50 * 
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 مير ني ىصح اظن“ نيدلا دعست ىووذال نيعبرأ حرش مير ركب نبأ ند ىيجك

 الباب ةداعسلا نأوذع "1 ١ () هداز ىجقوال نيعبرأ ثيدح ام نيعبرأ ثيدح حرش

 قر وثاملا ةيعدالا لاعنلا محم ىق لاعتألا جتف 57 جرغلا ةيعدا ىف جرالا باك

 زمر ىنشفل نيعبرا جرش مم ىناليالا رداقلا دبع ةولص ىلاغلا بكومو ىناعلا بكوك اه.

 ىماج انالومل ةوينلا تفاوش مع ةيرصم حرش الا“ ىرالل ىووذلا نيبعبرا ثيدح حرش

 بادآلاو مكحلا ىف باهشلا باتك ا»» باهش باتك م ١ ءايبنالا ةيلح رش امد

 ىوكربلل نيعبرا ثيدحح مرش "6. 2 ىرقلا ما باتك »دا  بايحالا ةضور هدهجرث ام

 عمج 15* دنس متك لنا 7 دولوم هدموظنم ال1 تاره لوا بانك ٠1

 ديع مالسالا طيش تبت م90 دوعسلا نأ لثاسر ١ ١18 هعبرا بتك لثاوا )5 دئاوفلا

 نيعبرأ باتك “.. 2 فئاقمل زونك 1 ١ () تاولصلا ىف تاريخل لثالد "م ١ ىلينأل قابلا

 ماما بقانم #  ىدففا رشتاع طخ اب فيرش ءويلح حرش ا“ ١ ىدنفا رشا طخ ىووفغلل

 ل (8) كلاسم ا.ه ردب باكا شع بازحالا تاودحو هدءعومد# ز«.» نوما

 جد "5  ىبنلا ثيداحا تالسلسم "© 2 ىنذلا جحدادم ىف كئاصق "..  ىوينلا زرح

 ا حرش م  هداز هياحل نيعبرر تيدحح .٠  ىوالكطلا ردع طخ اب فيرشلا ىراخبلا

 مانالا هيبنت "| * هدموظنم نيعبرا ثيردح ا" (هريغو نيعبرأ ثيدح ا ىسلل

 ةظلاسر 1١" ىراقلا ىلع انالوم ةلاسر ا“ اضيا همانتزاجا "1 >تيدح ءدمانتزاجأ د

 ىف ريسفك )0 ةيفنكلا ليصفت ىف ةلاسر ."٠ ةيسدقلا تءيداحأ 1 عينشت ىمسملا

 فيرش افش #* ١ مظعالا برح م» ثيل بيرغ ىف درجملا "ا  خباحصلا رسفم

 ىلا فودصلا ركب ىبا ةلاسرو ىنابيشلا نسحلا نب دمحم مامالل راثآلا باقك اثم

 ةقيرط 1*٠ ىدنففا رشاعل ىيناسالا ةناوخ ةقيدص ةبطخو امهنع هللا ىضر ىلع

 ه-هاسن-ةزاجاو ىوونذ نوعبرأ كتموب ليح 41 نيزك راد راهج تادلك لص ااا ةيدمكملا

 موظعالا بروح حرش اطار ةفيرم تاولص 1 ىسوعومدكام مظعا برح م
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 تيدادحالاب ةبيناثلا ظقكالا بتكلا

 حرشب نيبهلا عتق م ىراخبلا حرش ىراجلا مق مسرع ديئاسالا عماج “»

 رس ىطوبسلا مامالل ةيخسلا 396 ةلاسر 0/0 ىراسلا رجخع تاكفذ ارم نيعبرالا

 مع تاوببكل لشالد 5. ثيحلل «ةرعم ىف ةصالخ “٠ تايوين ثيداحا ةءومكام

 نيعبرا ثيرح 6#  اهحرشو ةيخضانلا نقم م# 2 نيعبرا ثيدح حرش ىف نيبلاطلا ةحمع

 ماهسلاو سوقلاب ةقلعتملا ثيداحا ت05  ىيفأل نيعبرا ىلع كيجلا صنف متع  ىدنفأ كيفحن

 01 كح لا ركب فار ةناشر جا[ ,١ دمانداعد 25: ((يفازغ, رفامالل "تاجات ءاعج رو

 ترد لوزا زم فيرش لئامش !ها دلرب ءودببصق .“٠ هجام ىبأ ىمس ٠61

 اشاي مةسر فقو نع فيرد افيشا هع ىتمصعل دود تءقدرط ءاكهجحوذأ دام

 هقفلاب ةقلعتملا بتكلا

 1 تادايزلا ىلع ناكيضاق "م رمبكلا عمال مظن حرا "1 رد

 وهأ ىاواقذ 1 ىواتقفلا ةينش اه. م" ءيدنه ىاواقف "م () ع هيناخراتات ىاواتف

 ساو رجل نبا ىوانذ ع (0) ىواقفلا ةصالخ » م ىوارعش نازمم ٠

 ىراق .ىواشف ٠ ىواتفلا ىم ةعطق ا*ب ىواتفلا ةددز 46  ىسحقلا ىواخل ىواتف

 ىسدقلا ىواح .“٠ ىواقفلا ىم ىداعلا لوصف: “8 اهريغو فاقوالا فاعساو ةياحهلا

 لوصف .*.ع (0) ةيريخ ىواقف * ناخضيضاق ىواقف ا". ىواتفلا سقف

 ريجك ىلح +. . ىزاولا رضفل لوصخلا باتك ضدك خ لمكالا ظتارخ بدو 2 عئاجولا

 سا " ىرهمزال ىقتلم حرش .٠ قدحول ىققلم مرش "1 ىلاتسهقلا بانك ٠*1

 حرش فداقكلا نيز كولعصلا ةيدع "4 راصبالا ردونت مرش رافخكملا رد هرم

 0 ةيادهلا حرش ىف ةياهفلا 1 (") » ةيادهلا ىلع ةيانع "دع فداقحلا ردك

 م8 ' ىلصملا ةينم م“ ١ ظعيرشلا ركص ث" 2 ةعيرشلا رص. رش 000#( * فئئارلا

 000 ا اي م ماا ت2
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 ىلع جامولا يارس ىلاث كلج 7  لزاونلا تارامد# 6 ةيادهلا ىلع هداز برع ةيشاح

 بيزهتلا 6 مالسالا عئارش ىف ماكحالا "ا »  ىعفاشلا هقف ىف عانقالا »0 2 ىرودفلا

 (") فسووي أ جارخ 5# ١ ىرودق تالكشم ا  راحجلا ررد سرش مث. 2 هففلا ىف

 ةنازخ ».  بويعلا عماج باقك #0  رئاظنلاو هابشالا ةيشاح م.  هقفلا نرضم مر

 سالصأ 8. 2 نيئلوصفلا عماج 8.1  هقفلا ىف يرصالا عيد خل عدلا ةريخذ 8.« ١ تاياورلا

 ىومحلل زنكلا حرش ما“  لّياسملا ىواح 61" لئاسملا رحب 1# ةياقولا حرش ماضيالا

 ةيانعلا باب متف 84 #* ىسدقملا ىلعل ونكلا مرش #0  فاصخلا فاقوا **

 حرش ىف ةيضرملا ةيحهنلا 5[ مامهلا نبال ربحقلا حتف 850 ١ ىراقلا ىلعل ةياقنلا حرش

 ةموظنم حرش 8. لالبنرثلل ةينابرلا تاحفنلاو ةيسدقلا تاقيقحح م80 2 ةيدرولا ةجهبلا

 ديفنح تاقيط عا“ ىوانملل تاقيط 0#  هلبانح> تاقبط 80 2 هنعتش نبال نابشو ىبا

 سوماق بحاصل هيفنح تاقبط 4 ىلينح تاقيط اه ىهيمتلا تاقيط مم

 0 ةفينح لبا مامالا بقانم 71 .ريغص ىلح 80+ مممالا تاقينط ىف ضيراقلا 80

 ساصقالا ”س# )0(  دحرمشش عم مالسالا ةعرش 6+ 2 مالسالا ةعرش 8 2 ةمئالا تافالتخا

 باصت م ١ . ”ئيفملا "تامهم 8م ةقفلا ىف. ىاشنلا !فرطنلا قاوم معا ١ ىلا 0١

 ةيمزراوت> ىواقف 5م ١ ةيجارسلا ةموظنم اهلوا لئاسر م0“ (0) نينئلاسرلا عم باستحالا

 ةيشاح مم.  تانيبلا ججرتو ةينيرلا لئاوفلاو ماكل ناسل م1 هقفلا ىف رهدلا ةميتي عم

 راصبالا ريونت 8“ ماكل ةدمع ما ىبيفلل حارس ىلإل مهنلا 58 ةياقولا ىلع

 بقانم ++« 2 هكولملا ةفخ رش 4*8 2 ككولملا ةفحض م65 2 نيلقأتملا رعز حرش مم*

 جيارختسالا ته. رمبهحتلا .طاقسا ىف ريوذتلا 8|  ىتاترمتلا ىوامف 85ه 2 ىجفاشلا مامالا

 هقفلا ىف ليلخ خيشلا رصتم# عم“ ةيدوضولا ةلاسر مم» عفانلا باتك هأ جارشل ّىئ

 لواسملا فيسلا 1 (») هنكشلا نبال ماكحلا ناسل *ءد تادارالا ىهننم ه*

 م ةيهلالا ظساوس مد رافغلا يهنم ىلع راكفالا مئانت 0 لوسولا بس ىه ىلع |

 هل ىنادببكلا حرش عم ىمزراوخال رهاوجلا 4. ةياهننا مابصم رصقخم ةنسلا لمع
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 نوبراخلو ةيزجلا *0* ىيدلا باهشل مالسالا عطاوقب مالعالا 4#  مظعالا مامالا بقانم

 باك هايملا ةليسم نع هابتشالا عفر 4 جل كسانم 0 ىقانسهق من6

 * ىوارال نآرقلا ماكحا 1 ىونقال هقفلا ىف راكجلا ررد 54+ ةعاسلا طارشال ةءاشالا

 ةيمين نبا نيكلا ىقفت خيشال ضفاورلا ىلع دولا أ ىرفعكللا بهذم ىف ىفاك م.

 طفح .*  ةيفنلل تاقبط ىف ةيفولا تاقرملا 50“ ١ بدالا رسو ىبلاعثلل ةغللا دقف م.»

 ماكحا 04 »م مان نونئاق 64 ملعتملا ميلعت به هنتمو ىواحط دئاقع حرشو كولملا

 لودصولا جارعم 2. ىدنفا ىناول ررد ةيشاح 4 تارصغخملا رصخأ م.م ةييئاطلسلا

 فيلعت عرس ربكالا هقف ىلع ىهتنملا وبآ كم لوصالا ىف ىخغملا عما لومصالا جاهنمو

 عمنا ىتكيسخا حرش فيق# دم ظعاوملا ىف ةعومجام ؟.ع راغملا لوصا ىلع راوذالا

 دبعل ىتكيسخالا ,لوصأ مرش 0+ ىلاديللا ىلع ىلاتسهق ةيشاح مدع لوصالا ىف تيهمتلا

 خمكقم 61 2  ىوفك تاقبط بئاتك خيرات 86  ىفاءاق روصنم *. ١ ىراخبلا ريزعلا

 مسب»  هريغو كيهشلا نودلا ماسحل اليهقفلا ةعفانلا بتكلا 8 ١ تادابعلا ىف ىونزغلا

 "0  لوصالا ىف ىنغملا حرش ىف ىفاثلاو لّوالا مي# 2 ىيدلا باهشل ثيراوملا ىف ةمهملا لوصفلا

 ىودزهل لوصأ مامهلا نبال لوصالا ىف ريرتتأ 61 هماث نوذاق م لوصالا ريرقت

 ردامضلاو ناعذالا ريونذ هن. ىشينرك هدعوم## ه.. لئاسملا ةبوجاب لئاسلا ةفحت

 راغدلا رصتنخ حرش ه* ١ تاضورعم ه.“ ١ هابشالا بيترت هل“  رداظنلاو هابشالا مرش ىف

 ه.ء ىفاولا حرش ىفاكلا هن. هقفلا كعاوق لوصا ىف حيولت ه4 ملعتم ملاع ه.ه

 ىباجح بنذاكا نوغفلاو بنكلا ىما.سأ نع نونظلا كا ه3 هريغو ماكل نيعم

 اصضيا حجقفلاب ةقحململا بتكلا

 نولوصفلا عماج جالبصأ ىف نيعلا روت هأأ ه ة#رلا هيلع دمح#“ مامالل ليصأ باك هأ.

 ريوخت حرش ىلع راظنالا كرف ها 2 ىد.مع لوصف ها“ هيرهظ ىاواقف هأ“ فنصملا طب

 دودح هأد نيبيتفملا تاعقاو هأب ةياحجلا بائاك ه1 (5) رحكالا ىقتلم هاه راصيالا
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 هزل ةعيرشلا ردص هل. فٌئاقدلا زنك باقك 1 هرمغو تانهبلا ججرتو ماكحالا

 عماج مظن ها“  ىنابيشلا نس>ح نب ضمد مامالل ريغصلا عماج ها“ . ةمئالا تانالتخا

 فلق هاذ ةوكسأ نك ضنارغلا ىلع فيرش ع ةيرضتح نكح نإ رهغصلا

 لضافلل مدل كسانم 5 ىققلملا حرش هانم ثيبللا نا مامالا حيشال تايفالل ىف ةياورلا

 ريح 0*0 ىراقلا ىلعل حلا كسانم حوش ها“ هقفلا ىف فنك هز“. ى3ّتفا نا

 هموظنمو روصم محل ك.يسانم هزثم ىنادحببكال روبغص ىلاتسهق نزرع رددملا عتف كود ءاهقفلا

 ةعومتج هاث» 2 ضئارفلا ىف ةيجارس هب ٠ ضئارفلا فيس ىلع ئموولا ىسح ريمإ ها“

 ةيجارس لئاسر أ ٠١ ساضيالا روت ه2 2 حاورالا ةاجنو .ياضيالا'زؤن حرش ه-1 7 صْئارقلا

 لثاسر هت» هقفلا ىف ةموظنم ه**  محاكنلا كثاآوف ىف لثاسر 6#  ةولصلا لدعم

 جقنتا ريهغن 0+ ريبكلا عماج سيخلت ه# اّضيا ضئارفلا ةعومجم ه4 هقفلا نم

 ىلع كلم نبأ همأ جضوتلا ىلع جيولت هو حاضيالا روذ حرت حاقفلا داردمأ 88

 مودحرم ىاواتفب ليلغلا ءاقش هم# ةنكشلا نبال حرمت همز“ ةيادهلا بانك هد راما

 ةللوع 00 حاتمفلا دادماب الفلا تاره هه ئودزملا حرش للهكالا ريرقق هدد ليغفألا

 باتك ه1 بيداتك باتك ه٠.  ملعتملا ميلعت مرش هدأ ١ كولملا ةفحب هم. 2 ماكحالا يف

 ا ىورقنا ىواتف ها" ١ ىطويسلل فئاظولا باتك ها" ١ ناضيضاقل تادايزلا

 وفك حرمت قفياقلل نيمبت هأ ةيز أو ىوانف 5 ىواقفلا ةيكحهب هثه ميدولا كيع

 نيرتجلا عمج# 8 ةيفنمل تاقبط ىف ةئيضملا رعاوج هاء ١ ىجايزلا نيدلا رخفل فئاقدلا

 رانم ا ىلع ىئلم نبأ هربإ روغ ورد هدأ ىدنفا ىلع ىاواقف هم. نيرهفلا ىققلمو

 ميلعت هاو دقفلا نم لكاس عومد# ميا كام نبال نيركلا عمجام حرش بز

 حره 50 روبك ربس ءدهجرذ 20 ىدنخا وكلا ىوكرب ةلاسر حرمت هدبأأ ملعتملا

 ماضيالا روت هما وئاظنلاو هابشالا همم هريغو ربكا هقف ه.1 لامك نبال ةيجارسلا

 هقفلاب ةيناثلا ةقكلملا بتكلا

 ىلع هداز ىمرع همه دوكسا ىاواقف هم راصبالا ريوغت هدل“ راتخملا رد ةحل*
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 فلعتي امل نسح ىردل ىكلا لثاسر ه..» >ىرودق تالكشم هم“  ررغ نقم هنأ  رردلا

 اطع ىاواقف هأأ هقفلا ىف ةناوخ ه٠. ىدنفأ فيفنأ رهيك ويس ءدمجرن 1 ندبلاب

 ىجفاشلا مامالا هقتف ه1*  تككولملا ظفحن هل  ةيادهلا ىراق ىواتف ها >ىدنفا هللا

 راقت هو (2) ةيبونلا راوسا ريطست ىف ةيملقلا رهاوج 84 ىلينأل مامالا هقف هم

 ةيادهلا ىتم ةياكب ىرودق حرش ه1 ١ ىدنفا ىبحك ىلواقف ىواتفلا

 فيطالا هيعل فرشلا ناونع لشقم 14.“ فرشلا نآوفع نايحو نبال ةموظنم حرش 4.

 رهمال ةيجاوس حرش 4 ةعيرشلا ردص ةيشاح 0 ةولصلا طورش 1. ىوالكطلا

 هرمغو ماكحالا ةلمج 1 خفقان لك لدار 1م ضتئارف هوجو 41 ةلودلا

 رئاظفلاو هايشالا مرش رعابلا فيقع 40 ربكالا هقذ حرش 4 هياقو حرش كلم نبأ

 ىواتف 4  هايصوالا بدأ 15  ىواتفلا ةنازخ #4 راقخالا رد حرش ىواطهط 1“

 4 ىقسنلا ةموظنم حرم 43 هيشيذرك ءدعومت#“ "و ىواتقفلا عماج 1 ةاييخيلز

 هيلدع ىاواقق 0“ ىكتان فاقوأ هقفلا نم صيخلت 4| ىامركفا ىلاواتف

 داماحت رمحالا ىقتلم حرش 1"  ىرودق حرش ةلدالا عمه 45 ١ تاطقتلملا ىواقف 1#

 ججرت باستحالا باصنت ما-كحأ لمتشم ىلاغسهف هديشاح هداز ىهلا 4

 ىواتف عم ىتفغسملا نيغو ىتغملا نيع كه[ فاقوالا نم فاعسا 4. مئاغ نبال تانيبلا

 هردمع ىدنفا ىكسا ضئارف هدمجرذ “٠*1 ثيللا نال هقفلا ةناوخ ك1“ ةيادهلا ىراق

 ىجافلا ةيلح "ب اضر دبس ىاوامف ا هداز نيو“ ىاواقف اه ةخينملا ينفق

 ماكحا 1. زذللا ىلع نيكسم الم كر اغبولطقل ىرودق حرملل سم ىباح ءديقاح

 ىرودق حرش ءاهقفلا ناز 18 راصبالا ردونت حرش رافغلا نم 12 ١ ىنشورسوالل راغصلا

 الر راذاا ىلع هداز ىموع 5*4 ىدادخغب مناغ تانامبض 1 نيتراجالا عماج عرس

 4  راغصلا ماكحا "+ 2 ىدنفا دوعسلا نال تاضورعم 140 ١ ىبوسرطلل لئاسولا عفنا

 هداز غابدل كيصلا ةعومدكام

57 .11 

 هس: يي عج
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 مالكلا تالاب ةقلعتملا بتكلا

 وحنلا ىف نطق م وحنلا ملع ىف بابللا حرش "أ بيبللا ىنغم ةيشاح "ا.

 وحنلا ىف بابللا ىلع ىلاعلا بطق 4* 0 رداظنلاو هابشا هد“ ١ () ىرشخزلل

 حرش ىنيمامدلا نم لوآلا دا بيبللا ىنغم حرش ىق كيدجلا حرش نم ثلاثلاو ىناثلا "هد

 وحنلا ىف ةصالخ 06 هداز ىحول بيبللا ىنغم حرش نم لوالا هم. تبلل مك

 كداقع مرش 1/7  ىرال عم ريم ىضاق "1 بجاح ىبال هيفاك 81. 2( ل 1

 ةييغلا مرت 1 دئاقعلل لالج حرش 0 هيفسن كثاقع 148 بدالا نايم حرش 19

 قاجرجال حاضيأ حرش ك9  ىماريسلل لوطم ةيشاح 100 ىاعملا 53 حاتفملا ىم 880 كلام نبال

 ىربكلا ةيفك رش 4#  هيفاش مرش ىدردراج "" ىيدلا لوصا ىف ملاعملا ٠

 ك1 ءانغلا خدامو ءانهلا حرش 41 ىطعم نبأ ىببا ءدبفلا 4, )2 ةيوبيس باك "ا

 ءاقبلا نأ تابلك 1+ بيبللا ىنغم ىلع ىطويسلا ةيشاح 1 باسهل ىف راكفالا ةيكيتت

 ةيفاللا دهاوش رش 1 ايجولوذا ٠" 2 هيفلا ىلع هيفاشو هيفاك حرش هيف بانك 8

 فشمد بيطخ ىناعملا حاضيا "0 موتكملا رس ه0“  موظنملا ةيفاشلا حرش 8

 تابهبدأ حرش 0 7 ىروانملل فيهقوننلا بانك 84 حابصم ةبشاح حاضيإالا ىلع حاشمأ 0

 ىدادغبلا رداقلا كيعل ى ص ”, تاببأ ى م ثلاثلا دلحلا 0 ىدادغيلا رداقلا ديعل ىضر

 لكاأو للم 41 وكذفلا ىف برقملا ىلع لثملا باقك ججضوتلا نومضم ىف جيرصتلا 13

 ديرجت رش 1 2 ةيئايغلا كثاوفلا 17 ١ ةيفسنلا نئاقعلا 4 (ن)ىناعسر شلل

 ةياهن 5.0  ىلاقلا خيشلل ةرهوجخل حرش 40 ١ ضورعلا ساطسق 11 ١ ىلاقلل بابللا حرش "ه

 نبال ةيفلأ “6. بيجالأ ىنغم أ نيعبر الأ كاك +: راكفالا ليونت 1 زاججالا

 01 | 5 ا 3 تلا 5 ماصعلا ىلع نيفح «.ع رهم ىضاق ن.# (») كلام

 ىنزاريشلا تامكاتم .. وحانلا ىف بابشلا مرش ٠. بواقلا ةعرذ «.. ىلع ءدماتزور

 نر مارملا تاراشا إ» ىقايرعل كئاقعلا ةينون حرش أ لامك لها دلخ

 كب غلا ججيز 5  ىلايخ ه0  وحنلا ىف ةراشالاو ناشر -“ ١وحنلا ىف مالعلا ةبافك
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 ل 0 نس عرار يمنا 11 1ك وماوعلاب ال انانا يحاح !نرةلاقمال مقرع ىاتينأكا

 نري ىنيعلل ىربكلا دهاوش حرش 0 ىنيعال دعاوش ديحوتلا ةرفوج حرش نم

 ماش ىبا ةركذت رصتنخ# ل مكذل ررغ م ضورعلا باقك "ع برصلا كفاشكرا

 حرش ىف فراعملا 8# 2 نيحلا لوصأ ك» ىماجلا ىلع روفغلا دبع ةيشاح ب

 بارعالا ليعاوق ا“ ةرطفقملا ةلاسر "أ نككلعلا لك لوقا فئاكصلا

 فقاوم حرش ى#  ةراعتسالا حرش ك“»  قولخملا نيب ظلاصو ك6  كيفح ءدعومج# نإ“

 ظياهف 05. ةيجروشلا مرش شاشلا عماج م ىطووسلل عماوإل عمج “ب

 نم ثلاثلا نا“  سيحوتلا ةرعوجكل ديرما 8طمع 2# ١ ةيئاقاخلا ىثاوق ةديهملا

 ةياغ “ا  لوقعلا ةياهن 25# ىكاكسال جاتفم #8 ديدوتلا ةرعوج حرش كيرملا ةدمع

 صخاملا باتك كول ةياديلا ةرهوج 0” ضفاوولا ىلع در ضقاونذ ناب دوصقألا

 روغلا م“ تايدالا ةعومد# هز موهفملا فقطنملا «هأ ديحوتلا نايب ىف كيهمت .

 هلابا جارعم 30 فراعملا رك 7” كيرأأ فاكأا هم ىرهبالا حرش ما عماللا

 ىلح ىكنملا مراصلا ماهشع نبال ناكيتلا مهو ديحوتلا ىف دكيهمت هد

 حرش ظعومكام “ا ىداطخ كلنم رصقخم با“ ىنميمامدلا نم ىلاتلا هحلكلا بك

 ىرفاظلا مزح نبال لحنو للم 1  موجنلا ملع ىف ماكحالا لوصا 0 ١ بارعالا ضعاوق

 مالللا تالاب ةفكلملا بنللا

 ديدج ل.ماوع حرش كل ةيافللاب ىهسملا لوصالا ىف ىداهلا 1م خادالا ةرصوت

 ةلاسر بز“ مصتعم ببإ' ىرالثا ىلع ىوبنلك ةيضاح نانأ مالكا نايوجذأ

 نبا قالخالا ةموظنم حرش ناو ىوبنللك فطنم بيطهت ىدنفا روع ىللروج

 لوالا ل (0) لوطلا ىلع كيفح .» دكئاقع حرش ىلع ىوبنلك ءديشاح © ١ تفاهت

 ا“ فيراعتلا تاههم ىلع فيقوتلا ددأ ماصعل ةببفاك جرش الذ ىلع نال ءافشلا ند

 وح نك لوطملا ىلع ةخبيبتاح مده ةيباهب 5 ءوض د“ فيرد لكيسل ةيشاح

52 
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 ىدنفا فسود 8 2 (0) ةسدنهلا ىف سديلقا »+  علاطم حرش ةيشاح ه4 ىسدلمج

 فلو رصغخم 17 راوذالا عئاوط حرم فل ىدوهلمد فقطخم 1. كلابخلا ىلع هداز

 حرش "0 ديسلل تاقيوعت كد ديقسن كئاقع 5 لوا لوق ىلع .ةلمتشم ةعومجام

 حرمت 1 ىلامجتح قاودلا ىيدلا لالج دئاقع 0 01 ضورعلا نم ريسيتلا

 مد“ ١ سورعلا م.“ 2 هيفاك برعم م.إ بارعالا تعاوق حرش م.. 2 ةئيهلا ف صخلملا

 م. ناعما ىف نطيخلك 5 دحا لوق ىلع دامع ه.خ ىاخاخلا ىيدلا لالج ةيشاح

 لاسر ه1 ىدنفأ ملاص رامعم لودج ه.م .دجا لوق عم ىرافف م.“ باسل ةصالخ

 حرمت مز“ بادالاو ةرظافم م“ ىسادنا حرش مأأ ىناودلال دئاقع حرث ودق مآ. قف

 ملأ نيعلا خيكح ىلع كيس ةيشاح ماد بجاح نبأ رصتخم مل ءونض عم كئاقع

 ريم ةيشاح م1 رويغص زوف هأ» ىدنذهلل ةيفاكلا حرش 1 ةياحهلا ىلع ريم ىضاق

 من“ ديداقعلا روتسد ما# ءاحنلا وطق ىتنم دل ءادنلا وطق حرش مل. ىلاخملخال

 ملل بيذهتلا ىلع لالج ما“ رمم ىضاق ءديشاح مان عيفاكو ةيفاش ماخ) كلا

 ىجوغاسيا ةيشاح م“. بارعالا كعاوق م ىبراف بيطهتا حرش م خذكايبلا ةياهن

 ملغ ١ لغأ ءدجاييدا لد ىطايمد حرش ما ىريم باذا ةيشاح ما“ ديا لوق

 حرت ا ىرهم 27 - وكحنلا ىف حابصم مه بادالا ف ىدننا نسد

 جاقفم نقم ما“ ءانبلا حرش عم ىلاخلخ نيسح ةيشاح هم" » ١ ىرانفل ىجوغاسيا

 ةلاسر .#5 هللا رصن ىرال ةيشاح م**  صتفلا وبا ريم ىلج ءديشاح ما  دواد هرق مال

 ةل>ولا ةيهج نيمأ دكوحكتو ىجوغاسيأ حرش رش ما ىجوغاسيأ حرش مع وحكنفلا ملع ىف

 ىووذللت مدفلا وبدأ روم ءديشات ملل فقفانألا ىف ةيدأو مث ىجوغاسيا ىلع ىراغفو

 حوش م ةيماح نودق ةليخ 3 ةيلكلا كعاوقلا م1 ىنمشلال بيبالا ىنغم حرم ماتو

 ظلاسر د“  .ةيادهلا ىنع ريم ىصاق م“  ىلايخل هينوذ حرش هدا 2 نيحلا ماصعل ةراعتسالا

 ةدحولا ةهج ةلاس مدد موجكذلا ملع ىف ةلاسر مم* ىزارلا فيطللا كيعل ةئيهلا ىف

 لماوعلا موهغم دع ديدح لماوعو فينع لماوع مها هداؤ ىلقاكسل ةيدلو مهأ



 مالك تالاب يناثلا خقكاملا بةكلا

 بانك مل ىدنفا فراع جوانم ملأ ىزيربغلا 5 م ىكنوج مقذ م

 ءدبشا دو بجاولا تامثدا ىلع ناجازروم خيشادح مك لوطملا ىلع ىباج ىنسح ديببح از“ لاهمأ

 ا نامسب م حاقفم ىلع ىزارهش خمالع ملك حابصملا ىلع ءوض حرت ماو ةماع روهأ

 كلاس جهنم بانك مه. انب حر م1 ىجءهيفالت ىصيبخ حرم ملح ىمعليد طخ

 مر شاراغلل ىقيسوالا ىف ليكدأا مر* كمان روبعت ملبإل لصقم حرق حاضيأ دا

 ىلع ىربع مي« راوسالا نزخكم حرش مك لودج جكصت 3 لمع روتسد مام زوقنيد

 جاذأ مخ ىلاكلا حرمت كناقدحلا فيشك 1 فلوم طخ ب ةيغاك حرش م+ علاوطلا

 حرش مما مولعلا ح ساتفم مم“ ب غلا جيز ىحأ“ ةيداهب ىلع ىلد مخأ لخادم

 هلثماو انب حرش محح لماوع برعم مما لماوع حرت مح ىواخل حرت محم جز

 ىدنه باتك م  ىوكرد ناكاتما م٠.  ىوفكلل دئاقعلا حرش ىلع هيشاح 1

 ملع ىف جزومنا حرت لل مواعأا جدافم مل“ ىمادلا ىلع روفغلا دبع ع عم مايصع مقل

 2 ىدنفا ملاص ليهست مل: روذلا لكابه حرش ومش مك ىدهلمج فرص م١  وحذلا

 حابصملا ىلع باب ىجادح ىدسهلوحج فطنم نيدلا ىبيتك“ 1 ا ىلع ىدرف

 دوصقم حوش 1* ٠ ىجوغاسيا حرش 9.“ (*) ىسهلمج فرص 1» ىسليج وحن 1.

 طخ هدلاسر 0 برعلا ناسل ىف بدالا ناومم 4 تاروصت 0 68) !خوؤش حور

 تاضومف 1. ىفط_م-ه شكنامك . مودرم ءهلاسر 11 ىسولمج وكو حيفاك م

 جزومملا حرش 1 .- ةيخوسر هءلاسر 1“ ٠ ىلجح مريم لداسمو كصاقم ةلاسر هروب, طويل اغا

 ناويد 9 ةيداهملا ةلاسرلا ىلع ةيشاح م وحفلا نم رودصلا ءافش 1[ ىلوبدرالل

 سيبرا هثلاث علاوط سيرحتلاو سرحلا ىف ةنجلا فاحت 1 هناوردو عمش ىعمال

 1 كلام ىبا هيفلأ هداز ىلقجكسل مولعلا بيثرت 4 ىدنفا هود نيمدنالا

 هع ىدذنفا ديحو همان سوق 10ه نور نبأ دمان سوق 10 لمرلا ىف هركشو روك

 بادالا نم هدد همس  موجنلا لاوحا ىف هيهاو تامدقم ؟م ىدنفا ىحأ ىديرك ءدلاسر
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 فداقمل نويبع 75  ىونقلا دم هيدلو حرش 1" »8 ىرعزالل بارعالا طعاوق حرش 0

 ورا بناتك فورا رارساو :ضاوخ .ذعومجام 11 تامالقا 11. فدارطلا جاضيأو

 ليلخ هرقو ىمور دوعسم 1*ه راسا رتخ حاهصم هدجابيذ بارع 1“ ىهتنملا

 ىلاهنل هيرحلا حئافم حوش 37: ىديس تاروصت 1+ سدلقلا نعاوق 1“ ديشاح

 طيور لودكتم 1 هرس سدق نولدتلا تعيق 1. ىكرتلاب انب موهفم 1*إ ١ىدنفا

 حاتفم صيخلت 4غ ١ ةيئاهبلا ةلاسر 6“ هداز ىريكشاطل لماوع برعم 18 ١ تويبلا

 فينع لماوع حرش 120 اقع حرش ىلع ماصع 0  موجنلا ماكحا 5*9 لامك نبا

 ىف هيدلو تم 0 باسل ىف ةموظنم حرت 1 بيذهتلا ىلع ريم ةيشاح 16

 غلا حيز 10#  ةلاسر مجرتم هطمغل ىف 10 ةلاسر مجرتم هديرخ ىف ٠إ | فطنملا

 1 ب عوهاج# ىكنوفأ اهيفارغج 1 هنهك ميواقنأ 1و حجغلا وبا ممهز 31ه كب

 دكيركافلا حرق ىلاهفصأ 5161 طقذب دكتيركانال لالج كدجا ءةبتشاد 1+ ىضر جيهب ءوؤدك'

 دئاوف كيرجاتلا حرش ىلع رحص رهم 11 ىتاطلا دمك نيعلا ةيكح مرش

 فطغملا ناعرب نيسدنهملا ةعومجام 10 ىسلدنا ضورع هدءجوت ؟11* هيئابغ

 هاشكرابمل نيعلا ةيكح مرش 7 2 هداز اشاه نسح حرش ىوبنللل باذا ءدلاسر 18 ىوبنللك

 حرش .7٠  راوسالا حرش رارسالا يقف 0 ىلك موحرا اهقيشاحو ةدربلا ةديصق حرش 6

 ةيلمل ىف ةيادهلا ىلع ىيدلا ردص ؟ه ةيسمشلا_ ىلع _رمم ىضاق 1 ءاشنالا عتاد 1.“

 ىمسراف فطنم هيلو جوش 31و ىسوط ءارك لت 1 لال ىلع ةقوللاس ءدبشاح 1

 1م لواحملا ىلع ردص ريم ءديشاح ىماصع هيعضوو ىمداخ سارع 1 طقن ىن

 1م هيانع فرص مرش لليدج ةم“ تيمالا باح فيرشلا كيسا حاففملا حرش

 تممصع م  فيرجاتلا سرش ىلع هداز بيطخ ةيشاح 10  ماقفملا ىلع نيدلا سعس حرمت

 فيرشلا تيسلل علاطم مرش ءديشاح م هداز ىلقجحسل نيذاوق ويرقن ىماجلا ىلع

 فقاوم حرش 1
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 تايبدالاب ةقلعتملا بتنكلا
 ِ 5 6 تكلح هك
 تاسشنم 11“ ىلماأ بلاط ناوهد 18 ١ ىعشن ناويد 111 ىعمش ناقسلك مرش

 ىباهجج ندع درك لذا 4 ىماج ناويد 0 (8) ريبك ءاشنأ 31 ناهجب هجاوخ

 ىرافغ ناتسراكذ ههمجرت 145  ءاشنا 12 2 ىدنفا ىسيو انالوإ لمعلا روقسد

 جتاقن 1. اشاه ىلحا ناويد ا.“ ىسراف ىاعم ارقيب نيسح ناويد ٠

 از ىسكرن تايشنم !..1 ىسراف ناوود ءدعومجم [.. ىقفصا ناوويد ا..* نونغلا

 0 111 اراربالا ةحش ١« ١١ «ككانضو ناويدا 1.101, ١١ ناعسلبنسا |! كقماوا ناويد 1

 رارحالا ةفحص 1.1 ظفاح ناويد ا.  هاشنالا ىف ىلاعمل زنك ا.“  ليعمسا لامك ناويد

 ف121ا باعك 140٠| نيحلاخ 1, هسلاجلا [قرطم  ةسناولا !111. 7+ ىتالع ىالخا 6

 أ ناويد ا. ىرجاشلا ىبال ىلمالا ا. ةحيرفلا حرش ىف ة8ديعسلا علاطمللا 4

 ا*  ىفاقاخ نبال سفنالا صمطم ا( 2 بادالا ىف ىلاقلا ىلع شال ىلامالا (/8# )(١ مامن

 علاطم ا./ 2 ىينتم تالكشم ءالعلا ىقأ ناويد اء نيحلا باهشل ايابخل باتك

 دهجو هللا مرك ىلع ترضح ناويد ا.  ةيلاعلا بلاطم نم ىلناثلا فصنلا اى. ةديعسلا

 بدا ا.*#*  عبسلا تاقاعم |.“"*# >كولسلا ريرتعت [.*إ باهش ظخ ةعومجام

 ىناديملا لاثمآ !'  ةميتهلا ةرد اد" نداصق حرش ام  ءابدالا ةناحر ا»* نيدلا

 مامالل ىبذتم ناويد حرش 6 )م ىرصملا ةن ةختاين نبأ ن 00 | ىياش ناوبد ارد

 بدا (. ءامشنالا ةوهق 1.“ بادآلا رهز !.*#  تاهبدا ءدعوميعم | >ىدحاولا

 باهشلا ةناحجر !.ثثك 2 فراعملا توفص ا.  ءالعلا نا ناوهد حرش ا.55 اهفحلاو نودلا

 8 2 نايقعلا كثآالق اها بادآلا ةضور .٠ ليضاعم 1 عبس تالاقم ا.٠

 نكلسلا هم ىبلاعثلا تافيلأت نم ةعومجام !.* سوفنلا ةعرذ !.ه* رصقنا ةيمد

 تكاتك ٠561 تبجلا ةيلحا 66 ةرضاحل سنأ [.ه بادآلا رهر نم لوالا ٠ ىردلا

 بواقلا رامث 1 ارعردلا يضخ روعلاو روعشلا باتكو فاردشالا نم نيلاتم لا

 ا. داديضالا بانك 0 تايدج (.ع ىجايدلا روغم [.1*“ ديرفلا كقع 19
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 3 ةديصق حرش 1 ىنيروب: ىسح: ةعومجام ,!.1غ 1١ ناوملل باتك 110. .؛ نيتاشنلا ليصقت

 |ىنرس ةغبان ناودد ا.د بهذلا قايطأ ا!..ا ببشلا ىف باهشلا !.. كين افق

 تال للا (س) بئاكلا بدأ ا.ه ظحاجلل ناومال بانك !.# تايدجنلا حرش

 ةيعيدبلا تاماقم 3 نوذغفلا عماج أ.د ىريم دال ناوي اةوهبدح أ.“ ةمكللاو

 نوال ةلاسر حوش ا )ن2 ةدود ماك لا ريدح حرش أ.حأ قاراغلل بدالا ناوبد نم ىفاثلا أدع

 ىروج ءدمهلم !.دد ىردرح تاماقم وش !.دلك نعم نبأ زمممت ا.د“ نوديزلا

 ءاشنأ !.. ١ نانملا يراطم ام 2 ديرد نبأ ةحيصق حرش ا! 4 ميلودي ءدركذشت 4

 ناويد 1 هرمغو ىلوضف ناويد .1أ بتارملا نيدعت ىف بتاكلا روةسد رهجك

 ظضور 0 ليعمسا ىلع ىبال ىلامالا نم 1[. ناتسراهب 1.1 ةيمدلا نبال ءارعشلا

 قاروالا تاومث ىنآادمكلا سارف ىأ نآأويد ةيسايعلا تاماقم 1 نيح ايرأا

 جاوس 11. دربملل لماكلا ١.(| 2>صاوغلاو سسالا باتك ..٠| هيباهش ءدعومجام 1

 ميدن ناويد ةلجح ىأ نبال ايصلا ناويد ا.* ١ ةيديردلا سرش ||. 2 كولملا

 نيع ليص# 8 ةيرقملا ةحيصقلا حرش 1. ىريرح تاماقم |. ىصقالا مالا 8

 لإ بدالا ةناكر 111 سورعلا ةفحت ا! هحرشو ىرتكلا ناوهد ا! بهعذلا

 هرضاخل ى الاسر ا[10)1 ةفاحمف عيجب تايشتمزالاطم , . «درغما ناومد للا“ د نورا جتاتن

 فرعلا ا. ةيعيديلا حرش 19 بايسالا ىلع هيبنتلا [![م كلاسملا ىسحأ ا:

 ةيشاح لا»خ >لقملا تيج !|7” ' ٠ ناومك نبا ناويد_ |" "١0نوفدملا تك |" >>شكابلا

 بيرغلا ةلحر ||" ؛ 2 بدالا دراوم |" <_ىدنه ىضيفل مكدلا دراوم [/م- صاوغلا رد

 هيارد مامتا 11“ ننارقلا ركب 11. لاثمالا ىف ىصقتسالا 1 ةسامكلا از

 ىبقع حرش ا » ١ تاورم ترم |  ةضماغلا ةلمسا زن فوراش وبأ 11#

 ىرعملا ءالعلا نا ناويد اا". >بئارغلا ةفرطو بئاجتلا ةفحعأ [ا# . ررغلا ىساحم از

 تيقاوي اهلوأ ةعومدام || "| >ىضرلا فيرشلا ناوهد !1*. سووح نبا لضافلا ناويد 1

 ظيسورفلا باتك |** >ضورع ءدلاسر 2“ 2نيمدقنملا ءاكمل صئاصن |** 2 تيقاوملا
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 تالكشم !1م»  تادابعلا ريبخل ||«  هيفيقس ناويد || ىادمهلا عيدبلا تامشنم |[*د

 ىرصرصلا ناويد |٠إ >تكلاملا كولس .٠١٠١| >فدسا نا لداسم راقت !!25# 0>فاصو

 حرمت أاهد هدأز ىضاق ءدموظنم لاذ ره ءاهملا ناويد [|هز* سداصقلا عومج# [وإن

 ءالر ودعم حرمت أها ىدففأ كمكم ىرادكسا ءدموظنم أه داعس تنئابو برعلا ةببمال

 دريملل ليماكلا نم ىناثلا رفسلا |[48. () لوكشك [[ه1 هضر ناسح نآويد امم هيديرد

 نبال دادضالا باتك 111“ نيمثلا رحلا |" ١ ىشيرشلل تاماقم حرش نم ىناثلا 1

 ' نقلا فطل 1190 + ب هللا نئالرصق 11م , كل قازاغلل «تدالا" ناولفد« نم لجل 119+ + كايكشلا

 تاماقم مرش 4 ىريرشلل اياوزلا لها ريهطنت ماهت نال ةسامدلا ناويد

 ةعانصلا وس نم ىفاثلا »٠| 2 ردلا رشن |ط» سفنلا رورس ا1/. ىشيرشلل ىريرال

 اا“ ثيبغلا لوزن |!" ١ >ىزوولا مامالل تاقلعملا سرش ا)“* ١ صاوغلا ةرد حرش 1!“

 دنولا طقس حرش نم لولا |ااذ١ >> ساحنلا رفعج ىنال تاقلعملا حوش الب  رهطم ناويد

 سيق نب هللا طبع راعشإ |ام“ دربملا لماك اما ةيعيديلا مر حرش 11 راعشاو ىقارم ا

 ام >ضراغلا نب رمع ناويد حرش !|م» >بيمطلا صفن اام* ماشلا حوتف باتك اا.“

 تالكشم مرش !/  ةعاربلا رسو ةغاليلا رس اام+ راهزالا ضور الها ١ ةيبتق نبا فراعم

 اث* )0(  ىجلاعثلل رهدلا ميته |17* 2 ككولملا ةفحنت (1 2 نييبتلاو نايبلا 1١١| 2 ىناقاخ

 مدعومجام ||| 2 ففارملا فقاوم |[ > 2 هموظنم حرش [[15 >< ىجورسلا دبز نأ تاماقم

 حرش |!!! مظتقنملا نم لوالا لللجحلا ||! ه () مجحلا ةيمال حرش |9« ١ ىنيروبلا نسح

 لاسر |".*  ىلاله ناويد |". 2 ديرفلا كقع ا».إ ةجهبلا 2 زل ديا ىلا, يراك

 ال مقفذلا ليبمو معنلا كيعم |". ىريرح تاماقم ا.ه ةحببصق 1. ناش لع

 ةيهشلا تارمثلا |. ىرصبلل ةةيسامدلملا 1 ىماج تايلك 10. ىزرخابلل رصقلا ةيمد

 ىرغشاكلا هللا دبع ناويد ا" ىجنتملا بيطلا دنا ناويد ا"

 تايبدالاد ظذقحا مهلا بتكلا

 نودحبزلا نبا لاسر حرش اخوه ىرشخزلا هللا راج ناويد !"* ١> ءارعشلا رعاشم ان“
 ال 05
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 ناويد ةيريركلا تاماقملا حرمت 11 ءافلخل ةهكاف 1[ ةيتالعلا فئاطل

 0 ةيملقو ديقيس )#1 تاحرفم ءدعومكام ا ىللضف ليلبو لك 8. ىدرومنأ

 ا ىيلاعثلل ءابدالا تايانك بانك نه همهلم | *  اشاي لاماك راثاو كئاوعو اوف

 هلاقم راهج ان راكفالا عئادب 180+ ىعمال ءدموظنم (!ب كب غلال ةيهلا ةصالخ

 ناطلس محئاصت 1 ةيدنس ليلا 1 راغما مظن ءىلءاللا كقع باقك ام“. 2 روصمو

 اشاه فازرلا دبع غباون حرش ا0*»  هقشرف ناويد | >سفنلا بتارم نايب ام 2 دجأ

 ىسديرمخ شان ا"4  ىدنفا دا ىدبركلل وللثم ىدعاش ا!« ميرك تانشنم

 ىنامركفال تاعوضوم 11 درخ نادواج- "ع. رك نبأ وردعا نامتع قا ةنلاكت 15

 دعم قاودتالا نامجرت 1 راطع تيش هدمان لبلب |“ ١ ةينارونلا ةعمالا (0+

 ىدتفا قلب ناوسد >4 >> نكح ضخ ايازما 7000١١ فروج ناويد زك هيفا د2

 ايصلا ميسن اه» 2 تايبدالا [اهأ تكوش نآويد 0. بعذلا ةملسلس [ 21 0 روصمو

 شوقنم لا زارط "هد ةجرفنملا فاقد زاربا ىف ةكهيلا ءاوضا [م# كواملا ةفدعأ نو“

 حرش اندم قراشم ءدوجرذ ءدجابيد 1 دارس ناويد 6 شوبال ىساكم ى

 تاقلعملا حرش اس»  هارعشلا ةركذن ا"(  تاباكح اا. ىلع اشنأ 3 هدرب ء0للببصق

 ىف راطع ىهحلا جيرف هدمان طي حرش سرع ىلاحيملل ىماسالا ىف ىماسلا [مك# قزوولل

 نور. هينوعاب ههشناع ناودد 14 جاورالا رمش 1 ددرب هىدببصق َ رش 6

 ةضاير 57 بدالا ىف ىعم بأ زههملنا مي ةنع هللا ىضر ىلع ممالك 8 رابخالا

 اشاه ركب وبا ىماس ناويد ا"ل“ 2 ىاصلا فححسا ىنا ءدلاسر |" ١ ناهج هجاوخ ءاشنالا

 ىرغشاللا ىدنفا هللا جبع ىداحن ناويد "م فورم ةولس 18.8

 تايبدالاب ةيناثلا ةةكلملا بتكلا

 بلاط ناويدو ىلما بلاط ناويد ا"» ىدعس حيش ناقسلك البا, قرع ناويد ا"

 باتك ما ىرورسل ظفاح ناويد حرش .٠ عماجلا رفج ءديجرت ىو ةسووب

 ضم ىضاير نآوبد ه* ىسيو اشنأ اهل“ ىماس ناويد لاند فرطلا فيارط
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 |انمع هدالوو هدربو ناعس تمئاب حرش المع انالوذ راردالا ةدجس ازد“ اشاه بغار ناودد

 ىرورسسل ناتسلك حرش 1". شار ناوهدو دشار كناصق ءاطتبا "م8 2 ىوسوم ناودد

 ىتالو ىسح |نو# 2 مصاأع ناويد الو“ ىدعاش هدهد بلاغ فشعو ىسح

 1 قرع تايلوغ حرش 15: ىسوط ناويد 4 هيرظنو بهذلا قاوطا م

 ا رهقالا ىبال موقرملا ىتولا |“. ىمو ءديفطل 81 ىدنففا ترصن تاهازغ حرش

 سرع ىتلاخو ىماك ناوهد 1.“ ل ا ةيمالالا ةيماللا ةحيصقلا ءدمجرت

 | قايحل ىو هدموظنم حرش ا. فطاع ناويد |*.ه ىدنكشاطل لاقمالا رداون

 كا دو ريض ناوود 1:1 1| اش نيون ىئوصحا 1 3)+-!! !كالع» ناويدا ظفاح ناويد

 ىعفنو قرع ىنئاصق (** قرع دئاصق #1( ةمكسملا حتاوف ا ىرهش ناوددو ميهف

 0ك ١ 1 داق قاويدا 110 ئروج (ناويدا 104+  سىداضصقلا حورش. 1715 ١ 1 كيمو

 ارمازلا )م ىدنفا ىلاب ناوبد اره ىلاسموافلا نبدلا سود ناويد “م 0 طظفادح

 1 ماسم فيرش نآوهد 1“ ىلجات ناويد ا ىدفثا كعسا ناويد

 خش ناويد عمدت ي سما ناويد اال قرع 0 أ“ تأشن ناومد رع ا

 اشاه بغار تاصيخلت 1. 2 ردتايلزغ ميلك ناويد |" ١ فينم ناويد |. | ىنادع

 لرد ر*سع رعمشل ناقسلك ىرش |"  ىرةشمو رهم |"7  ىسلكو ىرهش 17“

 مدرب ءهدبصق سيمخت ( ةيسورفلاو ليخل بانك ["0*م صضاودل ماعوا ىف صاوغلا

 اشذا 1ع. رارمسالا نوتخم حرش ا نويعلا رح“ باتك 17“ تاقيلعت 10

 نيك كاينك مو“ ١١١١ رمعكلملو لاعمالاا ىاتنارخل تقارف 168 ١ ١ بتالكا بدا 1غ[ ١١١ ىسراف

 اميف |6060 0 ىدنفا تأشن تميب حرش |8508 2 ىسراف بتاكم ءدعوميم "6# 2 ىدنفأ

 نرافوط 1*عم ىقيسوم رد اغا وضخ راودأ 5*1 كاشنلاا لعل نب ءاشنا) ككاسا طفح

 ىماجلا ةفحت !*هأ هدرد ءهللبصق جرم مم لداع نبأ ءدمهلم خ61 ىدنثا تأدشن

 اشنا هدم ىدعاش ةفحت (سوع ثوغلا لوزذ 11ه“ ىنسحملا ىالخاآ 1و:

 ىدبمأ او “هد ىيوذ ناويد الدخل ماهل الا دب تكا (*هأ ىسيو

 قو
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 خيراوتلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىسراف تاياكح عماوج ا ١ باسنالا ضيرأت ا. 2 (6) "٠ ناكلخ نبا خيرأت اما

 امه  راونالا صقاول ال* رصم ضيرأف ات" 2( ىزوخل نبال كولملا خيرات ا“»

 ىقرقل باسنالا نم قاثلا 11“ (") ىناغأ ا”» نيمالا خدرأت سوا ١> () فاض خيرات

 " ىدادغبلا بيطخل جيرأت ا"بإ م اميعن زدرأت "ب. 2 (م) ىدنفا دشار خيرات سن

 ابوه  ىريبط خيرأت مسرع هاش كناوخ ريمأ زمدرأت امي“ 2" عويطم امن ناهج ا*.#

 لساسولا ةياغ ايو قرع ىسودرف ةمانءاش |"بب (0) ةمانهاش ابا قانج زيوت

 ىف لك نم فرظتتسملا ا1*هأ فيرشلا حلطصالاب فيرعتلا باتتك ىسدقلا حفلا 1

 رقك ندم. ١ ءافصلا تارم (سع ١ فئاقشلا نيك ضن <!!! ناسفالا قرشا كل | افا

 ىرذالب ضيرأت نم لوالا "مم رصعلا نايعأ |".« ١ ىنينمال ىتقع حرش اما نوفدملا

 را رهسلاو خيراوتلا نم رردلا رف 1. باسنالا ةقرعم ىف بابللا نم لوالا م1 2

 هولا وع روهبتلا ريس 9“ رصعلا نامعأ رصتخم »ون داحغب خيرات ىف رافخملا

 تارضاحم ا 0٠ 2 لئاوالا ةفرعمب لئاسولا "3 هروم تميالو ىف ةلاسر اه ١ نيوئازلا

 ةقيدح ا*.ك روفغلا تف 1.2. 2 رصم ضيراوت |  راكفالا فثاطل م ١> ىمعفك

 ةيفوصلا تاقبط [م.ع اطخو نيج ةلاسر اع“ ىعذلا خيرات رصتتخ# !“ فقئاقكلا

 ركذ ىف راهزالا فشن ا. ءادهشلا ةضور ءدمجرف 5.4 (») كولملا ةكصن م

 باسنا ىف ممالو حصقلا .2٠  ةيئاعنلا فئاقشلا 11# خيرات نع رافسالا ا”. نادلبلا

 ىبتع ضيرات 1م" ءافلخل ةظنهكاف #2 رصملا ىف لوالا فّتاطل 0 2 مجتلاو برعلا

 يامل رمماب ةروهشملا تقاوفلا 0 2 ناتسراكذ 80 نمي خيرأت "0 همان نويا#ب !8*

 نامعالا مجارت ام". 2 هيبرع ءارعشلا ةركذت [1 هداز ىبلج هرقل راربالا ةضور +

 زملس هافلضلا ضيرأت #8 هداز ىربكشاطل ةيناعنلا فتاقشلا [5 ىكجرلا دمك

 ىسدقلا تقلا 80 2 بهذلا جورم جات 1660 ىحناص ةدعومج !#8 هنت نيا خيرأت
 ىبلجح بتالآ :هكلذف خيرات 189 » شيرق خيرات ات ٠١ اشايا ناسل فلا ,جيرات



461 

 معرس ىقورزاك دوعسم ريس 151 دمركم ءدكم خيراق 18| عالطالا سصارم 16“.

 ةديقع 8"  لئاوالا ةرضاحص !6©  ناخ .ميلس ناطلس خيرات 8** 2 (0) ىجئاشن ٍضدرأت

 كولم ىاهمات م“  ىناجنلل ىبتع خيرأت “©  ءايبنالا ضيراوت 182 2 نيراتلا ىف نامل

 خيراوتلا ةيخأ )معا#  مبارلا رجتملا ا ىناغالا رصقت 8ع رقاملا ح لا ًارزوو

 نامعا نم دعطق معا مارخل دلبلا رابخاد مارغلا ءافش 255  راونالا علاطم !*6ع

 ةبيتق نبال فراعملا ** >ىغاب هرق تارضاحت 5.8 2 ىوجي ضيرأت 0*1 2 رصعلا

 خيرأتلا ىف ىنارعش تاقبط مظعا ماما بقانمو مجارتلا جان ' ما ادكو داش 11ه.

 تاقبط الي نةخو اطخ زمدرأت النوم ىبنلا رببس 3 نيمقلا رثوج الور )2 رهسلاو

 مالسلا مهيلع ءايينالا صصق هع وبدلو ا[دتيملا نآوبدو ربيعا ناونع م ىربكلا“ ىنأرعش

 نودلا دعس هجاوخ خيرأت 54. 2 باحصالا ةفح "م1  نودبع نبأ ةلاسر مرش !؟ه»

 ةضور م“ فلسلا ريس باتك م1“ 2 ىزودخل نبأ مظتنم 40 رصم خيرأت 18

 مجارت خ4“  ءايكحلا ةركّذت 8 ١ اشاي دمحن تاعئاقو ههدبر 2 نم بايدالا

 رصملا ىف لئاضف 15 اشاي لاكل بيذهك 44*18 -- هءاسورلا ةقيدح 8+ ءاملعلا

 (2) ءادعسلا ةقيدح ا

 كس م بفقاوث ءدمجرت |1608 هداز ردلاب تابفو 5“ رابخالا رنك |.

 انك غيلب تابفو اح ءافصلا تارم ءيوعومكام ان رارسالا خجحاجعب اذنك ىسنو

 دهمان: تيحصن ا!“  مالعالاو فيرعتلا ثم ءايبنالا ضيراوت !6».. 2 تانئاكلا تارم

 مارخل .هللا كلب. مالعإب مالعالا دك ' هديرخ ممم .:ايلوا بقانم |  ىرال ءعيجرت !دل“

 سابا نبأ خيرأت انك ىدنفا.زيزعلا ديع ريس از دمان ناهباس خيرأت ا

 خيباشملا ةحود:م1» هاشتلودل ءارعشلا ةركذشت 1 سابا نبا زييرأنأ نم ثلاثلا

 ىزوج نبال ضيرات 16 ١ نيمرذ ةفحبأ +18 .٠ رومهت رابخا ىف روكقملا بتاجت اما“ (0)

 جات 481  بابلالا ةضور #48 )0(  افلخ ىشلك 6 ىكجص خدرأنأ لا يوحلا
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 سير رهه #١ لوكلا رابخا الا  هداز ىباج ضيرأت ان.  ةيفنهل المئالا ىف مجارقلا

 م4 كب ىروذ خيرات أة.ه ءاسورلا خوف [ه. ءاملعلا ةركذت الر ىسهطيرخ

 همانترافس ام.« ١ نامثع لآ خيرات

 خيراو_هلاسب ةيناثلا ةقكلملا بتكلا

 ءدسورب غملب تاهفو ليذ اه. سدق ضدرأت 6.1 نودلخ ىبا ءةمدقم ءدمجرت ا.ه

 خيرات اهأ؟ لوسر لا لققم اما“ ىبتو ءدير وس اهأل اشاد ناوضر خيرأت اهأأ

 هور امأ رخاوالا ةرماسمو لثاوالا ةرضاحم“ 1 فسوي ءدصق ءدمجرت اهأه ناغفا

 ناحلب ىماسأ ا. ىباج ىسد هدركذشت 3 (م) فيفش حرش '؟هأم خزوب ملاع

 كولملا ريس ةفرعا كولس ادا“ هداز كب نسح سيات ا“* اشاي نمرلا دبع ضِيِرَأت

 (") ىبلج بتالك ىخجرأت ميوقن ادم  ناكل+ هدمجرت ال5  مالسلا ملاعم [ه*

 خوراوتلا عماج اد خيرأتلا ةخدكاهب هاك هداز قلاشع خيرات أهزثه جداصنت ءاهجونأ نخب

 ةماسملا لاوقالا ام" ءارزولا ةقيدح (ه*» موظنملا ردلا اه"##* تمايق لاوحا اه"

 قئاقش ءدمجرت 10“ ماش لئاضف اد  ىدنفأ كيفحن ءارزولا اظئيفس !ه*ه

 ورمت ضيرأت اد6 ايرحلا ىف فراعملا لوصأ ا#. 2 رفظ سا او رابللا ةفحت اه“

 الغللاب ةقلعتملا بتكلا

 ةغالا برغم اه*»  بجاح ىبال ىلامآ |و* بغار تادرفم اه“ >فاشك تمغل [58'

 طيش سوماقلا اهم م اضٌمثأ هل ظغالا فثاف اه: ىرثضرال ةغالبلا ساسأ 584

 ةغللا روتسد !هه. سوماقلا فقلغم ىلع سونأملا لوقلا 84 (") طيسولا سوباقلاو

 !مم# 2 ىورورس تمخل ادم“ 2 ىرتتتخا اه»» (/*) اشاي لامك ىبال فئاقحلا فقثاقد اههأ

 ةغللا ىف برعلا ىناسل اهم" مولعلا سمش نم بختنملا موللل ءايض'اذ.. علل لا موش

 ماظن ٠0٠.0  رههتالا ىبال ةياهن اهدا )(  رحسالا ظعبس اهد» ١ () ماحصلا راتخ اهم.

 ظفحتملا ةيافك (هك“ ةغللا مونقأ اها" ١ ذظغللا ىف نوناق اهلل ةغللا ىف بيرغلا
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 ناسالا ظفح ىف ناسنالا ةمالس ال1 7 ىروعش كنعرف امله (0)دللا ةمعن ةغل امث#

 اهنا ١ ظغللا راوسأ اه دمانحجاش تمخغل (001 ىفزوز تمم امام 2 ذغللا ىف تاقيرعت ام:

 ىدصاش رش نمغل اه.“ ١ ىولعل ىسراف تمغل اد* ةغالا ىف برعم ا صيخلت برغملا

 هقف كمغل ها عاقبو ناحلب تمغل ا.ه اب فلا تمغل اه. كةوأ قا مودرأ

 مولعلا تاعوضوم ه٠ م" دوق نأو اه“

 ةغالاب ةقحالملا بتكلا

 ىف برالا ىصقا ادم“ رداصم تمغل اهم. >< طيوبخل سوماق ادم. 2 دصاقملا ةليسو 4

 ناعرب هدمجرت هده عطاق ناهرد هع هيلع لوعي ام اود“ بدالا خمدقم ظوجرذ

 اهدع ىدفاش فيرعذ تمغل |هد+ سوماقلاو ماحصلا رصقخم زومارلا اه“ عطاق

 ىوذفثلا ةغل اهدا سوماق هدجابيد حرشو ةريبللا تالهاكت

 أ ةغللاب ةيناثلا ةقكلملا بتكلا

 تابكتناا رردلا 151“ ىدومد كنهرف (ه1“ ظغللا سوجاب ه1 هقش وبا تمغل 0

 | ةغللا ىف بدالا نوناق ا ناتسلك تمغل 157 ةروهشملا تاطلغلا لالصا ىف ةروقنملا

 دمصقل كر ربي 0 رم ا ودام تغلا ل كا تاغالا ةكهت

 سوماق ماكو ذأ 1 ىدنذأ خاص

 فوصتللاب ةلعتملا بتكلا

 () روت تمدربك 11.“ فوصتللا نم ةلاسر ا[ ىنيدلا لالج ىءدذ ىونتم اة

 0( مامالل دماوفلا 04 ةيهنلا ةياغ ا.د () نينموملا ريمآ مالك نم ةغالبلا صه 1.5

 ١ قاشعلا عراصم 3 (0) مقرح فعاوص )8+ (0 اطغلا فشك ا...«  ىفنأل ىجرشلا

 ْ كواسلا مظن [41 رباكالا كداقع نامد ىف رهاوألو تيقاوملا اة فارشالا قالخأ ا

 0 ىداه ا مالا عيمج نع ةمغلا فشك (#4 ىلاروكل ليبسلا سصق "1
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 ربكالا خيش لاسر 1 (2) فوصتنلا ىف مكذلا حرش رمش 1011 نيبفراعلا قالخا موسر ىلأ

 مئاصغلا فشر ا“. راكفالا حقالو رارسالا رنك 11 ١ () ةرعاقلا رابخا ىف ةرضاخل ىسح 11

 مامالل مولعلا ءايدأ 1“ ةمان ريبعت 10 ماخملا رييعت ىف مانالا ريطعت 118 ةيناميالا

 دوهعلا ءاقو 11 تاببلجت جااش [ةان رايخالا ةرماسمو راربالا ةرضاع 4[ (") ىلزغلا

 ةلاسر 4 ةيداطعلا مكأل سرش 180 2 (خ) راكفالا نم ىفخ امع رارسالا فشك

 ةبوجالا #1 ىلنارعشلل دوهعلا 11“ قاوشالا نامجرت رش !1. | ةيميت نب دلما

 ررحلا رهتاوج 5*1  تكولسلا يهنم !1**  ىراصنالا دعاس نبال دكصاقملا كاشرأ 11#

 ىاقحلا نبال ريباعتلا باتك ام برغم اقنع 1“ قاشعلا لاودحا تايباكد 9*1

 امنتريع |( ىجوفك تالءافت !1#  دابعلا تاصرم 128 راربالا ظفحت 115. 2 ةورع 1#“

 ىسح ءدعوم [#8 ١> ضرافلا نب رمع نأوهد جرشن ا25»  ةيفشللا ضعاوق 116

 ةيزودلا ميق نبال ةييكأل قرطلا 5  هريغو بيغلا سوتف [168 تاعمللا بانك 15«

 نى ىسراشفلاب ضراغلا نأ ةيدات مرش رمش 1م ببغلا حاتفم ا1هأ ىلاد# ءولاسر 1.

 بئاوم ىساحل رشن اكد 35 ةريخذ 110 صاوخلا ىواتف ىف صاوغلا رد

 ىلوا ةركذت 600 ١ سنالا تاحفن [6 ىنارعشلل نيرقغملا هيبنت ١ ٠٠٠! ىاشاقلل نيلكاسلا

 توق 1 | سئاقعلا ررد 0  ىناليكلا رداقلا بع بقانم ىف رارسالا ةيكهب [10. 2 بابلالا

 ةيميت نبا مالسالا ييش لئاسر ةطع باتك !11* لاح حشار لاب حرش [0* ١ بولقلا

 ميشلا اياصو ىف رفذالا كسلا 1 زونكلا فشكو زومهرلا لح 4 باطل لصف 146

 نيبعبرأ ىف بانك (") ةيريشقلا ةلاسر 8 ةيدمكل ةقيرطلا رصتش# 108  ربكالا

 رمماكلا 000 ٌّ وكت زك.“  ءاهيلا باتك ا0/# 2 ىدنفا فراع ميعانم |!« ١ اهحرششو مسا

 ىلح بتاكل فال نازيم ا ١ (0) ىلازغلل تداعس ىلايميك ٠٠٠0| مكمل متاوخ 11

 ىاود نيدلا لالجا تايعابر حرش 10

 كوصتلاب ةقضالملا بتتكلا

 بقاوث ١ 0٠! سنالا تاحفن ا1.. -تاحفن ءدءجرت ١ 11١ تادعقر ءدءجرف
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 ىدنفا ىقح تادراو ضعبو ةاجانلا باتك !(م*  ءاملعلا ىالخا |ةما» 2 ىنارعشلل نازبم اذن

 حرش اكد ةياحعلا ةياحب مك نيكلاسلا ةينغو ةهيديحوت ءددوصق حرش 11

 ظرف ذيل قاشعلا تارم اكل نوحلا جات نع ىدنبشقن ةلاسر اكمح ىنم ىلا ءهدبصق

 ىممالل ناسنالا فرش 111 ١ نساحلل وشن 1 ١ نيدلا ىيحح ةديصق حرش ىف دوهشلا نيع

 تاحتر باتك- 116 >> ىدنفا ,هاطأ ميقتسملا ساطسق سرش 111 لاهخ ىناقسيش 111

 لاح ىف رودصلا مرش 158 كولسلا مظن ةعلاطمب كولملا بئارإ ضيرملا بدأ 0 ىسراف

 فشك 1 ىرصبلا ىسح اندانسال كنيشقن ةلاسر 16 )١( ىطووسلل رويقلاو قوملا

 صوصف جرش اء. سوفنلا ىكزم ا“.  ىالخالا بئارم ىف ىنالل بهاوم ا!.. راونالا

 تالكشم لح ا.ه ةنسلا لم راثآ ىف ةنألا صاير !.* ىماج حتاوأ الل“ 2 مكحلا

 هدليوسو ىنينملا تيد |”.م ىسراف خلاسر 1 ةرهغو مك صودصق ام. نودلا ىو

 ىناليكلا رداقلا دبع تاكنس ا“ ىربكلا ةخ>ضلا اك. ةلمسالا ظيوجأ ام ةرهغو

 لص نإ ىردصب مودرأب دكييذامسالا ةصالخل تميت ا!“ ميوكلا ديع مودرم كتيبذ 1

 نودباعلا جاهفم أبام ناهماس ند كيد فايسلا

 فوصتلاب ةيناثلا ةةكلملا بتكلا

 بيبغلا تادوذف اءم ىعمور كجز اهبد ر داود حرمت ام ببغلا فطخنم بانك !م(1

 لشاسر 1 رارسالا زرح حرش 1. لاهيخ ناقسوب 4 ىناليكلا رداقلا دبع خيشلل

 وفك ءدلاسر نع ىلاث فلا تابونكم ءدصالخ ل هداز ىخوش رازدلال مودرع ثالث

 مدقد جرش 0 لم ىسلبان ىنغلا يع خيهشلل دوجولا باتك ا امعماا فشك 3 ءاهسالا

 هداز ىكيش رازدلال نامت لداسر 1 سصوصن جراشو سصودحتذ حرمت ارا ةهنلاد كيرأ

 اد“. 2 ىدنفا ىحأ ىقوزيرط حرش ىف ىمداخ ءدلاسر ةيدنيشقنلا ةلسلسلا حرش +

 يرسل ىنابارشلا دا ميشلا تبث هداز قاشع هدلاسر ا!“ ىونثألا نم ءرج

 ررت 1"  راطع سنه حرش [و رهغص فراعمأا سموش 0ع عماجلا رفج ءدمجرت
 ا 59
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 ىذتأ هداز راطعل راوئالا سومش !:1“+ عما رفج مايدم باتك ا“ بولطملا

 لداع نبا ءدمهمله» بيغلا لاجر حرت ايام ىدذنفا دومد# انثل حدادملا ىنسا ىف جدانملا

 م 81د ءدلاسر ءدمجرذا ارد

 قطلاب ةقلعتملا بتكلا

 ىف ءابنالا نويع اى“ اشايه ىجاح ىلاقش ا“ ١ ّيَبطلا ةعانصلا نم لوألا )5

 نامبلا اهتم !**.4 فيرش نبال بطلا "٠  ىوبنلا بطلا ا ءابطلا 0

 بدأ ركفلا معانم ىف ثلاثلا نفلا أم ناعذالا ثيكشنت م1 دوأد ءاركذألا 10م

 سانجأ !«ه# عفانملا عمد همز“ بطلا نم سيفن ىبأ !ه“ تامالعلاو بابسالا حرش

 ىف بيبحلا ةكفم [بو» رهساو+ ةلاسر 1 ننموأا ةقك' 0 تانداعم. تائوببع

 بطلاب ةيناثلا ةقكملاا بتكلا

 تزعم رمح امامنا خمنزلا د01 راطبم تدرس
 ءدعومج“ انا هجاوناق حرش اكس هجرزمأ ليدعت اهل دواد ءدرك حد اذهل ىدنفأ

 هيفشم ءدلاسر م1 تطلا ملع ىف ريهشت (6 ىدتفأ رمع ىودسوربل ىيدإل بطلا

 لودج اك بطلا ىف ةمدرلا بانك 1٠ ىفسوي تابءابر ةلكشملا ضارمالل

 تاغل ا“  ىكرتو شرعو نيذال ىكسنينم اسبلا  ىدنفا نامهلس نهدابرقأ ال. سونفيلاج

 م ىجنرفا ايفارغج ا!“ * ىجرفا

 ىتش نونذ نم لثاسرلا عيماجمب ةقلعتملا تتكلا

 ىلع ىلجللا ناحمربلا بجر ىف بدالا ةلاسر اهلوا ىراقلا ىلع لثاسرلا ةعومجكم !

 ضغاورلا صن ىف ضراوعلا مقش ةيوفطصللا ةرايزلا ىف ةنيضملا ةردللا ىلولاب ىمسملا ريغ ىهس نم

 نيس ىف ةيءطلا ريهطت ظمدقلا مامع ىف ةيدقلا ةلاقم كيحوتلا ةملك بارعا ىف كيركتلا
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 عيفشت اال ما هركي لع مالسلاو ةولصلا ءارقا ناب ىف تابآلا ضءد ناهب ىف تاينلا ةينلا

 محلا ىف رفوالا ظحلا هللا ةغيص ىف هللا ةغيص كلام لاسرا ىف كلاسلا ءاقش ةيفنامل ءاهقف

 ةيسدقلا ثيداحالا نم اميدح نيبعبراب مانإل عذر كاوسلا ةفرعم ىف كاسنلا ةفرعم ربكالا

 ةخلاسر اوذما ىيذلا لخدحب ىللا نأ ةيأ ىف هداؤ ىت اوك عدل اسر اهلوا لشاسولا ةعو متت“ اوبابم

 حاكفلا ىف ررحلا بحاص تالكشم ىلع ىوجابصلا ىلعل ةلاسر هرخآ لاوحا نايب ىف ةيسراف

 حرش ىف ةيدضعء رميخلا كديب ةيهيرف ءدلاسر هسيرلوا رداص رقك ندنج ركا لق ىموف ةخلاسر
 هيملق ىناميا لوق ىف ةلاسر ىسحقملا مناغ نبال ةلاسر ىدعاش تالكشم حرش ءدلاسر عضولا

 | ىبأ ءدلاسر دوعسلا وبا هءديصق ىدنفأ ىلابد ءدلاقم كلو ما نبذل 0-0-5 ىلو 2 نبال

 ! هقلعتم ميس ناطلس ءةةحالفلا ىف ناتسوب نفذ نبأ ةلاسر باسل اب روهضم» جارح ةدسأ 3 للبنح

 3اةلغإب هدعومكام ان ةييكرت تايباكح صضعب هتفص نايدو مالسلا هيلع مدا ركذ كل

 ركذ اود ركذو هطوبع ناكمو :ندل سس مالسلا هيلع را جارخا ركذ ةيدل 3 ةدماكم رادقمو

 حوذ كرف هرمغو مع سيردا ركذو ع تمبمدنن كد اههذفد ناكمو ءديصَوو اودو مه مدأ تاذو

 هدالوأو 06 ميقا ربأ ركذ هرمبغو مم حلاصو مَع دوت رك ةرهطو ه«دالوأو ةنيفسلا 5 نم ركذو مع

 ةنكسو مع قحا 0 هفقدو مزمزلاو تعبجولأ ءافدو مع لمع اها ركذ مَع طوأو هرمعو ةترجا#و

 اهريغو مع نورغو ىسوم ركذ مع ىسوم ةخهخب جوزذو مد يبيت ركذ مَع بوياو اكيلز

| 

2 
 ا

 ش |وكذ نوعمشو ليووشو لفكلا ىذو عسولا كذا مع ساماياو اهمراو لييقرحو للكءوشاو عشوب

 تلمبب ءافبو همئاخو هباهذو هوكسعو هكلمو مع ناهيملس اركانا هنربو هتوذو هقعذصو مع دوأد

 دتكمو مع سنويدو ايركزو ابعشو ردزع ركاذإ مع سبجردج ركذو هلثقو مع ىديدكإ ركذ سرصحقملا

 دوع ركذ مع نامقلو نانس د دلاخ ركذ املا ىلا ةهعفرو مع ىسمع ركذ تودلا نطب أ

 000 تو  معلط«قنلا بسن ركذإ هلاوَخاو هدلومو :معلص دمك ركذ. . ةهشاغم نكذوا ءاينالا

 | عضر ركذ اهباسناو معلص ىبنلا جاوزا ركذ اهباسناو معلص ىبنلا تاهما ركذ نانحع ىا ىلا

 ىبنلا لاوحا ركذ معلص هدلوم نم هنس هدعبس دعب ثداوال ىيذ اهلاوحاو معاص ىبنلا

59 * 
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 هتامعو معلص ىبنلا مامعأ ركذ مسوملا ىلإ معلبد ىبنلا يورخ ركذ ةنيدملا ىلا هترجمو معلص

 ركذ بلاط نا نب ليقع ركذو سايع نب هللا جبع ركذ .معلص' ىبنلا مع سابعلا ركذ

 معلص هللا لوسر تقي ةمئاق ركذ معلص هللا لوسر نب ميعاربا ركذ معلص ىبنلا مع ةزمح

 فيطصلا ركد ىلا ,كذ معلص ىبنلا دالوا وكذ امهنع هللا ىضر نيسأملو ىسأمل نيطيس ركذ

 بلاط, قا نب. ىلع ىبنلا مع نبا ركاذ نيروذلا ىذا نامتع ركذ , تاطشل نإ نك 1

 ركذ ىلع ىب ىسح لئققم ركذ نيسح لققم ركذ ىلع نب نيسحلا ركذ ىلع لتقم ركذ

 نب نودباعلا نفز ركذ لم رابخا ركذ ناورهنلا لحمأ ركذ ىلع برح ركذ نسح تافو

 ركذ رقايلا محم ىب ىقداصلا وفعج ركذ نهدباعلا نيز نب رقابلا رفعج ىا ركذ نيسح

 نب ىداولمل رفعج نا ركذ مظاللا ىسوم نب اضر ىلع ركذ قداصلا رفعج ىب مظاللا ىسوم

 ىداهلا ىلع نب ىركسعلا ىنسح ركذ ىداوإل دمد نب ركسعلا ىدام ىلع ركذ اضرلا ىلع

 ىلع ةباحصلا ركذ ةيديزلا بهذم ىف ركذ رظقنملا ىدهملا مامالا ىركسعلا دمدم ركذ

 باطل نىب رمع نب هللا بع ركذ نيقباسلا ىم دوعسم نب هللا دبع ,كذ تاقبط ثالث

 نيرا نمنا وك .١ ىحولاب نيم: تباكب ىَبا قيزاوكذ, ,ئضتولا بنك ئراشتالا تدك لإ اذ

 دعس ركذ دللا يع نب ةكلط ركذ ماوعلا ند رهبز ركذ معلص ىبنلا مادخ ركذ كلام

 ند وردع ركذ ىراصنالا دللا ليع نب رباج ركذ نجرلا كيع دمسأ ةريره ىقا ركذ صاقو قأ ىبا

 رذ ىاركذ محارجكللا نب ةديبع نسا ركذ دهيز نب طعس ركذ ىسافلا ناملس ركذ صاعلا

 بويا أ ركذ ةدايع ىب دعس ركذ تمام ىب ةدايع ركذ لبج نب ناعم ركذ ىرافغلا

 تراخل ركذ... .ىراصنالا ةحلط ركذ , كيلولا نب. تلاخاركذ + نانسا نبا ببك ركذا  ىراشتالا

 نايفس كا نب ةيواعم ركذ هللا دبع ند ريرج ركذ سوأ نبا ىرادلا ميمت ركذ ماش نبأ

 نب ديعس ركذ ةحاور نب هللا طبع ركذ فوع نب نورلا دبع ركذ ىردخل كيعس ا ركذ

 نبا ناسحو لهايلا ماما نأ ركذ كيز نبا دردلا نأ ركذ رهع ىب هللا دبع ركذ 2 ةمشح

 سلعس ركذ زورعم نب رملا ركذ ريصح نب ديس ركذ هريغو متاح نب ىدع ركذ تباث

 ملسم با ركذ» نيعباتلا ئم رابخالا ركذ ىنرقلا سيوا ركذ
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 نب ةمقلع ركذ مساقلا حم نا ركذ بيسملا نب كيعس ركذ رابخالا بعك ركذ. . ىنالوشل

 ضيع ركذ سواط هللا سبع قا ركذ سيف نب فيخا ركذ ميهاربا نب رمع ا ركذ سيق

 ركذ ليحارش ىب رماع ركذ ةدانق باطل دا مركذ هللا دبع نب لوككم ركذ عفان نب هللا

 ندا ىسيع دا ركذ ىودعلا ملاسلا رمع ىاركذ يقع ند هللا كيع ركذ ناميلس بويا نأ

 ةمركع ركذ , رمبزا ند ةورع ركذ 2 ةورع. نب ماشه ركذ. ىراصنالا سيز ىب. كيز نا ركذ . ىلهل

 ندا ىفوكلا شمعالا ركذ محيرش ىضاق ةيما ىأ ركذ ىمودخملا ركب ا ركذ هللا دبع نبأ

 عدجالا نب ورسم ركذ نيبعم نب ىببح هءايركز لا ركذ ةنييع نب نايفس ركذ نارهس

 ىروثلا نايفس هللا تبع ىنا ركذ ىروباسينلا ىلعتثلا لأ ركذ ىيريس ىب ركبذا ركذ

 برزح اهلوا لثاسرلا ةعومج )سبب 2 ىديسالا ميكأ نب ىمد ركذ حابر ىلا نب اطع ركذ

 01000 كليتي از, نيجوتلا, لملك بازعا ( | ىيرجكلا .. تاحألا  نسعباب نامي ىف ,تادّيجلا ب, _مظعالا

 ةيسدقلا تيداحالا ىراقلا ىلعل رجلا برح مخنالا درولاو مظعالا بركلا كيجمتلا نم

 لئامشلا ةحبز حاكنلا باب ىف اتيدح نيعبراب حافل عفر نيبملا نارقلا لضف ىف نيعبرالا عوج

 ثيداحالا نييبت ىف تاينسلا تابهلا ىراخبلا باب لوا ىلع ىراقلا بادا لئثاسولا ةدمعو

 بيرقت ىع ءاملعلا ضيعبت ىوونلا مامالا عم ىرزال مامالا ثحب ةيوقت ىف ةلاسر تاعوضوملا

 نع ءامعالا ةيلست دكاوسلا ظفرعم ىف كاسنلا ةفرعم موهفملا لابصمو مولعلا حاتفم ءارمالا

 ىف ةربلا ةلاسر ةيكل ظفرعم ىف ةيترملا ةيسنلا . ديعولا بلج ىف ىيحكسلا لوقلا ىمعالا نب

 فيقدت ىف باستحالا فقيقدحت ةلاسرال ةلالسلا ضفاورلا مذ ىف ضراوعلا متش (49) ةرهنلا بح

 فلا عفت مورلا للصف: ىموظنملا رجلا , ااهلؤابىوململا دجا عاهشلا( لئاعيرالا كابلي .!ايباستتالا

 تادابعلا ررد لثاسرلا نم هريغو ةروكذما ةموظنملا ليمتو لبيت ىنوعيبلل رثالا ةموظنم جوش

 دوقعلا تاراعتسالا ىف تادابعلا ررد ىلع ليذ تاراعتسالا ىلاعم فيقكات ىف تارانشالا .اررغباىف

 (") غيلبتلا مكح ىف غيلبلا لوقلا هرصتخم قارعلل بورضلا ناعنلا بصذم كعاوق ىف ناسا

 ناهذنالا ءالج باقعلاو باوثلاب كيعولا فلخ جارعملا ةليل ىبنلا ةيورب جاهتبالا ىنسح

 ىف سايكالا ريسفت ةيفريصلا ىواتفلا بحاص لوق ىلع ةلاسر ىكمب سيل ةليسم فريقدب
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 ىف نونكملا ردلا تثير حالطصا ىف ىنوعيبلا ظموظنم سانلل عضو تعيب لوا نأ هلوق ريسفت

 خلافك مكح ىلع ىبغلا هيبنت مالكلاو ةيادهلا حتفب ةيارحلا بابرا فادمأ نوعاطلا ىلع مالكلا

 ةيرينعلا ضرأ ىف براجتلا ىنعم نامب ىف بلاطملا ىنسأ نونفلا يزوماب نويعلا ةرق ىبصلا

 امي ةلاسر ةمقمقلا ةلمسم ريرح ى ةمظتنمل ةروسلا ةنيفسلا ىف ةولصلا ىف ةنيمثلا ةرهلا

 ةيقب هدمح نمل هللا عمس ىلصملا لوقب قاعتت ةلاسر لئاسم سمخ ىلع باوكلاب فلعتي

 ضورلا مانملاب رهسلا تمادب هلوق نم هداز شواج لوقب فلعتت ةئاسر ةلعالا ةيورب ةلجالا

 ةسيفن لاسر ةءومكام ن1 هبادالاو راكذالا ىم اردو ارك رفاسملا هيلا جام اميف رعازلا

 نيدهتجملا تاقيط ىف ةلاسر ءامهسالا ضعب تافيرعت ىف ةلاسر كقنصأ ةدربلا ةديصق حرش

 ةنسلاو بجاولاو ضرفلا نايب ىف ةلاسر ةفينح ىنا باكا لداسم ىف ةلاسر ىبلح سمشلل

 وهو ىسدقلا تيردحلا فقيقح ىف لاسر ةولصلا ىف طسفألاو هوركملاو ماركو حابملاو تكشلاو

 تافيرعت ىف ىرخا ةلاسر تافصلاو ءامسالا ضعب تافيرعت ىف ةلاسر اونك تنك ىلاعت هلوق

 جر سمو اهضعبو عوفرم' اهضعب ىنلا تثيدادالا 3 ةخلاسر ةرقيلا ذر وسب قلعتي ام فشك ةلاسر

 ةعومكام مم. ةروهشملا ةيرمكلا ةديصق ةيوبنلا ةيلألو ةليلخل كناوقلا عوضوم اهضعبو

 ةبترلا فعاوقلا ىرعزالا كلاخل بارعالا حءاوق حرش وحنلاب ةقلعتملا ةيترملا هداوفلا لئاسرلا

 جتفلا ا ريا ةيدضع حرش بادآلا ف ةيدضعلا حرش عاضوالا ىف ةيحصعلا ةلاسر حرش ودحنلاب

 ةمدقم ةلاسر ةلوبقملا لثاسرلا ةعومدم اما رشعلا تالوقملا نابب ىف ةلاسر بادآلا ىف

 رخآ مرش اهحرشو اهتيشاحو ةينيعبرالا تاكن اهحرشو رظنلا ًاشذ ةلاسر اهحرشو هريغو ىاعرب

 تحابملا كلم ةبوجا ىلع ةلمتشم ةلاسر فئاطل سمخ ىلع ةلمتشم ةلاسر ىناعربلا ةمدقمل

 ضاير لئاسرلا ةعومجحم !ند“ دوجولا بجاو ةطحو نابيب ىف تاكنلا سفنلا ىف ةلاسر

 ةيعللا ءانيب فلعتت ةلاسر ةدربلا ةرضح ىلا ةرفسلا ةفحن رجح نبال ثيداحالا لوصا ىف راهزالا

 ةلاسر ملاعلا ماظن ىف مكمل لوصا معلدع ىدنلا جاوعم ىف ةلاسر ةيسدقلا رارسالا ىعاشم

 سأر ىلع هللا هقعبي نم هيبنت صودصقلا ةيوجا ىف ةلاسر رايتخالاو ةردقلا ردصي ام فيق# ىف

 مالسلا هيلع ىفطصم ءدعيرشل ىسيع للهع ىف ةلاسر ىسبقلا حتفلا ىلا ءءديصق حرش دنا لك
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 لئاسرلا ةعومج# ان» هوسوك هدوزغ ىف ىدنفا هجاوخ ديرأت كلو ناطلسا ىونثم

 كثيححح حاورالا حانج هدرب ههديصق مرش ىلاتاخ هديلح ةيرضملا ةهطيصق هداز ىسكرن طخ

 ءهمجرت كداقع ىف ةلاسر ةغللا ف برطق ثتلثم هجرفنم ءهديصق حرش ىورقنا ليعمءال نيعبرا

 هدمجرت كرابملا ناضمر لداضفو ىكذز ءدياكح هداز ىسكرن لاثمآ فقل نازيم سزولا اهيا

 ادع  رخلآ ءديعدأ ركلا بوح ىضاير همان ىكاس ةييهلا ىف ةلاسر هيرمخ ءهديصق

 هيعضو نغمه ةيسمشلا مرش ءديشاح تاراعتسالا حرش تاراعتسالا ىتم لداسرلا ةعومج“

 راونالا بانك ىج هيفاك تافلوم امه تاراعتسأ ءاكبب هثباءدح ةيعياب حوش ةخسبفن كئاوف

 دكيهوتلا باتك ريسفتلا ملع ىف رينملا باتك كثيردأل ماع ىف سيفنلا باتك ديحوتلا ماع ىف

 مصاوعلا طالغا ماوعلا طالغأ صاوغلا رد لئئاسرلا ةعومجام ا." ١ سديمحتتلا حرش ىف

 لئاسم ىطويسال هياقن مرش هيارذ مامثت ىناودلل ةيلصتلا ىف ةلاسر ىطوهس انالومل ءافو ىطويسلل

 كئارف هداز اشاه لاهل ماوعلا طالغأ ةرظانملا باذآ ىف ةلاسر نييفوكلاو نييرصبلا نيب ةفلتخملا

 ةبسن فقيقحت ىف غلوعم ةلاسر ةلكاشملا فيقحن ىف ةلوعم ةلاسر زادما ميسقت ىف ةلاسر

 فيقحن ىف ةلاسر رمضلا لح ف ةلاسر ءايحا ءادهشلا ناب لوقلا فيشحن ىف ةلاسر عمل

 ىنارولت ءالولا ىف ةلاسر اًدعاصف ةنس فلا هريق ىف ثكمي معلص ىنلا نا ةلاسر صاوخلو ايارملا

 ىنب بقانم ىف ساسالا ىطوهسلا مامالا لئاسر ةعومجام مب ورسخ انالوك ءالولا ىف ةلاسر

 ةحبز ءاعدلاب ىديالا عفر ثييداحا ىف ءايولا ضف بعاذملا فالتخا ىف بهاوملا لييزج سابعلا

 نم ىلع ثرلا ىفاقم قزرلا لوصاب ففولا لوصح ةينطلسلا لضف ىف ةفينما ثيداحالا نب للا

 ىللع ءاكتالا ىف ةداسلا كاور ام ةظجرلا لوزن ىدهملا رابخا ىف ىدرولا فرعلا ةلالسلا بذك

 ىف مظتنملا حملا سانإل ساسحا ءابحالا ماهس ةينيولا ةلالسلا ىف ةيذزرلا ةاالسلا ةداسولا

 ,دونت لماج وهف ملاع انا لاق ثيدح ىف للعانما بذعا ةدكدسلا ىف ةكنملا مظعالا مسالا

 لوقلا ,يهلاب رجرلا طونقلا ظافلا طمض ىف توبثلا ىنامالا لوصا ىلدحنلا لوقلا هكلحلا

 اف فيبللا جزومنا معىون ىدلاو ىف ةاكنلا ليس جرفلا ىف جرالا جيبذنا نييعت ىف ميكعصلا

 ايتفلا بدا ملاكا ررد رضأللو ضايرأاو ءاملا ثيد'حا ٌّق رضنلا ةلاسر بم مهد سثةاصخ
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 باقلا دوجو ىلع لادلا ريخلا تيبملا نفع تييثتلا ةمطافلا ءامسا ىف ةمسابلا روغثلا

 ريركت ىف لالظلا درب لرزغلا ىف لزجلا رجالا عنقتلا ىنعم ىف علضتلا داوقلا ةولس لادبالاو

 ىف باجتنالا ةفعت مايقلا موي ىلا ةمالظلا ريخأت ةمذلا ةءارب بلط ىف ةمهلا لكب لاوسلا
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 بيرالا مالعا تحوصلا ىف تسلا ىسح مهتدعو ءادهشلا لالهلا غوزب باحتشلا ةلششم

 تر ىف ضارغفالا مبستلا ةولصل يحصتلا ةكملا ةماسا ىف ةلاسر نيمرخل ةءواسم ىهست ةماقم

 لالهلا فصو ىف ءىلءأللا فصر نايصخل ماكحا ىف نايقعلا مآ ةعراصملا ىلا ةعراسملا ضارقعالا

 ىرسالا ةصق حرش ىف ىربللا يذلا ةنماكلا ةزرابلا كثاوفلا ءالقثلا رابخا ىف ءالينلا ةفتأ

 عولط جوعلا مريخ ىف جوالا بلح داريا نع باوجلا ىف بليلا سبيل خفالللا ةيقر ىف ةفاثالا

 لالزلا فشر ةماقم كثيدال بابل ىف بصتقملا مء ىبذلا مكح ىف رعابلا ايفخ ناك ام راهظاب ايرثلا

 ماهتا ىف ةلاسر نامل دوقع مارعالا رابخاب ماركلا ظفحم براوشلا صق ىف براملا غولب

 ةفيرشلا ةريس ىف ةفيرظلا ةفكلا شوبأل رابخا ىف شورعلا راهزا كثباعلا ىرشب ةياردلا

 ةااسر فيرصتلا ملع ىف لاسر ةرونلاب ءالطالا ىف ةروثأملا رابخالا محيوارتلا ةولص ىف جباصلا

 رشع ريسفت لثاسرلا ةعومجام ادع ١ فوصتلا ىف ةلاسر ميرشتلا ىف ةلاسر طخل ملع ىف

 ىف ةلّمسم لاسر عبرالا بسن ةلاسر قرفلا ىف ةلاسر رمكلا ميرخحت ىف رمألا ميلعت كثايآ

 عضو ىف ةلاسر ىناعملا بحاصل هكراشم ءهلاسر هداز ىربكشاطل تاغفتلالا ف ةلاسر ىوادتلا

 ءامسا نا ىف ةلاسرا ىناودلا لالجلل نوعرف نامياب فلعتي اهيف ةلاسر هلاعقسا فدرطو واك

 رجم نارقلا نا ىف ةلاسشر ميدقلا هللا مالك نارقلا نا ىف ةلاسر لامك نبال ةيقيفوت عت هللا

 ةيترم ىف ةلاسر دابعلا لاعفا فقلخ ىف ةلاسر هب فآعتي امو اديقم ظفللا عضو هتغالبب

 ةلاسر ةلمسبلا ريسفت ىف ةلاسر نيوضتلا ىف ةلاسر برعلا ىوس ةنسلالا رداس ىلع ةيسرافلا

 تاقيلعتلا ضعب ة*لاسر ةيآلا ىساور اهيف لعجو ىلاعت هلوق ىف امك لعاوذ ىلع عمجكلاب فلعتو ام

 لاولا ضعب ىلع هداز ىجكقرطل ةقيلعت ىمورلا ىنشهيل نينقيلعت ءدلاسر لامك نبا نم ةلوقنم

 هداز كب ىفطلل هلل دل مال ىلع ىرخا ةلاسر هل ىرخا ةلاسر هداز ىريكشاطل ةقيلعت

 نبأ ةيثرم جرش تثتيدحلا جحلطصمب قلعتي ام ةلاسر اناكوك نبال هجولاب قلعتي ام لاسر
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 كفنصمل ةياقولا حرش نم سيفن لقن نودلا باهش ضئارف ىف ةلاسر رايدلا نمل دوعسلا

 ةرخافلا ةرد لثاسرلا ةعومجم امم1 ىناودلا لالجال ىرخا ةلاسر دوعسلا نال ةقيلعت

 نارقلا ةلجح بادآ ىف نايبتلا ضورعلا ىف ةيجرزخ ىراضبلا تايثالك ةيظعولا ةديصق

 نامج ىف ىكرب دم ةلاسر ىنوعاطلا كصر ىف ةلاسر ااه لامك نبا لثاسر ةعومجام

 تامالع ىف نايبلا صيخلت ةلاسر اشاي ىلع ديهشل رديح خيش هدلاسر تاداعلا قراوخ عاونا

 ىطويسلا فيلأت ىم كلجملا اذه ىف 1/1 ىكاكسلا هلاق ام ىلع نإ ةوعذ ينامرلا ىدهم

 رضاون حاكنلا كعاوق ىف حاشولا باتك لالهلا فصو ىف ءدلمأللا فصر ناشبحلا نأش عفر

 راتكخملا ىناليك رداقلا كيع بقانم ةلاسر لئاسرلا ةعومجم | ىينلا رداوذ ىف ككيالا

 رعل مئانلا هيبنت تاعوضومو ةياردو ةياور ثيداحال فيرعت ىف ةلاسر راونالا علاطم نم

 بجر رهش لئاضف هنع هللا ىضر نيسكل لثقم ىف ةلاسر رضخل ىلع مالكلا ىف رضنلا ضورلا

 ىف ساسالا ةطيذ نابعشلا ىم فصنلا ةليل رخا لئاضف نايعش نم فصنلا ةليل لثاضف

 نيراحلا حالص ىف نيرونلا ىلالبنرشلل بونذلل ةرفكملا لاصل ةفرعم نيدشارلا ءافلخلا بقانم

 نيبمدانلا ظاقيأ نيكلاهلا ظاقيا ةولصلا لدعم ىوكرب تافلوم كلجملا !ذه ىف !:1“

 باتك نيلفأتملا رخذ .ةولصلا فيرعت . بولقلا ءآلج 2ناميا فيوعت ديوجتلا ىف ميتقي رد

 ىف ةيشاح فطنم لا ىف كيس ءءيدلو لئاسرلا ةءومكم [:18 مزراص فيس  تانلمل تاضور

 107 تر تاسرلا ةةلعومجما 141001 جيدوعسلا ىالعدلاسر !!لوقتملافقو : قالراصا فيس .قاذالا

 افصلا ناوخا فاحتا نيكيشلا لّداضف ىف نينيعلا ق خمدالا لئاضف ىف ةمهملا لوصفلا ءافاخل

 نيبطاسالا ظفحم سامعلا ىنب بقانم ىف ساسالا ريمكلا مامالاب ةةلعتم ةلاسر هافلذل رابخا ىف

 حرش دئاصق ةعوموكم اى 2 ةيرصملا ءافلضلا ضدراوت نيطالسلاو ءارمالاو ءافلخلا رابخا ىف

 ءيديصق مرش ىملس دا نبأ ريعز ءدحيصق مرش ةفرط ءهديصق حرش سيقلا ءىرعأ ةدوصق

 تراكلا ءهىديصق حرش ةرتنع ءهلبصق حرت موةلك نب ورمع ءدديصق حرش ةعمدر نب سلييل

 ءامدأ قزرلا لوصاب ففرلا لوصح ىطويسال لثاسرلا ةعومكام | ىركشببلا ةزل> بأ

 نيسح ةيبرعلا مملع عضو بيس بايثلا لصف ىف براملا غولب تميبلا لما لئاضأف ىف تعمأأ
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 ىف جرالا باتك نيضيشلا ٌبس لثما برض لهج ىف لسألا عق» كلوملا لمع ىف. فصقملا
 هابتنا ناك امم ححبا ناكما ىم سيم ىف ناكرالا نيدشت .تمصلا ىف سمسلا ىسح» جرفلا

 عت هلوق باتك رجوهلاب رجرلا باتك مع ىبنلا ىا ىف باوجر لاوس تونقلا بوجو ءايكزالا
 صاوغلا ندا تامذقم عبرالا تاماقم نيفيرشلا نيمرل ىلا ىيروزملا باتك ءاشي ام هللا ومي

 سايا ىضاق ءدهمجرت زومهملا ةديصق بكلام مبدال لعفلا ةينبأ لشتسرملا ةعومجام

 ىضاقل راونالا علاوط لئاسرلا ةعومجام 08 رابكلا ليصفت ىبعذلا عمج ام ىلع رابكلا

 بيذهت ردقلا ءهروس ريسفت ماللا ملع ىف نويع ىلخل نيدلا رصن هعيشاح ىواصيب

 ةلوبقملا لداسرلا ةعومجام ا... ىجثوق ىلعل ةئيهلا ىف هللسر فوصتلا ىف لاسر فطنملا

 نم ىقاثلا رمسقلا كب رصخ ةبيتوت دئاقعلا ىف ةبوطنم ىرزجعلا فورال جراضم ىف نقم
 نبا ةموظنم تاقرم هعلاسر ا!روز ءةلاسر راكفالا ةبخ نتم لوصالا ىف ةديصق مالكلا ملع

 هيفاش ءدموظنم ةيعضولا ىتم ةيدرولا ةفحت بدالا نازيم بيبلط.ىنغم رصتخم ىنابهو

 تايعيبطلا نم تلاك مسق ىلعلا ةدير اهلل ىف ةبوظتم ىسئدنا ىتم سورعلا ىف ةموظنم
 ةعومجم ا .بيإلا عبر ةلاسر باسل ىف ةّيداهبا قومفج نيونيلاج رصتخم ١ مرشح ملِع

 هلام, باسل ىف ةيئاهب مرش بالرطسا هعفح بالرطسالا عضو بئاجتلا راهظأ لئاسرلا

 ىكمسلا ىقتلل هيلع لدي امو لك ماكحا هدلاسر ةسيفنلا لثاسرلا ةعومجام ادع >< بالرطسا

 ةغللا ىف برعلا ماظن ءهلاسر وحنلا ىف ىريرح مرش وحنلا ىف اهحرشو ةيدرولا ةحفنلا

 ةعومج# لع بجاح ىبل ةيفك ةعامج ىبال وكنلا ىف ةمكقم اشي ام ىبال كيقملا ةلاسر

 لح نايب اوهرلا ةقيقح نايب نيلفأتملا رخذ نيللاهلا نافنا ههمجرت حيكلاهلا كلفنا لئاسولا

 ىفو ملاوعلا ركذ ىف ةلاسر رايتخالاب ردصي هللا نم رحصي اه اًميدق نارقلل نوك رمل برش

 ةلاح فاصنالا هيرومأم نينذوملا ةيلصت ىف ةلاس, عاخدلا ىف ةلاسر اعريغو سفنلاو لقعلا

 بهش نايب ةلاسر ةيكاتسملا ةيعدالاو تادابعلا لفاون ىف ةلاسر ةحئاصملا ىف ةلاسر ةبطخلا

 لافذا موهفم لاطبا ىف ةلاسر ن'رودلاو صقرلا ةمرح ىف ةلاسر نيمئانما ظاقيا ةلاسر نامالا

 ني.ضتلا ىف ةلاسر برعلا ةغل ىف عسوتلا ةلاسر باطخلا ىيولت نايب ىف ةلاس, ىجالاهلا
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 ىفاعملا ىف ةتموطنم لئاسرلا ةعومج# ام.6 ١ تاويلاو بئاغرلا ةولص ىف ةلاسز ايرلا مذ ىف ةلاسر

 ام.و دوجولا ةدحو ةلاسر ةيسفلاو ىمككلا ىف ةلاسر ةييملا ةيادهلا ىلع ىرال ةاطجلاو

 ىدهملا رابخا ىف ىدرولا فرغلا ىظويسلل مع ىسيبع لوزن ى مالعا ءولاسر لشاسرلا ةعومج

 هدعقو شماهلا ىف ىسرافلاب زار ىشلك مرش ىف ىدباللا دمدم ميشال ىدهملا رابخا ةلاسر

 ةخل ىف ةينإب ةلاصر ةيكرتلاب ضرافلا نبال ةيناتلا تايبأ حرش ىسيو تالاقم ىسبو هدمان

 ىف ةلاسر هل نيعبرا ثييدح حرش لامك نبال نيعبرا تيدحح حرش لامك نبال ةيسرافلا

 (4) هيمابملا نوك ىف ةلاسر ندوبالا ىف ةلاسر مالللا ملع ىف ةلاسر ةلاطيلا مذو ىجسلا حدم

 لاسر مع كبح نوك ىف ةلاسر بيغلا ىف ةلاسر ةلمسبلا ىف ةلاسر هدحاف ريسفت ةلوعكم

 ةلاسر دوجولا ةدابز ىف هلاسر داك ىف ةلاسر عمجلاو ةيسنلا ىف ةلاسر داسجالا رشح ىف

 ميسربغ ىف ةلاسر لقعلا اظيقحت ىف ةلاسر تاذلاب بيجوه عت هللا نا ىف ةلاسر بيرعت ىف

 ىف ةلاسر مكحلا بولسا ىف ةلاسر رزوجالا رادم ىف ةلاسر .... فيقحت ىف ةلاسر رهخل

 نر ةلاسر محورلا ىف ةلاسر هزجتملا اقيقحت ىف ةلاسر ةزرجخم نارقلا نوك ىف ةلاسر فيدنزلا

 ةعانصلاو مظنلا ىنعم ىف ةلاسر صضصاوقلو ابازلا فيقحت ىف ةلاسر ىنارقلا فلخب لوقي نم

 ىف ةلاسر هايحا ءادهشلا نا ىف ةلاسر ىعاهسلا ثنوملا ىف ةلاسر سيللاو سيالا ىف ةلاسر

 ناسالا ةيزم ىف ةلاسر ةيضيعبتلا نم ىنعم ف ةلاسر ردقلاو ريخل ىف ةلاسر نيدهتقجلا تاقيط

 ةقيقح ىف ةلاسر دالوالا نالوا ىف كثنبلا ىلو لوخد ىف ةلاسر قرعلا ريغ ىلع ىسراقلا

 يودنلا نينملا ةزهجت ةلاسرابا:ىوكربللا ةولصلا' لليدعت» ظلاسر «١ ىطومسللا ةيّههلاىفاةلاغرا متمإل

 ةلهسيلا حرش ىف ةلاسر سوفنلا بيذهت ةلاسر بداغرلا ظولص ليضف ةلاسر ىراصنالا دجال

 صئاصخلا ىماج الم عماول بجاولا دوجو ىف ةلاسر كثححلا بادآ ىف ةلاسر ةلدهمألو

 0١ دانا ىزلميف دياذا تاللزاتئريشفلا سلال داننالا جرقاوب ىسنلاءالسالاا حرش ىرعلا

 ىف فشللا ظفاح تاهيلوغ ضعب يرش ةلاضلا قرفلا مرش فقاوم حرش ءدمجرت ندوبالا

 00 1 دادس برجال ىطيعلا دلتا يئلسممابا علل اربط رح كادر )كلا مالا الانام

 ديحوتلا ةملك حرش ىلاودلا لالجالل تايعابر سرد هيرمخ مرش مظعالا مسالا ىف ةلاسر
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 جاضيا رون بواقلا ءالج ىراقلا ىلع بقانم لثاسرلا ةعومجحم اا 2ىدجو الا ىكرتلاب

 ةموظنم ىطويسلل كيهشلا قح ىف ةلاسر لداسرلا ةعومجم اه. ىيط ثيدح

 قي ةلاسر ىديملا قح ىف ةلاسر تايهلا 0 ىلع مالسالا ددكم نم ءاج ىف ىطومسالل

 رابخا ىف ةلاسر معلص ىبنلا ةيلح ةلاسر معلص ىنلا ةيور ناكما ىف ةلاسر مع ىسيع لوزن
 بادآلا ىف ةلاسر رجح نبال ىلا رش نم اهلئاق سرحي ىتلا راكذالا ىف ةلاسر نوعاطلا

 لافتحالا تبقلا ةلاسر ىطويسلل دالوالا توم لضف ىف ةلاسر ىنوعاطلا هب ايحا نمب ةقلعتللا

 ةفينملا جرحلا ةيارحلا مامثا هحرش عم هياقت نيدلا ىيحح ةيربت ىف ىبغلا هيبنت لافطالا رماب

 تيداحالا نم تاعوضوملا ىف ةلاسر معلص ىنلا ىدلاو ىف ةاجنلا لبس ةقيرشلا ءابالا ىف

 نايب ىف اللاسر ةيعفاشلا ةيفنامل ءادتقا ىف ةلاسر ةديرف ةلاسر لماسرلا ةعوم# اه.

 هقفلا ىف ةلاسر كثيبللا نا هيقذ ةمدقم ةلاسر دق فرح فيقكت ىف ةلاسر ردصملاب لصانل

 لضافلا لاسر 1 اقافنو ارفك شا ىلب شايلزق ريفكت ةلاسر ةعامإل ةولص ىف ةلاسر

 ىلا ةيمذخلا وظن ربرحلا شارتفا ةلاسر حاكنلا ىف نيلدع نيدهاش روصح ىدننا دمحم

 نمضتن نيتدجحسلا نيب ةسلإل ةدعقلا ةرولصلا دعب ىسالا نيا هللا هللا بجكلا دنع ةملسأا

 ىف نيقيأ وا غيأ ةءارق ءاجانتسالا ةلاسر هفاصوا ريغتب سنتي رهنلا ءوضولاو لسغلا

 عيبلا ىف ةملظلا لاوحا ناميالا كيدجت ىف ةلاسر ههجو ىلع هب لومأملا تابثأ ميوارتلا

 هيحضا ىف ةلاسر ظعململ ىف ةظلاسر ةبوصقملا ثاريم هدلاسر فقو ةلاسر راجتلا عنمو

 ةلاسر ليفلا ةلمسم ىف ةلاسر ةنأرملا نانتسا ىف ةلاسر ةولصلا مايق كنع نانتسا ىف ةلاسر

 عوكرلا دعي عيمستلا ةلاسر صاصقلا توبيث ىلع لاسر ةولصلا فيرعت ىف ةلاسر رفاللا ةعاط

 نوسلوا ريخ كحايص مالسلا دعب ةلاسر هسيد مكيدتدا نالف ىنسدنا ةنتروع ديز ةلاسر

 ريخا رشع فاكتعا ةلاسر رهمالا ممدقل جرخ نم ةلاسر رجحلاب لتق ام ديص لح ةلاسر

 ادع ام زوج له ةلاسر هيلع تيقب ام مكمل مودي ءدلاسر ةنيعلا عيب لاسر ناضمر نم

 رافللا ةلاسر دهتدلا دهعت ةلاسر ةغللا لحما تاثرصت ةلاسر تانوزوم لا نم ريناندلاو معاردلا

 ةلاسر نيف ىلع حسم ةلاسر سرعلا ظميلو ةلاسر ىاعون ىيهشلا ةلاسر رانلا ىف نوهبوم
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 ضعب ىلع مهضعب نيملسملا ةداهش ءدلاسر ةوسناقلا ىف ةنسلا ةلاسر نمثلا دوجو سفن توبت

 سجان مشولا ةلاسر تامف ىمذ نم ىرتمما ةلاسر رقفلا نظل ىدغ نع ةوكزلا عفد ةلاسر

 ةلاسر ضفاورلا دالب نيدو مالسالا دالد نيب ةلاسر ربقلا ىلع عضوي ام ةلاسر هقلازا بج

 فلخو ىلذ اذا فحصم ةلاسر ةفيرش ةولص ةلاسر نيجلاك ماعطلا دود ةلاسر ةوكولا فرصم

 ةيحللا عيمج ىلا ءاملا لاصيا بوجو ىف ةلاسر لققلا ةرافك لالخ ىف ةأرملا ضيح ةلاسر

 ةريبك ال ةلاسر ةحافلا ةءاوق ةلاسر ةيدحللا ىف نوفسما ردق علاسر اهريغو ىالط ةلاسر

 وثا ىف انلونا انآ ةعارق ةلاسر () تاعوضوم ثيدح ةلاسر ىسيع الأ ىدهم الو رارصالا عم

 داحكسلا كملسم مالعلا ةضافا مجالا ةلسلسملا ثيداحا لثاسرلا ةعومكم ادا. >ءوضولا

 ردص خيشال نورشعلا تازومرما ىناهفصا بغار ةعومجام اه دادعتسالا (ئوذ .دادتنا

 ةعيرشلا مراكم ىلا ةعيرملا باتك ىلازغ مامالل هلعا ريغ ىلع نوغضملا فاعلا نيدلاو ةلملا

 نداوف ىف كيذ ةيفوصتلاو ةيمكحلا نم ذين دكقاوفلا ةظميقلا لاوحا ةلاسر ىناهفصالا بغارات

 ةيجارسلا ىدتم هجرفنمو هيجارس ظعومدام ادإ"  رارسالا ةافصمو راوذنالا ةوكشم ريسفتلا

 جتفلا نا ةديصق حرش لاملا ىلح اب هلوقب ةموظنملا حرش ةجرفنملا جرش هجرفنم لئاسم

 ىف بقهاوملا ليزج بيرغلا بيترذ ىلع نيعبرا ثيحح لداسرلا ةعومجام اها“ ىلا

 رخآلا هجولا ىلا رظفلا وجرا ةعءامج ىف ةلاسر فرظلاو ىلوالا ماكحا ىف ةلاسر 2به'ذملا فالنخا

 كلم ريونت ةيجانلا ةرشلا رابخالا كيكشت ىف ةلاسر لامك نبال كئاوقلاب نامسملا ةلاسر

 لساسرلا ةعومكام ]ما عسفن فرع نم ثيدحدح ىف هيشالا لوقلا كلما ةكيور ناكمأ-ق

 خيشال تافصلاو ءاشنالا عيدي باتالا ميعهانم ىف بابلالا جعايم طاوطولا كيشر تان دم

 ملع ىف جيرامشلا ثوغربلا طئاوذ ىف ثوقرطلا تالسارماب فاعتت تايبا ررغ لينال ىشعرم

 خدراوتلا ةصالخ رلثاسرلا ةعومجم اهاد باقلالاو ءاهسالاو ىنكلاو ىلكلا ةلاسر خدراوتلا

 ماذا ديا نب ديد ةموظنم خيراوتلا ىف ةلاسر بملح ةنيدمب اتفالاب ىلتبملا ىلع سيرو

 دقعلا ىومالا دى. خيشلل مدرالا فدصملا موسرم بانك ةييضمألا راوج . لثاسرلا ةءومجم

 ةيركفلا ةامتبلا ةلمسم ةلاسر ٠ .ىراقلا . ىلع: لثاسرلا , ةعومجام أ نروجالا""ىجالا :نيمقلا
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 باب حامل عفر ىسدقلا ثيداحا اًثيدح نيعبرأ ناوقلا 0 ديحوتلا ةملك بارعا ىف

 باستحالا  فقيقدت ٠ سايع نبا لئاضفب ساتيتسا ١. "ىئاقعلا حرش ىلع ددالقلا ىئارف حاكنلا

 نامب ىف ةقينح دبا كقتعم ىمعالا ةياست مع ىنلا ءابنا ىف ةلاسر باستنالا فيقحت ىف

 ةغبص ىف هللا ةغيص ىراخكبلا باب لوا ىلع ىراقلا بارعا ةيفنخل ءاهقف عينشت ةولصلا دارفا

 ةريخللا لوالا فص ىف لوصملا للضفلا ةملاسلا ظسدقملا ةينلا نيسدكب ةظبوطلا ريهطت هللا

 صيرصتلا تايالا ضعب نايب ىف تانيبلاب ىمسملا باقكلا كاسنلا ةفرعم ةمهملا لوصف ةريثللا

 ءاعدتسالا ىف ءاعدتسالا ةيوطلا نيسحت هعفد ريكالا مخل ىف رفوالا ظحلا ميرشتلا حرش يف

 مءالسلا هيلع رضخ فح ىف ىدهملا دهم ىف ىدرولا برشملا عصرملا ثععذ رش ىف عماملا

 اوقلا لضاوفلا ىنسح لاوس ةيباتلا باوج حرش ةيباقلا ةديصقلا مرش ةرهلا بح ىف

 ذآ ريخلالعف نايو نييرتلل نييحتلا  رئانإلا ةولض زثاوأل ةرلص ديعولا فاخ ىف ديدسلا

 3 جل راونأ عايطضالا ىف عانطصالا فاوطلا ىف ديلا عضو نع ااوقلا ةفرشملا ةكمب لخد

 ىكولاب ىمسم ريغ ىمس نم لع ىلل ناعرب ةعقبلا قيقح ىف ةعيضلا حاكنلا نايب جدل رارسا

 ةلاسولا قا هلالسلا ١ "نضفاؤرلا من ىضراوع معه "اهييطملا ةردلا "7 نابل" شكر ذل

 ردقلا ةليلو نابعشلا نم فسنلا ةليل ىفو بجمر رهش ىف بدالا عامسلا حرش ىف عامسالا تق
 ندعم رطافلا رطاخل عونا ىلا داوم م ىووأا دروم مللالا عماوج ىف اًثيرح نوعبرأ

 امأد نوعرف ناميا برم ىنم نوعلا رف هادققالا ىم ءادتخمالا ىنرقلا سيوا ىف ىفشعلا

 فيرصتلا ةيبرعلا ىف ةيمورجالا هقفلا لوصا ىف تاقرولا ىغفسنلل ىناقعلا لئاسرلا ةعومجم

 انيس ىبا رصق# ىواح ةلباقملاو ربل ىف عنقملا باسل ىف عماللا ىجوغاسيا ىزعلا

 سيبسأتلا لاكشا كتيدال ملع ىف ةركذتلا رثالا لا حلطصم ىف ركفلا بخت ضئارفلا نم

 ه3 راكفالا ةييتذ ةصالخل صلخا ىررجكلا اًئيح> نيعبرا تقولا مملع ىف لوصفلا

 ةلاسر ظفاح لزغ ىانعم مالللا ملع فيرعت هلاع ءدلاسر هحاف ريسفن لئاسرلا ةعومجم

 ةلاسر رهالا سفن ىف ةلاسر اهص ءدكص ءملاسر زار ىشلك تعيب مرش ظفاح تعيب حرش رد

 لثاسألا يف ةلاسر ةيلع بلاطم ىف ةلاسر ىونفلا لباسم ىف ةلاسر ديحوتلا ةملك فيقحت ىف
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 فلخ ةلُّمسم ىف ةلاسر مدا ىنب اي عق هلوق ةلاسر هيملق هدلاسر بجاولا ىف ةلاسر ةيهذل

 جوولا فقيق## ىف ةلاسر لسداسولا ةعومكام امل“. نينذوعم ةلاسر سالخالا ذر عس رارسأ

 قح ىف ةلاسر لاحلا فيقحت ىف ةلاسر داسجالا قح ىف ةلاسر جحوولا كح ىف ةلاسر

 زدنا نيوبالا قدح ىف ةلاسر ةرجحملا فيقحت ىف ةلاسر بيغلا فح ىف ةلاسر بيرعتلا

 نبال ايصلا ميسن ىرشخزلل غباونلا ىلاعثلل ةغللا هقف بيطلا دا ناويد لئاسرلا ةعومجام

 تدذاج عبسلا تاقلعأا ىرصوجمأأ مامالا هدرب ىكرلا ديع د لليد رعد نم 000 ببي

 نبأ خهرأت نم بخئتنم لحتنملا نم بخنتنملا ةجرفنا دضعال قالخالا ةلاسر داعس

 تايفولا ريغص خدرأت نم بختنم رعشلا نم برطملاو صقرملا مجاشلت ميدنلا بدأ ناكلخ

 لبا نب ىلعأ فيدصلا ركب نبأ ةلاسر تاهمعملا بانك تادرفملا عضو فيقكت ىف ةلاسر

 قرزالا نم عفان تالاوس بانللا 0 ءديقنم ىلاح ىسنال ةلاسر امهنع هللا ىضر بلاط

 نب رمع ةقلعم كيبل ةقلعم ثراحلا ةقلعم (9) ىمامرتلا ةيترم ٍجراوُخل قرف سابع نبال

 زارط ةلاسر ةموظنملا تايبدالا ىم ةعومكام زل“ سيقلا ءىرما ةقلعم فرط ةقلعم موقلك

 نيتطسنلا حالصا ىف نيتمشنلا ريبدت ةلاسر رشبملا كيس ريسو فوصقلا ف ىكس ليذو

 ظعومج# !ل0  ىلاوغلل كولملا ةحصن ادل* بالرطسا لاسر ةعومج# امل“ كيلو ىلإ ةلاسر

 ةقرفغم كداوف ىف ةعومدكم ادل'» ةيبرع راعشأ ىف ةعومجم امل" تاقرفنم كئاوف ف

 كراوف ةعومجكام ام". 2 تاقرفتملا ىف ةريبك ةعومجام امن ١ ليداسر ةعومجم !دا»

 تاما ةخلاسر مز ةينيز لاسر امل“ عافترأ ةظلاسر اال هروغو بالراطسأ ةلاسر أمر“

 ةيبرع ةلاسر اما“ دداوق ةعومكام اما“ باهش طخ ةعومجام [ماخم ةيسراف عجرو

 ةءومك# ا. ىراقنملا ديفح ةلاسر اهيف ةعومجكم ا“ ةيلاوغ ةلاسر 1م“ ىغسفلل

 ءامسا صاوخ ةلاسر هللا مسد رارسا اهيف ةلاسر خياشملا ضعبمل اينلا ءزج ريسفد لداسرلا

 ةلاسر تياكح ءولاسر ىذسأمل ءاهما حرش ديعلا لوقو حوت حابصم ءدجاجدد مسرد سل
 ات

 فشع رد ةلاسر ىديبم نيسك تاببالا حرش بن ىسعاوقلا نم ليت بدالاو بسالا تمم



 سس ل لذ يس حصل لاح علا سم
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 ةلاسر هير نم مدآ اعاقلت ىتلا تاملك ةلاسر رثوللاو ضوال نامب ىف لاسر ىنوشعمو فقشاعو

 داعم. أديم ةلاسر ةقرفتم طعاوق ةلاسر تونقلا ءاعد مرش ةمايقلا ءامسا تايح ريسفت

 ةكتاقلا ةروس ريسفت 2 صاعلا ىب ورمع ءدياكح 2 ىقانم قرع ىكسحلا ءامسأ حرش  ناهبلا

 باوجو لاوس ةرودح ةلاسر هغيلب ءديولق ءدلاسر ىنورزالل ةيملقلا ةلاسر ىاودلل ةيملقلا ةلاسر

 رعسا مالسالا خيش ضيرقت حابشالا مرش ىلع تاضورقت ةلاسر هداز ىلانق ةيملق ةلاسر

 كيو يمس ضيرقن ىدنذا زدرعلا ديع ضيرقت ىدنفأ ءابركز مالسالا خب ضيرقن ىدنغا

 هداز ىذغلا دبع ضيرقت باتك جزومنأ ضيرقت باهش خيش ل ةنوقوم ماكحا ضماوغ

 ةلاسر  ىدنفا ىجومو ىدنفأ ىخيش < ىدنفا نيسح ضيرقت 2ىدنفأ فيرش ضبرفت

 عبس

 لداسولا ةعومد# 2 [ماخ“ لئاسرلا ةعومج#“ م بدو راهن تاعاس ةلاسر تاس مايا

 مدعم هريغو تاحرفم ةعومجكم (م*ع نورطسي: امو سملقلاو# نوت اهلواا ةلاسر (“

 ءدلاسر 141+ فينكل بيدالا جهنم [ماعب لئاسم ةعومكام منعا ةلليدج ةءومكام

 ءايو ليقاسر أمهأ ةببموك ةعومجام أمه, بنتك ىهماسأ ءدعو مام (مل نوعاط

 نكادعق ءالعوم كام اممم ةعومكام امم لكاسر ةعومجكام |ىماخ لكسر ةعومكام (ممزع

 ىقح مدل. بمط س هدعوبج“ مود حوستمو خمسات أمها ىهمر ةعومدلم امم ءالضفلا ضعيبل

 ضايب ءدعوم <“ بلط اد مع ىبن دولوم ءدعوم# ام. 2 ىمزراوخ لثاسر ادما

 راعشاو كئاصق ءدعومج# اما - لئاسر هدعومج# اه“  اهريغو هدب ءهديصق حرش 10

 تاجانم 101 هعومدكم ىرمرق ]مكب هديلج هدعومكام 1 ليقع ءديعدأ امثد

 2 لئاسرلا  ةعومكام ن اهدا ضاوخ ءدعومجام اد ةةلعتم  ةعومجكام 1 ةكرابم

 ةءومكام ونا باجمل فشك ءههلاسر . هدرب حرش هعفد فوصتلا نم ةلاسر ٠ هدرب ءهحيصق

 ةلاسر ةيفوصلا لاوحا ىف ىو: ءهلاسر .ةيفوصلا .لاوحا: نامب ىف ةلاسر . رابخالا فاقد : لداسولا

 اهرَيغو منيلاو نويفالا قح ىف ةلاسر مالسلا هيلع ترصح فح ىف نيدلاولا فقح ف

 ةلاسر ناطيشلا ضراكم ىف نافهللا ةثاغا ةلاسر هعبس راوطا منيلاو نويفالا ةرمخ ىف ةلاسر

 ةعبرالا بهاذملا ىف مارح صقرلا ةلاسر ةعبرالا لادبالا لباسم. مع توضح تافو تابقأ ىف
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 راكب ىمسملا هقفلا ىف ةلاسر ىراقلا ةلز ىف ةلاسر ىفسنلا ريل ةلاضلا قرفلا قح ىف ةلاسر

 امى 2 لئاسرلا ةعومجام امبد ةفيطل ةعومجام ا* ١ لئاسرلا ةعومجحم اا“ ١ ةجرلا

 دييفاك نقم ةروبغو نونكملا رد ربكا ةقف هدب علل م مصق نيعبرأ كتودح لئاسولأ ةعومكام

 كيرملا بانا كاولا اهيأ ١ بولقلا ءالج فرص ءدلاسر ةيال ىف ةيادد ' هيسوت هيفاش

 ل.ميعمسأ ةعومدام أملا ىنابرعال ركهجأأ دج رع تيل ىم ةئاسر ردكهوألا بردح
5 

 علاط يارضختسا ةلاسر نادلبلا ءامنا ليدج تاماهس لودج تويبلا ةيوست لودج ىدنفا

 ةولصلا طورش هقفلا نم صاوغلا ةرد تايطغ لوحج تباوث لودج تدالو

١18 

 41 3 11" 3 الر 09 © 5

 نةانانمط]ءععسع هد 100111160001: 1701:0111 1711100 17 1221617100

 1 يرد عءاطمع 116011151: 0ت“ 272 /مد»0 ننام 02 1٠] ني“ هدا دعمع هل عبدو“

2)01011 

 رمسافتلا بتك

 ابذ 2 ره سفن سايع نبأ روسفنأ م ىدابع روس 0 )2 ىواضمب رميسفنل أ

 ىلع ماصع “ ىواضومولا ىلع هدأز مجم 1 ىواضوملا ىلع باهدت ةييقاكك 5 ىواضوجلل

 كيع 5 ىواضيملا ىلع ىدذفا ىاحفس 1 ىواضمملا ىلع ورسد الم 5 ىواضيوملا

 كعاوث | ىواضمميلا ماصع ةيشاح ىلع هداز قاشع ةيشاح (!| ىواضوبلا ىلع هداز ىنغلا

 ىواضويلا ىلع ىناليك ةيشاح |“ ىواضوبلا ىلع ىطويس ةيقاح ىهسم هليمسا راكبالا

 نارك 61
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 الم ةةيشاتع. ىواضيبلا ىلع ىشناريش ةيشاح اه ىواضيبلا ىلع نافس ةيشاح 1

 وهسقت ١ (8) دوعسلا ىأ ريسفت | ىواضيبلا ىلع اينلا ءزج ىلع ىغابدرقلا ىفنح

 4 كو دعخ 0050 : اند 2 كي ةيشاح 1 كءاضنلا لع تيكفتلا أ نيماك اذ زكالح عشفف نو كيللا أ

 ىوقصلا ىسبع ةيشاح انارإإ ىواضومبلا ىلع هدأز قنيذلا ردص من ىواضيبلا ىلع قوكلس

 قي كسي در 1 ىرعبلا رموز ن7 تيدعلا» قرا عيه حررت ىواضيبلا لكزز 0

 ىنامه ةيشاح ط١ ىواضيبلا ىلع ىناورش ةيشاح ) ١ ىواصوبلا ىلع ناكي الم ةيشاح 4

 ريسفا ىدعس ةيشاح ىلع ىواضوبلا ىلع ىبكاوالا تاضارتعأ 85 ىواضيمملا ىلع

 ىواضمبلا ىلع ُكورزاك ةيشاد 5 ىواضومبلا ىلع ءالضفلا ضعب تاقيلعت ا )0 كرادم

 ص ىضاقلا ىلع هداز ىراقنم تاقيلعت ىواضيبلا ىلع ىلاخلخ ةيشاح ”“

 ىواضيملا ىلع هداز فيرغ ةيشاح ىواضيبلا نم اين ةروس ريسقت ىلع ىغايدرق ىفنح

 ةيشاح ىلع ىدركلا دبع تاقيلعت 1 نيققأل ضعيل تاقياعن م ىتناوك رهسفت ٠

 هداز الم ةيشاح ىواضيهلا ىلع ريزولا بيطخ ةيشاح م. ىضاقلا ىلع ىدحعس

 قارعالا ىلع تاقيلعت .ماربب ىب ايركر ٠ ىنازاتفتال فاشكلا ةيشاح رئاوا ىلع ىداضخل

 ىيص ديضاح 20 ١ ؟ناشكلا | لع (نيذلا نعش ةيضاحا 75 1م را لاشك ادرك

 هرق ةيقشاح 5+ ثيللا وبدأ ءدءجوت 5 فابشكلا ىلع نيس ةيشاح مث تفاقكلا لع

 ديسلا ةيشاح لع هداز ببطخ ةيشاح 5 فاّشكلا ىلع فيرشلا سىيسلا ةيشاح ىلع لامك

 اضف ةيضاح نإ "ىبراقلا نمرلا ىبع نبا ردنا تاشكلا كفشكا فاشكلا ,دع فيرشلا

 فيرشلا ةيشاح ىلع هدذاز اشاي لامك ةيشاحو هداز بيطخ ةيشاح ه 2 فاشكلا ىلع نيذلا

 كفاشكلا لع يدلنا ]11 عيماك 6ع نارمع ل" لع «كاشكلا «كتشك -ه- 1,11 فاشكللا 2

 نودلا .ىضر ةيشاح هب ىلاعت رهسفت 4 ميركلا حيعل فاشكلا ةيشاح هم

 ىنمي لضاف ه٠  ىدعدسلا ىلع هدأز ىلاب ه» دوعسلا ىو ىواضيملاو فاشكلا ىلع ىسحقملا

 طعاولا نيسح 1[ ٠ فاّشكلا نم ابننا هرج ىلءا قوطعلا دوم نيارصخا ٠١ ٠0 فاشكلا لع

 تالكشم 15 ٠ . .فاشكلا ىلع ىولعي مساق نب ئبح "ا «كاشكلا "سصّيخلت  بيرقت 1
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 ىمر لضاف ةيضاح "٠" ٠١١ فاشكلا ميرفت 1١ فاشكلا ىلع ناولبي ةيشاح ١ 1٠ كفاشكلا

 ىبا ريسفت 1  ىزارلا نددلا رخفل ريبك ريسفت »٠  فاّشكلا ىلع فادصالا ردب ىمسملا

 مدروس نيحماعتا ءرروس ١  نابح نبا ريسفت » ليرنتلا ملاعم ,يسفت ». انشا لامك

 رد رهسفت 0 نزاح رهسفت نا ن6 ىروبداسين روسفن 0“ دوعسلا أ ككاذراو هلك

 رهن 1 ىربطلا ردرج نبأ ربسفنت نابيح لأ رك نا رهسوببل ربيسفد روةنم

 ىلع فاردشالل رظنلا دعاصم مل“ نييوم نبأ برعم مأ يعاقب تايسانم مه نابح نأ

 للا ةيعذ خيشال ةيهلالا حتاوفلا ربيسفت م8 نوصم 05 وهسفت مل“ ىعاقولل ر وسلا ىدصاقم

 كيدملا نآرقلا بارعا ىف ديرف م« لداع با ريسفت م ىفغسن ريسفت مم ١ ىناوكخنلا

 الم ريسفت 41. ١ اسراي لمح هجاوخ> ريسفت م١  ىربكلا نيدلا مجنل ةايلل نيع دمه

 رهصيق 15 نارقلا تالكشم 1“ ١ رهسفتلا ناونع 4 رهسملا داو ريسفأل 11 ىماج

 37 انو (يسفترالا ليواقلا كالم ريسغن' ىراقلا ىلع ريسفال ؟ ا

 ىبال مساق ريسفن ا. ١١ نايبت ءدوجوت ا. كفنصم ريسفت 1 ىرانقلل مكتاف ريسفت

 صاص#ل ركب ىتال نارقلا ماكحا (.* ىنءرزاك ريسفت !.* 2 هيولاخ ريسفت |!" 2 ىزوإل

 |.  ىمزراوخ ريسفت !1 2 ىسلدنالا رغملا مالسلا دبعل نارقلا ريسفت ىف ةيكال حاصدا ا.د

 ىكاوكلا ريسفت 4 ىدفصلل رارسالا فششك ا. ىقاروكلا مامالل ىنامالا ةياغ رمسقن

 فشكب نجرلا قف |" 2 (0) ىدنفا ضوع ريسفن ||| 2 ىكلاملا قرعلا نبال نارقلا ماكحا ا.

 خسانلا باقك |* ىرهشق ريسفت ا( ١ ىراصنالا ابركز مالسالا خيشل نارقنا قف سبلقب ام

 تمكذ ىف فشكلا باتك | ١ 2 ابيز بيترت |! 06ح<_ىطويسل لوزنلا بابسأ ١ ١!! حخوسذلاو

 ىوحنلا ىلع نسل نأ ديشلا فينصت ةعبسلا ةمدالا نع ةيورملا نارقلا لللعو بارعالاو ىاعم ا

 ركص فيناصت نم ناوقلا ما رارسا ريسفت ىف نايبلا زاجتا 1 6><_سئارع ريسفت ٠[

 0 فضا نب نيعلا نارقلا ريسفت ى.نابيلا عماجا, ١ ١ 1١ (ئونقلا فخا نبا متم ىيدلا

 تاغل رهسفت ىف نايبلا جاهفم زبر نيود رهيسفتا 17 ىدنواجاسال ىناعم لا نيع ريسفت

 مولع ىف ناعربلا باتك ا ماصعت اين ءزج ريسفأ اله ىكرذ ريسفت 1 نارقلا
61 + 
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 ريسفت |" >ىوفصلا ىسيعل ابذ ءزج ريسفت ال»»  هداز ىمالس الملا ريسفت | 2 ناوقلا

 ناهبزورل نايبلا ن3 (*[ ىدرافلاب ىنركلا ةيأ رهيسفت 1”. ءالبضفلا ضعبل ايذ هرج

 نايبلا ىلع ةّلادلا نآرقلا تمكذ |”“ 2 ىطويسال نارقلا تاردقم |* ىزاريشلا ىلقبلا

 امس  ىناشاقلل نارقلا تاليوأت "©  نويمع ريسفت |"© باصقلاب فورعملا نجا نبا مامالل

 ا. , ىظويس :ناقتااز0+ 2 ىوط «تاراشإ +, ١ ئملس»تاليوات + !!©, قارقلا [تازاكإ

 ىناهفصالا بغارلا مامالل نآرقلا تادرفم /*»  ةبينق نبال نارق تاليواق )| ١ ءاقبلا نأ برعم

 مالعالاو ءاهسأالا نم نارقلا 3 مهبأ اهد ملعالاو فيرعتلا ممم ىمولس رومسفن عر“

 باتك اذ ١ ىنزاولا نيدحلا رضفل ليونتلا راوسأ ىعفاشلا مامالل نارقلا ماكحا !ه

 رخن ماما ريسفن خوسنملاو خسانلا ةلاسر 1 ريسفتلا بايأ 18م نارقلا ةلمسا

 ىف زاجملا ا* ىدحاولل طبسو ريسفت اه ىراقلا ىلعل نيلالإل ةيشاح اما ىزأر

 01 ىسقافسلل ناوقلا بارعأ اهد ربكأ خيش ريسفت 55 كيبع ال نارقلا ريسفن

 ىمليد ريسفت اد. ىنالقابال نآرقلا زاجتأ امل دارم خيش تادرفم

 تيداحالا بنتك

 حرش 3 ىنالقسعلا رح نبال ىراخضبلا حر 13 () ىراخبلا مامالا جف أه

 ىنيمامدلا ةمالعال ىراضبلا رش 1  ىناروكلا ةمالعلل ىراضبلا حرش 1 ١ ىنيعلل ىراخبلا

 4 ىدزالا مامالل سوفنلا ةحهب اه ىنالقسعلا ريال ىبال قيلعتلا فيلعت 1

 ظاغلا جقنت 6 ىنامركلا ةمالعلل ىراخبلا مرش ا« ١ ىنالقسعلا مامالل ىراسلا ىدع

 نب ملسم مي ا“. 2 قارعلا نيدلا ىلو خيشلل ىراضبلا تامهبم !! مجحصلا عماجل

 رصت اا“  كواد نأ ننس ا“ 2 ىداسن ننس ا 2 (*) ىروباسينلا ىريشقلا ناجل

 ىطويسلا مامالل ىبتجملا ىلع شرلا رعزب ىمسملا ىناسن ننس حرمش #1“ 2 دواد نأ ننس

 ىذطمرتلا ىسيع نأ ظفاأل مامالل ننس اك  ىباطخلل دواد نأ ننس حرش ننسلا ملاعم اه

 دواد لا ى 0 حرش 109 ىفالطسقل ىراذيلا حرم أمد ءجام نبدأ خيشلا لسا 0
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 ىذمرتنلا عماج ىلع ىطومس هويشاح ا!مأ ىراخولا ىلع ىلاامرك اه. نالسرأ خيشلل

 ننس ىلع فيطل فيلعت 1م 2 ىراقلا ىلعل أطظوم حرش اء“ ١ ىمليحلا مامالا نسم اد“

 لينخ ماما ننشميرامب ,, ىفاتن ماما ,ىنسم. م1 1 كلامماماللا [ظوم م0000 هجحام». نبا

 ىقهيب ىنس ]1 ميعذ نال ةيلح ىطويسلل ًاطوملا حرش ام زارب ماما لكتسم اح

 كيع فئدصم !؟* ةيبش لأ ىبأ فنصم !1* ىوونلا مامالل ماسم ميكص مرش 11

 ةرهطا ظفحم لوصالا عماج- 4 لوصالا عماج ىلا لوصولا ريسمت !!5 >> قازرلا

 ىضاقلل جباصم مرش ريغصلا عماج .. فيرش افش 1 فيرش مجباصم 1

 ةوكشم 1". (") ريغصلا عماج ىلع ريبك ىوانم ا.“ باهشلاةاغسش 2 مهن ىواضيبلا
0 

 عمال ىرشل ريسيت "4  ىجلدلل افش حرش اك  ىراقلا ىلعل افش حرش ا.ه مجباصملا

 ىدهقلع سرش 6. 2 ىفتقملاب ىمسملا افش سرش 85  ىراقلا ىلعل ةوكشملا حرش ا.ه  ريغصلا

 حرش ءافتكالا "7 ىراقلا ىلعل ةوكشملا حرش جذافملا تاقرم ا () ريغصلا عماأ ل ىلع

 سربقا نبال افش حرش ىناجرل فيرشلا ىيسال جيباصملا ةوكشم حرش اا“ ءافشلا

 مل /  ىكبسلل ءافشلا ظافلا سرش هافولا حهنم ١ ١15 فيرش لئامش ءهمجرت !» 2 ىجفاشلا

 ىلع ىفصأ لهفم 1 ىراقلا ىلعل لئامش حرش او راوذالا ىراشم حرش راعزالا قرابم

 نيحلا ماصعل لثامشلا رش ا“  نيدلا لمكال قراشملا حرش ا". 2 ىناسملتلل ءافشلا

 ضايع ىضاقال راثالا جد ىلع راوثالا قراشم ا“ ىمثيهلا رخ ىبال لئامشلا مرش

 حرش ان ندحلا هيجو تاكرب نا خيشال راونالا قراشم مرش راعزالا فئادح *

 ىخمشلل ءافشلا حرش “0 ١ ىبلل ىلعل ىفطصألا لئامش حرشو ءافولا بانكب ىمسملا لدامشلا

 0 للضافالا ,ضعبل لدامشلا رش ١1 ىوانوال لئامشلا مرش رش اح باهشال افش حرمت مزن

 ممدخم بانك طش راونالا قراشم حرش ىلع راكفالا بئاوص ةيشاح ا* حفيرش قراشم

 روكم م ىطويسال ىرهكلا ضصئانص> .اع مالسلا هيلع لوسرلا ةيضؤا مسرع

 لير نو ىمهثيهلا رجكلا ىبال هقرح*“ فقعاوص تاريبكل لّشالد مر“ ىاريطلا

 ثيداحا ميرخت 8. تاريخلا لسالدا ىساف حرش مرو ىهفذلا ظناكال ةباكصلا ءامسا
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 حيشلل لاعلا ياهنم ا ىطويسلل ةرخآلا مولع ىف هرفاس رودب مامث | مولعلا ءايحا

 نم لوأ ءزج )ع رابخالا نم ءايحالا ىف ام جيرختأ مم“ ىدنهلا ىيدلا ماسح نب ىلع

 ىلع خحيشلل لايعتا حهخم لامكا 20 م ضايع ىضاق 8*ه ىزيرهقلا ىنودلا جان رابعملا

 مامالث ىرغصلا ماكدأ 81 نضملا يعم "م ةيميتلا ىبال لولسم مراص ا:

 لامك نبال نيبعبرا ثيحح ط#  هيندل بخاوم "د >ىطوبيسال تايوضوم "م. ١ىروشقلا

 جرد امم ىراخبلا ىنالكلا فدا نبا ركب نا حيشلل رابخالا ىناعم !م“ هداز اشاد

 ىلاوعلا 8كبز دا رجل ىبال فاشك ثيداحا جيرخت ممم ىناقرزلا مامالل هيندل بهاوم

 ةءكم للضق 5 فيطالا ععاجلا "5 ىوغبلل خدسلا جرم "هم لفاد باتك اا

 ىنامرك ءدليكت راوذالا قراشم بذكتنم حرش ما ناميالا ىرع ةقيقو اهلعاو

 حرش 1 ةرخآلاو ايندلا لما ديس صارعم باقك 11 ىوكربال نيعبرالا تيدد> ىلع

 راوذالا قراشم 14 ءارسالا ةصق باتك "ام سايعلا نإ نيدلا باهشل ىوون نيعبرأ

 ريبكلا عماجلا صيخلت 1 (م) ىناقاخ ءديلح ام ىوونلل نييلاطلا جاهنم ا“

 ماذا فوصذ ءدلامسر داك ريكالا باسدح 5 را باصذ 1 كلما 0 دايع 0 دمد

 0 نا مامالل تيد بووغ !")“ ىيحلا دكدضع ىضاقلل ةيئايغ دئاوغ ادا نيدلا

 رصتم ا ىسرافلا رفاغلا بعل بئارغلا عمج# "ه ريتا نبا ةياهن م. ىباطخل

 بيغوذ م نيعبرأ تنيدح ءدمجرذ "بد ليدعتلاو تر باتك 1 ىزيرقهال لماللا

 ءامجرثأ نك ىماجل نيعبرا تيدح ءدوجرذ ما نارقلاو ثيدحذل بيدرغ بير تو

 نبال سودرغلا بيتوت مم“ مدرب هءديصق ءدمجرت مم“ 2 ىدنفا قابلا بعل هيندل بهاوم

 "نا ١ لوقرق نبال راونالا علاظم "11|  رخ نبال هبتشعلا ريركب كيتنملا دضِتت 6 -

 مف ىواضيب ثتيداحا ميرختأ 1 ةرشعلا لئاضف ىف ةرصنلا 00 اممم ىواكط راثآ

 حرش 1“ ١ قارعلا نبا تاءعوضوم "8 ١ ىطوهسل عماوإل عمج طا ١ ىيطل ةوكشملا حرش

 ءدقيرط تءبدادحأ جيرخ موه ىليؤلا مامالل ةخيادهلا تيداحا جيرخخأ مورع ىنازاةققال نيعبرأ تيبدح

 ةباكصلا ءامسأ ىف ةباصا »8م. ىراخكسلل ةفسامل نصاقملا 8: ىدابالكا نسم حرش 190١ ةيدمد
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 ثيداحالا لوصأ بتك

 هاشداي رهمل قارعلا ةيفلا مرش ا. قلارعلا ةيفلا ". 2 ىراقلا ىلعل ةبيخنلا مرش 8

 ىوانملا ةيشاحو اغبولطقل هيلع ةيشاحو فيرش نبال ركفلا ةبخأ ىرش ىلع ةيشاح ا.

 أو + 1 فز قو ن د ىفىرو# + 5 ١ اعلا ةيفلا مررت مس نبا ىاش نيك اكعهيماكو | دلع جالا ىلع ةيشاحو هيلع

 قارعلا ةيفلا ا ميعذ نبال تيدح لوصأ ٠*.ه حالص نبأ ءوم يقم مهرع ف ال

 قئارعلا ةيفلا ىلع ىعاقيلا ةيشاح .م ركفلا ةيخأ ب ىراصنالا ايركز ىضاقل اهحرتشو

 خيشال ةصالخلا رصقخ م. ىوونلا بيرقت حرش ىواولا بينت 4 ةقنطولل | اهكردشو

 ةبكنلا مظن مرش ىف ةيقرلا ىلاعو ىنالقسعلا رج نبال ةبضفلا حرشو ىيطلا نيدلا فرش

 ةياورلا لوصا ةفرعم ىف ةيافكلا»و ىنالقسعلل ةبخنلا حرش مس ىنمشلا ىيدلا ىقذ خيش

 ةخيكنلا ىلع ىوبحلأ ىقىرس ةبشاحو ىدادغبلا ببيبطغكال

 فوصتلا بَقك

 موومعم )8(١١١ 6١") اةيكما تاحوتف 1١“ (ةولعلا ءايدحا "0 1( ئريشعلا اةلاسرا ا"

 هيبيغ تاحوتف 1م ىقدل ىوفشم مرش |" ىرييشقلا ةلاسر مرش 4 () فير

 لّونت ممل ىنالمكلا رداقلا دبع بقانم ا. ىدنفا دبعا ىونتم حرض رس ىناليكل

 ليعمسالا ىوفتم حرش رعلا نبأ نيدلا ىيحم انحيسل كالفالا تاكرح ىف كتالمالا

 مامالل نيدباعلا ياهنم »ع ىدرورهسلا ىيدلا باهل فراعملا فراوع ما# ىورقنالا

 10 ىخابلا ناهبزور خهشلل فوصتلا ىف ةلاسر 4 ىووذلل ءارقلا 8 ممم ىلاوغلا

 ا تادكدتشر 9 ىدرورهسلا بيك ىنأ ميشال ديرما باد م تاكفن

 0 فوصتنلا ىف فرعتتلا حرش 1 قرعلاب تادتتو ءدمجوتا كثي

 يمل ربكالا خيشلل رهحا تميربك "د نيحلا ىبعكم خيشلا لقاسر مع تادشنر

 نام 1 ناولع نوحلا سمش حيشلل بيبذل ةفحأ مب ىلب جيشا مكحلا ضصودخ#

 فراوعلا معانم 6*1 ىنارعشال ىردمالا ىفم "5. فوصقلا ىف ةلاسر ”»# ىنارعشلا مامالا



468 

 ىرادحكسا لثاسر مع ىهورضرالا ىقكل همانةنرعم |”ع» تداعس ىاهودك ز”عإن

 ناسنا باتك 6« بيبللا  ةخفكتا معو تداعس ىابيموبك ءدمجرت اعد ىويننا هنود

 جتاوف .٠" 2 فئقدلا طباوضو فداقأل ضعاوق سرش انآ رع نبا تعاشم مت. 2 لماك

 نوحلا ءاهج هجاو> ترضح بقانم ىف نيبلاطلا معنا اك ةرينخعم لاسر ر*”هأ ةيكشألا

 ديد هجاوخ بقانم نايب ىف ةيحنعرس تاماقم "ه6 ىتالع ىالخا "ه» ١ !!ىدنيشقنلا

 كيس بقانم ى رووسلا ندعمو روبكلا ةضور !*هأ فوصتنلا ىف.فرصتلا باتك اه: قاب

 رارسالا فنع نع رارزالا ككف "ه4 | ةينسلا .لاوحالا ىوذ اهخايشاو كيزي ىنا ةفئاطلا

 ءلماللا طامسأ "د5 ١ ةيثيدالو ةينارقلا مكمل نيب عملل ىف ةيلع بعاومو ملكلا عماوج "هه

 لصف ا" ةييرغ بواساب ةبيجي ةلاسر "م ٠ ىزوجلا نبا مامالل ةوفصلا ةوفص *.

 باتك ع ىناليكلا رداقلا دبعل بيغلا تاحوتف !*# ىراخبلا هاشداي ريمال باطخضلا

 ناب ةلاسرو نرد ا سملا لزاخم خيبشاحو خوسفألاو خسانلا بائكو نارقلا تاغ باتكو ناوقلا لوزذ

 باتكو نامزلا ماكحا ىف ناوخالا داشرا باتكو ةيتاسنالا ةسارفلا ملع باتكو نيبلاطال راوسالا

 ةيلمرلا ةعانص ىف اغيمبط لضافلا ةديصق حرشو سوقلا ىمر ىف ةديصقو ةسورفلا ف فيطل

 ظعاوألا 22

 نيلفاغلا دبيبنت ا“ ىووذ ماما راكذا “ب دايعلا خفت ىطرق ءورك لت “و

 نيفراعلا ياتل نيبلاطلا ةينغ 1.] ىسودنرا ءاملعلا ظضور .”٠ مور سناك

 ققاوقا |. هيدمت هدقيرط 1*ب» ىوونل نيحلاصلا ضاير اهن,» ىناليكلا رداقلا دبع

 ىف نيقتقملا ةضور هداز ىلع كيسل هعوش حرش .1"« ىوكرب حرش "د لودالا

 ردجلا بوح مرش © 'ىزوجلا نبا مامالل نيصح نصح بد ١  نيملاعلا بر تاعونصم

 حرمت ١4" ىرهمزالا ىشعرمل روذلا نيعو نيعلا روذ "م2200 قوزز نبال ةظيفحلاب ىمسملا

 داهجكلا رما ىف داشرلا لين 1“ فشعمال نيمأل ىعأل حرش رسما ىايرعت مظعالا بودل

 ا راوذالا علاطم م رم ميلعت مح ىدنذغأ بجول تمر طا حرش ار

 مدس الأ ظضور م هيذاعرب ع5رد مح ىوكورد نم
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 هقفلا بتك

 ةياغ ىحرش ءدياده ن0 (0) مياده نقم كا ىفاش هقف ىهمسم ةليهسا مما "4.

 ىدحرش ءدياده 4٠و ةياحبلا مرش ءديارص سرع ةياهن ىحرش ءديارع ز”ة» نايبلا

 ةيانع "ام 2 ةياردلا جارعم ىحرش ءديادع »ب 2 ىنيعلا خمالعلل ةيادهلا حرمت 1 هيافك

 ا ىولعد ىحرش هدياحم 8. ةيافكلا ةياهن ىحرش ءديادع "8 ةيادهلا حرش

 ع مامهلا نبال ريدقلا صتف ىحرش هديادع 5#.“ 2 ةيادهلا ىلع ىلج ىدعس ءديشاح

 نبا ةيشاح م.م ةيادهلا ىلع ىيدلا ماصع ةيشاح .* ىراصح جوق ىحرش ءهيادع

 ىلع هداز ىلع كيس ءديشاح #.«0 2 ةيارحلا جارعم ىحرش ءديادع 4 ةيادهلا ىلع لامك

 أ, ةيادهلا ىلع ىدنفا ايركز ةيشاح 8.1 ىولعد ىدرش ءدياده . خيادعلا

 نإ ةيادهلا تالكشم ىلع هيبنتلا باتك 6 ةيادهلا ىلع ىنودلا ىرس دمحم ةيشاح

 فيرغ ءويشاح 1 هداز ىضاقل ماع نبأ عدل يكز خا“ ةياحهلا ىلع ىباج ىدعس ءديشاد

 رفكلا حرش +10 2 فئاقدلا رنك 8 2 ةيارحلا يارعم ىحرش هدياطع م6  ةيادهلا ىلع

 فشك م. فقئاقدلا زنك رش فئارلا رحب 51 2 ىنيع ههمالع ىحرش رنك ماه  ىجليزل

 ىسدقملل رفكلا حرش م# فداقدلا زنك حرش فدا رهن #8 >< فداقدلا ونك ىلع فداقحل

 ا ىباح 80 ىدعازن ىرودقلا حرش 0 وفكلا حرش نيكسم النم 8

 زنكلا حرش م ةيادهلا ىلع روفغلا دبع ةيشاح ةيادهلا ىلع هداز ىضاق ءديشاح

 ةيشاح ىلع ناكي الوم ءديشاح )*, ةياحهلا ىلع هداز رابخل دكديع ةيشانح ىسحقمال

 ىبلح عر ىرودق م*» 2 ىاجييسالل ىروحقلا حرش 8“ 2 ةيادهلا ىلع نيحلا لمكا

 قه 6 ىدعاز ىدرش ىرودق “م ةرشودع ئدرشا ىروطق 80+ (") رههك

 نس عطقالل ىرودقلا حرش 50+ ىخركلل ىروحقلا حرش ىودزهال ىرودقلا

 (") ةعيرشلا ردص 8 ىرودقلا حرش ناوخالا سمتلم 6. ىروحقلا حرش عيبافي

 لتالحلا ةصالخ مع جاحولا جارسل ىرودقلا سرش #6 2 ىيحلا ماسد ىرودقلا حرش 88

 زغك حرمت فناوأا ركب 701 هداز رداوخأ ىرودقلا تاللكشم بانك **م ىرودقلا جرش

 ع1 602
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 6 ةيادعلا لع ورش الم وشاح 6: ةياقولا حرش ةياورلا نايب مث»0 فئاقدلا

 هداز ىلاب ءديشاح ممإ  ةيادهلا ىلع ىدنفأ نانس ءهيشاح ه. ظيادهلا ىلع ىرورس الم

 ىلوولل ىدعسلاو ةيانعلاو ةيادجهلا ىلع ةبيشاح م ةيادهلا ىلع ىبادو ىدعس ةيشاح ىلع

 ةيانعلا ىلع ىوكربلا ءيشاحح ه6 ةيانعلا ىلع فقيرغ هديشاح “م ىماتش لضافلا

 ررد ه4 2 ةعيرشلا رحص ىلع ىغاب هرق هديشاح ما ةعيرشلا ردص ىلع ىلع ىخا مم

 ىلع ريسيفن ءديشاح 1 ةعيرشلا رددص ىلع هداز ماسح ءويشاح مم (*) ورسخ الذ ررغ

 ىلع ىلامرق ءهيشاح م03  ةعيرشلا ردص ,لع ىديجخل نيدلا لت ةيشاح 082# 2 ةعيرشلا ردص

 رحص ىلع ىواخر هديشاح #"# 2 ةعيرشلا ردص ىلع اشاه بوقعي ءاديشاح 8# 2 ةعيرشلا ردص

 رصغ## جرش نك كفنصأ ةياورلا ةياقو حرش عنو ةياقولا لع جتافم عع ةعيرشلا

 ردص ةيشاح 8 ىلادبك هقف 6 قيبطت ىحرش ءعياقو م1 اغبولطقل ةياقولا

 كلما نب ىحرش ءدياقو |  هءالضفلا ضعيل ةعيرشلا ردص ةيشاح مس. ىورهلل ةعيرشلا

 عمج# رش ع, اشاي دجاول ةياقنلا مرش مي ةياقولا مرش ةيانعلا فيفوت

 ىنيعلل نيركلا عمج مرش ما كلم نبال نيرجلا عمت“ مرش “م فئصمال ىيركلا

 ىلع بيغرقلا حرش اياز 7” 2 رممامدا ربخدص عماج ماد رافخملا حرش رامتخا م

 ىلع ناضيضاق حرش 5. 2 ىاتعلل ريغصلا عمال مرش 5.2 2 سيهشلا ردصلل ريغصلا عمال

 ىودزؤبلا مامالل رهغصلا عما رش د مح مامالل ريبك ريس مد“ ريغصلا عماش

 عين قاجييسالل ريبكلا عماجلا جر عم ىدنفا ىيدلا ءالعأ ريبكلا عماذل حرش يع

 مادكحالا ررغ زومر فشك +١ ىلناميلسلل ريبكلا عماذل حرش مب  ريبكلا عماإل حرش ريجو

 (0) رحالا ىقتلم 1.  ررحلا ىلع هداز ىمزع ءديشاح م.  مهاأْل دبعل ماكألل ررد ريوغتو

 ةياقولا رصف نتنم مو 2 رردلا ىلع ىلالينرش ءديشاح- 610 رردلا ىلع ىلا ءديشاح 11

 رصتخم عفو ةياقولا رصةخم ىتم ىلع ىلاتسهق م1 ةعيرشلا رحصل ةيادهلا لداسم ق

 ىحرش ةياقولا رصقخكم كن هداز ىهلال ىلتسهق ءهديشاح 1 ىنمش ىحرش ةياقولا

 ه.إ  هقفلا نرخ .. 2 ىسنالفق بيكهت #8948  ثيللا قال دقفلا ةنارخ 66.20 ىدنجوب
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 نى. ىفاولا حرش قلك ه.“ هقف ءدموظنم ىمسم هليمسا هقفلا كقن هر. هيرهظ كتاوف

 ىيسلل ىقتلملا حرش هل« ىناقابلل ىقتلملا جرش ها قوبتك قووف ه5 ثديللا كا لزاوذ

 ع هأ. دئارف ىدرش ىقتلم 61 لوقنلا عماج ىحرش ىقتلم 0.١ ىفنل كمح

 قافوقوملا ىدنفا دمك ىقتلم ءدمجرق هأ* جامل رهما نبال ةيفملا حرش: هأإ روغص

 جنم ىلع نيدلا ريخ ةيشاح هال راصبالا ريونت ىحرش راند ار هات ١ راصبالا ريونت ها“

 ريلوغت هأ» 2 ىئاترمتلل رداظنو هايشا ههيشاح هإ» ١ ميجنلا نبال ,داظنو هابشأ هال ١ رافغلا

 حرمش ها“ رماظنلاو هابشالا حرش رئاصبلا ىوذ ةطمع ها رئاظنلاو هابشالا حرش ناعذالا

 عماج صيخلت ها حالصالا ىلع هداز لالج ءهيشاح هلا (2) ىناكييسالل ىواحطلا

 حرش صيوعلا ع ندع دئالقلاب ىمسملا عماجلا صيخلت مظن هاخ ىطالخال ريبللا

 راكجلا ررد جرش هل“ ىويدلا ناعربل للوكلا باتك هل" ىسوبد رارسا ه»» >صيخلتلا

 تانبج ضراقم ها“أ ىضرملا ماكحا هل“. 2 راغصلا ماكحأ ه" طقتلمللا باتك هأل»

 ىسدعوم ىدنفأ ىرودق ها*  نيلوصفلا عماج ةيشاح ه# ىناديك هقف حرم ه1

 قامركلل حاضيأ حرش ها“ # داماد ىحرش ىقتلم ها ىدعاؤل ةولص بيغرت م

 لوصف ه6. 2 ةولصلا طورش حرش ةويكلا باتك ها"  ىعفاشلا هقف ف فئثاقدلا علاطم هل.

 باقتك هع رداونلا عم ها“  ىليقع اهنم ه»  نيلوصفلا عماج هأأ ىنشورتسأ

 ىصاقلا بدا هي ىدردراجعل ىواذش حرش ه4 ىسدقلا ىواح هو 2 ديزااو سيئدتلا

 لوقلا هم. ةيهقفلا لئاسرلا ةعومجام 1 فاقوالا ماكد١ ىف فاعسا هلم ىدكافل

 حرت عبنم هم"  ىاودجعلل عماخل صيخلت حرش هد“  حاحدصلا ىلاعم نع حاصفأ هدأ 0

 حرش راججلا ىقتلم ه1 باستحالا باصن ه» فاصخلل ىضاقلا بنا حرش هد* عمجلا

 هدأ ىفامركلل ميرللا ضيف ه»» ريغتسملا رونلاب ىمسملا ةموظنملا حرش ه»> ١ ةيفسنلا ةموظنملا

 طومسيم هل ىفسنلا تاكرب نال عفانلا حرش ىفصتسم هأ“. 2ىوذرغلا ةمدقم حرش ىونعم يع

 ةصالخ ه6 ةيناطلس ماكحا ه1*  ىناعرب طيح هل“  ىنفاودنه طوسيم هأل' حىسخرس

 ىجورسال ىضاقلا بدا هك.  نييدحهملا ةيدع هل. ىناودجكل عمال سيخلت جرش ه1 ١ باصخلا

 قو *
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 راعنلا كك

 ليعمسا نب دجال هيشاترمت ىلواتف ه.إ هيريخ ىاواتف 0. هيناخراتات ىاوانف 8

 لماك ةنم هيكلاولو ىاواتف ه.ع ناخيضاق ىاواقف هبل“ ىواتفلا ىواح هب

 دبع نب وحمل ىواتف هم ىواتفلا ةصالخ هب« ىواتفلا كيركات ه4 ىواتفلا

 ةيرهظ ىواقف هدأ فشسوي ىأ 2 55 ناخيضاق رص نأ ىلامثعلا ىرعتلا

 ىف ىداهلا باتك هدد (8) ىواتتفلا ظرص هم ىورقنا ىاواتف هم“ (هيدنه ىواتف هد“

 ىوانفلا عمجم# هدم ىواتغلا ةينق هد« ىواتفلا ف طقتلملا باتك هدا ىواتفلا

 ىدنفا ىلع ىواتف ه3“  ىواتفلا رهاوج ه1 ىواتفلا ةكطع ه٠. ىواتفلا ةينغ 1

 ةفكت 4 هداز كيوم ىلواتف ه>» >ىكنفا ليضف تاعقاو ه8 ىواقفلا ةريخذ ه1“

 دلك ىراتفر بنانا كقانه ةيفريص ىواقف هاو فنقت ىواتف 050:  !ىواتفلا

 ججرقو ىفطان ماكحا ".“ 2 ىواقفلا ةعومجم 1. هداز ىويل ىواتفلا ةعومجام

 نبأ ةموظنم حرمت لو تاطقتملم ".* دوعس لبا تاضورعمو ميك نبا ىاواقفو تانيبلا

 ىف ىلطيوب رصتخم رهدلا ةميتي 14 نييقفم تاعقاو 0 هنكشلا نبال نابعو

 ىعفاشلا هقف ىف ماكحالا غيلبت "1  ىعفاشلا هقفلا ىف فئاقدلا علاطم 10ه ١ ىعفاشلا هقف

 ةنازخ 41 ناضيصاق كقاوف 1[ ىدنجزوا ىاواتف لا ىرغص ىواقف

 ىضاقلا بدأ ةاضقلا مزاول 4 تاضقلا نيعم 85  ةاجنلا مهن 118 نييتفملا

 ىف لكاسملا قف 0. ماكحالا تارايتخا 3 رداغصلا ماكحا عم ةاضقلا ةعزف

 هداز ىلابل هيدمص ماكحأ ىضاقلا عيكو ركب نال ةاضقلا رابخا 4 لئاسلا باوج

 ءاهقفلا باصنت د داصرملا بختنم 4ع ىدنفا ىكحضل بويعلا عماج 4

 هقف ىف طيسو + ىلالينرشل هيهقذ لئاسر هايشالا رصتخمو ىرودق جحكصت 4

 هرن» ' ىدنفا ءاطع ىلواتف 1|  ةيزازبلا ةيشاحح ه1.  هيزازب ىاواقف ىعفاشلا

 فاقوأ #1 >>( تاومضم كه )0(  تانامض 4#  ىدامع لوصف 1#  ىواتفلا ةاونات

 ماكحا ىف فاعساو لاله فاقوأ كو ىتفملا ةينم "+ ىلهكالا ةناوخخ 1+ فاصخ
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 تاياورلا ةئازخح 4» ىمالت نيمساقلا ضاير 1| ناقعلل هقفلا «ماوج 1. فاقوالا

 ججرتو اهصوا بادأ م ىدنفا دماكل تاعقاولا تاراند# 1ع كحال ريستما 1

 برع خيلطلا ةبلط 1م ميج ىبا. ةلاسر 18 ىلاصخ ءدعومكام م تاب

 لعسأ ىاواتف "هزت ميحرأا ليع ىاوانذ كهأ قيوكسا ىاواقذ 41 ىزوزلل راكلا ىقتام

 ىلع ىواتذف "هد فسوي لأ جارخ ءهمجوثا 108 ىدنفا ىيك ىاواتف كم“ ىدذفأ

 كيع ىاواتف 1هم ىدنذفأ ليوكام  ىردد ىاواقف 1١ ىواقفلا ةيهب 414 ىدنفأ

 اضر ديس ىواقف 1 دوعسلا) نيا“: قاواقق ىواتفلا ةيكيب رصتخم 01 ميحرلا

 هيفوص ىاواتف كن» ىنامركقا ىاواقف

 صقارقلا بتك

 ضأرف ءدعومجكم 441 ليبيا ىلع مدع ءديضشاد 1 ةيجارسلا قع 0 ليان

 لح 8 ىلينحلا نب ضمد ضئارفلا حرش ةيجارسلا ىلع حورشلا مور 0

 ضئارفلا ىف زاجبا 87 صضئارفلا ىف بيّذهت "0 رديحلل ضئارف سرش 7. 2 تالكشللا

 لوصالا ىف ىنغمو ةيجاأرسو ىفسذ دثاقع ةير*

 هقفلا لوصأ بتك

 ىقرورس ءديشادح "د 9 لوصالا تأوم ب مجقنن لك 2 3 1 ججضوت “نع

 ءهيشا> هم ١ حجيواقلا ىلع ىنوث هديشاحع كن. جيولتقلا ىلع ىباج ىسدح 8 جددواقلا ىلع

 تاملقملا ىلع ىتاوح ةءومجام كم“ ورسخ المل حيولت هديشاح كم“ ١ ىشلاطال حدولت

 قلك ةاورقلا نيدلا ماصعل ىهتنملا رصتخم لش هم دوعسم ءديشادح كمل عبرالا

 نبأ ىحرش رانم .٠  محقنتلا عم رانم "لم  تارملا ىلع ىسوسرط هديشاح 4.4 2 مجيواقلا

 حرش رارسالا فشك 1 رافملا هداز ىهزع 11 نيدلا للمكال رانم حرش 0 كلام

 جيولت 0 كلملا با ىلع ىواعز :ءميشاح 198 راغملا حرش راكفالا ةدبز ةة» راغملا

 نبال ىيقنهلا رصتخم هل ىيقنملا رصتكم ىلع نادازرمم ءدباد- 541 نيحلا دعس
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 رصتخم ,.. 2 دضع ىضاقل ىهتنملا رصةخ مرش 11  ةعيرشلا ردصل يضوت ؟م» بجاه

 ىضاقلا حرش هيلع نيدلا دعس ةيشا>و دكضع ىهاقل هحرشو بجاعلا نبال ىهتنملا

 كمالعل ىهتنملا يصتخم يرش ب“  حرشلا كلذ ىلع ىيسلا ةيشاحو ىهتنملا رصتخ ىلع ضع

 رهظم نبال ىهقنملا رصتختم مرش د.  ىهتنملا رصتخم ىلع دودولاو دوقنلا «.# ىزارهملا

 .١  نويحلا دعسل يضع مرش ءديشاح .. 2 ىناهفصالل ىهتنملا رصتخم رش ..0 ىلخل

 ذيتسلل ةيشاح س1 ١ ىهتنملا رصتخم ىتاوح ... ١ ىلاخلخال ىهقنملا رصتخم ىلع تاقيلعت

 (") ىسخرس لوصأ 1 سدضعلا حرش ىلع ىرهبا ءديشاح ك. دصضعلا حرش ىلع فيرشلا

 ك5 )8(  ىودزي حرش رارسالا فشك ء“  لوصحملا باتك نم لوصالا ليصح أ“

 نو دضعلا مرش ىلع ديسلا ةيشاح ىلع ةيشاحو بجاولا تابثا ىلع ناجازرمم ءةيشاح

 لوصالا اهتم مرش لوصالا ةياهن ١ ىزارلا نيدلا رخن لوصحم .1 ىودزه نقم

 ىزارمشلا نيدلا بطقل ىحرش ىهتنملا رصتخم «1 ١ فيرشلا يسال جاهنملا حرش

 ىلاكلخلا ةيشاح .ل» ىودزي فشك 7 ١١ فيرشلا ديسلا ىلع ىلاخللل ةيشاح ل.

 ريمالا ةيشاحو اهيلع ىلاخافل ةيشاحو اهيلع قاودلا ىيدلا لالج ةيشاحو فيرشلا ديسلا ىلع

 ةيرحب هكأوف د ىدنقر ممل لوصالا ناؤيم اع ىتكيسخحا فيقتل“ ىويدلا ردص

 نع  ىيفاشلا هقفلا لوصا ىف نيهمت © ىلحملا نيدلا لالجل عماوإل عمج حرش

 نايبلا فيقح ل“ ىوددزه ميش ويوفقنا 01. ىدابعال تانبيب تانك يزن لوقعلا اهنم

 لوصالا ملع نم لاوسلا ىهتنم .#* ١ اسراي لمح هجاوجلا ةتنم لوصف + ناعربلا مرش

 حرش 08  عئاطب لوصف © جامل ريما نبال لوصالا ريرحم حرش .* ١ بجاحلل نبال

 اشاد ريمال لوصالا ريرتحت مرش .«  ىكاكسلا ةمالعلل ىدويلا

 مالكلا ملع بتك

 ,خ. 2 فيرشلا فيسلل فقاوملا حرش , 2 لصفلا لوقب ىمسأا ربكالا هققلا مرش 7+

 هرق هديشاح فقاوملا مرش ىلع ىلج وسح حرشلا اذه ىلع ىرال ءديشاح
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 ناعم قاهفصالل علاوطلا مرش #6 ىواضيبلل علاوط بم“ فقاوملا حرش ىلع لامك

 ىلع ىلايخ هيشاح «*ي نيدلا كعسل ةيفسنلا لّتاقعلا م ىناهفصالا رش ىلع كثاوفلا

 ىلع لتسك هديشاحو ىلاوخ ءديشادح 1 نهدلا ىعسل دصاقملا ع ناو دداقعلا جرد

 ىلايخل ىلع دجحا لوق ءديشاح +ه5. ىلايل ىلع قوكلايسال راكفالا ةطبز ا«. 2 كئداقعلا حرش

 ءاءدبشإحح هع ىلاهأل ىلع ىنشهب ءويشاح ره“ 001 ىلع هداز راجل ديع ةيشاح م

 راكفالا راكبأ «ه4 دصاقملا حرش كصاقملا بدرقت هم ىلابخلا ىلع مكش ءديشاحو م#

 ردصل مولعلا ليدعت 1 هداز هجاوذ تمفاهن + ىدوط تمفاهت «ه“ ىدماألل

 اروز هديشاح فن بجاولا تابثأ ىلع ىغاب هرق حرش فلإ بجاو تابثا نك. ةعيرشلا

 روكذملا حرشلا ىلع ناجازريم ههيشاحو هيلع ىفنال ىلوملا مرشو بجاولا تابثا ا“ ١ ىرالل
 ءديشاح ىلاودلا اهفلا ىتلا ةديدجلا ةلاسرلا, بجاولا تابثا ىلع هداز ىضاق حرش

 ىفنح كوم هحرشو بجاو تابثا 1 ارز هريبطخ حرش بو نيعلا ةيد ىلع ناجازومم

 مالكلا ىف ةبورلا تابثأ “م ١ ىزار رخن نيعبرأ 0“ ١ ىفنال حرش ىلع ناجازريم ءديشاحو

 ةلدا حرش ديبأتنلا اناجا 3 بجاولا تايذا ىلع هداز ىضاق هدبشاد 1 هداز يطل

 رديح ىبا حا الم ةيشاح د“ ةيردضعلا دداقعلا ىلع ىلاودلا لالج حرش »نأ  كيحوتلا

 نبا دجا الم ةيشاح رع ةيدضعلا كئاقعلا ىلع لالإل حرش ىلع اهناقلك دوم ةيشاحو

 هيلع ىنيورقلا ةيشاحو حرشلا كلذ ىلع هداز دالوي ناج ءديشاحو لالإل مرش ىلع رديح

 الفحم كاك ' يزارلا رضفل لوصالا ملاعم ىلع فيلعت به  مالكلا ملع ىف مالقالا ةياهن “٠

 نيو ىسدقملا فيرش ىلا نبال ةرياسملا حرش ب هداز خيشلل دئارفلا مظنو نيملكتللا

 ءدكص ءدلاسرو ةلادعلا ةلاسرو ىلاودلا لالجل مالكلا ملع فيرعت ءدلاسرو ىزارلا رخعس تاثحابم

 حرش ءدلاسرو هما ضرع ءدلاسروو فورحلا صاروخ ىف هلاسرو لامعالا قلخ ىف هلاسرو ادص

 ىناودلا لالجل اهلك ءاروزلا ةلاسرو قرافملا رعوإل تابثا حرش ةلاسرو ظفاح هجاوخ تاببا

 ءدويشاحم دا فيرشلا دكيسال سىيروكات هديشاح م. ىجنلوق ىلعل ديركت جودت نا

 حرش ددرلا ةيارص بخ ديرجانلا ةرهوج حرش ديرلا ةديع م ردبركاذلا ىلع ناج ازرمم
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 حرش عطاس ناعرب «د ىراصنلاو  دوهيلا هبوجا ىف ىرايأل باتك #2 >كيحوتلا ةرهوج

 ضخلم ةيهلالا راوذالاو ىوباصلل ةيادهلا ةيافكو ىرضانلا عاجش ىال ىراحطلا مامالا ةديقع

 نودحلا ىيح ربكالا هقفلا حرشو ىناجزوجلل ربكالا هقفلا حرشو ىدنقرمسلل ةيهلالا فئاحصلا

 ءالما ملعتملو ملاعلا باتكو ىنيدلا ليمكال ةفينحع نا مظعالا مامالا ةيصو مسرشو ىزارهشلا

 نيدلا رحصب ريهشلا نيمآ دمخ مرشلاو ىلازغلل ىتملا دياقعلا دعاوق حرشو ةفينح ىنا مامالا

 ىنايرعلا لضافلل ةينونلا كئاقعلا حوبش كئالقلا ريخح م هداز

 تامكاحمم م3 ىنزاولا مامالل نويعلا ةمكح حرش هده انيس نبال ةاجنلا باتك م«

 داش كرابا نيعلا ةيكح سرش 1  ةيقارشالا ةيكال ىلع ىزاريشلا بطقلا حرش هك. ىيدلا بطقل

 ىرال هديشاح ٠6 ةبيجم ةلاسر .2  ناجازريا نيعلا ةكح ةيشاح ل" ريم ىضاق 7

 فيرشلا ديسلل علاطملا ةيشاح ىلع دوأد هوقق ةيادهلا ىلع هداز الم مرش 1

 3 عبر هدلاسر م... -<-ىطسج# ريرحت ك1 2 ىراللا ةيشاح ىلع ىوفك ءديشاح

 هداز ىلقاجسل علاوطلا رشنو ليلخ هرقل ةدحولا ةهج ةيشاحو ىراللا ىلع ىناليت هديشاح

 5 كشكلا نك كابللا ئراخ هل“ ةماعلا رومالا نم ىرذحلل صلخملا حوشت م.

 باسلمل ىف ةيسراف ةلاسو ةسدنهلا ىف ةيسراف ةلاسرو باسلل ةصالخو هداز ىضاقل ىنومغج حوش

 ةلاسرو بولغملاو بلاغلا اهنم فرعي ةلاسرو ةكركاملا ةركلا ردرحت ةلاسرو ةسدنهلا لوصا ه.د

 ىسوطلل نقلا ميجتتلا ملع ىف صخللا رم ةميهلا ف صخلم م" " ةئاتلا 20
 فئاقلمل ةديزو علاطملاو رارسالا ىنرايبو فناقال صيخلت .« ءالضفلا ضعبل حرشلاو

 فانملا بتك

 مآ. دجا لوق عم ىرانف ى.1 ىرانفو ىنويحلا ىجيدكتو ىلاكمسح عم ىجوغاسيأ هم

 ءديشاح ما“ نيدلا بطقل هيسمش حرش هلا ديا لوق ىلع ىدنفا ليلخ هرق ءديشاح

 ديلا ىلع دواد ةرق ءديشاح مغ تاقيودصننلا ىلع اع ءديشاح ملأ“ دوحال همسي
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 ىدتوق ىلعل ةيعضولا مرشو متفلا ىنأ ريم ىسديشاح بيذهن مال تاروصتلا ىلع فيرشلا

 نابب ىف ةلاسرو فيوشلا سيسال رمالا سفن فقيقح ىف ةلاسرو بادآلا ىف ةيدضعلا ةلاسولا ىتمو

 ةيفرح ةلاسرو ىتوق ىلعل تادرفملا عضو فيقحت ىف ةفيطل ةلاسرو فيرشلا ديسال ةياغلاو ةدئافلا

 ةكافلا ةروس ىلع ىثيل مساق ءديشاحو بيذهتلا ىتمو ةيعضولا ةلاسرلا نتمو فيرشلا كيبسال

 ما١ ١ بيطهتلا ىلع حقفلا نا ريم ةيشاح ها“ 2 نيدحلا لالجل بيذهت ةيشاح ا"

 1 ىاودلا لالجلا مرش ىلع ىلاكاخ ءديشاح م1 قاودلا لالجلل هدرش عم بيذهت

 بيذهتلا مرش ىلع حتفلا نأ ريم ظيشاح ملل 2( بيذهتلا ىلع ىاخلشخل ىلع ىنيدلا ردص ةيشاح

 دا لوق ءديشاح دامع ما“ بيذهنتلا ىلع ىدزي ما“  ىفاودلا لالكال

 ىمور دوعسم حرش ىلع هيشاد هرقب ةروهشنملا نوحلا جات ةيشاحو ىعهور دوعسم حرش مدع

 ىربهم بادأ مل ىقربم باذأ ماك ىباويسلا ميعار بال هدأؤ ىربكشاط ةيقاح ىماثم

 ملف اهيلع نيسح كاش ةيشاحو دوعسملا حرش ىلع هيشاح هرق مل ىوفك ىسيشاح

 رظنلا ءافصب ةامسملا هداز ىربكشاط ىلع ةيشاح م“. 2 متفلا نا ريم ةيشاح ىلع ىلج ءديشاح

 هيدلو نقم م7“  دوعسملا ىلع دي ىنأ ةيشاح م**  ةيدلولا ىلع زونكلا عماج ما“

 حرشو نويدلا ماصعل ةيبادآلا ةيدضعلا ةلاسرلا حرشو ىفنثخل ىلع حتفلا نا ريم ةيشاح م*#

 هديشاح د“  ىخابلا قابلل ىفنلمل رش ىلع ةيشاحو ردزولا ناضمر ندال ةروكذملا ةلاسرلا

 نبال زاجملا لدا مس هداز ىضاقلل صخالملا مرش ىلع ىدنجربو هيشاح هرق ىلع نيسح هاش

 ىسديشاح ىريم باذآ 0 ىدمآلا باعولا كيعل هيدلو حرشو هيدلو متمو اشاد لامك

 فنصملل ةينيسال مرشو هداز ىريكشاط مرش ىلع ىدننا ليلخ هق هديشاحو هداز ىراقنم

 فتسملل هداز ىريكشاط حرشو

 ىتاعملا_بتك
 جاقفم مرش ملا ذاعم رصتخام م“. 2 ىكاكسلا حاتفم م» 2 راجتالا لثالد ما“

 ام 05



408 

 كفنصم ءديشاح م6  ىناعملا نايبت م*  كنسلا ديسل ماقفم سرش م 2 نيدلا دعسل

 ديثايغ كئاوف حرش ملتي الغالبلا راوسأ مالا ىشاكلل حاتفم حرشش م6  دكيسلا ةيشاح ىلع

 مامصعل لوطاب ىمسملا صيخلت سرش مم. ىدنكشاطل بدالا نازيم حرش م1 لّوطم 2+

 ديبسلل لواحملا ةيشاح د“ سيخلتلا بحاصل ىفاعملا ىاضيا همس رماتفما صيخلت ه١ يىيدلا

 ظيشاحح م١  لوطملا ىلع ىبلج ىسح ةيشاح مم»- كفنصمل لوطملا ةيشاح م#* فيرشلا

 ورستخ الم ممأ  لوطملا ىلع ىميرق مم» لوطملا ىلع ىقيل مساق م»©0 لوطملا ىلع ناجازرهم

 لوطملا ىلع ىرال م  ماصيالا ىلع ىلاضلخ مل >لوطملا ىلع ىماريس ما. ١لوطملا ىلع

 لوطملا ىلع ىجوب ءديشاح م5  لوطملا ىلع ىدرويبا هديشاح م15 >ىناعملا رصتنخ مث“

 ءديشاح ماد لوطملا ىلع ةهفيطل هديشاح لوطملا ىلع ىناهفصأ ءهيشاح 4

 ماع ماصعت لوطا لوطملا ىلع فيرشلا ديسلا ةيشاح ىلع نيدلا ماسح

 ىدابع مساق ءديشاح مب#  ىناعملا رصتةخم ىلع ىئاطخ ءدهيشاح مبا ديفحلل ىناعملا رصتخم

 ىسديشاح هيعضو م. ماصعل ةديرفلا حرش ىلع ىرابيز  ىسح مببز ىلاعاإا رصتخم ىلع

 جرش ةيفآو مدع ديف) تم دب ةيفاكلا ىلع ىضر ه." ةيوييس باتك ه0

 ىلع روفغلا نبع مدا ةنيفاكلا ىلع ىماج الم ه.. >فنصملل ةيفاكلا رش م.1  ةيفاكلا

 ىسرافلاب ةيفاكلا مرش هم.“ ىماجل ىلع ىدنكشاط هد“ ىماخل ىلع ماصع م“ ىماهخل

 حاصقا م4 ةيفاكلا ىلع نيبحلا مج م.  نيدلا ماصعل ةيفاكلا حرش مص كنسلا ديسل

 راهظالا ىلع هداز ىنيز برعم ه1 ةيفاكلا ىلع هداز ىفيز برعم مهه ١ ةيفاكلا ىلع

 ىلع ىوطا ءديشاح م1 2 ايكذا ناحضما م1  ةديدل لماوعلا ىلع هداز ىفيز برعم م.

 نايح نال فاشترا 0 ىطويسل حاوققأ 01+ ةيمورجأ ءةلاسر م1“ اهكذا ناحتما

 حرش م1 ١ بيبللا ىتغم م ىنج ىبا صئاصخ مل« حابصملا ىلع ماتنفأ م

 ىحول بيبالا ىنغم مرش !١ بيبللا ىنغم ىلع ىنمشلا حولا 1. ىنمامدلل بيبللا ىنغم
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 فاصنالا باتك 1.* ىطويسلل هايشا 1." ىطويسلل بيبللا ىنغم دءاوش حرش 0 دار

 عماوجل عمج حرش عماوهلا عم 4.0  ىرابنالا نبال نييفوكلاو نيدرصبلا نيب فالخل ملح ىف

 حرا 1+ قزوزلل بابللا حرش 9. بابالا نقم ىلع ىدبع ديس 4 ىطويسلل االك

 حاضيا !! 2ىرشخرال لصفم ةديدبمل لماوعلا ىلع دوأد هرق 1 كفنصا بايالأ

 ىلع ىوطا #1 لصفملا حرش ليم وز“ ليصفملا حرش كيلقا 1 بجاح نبال لضصفملا

 فيلعت 10  دكلام دال نئاوفلا ليهست 11 >ىنمامهحلال بيبالا ىنغم حرش 1١ راهطالا

 ىنمامدلل ليهستلا حرش 19١ مساق نبال ليهستلا سرش 1م ١دئاوفلا ليهست حرش دئارفلا

 ةيفلالا حرمت 1 فنصملا نبال ةيقلالا حرش 1 شيل رطانلا ليهستلا حرش 1“

 ىرعزالل ميضوتلا نومضمبد حيرصت 1*  بارعالا دعاوق حرش عانقلا فشاك 10“ مساق نبال

 لماوع برعم ىلع كيسلل حايصملا ةجابيد حرش 1 >ماشع نبال ةيفلالا حرش ىلع

 جزومهنا حرمت اك فقفوينع

 فوصلا بتك

 دوصقملا حرش بولطم 1  ىنزعلا ىلع ىنازاتفتلا حرش 45 ١ فرصلا ةءومج# 5:

 نيتنكلا ىنج 5“ ىرورسل ةلثمالاو ءانبلا مرش 1 حورشلا حوول دوصقملا حرش 1

 باتك 1, 2 زوقنيد حرش حساوم 174 | ىكنج هدد 1"»  ىزعلا ىلع فيطل حرش 9#

 دوصقم حرش راظنا ناعمأ ءانبلا ىلع ىوفك 1٠ روفصع نبال فرصلا ىف عتمملا

 ظغللا بتنك

 ةغللا برغم 15 ةخغلالا ةرهمج مع طيكم سوماق 1 ىرغوج حاحص 9

 خمدقم ةمجرت 11 ماض رام 7م  رداصملا يلق 70  بدالا نآويد 78 ١ ىزرطملل

 م ىطويسلل ةغللا رعزرم ةدأ ءاقبلا دبا تا 10 ىدنفا فحما هجاود بدالا

 غل اها  ةغللا مكحم ؟0  ىناغصل هلكت #6* 2 ةغللا بيذهت 10“ برعلا ناس
* 083 
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 ناسللا فيقثت 41  ةغللا زومأر ٠86  رومرلا بحاصل ةغللا عماج 14  لاعفالا

 ءامسالا بيذهت 514م عطاق ناعرب 9114 ىسرافلاب اهالك قزوؤأ رداصمو ىماسالا 5 ىماس 9515

 ةظغملا فئاق 0 ظغالبلا ساسأ 198 ىراقلا ىلعل سومان 5“ ىووذلل تاغللاو

 ىلوقناو 8 لاعفنالا باتك 100 -ىوملل توقاب انالوإ كرتشملا بانك 110 ١ ةظغللا لمح 1

 بيرغلاو روهشملا نم بيرالا لب الام 1/8 0 ىرتخلا 9! 0 ىروعش كنفرف

 ىوونل تاغللاو ةايسالا بيذزذهت نإ

 تايبدالا بنتك

 كبد 2 ىريرح تاماقم 4 ىدحاولل ىبنتملا ناويد حرش 10 ١ ىبنقملا ناويد ؟*

 لاثمالا ىصقتسم فرطتتسم باك 1+ ىكبلعبلا ميركلا دبع حيشلل تاماقم حرمت

 1م ىناسونبلا كيعس كيا نب ىدهم ىبأ ديعس ال بدالا سمت بانك 1. ىرشخت و لذ

 ةهرع رجح ىبا ىحرش هيزم# ؛م“  ىناقاخ ءديلح هم“  ىراقلا ىلعل هدرب ءهديصق 2

 همب 2 ىدرواملل ةرخآلاو ايندلا بداو فثاف ضور 12 ١ سلاجملا ةيكهب ؟مد هبايص ناودد

 ىناديملل لاثمالا عمد ةرضاخلا اوف 3 رعش تاقبط ة؟م. ١ ىلاعتلا ةغالبلا ركب

 ةليقع مرش ىف كصارملا بابرا 17 2 نيبلاطلا ناشرأ 19 ىرشخمزلل راوجالا عبر 11

 ىاغرفلل تاماقم حرش 1 ربثا نبال ءابالب ىنكلا نامب ىف عصرملا بانك 11 دئاصقلا بارثأ

 نيهيقلا نامب 116 ىواخسلل ةيثاولا حوش 91 فيشر ىبال ةدعلا بانك 81

 ىف ةياهنلا باتك ةءووكام !..أ طظحاوكلل دادضأ .٠ ميدنل هقيطل ءمهديصق حرمت 511

 نبال ةروصقملا حرش باتكو ىزول نبا جرفلا نال ةغللا ىف رثاظنلاو ةوجولا باتكو ةباتكلا نف

 ىسابعلا ىلعي دال مغايلاو حداصلا باتكو ىزوربتلا بيطخلل ىدزالا كورد

 خيراوتلا بتك

 |.  ىجتعلا رصن نأ خيرت ىلع ىبهولا صتفلا ا.“ 2 ىراصنالا ماشع نبا ةريس ا.
1-3 

 3 ناكلخا نبأ خيرات اك ' سيفذ سفن لاوحا ىف سيم> خيرات ا..5  رابخالا مالعا باتك
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 كيس نبال ىزاغم ا نونف ىف رثالا 0 5 ىدوهمسملا هنيدم خدرأت 55 نامعالا تامغو

 ىف ةّديضاا رهاوج ااا داذج خدرات أ. قرلا ميعاربا يشمل نسال ناسحا

 |. مالسلا مهيلع ءاهبنالا صصقو ايذدللا هدب. [.ا“ ىقاهبلا كرب! اذا ةيفنأل تاقيط

 ىربكلا ناومال ةويح 1.0 ظناخل ئيراق 1.6 ٠ ..هاشنهاش نبال وشيلا رابخا ىف رصتخ

 |. ىنزاولا مزاح ىبال ليدعتلاو حرجلاب ةفوعملا ةمدقت بانك ا. ىدرك بقانم 1[.

 نر بينكلا روسي اميف بيرغلا عمل باتك 1 اي حيرأت 10 هننانن قفاق

 ىنامرقلا رفصالا بوقعي انالوإ خيراوتلا قارشا ا." 2 تككلامم او ناحلملا ةفرعم ىلا كلاسملا صضوا

 رد 1. سلاجملا ىف سنارعلا باقك [.م بيارغلا: ةديرفو بئاجكلا ةطيوج [.

 امهعذ خبرات 8 ىودك# خيرات [.اثع ةيكولا ةريسأا نم عش بهاوم آل“ ككدلسالا

 ارتدوا ىورزاك وبيع خيرات الار ىدنخا ؤدؤع لليذ 0 مريول دار ميرا 1

 عمج كلج رد كرس ةمان نوياج “م امذ ناهج ا.” ىدبع ل رصم جف زيرات

 |. هداز ىناشعل ةيناعنلا فئاقشلا ليذ ا.“ ىعمال لدو ىسح | خرأوقلا

 بولقلا ةهوذ 1.5 ىلح بتاكل خيراوتلا ميوقت !.20 0 ىدننا دم لال رادرتفد جير

 ضيرأت !.ث ١ ةيوبن حتاوف ا[. تاقئاكلا ةآرم (.#6 ىنيع يدرك | | ىلاعلا بابلو

 ءىلءاللا كلس خيرات ا.« 2 ىداهن ضهرأت ا. 0 فيطن

 تاعومكم

 وداو لاما ميلعتو لامك نبأ لاسر 8 هداز اشاد لامك لكا ةعومدكام كرما

 ءهعومج# ا.م١)  ىياج ىدعسل ريسافتلا ظعومت# ا.ه. هقيطت ءدلاسرو ىراترودح اوقف كدوعسنا

 مواعأا تاعوضوم (.م نيدحلا باهت لئاسر |. ىطومس ءلعومكام أ.هأ“ 0ك

 ثيدحلاو ءامسالا بيذهن بختنم اهيف ةعومد (.0أ١  مولعلا كيفم ا.د هداز ىريكشاطل

 ركذلا نيقلذو نيدلا مجنل مئاهلا ةلاسرو ىناغصال ةعوضوملا ثيداحالا عمجو  ىوونا' نيعبرالا

 ةلاسرو ىلاشخدبلا ضئارال ةصلاخالا صاخاو : مظعالا :.ماعمالل ربكالا دقفلا. ىيدلا :ىيز خيشلل



202 

 دوجولا كلج. ىف ةلاسرو رهقلاو ءاضقلا ىف ةلاسرو ىرانفل سابركلا ىلع مسملا زاوج

 دجرفن#و هينارطنط هدديصقو ىلاما ءىليصقو هدرب ءءديصقو ةمهم لاسر اهيف ةعومجم !م»

 بيذهت نمو فطنملا يف هيدلو ءالاسرو هيفاشو هيفاك نتمو حاقفملا صيخالت ىقمو رانم نمو

 دكيسلل بادآ نىتمو ىيدلا باهشل هحرشو صضئارفلا ىف هيجارس ىقمو ضئارفلا رعاوجو دئاقع 0

 اهحرش عم ىفطل الم تاعوضوم 01 ىراللا نيدلا جلصم انالوإ مولعلا جزومنأ ا.

 ننخ اف ءشفنو ارمآ أ يجاتل ىلا 'لوق ىف ةلاسرو ىلقلا"ناما»ةلاشروقوعاط ةلاكتا 1

 نوماملا ةفيلكل شيج دّئاق نيسح نب رهاط ىلا ةيوسنم لا ةلاسرلا حرشو ةيفاكلا ىف هب لوعفملا

 نيدلا باهش لثاسر ا. نيدلا دعسا نمد نب ىبكح نب دا ديفا تاعوضوم ا.

 ءدلتسا ىكيشليا داريا ندوتش نونف كنهمور نيدلا ءالع ةينالع تاهيش ءدفشاك ا.“

 هقيقد ءدبوجا كورسخ الم ةيدضماغ

 ةيسراف بتنك

 4 3 ناودد اكيليإ وررسخ ريمأ نيدلا لامج ناويد ا.ه ىدعس تايلك [.1

 ىسرافلا ناسللاب لئاسرلا ةعومجام بغار ناويد 45 ىدفاش !.*» فيرش ىوتقَم

 ىلاذمهلا ةأضقلا نيع بتاكم [.ن* ١> ظفاخح ناويد ا!.## ١> ىماج انالوم تانشنه ا[

 روقسلو ورسخ رصانل هما ىيانشورو لضاف ميكح تايعابر ا.ه فقئاقدلا قئاقح (..*

 83 ىتغا مج مونقا أ.د احيلزو فسوي 5 عيان ناويد |. ىراؤغل ةمائ

 ءدجابيد جوش أ.مل“ كا تايلك [.ملا ناقسب ا.حأ ناقسلك أمد. 0 حاحص

 أدل ارعش ءورك لت (.مل راطع 5 [.دو ىماسح هدفك [.مخ ىعمالل ناتسلك

 لابلا باتك ا.م» 0ىرورس ىحرش ناتسلك

 كلا بك

 جرش آ.1] ءابطالا تاقيط ىف هءابنالا نوميع انيس ىبالا بطلا "قاب نوناق 1

 "كلذ  ماقسالا ءافش (.18 ١ نينموملا ةفحت ا(. 2 ماعطلا باتك ا.18 ١ ىسيفنلل رجوملا
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 11 بطلا ىف ةفيطل ةلاسر بطلا ىف عسي ال ام 04 بطلا ىف ةعانصلا لماك

 بلا ىف ءاودالا ظيودا 1.41 بطلا ىف دواد ءوركذت

 ةفوقوم بقك

 ريسفتلا تازاج 1. ظقبلا ةروس ريسقفت نيدلا لامج ىسيشاح ىضاق ٠

 |.  نيلوصفلا عماج ا|(.0  ويرقتلا باتك اا. ىيحلا بطقل فاشكلا ةيشاح ا!.*

 ةباصأ 4 ةياحبلا ثيداحا جيرختأ ٠ ةياقولا مرش ةياورلا ناهب 11.١ عئادب باتك

 تارايتخا ندواودلا ةءومج تايحطش هايفصالا تاقبطو ءايلوالا ةيلح ةباحصلا ءامسأ زييمت ىف

 ىببا تافلوم ميج ىبا ةلاسر همان نوئاق كص قان هديريخ ملعتملا ميلعت كلامم نابب عمدب

 ىلع ىوطا كتحوصع هنيرزوأ ماصع ةيعضو زوفكلا عماج تافقودصنذ لوطم ع ىنوكلامس لوطم

 ىوفك هنيرزوا ماصع هيعضو ايكذا ناكأما ىلع ىوضا راهظالا

١48 

 61: ه "1' هل آل, 0) 68 118

 0:51:01 :ءعمع ه كسانعب»م كلط 0 -عق »1:11:20 01:07.

 رديرتفد ةناخ بتك كديجل سبيع

 ةيوامسلا بتكلا

 فيرش فعصم رب هليطخ نامثع ترضح + (( فيرش فحكصم رب هليطخ رمع ترضح ا!

 فيرمتن فدكاصم ود هليطخ روهشم خيش »ع فيرد م <احم رد هليطخ ىلع ترضد رد
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 كاي فيرتت فخحضم رد هليطخ نامتع ظفاح 1 ١ فيرش فخحاسم رب هليطخ توقاي روهشم ه

 نوذام نككيش م. فيرش فحصم رب هليطخ فسوي ظفاح +  خسنلا طخ هرزوا فلوا ىشد

 ةيلعت ١ ٠١ فيرش فدصم رب ةليطخ رموج ؟ 2( فيرش فحصم رب هليطخ ىدنفا ىدعاز

 لكن فيرش فكاصم رد هليطخ ىوهيفاتوك ا فيرد فكاصم رب هليطخ سوا نا

 رد هليطخ ةيراخك فلا ليعمسا ىزيرجذ 1 فيرد فكدصم رد هليطخ ىدنفأ ىديوحو ىرصوق

 ىقص خش ىنادم# 1 فيرد فكاصم وب هليطخ ىجان ىلع ىقاهغصأ ع فيرش فكحصم

 ١) ليكأا ءدم جرد م 9 رداز ءدهجوذ 1 تدرون ءدوجرت 1 فيرد فكاصم رب هليطخ

 نارقلا ريسافت

 ريسفذ "»  لداع نبا ريسفت " لتاقم مامأ رمسفت م". 2 (*) سايع نبا ريسفت !1

 ليزنتلا ملاعم ريسفت كرام رهيسفت "ع (0) دوعسلا ىبأ ريسفت ا“ كثيبللا بأ

 رميسفتل را 09 ىفسنلا مامالل ربيعي روسفت أر نزاح رهسفن م 2 ىوغيلا مامالل

 مامالا ريسقت رجا ىشحم نومع ربيسفت 6 سشارع رجس دف ىدحاوال طهسولا

 مجم  ىشد#و شرع نايبت ريسفن ث"* 2 ىزارلا ىيدلا رخن مامالل ريبك ريسفت "* ىبطرقلا

 لاك د11 سقت 5 ىربطلا ريرل ريسفت "© ىسوسراحلا ىلع ىأ خيشال عماأل عماوج

 ةهيشادح رس )هز ىواضيمب ىضاق روسفت ار مدلسالا خيش روسفت ب ١) هداز انتاد

 ىواضيبلا ىلع ةيشاح 8 ىضاقلا ىلع بغارلا ةيشاحا . ىدعسلل ىواضيبلا ىلع

 ىلاخلل ىواضيبلا ىلع ةيشاح- مز“ ورسخ الك ىواضيبلا ىلع ةيشاح *#. ىطويسلل

 مب 2 ىدعسلا ةيشاح ىلع ىكاوكلا ةيشاح مم هداز ىجحتسمل ىواضيبلا ىلع ةيشاح 8

 3 ىباج ىدعسل ىواضييلا ىلع ةيشاح ىدنفا نانسل ىواصيبلا ىلع ةيشاح

 ىلع ةيشاح ه. ىضاقلا ىلع باهشلا ةيشاح 81 ىنالسالا قداصل ىواصضيبلا ىلع ةيشاح

 ىواضيبلا ىلع هيشاح 0 ىواضيبلا ىلع هداز خيش ءديشاح هأ قاورمتلا ىواضيبلا

 ىلع ليلك جد ه.بيشاح م (") ىواضيميلا ىلع نيدلا ماصع ءديشاد هن“ نودلا ردصن
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 نيدلا ردص ةيشاصحح هأ ىواضويلا ىضاقلا ىلع ىيدلا ءاهب ةيشاح هد ىواضويأأ

 ىواضهيلا ىلع هدأز ىتغ هديشاصح هم ىواضوبيلا ىلع قورزاكلا ةببشاح هن ىواضوبلا ىلع هدأز

 تاقبماعت 4 ىواضيويلا ىلع هداز برع ءدبشاح 9 ىواضممهأأ ىلع ىقوالاسلا ةيشاحح ه1

 ىلع ىدنذا للوياخ تاقببلعت 41 ىواضييلا ىضاقلا ىلع تاقيباعذ ىضاقلا لكاوأ ىلع

 ريسفت 1 ىداذحلا ريسفت "0 ىدحاولل ىواضوبلا تايبأ حرش #4 ىواضيبلا

 ءاقيلا نال نارقلا بارعأ 1  ىملس ريسفت 1م  نايبلا عماج ريسفت 10« نيئابصلا

 ىدريراجكلا ةخسنب فاشكلا ,ميسفت /» ىرشخ#ولل فاشكلا ريسفت «ك ١ ىمليدلا ريسفت «.

 «" ١ فيرشلا ىيسلل فاشكلا ىلع ةيشاح ,* 2 ىنامركلل فاشكلا يزومنا ريسفت .“

 ىلع ةيشاح ىناولهيب فورعملا فاشكلا ىلع ةيشاح ئيطال فاشكلا ىلع ةيشاد

 فاشللا ىلع ةيشاح كك فشالاب ىهسملا فاشالا ىلع ةيشاح «»  ىنزارلا بطقال فاّشالا

 نيدلا زعل فاشكلا ىلع ةيشاح ه١ نيدلا لمكال فاشكلا ىلع ةيشاح م. 20 ىدردراجلل

 معا نيحلا دعسل فاشكلا ىلع ةيشاح هنن: +٠ عيركلااننيعل فاشتكلا ىلع ةيشاح ران

 هبارعاو ناوقلا ىلاعم م نارقلا تاغل ريسفت ىف ناهبلا ب جاهنم هه 2 ىفشاكلل بهاوملا ريسفت

 لولا مق ظافلالا فرش ريسفت ىف ظافذل ةدمع م ثيداحالاو نارقلا بيرغ هم.

 افق 177 ١ ,نارقلا ثارعا ىف نايبتلا 1 ١ مكتمل عمجم ريسفتا :زاولا رخف مامالل نارقلا

 11 ١ ىناولا" سدازعريسفق 112 ؛+ ..«ريشفتلااب نما(مرارقلا ةغلا 1 «::لقطوجتسلل نآرقلا: مولع ق

 9! .١١ ىنركلا_ةيا ريسفت 4 .٠ ىقورزاك ريسفت 150.2: ماج انالوماروسغتا 8 دبا ريع

 نم ةلاسر ىيحلا ردصل ةكافلا ريسفت أ جتفلا ةروس رهسفنا ٠ اميز بيترت

 ةيوجاو ةلوسأ ١ ٠.١ نارقلا ىناعم ىلع ناسلل تاكن (* 0 وسنمو سان | ١ ريسفتلا

 ىضترإ فهرشلا سلاد# (1) لوزذلا بيس ةفرعم ىف ؛اوقنلا بابل 4 ىزاولا رخفلل

 افاشالا ى.ام زييمت" ٠ ١٠١ ...مهرللا نارقلا بيتوت 1.1 ١١١ .ىراذراولا نارقلا روم ىماسا !4 ٠ _ ىدنفأ

 لملك ثلث تالاسر “11٠ ناهح ىاريسفت |" بغاولل نآرقلا تادرفم || 2 لازتعالا نم

 ةدجر طظعاولا نيسح ريسفت | عماجلا عمج ريسفت ا!* ريسفتلا ىف ىدنفأ
1 64 
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 نمحرلا ةرصبتب ىمسملا ىدنهلا لضافلا ريسفت ا» 2 ريثك ندا ريسفت ىكوتلاب راثآلا

 عاقملا ريسفت 1 افاعم نبال نايبلا ةياهن ! » ىطويسلا مامالل روثأملا ريسفت

 ىببا ىيسفت 1 ريركنلا لضافلا ةفرع نبأ ريسفت “1٠ نيرصجلا عمد ريسفت 1[!

 م روثنملا ردلا ريسفت | طيسبلا ريسفت 4 ليهستلا ريسقفت د خبطع

 ىروباسينلا ريسفت |“ ىدن#» ىضيف ريسفت |“.  رداصٍلا ريسفت |"  ىراقلا ىلع ريسفت

 دضع ىضاقل فيقحلا ريسفت |" 2 ىيدلا ردد نبأ ريسقنت ا[

 ىبطاش اب 2ىرزج باتك ا" ١١ ىيدشرتسملا ظفحت |خ»  ءارقلا ريسفت |

 ىدنفا نايعش ضيوجان اذ" شام هرق كيوكات ا. 2 روقيط |" ١ ةليسو ام

 تيدكلا بتك

 ىرصبلل ىراخبلا رش 8  ىنالطسفلل ىراخبلا حرش 2# (١ ىراضبلا جك 5

 ىوامربلل ىراخضيلا مرش 8, ىنيمامدلل ىراضيلا سرش ا 2 ىنيعلل ىراضبلا حرش ا*ه

 جرش 16١ ىامركلل ىراضيلا مرش 5 هداز ىدنفا فسويل ىراخضبلا حرش 18٠

 مماسم عيدص 07 ىرابلا ةفحتب ىمسملا ىراضيلا مرش وا ةرمج نأ نبال ىراضبلا رصقخ

 هد ضايع ىضاقل ماسم حرمت أه هدأز ىدنغأ فسومل ماسم حرم و“ ىريشقلا

 لامكاب ىهسملا ملسم حرش | 2 ىوونلا مامالل ملسم 0 اما  جاجمل نبال ملسم حرش

 ونس |! ىذمرتلا ىنس .٠! هدجام نبا مامالا نفس ام١ دوأد ىنأ ننس ام. ملعملا

 مظعالا مامالا تتسم !9* عبرالا ىنسلا حرش ا1* 2 ىنطقرادلا ننس | ىئاسنلا مامالا

 نيب عمجلا لينح ىب دا مامالا لتسم 4 هقنصمو ةييش ىأ لنسم اه

 ًاظوملا حرش ا. كلام نبا مامالل ًاطوم 1١  ىقهيبلل نايالا بعش !» (نيكحصلا

 سرش ا“  قرعلا ىبال ًاطوملا حرش ا“  دكلاوحلا ريونتب أظوملا حرش ١ "١ ىراقلا ىلعل

 كتيداحا ا  رابخالا فئتاقد !ل٠  ىرابنالل ةّتسلا بتكلا تادرفم )»*  ىناقرزلل ًاطوألا
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 ىوونلا مامالل نايبتلا تيدحا هدام ثالث لك ليعشلا ٠٠١ ايروكا رع اا

 ىنالقسعلل رمغلا ءابنأ اها ثيللا دال نيفراعلا ناتسب ٠ رارجالا تابيغرذ 1

 صئاصخ م ىطووسال ىنلا صئاصخ لوسرلا ثيداحا نم باهشلا رابخأ اد“

 ناحل ماقد هيوباب نبال | عئارشلا لطع اما مانالا هيبنت امم 2 نيدلا صلصا ىنلا

 11 ىطوهسلل راقآلا نم ةميهلا آد رج نبال هقركم فعاوص دم نال ماكحا ىف

 زومر !1* مهرك ءاقل ىف ميظع زوف 17 ١ ىنارعشامل مغلا فشك !| ىراخبلل تايئالث

 كنالملا ىف كتابحلا !! راكذالا بيذهت 1!  راكذالا رحب | ><_كيدل ىف رونكلا

 فئاطل ..  ىمثيهلا رجح نبال رجاوزلا !! بييللا زوما !» نيظعاولا 5 11

 ىجتقيرطل هظعوم ال.“  براقالا ةفرعم ىف بلاطملا ىنسأ الا بتارملا لوا ةفرعم ىف بئارغلا

 ليزم ".5  لاوقالا ننس ىف لاعلا ميهنم "ل#*  ىنيدلا ردبل ظافلالا جيقنت ل“ 2 ىدنفا

 ىمقاعال فارظلا ةفحت ا.. ١ ةينسلا ةفحت »© 2 نيدصاقلا ٍاهنم » ١هحرشب هابتنشالا

 عماج )»»  رمكحلاو مولعلا عماج |١ ىئاسنلا عد م. 2 ءارقفلا ناقسب .1

 "ه5  رافسالا لمح نع ىنغملا )* >ىطويسلل ةعونصملا هىلءاللا ا" كثيحل ىف لوصالا

 عماج ا«  لوسرلا ثيدح ىف لوصولا ميقنت ١8 ظعاولا ليعمسا خهشلل ظعاوملا ةعومجم

 عماج ا". 2 ىسلدنالل رابخالا نومع »1  ىجطرقلل ةركذتلا "م 2 ىطويسلا مامالل ريبللا

 ريغصلا عماج مرش ىوانمال ريدقلا ضيف ريغص عماج مرش 8 ىطويسال ريغسصلا

 حونل ريغصلا عماج مرش ام# () ىناميلا جول ريغصلا عماج ءدمجرت !00* ىمقلعنل

 175 بيجلا بهاوم ىف بيرقلا جف ا ىرابنالل ريغصلا عماج مرش م ىدنفا

 م“. مالسالا ةعرش نقم 1"  نيدلا لمكال راونالا قراشم حرش ا 2 راونالا قراشم

 بيخغرت 8*0  هداز ىلع كيسل مالسالا ةعرش حرش ا ىدنفا ىيجل مالسالا ةعرش رش

 ىواضوبلل مجباصملا حرش مه  ىناحبزلل مججباصملا جرش مسع  ىوغبلل جباصلا مرسل ١ كيوتو

 جر 06 برعلا نيزل جباصملا حرش ا« ىكرقلاب امجرتم جباصملا حرش ا

 مع ىراقلا ىلعل مجباصملا ةوكشم جرش ان جباصللا ةوكشم كلم نبال جباصأا

* 64 
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 ممع 2 مجباصملا ةوكشم حرش #٠ ىبيطال ةوكشملا حرش *# >> ىسرافلاب ةوكشملا حرش

 نيعاصلا ضاير 1 ىمورلا سلاجم# ٠ع“ تيرحأل تاعوضوم ت0  راونالا ةوكشم

 ةليضف ا"هأ نموم ا ءافش اه. ةظيشعلا ىف ةرصخلا ضاير اهرقإ نيكاصلا ضاير حرش لدول

 لاجولا ءاهعا ىق لاوكلا بيطهت ا"ه* فيرطلاو عرشلا لعا نيب فقيقحتلا انهن وكب بأ

 ظخفرعم ىف باعيتسا ام 2 ةباحصلا ىف ةباصالا "هد ةباكصلا ءامهسا ىف ةباغلا لسا مم

 ممم ةوكشملا لاجر ءامسأ الهم باحالا ةفرعم ىف باعيقسأ' ءدمجرأ "هب (0) باحعالا

 ىشرم م“  ماشش» نبا ةريس نم مارملا غولب "8  راربالا ةيلح موظنم 6.  ءايلوالا ةيلح

 راردالا ةيبلحك ىمسملا راكذالا "1 هداز ىجاقوال ثيدل ىسحا مسار“ 2 ىيوبالا ف ىدهلا

 ىجايولل فاشكلا ثيداحأ جدرخلا اني ىباحلل نويعلا ناسنأ مك ىراصنالا تيداحأ

 ميزت ريثالا نبال ثيحأل بيرغ ىف ةياهن أ ىجليرلل ةيادهلا ثيداحا ميرختأ ا.

 ءاغش ع جاوعملاو ارسالا ىلع اهتبالا 8.“ ىراخيلا لاجر هامسا ىف ليدعتلاو حرج

 ىيحلا باهشل ءاغشلا مر حرش "“ك  ىراقلا ىلعل ضايع ىضاق هافش حرش "له ضايع ىضاقلا

 ع, ريبك ىذس دبي !"نآل ضرعملا ءافشلا ى رش حرش مب ىجدلل ءافشلا حرش 00 ىجافشل

 ثيبحكح مرش ال“ 2 ىهتنملا وبا اهيف هعونتم لثاسر ام“ رينملا ركب »دا سلاما قنور

 ةويح اك  ايندلا ىنال ركشلا طم نيظعاولا ردب طع  ماكحالا ماكحاب ىمسملا مانالا فيس

 عك ءانهسأ كت 7 مد م8 ىنسأل 5 ىلاعم حرش اةمح قول ىنسأل اهنالأ حرش "محب بولقلا

 هيدمد# ءدقيرط حرش م 2 ةيحمخل ةقيرط "| >ىبييطلل ىنسال ءامسالا رش ". ىريشقلل

 هيدمكم ءدقيرط جره مورع ىدنفا بجر) هيدمكم ءدقيرط حرش مورس هيدا ءدليسوو

 ىفطصم كيسل ةقيرطلا ةمجوق 4 زوهرلا زوفكب ىمسم ا ةقيرط حرش مو ئنغلا كبعل

 7 هدأز هجاوخ ةقدرطلا ةيشاح كا

 رص 1 رح ندال قيرش لئامش جيوش مي[ ىوانملال لداهشلا حرمت .٠*3 فيوهش

 لئامشلا خمد نأ 3 لمالك موا ا ىراقلا ىلع لدامتكلا حرمت ل باهشال لئامشلا
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 نيجحب ىمسملا نيبعبرالا حرم دك ىراقلا ىلعت نيبعبرالا تيل حرش م. فدا هجاوش

 حرش 5  نييحلا حلصمل نيعبرالا حرش "4  توكلملا بداجتو نيعبرالا مرش .# 2 نيعملا

 ىووذلل نيعبرأ ثيدح "ا رج ىبال نيعبرالا حرش 35 ىقامركقا ءدمتت نم «نيعبرالا

 ماش لداضفو نيعبرا ثيدحح ل  ىناهنو نيعبرا تيدح اد

 كثيدكلا لوصأ بتك

 حرمت

 1 رجالا ىبال ركفلا ةبخحأ 8 لداسرلا ةعومجام “| ىواحسال ةيقارعلا ةيفلالا

 حرش »* رجل نبال ةيخنلا سرش 0 2 مركا نب ضمن ركفلا ةيخأ حرش رظنلا ناعما

 قلارعلا ظفاخل تادييقت نايقعلا نيالقو ثيحلمل لوصا ما“ ىراقلا ىلعا ةيخنلا

 “إن  ايركز ىضاقل ةيفلالا حرش ا“ اهمظافل ةيفلالا حرش م#نم  قارعلل ةيفلا ع

 ىنالطسقلل اهيف ميضوتلا ميضوت 4 ثيدحذل لوصا ىف حالصلا نبأ "م  حالصلا نبا ىلع

 سر نإ 2 ىديونسلل طدصاقملا ةيشاح اه“. كعسال ثتصاقم مرش 8 كصاقم ىتم +

 ىبلج نسحل فقاوملا ةيشاح 7“ ١ قوكلسل فقاوملا ةيشاح "#7 2 روكم فقاوملا حرش

 ىناوردتشلل فقاوملا ةيشاح ”“ ٠ ناجاوربمل فقاوملا ةيشاح ”#» ىجنكلل فقاوملا ةيشاح ع

 ىنزارلا نيدلا ردن مامالل ةيلاعلا بلاطم "م ىبلذأل ميعاربال مالكلا رهاوج حرش 0“

 مسا  ىىرصملا فحسا ىنأ مامالل للصدحت حرش "**. 2 ىنزارلا مامالل ةيقرشملا تحابم 1

 نيحلا ردبل علاوطلا حرش ”* ىاهفصالل علاوطلا حرش ** ىسوطلا ريصنل لصلا ىقن

 ىشلاطلل علاوطلا مرش عم ىمجكلا ثيرحأمل راحل علاوطلا حرش منعع ىرقستلا

 حيرت” “+ ةعيرشلا ردصل مولعلا ليدعت "8. راونالا علاوط حرش ىف راكفالا جيقنذ ربع

 لاوسلا كصاقم.*ه. ىناتسرهشلل مالكلا ملع ىف مادقالا ةياهن مت ىدنقرمسلل فئاحصلا

 ف لصق ار ىجلدلا سد دصاقملا كصاقم رش ما نيكل, نكر ىبسلل لوصالا_ 3
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 ةموظنألا مرش "د ىملاسلل ديحوتلا نايب ىف كيهمت *م)“ ىدركلا ميداربال لييسلا

 نيب ميمجحلا "م0  نيدلا ءاهبل لعلاو ملعلا ىف للزلا نم لقنملا "*» فلل نبال ةيرعشالا

 مم]  ةيرعلا مرش "+ >ىسوطال حداقعلا ىف طعاوق ا"م» ةيميتلا ىبال لوقفلاو لوقعملا

 ةيشاح 4 سا نب ناميلسل ةيحضعلا دناقعلا مرش 0. ىقاودلل ةيدصضعلا كيئاقعلا جوش

 مسع  ىلاضلخال ةيرضعلا ةيشاح ”#  رديح النم ءديشاح "**  ىغاب هرقل ةيدضعلا

 ىلاببح معي ىيدلا دعسل ةيفسنلا دئاقعلا حرش 0 ىدننا ردي+# ةيدصعلا ةيشاح

 عم دئاقعلا رش ىلع ماصع ١١  ىلايخل ىلع ديحا لوق هديشاح ١ ٠0" سئاقعلا حرش ىلع

 ىلقجاسا ىلايخل ةيشاح "ب. هداز ىدنفا فسويبل ىلايدل ةيشاح 1 ىلايخل ىلع ىغاب هرق

 رس يرس لامك هرقل ىلايخلا ةيفاح مع ىوفكل ىلايخلا ةيشاح ا قوكلس عم هداز

 ةيشاح 1  ةينونلا حرش "© كدا لوقل ىلايخل ةيشاح منع مجم الذ ىلايذل ةيشاح

 ىيدلا ماصعل ةيفسنلا ةيشاح "م ىزعلل كئاقعلا حرش ةيشاح «.٠ راكفالا رجل ىلايخل

 ىيحلا باهشل ةّيفسنلا كئاقعلا هدمع حرش ». 2 ىدنفا ناضمرل ةيفسنلا ةيشاح "1

 سرح ىاهفصالل ضيرجاتلا مرش نر ىجوقلا ىلعل هيرجالا مرش أ ىديمحلا

 ىسوطلا جيرجتلا ىلع ىاهفصالا حرش ىلع ديسلا ةيشاح >مخ لالج الإ ديرجتلا ةيشاح

 ةيشاح دب ىيدلا ردص ويل ديرجكاتلا ةيشاح مم ديسلل ىيركتلا ةيشاح "م

 ىريكشاطل ديرجتلا ىلع ديسلا ةيضاح ىلع ةيشاح ثمل. ىاودال ديرجتلا حرش ىلع طجالا

 ىلع ناجازرما ةيشاح ديرجتلا ىلع لالأل ةيشاح ىلع ثايغ ريمل ةيشاح دأ هداز

 هديشاح- مسنر» ةيفنح م»  ىناودلل بجاولا تايثأ أ لالجال هيرجتلا حرش ةيشاح

 بجاولا تابثا "و ىدنفا رديخ بجاولا تابثا ءديشاح ع ةيفنمخلا ىلع ناجازريم

 مسك بجاولا تايثا ىلع ىنيورق رسب هداز ىضاقو ىلاخلخ ءءبيبتاد 1 تابغ رهط

 ناضمرل ءاهبلا سرش 5.. هداز ىضاقل سيبسأتلا لاكشا مرش "3  بجاولا تابتا ىلع ةيفنح

 ةعومجم مره  ىفناودلل لاسر تايلك. م. ىناودلل ةيمالكلا لئاسرلا ةعومجام ..1 ىختفأ
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 كيع خيشلل دئاقعلا ررد ام نيعلا ةكح ب ىرال روهضاق ف ايدل عم 0

 نددلا ءاهبل ربكالا هقف مرش #0.  ىليالل كناقعلا ىف دصاقملا تاهما 88 رد هجكرت كيجملا

 ىنيدحلا ضع ىضاقل لوصالا رصتنخ م ١ ليصفلا لوقب ىمسملا ريكالا هقف مرش ا
2 

 ىريصلل حايصملا حرش ماضما اد هداز ىلقجاست علاوطلا رشن 1 مولعلا بيثوت 1“

 حرش ما» (صصنمب ىمسملا ىتاكلل صخخاملا حرش 00 م لجنفلاو للملا ىف لصفلا

 باهت 500 - ىزارلا مامالل نيعبرالا باتك 0.2 ىزارلا مامالل صقلم 58  ىبناكلل لص

 مت نييمرخل مامال داشرالا باتك 0#  مالكلا رهاوج حرش م ١ ىنزاولا مامالل لوقعلا

 كسل ءامسأ جرب 1 ىزارلا مامالل ىنسال هامسا مرش اعلم ىبلج ىلايخ هينون حرش

 هللا حبعل بيذهتلا مرش 80+ ىلازغلل ةيسدقلا راونا ىلع ىناورش هديشاح ل ىلازغال

 ىكوةلاب ةيهلالا لكاقعلا داوف 3 ىراصخلاو دوهملا ةبوجا 35 ىرايل خيال 1 ىدويلأ

 هقفلا بئتك

 ىققلللا مرش مر» ىباجح ىنافوقومل رتكالا ىقتلم ءدمجرذ #6 رحالا ىقتام م

 ميعاربأ مز“ ىقتلملا حرش 5*ه  ىلاصخل ىقتلملا مرش 5 ىدنفا ناهثع ىقددحول

 را ار جال ريما نبال ىلصملا ةينم مرش 157 رمهغص ىيلح 50“, ردبك نيلح

 عع ميلثمل ديعل رردلا ةيشاح م[ م ىدنفا حوفل ررحلا ةيشاتح 0#. ررغلا حرش

 لدنس نبال ةياقولا مرش ع " ىلاولل رردلا ةيشاح ممم“ رردلا ىلع ىمزع ءديشاح

 "دوسالا نودلا ءالع ىلوملل ةياقولا ىلع ةيانع 764  ىراقلا ىلعل ةياقولا حرش و

 هديشاح م61  ىبلج ىخال ةعيرشلا ردص ءديشاح م**» ١ ةعيرشلا ركصل ةياقولا جرش 6“

 ليصالا مم لوكم مامالل رييك ريس ا؟هإ قاتسهق #0. ١ اشاه بوقعيل .ةعيرشلا ردص

 "ه5 2 ىريصعلل ريبكلا عماخل صيخلت موش *م* فسود أ يار مه# كم“ مامالل

 *ح.. 2 ىفنايلعيلل صيرألل ةفحتب ىمسملا صيختلتلا يرش #882  ناخ ىضاقلل تادايولا حر

 ةيادهلا ىلع لمكأ 55  ةيادبلا حرش ةيادع مد. عدارشلا بيترت ىف عئانصلا عئادب
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 ةياحهلا ىلع مامهلا نبأ م ةياكهلا ىلع ةياقك 51 ذيادهلا ىلع ىدطعس

 جدر ىف ةياهن "0 ةيادهلا ىلع ىولهد 4ع « ةيادهلا ىلع نايبلا ةياغ عار“

 ىلع ةيشاح- م ىليزلل ةيادهلا تيداحا جيرخأ 8 رح نبال ةيادهلا ثيداحا

 ىبال ماظنو هابشا 888 2 سمحا هجهرقل رردلا ةيشاح 58م  'ىيدلا رسل ةيادهلا لمكا

 رداظنو دايدشأ كر ىومكلل هايدشالا حر كك هداز ىرهغخأ هابشالا حوش م ميكاذلا

 حوش راقخملا رد "م ىضاترمتلل راصبالا ريونق #0 ىقوصلل هابشالا بيتوت ا“*

 رانك رد هبي دناحح رابخالا ةفكتأ كب مراصإالا ردوذت حرش رافغلا جذم نك راصبالا ريوخت

 رس قرداقأل نويبمبت م٠ رذكلا 0 فراغلا ويد يول رزذكلا حرش فدار ركاب ابد

 ةاكلا عم ىونوغلا ةمدقم مما“ ىرودق ةديجرت مدل  ىرودق ىليزلل زنالا

 ماكدحا خم ماكحالا ليمتشم امم“ فاقوالا ماكدحا ىف فاعسالا م قاولا حرمت ىف

 لطوسيم 1 ع ليمكالا ةذاود ىضرملا ماكحأ م3 راغصلا ماكحأ مم >ىفطان

 نو لاله فاقواأ 5# ىككانلا فاقوأ 1* " طيح ناعورب 7 " ىسخرسمل

 نيئوصفلا عماج مالصا ىف نيعلا رون 500  نيلوصفلا عماج 8818 فاصخلل ةاضقلا بدا عرش

 ه6  راقخم باتك ن.. 2 ىلالينرشلا نسل ةروهشملا لداسرلا 88 2 ىداعلا لوصق 5

 هم. 2 بويعلا عماج ه.* لزاوخلا تاراتتخم ه.“ هقفلا رهاوج ه.“ ىنشورتسا لوصق

 كل ريكا فيلاك مئاغ الم تاناهض ه.« لوقنلا تاراقكم هن. ةيلطلا ةيلط

 هأآ هنت نبال ةموظنملا حرش ها. 2 بهاذملا نويع حرش ىف بهاوملا لضف ه.53 ' ىكنفأ

 هدأ“ اغبواطت ند مساقل نيركيجلا عمد حراق ىلع ةيشادح هأ# ىكاوكلل خموظنولا حرش

 ضارغلا حرش هأو ىدارسقال ضئارغلا حرت هأر* ىدنواكسا دحردشو ضئارفلا بانك

 ىف روغلا ةياغ هأ» كسافملا حرش ةأ“ ضئارفلا ىف ةيجارسلا مرش ىروشفشلل

 ةيليضف تانامض هاا ةريخملا هل. عمجملا ىلع عمسملا فينش ه1 ىلازغال رودلا ةيارد

 فئنصمال عد حرش هزاز“ هيهقف ءدعومجكام هألإ
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 ىواقق هل“ م هيكالوا ىواتفا ف ةيراخابلا ىواشف هاند ناكيضاق ىواتق هع

 نإ*أ هيزازب ىواقف هل“. ةيدنه ىواتف 4 ىثاترم#لا ىواقغ هان نيدحلا عيدب

 ةيظفاخلا ىواتف هر .ةيلاللل ىواتف ه*# د نيدلا لالج ىواتف ه*# ىوةرقنا قواتف

 هز*م نيدماحلا ىواقف ك0 ىوانغلا رهاوج مزث“ نيتراجالا عماج ىواقف نزلو

 هدر قنينحا خيواتفا ه2)١ ٠ اركاتلا ا ئواتف 58.17 !ئدتفا ىيك قواتف 4*0 ١٠٠١ قردرك ئراتف

 ىجفاشلا ىدمل ىواتف ه5 ىدنفا ىلع ىواتف هت#خ ىدنفا هللا ءاطع ىواتف هع“

 د06 ١١١ ناميلسا نب قشحتا وواتذ 07 ىشبنرك ىواتف هلا لضف ىواقف هله

 ىراقنم ىوانتف هدا هللا دبع نبا ىواتف هد.  ميحرلا كيع ىوانتف ه1  هيريخ ىواقف

 3 ١١ ةمكالا اهرب :قواتفا نم+ لضفلا نبأ ىواتف ا هم* هيدعاق ىواتف هد“ هداز

 ىلع هياعر ىواتف هه» هداز رهاوج ىواذف هد: ةيناقاكلا ىوانتف همك كرك ران

 5 ىفارلا ىواقف ها ٠ ىراغنيحلا ىواتف ها.  ىواشفلا ةظينق ه1 ١ ةظيادهلا لئاسم

 ىرشخ#ِْو لا ىواتف هال (2<ىديشرلا ىواقف ها ىواتقلا ةردص متر“ ىواتفلا ةريخذ

 ىواقفلا ةكهب هثد زمجو ىواقف هأب نامتع نب ىلع جارسلل ةيجارسلا ىواشذف 4

 *هديئاخراتات ىواتف هنأ ماكل نيعم هل. دمك ىدنقرمسلا ىواتف 7

 هقفلا لوصأ

 ىلع ىلج نسح ءديشاح ن.#© مجضوتلا ةيشاح حيولت هن“  ةعيرشلا ردصل جضوت هن

 ةيشاح هب# ورسخ الأ جيولتلا ةيشاح هى“  ىنوقلا نيعا حيولتلا ةيشاح هدد جيولتلا

 ةيشاح ه.آ  ىساويسلا نيحلا ناعرب ىضاقلل حيولتلا ةيشاح مججرت هم. ىورهلل جيولتلا

 ميقنت رييغت هم  ىراقنلا ديف عبرالا تامدقملا ىف 4 ميضوتلا ةيشاح هم. لامك نبال جيواتلا

 رصتخم مرش هل“  ىراثنلا ديفحل عبرالا تامزقملا ىف مجضوتلا ةيشاح هد“ لامك

 ىاهفصالل ىهتنملا رمت حر هده ىزاروشال ىهتناا رصتخم جرم هد“ ىرتخستال ىهتنملا

05 11 

 0 يت ا ا
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 ىلاهفصالا نيدلا سه ىهتنملا رصغخم حوت 25 ىهتنالا رصغ# تاعومجكام هدك

 ءدد احح نيدلا ىضعل ىرهبالا ةيشاح ه1 ىنازانفتال ىهتنملا رصتخم ةيشاد هدم

 حفلا ىنا ريم هديشاح نأ“ ىيحلا ىضعل ديسلا ةيشاح هإ نددلا ديضعل ناجازريم

 رصخق# حرش ىلع ىراقنلا لديفح ءويشاح ه1 نيدلا لامج قا ةخببشاح ها“ قيس ىلع

 ُ راوذالا خضاخأ هذ كام ىبال ر انملا حرمت رع 611 مهيأ نبال انملا حوت هلو ىهتنالا

 ىراك هرقذلا ىيسال راقملا حوش 1 راوسالا فشكب ىهسملا ر انملا حو ا رافملا حرش

 حرش ىف ةارم 4.8  رانملا ىلع هداز ىمزع مديشاحح 1.1 رانملا ىلع ىواعرلا ةيشاحح

 ةارملا ىلع ىرامغلا لنبفح عدببةتادح 6 ىراةخسومال تاره ءدببتياتح ا وردت الإ ةاقرملا

 هقفلا لوصا ىف ىنغم 4.« جال ريما نبال عيدبلا حرش 14  ىرانف الك عئادب لوصف ا.ه

 ىقايفصالل عيدبلا ىناعم نايبب ىمسملا عيدبلا حوش ؛!.  ىفناءاقلا روصنمل ىنغملا حر 1.

 و نم ىودزم لوصأ 4 ىناروكلل عماوللاب ىمسملا عماوجلا عمج حرش ل

 حوش ىف جان ىنك 1* مفشكلاب ىهسملا ىودزيلا حرش 1“ ١ نيحلا لمكال ىودزيلا

 ماكحأ 1 راصمالا ةهوذ مالسالا رخفل ىودزملا ىلع هقفلا لوصأ "أه جاهنملا

 مامالل لج در 14  ىزاولل لوصالا ف لوص#حت 0» ىدمالل ماكحالا لوصا ىف ماكحالا

 حوش 1 ما ىبال ريركتلا "7 نالكلو لدلل ملع ىف لئاسرلا ةعومجم 1. رخفلا

 اهلوا دوعسملا بادآ ىلع ىئتاوح 4“ ١ احلا رهما نبال ريبختلاو ريرقتلاب ىهسملا ريرحتلا

 هدأز ىريكشاط ءهلاسر ىلع ىدنفذا لياخ هرقو ةبينشاد ةرق ىلع ىلاخاخ 4 نيسح هاش

 نايبلاو ىلاعملا ملع بنتك

 كيبسلل اققملا مرش ىكاكسلل حاتفم ىداوه حرش 1 ىداوه ةنم

 جاقفملا حرش نيحلا ىعسل لوطا #1 لوطم "| رصقخم 1". 2 ىنازاتفتلل 4 انفمأ
 ه»  ىتسامركال لوطملا ةيشاح 4* >صيخلتلا ىلع صيصنتلا سئافن 1“ قازاقفتلا

 نع ردد الك بماك 2 لوطملا ىلع ىيسلا ةيشاح كا كفتصا لوطملا ةيشاح
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 ةيشاح 4.2 لوطملا ىلع هغيشاح ناجازريم 8*1 ىلح نسحل لوطا ةيشاح 1, لوطملا

 هرعرس صيخالتلا تاهبأ حرش ىتيللا مساقل لوطملا ةيشاح 48 قوكلسل لوطملا

 مرصتخملا ةيشاح ماتفلا بعاوم 1280  ىدنفا نامثع ءديشاح 1 لوطملا ةيشاح لوعم

 دعاوش ح 2 حاضيأ ىراقنلا ديفح ىدفنا دمك رصتخكملا ةيشاح 84

 حيعل راججالا ةياهن اهأ عحورش عم ةيعضو 0 حاضيإالا حرمت حاصغأ الإ حاضيإالا

 رصغنخم صيخلت 10* رصتخم ىلع 5 همها ىلع يس ةخيشاح كما رضاقلا

 فودصتنا بذاك

 ءدعومجام ك1 تاوعدلا عماج هد الا نسح نب كيد بواقلا ةويدح "اه

 ىنأ مالسالا يشل دايعلا توق ءادهشلا ةضور "11 فراعملا فراوع هرمجك

 نيحلا ىبيت لمكالا يشال ةرخاغلا ةرحلا رصتخام 4( 2 ىكلا ةيطع ىبا ىلع نب دم بلاط

 فرعتنلا باشاك حرش 0 مساقلا لضفلا ىنا خيشلل ةيفوصلا ظاغلا حرش 101 ١ ىقيرعلا ىبا

 زومولا 0 زوفكلا جتف قارعلل ءاهحالا تيداحا ٍسيرختأ 11 ١ ىونقلا نسال ىنال

 لاكلا عمجمو ةعاسلاو تقولا فئاقح نمرئاسلا لوذ 1 نيلئاسلا لوف +

 نيبحلا لامك ضيشلل ناويبخل ةويح 8.“ ىلازغلل سفنلا ةفرعم ىف لاثمالاو زومرلا 'ل/ ١ ةءاطلاو

 دمد نب سمدم جماح نبأ مامالل ةخاالضلا نم ثقنم #1 نورك اذلا ةاجت ديس ديد

 لزاخم 1 قرد مان حوف و4 0 تقيرط لإ بواقلا ناكر "0 كازغلا

 نيدلا باهش خييشلل رصتخم لوصالاو دعاوقلا سيساف 1 ليعمل كيس محيشلل نيرئاسلا

 هم"  هرس دللا سدق انالود ىونتم حرش هما ىلازغلا مامالل ىبدلا مولع ءايحا ام. هجا

 تاحوتف 1م © ١ىدففا ىعمشل رارسالا نزختم ءهمجرت ام“ ١ ىماظن خيشلل رارسالا نختم

 0 ىرصوق دوا صوصغلا حرش "1 هدكرذ نب سصوتصقلا حو "مه 1 ناحفوصت ةبكنم

 ىقوذز ردلل بيغلا حاشفم سردت دن 1 ىرانفال ببغلا حانفم حرمت كح ىدننا ىلايل صوصغلا جرش

* 05 
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 حرش 1 ١ ىرازاب تآأل بيغلا حاتفم حرش 11 ١ ىونقلل بيغلا حاتفم حوش

 ضراف نبأ هديئات حرش 19 ضراقلا ىب رهع ناويد 11“ قولخل ميحرلا بعل صوصتلا

 اف نبأ ناوهد حرش 1 ىومكحلا ناولع نبال ضراف نبا ءديثات حرش 0 ىناغرفلل

 ضراقلا ند رمع نآوبد حوش ا ىرصمقلا دوادل ضراف نبأ ءديقات حرش 45 ىنيروبلل

 ىراللا نيم امرت 550 ءاروؤلا حومتل 0.6. ىذو ىلا سايلا نب لود ءاروؤلا حرش وهن 469

 ةقيرطلا كولس 7.“ ىريشق ءدلاسر ةلالدلا ماكحاب ىمسما ةيريشقلا ةلاسولا جرش أ

 فشك ٠0  ىنارعشلل رهاوجكلاو تيقاويلا 0. ةقيقحلاو ةعيرشلا لما مالك نيب علل ىف

 ىفطصم نيسل ناببلأ ةطقنو لاصألل عماج . ناك 5 دجو نع ناولأو بادمل

 كحول دوهشلا تاقومو دوجولا ةأآوم 1 ىصقالا كمأ «. هكرشأ ىبالا ة>يهمعلا عش

 ىرصيقلل دوهشلا نيبع رق هل ١ هدزز ىلعل ىراقلا ىلع ءدءجرت .٠  ىيدلا

 صاودل بتتك

 بوح حرمت يزرع ىلاوغلا مامالل مظعالا بوح دا“ كذاشلا مامالل رجلا بروح ا

 صالختسالاو جرفلا بروح م1 2 ضرافلا ندا طسب ىلع ءافولا نأ تِيشلا بزح ا  مظعالا

 ىتثاهب دمحم يِيشلل رارسالا عينم هع  ىقفارلا دمح مامالل رارسالا يحد ك0 2 نيعبس نبال

 ىنوبلا حا ييشلل ةيناروفلا ةعمللا 8. 2 ةيئارونلا عد مرش ىف ةيئابرلا رارسالا فشك 1

 ىقوبلا ىجال ريغصلا فراعملا .سمش انا# ىقويلا ىلا حيشلل ريبكلا فراعملا سمش دل

 لييحا نب دمدم هللا ديع قيأ خيشلل مريبظنلا ص ندع ىلازغلا مامالل فراعملا زنك يدرس

 دجال راونالا ةقيرح ل صاوشدل ةنازخ صاوشل ةفرعم ىف صاصتخالا زنك 0م

 نا  مولعلا :فداطلو ةيرسلا تاحفنلا ك5 روثكلا+ ممْسلطو زومرلا نصح 0ع ىنوب

 تاحونف ءدلاسر 1“ ىناحورلا بطلا ةرئاد ىلع لمتشي ةيعدالاو فورخل ملع ىف ىناحور بانك

 يع. ىفاعملاو مولعلا ساسا ب  ىلازغلا مامالل لماأل لقنم ,#* 2 ىكرتلاب موظنم ىهلا

 ىلع نب قوزرم نب هللا دبع نا دمدت ىنسامل ءامسا رش ©  ةيناحورلا ةيفاشلا رارسأ
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 تايبدا بتك

 ىلع قوزرم ب“  مامت ننال ةساجحلا حرش د.  ةظسامحلا كد  نيفراعلا راعشأ

 ريبك ىناغأ ىدحاولل ىهتنملا ناوهد حوش ا ىهتنملا ناويد 6. ةسامكلا

 ناعم قاكاز كيبع دبا 520 يرعع » ىويربتلا بيطخل ةسامكلا 3 نا م ىلاهغصالل

 رابكلا مئاصق ا ىرشخ# زلال بهذلا قاوطأ 4 ىناهفصالل هحرش عم بعذلا ىابطا

 حرش ن6: ةيبيصخلل تاماقألا حوش 0 ىشيرشال ىردركلا تاماقم م هحرش عم

 نورد نبأ ةدبصق حرش هز“ نيدلا ممايصعل بدالا نازويم حردشت ؟هأ ىمزمزلل تاماقألا

 مو ىكلا رج نبال 37 ومهما ةديصقلا حرت «مل[ ىهدالل ةبرقألا ةحيصقلا ح ودق ردا 70“

 حرش ةيشاح ه4  ةدربلا حرش ىف ةدوملا ىدص راهظأ :هأ)  قوزرم نبال ةءاربلا ةديصق جرد

 هيثار حرش كك. 2 ةتاين نبال نوحدز نبا ةلاسر حرش 1  ةدربلا ةديصق حرش »+ ١ داعس تناب

 ةروصقملا سرش ىف ةروصخل كثاوف ل“ | ةينودلل ةركذت نم ةعطق كل“  ةينودأل ةركذت

 ليلخ هرقل نوديز ءدمجرت 1 0 ىدفصلل مجكلا ةيمال حرش 0 2 هريغو ةروصقملا حرش 1

 ىدنفا ميلسل رئارضلا كئارفل رئاصولا ثراوم م >-ىطووسلل تارضاحلو تارواحملا مك« ١ىدنفأ

 باتكلا ونك »ب  ىجلاعثلل ضيرعتلاو ةيانكلا ب. ىناجرإل سابع نال ءابدالا تابانك 1

 ىبلاعثلل ةرداسلا لاثمالا ىف الر خاشلا رد نير ىبلاعثلل هيلا بوسنملاو فاضألا م“ ىبلاعتلل

 الاياب تيقاوألا تيقاوي أ روصنم نبال لاثمالا بورض م ىناحيم لاما 0#

 01 ؟اظحالل مامالث نييبتلاو !نايبلا ١  ؛قيقالا نبال رعاشلاوا بتاكلا" بادآ ق"رداسلا لاتم

 ني“ ٠> بادآلا ضور بد“ ٠١ ىركسعلل نيتعانصلا باتك أ ديرقلا قع وحلا

 ىف نابقعلا دثالق هد ' ةيينق ىبال ءارعشلاو رعشلا باتك هع ءالمالا ضايحو ءاشنالا ضاير

 م" ىَرحشلا نزال ىلامآ بم  ءاغليلا ةئيقس نمد سلاجلا زارط بك نايعالا ىساح

 سك“ 2 ىرعملا ءالعلا نال مزلي ال ام موزل دكا ذريملل ليماك ىرقملل بيطلا فرع م1

 ىناهفصالا بغارلل ةعيرذ 98 بذالا 4 سابتقالا ياسا "09* غباوسلاب ىمهسملا غباونلا مرش

 جهذ حرش 1 ةغالبلا يهت م“ نيحابرلا ةرخافم بك“ ناحيرلا ةكفن م
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 مل 2 ىرصحلل بادآلا رهز م... 2 ىنادمهلا نيدلا سمشل فئاقمل فادح .1 م ةغالبلا

 جيص ى.ع ىيوذلل سئاركل دئارفب ىمسملا قاديم لاثمأ رصقخ ى. ةتابن نبا بطخ

 ىضتوم فيرش سلا هند ىضاقلل مولعلا عيباني 5 ىبفتملا ةنيبج نع ىهنغملا

 تالسرمو تاءادشنا هدعوم حام ممم ىزيربن ديحو ازروم تابشنم مما ىمزراوؤ تامشنم م.

 ا تك ما لايخل فئاطل مال ىفتاع هدسمخ هأ. ىماظن هدسمخ دنا

 جزومناو نوففلا سقافن ءاط ىلماعلا نيحلا ءاهبل لوكشك .* لداسرلا ةعومجم مال“

 جايبحلا ةرغل اقلا ةرد ماد  هدلز ىريكشاطل مولعلا تاعوضوم ما ىسوسرطلل مولعلا

 موصعم نبال رصعلا ةفالس م“ »  رايخالا رردو راونالا تاعل م1 ١ كيفح هدعومكم ماع

 ىنالع ىقالخأ ما“ تايعيدبلا ىف ريبختلا ريوحن مل* ىدفصلا حالصل نايمهلا تعكف هال

 صاوغلا ةرد سرش مل » 2 ملكلا دراوم هل“  بدالا دراوم مل  ةيوبنلا ةريس ىلع ءالمآ ما*

 هدعوم كام د1 تيرد نبأ ةروصقم حرش منو ةيبرعلا ظافلالا ىف ةيفذل ةرد حوش 5

 ع  ىنادجي ميلك تايبلك .“# 2 اشاب بغارلا ةنيفس م“*  مولعلا بثاغر مل“ ١ بادآ

 ملكي 3 ىماج دلم تايلك مز سروؤفلاب راطعلا 5 هام ىزاربش ىرع الفم تايلك

 حرش مل ىرصيق ءديشاح مل" ىدنفا ىكمشل ناقسراهب حرش هلو ىديس تافيرعت

 ناقسب ماعز ىءشل ناقسب حر مت ىهكافلت تاقلعأأ حرش م ىسولدنال ضورع

 سرفلاب نيظعاولا سلاجكم ما ىرورسل ناقسلك مرش مه ىدعسل نامساك م5

 ناويد حرمت ,مه» تكوش ناويك 1 ىرتكب ناويبلا م*م ىباف ناويد م«

 تابخنتنم موا“ اشاي بغار ناوبد موز“ ىزارهش طظئاح ناومد مهأ ىرورسلا طظفاح

 هجاو>خ ناومد م2  بئاصلا ناوهد م» اشاي دىحأ ىرتقدلل ةيناضمر مم“ اشاه بغار

 مم 2 ىناوهيد قان هم» ىدنفا قاب ناويد مم.4 >> ىنزاريشلا ظفاح دمح“ ىيدلا سمت

 اكن ناويد ما“  ىماظن ناوهد ه1 ١ ١ىرعوك ناويد م1. ىدنفا ىب#و ناويد

 باسحو موكانو تسدن#و تديفو فطنمو تدكح بتك

 فحم“ نب بوقعي بانك م18 تايهنمل ىف بسنلا ىلع طوطخل عطق ىف سويهنولبا م17
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 ىنزارال تاراشالا رش 44  تاراشا ننتم م١  تايبكذل نف ىو ىمظعلا ةعانصلا ىف ىدنالا

 حرش ىلع ةيشاح م1 هذومك نبال تاراشالا حرش مم ىسوطلل تاراشالا مرش م

 دكعسال وطسرأ هديوجرت ملأ ةسدنهلا ىلا تمبسذ راكرد ءدلاسر م«. ناجازريمل تاراشالا

 ميلعتلاب ىهسم وطسرا ءدمجرت ما“ هجاوخ دعسال فطنما ىف وطسرا ءدمجرت مد“ هجاوخ

 مى ناجاازرببمل تامكاذل ةيشاح ماو ىزأاوال تامكاح مي ىوينابلا للضاغلل تمااقلا

 انيس نبال اج مس انيس نوال ءافشلا فقطنم مد انيس نبال ءافشلا تايعيبط

 ىزاوهشلل ةاحكنلا حرش ىمحأ انيس نبال ءافشلا تايلك مخع 000 ىبال ءافقشلا تاببهجلا مآ

 حرش ل* 2 ىاشاكلل ةكمل ىف نيقيلا نيع دم“ ايسر وبال ناشلاو ١ ليلا كاعك

 ةيمككلا لدا سولا ةعومكام محا ىزاربشال قارهالا خةيد حرش دحح ىزارال خيل نومع

 مق نوطالفا تاحكصم هد» لوققم نيدلا باهش خيشلا تافيلأت نيس نيبال

 ةيدوبرلا كهاوش هكا هنومك نبال تاكولتلا مرش ىطيركمال افصلا ناوذخا لثاسر

 ةفسالفلا تبفاهذ م12 ىرهبالل راكفالا ليرنت مث" ىطيرجمال ميكمل ةياغ مل“ ىنزاريشلل

 ةرجشلا مكن شسونولملا ةةيلخإلاا وس ىلاوغال ةفسالفلا تمفاهت مام هداز هجاوضل

 ةعومجام 56 رؤلب ليد رم تادسبيفق م1 خيل 3 ةغلب كح ىروزرهشنلا ني ةيهلالا

 ةعبرأ رافسأ 1.0 هاش كرابدإ هحرشو ضعاوقلا نيبع 1. ىسوطال كيرجتلا ىلع ةلمتشم

 حرش ىلع ناجازريم ةيشاح 1.8 ىراخابلا هاش كرايمل نيعلا ةيكدح مرش كل“ ىزارمشل

 ١ 1٠0 ىزاريشلل ةيكلل ىف ةيادهلا حرش 11 ١ ىناجازريم عم نيعلا خيكح هم | نيعلا ةيكح

 ىجشوقلا ةلاسر ىلع ىراللا مرش 11  تايبكأل ىف ىرال ؟.. ىسبيملا نيس ةيادهلا حرش

 هديشادح 37 كريم ةياده حرشو ىدنقرمم حرش 1 ىراللا ةيشادح ةنيعلا يف

 لوق 91 رهم ىضاق ىلع ىلاخمدل ةيشاح 11“ ىراللا ةيشاح عم ريم ع للا رصت

 ىومرالل علاطم ىتم تام 1 قالطنملا ىف ةفرع ىبا حرش ل فطنألا ىف ىسونس 0 رجا

 ةيشاح ىلع ةيشاح 5. اشاد ىجاح علاطملا ةيشاح 8 ىزارلا علاطم حوش 01

 بيذيتلا مرش #4 ىدنقرمسلل ساطسقلا يرش 18  هداز ىلع ديسلل علاطأا ىلع ديسلا



0200 

 حرش نه ىروهجالل بيذهت ءديشاح 1 بيذهتلا ىلع ريم ءديشاح 1“ ١ ىناودلل

 نيحلا بطقل ةيسمشلا حرش سرش 10  ىنازاتفتال ةيسمشلا حرش 1٠4  ىدزيلا هللا دبعل بيذهتلا

 1 ةيسمدتنلا ىلع سديسلا ةياح 8 كففصا ىسراف ةيسوشلا حرش م ىزاولا

 نايمفالا ساشا 1 ةيسمشلا ىلع قوكلس ةيشاح 1 -ةيسمشلا ىلع دواد هرق هديشاح

 رهرقت 1م 4 دا جعهانمو ركفلا معابم 1 مولعلا رايعم 1“ ىسوطلال فطنملا ىف

 ىدنجربلل ىنيمغج ءديشاح 1. هداز ىضاقل ىيمغج حرش هز جرعالا نيدلا ماظنل

 بالرطسا 9ع ىدنجيمال كك علا جيز حرم 9 ىباج مره ميز جرش 9

 5 قاراغلل ىفققسوملا ليخدم 4 ايارملاو رظانملا 5 2 هداز زمليوس بالرطسا حرش 1

 تاطورخم باك 4 حاولالا فئاقح فشك ىف حاورالا حابصم عم راهنمهب ليصحت

 م *سدتهلا ىف ىلع كيس ءدلاسر ةهأ ىدنجربلل ةركذتلا حرش سوديينالبال

 ءديشاحو لاكشأ حرش مع از ىضاقل سال لاكشاأ حرم 1و“ ةركلا ىف ىوملس ءدلاسر

 نسك ضورع حرمت ب ىسل هذا ضورع حرش 5 ىسلادنا ضورع هدو جقفلا أ رجه

 ىطويسلل مولعلا يروم 1. 2 ىفاوق هدلاسر 60 ١ ىرطسملل ضورع حرش 1+ . ” ىرصيق

 ليخدم 14 موسرلا حضوم ؟“* ١ بكاوللا ناؤيم 78 ١> سل .طلغ ىف هلاسر ؟1

 ةيافك 11 بكاوك تالاصتا بكاوالا روص 4 بولطملا رد 0 ا

 رايشوك لخدم ىراصح قآأ نيسح جامل شيوردل .تاهمالا رفج 8 ميلعتلا

 ةديدع لثاسر 1٠6١ ىتش لثاسر 108  ىنارصق باتك 10“ عرابلا باتك #4 . داشرأ

 هركذت سرش 14 ىناودلل لكايهلا حرش 18  هداز النم ءديشاح 90«  ماكحالا 4

 1“ باسل 2 دءاوقلا عمج ءدلاسر 31 روصن ءدرك د حرصت كدَس 1 نيدسلا ماظنل

 نبا صيخلت 0 بئارغلا عمج# ة.# باسل لئاسر ءدعومج# 1مل“ هيناعنك ءدلاسر

 باسألا ىف هيناهب ةالاشر 11 .. ميلا
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 تطلا بَقك

 ىنزارلا ايركز ند كمدل ىولح ةم» 2 ىنزارلا ايركز ند دمك ىوادتلا ملع ىف ىواح ةنب

 جدورت 18 2 ةيكورملا ةيودالا روتسد 11  بيكرقلا تاجرد 116  رارسالا فئاقحح 8

 رازدل نبال تابردم 0 انيس نبال بطلا نوناق 11 هجنوناق حرش 191“ موظنم جاورالا

 لل بط ير 27 نايغالاوروعتسنو ناتالا جاهنم 11 2 ىقيرفالا ميعاربا نب دمحا

 ىناخليا قوسنت ١..! ىنزأر ايركز ىبا تابرجو تاجلاعم !... اقثالا خياغ 11 نايبلا ةياغ

 ورمع نأ مامالل عنقم !.ل“ 2 ىدنفا ىفطصمل ةيبطلا تادرفملا تاغل ىف هيضيف هدلاسر [..“

 تاره 1. م ىكرتلاب ميسو روتسد أ.د ىديدسلل زجوم حر 0 كمد نب لكيدأ

 حرش ا.١ ١ نوناقلا ميرشت ٠.١ رميكح نب دوعسم نيدلا نكرل ءادلا عفر ىف ءافشلا

 حرش ا.ءأ 0 وجوم شل ان ىجاحن مالالا ءاودو ماقسالا ءافش [.1 بطلا نوناق

 دواد ءدركذشت !.* >ىدحتيملا ظعاضب ا." ىئارسقال وجوملا حرش ا." ١ ىسيفنال رجوملا

 تادرفم ا!.» 2 نينموملا ةفحت هعمجرت ١ 1١.( نينموملا ةفحت !.11  نايبلا ٍياهنم ا.د

 تارايتخا 1. تادرفغملا ق عسي ال ام [.. ىسيفنلل بابسالا رش 1 راطيج ىبأ

 (*  ”نادبالا ملع ىف ىنم .ىنغ !./“ تادرفملا يف ىئتالع لماك [.» تادرفملا ف ىعيدب

 ىقداص أ نبال طارقبا لوصف رش (8 ١ ىترقلا نودلا ءالعل هحرش عم طارقبا لوصف

 نا لوصف 1.88 لوصف سرش ىشرق ا. ىليثارسالل قناليا لوصف حرش (.00 2 قالي لوصف ا.

 تامالعو بابسا حرش ىسيفن !.“ غاليا تامالعو بابسا ا(. 22 ىطرق ىليئارسا نارمع

 هدمجرت ا.**  ىفسوي بيبطال دئثاوفلا عماج ا.*“ 2 دوادل ناهذالا طيحشت ىف ةعرن (.م»

 ل ةحمللا مرش ىف ةكصلا قبسات را بايلالا ىلوا ةركذت م ديدج بط

 1. دولوم ريبدت !," ١ ىدنفا هللا ريخ ظفاحلل نيمغتملا ةفحت 1.“ كواملا ةفحت

 ةسماخل ةلاقملا رخا ىلا سونيلاج بانك نم ىلوالا ةلاقملا |.“ ىلع نب ىسيعل نيلاك ءهركذت

 نودبع نبال راتخملا ةلاقم ا.“  ةيندبلا ةعصلا طفح ىف ةينسحتل ةلاقملا (#2 محيرشتلا ىف

 ىف ىفاللا (.8 بطلا ىف ةويكلا عبنم [.*م تالاقملاب ىهسملا بضتنملا باتك (.*
606 171 
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 ىف حيرصق 1 جقنتلا رارسا ىلا حيولتلا |. بطلا ىف رخافلا باتك «٠.8 بطلا

 ءافشلا ةلاسر ا." اشاه ىجاح افش ا.0 اشاي ىجاح ىلالج ىمك ام. ميولقلا حرش

 ىلا خيشلا عوجر !.0* هداز ىفوسيقل ظمالسلا عيبر [.0“ هداز ىريكشاطل ءابولا ءاودال

 بييلدلا زنك ٠ هداز قايحكل ةسمخ ا.دأ ءابطالا ةحودو ءاككالا ظضور !.هد هايص

 رش (0. انيس نبا ههزوجرا حرش م انيس نبال ريغص نوناق ام» ١ بيبحلا ةيغبو

 اك“ 2 ىيدابرقأ 4 ١ ةفرعملا ةمدقت مرش ا(. ١ ىدشر هيلو نبال يشر نبا ءءزوجرأ

 ءدما تحالف ٠.4 2 ىكرتلاب هماث راطهب ٠6( بطلا ىف ةعاصب (.* لبهع نبال راتخلا

 ةحالفلا نم ةيطبنلا ةحالق 4. ىنثادا ةحالفلا نم ساوخل باتك ا(.40 ةدالفلا ىم هلصفم

 عمم [.الأ ةحالفلا قف فوسلهف سوطسق ةظةحالفلا نم داونلل نبا با باتتك 8

 ةحالفلا ىف ىزارل نايللا

 فرصلا مرش ا.ه  لماوعو راهظا برعم ا!..* راهظأ اد“ ١ ىبيلمج فرص ا.“

 ةظءانصلا 9-5 ا. هداز ىرهكشاطل نرعم لماوع ىكسأ 1 ىئارفسالل حابصم لا حرش ا.

 نم حيرصتللا ممسق حرش ا. حاوملا حرش زوققند ىكولملا فيرصتنلا مرش 1

 2 ةمفاسشنلا حرش ا.د#*  ةيفاشلا مرش ىروباسين ا.د“ 2 ىدرهراجلل ةيفاشلا جرش أ.ه اتغملا

 ماصع عم ةيفاشلا حوش ىد ىدردر امج مك خيفاشلا حرش ةيفاص أ.دق دللا دبع بيسأل

 ةخمدقم حوش ىف بالطلا داشرأ اا ىضرال ةيفاشلا حرش 1 ىلدطال ةيافللا مرش ا...

 صئاصخلا (.1 ىيويلطملل لمح تاببا حرش (.1 1دفلا رطق حرش ا.26 ١ ىنارعشلل وحنلا

 حرش ىف قاصلا ليهتملا ا. يوجنلا ىورهلا ىسج ىنال ةيعزالا باتك 1.1“ ىنج نبال

 نامح نبال برضلا فاشترا 1 ١ ىرزجلل وحنلا ىف ه>وش عم ةحلم (.6  ىنمامدلل قاولا

 |.  حابصلا حوش !4  دوصقملا رش ا. 1 ىدادغءال ىضرلا دعاوش حوش 11

 حرش 11.“ تايزارممتنلا لشاسم 11. دئئاوفلاو دعاوقلا ذل ا!!! بجاجلا ىبال ىلامأ

 بارعالا حعءاوق سرش !.0 عماوجل عمج حرش ىف عماوهلا عجب (/.* هداز ىلع ديسلل ةجابيدلا
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 |. هللا دبع ديسلل بارعالا دعاوق حرش 4 دعاوقلا كعاقم لكاب ىمسملا انثلا قال

 |.1 2 فقيدصلا ىالع نبال حارتقالا حرش |[. بارعالا طعاوق ىلع هداز خيش عم ىجهيفاك

 وحنلا ىف ةيفلالا ىعاوش حرش اا١ ىطوهسلل تكنلا حرش ٠ ىطويسلل حارتقالا حرش

 ىراوهلل كلام نبا ةئيفلا رش ||“ فنصم ىبال كلام نبا ةيفلا حرش ||" ١ ىنيعلل

 حضوأ 1 قومشالل كلام نبا ةيقلا ىلا كلاسلا مهنم [اا جضوتلا حرش حيرصق !!1*

 راكفالا جئاتن عم ناحتما ١|! ىكهطال ناحتما هديشاح ١!! ماشع نبال ةيفلالا ىلإ كلاسملا

 اقف ةيملحلا | قتال رك ىؤتسبا هيعاح 8:11: اانا نع كتاف | مس

 ءويشاح- [||* 2 ىمالل ىلع تنمصع هديشاح ا[ ىماج النم |!” ١ ىماخل ىلع روفغلا

 ىدنع ا  ىبيبحلل ةيفالتا حرش ا("  ةيفاللا رش ىنكرلا باتك |!"» ىماخل ىلع ماصع

 ةيفاللا حرش 11. 2 نيدلا ماصعل ةيفاللا حرش ||  ةيفاللا حرش ةيفاو |"»  ةيفاللا حوشت

 ىنغم حرش 11“ " هداز ىيحول بيبللا ىنغم حرش ||*# ١ بيبللا ىنغم ||“- >> ىضرلل

 ىنمامدلل بيبللا ىنغم حرش ا|"» ىدمشلل بيبللا ىنغم حرش |”* ١ ىلج الم نبال بيبللا

 حرش ا١  ىسنوتلا اشاي ىلعل ليهستلا حرش |)0 رداقلا دبع) ليهستلا رش 1“

 حرش ىف بايعلا رصتخم [[*. دصاقملا ليكتو دئثاوفلا ليهست 1 م ىمامدا ليهستلا

 لصفم تايبأ حرش ا18» 2 ىفاريسلل بابللا حرش |6# ١ ىدرورعاشال بابللا حرش || بابللأ

 ازد ىرشخزلل لنقفم اره بجالا ىبال لصفملا حرش 11ه لصفم حاضهأ ||

 ال تايبلخمل ااه. نإ 2 هيوبيس باتك ١ 1١ قاريسلل ةيوبيس مرش

 لك بيذهت 115“ دوأد هرق ا! بيا دلعلا نال عفانلا ريق هز ىسراغلا ىلع

 رازن نبال ىواح 1 تاروصت ا|م» ١ تاقيدصت

 الزل سوهماقلا بحاصل رئاصب !!ه1 طيب سوماق ||مهم» هللا ةين انالوم سيرفلا عماج انا

 برعلا نامل [1*  ىدنفا ىسيول سوماقلا ةيشاح |( ىذدملا بيطلا ىنال سوماقلا حرش

* 06 
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 ىورجلل تثيدللو نارقلا ةخغأ بدرغ ىف نيبييرغلا باك !(ه ذغللا برغم |!  رهنملا حجايصم الذل

 .٠  ظغللا فاق 11  بدالا نوناق |!»  بيرعتلا عماج ([00  ابرملا لفط 4

 خخالا ةيكهل |)ء“ ريدقلا ناعرب "١!  مولعلا سمش ادا ىوونلل تاغللاو ءامسالا بيذهت

 برالا ىبصقأ |( م4 ١ بدالا ةمكقم ىف برالا ىصقأ ظغالا هقف ع ىدنفا كدعسال

 ةمجرت |“ ظجهبلا ةياهن | » ىرده هرقل ةغللا نامجرت |« ١ بدالا ةمدقم ةمجرت نم

 امل“ #8 ىلوق ناو ام" ٠ ىرجتوج حا اما حاحصلا راتخ ام. 2٠ مولعلا تاءوضوم

 احصلا نم سارصلا اما ١ تاغللا زفك |ه 7 ىروعش كنعرف !م*  ىريكناهج كنعرف

 ليم 1١١!( 'ىرابنالا نبال رعازلا باتك !+1 ريبك ىرتخا !امم» >عطاقلا ناعرب !

 نادلبلا مجحعم رصتتت 111“ ١ اقبلا نأ تايلك ![1» ىركيلا كيبع نا مجعم [[1 ١ خغللا

 ل ىناهغصالا بغاولا تادوفم عاقبلاو ةنكمالا ءامسا ىلع عالطالا تصارم 1!1*

 ةغالا عماج 1١!! >ىسويلطيلل قرفلا باتك !4» لاله نال ىرفلا ةفرعم

 ريسلاو ضدراوتلا بتك

 اما 2 ىطفقلا نسممل نا نيدلا لامج ريزولل ءاكحلا نيرأت 1.8. ١> ىربط خيرات

 ىتلا ا“ 2 ةقيرشلا تاملللاو مظعملا مامالا بقانم ىف مظنملا ركلا "8 ١خيراوتلا ةجحهب

 بهاوم هدوجرذ 1 هدأز ىهظنل فاصو ءديجرت ا.ه تاكشر ءلمجرلا ارك فمرد

 ىدنذا حوذ انالوم ءدوجوذ (".ه بحاص ديد نودلخ نبأ هديجرد 1. هيندل

 لودلا عماج اا راتاقلا كولم رايخا ىف رايسلا عيس ![. خيراوتلا ةجاهب ءدمجوت

 ضيرات |" 2 ةفيلخ ىجاحل ميوقت يرن ١ ١ #١ نيمكنملا سيئر ىدنفا دا شيوردل

 اميعذ ضيرات !">» ١ نيدلا دعس هجاوخ تافيلأت نم همان روميت |"* ىلج بتالك هاتذف

 " ىدنفا ىزع ٍضيِرأَت "م ىدنفا ىحجص ضيرات "0 ىدنفا دكشار خيرات 0

 زيوع ضدرأت 8 ريرعلا حبع ظفاحلل ىكزيملا خدرأت |. اغا دمح ىللقدنف خيرأت

 زدرعل ءافصأا تارم اارازارو ىدنذأ ربزع زيرأنأ نم خعطق رد راوبالا خضور ىهعأ ىدذكأ
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 10 هداز قانج خيرأت ا عمان نويا# اه ىباج نيعأ خيران مانع ىدنفا

 نبال لماكلا زيرات 17 ىقعلا خدرات حرمت 1“ ىتعلا خيرات 16 نانجلا درت

 0 خدرات مغ ١١ه ىلحلل 'نآويعلا ناسنا ن»» 2 ىكاشن خيرات مسسإ*  مريتالا

 زييرأت ا« رادرهم خيرات |*| كب ىجوق يرأت )58  هداز اشاد ناوضر خيرات ا“

 زرق 1. ىيدلا لالجت ءافلضلا خيرات 0" ةيسابعلا ءافلخأ خيرات زضس ا ١ ىرافغ

 ىفطصمل خيراوتلا ةدبز (*ت#» بلاط ها لآ بسن ىف بلاطلا ةلدمع ا ىطوهسال هافلخل

 لودلا رايخا |ث»  ىدنفا هجاوخ زدرأت |ممغ 2 ىطويسلل ةاحنلا تاقيط 16“ ىفاصلا

 ريسلا ىف ساقنالا بيط 1+ ىدوعسمال بعذلا جورم انا ٠١ ىنيع ضدرأتت اع

 ةياحب "دا ىبلح بنالت ان ناهج !"ه. ريسلاو لئامشلاو ىزاغملا ىف رثالا نووع "64

 ةميضملا رعاوج ا” 2 ةيفنتل تاقبط ىف مجارتلا فحم |"ه» ١ ريثك نبا مديرات نم ةياهنلا

 تاقيط "ه4 ىوانمال ةيفوصلا تاقبط هم هاشتلود تاقبط )هع ةيفنأمل تاقيط ىف

 خياشم تاقبط ا!'"١6  هداز ىلانقل ةيفنح تاقبط ا"»» 2 ىميمتلا نيدلا ىقت انالوإ ةيفنح

 نيرسفم تاقبط ا" ىنيدهتجلا تاقيط ا".  ىكبسلا مامالل ءاهقفلا تاقيط 1 يقلل

 مرسع برعلا ءارعش تاقيط ىف باتكلا جات سكر ىوارعشلل ءايلوالا تاقيط

 ءدركذت دوسا كلج قداص ههركذت 84 خياشم ههركذنت او ءايلوالا ةركذت

 ىفطصملا راد رايخاب اولا ءافتقأ ا"  ىماج النا سنالا تاحفن |". ريش ىلع ريم ىتاون

 اكل هدأ: ىريكشاطل رايخالا بقانم 3 رابخالا رداون اا ىدوهوسلا خاص نكييسال

 هللا ىبع نب فسوي رمع نأ برغملا ظفاح ةباكحصلا ءامسأ ىف غباصأ [". رابذا رفد

 هللا لوسر بسف "م هتازجكمو ىبنلا فرش | ءافلخلاو ىبنلا خيرات عمجم 1.“

 لالجل ةديدعلا ةلمسالاو تايلوأ ا": ىفطصملا راد رابخاي افولا ةصالخ 4 ىئاسكلت

 جات ا.  ناكلخ نبال نايعالا تايفو !5  ناكلخ نبا ضيرأت "+ ١ ىطويسلا نيدلا

 المرخ م هداز ىلكبل بايحالا ةضور اند“ نامعالا تابفو مجارق امأ اغبولطقل مجارقلا

 خيرات "مم ء*مالخل راصنتخاب ىهسللا ةنيدم زدرأت انكر ىرونيدلا ةببتق نب ملسأ فراعم ا
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 عماللا ءوض "م. 2 خيراوتلا ةيخ اظلم 2 لثاوالا ةفرعمو لثاسولا ىساكم اظمإ <سحقلا تيب

 لأ بقانم ىف نابقعلاو رردلا دوقع دثالق |1. رج ىبا ررد "م نولوط ىبال ةيلعلا فرغو

 ىريكشاطل ةيناعن فقئاقش زمو» ةفينح لأ بقانم ىف ناسحلا تاريخلا 8 ةفينح

 ىلافقل فئاقشلا ليذ ركيد !"0 -ىئاطعل فئاقشلا ليذ |" فئاقش ءدمجرذ ا“ 2 هداز

 فئاقش ليذ هداز ىخال موظنم نقع 0 2 هداز رحلابا فئاقش ليذ ,كهد 151  هداز

 ىسوم اب مد ناطلس هدعقو خيرات 1 هداز ىلانقل مورلا لضافا ركذ ىف موظنملا دقعلا |

 ءهلاسر 11.7 فئارظلا نونفو فئاطالا باتك 11. فيفش ههمان هعقو ا. ىبلح

 خيرات ا.ه ةيسيطانفقم تاضويف !1.خ ممالا ماظن ىف مكذل لوصا رس ايفارغج

 لشاضف 1. كولسلا ىسجن ابيغرت كولملا ةكصن ا. ناعرب ضيرأت >8 >> ىكينالس
 هداز نامثعل ءارزولاو كواملا ةقيحح ا. سفالا قثادح (.1 ىدنفا جونل داهجل

 ىريمدلل ناويمل ةويح ا!" ١ هداز كب نسح خيرات ا" ١ ىدنفا رعل هقيدح لهذ 1"

 بقانم |" 2 راهيخالا ىساحو راربالا بقانم او ١ هداز ميقتسمل يياشم هدحود ![*

 نويع 113 ايبنأ صصق 1م اقبلا نأ نيس يتقانم 1 انالوم فح ى ىئالفا

 قر ىلإ جرفلا لال شهم 1 هداز ىمظنل افلخ ىشلك 1. ءايطالا تاقيط ىف ءابثالا

 نام ساخن 1م ىولل توقايل نادلبلا مجخم رصتنخ [”0“ 2 ىنزاولل دالبلا راثآ [!ما#

 ىفنمل نيدلا سمش بقانم ىف ىفصلا رسلا رصقخ 70 ١ برعلا ضرا نساح ىف برض

 ليذ |. رصانلا كلملا سلاجل رصانعلا سثافن |*"» هداز ىريكشاطل ةداعسلا اتفم |

 ربل ىسراف ريس 11“ بتك ىماسأ رصتختم 1”. ليذلا ليذ (## >ىئاطع

 ةعطق (م©  ةينامثعلا ةلودلا ىف ةينامحرلا تملا *ع تافيرشق 1" مهيمتال فلسلا

 وفاق |”.  نايرجتيكي نيناوق ا“ 2 نامثع لآ نيذاوق ا” ١ نامثع لآ خيرأت نم

 ىفطل ردو ره ءدمان فصأ ارييرا اشاي ىفطل ءدمماث نوناق !ر*“رعو ناميلس ناطلس عمات

 هحلو ىلع بلاط نا ىب ىلعل همان تيصو. ا"*+  همان,فصاو هيدنج محداصن ا" اشام

 انس وبأ ءدنيدع 3 انسلا مشان عمج اسس
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 تاعق رم

 روهشما خيشلا طخب عقرم هدرب ههكيصق |08 2 روهشما خيشلا طخبد عقرم ام

 توقايلا طخب ثيداحا ضعب عقرم ا8ب توقايلا طخاب عقرم هدرب ههديصق ا"

 ظخ تابيترت فشم عقرم ا" 2 توقايلا طغغب فيرش كثيداحا ضعب عقرم ركهد |

 كثيداحا ضعب عقرم اها ىسودرلا طخب ىلامالا ءدب ىف دبعلا لوقي عقرم |. 2 توقايلا

 نامثع طفاح طخب رابك مالك ضعب عقرم ركيد ازروخنا روهشملا نامثع ظفاح طظخب فيرد

 روهشما نامثع ظفاح طخب خسنو ثلث فشم صضعب تابهترت عقرم ركيد |"ه» روهشملا

 طخب خحاسنو ثماث فشهد عقرم هم ىدعولا طخب كثميدداحا ضعب عقرم روع

 مالك ضعب عقرم “6 فسوي طظفاح طخب ىوبن ثيداحا ضعب عقرم رسما ىدعزلا

 ااروخإ نسح ىرصهمقلا طخب ةينو دمكلا ةللبصق عقرم [*هم ىفدسوب طظنئاح طخب رابك

 زمو طخب خسنو كثلت فقشم عقرم ركيد ا. زمولل طخب رابك مالك ضعب عقرم

 ضعب عقرم ا" ىدنفا ىلج رمع هدأز ىدنفا ىلع ردي ةدرملا هديصق عقرم ا

 ركب نبا طخب تاخضيرأت ضعب عقرم وكيد امس ىدننا ركب ىأا طخب فيرش كثيداحا

 ىرصيقلا طخ ةجرفنملا ةديصق عقرم ام ياتوكلا طخب رابك مالك عقرم ا*** فكل

 ىزاجكا ليعمسا دي نع قوللا ظخب خسنو كثلق فشم عقرم |" وقفا نامثح

 طخب رابك مالك ضعبد عقرم اس لماع ىو طخب لوسر تيداحا ضعب عقرم مس

 ىدنفا ليلخ هداز خوش طخب هيدرغ تاموظنم ضعب عقرم السن ىدذفأ ىمورلا ىلمعممأ

 طخ مسنو ثلث فشم 2 |“بإ ىلع شيورد طخب فيرش ءديلح 5 1-7

 فيرش تمعذ 3 ادكنس ىردصملا ركب ليا طخب ىناقاخ ءويلد> 3 اسكر ىقفيكانلا رهع

 ىدنفا ىلع ىزاجمل طخب

 رك خهرأت ناليزاد ههنرزوا ىسويق ىسوناذباتك كدبكل دبع ناطاس

 لداكع ةكيمح ناسخ ناجيهداي للمكا

 دهيشت ىسانب لدع بوديا هليقح ليضف
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 لوف هدنئامز هلدصاقم ىدلوا بايماك

 ديهمت هجانددا نسابحا كندناخبتك وب

 ىريخ ىساطعو فاطلا رهظم ىسددنب

 ديوسنت ىكرديا نفاصوا ءدموظنم هحول

 خيرأت شوخرب هرطاخ !دخ فطل اب ىدلك

 |19ع رادقم ديمح هاش بنالا راد هلوا كيواج .ىمي

 هناضباتك وكلاب ود ردراو ىذد هحغب ربو هفص ربو هطوا كرجوك ىكيا هدننإب هناخباتك ىخدو

 هيدناخبتك نوك ره ىخد ىسقتلا ردراو ىقك ىظفاح ددع ىتلاو ردشمنلوا اذب هديا فجب زوقط

 هجاقا ناسكس كنا هيموي رلشملبا بصن ويد بتك ظناح شاي ىنسيرب ندنراجياو رلروهلك

 فشقو هنس رهو ردرأو ىرلدقيظطو هجحقأا شمتي هيموي كرلبنتك ظفاح رب لوأو ردراو ىسدفيظو

 كندناخباتكو شدغلوا حيوصت هددمان فقو ويد هليرو شورغ رقرق هبقك ظفاح رب ره هيديع ندنفرط

 رجوا هيموي هبتك ظفاح رب ره ندترامع ىكيدليا انب ادد كديمأل ىيع ناطلس هي هدنبرق

١ 

| 
 أ

ْ 
 أ

0 
 60 3 1 ه ]آ.© © 5 5 1

 ١ . 111:01: 001ءعمع ه5 الل 11ع8# 65:61:01

 فيرد رهسفلا نف

 | ىنايبت ريسفت *  نيلالج ريسفت " ىواضيب ىضاق ريسفت » سابع نبا ريسفت

 رهسفألا هياد ىيدلا مجنل فئاقأمل رح ريسفن ١ ىقاوكخنلا هللا ةعن ريسفت ه

 مويس حل دل بس رع ريع ع
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 1 ىديرتام روصنم وبا ١ فاّشك ريسفنت 1 ىنازرأ هللا فطل ريسفن م لامك نبأ

 الم ريسفت * ىروداسين ريسفت | ىكرتلاب ثيللا لأ ريسفت |" ١ ىسركلا يأ ريسفن

 اين ريسفت ا. ىواضيبلا ىلع ماصع 1 هداز ىجاقوا نيعبرأ تابآ ١! اييز بيتوذ ٠

 مدرس ىواضيبلا ىلع هداز خيش ا ىواضيوبلا ةيشاح ىف ىواكلا عمج ىواضيب

 ريسفتلا رهاوج !»  ىواصضيبلا ابن ىلع ىودسورب ىقح ميش 78 ىجافخل باهشل ىواضيب

 سصالخا هالر وس رهسفت ا نويع روسفن و ىونق نيدلا ردص نيعبرأ كثيدح 8

 ريسفت "| 2 ةينسلا ارد . 2 خوسنملاو خسانلا باتك 8|  ةيضرملا ةيادهلاو رثوك ءدروسو

 سي ءدروس ريسفت *  ىونق نيدلا ردص فيرش هدحناف ريسفت "* ١ ليزنتلا ملاعم

 بحاصل رداصج رصتخم م ىونق نويدلا ردصلت نايبلا زابجما م ىطوبسال ناقتا ع

 ىدنفا ىقح ىوسووجأ نايبلا حور رومسغت 1 ةيبرعلا ناساب نامجرغم ب سوعاق

 ؛ ليزنتلا ىناعم ىف ليوأتلا بابل ريسفت ا“

 افش 8# ١ # ىراخبلا ىلع ىنامرك ؟»  ملسم حيت 8# فيرش ىراخب جك

 جيباصم حرش اذ فيرش جباصم عم ىدنذاأ فيندح فيرش افش ءدمجرذ #7 فيرش

 ءدمجرت 8  ىدنفأ قاب رعاشل ةيندالا بهاوملا ةمجرت م 2 ةيندللا بعاوم 5 تفيوش

 نصح ه“  تاريخل لئالد حرش هآ  تارهخل لئالد ه ىدنفا هداز ىلينل ءافولا باتك

 نيعبراأ ثيدح هم نيعبرأ ثيدح ه* ىراقلا ىلعل نيصح ىصح حرش مز*“ نيصح

 حور 5“ هداز ىجاقوا نيعبرا ثيداحاو تايآ ها ثيدحامل نسحاب ىمسملا هداز ىجاقوا

 نم فشل ونك هآ راقمملا تازجحم ىف زاجتالا خضور هه مالسلا هيلع ةولصلا حرش ىف مالكلا

 تيداحا حرش ةئيضاا سومش دوعسم ند نيسحل ةنسلا حرش 4 ثيل

 ىلع نيعبرأ تيدح جرش 4 هيوبن مدمان ماسلس ع ىلاقاخ ءدياح ىدراف هيداهج

267 71 
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 هدمجرتو نيعبرأ ثيدكح "» اهحرش عم تاقفاوملا باتك *؛  ريغصلا عماج 14 ١ ىراقلا

 ىلع جباصم ةوكشم حرش 9 فلحتلا ةلصو رايخالا باصت 1 نيزك راي راهج تامالك

 رجح نبال ركفلا ةبضت * هداز خيش قراشم حرش نإ دوأذ بأ نفس أ # ىراقلا

 ىراخب حرش 1 مجرتم ىسدعطق فيرش قراشم د رجح ىبال ركفلا ةيحخأ حرش دع

 ءدمجون 1 وريغصلا عماج حرش قى رينملا حارس مس لالا ونك , ىنالطسق

 فيرش لدامش

 دقف لوصأ نام

 ديع ةيشاح مل“ ةررد ملأ: ىدنفا ليعمسا كبغمال ىردق هديجرت مأ ىردق 0

 حبتف م4 ١ رحالا ىقتلم م1 ريبك ىبلح +  ريغص ىبلح م“  رردلا ىلع ميلحلا

 راكللا و 5 » ىتافوقومل ىقتلم هدمجرت مه هداز خيشل ركالا ىقتلم ىلع ىرابلا

 عئاحب 1“ هيانع مياده حرش 9 4 هياهف ديادع حرش 1 ةيأده 4. ىقتلملا ىلع

 رجم ىواتف 1/4 ٠ وئاظنلاو هابشأ مراحل نييبت ٠٠ >نيلوصفلا عماج 9* #2 ىناشاك

 ىردلت اضيب 2 1 ىوذزغ ءدمدقم 1 ىوترقنا ىواتف ءدعومج 14 ١ ىردنفا دمت“

 تانامض !.* فسود ىنأ جارخ ههمجرت ا!“  راصبالا ريونت | 2 ندرحلا عمج (.' هداز

 ءدلاسر هقفلا ىف لمكالا ةئارخ 4 ىدننا بينمل ريبك ريس ءدمجرت [.د عيليضف

 جييولت هديشاح || مجضوت ا. كلم نبال رانم رش ا  لوصالا تآرم (.4 ١ ارشو عيب

 رصتخم حرش ٠١| ىديس صضئارف حرش | 8* ىديس قس از"  هءدعءاللا يقع [!»

 11 ىنزايخل هقف لوصا ءديشاح ( ١فيرشلا ديسال ةيلع هيشاحو ىنازاتفتلل هيلع هيشاحو

 حرم 11 لوصالا حيقفق 1. ىودزي لومصأ 1 م::ىودزيه فشك ام بزانه وعم

 ةاهسملا ىلج ميعاربا ةيشاح [م» ىقتلملا مرش ىف ىقتنملا رد ا ىتغملا ىلع ىراتسوم

 تانيبلا ججرت !'ه  ءراتخملا رد ىلع ىوام# ةيشاح ا  راتخملا رد ىلع رابخالا ةفحتب

 ا راقت ا" 2  محاصقأ |#» ١ ىبحتبملا ةيادب 2١" 2فرشلا نآونع ا" ١ ىلاصخلل

 ءاهقفلا تاقيط ا# هامصوالا بدا ا#*#  ماكلمل ناسل |" ١ فرشلا نإوذع ءهريظن
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 اس فقال نازيمو ماكحالا لمج |  عئادبلا لوصف |خ» >باستحالا باصذ ا

 ةجكابنذ 1. ةكاهب ىواتف 8 ىدنفا ىلم ىواتف 1م لامك نبا حيوان هديقاح

 م ىواقفلا

 فوصت ناب

 حرش ام“ ١ 8 ىدنفا هللا تبع ىراص فيرش ىونثم حرش 15 فيرش ىونجَم

 ليو ىسورب ىدنفا ىقحلا ىونثم حرش 1# ٠ ىوارقنأ ىدنفا ليعمسأ فيرش ىونيم

 فير ىوذتم ءدريزج |! فير ىوغتم ءدجابيد حرش اذ مياع ناج مودل نك

 ءالربرج+ ةهجرت 581 ىدنكا ىفيك ميهظن فيرش ىوفثم هكمجرت الزل ىدنفا ىروجن

 ىقح همانتفرعم اهأ انالوم ترضح هءدفيرش تالاقم ا. ىدنفأ هدد بلاغا ىونتم

 ايميك دمجرذ [ه* كاوغ مامأ تداعس ايميك 0“ ىلازغ مامأ مولع ايحأ اه ىدنذفأ

 ىجبمالل سنالا تاكفن ءدمجرذ اه ىماج الم ترض سنالا تاكافن اهم تداعس

 3 ةيكم تاحونف ىلاث ءوج 1 م ةهيبكم تاحوننف ةد تاحشر ءدمجوت 0

 ىولوم حراش ترضخ ءارقفلا ياهنم [9 ىثازس خيش تابوتكم 1 قوراف هحأ ترضح

 ىليج حوش لماكلا ناسناو ضصوصق 14 ىدنفا ليعمسا حراشل فئاطللا ةعومج#

 اذ ىدنفا يونل مكدل صودصخ حرش 14 ىرصيبق دوادل رك صوصخف حرش ليك

 ىدننا ىقح خيش هيكصاخ ءدفحأ 1 ىودسورب ىدنتفا ىقح صيشل باطأل بانك

 دبع تاقيط ا! ىدنفا هللا كيع ىراص ةرذ ا ىدنفأ هللا ضيع ىراص ةرهوج 1

 هداز ميقتسم مرش منع هللا ىضر ىلع نآويد ال“ قارعش دوهع 10“ ىنارعتش باجولا

 فشك ام ١ ىوهرقنأ حراش ترضح هيدات حرش اه هداز ميقتسا هيولوم ءدلاسر حرش 1

 دمك مكحكلا صوصخ حرمت 7 ىماج ترضخ صوصخق حرش ا بولطالا 3 بوجشل

 >> ىومدومل نصوصحا حرس قودوعلا ردصلا (مكشلا نصوتصقا عاش ىدر كل !كومددوبلا ككل دك ذوقلا ,رلصل مكال  صوصق مرش 0 دراولا

 لسدالدو راكفالا حقاولو رارسالا زنك ام ىدنجالل مككلا صوصف مرش ٠ ىدنفا هللا

 ىدعامشُا لبيوت نشلك م ىراصنالا ايركول هيريشق ءدلاسر حرش أمل“ ىناجر زاجمالا

607 
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 هيتولج ءءلساس امه ةاكنلا بانك ا! سوغن ىكرزم امك زار نشلك حرش امه

 اذ ١ ىدنقرمس دمحم ةيالولا رصتخ ةمجرت | 0 ىدنفأ هداز ىلعل داعمو أديم

 هكنإ !بقاك .ءدتيقس !1* راطع جيش تايلك بتاكلا ىدنفا هللا ديعل داوفلا تارمك

 خزر» ملاع لاودأ 1 نيرذاسلا لزاغم 5 حرشو كرادلملا ىهتنم م3 ىوثوألا

 هنرك لذ انزل كلو ناطلس ترضح عءدمان بابر 11 نلو ناطلس ترضح فيرش ىونثم 1

 ىقحل مارملا ةليسو "2  ناهج هجاوخ لاوحا ءدمجرت ".. 22 ىدنفا هلاز ىمظنل دادغب ايلوأ

 مم لالضلا نم لقنملا ةلاسر "*  ربكا يش لثاسر الل“ صضيفلا مامث ".8 ١ىدنفأ

 "لا  ءاطغلا لعال ءاطعلا حرش ١»  ةغلابلا كح 8-0  لوصالا حرش "5  مكلل متاوخ

 ةيكسم صئاوف 01“ "© * نرد 7+ ١ ةويلل حارا + ىيزملا كاهرا 2. اإ :امتتاهجل ماجا 2

 ما"  هداز ىجزايل مكأل صوصخ حرش ١ ١» حراش ترضخ مكال صوصف حرش

 حرش ىسلبان ىذغلا تيعل مكمل صوصق رش ا"» ىماج ترضح صوصف شقن حرش

 مك صوصق حرش 0. 2 ىدنفا ىلابل مكمل صوصق حرش 89 2 نيدلا نئاصل مكأل صوصق

 مم#*  كثملاث دلج ندديكم تاحوتف 8#  *هيكم تاحوتف ا ىدنفا ىدبعل ىكرتلاب

 ترضدح فيرش ىونعم !"»  تاحوتف تالكشم ا ىودهرقنا حراش ترضح هينيع تاحوتف

 الم 2 حراش ترضح ىونثم تايأ حناف ا: فيرش ىونعم تاببأ مرش ىنشلك

 دتالق ا“. 2 ىكرت هدد دوم“ انالوم ترضح بقانم 48  ىونثملا باضتنا ىف ىونعملا بابل

 ءدمدجحرش 1“ ىماج المل سنالا تاحفن م” ىناليك رداقلا دبع ترضح بقانم ىف رعاول

 خيشل رجالا تييربك “م بيغلا موقف )ا تاكحشر ءهريظن تاظلم م ١ تار

 ىرازاب تآل بيغلا حاتفم حرش “٠ ىميرقلل بيغلا حاتفم حرش ا ١ مهرس سدق ربكا

 فراعملا فراوع حرش )"0 2 ىسوربلا ىميحرل بيغلا حاتفم حرش ا“. 2 ىدنفا نامثع خيش

 معا»  ىعمالل ناسنالا فرش ا*  ىالخالا ء«صالخ ا  نيملاعلا ةرس باتك ©.

 معن نوصملا ىشو اه ىمشاك نيدلا لامك تافيرعت 6 ربكأ خيشل ةيقنلا ع

 تاره *» ىرغشاكلا هللا دبع ييشلل طنيشقن ءدلاسر “#2 2 ىقورلا دمحا طيش ءدهسلاجم
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 ءاتشر ٠ مملكلا رارساو مكذل رونا "0 ىدنفا هللا دبع ىراصت ةيمالما ىف ءايفصالا

 نييبلاطلا كلسم مم»  ىدنفا هللا دبع ىراصل كولملا ةكصن !هأ ىواوما بهسنل رعاوج

 حرش "م  .ىدحهلا حشرم !م» 2 كولسلاو ريسلا !م* مكمل ةلمسأ '#  ىهلا خيشل

 "لأ 2 ىماج ءدفحت انالوم ترض هيف ام هيف باتك )لهب ىرصيقو ىماجلل هيئات

 ةرماسم ىف كولسلا مظن "| 2 ةلسرملا ةفحت حرش ةلسرتسملا بهاوملا "8. ىئالع ىالخآ

 ناويد حرش م*  ىنارعشلل نيرداخل ىداحم " ىيبدتلا طاقسا ىف ريونت "ل ١ كولملا

 تاحالطصا 00  ىسورملا ىقحل قورفو تافيرعت "5  ىسابانلا ىنغلا حيعل ضرافلا نب رهع

 نيبفراعلا بقانم 1 لوصالا ملع ىف لوصولا ةياهن + بيغلا فقاطنم ا" هيناشاق

 هيدات حرش أ ىدنفا ىجمشل سداسو عبار ىونثملا حرش ا ىسراف ىكالفا ترضحل

 تايونثم مير» « ىدنفا فسوي خيشل ىونثملا حرش ىف ىوقلا جهنم "ى#  ىولوملا حراشل

 فاك "4 راطع هدماث تعبيصم ابد نلو ناطلس ترضح ناويد ا١»* ىنافش ميكح

 تايرخاو تايلوا 0# 8 مولعلا ءايحا رش نيقتملا ةداسلا

 تايبدا نامب

 هارعشلا ةركذطت أ فرطتسم هييمجرت ..  دريملا لماك »بك ىريرح تاماقم "م

 الإ داعس تنناب ههءديصق ةمجرت ام“ اهتاسبيخت عم هذرب ءهءطليصق ام“ ىدنذأ ىفغيطلل

 ه«جاوخ فحدمال همان تدحو ام روصم ىتاطع هقول ع ىدنفا فئأر هداز فج

 ناميلس ميهفل ءارعشلا ةظنبيفس ام عاطملا ناولس ءدوجو ا لايخلا فذاطل ام

 ىلع تايبأ مرش 1 ىرتشمو رهم هموظنم توون رارسأ ءدنيجانك ا ىدنفأ

 مورع اشاه ىفطلل همان فضآ م“ هيبرع كئاصق ءدءومج م10 ىسراف هنع هللا ىضر

 بدال بتك ىماسأ م داعس تنذاب هءديصق حرش الفل دهمان تكبصذ "كه ىليهس راونأ

 هدهيصق مرش 0. نيمرخمل ةفحو دان ءديريخ 1 هداز ىلع تايشنم او 6ك

 غواج رست ىدنيشقن دوكم هاش ةباغلا تييدعو مدرد ههلوصق أ هداز ئدشل ةدربل
 و + + :
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 نبأ تاماقم .٠ ىدنفا ىلينل شرغلا بناج ءدمجرت ".* قربجلل (4) ردملا ىسحو لامآلا

 كمان فصأو مهمان نوناق ث.ب رخ نبذل هيرغ حرش اك ناوي باتك .م ىروج

 ىناديم لاثما ". لاثمالا نم كئارخلل نئارف الإ ةتابن نبال كئاوغلا علطم !".م

 مالسالا طيش ناتسراكن ءدهمجرت "[#  ىبلج ىسحل ءارعشلا ةركذت "+ ١ باهشلل هناكر

 ىماظن ءدسمخ 0 '>ىسوط ىسودرف ءدمانعاش الاه همان نويا * ىدنفأ ىيك

 هيولولا دوقع حرش 1 ىسكورن هدسم> "م 2( ىولهد ورسخ هدسمخ ا" ىوجانك

 ءاسشنالا ضاير #». 2 هداز ميقتسا

 طظعاوم نامج

 ىمداخضلل هيدمح تقيرط حرش "0# ١ ىدنقأ ىوكربلل هيدمك تقيرط مرش

 رئابكلا حرش ىدنفا ىقح ليعمسال هيدمد مرش اما" هداز ىجزاي هيدمد 0+

 ءاورهوجج 17+ مالسالا ةءرشو ءاملعلا تاضور "+ هينطب تادايع م“ ىسوربلا ىقحن

 كحمو عفقم نبا قالخأ ثا“. 2 كناوفلا طدارقب ىهسملا تنمأ حرش هيدمحا هيهب

 ىوون راكذا "“*# 2 ردب باكصاو داروأ تايآ ز“# عوبسالا درو "ا ىلزغلل موهغلا

 ركاشل ىنسحلا ءامسأ سرش م  ىنسامل ءامسا سرش د م نالع نبال راكذالا مرش ا*”*#

 ممالعالا هز*م ىدنفا دمد ىوكرب نقم ءدموظنم “ب اشاه ركاش ءدموظنم ركيد اشاي

 سع»  رارسالا فشك *|  نازحالا ليزم "6.  ةيدوبعلا باذآ مث"  مارأل ىجحسملا يف

 معا وكرر وت 1 ةلوهجملا رداوت )"#6 ةولصلا فقيقتكت م”عر» هنسد> كثصاقم

 ىورقنا ىونثالا مراش +٠ فيرش ءدحاف ظعاوم "#0 ١ ممح كسانم

 مالك ناب

 نامبالا بعش ”ه»  بجاو تابثأ "ها ١ فقاوم سرش م. 0 فقاوه نه 1

 حونل لاو للم ءدمجرت "م هيمالسا دئاقع هدمجرت !*ه# دئاقع حرش ءديشاح م“

 للاهخ هد غلونتعملا ىلع ثولا 3 هلضفتم ءهلاسر “و دادسلا كلسم ءدوجوت 1 ىدنغأ
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 ىايرعلل هيذون مرش "»  ىوبنلك لالج #4  قوكلاس نب.  ىلالج نياقع

 رسال رصاقم حرش رش “م ىلازغ مامال ةيسحقلا راوذا "#1 لالجلا ىلع ىلاخلخ مسر»

 ىنوق ىلع هيشاح ©  هيهلا فتاح "#» 2 دصاقم نقم ان" دصاقم مرش ءديشاح

 هداز بيطخ هيرجت هديشاح ا".] ديرجاتلا ىلع ناجازرمم ءديشاح .٠ ديركتلا ىلع

 دكيرجات جرن مريع  ىناهفصال ديرجت حرمت مي“  ديرجتلا حرش ىلع ةيشاح ز*يع

 هالقعلا ةرهوج ب هداز الم ىلع ناجازريم ءديشاح ٠.1 لالؤل ىلع ىريم بيذهت "م

 رهاوج "..  مالكلا نم هيشاح ١»  هداز هجاوخل ةفسالفلا تفاهت "+ 2 ءاملعلا ةرصمتو

 ىلابخل ىلع ىلحأ لوق هديشاح ا. مالكلا

 باتك 0 ٠ حراش ترضخ ةغالبلا اتم "+ لوطلا ىلع قوكلس مل“ ١ لوطم ان

 ىناعم رصتخ “نب ىناعلا صيخلت ىراهنالا نبال سافنلا تاملك ىناعم ىف رغاولا

 ىلع ىلا ىسح نيدلا دعست حاتفم حرش 1 فيرهشلا ىيسال ساتفم مرش "مم

 لياخ هرق ىحرش هيدحلوو ماصعلا ىلع ىرابيز نسحو ىنيدلا ماصع ءوراعتسا |" لوطملا

 ساضيأ (*و* لولحملا ىلع كدوسو لوطملا ىلع ىثاطعو لوطم ءدجايود حرش رسوب ىجتلوق ىلعو
34 

 حاضفملا رييغت 1 مولع ىاتفم "5  ةيعضولا ىلع ماصع ا“ 2 ىناعملا

 وحذلا نامب

 ىنغم حرش 0 بيبلل 3 أ ىنغم اهل كلام نبال 0 رك كويمس بانك ثوب

 ءايكذالا ناحتمأ مل* 2 ىسدلمج وحن مث  ىماج الم ثلا 2 هدأز ىمرع ىفطصأل بدبللا

 عم هفكت ىحرش لماوع 5.1 راهظالا ىلع ىوطأ ان هداز ىذدز شرعم ةبيفاك رع

 ىمال ىلع ماصع 5.1  ةيفاكلا ىلع ىدنه .م ةيفاكلا لع له سوتم 2 برعم

 ةبقلا حرش عرس هيقلا ع[ دعاوشلا مرش ىف دثالقلا تقارذ 5| امال لع مك 2

 هداز ىلَء ليدي حايصم حوش ماو ةيبمورجأ حرش عع
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 رش *1  ىحرش هلثما 50 ١ ىوفك ىراحرش انبو هلثمأ 70“ ١ ىسلمج فرص

 عابر ناعما مزق دودصقم حرش 5[ نيدلا ىعسل ىزع حرش 5. 2 زوقندل حارم

 ىدردراجصل هيفاش حرش 6 هللا دبع كيسل ديفاش رش 80  دوقن 6“  دابعلا كاصرم

 تطقم- ناب

 تاقيدكصت ما.  تاروصقلا ىلع دوأد هرق 280  تاروصتلا ىلع نيس 5028 2 تاروصت

 كيكحم مردر# تاروصتلا ىلع قوكلس م»#  تاقيدصتلا ىلع ماصع | هيلع ديس عم

 مر»##  ىبجوغاسيا ىلع ىبجانلا رد "©  ىراففلا ىلع لمحا لوق 5#  ىليلخ هرق نيمأ

 نم معطق ٠*2 ىلا ءولاسرو لرعم لماوعو بالطلا ىتغم 2 بيذيهتلا ىلع ىويهنلك

 باداأ نايب

 ىحرش هيدلو 8 ةيدلو ءدلاسر ىريم ىلع ئوبنلكو  ىريم, باذأا 6:

 معاإ هداز ىريكشاط ةيشاح مد باذآلا ىف هينيسح مت*  رونكلا عماج ممت#

 نوناوق ربرقت اور بادآلا 5 هموظنم ءدلاسرو هداؤ ىلق اس

 تيكح نايب

 ناضمر ىحرش ةصالخ مه. باسلل ةصالخ 61 ىسونس هدلاسرو ريمضاق 8م

 لاكن ع ىنيمغج حرش 10“ ىسيوفك ىرال ه8“ ١ ريمضاق ىلع ىرال دا

 ءاصسلا تاقرم م. ةئيهلا ىف ةئيهلا ةصالخ م ىميلس ىسدلاسر عبر خم سيسأت

 حرش م08. 2 موجنلا نم ماكحالا لوصا 882  موجنلا نم دولوم علاط *ه.» ةئيهلا ىف

 بجاو تابثا عم نيعلا ةيكح حرش #4  ةئئيهلا ىف ةيحاف م هداز الل ةيال ةيادع

 معلا مكن روشعم ىإل ريبك لخدم 0 ىدنثا دعسا ىونايل وطسرأ ءدمجرت *
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 ىراللا ىلع هداز ىرهش هديشاح ماكحالا ىف عووشلا ةلاسر 4 ىناثلا ىلتمل ميعاربال

 سيدريلقا 2.. ىسوطلل تاراشا حرش م81 2 تاراشا ن م

 تاغ نامت

 ىدنفا مصاعل سونايقواب ىمسملا سوماق تي“ طيخل سوماق مي“ اقبلا وبا تايلك |

 ناعرب "كك سوماقلا طالغا ىف طيقللا رد 8.  فقرقلل سوماق ءدجابيد هيشاح 5#

 تدغل د. م تاغللا خيال رصغقف ني تاغالا خييهل بد 2 ىرتذخا م عطاق

 ىرش كمؤال ةغالبلا ساسأا لا ىرشخ موال خغالا قكاف أ » هجاوخ فدكحسال براثا ىصقأ

 ديسلل تافيرعت ممله ١فيرش ىونثم تلغل ©  ةغللا هقذ عم ىاحصلا راتخم مدل“

 ن١ ىدعاش مح م ىوقنأو ب ىسورب ىدنفا ىقح تاقيرعذ ا فيرشلا

 ىدنفا نيفح تاطلغ 1  كولملا ةفحت ىدعءاش رش م.  اشاي ىريه ىدعاش مرش

 ةهمانهش ءدلكشم تاغل م ىدنفا قايل هفكت حرش عور# ىدنتذأ ىعو ءوفدأ 0

 دقش وبدأ تمغل 141 نامبص هددكس تحل

 خيراوت نايب

 ه نيرع ناهعالا زيماور 585 2 فاصو ٍضيِرات 508 نودلخ نبأ خيرأل هدمجر

 ىكرقلاب ىدنفا نيدلا دعس هجاوخ جيرات ه.أ ىسيلبت ناخ فرشل ناتسدرك خيرات

 ىدنفا ىرونا ضدرات ه..»  ميراوتلا ةبخن ه.*  ىجبتع ضيرات هل“ ١ ىزيزع خيرات ه.“

 ةضور ءدمجرت ه.» 2 ناكلخ نبا خيرات هدمجرت ه.4 هرونم ءدنيدم خبرات ءدمجرف ه.

 مالسلا راد دادغب لاوحا خيرات هأ. نايناوغا روهط نايب رد حايس خيرات هعمجرت ه.61 ءادهشلا

 ىمعرل ءاسورلا ةفيلخ ها هداز نمومل ءىلءاللا كلسب ىمسملا موظنم درت هلآ هداز ىمظنل

 ىلع ىعولا تق هاد ىدنفأ ويزعل همان ناميلس هع 1 ىلع خيرات مزز“ ىدنفا ىيأ

 فئاقش هأم هداز ىباج هرق ليذ هأ» » ىبادج هرقل راوبالا ةضور هك ىبقعلا خيرات

 ةقيدح ليذ ها“ ءارزولاو كولملا ةقيدح هل. هداز وذل فئاقش ليذ ه1 هيذامعن
68 71 
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 ىدنفا فئاف ناميلسل لاجر ىماسأ هن" ادلب ىماسأ ءدمجرت ها" ىدنفأ ريل كولملا

 17 ىوجي خيرات 4 اهشاي ىلع عئاقو هام نامثع لآ نيطالس لاوحأ هن

 م ىبلج فشاعل ملاوعلا رظانم 81 اشاد ليكم رادرتفد خيراق هاو هداز قالوص خيراق

 رابخأ ه”»  ءاهلمل تاقبط ه“* ىجأشن خيرات ه"“ ١١ نودلخ نبا هدمدقم ها“.

 نزل“ هاشبرعل روميت خيرات هه ىدنفا ىليهسل رصم خيرات لوالا راثاو لودلا

 ىريمدلت ىريكلا ناويه ظوبحح ها“ ةمنايعن هاكر جت هز“ ىجفاي خيراق مز“ سوركنأ خيرات

 باتك ه6 هداز ميقتسمل باصنلا ةلج ه8[ ىربكلا ناويكلا ةويح ءةدميجرت أ.

 ىدكجص خرا كيوي م لنشار خيرات هم » امببعذ خيراق هد بئاتك 5“ كرش

 ىكرت ةيسور ءدمجرت خورات ه3 ىدنفا فصأاو خيرات هم ىزع خيرات مه

 ىللدم ءدصق ىكرتلاب «موظنم ءةلاسر هدا“ هطيرخ همأ ىبلجح بتاكل امنذاهج هه.

 عيكرتو هيسراف نيواود نامب

 ظناح ناودد همو ىماج ناويد تاك هما تايلك انالوم ترضح ناويد همز“

 ناويدل ه1 تءدكوش ناويد هج قرع ناوبد هدب تايلكو تقص ناويد هم ىزاربش

 ميظن ناويد ها“ قاركط ميلس نآويد هاا ىدنجخ لامك ناودد هث. اش

 بيسن ناويد ىدنفا بلاغ جيش ناويد هك ىدنيشقن ىلضر خيش ناويد ها“

 ناويد ه1 مشت ناويد هام -تبششن ناويد ه0 2 تبباث ناويد ه1  ىولوملا هدد

 ىدنفا ىيدي ناويد هن“ ىيم؟ عيفر نآويد هدا اشاه ركب ىماس نآويد هل فينم

 ةالا :١ ىدنفاا ليعمل كصخا ناومد هم! ىفاؤع اويد هع 1!!! سوط قتل

 ناوهذ ٠.6 ىجدنفا فيرش مالسالا خيش ناويد هم» | ىبنتم نآويد ه.©“ ١ وقره ناوهد

 ميلك ناويد هد اشاي بغار ناويد همأ - ميحت ناويد هم.  ىدنفا ىكم مالمالا خيش

 ناويد هد  ىبدنفا هدد بلاغ قشعو نسح ه.8 2 ىولوملا صف دّتاصق هد“ ١ ىمور

 هنااا ١ نوما ناوين كاملك هنن ٠ىات: ناودكر تايلك نيرو! رف يراود نيا



03039 

 ناويد هآ' هرس سدق شرع نيدلا ىبيت ناويد هلأ ىبعو هدفيطل .٠ لان ءديربخ

 هجاوخ ناويد هاد كتللصو خيش ناويد ها* ىسيع نآومد هل“ هرمأ سنوي

 ناويد تايلك ها شرع لرغم نأويد ىولوملا رارساأ شيورد ناويد 1 ىدنفا

 ناويد "أ ىلاعو ىطاشنو ىدجو ناويد ديجْلا دبع ناويد 8 ىدعس خيش

 ىرونا ناويد تايلك 4.“  ىناقاخ

 ناتسلك حرش 0١ه 2ىدوس ميشل ناتساك - «.* ١ ىدعس عيش ناقسلك 1.“

 ناتسوب 1. ىجمشل ناتسلك حرش 1.20 ١ ىعمالل ناتسلك ءدجابيد حرش 4 ىرورمس

 تايلزغ حرمشش 13 202 ىمشل ناتسراهب حرش 4.  ىماج المل ناتسراهب 1,21 (ىدعس خيش

 ظفاح ناويد حرش لاري مكاح ديسل تكوش ناويد حرش كر ىدنفا ترصنل بئاص

 كني 41 ىعمش ىحرش كني 0 ىدنفا تزرع افشع ىنشلك 1 م ىرورسل

 ىسرافلا طعاوق 11 ١ ريطلا فطنم 4+ 0 ىرورس ىحرش ناتسبش 1 ديقم ىحورش

 ةلناز ىسورب ىقحو سنويو ىلو ماريد ىجاح تايهلا حرش 4 ميئافمو ىكرتلاب

 مهديبصق مرش 11“ كولم حعئاصن باب لهج #1 هلاسر يسراف ىواح ةظعومو مّتاصت

 د ىرونا ناويد حرش "م ىناقاخ دئاصق مرش ك# حراش ترضح ىفرع

 هنو ىحرش ديرمكخ ءهطيصا 1٠ ىحرش ىلزغ متفاي 40» ١ ىريسفت ةنامالا انضرع 55

 شرع ىسلبانلا ىنغلا حبع ضرافلا نبأ رمع ناويد حرش

 يع ريس ة» ٠ ىدنخا فراع ريس 0 | بانل ئسيو ليذ )0 0 ىمسيو ريس كه":

 ةيوبنلا عئاوغب ىمسملا ريزعلا

 صاوخو ا ناد

 ,قويلا نحال فورثمل ىف تاراشالا فاطل 10 ىنوبلا نلجال ىربكلا فراعملا سوش 1#

 اشاي بغار ضورع ا» ١ىدنفا بينا ضورع 2*1 ىو ماريب ىجاح فيوش داروأ "1

* 68 
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 ناب بطلا

 هداز ىناش حيرشت

 وجوم نغم 1“ 2 ىدنفا ترصنل

 ليم ندا تاجلاعم 1« ىشثالع لسماك 84

 ىهسورب ىلعل

 ىدنفا تمكاهب ايطا رسل هيحور ءدلاسر

 راجحالا رهاوج ىف راكفالا راعزأ هدم

 تادرغملا ىف نينموملا ةفتعأ 1.

 قورزاكل زجوم حرش 1

 ريرضلا دواحل ةيدهبملا ةعرذ 41ه.

3 

 رضتح ام #12 بولقلا ةعرن 8

 نوحوز نبا ةلاسر حرمت 4

 ةمان دارج هرقل

 4غ ىدفنا رعل رافكملا دضرم "كدا

 شرع مسانف ءدلاسر كوع دواد ءرك لذ 4 ىزخ

 معا عمج اب هيكرذو ةيسرافو ةيمرع ءدعومج# 1

 ( ه1 م10 عدد [ةط مر هيدد» ه2 501” ةعام“ هدد: هآ» الطعم الق ع]ء9* 171آ0120:1111:08 الط عا

 121:1١ 121: 1421:0110 1117 - هلق:0آ071517 0011: ع 051105 14.

 (03 مان. 1.و كانت 10511 صااا11 65أ ةفلواأ نيواودلا نم هللأ مهمحر ىخوبش نع قير ام ركذ

 ناوقلا مولع ىف, 6م عا دمع همعرتس اتاتتامو معععددعأ 20 طقمع ل55 ءقماتسوسس رم عضاتمس عسانا

 رجاه ادلتك ينقأتد ددنصأ مانطانعأ لاعاد ؟2ع10. ان لانا

 ءعمنع 30 ائطعأ ةصلماعتم ةععاتطتأنانق ؟0ع205ع20ةطنر

 معوتع ادسعال هانسعالات5 ءزان5 1011هدنس طتطت 18110-

 اانا[. - 0انهم 2. 2ع 6 هنردناوو5و م:ةعاع"عد 3001-

 لت, ددصأ طقععت: طبع ؟هاسصع عدا طتحوانغ ال118 0آ:511*

 لحصد 0ةقزس ( ظنطا. ظدع. امهم. [آ1. م. 71.), سصقتق ال

 ممراع هذ ممثووصسغ 1ع الآس. 1672. طوصق انهع م0122

 ةقوعتج ةاعسلمع 1'ةياعات» ("ةلأع هن !هصع ع3 ءعماعق-»

 5203 انريخأ و انثد>, انعوسو اناينا هىمانؤددصسأ

 010 6معسأعم هعععمجان مسكر لدصك !عدونعاا عد غ1 1عو ةصصاما ع.

 0ع مثعوأ لمصع نتثتس 1ه0ةع هان ءقاقهلوم مانع لعد 0116

 معصأك هانك "2 ععد نانع !'دما عانت" ءانأ 0ععوقامم 0” عماع0017

 لفصق 1ع كدت لع دعو ؟3]0مىع5 م ظدردعمع, عا لقهق

 1) 01. 0ةهقزتت 11. م. 71. 000. 0101:5111. ءأ

 طع 8ندامرإب هؤ طع 18[هطقسسعلمم 8ومهقاتنعو ذط

 عمولم. ]. طموك م. ةلككاآ1آ1. - 2. 0 15

 وزرع 01. ]نطصتس ةانمات ءمرصتسع12012اا122 1. 1١ م>ءانم-

 ةزكوزلان11 5101 5ع26115 0]ما15 201012316 56016 5 0

 مويصاعس ءدعاسدسعتددع لتعتغ طقسا ةمعحصعم لدتص. - 110-

 (انذ طلق ؟ععطلو معاتتر انا ائطعع طقطانقءازصأاتك 03

 طرععتع (عددماتق دصتطا هللا 67عاتتا“ كان[ 18 انكاناتت 0

 لعوعمط ءععاس مغ دلع 1114 ((1. هعونع طمع هعوماتع

 السل هلام ممله ظعكت ممد5ذع لمءاتتا, كار اضاع" ععلعطأع

 1من م[0ي, ااعم ةعداسم ةاتكذزمم ؟3 نان عقأ !خطععتأت»

 216 ممسستدتار انأ ةهدعععمأ2 مدئانك ع هم01 6ع [ةعاق

 ممععنست ءمسصتماتلا نةعأ. ظعوصل1ودأ5 داعالاز ءأ 50«6ع٠1-
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 0. 11. اهب لت امو تاّطوملا ركذو ؟1مأهان»

 0 111. ةدنسألا تافنصألا ركذو 011811107 أ نا

 (0هم. !1١ . نيعباتلاو ةباحصلا دقف عم اَضِيبا نةسال ةنمضتملا تافتصالا ركذو 0171

 62م. 77. ةباحصلا ءامسا ىلع ةجرخملا كيناسملا نموو 0066.

 هم. 1 ظخمتالا تيدح ىلع ةجرخملا ديذاسملا نمور

 هم. 1 كلذ رهبغو روشنم نم تيد بنتك رداس نمو , 1206118188

 باشتك !

 ىنثملا نب رععم ةدييع ىتال ثتيدحكلا بيرغ حقن

 ةبيتق نبا دمد# نأ“ فيلات: ىيبع قال :تيدأل

 ىطسقرسلا مزح نب تباث نب مساق دمك نأ فيلأت لثالدلا باتكب

 قير فد“ نب ميعاردا فدك“ ىبال

 بيرغلا باتك ىف عقد

 ةيبنق نبال ثيدلمل بيرغ مرش “٠

 ىفاشلا سيردأ ىب كمكمل ثيدحكلا فلتخ باتك م

 0 17111. ةيناعمو كثري ببدرغ حرش بنتك نمو ©001102عأ 5ءتماه 6:

 ديبع دال ثيردكاا بدرغ حرمت باتك ٠

 بيرغ ىف عقاولا طاغلا حالصأ ان

 ىهسللا ومو هيناعمو كثيير بدرغ حرش ه

 ثيدا ل بيوغ حرش

 ال امم ثيدحامل بيرغو نارقلا بيرغ نيبيرغلا باتك ٠

 بانك 1

 7 ىدهلا مث ىرزاملا ىلع نب دم هللا جبع نأ ديقفلا فيلات ملسم بنك دئاوقب ملعم ا

 ىضاقلا فيلأت ملسم بتك كتئاوفب ملعملا لامكا

 جالا نبأ ىببجتلا مههاربأ ١ فلخ نب سوا نب هللا ديع ىبأ

 عرز ل ثيدح بيرغل اضوأ

 06 1عانصعو لما ءااتغ5و ذ 5عتللعب 6ه»لمسع, قلصتعأ عر

 ا1دام عن, ةلععداتستكر 6ععمت0ع عا ةنناععو 1165 لع

 !["8كمودعصعر, مدن' امانا 70 لمعءاعت5, ءع نأ 8غ لأعع ذ

 (ةهقلرا ظم ءىمصاتمسعانل“ 8ءةوععماتم 8زطلتواطعءةتتتمر

 ندع مايسصعالو 5ءعماستعاضسأت اطص ؟نلللك [آذةردص12 ان5طا»

 طسخ 20 منطاز تيس نكات (انسع اعدم ض5 مها عطقشأم

 آ”د5ءنشا 0ع 00 الدلال 28. لادنن 04

 ديهشلا هيقفلا خيشلا فيلأت ناجالا بتك عم ملسم باتك ةبطخ

 قرابنالا نب ركب ىأ حرش |

 ضايع لضفلا نا ىضاقلا فيلأت اضيأ عرز مأ ثيدحح مرش ا“

 1عو مكمعامدأاعو ؟اللع5 لع اذ ظعمتسماناع. آه ماع

 قسحاع لت ؟ه]نسسع ةأئعمد]1ع ]د لمأع لن ؟ءصل»علن 20. 0ع

 8قحسحلطمم ىلع 11. 712, مقلك ١ع هممت لا 0م1516 2

 وأ مدق مماغ. طع لععصتع» طقمتامع لم !ا "ع يأ مانع

 هقلا نمو هنيقل م اًطخ وا اظفل. 11 هنا لزؤزون هد

 دز» 5ععانمدك نانل همها[ عوطتع»لأ اعد دمم05 05د وهنا عد
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 فيدصلا ركب ىا اهيبا ىف نينموملا ما ةشئاع ةبطخ بيرغ حرش ١ ٠+1 ئبصتكلا |ىشوم نبأ

 رابخالا 00 4 ىنوباصلا كيلولا نال ىراخايلا باتك بيرغ حرش ام ىرابنالا نبال

 ثيدال 1١( فلتخم) فلخاتم كروف نب ركب وبا هالما امم ةدحلملا ىلع درلاو ةهباشتملا

 يارختساو معلص هللا لوسر ثيدح لكشم نايب اء  ةبينق نبا فيلأت ضقانتلا هيلع ىدللا

 ىواحطلا ىدزالا دمحم نب ديا رفعج نأ فيلأت هنم داضتلا ىقبو هيف ىلا ماكحالا

 راصتخا ١ اضيا ىواحطلل راثآلا ىنلاعم مرش م". بيبح نب كلملا دبعل ثيحل حرش 1

 م 2 كشر نب سضمحا نب دمحم دكيلولا نا مامالا ىضاقلا فيلات ىواحطلل راثآلا لكشم

 بيذهت راصتخا /* ىربطلا ريرج نب دم رفعج ىنال رابخالا ناعم ليصفتو راثآلا بيذهت

 ىوحنلا ساّكنلا ليعمسا نب دمك نب دمحا رفعج ىنأ فيلأت ركذلا مدقتملا ىربطلل راثآلا

 ىف ملعلا »»  ىنياطخل دمج نب تيد ناميلس نال ىراضيلا باتك حرش ىف مالعالا #

 1١( ةيعدالا) هعيالا ريسفت 4 اضيا هفيلأت نم ىناتسكاسلا دواد نال ننسلا باتك 0

 بوقعي نب ميعاربا نب دمح ركب نال رابخألا دئاوفب رابخالا »8 ١ اضيإ هفيلأت نم ةروكأملا

 هللا لوسر نع ةيورملا لاثمالو مكحلا »» 2(. ىراضبلا) ىراكتلا

 0م. 11. امم كلذ ريغو لاجرلا ةفرعمو خيراوتلاو ثيدحلا للع بتك نمو

 م9866: هب لصتي ثيدحلا للع ىلعزلا ىيحي نب دمحم فيلات ثيدحلا للع ا

 ةروكذملا تامازلالا جيرخت * ىنطقرادال تاماولالا ىتنطقرادلا ىسحلا ىبال

 ى 2 ىنطقرادلل نيثدحل فيحصت 4 ١ ىنطقرادلل تاكاركتسالا ٠ ىورهلا رذ ىنا فيلأت

 ييراتلا +  اءرج نيثلت ىف ىراضبلا ليعمما نب دمحس هللا يعن نال طوسبملا ريبكلا جورأتلا
 ءافعضلا باتك ٠.١ 2 (1. ظيثيخ) ةمثيج لأ نب ركب نأ زصيرأت 1 ءازجا ةعيس هل طسوالا

 لسرملاو ثيدحلا نم لصتملا ةفرعم باتك !! هل ريغصلا خبرأتلا وع» ىراخبلل نيكورتملاو

 (4 ىجبدربلا) ىكدربلا مور نب ناورم نب دما ركب نأ فيلأت ةكحصلا قرطلا نايبو عوطقلاو

 دلوملا باتك ا* ىنزاولا متاح نا نب نمحرلا دبع محم عال لييدعتلاو حرجا ٍس

 نب هللا دبع دجحا ىأ فيلات لاجرلا ةفرعم ىف لماكلا باتك !* قالودلا رشب قال ةافولاو
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 ىطقرادلا ىسفخل نا فيلات نيثدحل نم نيكورتملاو ءافعضلا باتك ١ ظفالل ىلاجرإل ىدع

 ىليقعلا ىسوم نب ورمع نب دمتم رفعج نال نيثدحل نم نيكورتملاو ءافعضلا بانك ا

 ىبيج نب ءايركر ىبيكج نال للعلاو نيدتدحملا نم ةعدب ىلا نيدوسنملاو ءافعضلا باتك |

 ىرصيلا هيقفلا ىجاسلا

 ©3م. 7. هب لصتي امم كلذ وحنو باسنالاو ريسلا بتك نمو. 1م طمع 68-

 ملاغع معععموعمصاتل !ئط1 ماتتتع5 نانأ ازأةؤ22 م0مطعأامع اةةعاقصأر عأ ماع“ ع05 ةلثل 125عمأا11-

 اتء, نانلت 06 اعمل5 5 1طقلتق5 م70مطعامع 566ع0عمالأآتا15 عءءم11529ا15 ةجتطأ, 0113145 ةادصأ

 ةيقيرفاو رصم سوتخ باتك "  ىدزالا هللا طبع نب دمحم لييعمسا نال ماشلا سوتف باتك |

 كرابملا ىب هللا دبع فيلات داهلل ليض# باتك * ١ ةقرازالا بورح باتك مكال كبع نبال

 08م. 251. سنا نب كلام بهذم ىلع هقفلا بتك نمو , (151218 56.

 62م. 511. هب لصتي ام كلذ ريغو ملعلا لضقو هقفلا لوصاو ىيدلا لوصأ بتك نمو, أوان.

 02م. 25111. ةبرشالا بك نمور 56

 02م. 21377. هب لصتتي اممو ضئارفلا بنك ىمو,

 هم. 77. ايوولا ةرابع بتك ىموو 1٠

 (2م. 253771. هب لصتي امو فقئاقرلاو دعزلا بتك نمور 0120381818 601612.

 08م. 5111. نيثدحلو برعلا راعشاو تاحورشلاو بادآلاو تاغللاو ءاحنالا بنك نمور

 01130:2عأد195 0معرو 0ع ععوسصس هات عور >2عام22عو, ةقاأع طغعاتتعو ءاع.

 (8م. 51/111, هعون ىم كلذب ليصتي امو تاحورشلاو تاغالاو بدالا بتك نىمو , 0

 10د عاووأزسلانات ءوأ ءعأ ءعداتمل 0ءامعأصاه ائطعم5 ءمصاتصعأ. 1مكتعدئاتساتتت' آطأ ءمرصصس عداقتتان5 2176 4ىذ

 ذص هءماعرم 1109113ءذأ, لاعفالا باتك هط 185:- ءعب1ةنم ءا هلئتك ءزاتكلعد انسان هط طق: 77"

 «قئاتو - باتك 0. رامأل) دارخل نبات فرعي ىرفاعملا دمحم نب ديعس نامثع ال لاعفالا بانك

 ىبارعالا نبال نايبلا باتك ىبارعالا نبال راونالا باتك ىرابنالا نبال دودمملاو روصقلا
 ابنضيا < مموعاممعو زملعتع انطءعمدنصت 300تا15 ءدأب نتت05 لقا« لهآ: 01-111 ( ىلاقلا) ماذا

 ءءاعطمورتسمسك ذم ؟لومدمتمسم اآماعملان>ل1. دمع ذاقهاتلل 5عواتتأات“ 5 سراهفغلا نم هتدور ام ركذ

 خعماجلا 1موءضتماق.

 03م. 511. ةزاجالا ةهج نم ةياورلا عاسنا كديفي عماج باب 136 18561: هيتشم باتك |



 مدس

 (4عبدملا) حبدلا باتك ٠ ظفاحلا دنيعس نب ىنغلا كيع فيلأت (4ةيسنلا) ةيمستلا

 مهباسناو معانكو ةاورلا ءامسا ىف مباشتملا باتك " ١ ظفاحلا ىنطقرادلا نسحلا ىبا فيلأت

 اضرا | ئهرفلا نبا" كهلاع::انهلاجوو «نلاحنالا .تيراق» عجرم 'علضرفلا# نياهجيلولا لبا 1

 ىراصنالا لاوكشب نب كللملا دبع نب فاخ مساقلا ىبا فيلات روكذملا ىضرفلا ىبا باتك ةلص ه

 ىنغلا دبع فيلأت نم اهلكو لاكشالا ماضيا « ناكطلل فلتذملاو فلتؤوملا باتك

 زيرعلا دبع نب فسودإ دهلولا ىبأ فيلات تامهيئاو ضماوغلا باتك م 2ظفاكلا نيكس نبأ

 نوح لئابقلا ءامسأ ىف فلتخملاو فلتوملا باتك 1 0 غابدلا ىباب فرعيو ىمذللا فسوي نبا

 نع بايترالا ضراع عفر ىف لامكالا ١ 2 ىركبلا ديبع ىبا فيلات روكذملا بيبح نبا

 ىلع ىب هللا ةبه ند ىلع رصخ نأ ريمالا فيلات باسنالاو ىنكلاو ءاهسالا نم فاتخملاو فلتؤم أ

 هللا دبع ىلا فيلأت لكشملا زييمتو لهسلا نييقت ا! ىدادغيلا ظفاأل الوكم نب رفعج نبا

 ىناسغلا دمدم نب نيسح نب ىلع. 1لنصع انطءانس ةتتعام» ءهءوص (080ت راد 1101611:17:0 450-

 م] - 7هعع اظهر: ©7215 1 بو كلثرمو ط1 - 7101ف" ءققر هبت خلص تدع مطعصدع طماتنا- م08 ةمهت

 334 ووايد هلل, !ءعلؤ5وو مهعتول - ىبا فينصت سلدنالا ءاملع خيران نم بخانم هرج [»

 مكان هللا يع نب ىمحم هللا يع قال ثيحلمل مولع باتك |" 02ىضرفلا نبا ديلولا

 ىبا ىضاقلا ميرا هه مزح نب دم ىنا فيلات اهلاجر ركذو سلدنالا لضف ىف ةلاسر !*

 ىبا نب دمحم هللا كيع ىبا فيلأت كادعالا باتك ! ١ ىعاضقلا ةمالس نب دم هللا دبع

 لمدحم هللا يبيع ىبا فيلات سلدنالا (ءاملع) خيرات ىف سبتقملا ةوخطج ا“ 2 ىنزارلا سابعلا

 نيكورتملاو ءافعضلا باتك ٠١ >ىدُيمحلا هللا ىيع نب حوتف رصن ىبا مساو رصن ىبأ نا

 ىبال نيكورتملاو ءافعضلا باتك [؟ ىلصوملا ىدزالا نيسحلا نب دمحم متفلا ىبا فيلات

 لا تاقبط ىف قروكذاشلا دواد نب ناميلس خيرات #» 2نكسلا ند نامثع (نب) فيعس (ىلع)

 ىبا عمج ثيححلا باكا ىليكعتو ميرجت باتك # ١ بهذم ىلا مهنم بسن نمو ملعلا

 يرن اهيريغو ىراخيلا ليعمسأا ند كمكامو نيعم نب ىو مالك نم دوراجلا نب ليكافم

 انصيا سالفلا ىلع نب ورمعل لاجرلا فيعضت باتك مخ ١ نيالفلا ىلع ىب ورمعل خدرأتلا
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 ىجابلا كيلولا ىبا فيلات ميحصلا ىف ىراضبلا هنع جرخ نمل ليدعتلاو حيرجتلا باتك ا

 (1. ككلام) كلم خويش اظيمست باتك ا" جاجاحلا نب ملسا ىنكلاو ءامسالا باتك

 ىنللاو ءامسالا باتك "»  دوراخل ىبال ىنللاو ءامسالا باتك "» 2 هفيلأت نم ةبعشو نايفسو

 مو ىضاقلا جرغم نب دمحا نب دمكم هللا ديع ىبأ ببويت ىداسنلا نهمحرلا ديع ىبدذل

 ظفاحلا ربلا يبيع نب رمع ىبا فيلأت ىنكلاب ملعلا ةلمح نم نيروهشملا ءامسأ ىف ءانغتسالا

 الباحصلا ءامسا ىف باعيتسالا !* مكانمل دمحا ىبال ةدرجملا ىنكلاو ءامسالا باتك

 ءاينالا "» 2 طظفاحلا ىرمنلا ربلا دبع نب دمحم نب هللا ديع نب فسوي رمع دنا فيلأت

 لخدملا و2و برعلا باسنا نم كلذ ىلا فاضنأ امد معملص ىبنلا ىع ةاورلا لثابق (5. ىنع) ىلع

 ءامسا ىف فورحلا باتك 7 2 اضيا ربلأ دبع نب رمع ىبا فيلات باعيتسالا باتك ىلا

 دوت ىبال الباحصلا ءامسا ىف (1. داحتالا) ناتحالا باتك © نكسلا نب ىلع ىبال ةباحصلا

 مجم باتك 4 ىضاقلا عفا نب قابلا دبعل ةباحصلا مجحم مظعم باتك "© دورا

 ليبذت ىوغبلا زيزعلا ىبع ىب دمحم نب هللا دبع مساقلا ىبا فيلات ةباحصلا

 ملعلا نايد ىف ىفاكلا باتك "+ نوكحف نب ركب ىبا فيلات ربلا دبع ند رمع نبا ةباك

 جاحلا نب ىبيجكتلا ميقعاربا نب فلخ نب دمحا نب كمحم هللا دكيع ىبا كيهشلا ىضاقلل

 فلتخملاو فلتوملا باتك +. 22 ىنطقرادلا ىسحلا ىبال فلتخملاو فلتوملا بانك

 ىليجتنملا مزح نب كيعس نب دمحا فيلاث ضيراتلا أ ظفاحلا دكيعس نب ىناغلا كبعل

 خيراتلا ع اءزج رشع ةينامك ىف ناقتالا نم ةياغلا هيف غلب ريبك باتك وعو ىسلدنالا

 لوسر ثيدحح نم بشارغلاو دارذالا بانك ** ىربطلا ريرج نب دم ليذملا ليذب فورعملا

 نب ىيحب خيرات 8 | ريفع نب ديعس ضيرأت 88  ىنطقرادلا نسال ىنا فيلات معلص هللا

 اذن ءارجا ةنس ىف ىدادغيلا ناورم نب ىلع نب دمكم ركب ىبال خدراقلا من نيعم

 ندمحرلا كيع ةعرز ىبال ضيرأتلا 7 ىرعتشالا هللا ديبع ىبأا نب خاص نب ةيوعمل خهرأتلا

 ءارجا ةظسومخ ىف ىقشم ىلا ناوفص نب ورمع نبأ

 ع 609
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 كانا الفوار“ ]107 ميرودر»عا طق عرب الكاع“ 1ك س1 ظل]- كب: 0عاببدقر هسعام طتتزاتكق اطلتعأف

 اطاطان معد مطتعأ, ءكتزاتك ؟اهنت هلتقك ؟15ا8 ((113عولك112115 , ؟عضاع 10عل2> عقار هنتنأ 2 0ةقزأل ([1, 2.

 122.) لمعع جتعامع !ئطع1 ةلصلا بانكل خلايتلا طنو ؟ءنطتن !ةهتت0هأ11 : ,,لا10707:00 طغت: 1/1617“

 لاا( 12 071:7" ىو ؟ات1جو 4كم مسا, 115مه]ءودقدو انتل !ععاتمصتك اطصصصسعمدوع, عا ؟ععمد01أهع عالاتح

 لئن مصنع , ءعلتلأا ظث:51:01/عءءععمب»» لت هلتعم - 1ظ1:دموبنهيد» ذص موتتاعد 2. لتكاتتطتناهنتت. 0 اتتك وأو

 نأ ]مدع اعوامتسب ءاتوتلار هسمم ظوتضسمع 502. (0طعوأتن 1108. ؟عتذ 7. لذع 20. معصؤأ5 110-

 طا ونأز 1001:[ان115 ١610 2210 575. (0طضقأل 1179. ؟عرتتذ 4. لذع 4. ظقفطتل م0115.“

 ظوداصع ؟هءامكدع ظزاطات هاطععو 4عوطت ءم- 8نوموصو طلع ءمصتسعات 015318 1لعرت !نطعت" هيتنأ 1206

 116 طلطات0وتهصطتءا5 (فملاودو بتك تسرهف)# ىأ 015مدوأان5 ةمواسصعمان ذه م97165 0ءوعطط ءأ

 زد ءوردتام 120عااعاضأ] 0157عموأ

 ]مب 0ع 6 هيرمب:وم5 تتموانع 1. 1. 1, م. 457. لع هعواتسعالام آئط11 انطعالاتكق عأ ؟اتكأاتك

 لز5مانامنز ءملتعع زطأ كعءااع» ننهلعموععصامف ةعماتهعتسأف مههتمه5 ( 7210016515ع0 ؟هل15) ءمصح

 المعرتع ءا ةهسعامععتب ررخطات 8 ءاعع 8[هطقستت ع4 1ص 1عطغوت» 1طص '0قتع 1]طص كطفل هط 4لقطلةلا151““

 هرم عال وعن للعلن, - ىرآ ؟هدتصل 1(, آصوانتلا, ام طه 2 5مععلع5 01 622053201123 0ه]ك, ]2 طلع

 اطع ةساطم» ط0ص0 ماجأ لهىم اطغ 1145 ه5 هل1 طع هدلكك طع ه0 5عه0 طذص اطع 7310115 0عم87ا-

 رصعمأ5 01 ةءزعمعع, ه0ئ0 اطع موتمع5د 01 اطع 5ةكاأع75 غ0 مطقتس طع 585 120عطأ160 ؟هدخ طت5 !عوص

 رار عي. - فمع لأ 5, اطع م00 نعانمص 15 ه عروب ؟ةلمقاطاع هدعر 51066 1( عأ9ع5 ان5 اطع انا16ع5 5

 ىعا1 هك اطع موتع5 ه؟ طع ةتتاطم5 01 طمماع5 ىطتعات ةضع ةمالعطأ ؟هزم زم ؟ةنم طن 83ز1 آعكطقل-

 هاو ظزطانمععومطتعدا طلعالمصمتإ , ه ه1 مدعاتعناةنناوت 0عقعاعما طم اطع اناعتواتتع 05 اطع

 كموملتذط كنقهطق.“
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 رك 1)» 8 00 1 هك "ل' 18 0

 ال 11 1" 42 1711 1] 111 ال* 85 1111 11 ٠

 (00016م5 اه مماقأأل دنهغأر انا قلل. ءملتععم طتطاتماطععقع ؟لأصلمطوطصعطوأ5 ءةعفدجعم - مهاداتنسةعر 8

 ءملتععسس ةعدلعسهتدع هصتعمامللك آ؟لزصلمطمصعسعتو , (. ءملنععسم 8ظععوات صعمذعطم , 18. ءملنععتط 315م

 سنااتتو 1عمع ممعاتت, 0. ءملتععسد 0'0طىدمدصتدساتسر 8. ءمللععم» 8دعاوتساتس 2 5ءاانا210 دعاوأو5 305 عءاتتس

 عا 8. (عماتسال 8ةضائاصاتلط , 110 م0از55أرصانتطت 511؟ءواع 0ع 53عإن انكانك ءدأار دزعضز8ءءام طقلتأ ءملنععو

 ونان03 1مدمعكأر 51 انكانك ؟انعكتأر 5عمدمناتس همدصآ2ةطابطأات 1. --  اللاسم عطار يانتطانك 35[عأ5 انف م3 عممىز 5

 ءدار الصعمم ةهلنعدسأ اعهقصقآةانمصتك ]ةلاتصقع)»

 طوهب 1[. - ااض. 1 0 00 هرت1160 لزدعرتاف. 001. اللهاعم. ءوضم. زم (0ةقانأ

 8وم 5و. هل. 1عوتاقك م. 27. 975. 28: هدأ ىف الو ةقطن ىل سبل. - 4. ةدرفبز 1. 6مم

 هحرفي ب ىلفاهسدلا ىلع ىلاحورلا قوذلا 1 - قولا, م10م116 عاتذأاتك , لع !عطاتق لانقع

 عاتذاسسد 1.١] ع. ؟01نصاهتعتت مدضاتسأ اه ةصلالم 01322 ء01م011. 1لتصع مآ. قاوذا 1. 5. 0ءان قعر

 وتتطاتق ةمتعلاتف 76ءا'عواتتت, ظقارذ (خلتك5 طسملعانا هماانعاطع ع0. 1[1عا5ذءطعال م. 71 ءآ. 124) ءاتمع019عر

 ءلادأ 0عا1 2وال01عور ]ععاععرطأ5ذدعصر قوذلا لعا (26016. ءا طا“ 2 90) طمصتمصع5 7010 ماقأت 0عقزاتو

 خغخببقوذ روما (1ملد م. 424) ع5 ؟01نماهتاتدع هزاع ؟01تماهاعمتب ءلعوطاعو. - "2مومقأ عاما" 06120

 (نل. م. 113) 80 هةعمفاتس زناعتضمأتلل, 30 5عصقاتلل 1ععال عا ؟عطاتقالر انأ قوذلا تايجوم (م. 114)

 معو دلما, 01136 ءمرت م0اعمت !ةعئاتطأ )016411 5عات 5625115 ؟:عضاتكأتلر عا 80 ةعصكعاتتت كاتططاتا)هدمعتد ذم

 نضل ععواتطت, 111 م. 403. قاوذالا ءا لولحملاو لادلا نيب غيقودلا ةيسانملاز عا م. 48. ءمدزاصعئاتتت

 قوذو ىلاحجو 0ع جعطات5د ه0 ؟01نماهاعمت 1ماعمحتت عا ةعوتنمطتاعدح معمضاتص عماتطاتق ( همم. معو

 ءرءاعمل36 ىقرو ىباج). ل 859 ةعماودوأر»ع 0عمأوانع 102 قوذ ءلاتكولانع 067119818 0ع عانان5 12077-

 ةاتعأ5 عا ةمتضاسماتاطاتك 0طن طعماسعب انا م. 2. ةيقوملا خيل هدمتعماتو ملا 0ل15, قوذلا فيبرط

 (م. 426) 15 كمزتاسملل5 ءاع.. - 01. طعءقمتا. 8وءطملوءطقم. رت. 112 عا 288. - 5, اقاوذا

 ©ا اقافوز 6000. قاوذا 6 قافو. 6. فطان باتكب 1. ©. 002هصاتك. 01. 001. 85111, 4

 قحلاب 7 ٌباتك ءا 8190, 28. مجاخ 3 0 ةتايا ©6001 6ئعو هرحصع5 لاه ةعتطاتماب

 0 126 0 هائاع» صمص ]1عععملج ةلزصاز أ مدهماعت» ةزصتتا عت عدتاتتتت ؟عائادوزلانا172 5ععمضن عطانا

 جوع ىذ و 4 امبو 8ع انآرق (001. 255111, 29) ءانةمععاق"ع 01115 1]2055 9. ججاحو تافهبب,

 انهو ل101 غيب 2 - ؟ مماطن عضجصتس. عل. لع هوغو م. 302 (8). تانبب 01611112
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 دانصأ ءمعتامن لم ءأ رهاتم ءلصدصلم مو215 عا م1001[ مج ل1 ءازممعو 11511 10ط واقع, ءىئعاط»1و عا

 10ام3طاخك معاناه. - 01. زا. م.399 (81).- * 9. زم م:ةعواقمأت3ع ع55 ءماتقن ممالا15: 13

 همن لو ءارتموع عووءراتو. ح * 10. ءةع«عوالاعماتلقز ممايسك: ءانان01100ع. - * 11. 0ان] مح 0 تايب

 1ععئاب عت عماعم لحس تان نسأ طحهز هتان عا م05[عاتلمرتتص 015ءرماتممم ائطتو 6و ةانط11185ذأب 0

 بعركتك مماولتمصع5د ءاموستسات“ ءا هوت عداه, للعم (هدئكمانس ةتدلطأ عع ةءلماتتصت ءاع ح

 +13, ةساطت عنلاهاعز ممالك: مء20عرولاهلعب. - * 15. ةم1عجلعاناتسأز علط ممالان5 : 01ص.

 5-2 35 نإ كك 2 0 0 ةطوماتاع 05 ءادتتت : 22361215515 115, 01186 م126-

 رتزاا من05 ءعوصأر هزاع ماعصتات5 : ىللا لي كعب امأ ممداوتنمتت !2110ع5 2ع م226ع01عوأهع ةانضأ. 10-

 رحاتاد ذا12 كعب امأ مدلطتات5 1155 وأ ءاموتتعت5 01210 (ث هدو ةظقءر» 501064. 01. ]!1ك0. 07.
 1, رب. 89. 467. 111, 694. 18ظعاقإكع, ةصص. 81051. 1, ص. 6. 1). اهقئاقحو مولعلا قداقد

 هزئعمت ل عوصأ هدلطلقب 011926, ا312 2 62أ طمصتساتت ؟ان] عدمت "عدت0ا1628 ةزمغ, 1ص اةعاه2015 00-

 متن هلاتمععتت ممدانناقسأ 12088186111. بهاوألا لمده كتنلمو, ع3 01136 28عات5ق 08و بلاطم

 دا015 111119112, 2 01126 طمتصلت0 ع5 ةص[معاتت ا. - 2. خلا ورصع َّك ىف هللا ضيق 01. لع طقع

 هماماممع هلكع اتهقئانمصع, ه0 ظمعسس ءنزدككأ15 دععابلا طمستمعست م0016 ءحتلتانوصع ءا ماعاملع

 ءءاعرمد داتمورندصاعس, نست 80عصصم طصماتستك ءأ اته1[01هصانصت م20هصطعات ءةضنط 00 ءارتسمسل "ع5115ءلعأ

 نانوفأ عا "عقاتاتتهأ و 11د دز م عع زن 5معع. 2. 683. رصع َّك 0 رصع لك عقو. كك

 كتل بز 611101ع, 5105ا0161ر كان5عءل عع 10. <. ةوع هتلافكب ماق 6011632011123 6111213 51156عزأأا 8511-

 هنانف ةسص. 81051. آ, م. 20. - هقمع لفطلا رماب ماق ذا. 11, 124. - 57 نوعتو ذه 5766. انف
 رن. 154 (259), عا زصلته م. 7. هب ماق نم. تاباردو تاياور هوعرع ءمصدزات0 عان2أ111 لاهي الأ ةياور

 30 0هءاتممع (:201هصع ةعععماه5, ةيارد 20 لهعءاتمودك ءمعزاقمصم060 مو31985 عاعتواتتت أ 28

 موانمصع هلطأ زصاعتلان12 0مم0هةطأ111. 1 كيد ةوأور 1همعع ل12عا ه كثير ةيارد عامل

 عرفو لص م 2 م10 , 04 9 صا زم مالمعمأو هزكع م10 مموزاتنمصمع5د ماتلططأ ال795 ءا 0ع هاهك ل35موص عع, ءمصهكاتات عع 0113

 وزررأ مروعععماق مانلسمتتف ءأا 0113 56611203118. - 7, درب موز ١ دزد 200 ب 8:1 دجتا 0

 اصعلا فيرافذ نم. - 01. 31610. 1, 2. 54: اصعلا فيرافت نم ويد كنا.

 8. 1. عيمج 0ععوأ لص 8. 0. 2 3. تلبساوز ©0000. تييلساو. 5. برغملا

 ساسالاو. - 01. 06 1215 بروغملا ا ةغاليلا ساسأ, ونانأ ذه ءانصلعات 0010622 015200511 ةاتظأم

 نانعال 3116101 12 0 ازادعم هنلتنصودصلم هععاتات5 ءدأر زمآلو مل“. 503. عا ا, صتن» 12496. 100

 ةصموتعاب دتعماعسلممح عدم ذاهت ةععتصلمسل هلتصعس ةلمطقط ءانعتس , ونعس اناطدت ظ)- 5

 (ناه عمت ؟هدع ممهتهاتدسلح عواز ءأم ال. ع 202ج ذص 0ةاهل. آ, م. 82) ها 1545 ءك و6

 هععا11[1111. - 7. مفصووز كلل مهب دغصوو,.

 24. - 3. 0 جععاتسدانان5ك 0عوعتاعرتع عا لتداتص عانع"عر عا ددعرمع لاه نأ ععاه ععاو

 ممرستمت5 دعب معاذ 200105 ماصعأتو لزدعرتان ع5 عا ؟هعءدلتطسس هزعمت5 ه ك1انذ5ؤ ططتتسأ هانت, 0110-

 عموممطتحل همرمصتست5 ( معهمدتت) 0ت5ءماه !ئاعيمتتانتل عأ 1:0 ءولتانتتلت 3 عءماتتمل ع"هاتممع 06-

 هوتطومع. (01. 81[عتتذ. 1. 1. م. 52.), د20 ةباتكلاب ملعلا آر نيف لم ءاتمحدس انا عتتك همدوصلةأنع (مع
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 1ماعمعوأن أ. الزعم م. 232 ط.), ها دبق ةباقكلاو دبص ماعلا (ةلث'5 طتصل. 5مل“. م. 89). - 5

 نيبعتز ذ. نيقيب 6 مام اك تيِبمع.ب ل | نم ارهثكذ 58 رمكا: دل 6. خيبتشملا هل

 ءييشحلا كك 7 تيبنزا 8. ترص. كك 97 نيفذلا مالسالا خيش باتك. دن انطع» طلو ؟عطلو

 ةزوم1 8 ععااتت, 01عع1ع 2601160 128313 5 نوذفلا مكامن (171, مت“ 13557) اماعالت ععملامات ع55عر

 رتمتسع ءمصععلا مماعدأر ءاتاط ءلاتك ةا1عام» صطتناام اعدطمم7 مداسالا خوش 11121211 2011 0

 1642 هطتعرتا (ءل. [؟ذوص. لوطتط. آلكلككاآ1, م. 258). ©0عءراع طنع يف مالسالا خيش ان1105 5

 هوا ملوأ ديفلمل لمد نب ىمج نب هيأ نيدلا دعس مالسالا خوش, 011035 ىلازانفتلا ديفح 5

 ءا ةهمدم 916 (123). 1كطقلا. 1ةط. ءطتخمصم]. 30 طاتقع 3011112) 5أكعر نأ ةلتأ ؟هآتضأ, 906 201571115,

 ونانأ آم ماتعد انطائص5و ءمصصصعمسأة1105 عأ عام5555 ع01011 397. عم حاتفملا صيخملت (1, م. 409). -

 نيفأمل 72000 ءومدوص عاتتم عانت, 10000 موأ7هطتتتم هعمل عوام - 01. م. 25.1. 4. ها 187.1. 4. 19,

 م. 412. 1. 8. - امولع اهيلع تقحلا اعرو 5ةعوصاتق طلق 20105 2001015 هععاتتوتتاتك ااه: 200101

 هةهعمزات5 آئ5 00ءاتتمو5 20185, 011826 زم 11115 !انط115 طمض 0121212018136 511111. ل كتاوفوز 2

 كعءاوقو. مل وزعلاجذ 1 رمالاج.

 مّ. - 1. ثحايم 60212621910865 5116 (1052[113695ع5 «02101ع"ةوعر, 10عأ كم2 |1057 عنو.

 مهئاروركو : ل. اهتاريركو. ب ركذبز ىلا ليذب, - 4. رشعمز 31. 567م61312 رشاعم , اننا 55+

 ةرمز 6ع] 2عوم000عو[1. ب عفن 5 عفش. ل 5. رثالا م. 0ع ائ5 ا220115دتطانقو ونانقع 50 لان

 مهمطعاأامع ةتتعام_ عمد طقاطعمأر طلع لع اته0110مع عءدع هنع م:همطغعأتع ما"0228918. خرو 0

 حور“ ل 6. ريصفلا  رسيملا) 8. ريصنلا معذو رشيم ا معن ريسيلا.

 6. - 7. ىرورنض 00 ىرظن ءملعم 20060 نم ءمعمتالم ةحمأ723 (معع 5ع 3

 ناممأع ءءعمعتعمات3 ءمرصمة2198) 10عأعودع هزاع همععانلهاتكدع ءموتاقسلم جهعوتتةأاهع. 01. 1. 0.

 ظرورض ©ا لمالذ. - 8. ىنزارألا مامالا 1١ ء. 1"هطات»-ءا0-0: 1101 هيد ء4 لق را 0: ه7“ ط1 كقنأو

 ةهصسمم 606 (ةصع. 6. لاتآ. 1290) 11115[:2201. نييمردل مامأ 1مقطت 01 ةتانتط 02طااتطت 52268

 81ءابلكو ءا ة1علتمو 1٠١ ء. قلدنا ءم'ا 4ط0- ءآ - هد ءآأ]: ظعرن ق4طلما]ه]ب 181 - ]01م ءارنأ و 110

 1717: ءا-! هن« مير»ءق» لتعاسك عا طمصصماتقعع 1821: ة-ءل-0» ءمعجمستسملتتك, نالت ةصصم 478 (امع.

 29. هم. 1085) هطللإ. - (1 1طص ظكطملاتا]ك. مل 388. -  ةصمص. 81051. 111, 200 ءاعب

 ىلازغلا. اناحتتص 6 /ععمأف هس 61مسستفاا دععاتسك دعتطدتسع ءا اتصلع طقعع لدم همصتمم "ءاماتو

 0عرتاكدمسله دلصأ, عد 0ع »ع لدص ةسضوهطعد زمكأ نا3ع35أ 9 ءاتصأم 0مزمتم امسصعم 101 ةن3 67622641و

 طجمرع 1معمادتتمت 1:ععامصاتس 101 عمس عا لورنذس 0عماك دامس ١ 7 (لاوغ نالت 512 أ

 ءا معاه ؟عمللا) , م:دعاع»عملوط ءودوم م22عالو1عإب - 01 ]طم ة[كطقأللر م“. 37 هك. مل 599. ءأا

 فصص. 81051. 111, م. 370. 11[هدتاتتتتك ءدأ ةصصم 505 (ذهع. 10. لانا. 1111). - 10. عقاوالز م4.

 مزاولل.

 "*. - 2. لوخدمز 0. هب لوكدم. - 8. هل لوئلدم. - نإز هل. وا. ركذلوز 0

 ركذبو. - 6. ليعفلاز ك١. لقعلا.

 8. -- 3. مولعملا نابز ل. مولعمال ةرات. - 5. لبلد وأز 0. 2. 28. 0. هيف لياد واء
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 هنعز 0. نع.  مدعلز 0. مدعب. - 6. ةروربضب : 12. 80. 0 قئرورضو. حا 4. هلزنت ذ 2

 لزنت. ب. 8. ىظلا: 4. فطنلا.
 9. - 1. نأ اذه 1. نادم.  ديفي ههاظز 2. ديفيو رهاظ ىلإ 4. ةداعلا)

 ةيداقتعالا. 01. اهرصود ا!ذ0. 5. ةداعلا نرخ. - 5. ليتم اهنافز 0. لمتك هئاقء - 6. دازي

 نيب هيغز 1. 0 نيب ديق هيف داريهز 2. نيب هلويق دارو 5. فلعتز 8. فلطت. 9. ىلكتيو

 4. 8. ىلبكتي. - 10. تماقز 8. تلباق١ - فيرشلا ةمالعلا 1. ©. ىناجرال فيرشلا كيسلا.

 1005 2 1 فشكيا 07 قفشسكنوا خ7 ىنعنوز ىنغلاو. ل ش4. هريبملز

 هزهمم, - 6. هيفز كلل 8. 2. 8. اهيف. 8. تافالتخالاز 8. 2. فالتخالا *  14. ندع

 لع دهاتتعت ةءاعماتلع م70 مموز هع داتصأز م70 م116 : 0126 ءانا2 2ةأا178 5ءاعماتقع ءمدزانمءاهع 510.

 11ه -- 1. اذإزو 0. 2. نأ, 8. نأ 5. وا. - 3. كلذكو: م. 282. 0.17 كلشلا

 12. - 2. مواعملا كوز 8. مولعملا ايو. 3. ماعلا 0ععوأا زو 8. عا طب - 4. طرمم

 رعاول 1656 رهوذخل انا 0. ©[ 2., 8. رفوجناي. 5. اهسفئاب: 8. اهسفن ام. 6. ملعلا نإب

 خلا نم: 8. لا نم داحنأ ملعلا ناب. - 7. دريوز 0. نرد نكل. 8. افيكز 2. 8. ايمك, 0
 ارود» ءانل ادرو كانمءت5ءاتصأتن1 عوام. عح 9. .راويبلل 0عءععوأ لم 8. عا 2. عا ع10م55و 55م ؟10عانتتع

 هرع 232عأذمع 1م اعدءاسسل 1553.

 18. -- 3. 20 ديف داري ام ىلع 0310 0اط16 دنداري ام ىلع 16مءدلان22 ءوان 6 الق للءااتتتو

 نانوع !10 عاج ( ؟16عاتج ) عانت 2261201132 ا001[15[ةتاتطت» ءءرصاعمأام 4 مولعلا ءاهساك : 2. امغالك

 مولعلاب, - 7. تري ام: 0. هب ناري ام ل نأ قيقحتلاو : 0- نا ىلع قيقحتلا»و كك 5

 ءاقبلا قز 8. ءاقيلابب 9. فلطاف .1٠ ىالطاف_تانت» 8. 0.

 1714. - 2. هسفن لصنز 4. 5. هسفذ ىف لصفر 8. هسفن لصو, 3. اهب ةقلعتملاو

 2:. امهب ظقلعتملا,ا - 4. ةينباوز 8. 0. 2 كن 12. 8. ءادتباو , ءا 0. ءادتباو 511215ءاامولاء ح

 ءازجأ : لا © 1 1 اءوج» لل 9. ةرثكتمز 8. ةردكنم»

 1:5. - 3. ]هاء ةيلا عا تاعوضوم آ23 0. دانمء75ءتصاه ه5وأ 810553: كف ىا هلئاسمو

 اهموتحت طقعع ؟:عرتطو م0 ماع 170 ءعام جدع 10 اعدءادتتت> 10576203 ءووءةلأ. ح 5 تزيامتغ :

 28: كري بياكل 979 كتم: 0: ةرثكتش سم. تمت عوضوألا 80 عضوم ا ىف 1ماعت عوضوألا

 ©[ املع 0. عاموودنرم كى تنتاك لج دانمو5ءتماقت» طقاطعا. - 10. مجو نمز 8. هجو نع.

 16. - 4. نودمز 8. 2. نيودت. ل  عوضوم ىفإ 8. عضوم ىف. 2 663. ةدحو 8.

 0. 2. ةدحاو. - 7. ةكراشتملا) 8. 12. ظكراشما - ملعلز لل. 0. 7©ءانات5: ملعك, - 8.

 ةلصومز 2. 8. 0. ةلوصوم. - ملعلز 4. 0. ملعك 111. 7. - نوكيفز 8. 0. 2. نوكتف,

 9. فقحالتز هل. اهقكلت. 10. ةعجار امأ ىهف اهيلا لءوان»ا ذه كل. ءا 22 11. هقحتو
 0. دارفا متل. [نامدسوتتع 0ءعوأا زم 2. - ىل 1هءدصن ه ؟؟عط15 اآض0ع لاوحالا 3 مث ).5 ٠١!(

 آم ىل. طقعع اعوئاتس عام555و قت عأمةلاذ: ىف وأ سنك ىف ةدحتم نوكت نأ طرشب ةبسانملا هابالاو
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 ظخلابو ةطقنلا داحتالو مسجلاو حطسلاو طخلا سنج رادقلا نا امك ةياغلا ف وا ةلصتملا ةيسنلا

 حطسلا ىلا طخلا ةيسنك طش ىلإ ةطقنلا ةيسن ناف ةيسنلا ىف مسمإلو حطسلاو (. طلو ه. طخلاب)

 ناكرالاو طالخالاو 0. جازالاو 8. جازملاب) جارملا ناسنالا نحب داحتاكو مسيل ىلا حطسلا ةيسنك هقيسنو

 .دذاعوضوم روهالا هذم عبمج تءاعج نأ

 1”. - 1. اهنع الدب فلكتو هل. منع الدب فلكتور, 8. هنع الكب فاكيور 0. 2.

 هنع الكب فلختو. 2. بيرغلاز ىلا 0. 2. بيرقلاا - 3. ثحتز 8. 2. تححيير

 5. ناقحليز 8. اهقحلي  فصولز 8. فصوبء - 6. وأز 8.0.82. ما. 8. وطبتا
6 05 

 18. -- 3. ملعل ةعيبطلا ملعل عوضوم ةعببطلا كل هلعلا 22 ملع ل 47 فك

 مل. تقفنا. - 10161 اهيف ءأ عوضوم اب 0. ةرتمءعرتوءتاماات طقطعأ ثحي نأ: 0 نيعارجلاج ز

 0. نيهاريلا ضعبب.

 19. - 2. ناعوضولاز كل. 8. تاعوضوا. - 3. ةسحنهلا عوضوم ه5ا رادقلا 5

 ععمرصءاتت 6م ءا باسحلا عوضوم ء5ا ددعلا دانا ءائات5ك. - 5. ىنيابث 5ع. اقلطم 01 وتامك نطوم-

 انأهر همر 719101052 11 12 م1706ع6ع0عصاتطا15. - 7, ةعوضوأ : 0. 2. ةعوضوملا, 82. ةفوصوملاا 0

 نأ. 1.9. - 9. ىلعأالا ملعلا .٠ 6. ىهلالا رملع 11: 15: 1! 11 م319:11-1 1 ناو 42257

 10. كلذ ىفإ كلل كلذ نم. ةعيهبز 0. 2. هتكيعب.

 90. - 4. دودحك 0. دودحلا  هعوضومز 8. هعوضومو. - 7. ناعفتربو !. الو
 ناعفتري. - 8. نييواستمز 4. 0. نايواستم - 9. رخا ملعز 8. غلا ماع.

 21. -- 1. نوكفز 0. نوكيف. 4. تامدقملا 1. تامدقملاو نا آس (:3051210دع ءا لم

 4.0. 7. 7. ةينيمز 0. 5. 0. 2. تيئب. 9. عيمج: 4. نيعمجأ»

 هه 1ك 5 لكو) 0 لكلو لك 5 زثيبلا' 0 ةهتميح, 2. 2 ةقيع.  .ابتبناز كا

 8: 02 اهتينا. اسس 6. ىاز كل. 8. 0. 2. وأ ل نمطاتكق همرطتملا 5 هنأ 2012126 ءا ؟عانادو. ح

 7. ضرع: ]25 0 ىضرع“ 5ع0 17106 زمكلو. ع هب نيابلاز 2 ءىبشنل نوابكلأ.

 28. - 2. عقو هل. عضو. ل 4. نيتمئاقلز 2. 0. نيقمئاقلل. - 17. لعفلاز 8:
 لصفلا, 0. 1. 7 © 8. ملعلا0 9. نيرمالا 2. 8. 0. نيرثالا.

 57-2260 هلاو. 209: تعم م4 ةاراغتما ك0 ملعاز 8. 0. 2. مك.

 11. هنقلعتم: ©0010. !ءنع هدددع5 ةقلعتم.

 2و, - 1 هفرظذ ملا 1) ظل لل ةفرطو 0. هقرط. - 4. ديل 7. 00 موه. 4. - 6.

 ةيعرفلا) 8. ةيعرشلا. - 7. نييعتز هل. نقيقيل. - ةيلخدملز 2. 0. هتيلخدملل. - 0.

 نارقلا 0. 2. ةءارقلا».
 ع1. 20
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 26060 - 60. ركذ اه: 50 ركذ اهي. ا 0 ب ةدوصقم مغ 1 اعسفن 5 اةدوصقم ريغ.

 97:7 1و. مكز 0:15 نأ مقءاح و1 :تالضو اذ حالضا
 99. - 3. تاتوافتلا هطعز 8. 0. 2. توافتلا اذه. - 6. ىف !. هو. - 10. رظنلاذ

 0 رظن». ك2 117 ضع ا 0 1 اع ضرفي 30 عرتاتاتنت : ان[ ؟عءتوءاتتا 10 1عااتق , انآ

 ةعرت مماعدأ دتل ذا) لعدصاتتت مولئاع5 ءاعع - اهنيب !1. امهنيب. - تاذلا راق: 0. تاذلاب راق.

 506 5 4 تعامحتلاب 2 0 ةتءابحالا © ةملانحللا 8. ةيئاسللاو 8. 0. 2.

 ةيناسنالا.

 81. -- 3. خحاصفلا ملع ءا ةغالبلا ملع. 601. 0ع طمضتسم ؟0ءوطات]هزئاننتت 0ت5ءاتتألع

 3[ ءطخعم, 8طعامتلع لعع ثرعوطع» رت. 15 هن - +*12. 1ووعيملعأ 1. ءهآ - 0.

 82. - 60. تاحود ةعيس ىلع .1٠ ععانان5 ءانا73 0. تاحود عيمس ىلع. كا 111129عر 126

 معععمات مرتك اع مملكر ططلصلتلت ع ءانا'دهأ1 1عععدر (تت1115 5عم115 11111161011117 9121 عماناتن2 20كانأ ءانتح

 605 -- 9: درعلا طل ءالمأ ملع همصد عءوأ هاتاطمىعدمطتح ةضطأعو عم ةعطقاتب 0110 205 طقع ؟0عع

 ناتماتا', 5ع0 مماتاتك جلثذ دعب 00ه عءاسمم ان عاتدك آاه ماصكعصلت, انأ اناطأنتتع 10م5 ةرهلططأ ءوك 2ععمرتتج

 رصملمتع معمر"هعد ءماعتا. -ح * 10. 152/7! ةرد»ةدملع ١٠١ 1'ةعدااءةمرءاهفلعأو. ع * 19. 00 ءاسمحو

 ال5115 اعاد 0ائان12 (مضولا علع) مماتسك : له ءاتسممو اآصكتعصاتممدا5 ذاكتع ءاقعاتممت5 ؟ءانادورناتس ردات انا

 ن0 10 نتم0 ؟هآملتتتتك عاما[ 1760٠

 مقود 1. فيرصتلا 1: فيهرصتخلا - 4. لاغمألا ماع 1٠١ 0. 21155 لاغمالا بروض ملع -

 0. فيكحصتلا ملع ها“ 81ءاصعم 1. 1. رت. 190. ساي ملع 1. م. 154 5(. - 8. تاقيط

 ةيعئاشلا 1. *بعفاشلا ءاهقفلا تاقيط. - 10. ةقباثلا تالوقعملا ملعز 8. 0. 2. تالوقعلا ملع

 خيذاتلا - 11. سرجلا بادأ ملع مععجملحع امكداتامانمصتكز مماتاتك : 0هءانتسو "تلتمدأو زص ع0

 ءا لزؤععدلم هاتدعمنهصلحعر هتكع !هالمصتك, (112 م10عععرتاما“ 015ءارتاتلانات> عا لأ5ءاماتلاتك ما'هعععرتام-
 د م

 رعد انةعاوللع 0ءارعإإ - * 4. رععام 1. "ععاع عا ءاععوض اعلان. 7. 60801611. لئلا: 1ك

 ءأا 11 دلانل: ءاهتتتتك : طلوع جرت طلق 1110111113 1010111111. - * 180 الل ملع اصلع

 0ل151ةءاتعو عوام 01. لع ؟,عرو ؟هعا5ذ ةزعمل 8 عداتمدع آآ, م. 585 5(. عا الو م69. .1٠ 7: اقيبوطلا حلدأمل.

 قا. - 5. داسفلاو نوكلا ملع رمال ,,11عاع0010ع13““ ءداب ن0126 ؟عانانإو راقالا ىلع مالألا

 ظيواعلا (ءاو 7, مس 9700) ععمتستأ انلخ, دعل لم ءاتموح 0ع ععدعتوالمصع عا ءمات“نمانمتعر 102 نأ

 اناماسع انانرتت ةضكاماعاذو 11عو) ريع ممعسو هل م3066 دل ةتهلتتاانك ؟عاطأ5 داسفلاو نوللا ىف باتالا

 (ع[. ل, ت١ 10430) عللهلتتا“ - .(  ءابمسلا , 11 0001عع5 هاتتنتعك طلع ةءاتاناتضا, 311955 ءايديسلا

 (ءال 7١ ع. 111, نس 7370) ةنقتطلانتسس - 7. ةلاحللا ملع مال“ هلك ءمالوتد ز!!!نعملأ1. 165

 طمع "ءرتعلام كدصآ ادلع هعابال دعك وسع هنأ عءزاتك محماناطانتت 0عمعال عع دانن0عصأب 022 20 "عم

 هرتااطملتستعم انهصف[ عضال“ ©[. ا, تلم 10639. - خاديصلا ملع طماهمأ عع (طعمدنءانعدو مداتانك

 ارماوضا]عع ءجاعت م١, نأ 1(ح ل)1عول7. ('آ. 1ال, مل“ 7816. - 10. رشملا ةفايق ماع رى, 28

 تعط ا'هزئانا1““: ممالك : 0هعءارتنلو عدع [هرئتتأك تي عاتأت1 01111 01130111111 0615013111111 0500566201,

 زادك معسمدمع ععدعءوامعتنلس آ]. ع. هرتائكاصع»ت ءأ هلتدك ونتدلئاهاع5 ءمرتسات7 ع5 طقاطفعا عب. ع 1
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 طاينغسالا ملع ٠١ ©. نداعللا طاينتسا رملح 00ءارتسو "ععزمصعو صام ةصلأ, تطأ هتعاملام 1د-

 ؟عراعم05 هاما

 ه5. - 92. تاجر مينلا ملع 7. 20 م. 281. - 3. تاريطقلفلا ملعر "اناقه ملع

 تاريطفلقلا. كه ملع. 01. ل1!1ععماتمرئعمت طاتلاتكق هات 0عقسلانمصعا> 111, تل“ 4737.

 بلقلا قلعت ماع. 01. ماسح لع طقف لهءارتسو 11, 21. 3118. - 5 رظافالأ ملعز 120 05 0

 ةرظافملا ملع. - 0. تايناز 0. 2. تاسيوئأ تانا> 810552 122181221 تاينئسا. 1686501111 وأ

 طاينا. 01. 7857 1نر ت0 0ع]و , كم0. ؟ةهلمواط. 101. 77 1 7. ليدعتلا ملع» طعام 06

 طمع 00 ءانتسح 7. ]آ1, ما. 9.

 86. - 5. محاللا ماع ةعمواب 5عممجولا مدت 01 كادت لع ةعع همع مماتكوزتاتا» 010[35ه9ع

 ليل وسمع صمعمسو ءالعماج متمعلتععسلل. (1. لع 5دعوت 1م طلعوا. ]آ, رت. 208 ةه.2-- تيفاوم

 ٠١ تءيقاوم. - 7. تمكألا باسدح 2عءدان ع (ظااطإ1 هع“. هرتعمأ. ةقكوصاع مال ظلك ما. 172) كود عدلا

 تيكتلا باسح , هأ 00016عع5 هردسع5و ءا مهضاع» 1"هد) 1 ةررت“اسفلعإ» 101.79 1١ تحكتلا 5ءتلاتاتطا.

 35. 4,. ءاذ5. ةارقلا 1. ةءارقلا. - * 15, 80 ءاتنح ؟ءاتاتمزثاتات ءمانهطأ «01ا0101, 0113

 ماتا1ددد 32910 عزوتت 5ععات11211115 م0105, ءانلت 0ع هائاع ءتاتعحست ءمائوصاتعدس 1ععاف هلأ تتكاتفم 0

 ةعواتتا: طمعاتتمو 1ععاتوصتتتت 01ةطلعوتلاتلت 1012101012 .1٠ ع. ننهع ةلد هصدل0معتو ؟لان15دنا عععلاتضا

 ا *17. 20عارتمو 2211521010, ءاتت' 206 ٠١61 ةللم 12000 1تععصلاتصت هلاز هع. ذاك نأ |ةءانقطعد

 اعداتك ؟جرالهع كزستنت] ءابطط 31عام11(داتبتت ال15 عا اةيلك [:3016ه1زاطاتق 7عععطوةءوصاتتل“إ. - *و9

 مدخ5 للعاو ماهمطعاتعد ل1ععماتعع صاع م "عامل ليرات عودا اماعتنم 'عاهاتم ]1 عاندلل ةعاد عةضتتتقات دع

 ( رمسفت ) 1136 [ة2111121 562511111 ه>ءاعا101عام ( رعاطظلا مما جاعمل, ةلصرتا! ءعرح عا تتدصتأ عوام )

 همععامأ, 0مم2[051 طاهر, انا ؟عرئطاتلل> دتات1ا1 م11 615 51501522110215 ل15 ك5عركاتمللا 111111121

 (ىطابيلا صوئاتعسسمس, هلاعومتعاس ءاع) لعامسسعدل. 1"م1]5نرر"اهفلعإب (!هل. 205 ) طقعع طقطعات

 رفسأ اذا لوقت رفسلا ىم بولقم وه لاقيو فشالاو ناميلا وهو رسفلا نم لبعفت ريسفتلا نأ ماعأاو
 . ع مك

 لوالا نم ملصأ ليواقلاو ضوألا بيبطلا ان فرعي |“ مدسبأ و اقرسفذخلا نس ذوخام لبقو ءاضأ اذا جيصلا

 َظ اي هم -

 هعضوم ةبذ ىنعملا عضوو مالالا ساس عا 01136 5ععم101|1111.--- * 23. 20عام عملنا, 01156 01ءاه

 مممرماطعاتعو آملتعدصا عا لعمصممخاسمأاز مماتاتق : 2هعاستمو نات 01ءانمطع5د هطقعاتتته1ع5 ءا هدتاتاتح

 ازمرعع5 ذم (0هلئهمصتاتاتك ماه مط عاتعز5 هطكحتمع ةهلتعدصاتسل“ عا ءءتات عوصاتتا“

 38م 1 نعطلا عفر م 0: الل نعطلا عفد. -- 0. نم. - كل. عا 9. ةاورز 1.

 ةأور. سلس *1. 2ءاع ىرعأا 0اط5ءا1101111““.-- * 91. 20 ءانستمو 10 ءولا'ان1 - هتاتاتلا' : مماتا5 : 180 ءانتسو

 ءالوتماكتلت م10 مطعاتعملثتنل, نائهع 2 ل15 كاناتطتت0ع هانعامدأ اهلتذ هرحتووز5 ءءاعتمد اه ا'هلتاح ةدصأب

 نأ انلاتسح هنتعامتامك ماهردطعاه ةمذع ةلاب عا عمرتتس نانمع ءوصاتصاتم "هلت مدخن 5عتع حاتالم زانق

 رد ءررضاداو د ععاععإم 20 ةعرتلم1ع5 معانات عد عالنت.

 89. -- 4. رداظنلاو هوجولا 6 ةدع ىف لليعدسي ىذلا كرخشملا لطفالا هوجوناف

 ىلاعملا ىف هوجولاو ظفالا ىف رظفلا للوبقو ةمطاوخلا ظافلالاك ,داظخلاو ب رمالا ظفلك ناكم [وعع ةهلاعرو

40 
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 هردأملم ممزذان5 "عزا ءلعم05 ءدأر اعداع 1]85'7:ءقرد»اهبغ0ع]» 101. 175 ل. - *  5. ءا ءمطصك ءتوأمطأكز

 مماتسود : ءأ ]ماعمو1زممتؤ. -ح * 53. ةنستاتان01صتتصت 1. ع. 6|ءاعطصتودع (ءمزترم 018110263)»

 ر6. - 92. تايسانم .1١ ندد 0. ءا 1:0:]85'1م7"ة 4007 ةخيسانم , انك ؟عع العرج ةلا 04

 طاهترا «0111 عوالم, 6

 241. - 92. رظنلا ملع 1857:. 01. 211 :١ ثحابلا فقطنملا ملع وهو رظنلا ملع

 ةيعرشلا ماكحالا دود_> وأ *يعمسلا ةلدالا لاوحا ندع. - هانمدو م. 38. رظنلا ملع
 ةهط عم 101. 52. لعقصتاتتت' ذا2: ىهرظافما نيب مالالا داريأ ةيفيك نع هيف ثحي ملع ومو رظنلا ملع

 روغلا ىلع يدا اهب تيب اهنأ كتميبدحح نم خل دالا ةعوضومو. -- 16 ةرظافملا ملع لزعأأ 1016

 طمع: دجو ىلع امهنيب ثحلا بينرت نوكمل نيمصاختملا لاو>أ ىنع ثحاب ماع وهو ةرظانملا ملع

 امهنيب فلل رهظي ىتح باوصلا. - 11163 : عضو ىأ مدهو ناك عضو ىا تابثا وع لحجكلا ملع

 (ناك)ر عا ةدصنه ه0 م. 38. ةاه !01. 62: اهب رحتقي ىتلا قرطلا نع ثحاب ملع وهو لدكلا ملع

 ناك عضو ىأ مده ىلعو كيرأ عضو ىأ ماربا (ىلع). - * 17. 2هءاتتسم ظتصلدتصعسات !عواتنس 1١ ع.

 ءممق نص داتمصتد عجم 11103126دات5 (انتلتت 3ع 001320, 51112098 أ 601251511 51101173 00 018

 معاتاتك, اص مولتم ءلص3200, 10 دصمالم عاقب كاتم ءللاهأ15) 1.

 12. - 1. ريسقفتلا ل. ريسفتلا ملع. - 60. اهيس الز كر 8.0. 2. 8. اميس.د

 7. اهينايمز 0. 2. اهيناب. 3. - *9, همر” مع5200ز 30111011115:

 رين. - 1. خلا عقرب. 01. 008. آنالالآ, 12. - خلا نم لق 01 0021 ةدحلخ 12

 7 صخقت : 8. 0. 2. ىفتقت. - *3. 1 ءل لو هل. 114:40. 01. ©ةسسصتتك ع0. (©ةاصصام آر م.

 79896, - 1ل5ورع 01355. ع0. ؟؟5اعمل. 1, 9. - 1 طص 00ه عزئطو م. 130. - 8 ععا5أ. ج1 0عص

 عمممول. 13. م. 7.

 ران. - 9. هدانسابز ماهم. ع هرتاهددع ”عاع"عدلاتست عدا 20 146602, نأ وذات ةتتعاملاقهتع

 111م 0تيأ ]ماعم 0518

 ر6. - 9. ءالتمالا. ٠١ ©. ىنملا ةيعوا ءالتمأ , 111 15 510555 31ا10115 (ىنم) !عولاتن. ل

 10. ىناثثلا مامالا ذ١ ©. ىنابيشلا ىسمل ىب يمس“, نان ةمصم 189 (805) ةطلتا

 27. -- 1. نسحز 0 2. ىسمخلا - 83. بصنلاو: 0. ع ناصقنلاو. 115 ءاتقتم 2. ءا
 آي 6 هداعسلافو 8. 0. 2. ةداعسلاو. - 9. اهروعشل 8. 0. 2. اهروعشب.

 اله. - 2. ةصرحنم !. ةرصحنم. - 83. ىقحز 8. 0. 2. ىفخ, - 6. ىترو اج:

 000. هدمصعد م2عاعا خل ىقر قاج. 7. سفنلل راضز 6000.6 9 سفنال رهاظ.

 80: - 9. لقام 1 القاسي رورو. هاهم الكل“ ءاللا_ تباري وار ط0 2 اننا
 * 6, نلتلل 11100113112 1. (11أ 2 ٠

 جم د 2 مهيبلا (10ع16عه)5) 8: 0. 2. هيلا (خلا فاطانلا جوس 0 غع). ع 6. هينقلا

 !. هيبنتلا.
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 52. - 9. حز 8. 9. اذح.- 10. ىربيز 0. 2. نم ىربي. - اربي ال ام اهنهز

 8.0.8. الأ رم الاهنم. - 8ع 0. 5 طا 1 ال ام انكوانع 20 هعافترال م. 53. (عاءاتتنلار ان

 هعمذاتات 53115 ةصرصما1 62وأ عع ععع25102ع , 011324 ©1113 2861011262751 «005عطاتأ , كات20111123 16 11101-

 عارلع عمعاتأ.

 م8. -- 6. خبكذلا ! خيكرلا ةصلسأ راتالا -ح 7. هجاز 8. 0. 2. الرج.

 قرين كك 5 قويت: اهل 070! ةاهيومتيا 51١١ ءاموسلاو ا«! ءايموسلاو: كك ١10 ياخ

 1. ظيضاق.

 زك. - 3. هابشالاز 0. ص 774.  هأر !. هاراادسا 6. هعدعتوز 0.2. دبيطعتو, هلأ
 هبودعتو, هبودخغتو ءامع. - ةدداف هل سبلز ى. 8. 0. 2. ةدئتاع هل سبل. - 10. دوصقملا :

 8. 0.2. كضصقلا.

 66. - 10. ةضورفلا مسقي نم !. ةضيرفلا ميقي نم انا 8. 0. 2., 18. ةضيرفلا ميسقت نم.

 5. - 4. نوناقوز 0. 2. نوناقف. - 85. تافآلاز هل. نا.2. تاقوالا.  ةيعرفلا:

 40 0: ةيعرشلا. - 7. ريستو : 0. 2. رييستو.

 مه. - 9. هللا ىنعز 8. 0. 8. هللا نم. - 10. دنع رتفي الز 8. 2. هنم ريغي ال.

 9. - 1. عئابطلا ى. 0. 2. عابطلا. - ايعارز 8. 0. 2. ايغار. - 92. دافتستز

 8. 2. تافتتسا , ©. دافني. نابعالا نمز ©0040. هاوذالا 7-00 اهيلعز 2000. هيلع. ح 5.

 داحدزنعازر 2. 0. 2. دامتعأ.

 60. - 2. نيب ىمز 8. 0. 27. ىتب نم. 4. هوطينقساز 8. 0. 2. اوطينتسا. - *3.

1111015 1. 

 61. - 1. موهلا 1. «. اذه انموي ىلا رذ وبا 1. ©. ىرافغلا رذوبأ نانأ ذم مك

 (301(هرخاتطت ءاهعوع صان ع1'هأان1. - 01. ]طص (0هاعزطو رم. 130. - 3 ب افرح نورشعو اظعسألو

 هع. زهءاانوو الح 9. طخ مذ 0. 5. هطخ نم. * 17. 110:1“ هلع 1/08.

 062 هدي 4 مهماسقناو 0 و مهقافذاو.

 ©6!. - 5. مهيز 8. 0. 2. حير. - 0. اعادت طتتزاتك 10عإ ه ؟عنطت5 زطلع الر وصخ

 عامة جالا 150116 30 نوحرف عا 6 ( ةخسن ) 00 مودع. 52. ءمرت172ع1201212 59115 ل1-

 ديعرتئا1773 50 صفع علسعات> ءضماهكزا. - 6. ملا بروح لك 01. 001. 5111, 55. ءا 550, 1

 65. - 2. ماك>اوز كل. 8. 0. 2. ماكحالا. 01 م. 64. 1. 3: ماكحالاو دوج ها م. 65.
 1 576 ماكحاو دوللي. - 6. ةوينلا ةاكششم 01. 5اوطتتمماقسا ع0. ©ندعامد م. 253ق.-- 9

 ىحولاب كيوم 0. وحذلا دراوم الأ (0., تطأ ءاتحصت ؟عنطد دعيتعساتح ه اعءاس ؟نلعدتت ةططمض» عدا

 #6. - 5 خلا مهالا رابك نأ 01. 5طم] هما. ص. 22 6. ع( 9ب ريودقتلا 1 ودرقتلا

 الأ 0. 2. عا دطقطتووا. - 90. هذه !. ءهذع.

 68. - 5. خيمباصر, ونانددت ؟هدرتملت ©0016عو مدعلع هرت0765 ائكننع هانت لعاعملانتأ
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 انأ رم. 72. 1. 8, م. 74. 1. 8. عاع., ه1. ةٌّمباص9 - 6. كتنهدنسلا (311186 351020111636), 4

 طلع معدل رعادلا ( هل. ردد) رهدلا ءرعمات ءوادتا, 1م لما. عا ظن. 1, 7. 2عللتاسنل ءوأاز آنكاع لان

 هزْؤعإمع لعد ةزؤءلعوب. - 01. 30 طسصع 1هءاتت> (ةكقا“ 1, 413. (ط), 29-427 هن. - 8زطا.

 مائامو. 000. ؟10005. م. 199. 236 عاع., عا ندأ ؟انقاانك 0ع 7ع لتذدماتاهأ 5ما"عممعم زم ظبا-135001

 م. 134 ةن. - 110. طمانه م. 69. 1. 3. - 7.ريهجرالا بعذم ءا دنكرالا بهطم 01. 561

 1. 1 رت. 155 ةهن4 - 9. ثرومهط 01. 52185[. ص. 185. ل نيمباصلا ؟000. ؟عتع هصصع5 مالكم

 لا ينال نيعباصلا» سل 01 ىتباصلا 20 0 050

 60 1 د 2 1 ىمس ءاه. - 5. سرهفلا باتك. 01. 19, ها. 9816. - 8.

 ءارزولا باتك 01. 7, ه1. 10000. - 10. عفقملا ىبأ !. عفقلا ىباو 011211011211 60016656 8

 عفقملا نبأ ]ععمص[إ. - 01. ]طم ركطمال. عل. ؟؟نكاعمل. م1. 186* عا لماتتل. ةقاقأ. 100. 27

 1835. 1خ[ونك رم. 217, نطأ ؟عنع ءدلعس اعويصاتتت ننقع طلع م. 70. - * 19. طاب ]1 ءوناناع

 ٠١ 16ج ءآ- 060] 4

 70. - 1. هلهفو 0. 2. ظله. 001. طءءزء». جعمعل. ]1ص م. 3269.- 2. ناجكيبرزأ ل.

 ناسجكايبرذأ. ل ن. اهيف !. اهيف. - 8. نيعلاوز 0. 2. نيغلاو , 5مل اننتط ط١ ٠ عذضفق

 [1هععم ل1 171155عام

 تور, 7. 0. عا 2. م05[ نوينيطللاو 000دصأ, عا 0010ع77 0: خغميدقلا ىراصنلا بتكو

 اذع انموي ىلأ ةيذوطاللا ةغالاب اهنوريتعي ىلا ءا انت 0. ءا 2: دودح ىف نانوهلا ما روهظ ناكو

 سيخ ردنكسالا روهظ لبذو مالسناو ةولصلا ةباع ىموم تافو نم ةداوسوخو نينسو نامت 0

 ةندس كا نيعبرأو. مدلل 9 2و 1. 8

 و, - 1.ةياتعلل اروهشم: 0:2: ةيانعلا روهشم. -- 8. ىلع 1١ لع. - 11:نانك نس

 نيعبرأو 50. ةثامثلثو. 24. - 6. طالخأ 1. ©. نيطلتخم.

 زو. 1. اهترامع ىلا !. اهترامع ىفإ 6. حلاش 1. لاش انا 111, م. 147. تا 0ةنض.

 عل. زا. 1. م. 547. - 10. ظخعونذتمز 111 0: ل ةعرفتم.

 تت(. - 6. منكس ! نكس انا كلل 0. 2. -- 9. رابخابز 8. 0. 2. رابخا نم.

 نوه. 1. تيأرقز 0. 0. 2. تيراف. - 2. بلغيسز 8. 0. 7. بلغيسو. ح 4.

 ةعانصو 1. ةعاضوو. - 8. وجآ 1: رخآ.
 «”«92.- 3. ىرذخل 111 2000. م9606 010265. طكلأ ىردشلا 1[عععردلست دوم 0عمممم-

 دامحصأا 5هوملت ذم آتانط ءا-طتطقط عل. ؟عاطب م. 89. عا 5نمرا. م. 83., 822عطعطأ ام الطب 5.

 م 1., ]ام طمصعلل م. 269., 1آطص (0هاعأط. م. 136. - 8عوزواعرع جن 0ع» 5عمءعهل. 1هل.

 11نكاعصأ. م. 403. ءا 7205351 م. 723. 7. بائكلا 1. باتكلال. - * 6. 114-81“ :1. ظا- ل0

 8(. - 6 خلا ا نم 1 01. 10 نيم0 1. 197. من 7731. 0ع 5و ثراق ةسصمم 1

 رتمر“اتنم ءا قلالي 110 ءزر»« اععئاتتنل, ءا 200ع وننم0 آل, م. 35 دو. 0ع 21«و©١7 8351عمذأ 0

 110 حميم لتعئاسل. 01. لع طمع ثصم. 31051. ع0. 8عتواكع آآ, م. 342. - 1طم 0هاعأا. م.
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 995. - 1مم 1طولا. ن1. 155. ع 1و6. ها ظ>ءا م 511, م. 359 (1). -  ةصاطل٠.

 5 204 (25) 7 07 محيرج نب 1 جيرج نب ان 0. ءا 2. عا ءآ. آطآط. 01355. ظوةنئام 1و م.

 مزال وص - 1طص 006اعزط. م. 246. - 1م طوع م. 330-329. - 1م اكطقلا طل 585.,

 وتت هدصصعك عانت 181ءاكلعدصاتلت> عووع لزءتصأ. - هت. ه0. (0ةاص. ل477 نأ اتطلع 1عععملتتسا

 مهووع ايان, - 9. جبص نبذ 41 2 جابص نب. -- افرع ]| .انررفإ) كك * 5 126 6

 ١١ ل26: 301 ءأ] دذكع لق عنو 3 ءت*أز.

 81. - 3. اهيناعمو ١! ا.ييئاعمو انأ 0. ءا 2. عا ممداعد امهبلا - 8. دعضاوم ىف 0ععقا

 زن 0. ©. ها ه1. -- ةهجرختساو 1 هجارةةسأو ان 0. 2. ع[ جل, - * 1. 7120011111167“ ء 01

 مععاتاتك : 71161107.

 82. - 5. نودعريز 8. نويحذطيز 2. نوديزي.. - 6. هتافز 6000. هددصع. اهناف.

 7. كوعيز 8. 0. 2: اوذعي. 86.-- 92. سصاخل ميسقتنلاوؤ 8. 0. 2. وضاخل مهسقتلاو.

 هه. - *و. 7عسوم]زء 1. 1'ه0م011'. 01. ]0 , طلب 7990. - 1716ءموة. 01. 171, ال

 12069. - 0هردست عداقتتات5 40/7:00-ء017-0:. 01. 171, م. 171. - * 18. ثصاع ,,عملعت““ 00:

 6ةدعرصا] ناتو ٠ 89.-- 2. نع موصعمبز 8. 0. 2. نم موصعمب. - 4. يينيف !. ىغينمف.

 90. - 6. ريتعلاز 8. 8. 0. ظريتعألا - 10. ةغيناتلاوز عيمصص لاتعد ممداستلمها ىلاقلاو

 هع. فيرفلا. - * 12, 27 هدأ" - هل - لل: دع. 151-11. - 40100 - هل- لل: دع. طالت.

 ىاه/إ/10 هع. لئ]- ل 0ز:] راف. -  ىه' لأ - ءل- 0: هع. آئآ1- 1” عا ةهفنال. ح 3 ءاف] - هند للا هع

 1-11 1 916 < ما نق وإ: 00 ط0 نقر ككل ١ ةقللزو 8000 مكلا وأ

 ؟92: كك 128: 0: >2 6 عامسالا 300216 لام ىأر 5ع4 طقعع ؟ءرئاد» همدضأوأ 05ه

 00 ىبغصت تصاتسوما. - 1:1. ةيهلا 1١ ةيهلأ»

 98. - 83. لذرتسيوز 8. 0. 2. هلؤرتسيو. - 4. رخآز 0. 2. رضا (!1. رضأا)ر, 4

 مروعا عر عملا. - 5. ملعتلا ىعز 8. 0. ماعتلا نم. - 60. اهديك شنو ز 0. 8. 0. 2.

 اهدييشتو , 01100 م72ع!عع201121. - 7 مأز 2.0: 2 5ك 97 ضقانو 11:7 07 2 صفات:

 ©/4.-- 9. لاح“ 1. لاحم تتيص 0. عا 2.-- 10. كرمك: 0. 2. ءا هل. دركوو

 (مةاتمصع دماح نتحلل مدتصءلردأو ا"هلأا15 نصتكتعاتةدلاتذ ءمصلتاح عدا.

 95. - 6. هنأرق ىف !. هتءارق ىف, - 7. تاأرقلا 1١ تاءارقلا. - ةاورلا 1. ةاورلا. -ح 10.
 لاعذا : 8 07 ماكحا. 262 3 فقوتيز 0 فقوذم. ل- 6, عيمج 11 عمم

 98976 -- 2225: 097 1 اهرر 8. (ونم. كا 5 غلو 2. هتخللاث 8 نيعباغلا

 ]مدع عر ل123 : فيس امك انا زذص تهضاعععل ءتاتاناتك لعلتهتفان'حاتتللت ءىام

 98660ك را ةاورلا .1٠ ةاورلا - 8. ناكوز ل. 0. 2. ناكن. ح * 16. 8: هنءأأو ٠

 ىلع مءأ/و دنا م. 105.1. * 5.

 99. -- 1. اذكوز 8. 0. 2. كلذطكو. مه ةلمجز هل. 8.0. 2. خل. -ح 5. رهظتو

 8: 0. 2. رهظي. - 8. ةكلم لوصف : كل. 0. 2. ةكاملا لوصحب. ح 10. نوف 8 0077

 نوكيذن. -ح * 11. 41065 1 5.
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 100. - 6. سقع !. سكع. - 8. يلا سيل 01. 001. 17, 8.

 101. - 3. ديبشنال 1. ديبنهلل ءاندتت 8. 0. 2:: نأ ةالعمأتلم 201:عاناهاتتل" 30 10 نا1ن00.

 5ل'"ىناوبب دل ناسا مج عا

 102. - 7. ملعغلاز 8. 0. 2. ملكتملا. ل 8.611 خئاشملا 1 خواشملا. | ويمث:

 05 زموهذ» هده 0 ءاكأ 5: 3. 02 ءايهذا. مه ضهنز 30 (): الخ ضهنت.

 108. 3. ارجقز 2.0.2. نارحق. - 5. كلقتوز 0. 2. ها هل. كيلقتوز 21 6

 م. 104. 1. 6. - 7. مويز 0. 8. 0. 2. هموي. - 10. هال_طوز 8. هال وا. - نوكولاوز 8. 0
 5 وكلا د

 101. - 8. ميلعتلا ىف 0ععوازس 8.0. 2. 1025. 3. لثمز 8. 0. 2. لم نم.

 7. ىو هللا 01. 00. آ]1, 209 ءاع. - * 5. ىك:طواصوفأخ ٠١ ه1 هام ءأ/خ

 106. - 2. ءاغلاب .٠! ءاقلا. - 83. لغشز 0. 8. 0. 2. ريثك لغش.

 105: 597 خلف لو 80 0: 2 ظلم ىف. 1117 141 اكينتم: كاك 0 2 اكنيتما
 108. - 7. هللاز 0. 2. دلل. - 11. كيطعت !. ديطعت.

 109. - 5. تاذللا نمز ى. 0. 2. تاذللا نع. ح 7. حلا بر لقو هيف هك

 118. - ميلعلا -قوفقو زا. كلا, 706. - 10. هلغتشنز 8. 0. 2. هلغشت.
 110. - 35. نم مدذأ مرج 06ء5ا ذه 000. 8. دتكرب. - 7. ايعوتسمز ىل. 0. 1:

 ايعدتسم. - 8. ميز 4. 0. 2. عميق. - 10. هب علطي ارظنز 8. 0. 2. هب علطت رظن.
 111. - 7. هيلع 0عع5دا ذم 8. 0. 2. - 10. لثمو حايم: 8. 0. 2. هنمو حابم.

 112.-- 4. دنيذر 82:0: 2. دنهذ. -:+6.:امعرا28.0 2: امينا كك +177 ا

 011101 سرد“ “و مماتسك : ”ءواطعلسد طعاطتسواتتا] , طعطبتامممعار عا لص انصلكت عاتقات12 5ع0ع5 5. 10عاتق, اه

 نام هيت ةلتلذ هءارتمد انتعاهأاتلا عا .انةهعاونلم لهعءانتسوع ءعدصح هلثز5 نتاناتتق. ل 01. م0-

 ؟عاتانإ 11113 1 15-

 1: 4 ناك 28 90012 لاك ا مولعلا نأ اهفموز 8. 0. 2. مولعلا اهفمو رس

 10. متكلمز 0. 0. دمميكلم, 8. ةيكلم

 116. - 1. هتضافاز 8. 0. ا هل. متدافا, 8. ةدافا. - 92 هو. هزم ههينيو هرجزم

 ءاع. "وزع عجلا1122 هدأ 30 يبحاصلا عز مالت معدعع. باكا 0 علا

 117. - 1. 7همامعدع !ععءانم عاتق ااه ع5ا ءمصقاتاتعد02: هب ىلوا هل العا نوكي 8 نمع

 (عويضعاتع ززذ لعمععدتع) نست عه مم للعمت ةددصار لعل مص ءجتعصاما5 وا. ح لب موهطمز 04

 مومؤمف. - 5. ىدويز 8. 0. 2. ىدوم. - 6. عرشلا دسيف لالخل ىلا: 0. ©. هيق لالخا ىلا
 عرشملا. ل 8. هترجوز ىلا 0. 1. لجو. 9. لزنتيز كه 400 005 لولي.

 118. - 5. موقللا 8. 0. 2. موعلبلا. 1129. - 4. ميلعتلا !. ملعتلا.

 120. - 5. ىف لمجتتي ال نأوز 82.0. 2. ىف الأ (8. لمكاتي) لمحتي ال ناو. ل
 داصتقالا 0. 2. راصتقالا - 7. ىنيزلاز 0. 2. نوزتقلا»
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 121. - 2. ىلعفز 8. 0. 2. لعف. - 6. طسولا نعز 8. 0. 2. طسولا نم.

 8. لهرا.. فواح وازاذع مأو )0( نم“ 122.6 - 11 ضرعو : 222 06 2 لل ضرعم»

 128.-- 3. نومرغيفز ىلا 0. 2. نوغرفيف. - 9. ملعز 8. 0. 1. ملعلا - 0.

 اورصةقاوز 8. 0. 2. اورصتخاو,. - * 1. ءاوانل 1. ءكوانع. 12.- 8. خؤصر 8.0. 2. ةعنص.

 12.- 1. خاشملا 1 خواشلملا. ا +9 2710100706 1. 11 0101001: 5. 1301010073. ب

 * 4, قكادي 17 ه'در» 1. 4كطني 170: كراج. 01. آآ1آ, طع. 46214. - +* 10. 7101من 1. 617١

 125. 7. خلغشمزر 2 هلغشر 0. 2. خلغتشم. - * 7. 110مه"©. 01.0 م.

 128. -- 1. اهمج ز 10713556 اميسدح 4# 129. - 1. ضيفلز 8. 0.2. ضيفلل٠

 1830. - ه8. فئاقأملا 8. 0. 2. فئالخلا. 188.-- 5. اهتعوضومز 0. 2.
 اهتاعوضوم. - 6. ردغيز 8. 0. 2. ريغتي. - 8. ةهترمثز 1 ةظروثو 0.2. هترمثو.

 1824. - 2. مهنأ مكز 8. 0. 1. مهناغ. 185.-- 3. باتالاز 17. 0. 2. باتالا ملع.

 186. - 6. ديسلاز 8. 0. 2. فيرشلا ديسلا. - 8. ريشيز 8. 0. 2. رعشي.

 187. - 2. حلا ىيز هب مئاقلا) ى. 8. 0. 2. ورعب هنم مئاقلا ريغ كيوب هنم ت7

 3 قاوم : هس قاوخلا# - 7. تابيصوصختللا : 07 تايصوصخلا. ل *5. 11من. ١

 اكون 7 - * ع 116/00. 7. 30 ت. كي د 189. - 9. ىفو !. وهو.

 1240. - 2. ايلا ىف قأي. 01 11, د”. 1597. - 7. ىناروغلا 1. ىناروغلا انا م. 2.

 ]. قو 01. آنعزن. ععمعا. ]آ1, م. 367. - ططدطط ءا-!تاطنةلطط م. 200. عا 5انمزأ. م. 180., انطت

 1عاع ىاروقلا 1عوئاست. 1ةنمع ؟عاط ذص 5انصم]. م. 176 (. ىناروغلا) همر" ععط20115 عوأر اناأ 10 عاط

 111 ىناروغلا هممعا1 دلت. قل اناعدس لكس عرلقست ء[. هكطع طلعت 8زعاتمد. طوب وك ةخكا 2. 770 50.

 دنادإز ءاتدسص انطرت مدعصاأتلم [دعاد عدا. ظ00عدج 272000 8عتوالع خصص. 11051. 111, 214. ءوأ ع206-

 لوملنو. - 01. 1طصم اكطملا. طل“. 372. - *5. طه ءداوست 1. 1 "و1 ىروكسرافلا , ال

 1م 0. طتع ءأ م. 4603. هءرتلط)اطنل. - .01(  طعاجم 56081. آ[1, م. 29: ركسراف ءا ج02. 11), انآنأ

 01072 2 روكسراف مروعاعسا 1ع. - ةصطاط ءآل. م. 191. ءا 5اتمما. م. 177. *10

 ل06( 205 616غ. 01. 000. ]1 , 61. - *1393. 670141: 1. 111 - 1م قدانء. - -46 .15 * 

 اهدنا ٠١ 1" هاةررورونسأ. - *  16, 71401 عمعلا7. 01. لع عم زبكوتع انطعم "طع طلوع طلاعأام !.

 1241. - 2. كدجود داكت الو 0. 2. ىحجحوي داكي الل - 3. نيحلا بحتنمز 2

 نيدلا بختزم. - 4. ةماع مهنكل 82.0. 2. 1موعراتمأ : ناكلخ نبدا لاق. 8ععاع. 01. ]طم

 آكقلا. م2: 3753. - 5. 6ا 6. ذل ىفاشلا ىربطلا 0. ءا 1. 20ص: نيسفل نب ىلع 3 0

 خكمد ةثامعبراو نيعستو نامذ ةنس قوتملا. - لطد ى ه0 دمدعتمعس ة00ئاه كانضا 1866: ةظنابالا

 ركذو حالصلا نبا هلاق ةنابالا دعايذل طاغلا ةيج ىلع ىزورألا ىدوعسملا ىلا ةبوسمم نومهلا ىف تعقو

 لاف ىئثاشلا ىلا اهضعب ىفو ىرافصلا ىلا ناسارخ دالب ضعب ف بسنت ةنابالا نأ ةذعلا بحاص ىربطلا

 عقي نأ لب 8 لب نيتقفتم نينخسن اهذم ٠١( كدجوي) دج داكي ال خسنلا ةبرطضم خنابالا نا ىكيسلا ىبا
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 ىهتنا فالتخا امهنيب. - 6. نانب !. نايب انا كلل ء 0. - 7. ىعفاشلا: 8. 0. 2. 0081:

 ةدامعبزأو نيسيماو سود مدس قوتنا. مج عذش نم هل 171 6 148. .٠ 5 د 1غ( ةقيرط ذ )0

 09 2قيط لع -- 11 ةيئاخرافاتلا. 01. 11, صن. 2039. ءا 1[, صن 8742. - *4ب ل 1:1-

 هاب ٠١ ةطدفا/مطتل ع *  10. طق هننفتن ا. 2 هيرو ناس لمه اا 1٠١ لك لمه“ افاق

 ىرجا ىزد ٍدأو و 1202. 1 رسلا !. ىركشسلا.  قباولا:. 0. قكتاولا. 10ءدن 6006 !6عأأ

 ايبرقت ةئاعبرأو نيعبرأو عبرأ ةنس, ها جامد55 (ةيشاح) اداه ه8 ةبهش ىبأ هدماقتقي ونفت 8. ا.

 معمءاتا, 3001 اهعع: باك وهو نارقلا ف فلسلا بهذم ىع ىريوكلا ةذابالا بانك هل ىعذلا لاق

 عبرا ةنس ىف ةذمب (5. 0001: مركملا ىف ) قود فنصملا ةمامأ ىلع لحي ءانعم ىف ليا لدوط

 ةناعبراو نيعبراو. - 4. خبرقلا ءاغتبا 1٠.١ ع. 8عوللعضسم 8ع) ع”وتتمس ةلتطأ ءممعللاتوصلل. - 5.

 ياقحملا جاهنبا. - 01. 371, م. 207. - عورفلا ىفإ 8. 0. 2. ةيعفاشلا عورف ق. ع همظن»

 010 91170. 207:67 لوضالا جاهخم عدا, ان5710١1ءاتن“ لوصالا ملع ىلا لوصولا جاهم ال

 13261: هلأ زطأ اناساتق ءعمرصص عامنا جان جاهننبا ممم اصكتعصتابع. - 8. غيميت نبا ةلغسم ىف.

 مةوعع ؟عرئطو ناصح 4115 ع5ات ود عاد 1مل ءعدأ هط هس 0ع 17: 7'ءسنير ع مائهممدئامسص, ؟10عقصأا هللق. ع

 10. لاحودأز 0. 2. ىف لأوبا, - * 2. هنود“: 1. ظا-ىهةدعن 1. ع. ع 5تزاذاقص هةللتطلال5. - * 4.

 [آ.ععامر»» ١٠١ اعععملت 0هرتوصت طقعتذ اع“ اه ىرقهلا زمام دعرصرت عر. - *6. 15: لءساعم. 01. ]طم

 كولا. مري 822. 7474. 01. 171, طل“ 13225. * 13, ط0ةعسأس5ز5 م13عا162015[221. آهانح

 لولتتك دزأ عسكر نايل .١ طلع عا تطاونع ]نآلثه : عوعاطات55و 13110ع طعتر وتتل ءاع.

 1743. - 2. ؟عرمانو ةدامثاتو ل لودقملا 2. 30 8ةصعتت نءوصلاانا, طقعع ء> تاقيط

 ةاحكانلاو نيدوغلالا 11 مركم ركسع نم هلصأ ةيبرعلاو ةغالا ىملعل نينقتملا نيزرمملا ءاملعلا ليحأ

 ةداهتلتو نيسوو ىدحا ةئس بلح فنسمدلا لوخد ى لقق نا ىلا اهب ماقاو بلح مرهق. - 4

 طمعع ؟عطو زد ةاحنلا تاقبط (7. 000. ؟1ه00هط. 01. 1670) ع اه/ه07 ( ىدفصلاا لاق) ةث-

 [مراناخكا 3: فرد ىم عاح اهد اخذ (0) لح" 60 فرح 05 ءاح ام د 0 براق جامد 00

 براقتر. -  ناظفللا) 0. 2 ناتظفللا. - 57. افلتخ الو 0. 1. نافلتخ ال. - 116 58. 4

 ده "عت معا انططاحتست عمات 6200136: دمحأ نب ىسدل كيد قنا ظئاحلا مامالا خيشال لاحبالا بائنك

 ىسدنقروسل0 - 1 ءاذل ىف لأب. 05 111, م. ؛ك4. - *19. ءادط نلعمز مععءاتاتك: عاآد-طقت

 ]اعمل , 11 111. 21.

 11014. - 2. ريبك باتكز 8. 0. 2. بتكلا رفا نم ويبك باتك. -- 4. وبا 1. ناك

 ىسهقنالا 1 ىسوهفقالا. 2 نامالسو لاسرإ. 01.111, 0. 7205. - *9. 1ءاذسو 5. 1"ءانامأ.

 3*١ 77ه جمب 1١ )ا ن[جورب7 ح *؟. كه/ءمأرععت 1. لعام عدت.

 125. - 3. ءامسلا ملس- 017 111, 52. 7224.157 قوتملا | 2: مزراوخ قوتللا © 5

 مزراوخلا+. 6 عيمل : 600006 عيمجا خيو ضزمر) 5. كتنوضاتب - زوذالا زوسهر.

66 1111 01:0 
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 17106: 1ك 0 ميل 3 ردمكب ماذج 0. ءا ط6. 202: لاذلاو عا عاموذدنتت طقضع آقح

 طعضأ : ىلاعمم باسنأ 0 نما نم خاببق ةخةمدكاا لاذلا مةقو ميدل مضج - 0 آءاناداد كا 1( 61.

 ل. ةيقيرفاب ناورهقوز 8. 0. 2. ةباحصلا ةعقاو يف ةيقيرثاب ميدق كلب ناوريقو. - 8. ام ةدبزلا

 ( 000. م0. 1. 1. 141. 101. 939) 11,1 ءملعتتت ةهصقم 992 120111015 556 ل]علاتن ا. - كي

 ىوتملا 1. خذس قوقملا. طروعإعرتعد 0. عا 2. عاموووصت 2013216 © ةيهش نبأ خدرأن 51111213123 :

 بعوأو هيف عمج ءاهسالا ةيذبا بانكو هانعم ىف بتالا دوجأ نم لاعفالا بانك ١( ©. عاطقلا نبا) كلو.

 تح ركذف 8. 0. 2. وكذو. 11. ةليبق هيبزوز 8. 0. 2. ىميلا ىق ةايبق ءارلا مضب كيدز.

 .5*  992 (ذمع. 4. (1. 14) لدص. 1584). - 1ع ةعرطعل مماهأاتلت> ذل, ططلاتاتللت 0101م1

 هررتملاتل2 3ط هضم 2025عماعدأط210 208385651210 م1120 (ك 1588) 100ع 0عععس 01عو م>6!0-

 [عم011111 55.

 رز45#. - 2. دس ةداهشلا طلع ,ى,اعداوتلم“ ل01 عع ؟عئاعملد كلا دص 0وواتعع انا 10

 ةداهشلا ملاع رماتص 005 02مو"عنق 5. 5ءنقتاطأال5 هنا ةداهشلا ةرضح م1هعوءومات3 هقوزكاعساتمعر انانا

 ةموزانك اصمم ءععاتممع 01301 ءةصلانلت تالا. - 4. شامق وبا مهاعا' نتتكوتتتا]ةلئاتلت 5. كاتم اا ةءاتازو

 1. ع. انطعرم ؟هضمف عا محانالأامف ع5 1501011 01 عا ءتلتت 0ءاععاتت ©028عوأامقك ءمطالس ع5,

 لع ويم ماسه !ععيصاتس زد 1طص اكطقلا. عل. ؟؟5اعصل ملا 564. - 6 برق ق 1٠ برق. حم

 نيبعلا جاهبأاز 0. 2. نيعلا جاهتبا ل 8. ىعئاشلاو 8. 0. 2. ىعفاشلا قوفملا0 - 9.

 عوش : 0 حرم ا *13. م70عوعاتمولا 1. ما"ةعدعتمولا عاع.

 148. - 41. فاللا ىف قب 01. 7, مانا 9754:- 92 صصقل : م. 0. 2. 5. 2عانات5 :

 ضصضصدلا ك5 (مخالا فاعلا 16111501: 6 طا 111,610 50 كك 51152: 810110 نيد

 لويد نباح 06. راهخالا فاك. 01. 111, م. 110.- 10 عراومبذ 6000. 121عاأاتك : عراوتب» 5

 نيلاعلاز ة. نيفراعلا. 2 117 فلا م فيطالا ىيأ 0 014 11 هر« 1. 11-

 211م7. 01. ةمتطال ءلل. م. 247. ءا 5نصرآ. م. 206. - *15, ةكاماتنام ةزسنتاتو 1. ع. م52عءعماه

 رىنعمعوتمهلمرت هدعتم هانوعتتوسلو..- * 16. كالتض آر وو عتنو 1.١ للطن اردننن , مهاعلل مائ0ذرت عانتل

 اهلتك 1٠١ ته. 10 - ه0 - لأ: كا ارردسب؛ 2ءتل ظقعتت 1ليدعت» آن - لغز 0أو هدصتم 6183 10111115. ب

 * 17. ط1: 450767. 01. الحم 1كطملا. م 452. عا 0ك عصام آآ, م. 159 هن.

 1440. - 2 ىكلملا نالع نبذ ال 1(: لج ىكلملا لديك د مهرب أ نب ندلع م شح 3

 !1!لعررت مم51 ةقدرطلا 200121: فلالا دعب نيسمخو عويس ةئس قوث. - 01. 19, م. 100. - 5.

 كفنتز 8. 2. دفني. - 096 هنئازرخ 2006 لا. - روفآز 8. 0. 8. درف.- 7. ثرالو:
 0ل 0 تراقب اككا :١8 !نرلت كبح قب ىمك زااظ: 0127 هللا دبع با ركبأ نا ىب نم ' لك

 ةدامذامتو نيعبرا 5 2 ةدامنامدو نيعبرأو نينذأ و )0 ةختامذاهذو نيعبرأو عيل 7-3 11 كلام

 12 00: © !!كلام مامال. - *5. ءها-طعططلعوأ !. ءا-اعط1 وت 2181. -7 * 10. 7"هيملودأ# 1. 6'1-

 رفاتوق -ح .٠١11 !1طهسساطلا طا 181هسننط دا كك, تش 11989 كك 08.

 150. - 83. ميل ىف ناين 01: 11, م“ 4336. ح ةرهملا فاحت. 1لعسن !ذانع 11.

 هللا
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 2679, موعاورتعو نك. 1, م1. 877. - 6, ةخلاسر : 8. 0. 2. خميظع ةخلاسر. لح 7 رهف

 1٠١ هنبص 8. 0. 2. نيف ءا م56 ىكملا 3006 ةتنص 1150لع ةنامامتو نيثلثو سمخ ةنس قوتملا.

 "هاتر مما عم , انأ ؟؟نكاعم 1 ع[10ل15 طعاتك 122 00عءاتأأ, 153 5ع طه1عأا:ن دمحم“ نب رهع ىنيدلا مج

 ىكملا ىعناشلا ىواعلا ىمهشاهلا كهف نب. دع 8. فاشللاو 2.2 02 ىماشلا فسود نبال فاّشللا.

 01. م. 480. - 9, 1816 هلتلر نأ 0. عا 2., فورلا كيع ةتتقم 1035 2201:1111 6556 016ان

 151.-- 4. بيصل ىبز 31135 بيصخ ىبو بيصخ نباو بيصخلا نان 01:1 آن
 ععمو“. 111, م. 167 عا 1معمو ذطأ] 8) ءا 9) ة]!ة(05. - امتطط ءال. م. 258 ءاصمأا. 2. - ة5انمما.

 رن, 208. 11عمو. 1م 5معع. م. 113. - 1 ماع طقم 59 عا 60. 8. 0. 8. انطاتتلت 1256111

 مهيرد نبال قاثوالا عاونا ىف ىاذل عاسنأ. - 292. قاسنالا 1. ء. 4خماه ءأ ظنتصو ءمدزانمءانو. ح

 6. ءافنألز 0. 2. ءاقنألا ©0060 مدموزام هعداع 1عععملاتتت 55ءأ ءاقلخل , ندتقع 1ةءانم , ناتو

 رصتستسس عذاب ائمعم دعودعمات عياتءواتس 01 0ع 5دعي ذم 0طععدأم آ, م. 120., انطآ ءافنأل ظاعتأ

 ءافلخلا مدا رايخاب 1ةولاان. 0 نواخعس ندع زم توا. لعد 5كددلأ. الآدسصل. 061. ]لل. - 1غ05ع-

 عورئاعم ذم 0طععفأ. 2عوعأ م. 5111 هن. ح 8. ]عطب 111, تب 7240. - 10[ ع ةزستتاعست اناتتلاتتت

 1نبه 1580:, ح9 ا امك. 01. طل. 1581, انا لتشوتلا م6 لماتملا 1ءواا1. -  ةل0ام ءأ

 ظدعاعب 9/1, م. 328 ءا 330. - ريغ ىبالز 8. 0. 2. نبا ىلع ىنب دما لضفلا نا نبدلا باهشل

 رجح , ©ا م6951 ىنالقسعلا : ةثامامثو نيسمخو 1١( نيتنثا) نينثا ةنس قولا.

 12:59ص - 2. ءلقتسا : 82. 0. 2. مععاتاد5 هلقتتنسا, 1[ انأ 5عطكاتك م1306 1115

 ءاقعتداس» - ريبختلا (0. ءا 2. ريبكلا). 01. 11, صن 2729.- *9. 27 ءءفررءأ 1. عمه أ

 158. - 3. ىواحطلا راثا. 01 11, م 12325 ها 12349. - +11. لا 1147“ :

 هل. 157: 207. 17. 20 م.

 15:4. - 11. 2051 رعلا 3006 هتص 0. 2. 5. كل. - *8. 8-81 ةطنو عا 1. هلع

 8 ءلعءزو عاب - * 19. 8 عرربم - ءل- ل1 11م1: 1. هاء عروق ءآ - هدد ءملأ.

 1:ةتن. - 1. نيمسلاو ثغلا ]مهائعراتكأه ؟ئعقاتكأت5 طلاق 5. م28311012 عا طتللات5 818-

 زمر (؟. 8[عالحس. 111, د. م. :193), 5. ععجعظةللما1 5عالكات : 0101211110116 كانتا 8 2( 0 5أ

 آ, م. ![1) 1. ©. ط8 مدلخاو 1001195. - 2. نيعبسو عدراز 8. 0. .1١ نيثلتو عبرأ» ءالزا15 ©162-

 لواتومتد طوعمعقعأم اعطدراتك , 0110 ( مننا: ؟ل>تا, لحد ةععاتداتانك 0عظسصتلل- صماعوؤأا. - نا“

 0111:عوأ. 111, م. 447 50. بج ظعباولا ز 12153 آل, 2. ةقئاولا» فااورصتعم مدتضاتست ها ع0630-

 نقصاتمتس , موعاتصح هاذ ءكه40. 0. 2. 5., نت طمع هلاعتتم نا100114 1060 ةظعبارلا 1ةقاتضاب عع

 ةعبارلا ؟ورتامتت ماهراتنك ةعععلعسع ؟10عاتتتز أ هتياعاط 1ععانم ةعئاولا هناطواتانعم05 ءملأر انأ ذاضأ

 مممصاتس عداه اععمرعرم زمزاعلعساتلو. - 3, 1هكعو صدت 782. 11: - ؟0007“ ءق]وأزت» هلم 103 01م

 موهع ل1 اسع زم هدصصتاتان5 ؟«0ل1ءانانك , نأ طلع ننمولننع 10 00. 5. 01. 20 م. 506. - 5.

 نيبتسو كريس : 52:02 زج نيعبسو ىدحا. - 007 ىقهييلا لال. ١ .9( ١ 200( : نام ةخمحخس قوذملا

 ةداعبرأو نييسويتحو. ظ*معو شل( : م 2. 0: ةعيرشالا - 10. 5؟؟ن5(عم1 عال نك مع 00 عءاتتأب
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 ذماع» ىف ءا تامبأ ؟0ءعرج خيست 1ل5عمعدلهطت ءدوع. تأ طمع 0001ه عصاتستت طط صاتلام ؟0012ع

 معوستع طلع معومنع آآ1, م. 40. ذصكعمتاسعز دعف هىه/م01 ذص لل - 11'ك# ( 000. ؟ةملماط.) اللف

 طفطوأ, 564 1[, 101. 32. ائطحنتتس ىيدلج ىف لصفملا 1١( تايبا) تابثا ىف لص تابثا بانك

 ممرصأ مول. - * 5, هنتو 11-1 ع]:141 ناتتطت ((11355أ1718 5عائاد نوار. -ح * 14. 17ه ءاتأ ( ملم

 "1م ءل]1) تح 32" هنأ, 40711 0تنأو 1 (ىذ موت ءا ىدمريت). - 01. 1طد اكطقلا.

 م. 5883 ءا 624. - ًانتطط ءآ1. م. 52. - (0ط12عوأب 1, م. 90 (21). - طنعاجب ع6ع087, 1, م.

 156. - 1. ةلاسرز 8. 0. 2. ةلياج ةلاسرإ قاب 5 ا 6115 10115116

 115111: هأ111 18 ©)11512001 10ءز5, دنآطأ هتعاما“ انا115 10 عع باشتك و ةلاسر ءاع. هرتطوالاتتتا. 10

 اهحورش ©عاذاع 102 ةخلاسر م126131عا6 - 01 111, 21.5987. بيورغلا و دكا ]1 6012 8 0 لج

 بيجكلا ريثا. - 2. ىفوتملاز 2. 2. اهب ىوتملا 1١ ع. قشمدب. 11: (0(:0011و/4 كاتس !عاتف 1138

 لزع : ؟,لععدزسبم ممن ةصقق 74/44 2011111123 هد5وع 0ل1عل16 - 4 يلا ةظزاجأز 0. 2. 5. قافوالا ةراجأ

 ةخفورعملا ةلاأ ىلع ةدايزلا ىفه >عنمعردسر انأ 187 (06011ط0و]6غ 00ءءاب - 6. مهنم 5. مهبف

 0187 8.0. 2.- نيس 1[1لعات نيسح. 11115 103556 مع ا ةزاجالا 1ءععر ل5

 ءوأ عأ ااه 7ءعئاعملان5 : آط1ععصألل ءماحصتاتصل5ق 1. ع. آط1ععصاتق, نتنول> 113812]) معاتتانلات .هتحصتأاتاتك

 مانلام ءدييععررام 0علعرجتطأا هانذ 5ءاتلماهو عا ننقع آ0 ]1ععاتوصتاتاتق 00ءعاددصأا هجلتل5 ا(50عر1]0.

 مودعلاوز 8. مولعملاو. - 10. اهبتك 06ءوا ذص 8. 0. 2. - 11. لوعلاز ك١ 0. 2. لزغلا. --

 * 11. ((4016 ١٠١ 1غ هان. ح * 17. 1141 هدالونلعز 1١ 11 هدرز علم. 01. 0دتعصام ]آ, م. 380. كانا. 7.

9 .421 

 103 -_- 1 ليو نبذ 52. 0 ا نورغ نب ىدوم عى .ءىل لاهدتكام ند -_ 90 111 ةندوأ

 مضلاب هعرتاطت لات عا, عا م. مجةفلاب. انام ععاع. ١ 01: طاجططات ءا1. م. 22. - عال

 ععمو». ططفضسصصمملت ة5ماه13 20 دتاانإ ح 8 0 آس ©ةصلاثكو كاتاد نال هلمع [ةصف نيون

 رهوزك. - 01. 11, صا. 4107.-- 5. ؟امز 8. 0.5. 91. 18مم. [!. 410م قئاقشلا ليذ

 ءلزا. نواصل. رت. 9.-- 6. سيجتشلاز أ 0. 2. !هدنادمدع ١ءءالد5 سينكتلا. - فضاع قارعلا

 0. ها 2. ىلع نب الوعلان ا. ل * 3. طراز عنا 1١

 18. 1. روصخم نبذ 1: 0: ل ىلع ند روصنم نب. د 50 كيعو () |[: ةفعو

 نانو 1ععاتومتع ةعمواتك هللا15 عا علاتن1. - 1205[ حعمسف 8. 0. 17. ةءتطاتسا 0 هللا ديع وبا

 خلا لمكم نب ءا 2056 ىخايلا اعذاع ظلا - 1'ءساون ذص 1مل عم4 2001 هزل* خمس تام.

 ورسدلل 1 وردم. مسح 5 ةمدع 1 امد. يوي 1 ةيقطلاز 0 1 ةبيكولا. -_- 9, ةروشلل | 7 0ك 1

 ةركملا, ءا - 40. ةلرردتل (01. ةريخأل) مرو ةريخصلا. 1. * 102 وث16ز ه١ 01 ]عريب ععمعتل. آ, رم. 401,

 12و[ ]ة"08 0., ءا طمتطاط هلل. م. 105: 122ءواةزا" لف. -ح * 14. كبيرذلط. 1١ ظ/401. 01 الدم

 اكطقلا. طاع 2.

 2139.7 4 ةنامامثو نوريثع ةنس 8.02 16| ظكامامثو |(ىدردشعو تسرااليج ل 4.

 35 2.0: 1 ةدايعستو نيعبسو تاللذ خرب. - 5. (,طر#و 110611 |, ل 6. ختكسملا ةدوجالا» 01
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 ن. 182. 7. ىلازرغلا دمحم ىنبز 8.0.1“ ىلازغلا لمكم ىب دمحم نب. - 9. فسوير !10علد

 فسوي رهع وبدأ:

 160. - 4 خبز 8,0. 2. تما مهلملار العد مهلطاو. تك 60: ميكا لا 01

 خيكضالاك. - * 1. 0011طءورغ ١٠١ (ه11:(طموأ64 5 ولطق حولتقق, واتوق , 1٠١ «. ؟ءاتالر ماهوم عل. ع

 * 15, نطت) ءم نتتملن - اععتصأتتا' 1١ ع. له 0113123 ذأ عمل عوام ]1هعد5دع ؟ن1لعانم ءمصاتتة01الو ( ء؟

 ٠١ 12) 5. نيوتن ذزوصأ 8 عدالم مما ءمدعتتاتلا ءاتتط عم ن00 (عزع هدتعنمع ءا هسد10عأ2) هذعتا 8 عومعع

 لعارعوإ - * 19, 1عععد ان1125 م72عوامل' عر رما'“ 1[عععد لمعان مع 212طا عدم !؟نط0لددت عناهلعذ 2 «60-

 منمالمدع زممرما]سمأم ]تنعم عواع انتادك م0510.

 161. - 1. فلاكز 8. 0. 2. هفلا. - 2. اهجاردار 8. 0. 2. هجاردا كك 6'

 ىرطل . ننم0 8. 0. 2. ذم ىرضأل هاكات أر ىروظأل , انأ م. 352., نانأ هلثت ىرطقل 13-

 زرورتار, - 01 1م ا؟طقأل. مري 258. - * 10. 1 ها: .1٠ ططهاسن»

 162.-- 3. 0 8.0. 2. تيكرت. - 6 اهيلع بلاغلا: 000. هدد065 ةيلاغلا.

 ب - 0060. كل مان11هلع» تيداحأ 10 ع105523 131:عأضنلل 1غاه عيمالعوأت وو ةدودلل>ا علج تيداحالا

 ربل وعو تيدا عمج مدسبأ ىذأ لبقو سابق روغ ىلع كتيددح عمج وأ غيأ نم كبك 5 هب تردد ام

 كلما ىبأ هةركذ « عفاشمم مالك لييقو. 7. 2051 ناسليطلا 200 ةلاسر. ل 9. ناسليط نعز

 82. 0. 2. ةناسليط نم. 10. تاحاوم: 8. 0. 2: تاراج# عدرا قه *11. 5

 ناوععاديم 1. ع. هعام اتهلزانهرنع5 ءمع* قمري مالم !هداع 1253

 1614. - 1. ىمرلاز ا. 0. 2 ىلينكلا قرلا. 156ءامه. 612 11, 0127 3369: كك

 عيبانيز 0. 2. ناسيفو 8. سافي. د 4. تاحداجحو 8:0. 22. تادلكم تش قرح 5

 ىقوتملا : 11د لوغقملا“ 01. خماطما. عندسصتت. م. 444 (02). - 10 ىرصأل) 8. ىدادغيلا,

 ىدادغيلا ىرصألا. -  طووا نسح نبا 3 0. .٠ 30010016 ىدادغيلا مسقم نب بوقعي ىب. ]10

 5. ممردعات 18 5ع طقاتعأا: مسقم ىنب دا ىب دمحم. - 11. تتلو 0. ءا ا. م# ءا ةلثقف

 منور“. 10 تمسرهفلا ( 0 [”ننو. .١ 420 ) !ءعوااتنا: بوقعي ىب مسقم نب نسل نب دمدكم ركب وبا

 مالسلا ةديدع ءارقلا ىلحاأ عا جنلم 362 مرضتم5 عددع لزاس“ اطتطع»ع طالع ممم جاجتاحا

 ءارقلا 500 تاءارقلا جاجتاحا دوست ةلخا ها 8 ىو ذص 1 هل علا تا-دنم]م1 قى جاكت حالا

 تاءارقلا خان ءةملعس مات 71[:عدمبت7 مت“ 133. 7107 مرد: ا ]طف عتن- ءآ/ مددت لطف عنا ]1 «'نعب6

 [2 مرن - هلة ندين ]) ني- ءآ) مو عأرإ ]لة عرب ]1 هارمرتت» عل ]آف عرب دك 0]ءارددمت١ آف ءنأ ()ءألعلاس7 12 عت

 /11:ءودع» كاع ظضءا» ىرقلل راطعلا ةدمعءااحتتت ءا ةصصم 325 دندلتك ءا ةمصق ةقل (8, [معاطأ 11)

 مما ا105 ءدوع للعلا“. 5 ع0 ج0 ةقصعاتت طلال 152 110011123 )"هو ةذس تام "عمعاتا11.-- 01.30 م.

 4/4/4, جاجتحالا نر“. 119. اعداع 7" 0مصحعتماه !05كءعاتلم5 (ا عرج نوعست وجوز 010010 ام

 *و مدروس 1.١ 1»- 1 ممع]رأ ه. ا -1هعوهزرأ .١ ح * 3. 1! ءللءأارأ ١٠١ 1" عنان. ح * 7 (ممم-

 لالأ ٠١ ن7" ار - *  1 1ارر؛ ]ا1 نعواد»» ١٠١ الطن, 111 ءدع»

 165. - 5. ىنتلاو 8. 0. .١ ىناللا ح 7. تارحاشمز 4. 2. 5. تارجاشم ىلا. -
2 

 8. ةأر 1١ ةارع 2 311 5
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 166. - 1. ةسايس نمؤ 8. 0. 2. 0216 ظخساهس. ع 5. رذ ملوز 003665 ؟عالع هلع

 فتك
 ”ءءاغ رق ماو.

 167. - 1. 8. 0. 2. ةماع م“ ل“ ]نوعاتتلا انطائننت ءايقفلا رابخا بكتنم لافتحالا

 (2. فتصلا طخ نم) ' ىدببولا ومع قال (1“. ةبطرق ءاهقف ىأ).١ ىط ةسعام»ع زم5و ( 56. 11ةلأ

 15113ل5) 1ك 2019005 مو. < ك2. ىفدوالا. 7١ م. 157. 3. متغلا وباز 21. 1342. وبا

 يعز نانأ طلع 1م 000. هدحمأتاات5 1120 ة>ععمأم 3220 0608, م“. 1342 7ععاتاتك 11 010 عااتل' 0

 6830 ممماتنا5 عووع 05 اس. - 6. ىماطسيلا طالق هداه, هلت 1815146-21, نا اطص اكطقلا

 م. 801. تأ هك 806 "باف ذص جحقاول» 1هنطط عال. نانا 20لااتغ, عا العاط ذص كاتصرتل. م.

 31 هن. ؟انكأات5 0ع ؟هرمو 5)0ما11ه816- - 1م آعالم ععموت١ 5عااردالم 1275447114 ءعمتتجا77 ع080111. ل

 8. 20و( فاخ 0. ءا 00. 2ءاممو (ءأ. 1طص 80521. آس.) ؟0ءعدت ءابشالا معا”معءا3121 1256ا1111.

 9. ردقلاز 21 0 ل عقتنم رحقلا. * 3. كلان 1[ماهلب ٠١ كطدنامل ]بص د * 4 603 (ةصعب

 8. ةكندع. 12060)ز ععاتات5 10اق55ع: 680 (صع. 18. 0ءا١. 1232).

 168. - 3. ثيدتلل ىسحا. 01. م. 384. - 4. لضافلا ريماللز خ. 0. 5. لضافلل
 ريمالا - 10. عيبرلا نباب ٠١ غبيدلا نواب, © عبييدو !. غبيدو. - *10. 1آ1:- هل" ءارأ ٠١“

 1اررن-

 169. - 1. قناقحات 0. 2. اعمع)ع فاقحا. 001211621811115 16 0018111122 556 الأح

 لعاسع, ةسبص لم ءمل. ؟للملماط. مش“ 1765 0ةنةولموأ رجعا ع هله 76 112 (163) 101. 17 ]ذه ءماتح

 1معمأ131115 017221215 11[211121613. - 92. ىلع بأ نبذ 8. 0. 2. يحكم نب ىلع نأ نب 01

 م. 171 ها 175. - فسم. ة[هو1. 19, م. 496. هأ 300.348. - 7. ىتاّيز 8. 0. 2. ريثا نبال

 ىنثأي ىلحلا. - 8. ىرجنسلا .٠ ىرجسلا. - 06 راعْشألا ماكْحأب راعشالا ماكحا
_ 

 قةصصق ءا كها102 امكاتطتالم لع الذ, ونتقهع لع ءةوضحتستاطاتق 5. هءتتماتق ممعاتعتؤ ]001ةوصضا( ا. لح

 ظهلعرد طمل0 اناتتلات5 5ع01ع25 1عععملست5 ءأ اساعالت ععملاتو عوام ع 111 ماخملا نموا 28: 00

 ماذملا قإ - ىقوز 0. 2. ىفإ.- * 10. 1::710ءأق ١١ 71ه: عاري. ع * 13. هطلطقشسا. [طلطع ةلا

 170. - 1. خلا راعشالا ماكحا. 9. ص. 1069. - 5. رجاز 8. 0. 2. ىعديو جا

 اضوا مساقلا - 6. ىعفاشلاز 8: 05 ىقشمدلا ىعفاشلار عا 1. 7. 1م !15لعد ىعناشلا

 لوءوا - 11. خلا ليواحت ماكحاز ذه 8عاهتؤته د 53: خلا ليواكت ىلع مكتملا 01: 2ءاقءط“

 0672 طرص6. 17111, م. 529: <31 مطلكةسص 1" 1طلطعةطقت 05 مل 169: 2 +157 4621

 ]مااا ٠١ لطوس /

 171. -- 1. ىخلبلا رشعم قالوز 8 0. 2. تاعدتانك مجكنملا دمد نب رفعج ر,شعم خالو

 ظخنس قود ىخ ملأ م اكمال. 2. 5 27 ىاكتشلا) 0. ا ىزجاسلا. ".* ًخنس قوتملا ىخكلبلا. 31. 1ص ةكدمال. م 7-00 سل: 1 كفا

 وبرككألا 0 ديرولا. 01. 111, مل“ 6271. - 3. وهوؤ 8.0. 2. وه. - 0. ةنثتطلا ماكحا ىف
 هن 8.

 ىالا. - 4. عئاصلا ىبأ طلع 1[دصطدلتاه ءووع للعلا. 560 عامووو ص 0. طقعع عمماهأت ناكو

 هرمغو هناقيط ىِ ىهيمتلا هركذ 0 ايفنح عئاصلا ندا نةيرأأ ديع ند لوكام ماشا. ---5 فيسلاو :

 8. 0. 2. 5. 6ءائاتد فيسلاو 1. ©. عا 81105 م7269عاناع5ل1, - 46 طر ةعبسلا تاءارقلا ىف
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 ننم0 ءم00. هدحصع5 طقطعصأ, عرهنضصمهاتعو مدكداتتاوا ةعيشسلا تاءارق ىف 1. ©«. 0ع 6عع5510هتطانق

 ]ععامزتتنل 001801 5عماعاطلو 5. عيسلا تاءارقلا 20-305 اهجرس طقعع ع1م55و ةعتمملتك ذم 0.

 اءوزان“: بطق ىطللا حا نب اجرس دمحم ند ميدل جقفب 0 نزوب ميج مث ةلمهم ةلوا اججرس

 عمل اهامس تاءارقلا ف ةديبعق اهنم تاموظنمو تافلوم هل بعذملا ىعفاش ذلضاف اما امامأ ناك نيدلا

 رج نبال ةنماللا رردلا نم < عيسلا تاءارقلا ىف. - *2. طروعيدت5وزو ممهعرستاعهللتد. 17. ءانمر

 30 م. 2. عا 142. - *16. 81 خططخس ظ5-1 تآ1اةهضآ1إل عالم 01. 11397ءنلتأ 01

 ممانان عوع. 580. ا[ةحتست. ظمععلم 82082326 3.

 1752. -- 2. راغصلا ماكحا. 01. 911, م. 395. ص 1 ءا م. 449. صاب كتي. ع 4.

 روهشملاز 8. 0. ©. ةروهشملا. - 60. ا|دفلاز 8. 2. ارفلا0 - 27. معز 16ءاثانك باع نأ 8

 م. 1ةز. - * 5. 41 1[هامأع .1٠ كطدضاإهناجص - * 11. 744 (ذطع. 26. اآدن. 18343) ]. 744

 (مع. 3. لاتا. 1872).

 172. - 3. فلحز 0. 2. :6ءام فلخ. 01. 10د 1اءكلذدلا. 2. 274.2 لذكأ ءاتلت 0

 4و4 نمرساتتانات> ءووع الزدع ءلعلتطأاع عوا. 8ع ةاقصع ءنسص 11. آكط. لع ةمصم 474 هماتسصع «م2-

 هعررانا كك ىبعلا 1: نست هك 0 ىمقلا. - عيصأ : 8. 0. 2. ععءام غيصأ د 0

 كموتانات 1. ٠١ هن“ 1849 000ءا: قايبلا اطع نب حصان نب فسوي نب دمكم نب غبصا نب مساق

 ثالثو نيعبرأ ةنس ىلوالا ىذامج نم تلخ ةرشع عبرال تبسلا ةليل تام دمحم وبا ىطرقلا
 سلدنالاب هيلا ةلحرلا تاكو نيثالثو عبس ةنس ة2أ ىذ نم هنهذ ريغت ناكو ةثامم - 5. 161[
 .٠ ك1 هاه[. - *.19. كدت 1. ك1 - (هرجررول. ح * 13. 1'ءزجشتصأ 1٠١ طلع ءا ةلتقك 1074م. ح

 + 14. لوداع ١٠١ 24داعوأ. ح * 5 لك عر لمة” هيأ. اند اكطقلا. مع. 441. لآ-]لكن6 41-117-

 451 0205 5عرتاط عع 1 أب

 ل1. - 1. خل ةصصتت هز“ 0. طقصع طقاطعأا طماقتت 723751091632: ىعملا ةتافو خرا

 ةئاهممخو نيعبراو تاس ةظذس ربعلا ىف. - 01. آ1طم اكطملا. مع. 087. ءا ظحسملك. 5معع. م. 1

 (89). - 92. مؤيو هوه ا44 1. ل. صقل 1524: هتك ل9. ةكمب 11 خذس 561. 11 خنس ظكمب انأ

 ءإ2 ل 10. ةفيعضلاز 8. 0. خفعضملا 1١ ه. نانقع كانان1عذامع 20ع3 عووع ءعلسماتتك»

 175. - 41. ىتايسو. 01 37, 00. 11598. - 2. لجيام ةيلعوز 8. 0. 8. سلع

 لدو ام ديلع امور ردام وانهم ةهعالاع 00 حيبلع امو دعتتاتأ مما11155عءأ. 2ءعاععام ءمهدهسقسات2 الآل,

 م. 474. م. [مر“ اهعئانع هيلع لدي امي. 6. ماشهلل !. ماشهل. - 7. تيب ةدامو تس قا
 آم طلتك ؟ةنطلع الأ لص ةصصما"ا01 012 م2102[11ع هاننط عائلات 121201 م2266عل0]ا ررععطاتت111 ءأ 5عاع ؟لءال-

 5ات5“, هام و 0616001112 ة5أ عا تمجد ةتامتس 5. تعبد 2 تحس رى,عع>ععلا] 575115““ ةعرالاط عم 11, 017

 مر"جعدوعراتنات كنا تمس 15 000. هرصصأتاتات5 1288111, 107 خس. - 8. فقولا ماكحا 202 ةاتهأر

 الأ معجم عرس ؟عرئاتر رر"ععاتلنع مها15ةتتانلتت 1م 00100 1عععملم هاد5ءزنالةهص0ةيتانتم““, 5ع0 ةاهاأق (ععوازن

 لع 1عوعوازور ع 01. مز. 675.- 37, م. 9920. 71 د1.13104.- ناروهشملا 1 نأر و ومش |

 +7. 1ر1 مرا همته ١! 1 ©هبروراب» ءآز هدشنرو ع * 13. 1ظ8هدعاف» 17 |1115 ٠١!
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 156. - 3. طم5[ رفر 8. 0. 12. ططؤعاتلأان هنانو فقحسا نب ليع.ما ركذ

 ىميمتلل ظةيفنكلا تاقيبط نم < نيندامو ةرشع سمخ خمس. - تكمقز 0. 28, معطص ءانهتتل 1س 01“

 ةاقإلا 1. 1. م. 166. - هكلذ ريغو 0ءاوهلانتص. - 9. ط0 مقف ممتع 1عمءدلمص دقفلا. ح

 10. بترفز 8. 0. 2. بترم 5. ةيتوم. - * 5. 10:- ءللع»41 1. ©. ظلئاتك ؟ءدلئامدتتك مدت

 (ىا- [[عمصسمر آهككدمدتو زمعتصتو). 1آعععصلتتس 1عئاتتتت ع5أ ظن - ءافقشات يأ, معم ونبم 0اطسقمت

 لدسضتمك 16د:-ءا]ءاجتان]أ ءا آل اد:-ءا1ءة:نلغ هذكع مماتدك 1161[ 00] (مداز ىلانق) لذودصاإ ل 0

 ىوانكل. - «ءم. مططخس 1. 1ططةسبدع *و0, 81- ةطط ةسس 1. 11-81 لع

 / 175. -- 4. ماكحالا ملعز هل موجنلا ملع 91, م. 306. - *5. اهل ان[ 0لتتتل

 ةقاتم10عازوع ]001زو77336. - * 183. مو5أ ,ى,دانطاان ص013“ 125626 : لص عاهلطتع ةقرتف 1. عب دمهاتت اماعت"

 مواسم ءأ اعددس , ةاصمدمطقعاوم (لاوحأ ىف 1ةقططةمتتم. !. 68. لزوحا نمو. .14*  ذم

 7[عوانات 1. ةهأ اذط 661

 1728, -- 1. املؤ 8. 0. 2. امير - امصوز 0. 2. امي. 92. اهكحا ٠.6 ءمد-

 عمات عماعت» "ععاملتد ةفاتم1]هعتدع له016 سمع ؟دصلحسصعمأاو ]3عععع !ةصقاتاتلاا -ح 3 نات 85.0. 2.

 دا 8 [ادوكور ه] 01 امولا دةمدطسد مومو اجاتملاا لاكعرا#طل 9 م ذنأ' كيحتأب
 1ةكااك. 1. .٠ مذلاب ءاج ثيحور. *14. 5060911 1. 12:- ءكدماتآنف. -ح *  15. طعما ع عام ا

 هز - *17. ةاوانم 650 1.

 179. - 1. ةداعسلا ماتغم 1. ةداعسلا راد ىاتقم. - 1هاءالتئوهلن5 ءدا انطون ةطعتلطت
 1: («برورا»م» ءآ-3هدنستوبو 51, مل. 12507, - 01. ال1, م. 307. ءا 1[ةقطلكم ل. 1. 5 68. هنط

 موجذلا ماكحا ملع. - لاق, ةءالنءما ةيزول ميق ىبا. - 2. ةاور 1. ةاور. - 10. ملع
 لاجولا ءاهمسأز 01. مم 692. - * 6. نوع 1. نتن. - *10, 20541 1. 0م

 180. - 1. ىنيدلا مولع ءايحا. 17. 2ءئاكعط“ 0ع ط0. 111, م. 172 هن. - 4

 دئاقعلا حلعاوقز تأ. 111, هل“. 6260.- 5. راكذالا ز 600. ؟ذم00ه1. طاتزانق هرنعاتأ5 تاوعدلاو راكذالاو

 ا 30 داروالا 30010 تاقوالا ىلإ 7. غيحصلا: 110. ةرشعلاو ةبحصلا. - ؟7ةياتانس ةخلزعلاو

 ءهةمانا ةزمعاسن ادع ءالعأا ةخلوعلا باد 1مدعرتماتتتل. لمع عم“ 18. 1كطملاهع هم01ععا0ا5 , وانت

 ةلوعلاو ةبحصلا بادإ مهزانساللا. - عامسلاز ذان10ل. دجولاو عامسلا. - فورعم لاب رمالاز

 ركفملا ىع ىهنلاو فورعملاب رمالا. - ةوبنلا ىالخاز ذان10. ةوينلا قالخاو ةشيعملا باذآا. - 8.

 نيقوهشلا 1١ ©. سرفلا لوهشو ىطبلا ةوهش. - بضغلا ةقاز ذادال. سلو ىقللو بضغلا ةفاء
 لاما مذز ذادآل. لضيلاو لاملا مذ. - 9. بكلا مذ: األ. بجحلاو ربكلا مذ ءا ةقستنداتوصت5 كانت

 ارمولسك 5ءاطواط عكس لعضتصعر 5ءاطقاععأ ةللتءلععتلا. ىماع رورغلا 5102 8 عوا "عمماعملو عا د م196-

 هعلعساتطات5 ةءعرجدتدصلحر لاه نأ طقعع ؟عنطح ءدرجانأا ةةمعنلدنع 10لونع لععتسمس ءالعتدصا. ع 1نطعت

 0115 (عباولا) زاد زم لعععمت» ءةمااه لت5أاتكانتنتعت ل5 نأ ءأ ؟نعرئنو اعءاءاتتك ءا 10 عم" عاما م5

 ؟هرثات ععت05: 1 خروتلا0- ركشلاو رجصلا. دل 83 اجولاو فول. 4 كحزلاو رقغلا.

 5. كيحوتلا (000. لكوتلاو ديحوتلا). س١ 6. غيم ( انضرلاو قوشلاو ةئيحلإ) - 57. ةينلا
72 1 
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 قدصلاو (000. 80016 صالخالاوإ. - 8. ظخيقاوملا : 60. ظخبساحللو غيقارملاو انه0ع ءاقظعأاتت, نأ

 ,ءعمصماعست ماهنلم عل“ ممائتك طذص ,,ءمصاعتتت م1910 ذاتك آصوزا15““ 101182098 هلا. - 9, ركفتلا». م

 10. توملا ركذ. - 16 طلق عم ءمهوألتو ؟نكلان5 015م11[1, ان ءائعدت ماانطت 02020267611 121015,

 ند 11. ]عطب ؟عرتطو ع2 دعتماتك 0عععموأ ال5 معاتاو ]م ططعكللتق مماته طعاع عا 53عمأاتق5 0

 ءمرحتتل ص ا1ع1ع ©00511عأت5 هلأ. أ ءعتخمراتتط هعداع 223823 م2155 ]1231115 ةطحما:13208 عوأا.

 10. هللا جز ؟0ل. 920. >ءءاع هللا حار 0. 2. هلل نمالا .9*  50عءز: 2011115: 2

 رعانجنممزو. - * 11. مع7عمموع ءه0م1ةماغوع .١٠ ع. معئتعممدع 30 م17عع3ه01ا0122 2ءا78 اعاطت7115 ©«02-

 داتاتناانمص عع 00عتم0 ءاععامع. - * 13. ماتكأأةر 5ع. عقر 012 طوقاتنعأ زم هط05ع155و 5

 111[11[ا11:. - +14. 111101211115 م1. 3212186. - * 90. 1311081115 51[ 1عاتذ 1. 181100 ---

 181. - 2. 60د ةخمارك اعد عقمععسأاتذ ععواتتاهر 5ممصاق76ور, 621792010128113, 11815-

 [ءرتاتتتخ 50 ل15 لمصح 51م ع709أ1110113 5. 2013611058, وانتاطات5 9151 5ةمعان طمطصمةصااتتخ عا 015أل2-

 جتتتسان“. 1116 1ه001ع5 5طقتاعطت 6 7هعبغ]: هلاتمثطاتكق لمصتك ةمداضتعاو ءأا هرمهأه ةأئمتظ ءعةاتتت

 هتزانك 06ءدصعماه طذص طمع 0مع7ع ةصم87عأام ح 3. عجروذ 0. 2. ءا 1[ةعطلعب 1 159. ىلأ عجرو

 هقح ىف داقتعالا. - عمزارح ىبأز 8. 0. 2. مزارعخ نبا. - 4. ىلذاشلا 8. ىثرعلا, © 8. 0.

 طقم ةلهسما: صيشلا نأ ىو ىلذاشلا ىسحخل أ نع ىسرملا سايعلا نأ نع (8. ىثرعلا) ىلذاشلا

 ىف نعطي روكذملا خيشلا ناكو ءايحالا اذه نوفرعتا لاقف باتك هعمو هباكا ىلع جرخ مزارح نبا

 لاقو طايسلاب بورضم وه !ذاف همسج نع روكذملا حيشلا مهل فشكف ءابحالا ةءارق نع ىهندو ىلازغلا

 لوقا ىلا معزي اذه هللا 0 اب لاق هيدي نجيب انفقو املف معلص هللا لوسر ىلا ىناعدو موذلا ىف ىلازغلا ىفاتأ

 هئاقيط ىف ىواناا لقن !ذكح# ©« تبرضف ىقرضو رماث للقن مل ام كببملعع - 440 10ءاتت> 1

 طمعع هع [ةفطلت. 1 160. 0ز1ءقصلد ةاتهأ: ءايلوالا دحوا هللاب فراعلا ليادل رهبللا ديسلا لّمسو

 ةيقيدصلاب هل دهشا لاقف ىلازغلا مامالا نع (ىلذاشلا) ىنسحلا نأ خيشلا فيملت ىسرملا سابعلا وبا

 ىلع فقو اهل هنا بر غولا دالب ىف اعاطم ناكو © عزوح وأ عزارح نباب فورعم أ ممامالا . نع ةياكدح ىمظعلا

 ءايحالا يسن نم دالبلا كلت ىف ام راضحاب رماف ةنسلال فلاخ ةءدب !لع لاقو هقارحاب رمأ ءايخالا

 ىف روكذملا ىسلمل وبا ىأر ةعمامل ةليل ناك املف سيمأل موي مهعامجا ناكو اهقار>اب اوعمجاو اوعمجت
 سولج رمعز اركب قاو "معلص ىتلأب !ذاو ارو تكاسملا نكر ىف قارو عمات باب نم لخد نك فاننا

 ىلا امهيبلع فحزو هينابكر ىلع اثج مث ىمصخ اذه هللا لوسر اي لاق ءابحالا هطيبو مئاق ىلازغلا مامالاو

 كتنسل افلا“ ةءدب هيف ناك ناف رظنا هللا لوسر اي لاق ءايحالا باتك هلوافف معلص ىجذلا ىلا لصو نأ

 رظنف ىمصخ نم ىنفصناف كتكرب نم ىل لصح هنسكست ايش ناك ناو ىلاعت هللا ىلا تبت معز امك

 هيف رظنف ركب ابا ةلوان مث ىنسح ءىتن اذه نأ هللاو لاق مث هرخا ىلا ةقرو ةقرو معلص هللأ لوسر هيف

 لاق مث ىكلذك هيذ رظنف رجع ةلوان مك نسحلا هنا هللا لوسر اب فلاب كتعب ىذلاو معن لاق مث كلذك

 ركب وبأ هيذ عفش مذ ب ضو كر ف ىرتفملا ل كبرضو «طليردتب معاص دللأ لوسر رماذ ركب ودأ لاق اهك
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 دماح وبدأ دزع افعذ امبظعذو كذا 3 اداهنجا كلذ لعذ اهذأ هللا لوسر ا لاقو طاوسأ ظخسيودذ كعب
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 نم املأتم رهشلا نم ابدرق ثكمو ىرج امد هباحا ملعا حبصاو همانم نم ظقيتسا املف كلذ دنع

 هدمظعيو ءابحالا باك رظنو راصو هرهظ ىلع طاوسألا رثاو تام نا ىلا كثكمو ملالا كنع نكس مث برضلا

 تاقث نم ةءامج انل اهاكح كك ةياكح هذعو هتاقيط ىف ىكيسلا نبأ لاق اليصأ الصأ دلكانيو

 سايعلا نأ هللا ىلو رييكلا ديبسلا انخوبش نع ىلذاشلا توقاي هللا ىلو فراعلا خيشلا نع انتخبشم

 اذج ةريثك ىلازغلا قح ىفو. - 60. كوتوز 8.2. 5. كرتيو. - نوناق: 8. 0. نوناق نم.
 هيف ام لعووأ ذم 8. 0. 2. - 7. ريخا وبا ىلوملا لاقز هل. 2ةدطل. 8. 159. - 9. ىيسحلاز 29.

 نيسحر 11. فوذولاز كل. 8. 0. 2. هيف فوقولا. ال برغز 0. 8. 5 بوعر ا  هنعو

 0. 72 0. ىلا دنع. - *5. 11 فعع] ت16 هل. 1107 ةعباتن» 5. 111مهمنع]/ر برن. ح * 19, ض0 متقس

 ب ةأاماتووعز ممائاتق : 011320001110622 !1ءاتتقصل 65أ عوك 30 ةصلتطم5 30 اططوصتتتت ء>ئ26ا32005 ءأ

 ه رحقلم ة؟ع”اع2005 1.

 182. 1. ىنغلاب 1. ىنغملابز هل ل, صدم 12476. - 7 خلا ةبوجالاو 07. 21.99.

 ©. ماز“ز للا ممر 8. 0. ©. طا. *9و. ظا- 616 1. طا-140و7ررنت. حج * 10, 0

1 100010100 

 182. - 5. تاحناصلا ! خلا تاكاصلا. - 8. ءافلاز ى. 0. 26عام هءاقلا 0ع هلع

 1عءاتمصعد طقطعم لل. 01. 8[ءاتعو. م.“ عارم. 80, - ءاقل عدا ةعضصممتو ءمصصصلاتست واتم (أء م. 102. 1١ 4.)ر

 مالكلا ءاقلا هدداتددعسم طقطفءلعر اعصتس انص 015ءماتت5 82ءقمتأ. 85ءطم705ءطقص. م. 40. ةاناط ءاشقالاو

 تاءاقلا هءماعمأتوع 1ط10. م. 39. دانط هايننالاو ةظمدرك ةملك ديلا ىقلا زا نأ عمكمتع انصع مهن'ماع 20

 (301. ءأ طا ؟للر م. 424. 1ع 82عم لنع1 501عأ ىحولا ىقلا 0 عرصأتولا "عكتعاوال هدعتل 12 ل1661

 ءورسص كت ةلتوتنم ةمارتابهللاعع ءمدصصتتسا ءوكلا (ظعرم عئامان, 1887. اا“ لآ, ص 433). - 10. مقلاوز

 8.0.2. 2ععاع جفذاو. 035 ماس 1 خلا ماس. - 5. 86ء1ن1:1. ظ2:1ن]]. - * 10, 0ع

 11011312126015 تمميلا لغا. هند لع طمانانتت 1610111223 562511 2 11115 ةعولطاتتت 00عان5 501111111:

 01. 312121 ذه مهادع نم ىلع قح نم فيرشلا تيبدلا لال بكي ام ةفرعم هييف باذنك 000.6 4

 ى. 1". 342 (109) ل., انطأ 1. 4ع ذاه مءاهذا: لئاقمو ةمركع لاقف م ف تيبيلا لها ىف سانذلا فاقذاو

 خلا معلص ىنلا ىكاسم هب تيرا تعيبلا ىرأ ىلا اويهذو ىهعم لجر ال ةصاخ هتاجوز مه سابع نباو

 سس * 183. ممصنسعمامه ب زمكتعمتعملأ1 1. !ععانمصع5 طقاطعملأ.

 لهل. - 1. انطو» رايتعالا ةياغ 5دط ظخياغ اننمانك نيفعتألاا. ال1لع موائانك ظخياهن

 رابغعالا ةياغو ظاعتالا "1, م“. 1405718 - 3. بج نوبات 0. بجلا ىكأ نب. 0060 لاعب

 نلعوعلزم. - 6. هياحلاز 2. طلع ءا هلثدك خواجلا, ٠02 معوزعو ءكدصت ةتئاتعتتلام ةعتماح عا دزع ذم

 اهرتصسقسست ةضهطت ءوطت هنن

 185. - ة.وه لالثخاز 8. 0. 8. ىلع نب نسا ىب دمحم نب ىسعحا لالخلا

 ىو 5. وو نانا ىقوتملا - 60. نيتدحلا طلع ءءراع ممن دتصأ ررعععصات017عو“ 1. ء. جهد عءعامع

 015ءرداتسمع , دعطمامع مععءعصاتمعتك, 5عل ةتتعاماعدر نانث "3010م ع5 ماهمطعأأ عوج مرو عمال ولنانلأ عأ

3# 0 
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 اقص ةعاانسأ, ذاه انأ لا - لك ه4]1] ةةلتمدعنتت 5ععاتأاتك ىلا 1ص ائتطرخو ءمصممصعت0م , ونت (:201-

 انمموست ذم اطبخ كادتك اناتتصاتتن. - 7. ىوحنلا) 8. 0. 2. ميكاب خجكجي فورعم ا ىوحنلا

 ءاخ مث ميج مث ءاخ مق. جاجحلا 4.8.0.2. ناجح. - 8. ىرصيلاز 6000. هدتتعو 8

 ىرصملا. - 10. 44 قنالودلا 8. 0. 8. 200121 ىراصتالا دامح نب دمدا نب دمت ريشب لأ

 »| خنس ىقوتملا ظفاحلا. 01 1طم ةكطملل. طلخا 057. - * 11. ععطاتمالاتللل.- 57. 1

 1806. -- 1. زابخا 1١ رايخا. 580ع ائطرم دكأ دسصأ ظعقطص آه 1ص 10521. م. 42.

 8مكرسان5دعم ]0 ثمص. 181051. 1[ هون. - طمعمعءاع. زم 8151. 2وصقكأت ةصاأع قممعتل. - قلاع

 ذص 0هال. همك. هنلت. 0080. م. ]ا[. - 9. نيسحاز 0. 2. نيسحلا نب. 11ص عامذدهنت 20014

 «دضر دوعسم نب ةدرذ نم هنأ ليق خيراوتلا بحاص ىدوعسملا ىسحملا وبا ىلع ىب نيسحلا نب ىلع

 هيه ىضاق. 012 0ع 5118, همعاتلطاتك عا ؟عرخم طتتزاتك 9111 دماطتلا ع 01131ع22617ع 15 101

 ةقلوأ. لوصك. 1839. م. 231-5. عا 5ممعمععر» ذم 11554015-181 8لوام. ظمعا. طععأ آكل. ءأ

 10605 11 1!ننمو. - 11. ءاديلا !. ءدبلا - * 4. 1009 1. 9.

 38912 1 2 دش 1 يس كك 067 كدا نيثدحلا (0م0. نومدقملا). ح

 7 تلك: ملا 07 2 726ءانالك 1 1 نادم د ها معس 1. هعم نأ 8. 0. 2., هلع مماتاتك

 هةعرس نأ ةل]وو.- 40, ءاملعلا رابخأ : 6ع. 11, نا, 2210. 7 ةعبجر ذ ك1 عبر أ 111

 م01 طاتخ هدم اان5ذ. - * 3. ةدط دسم 1عواتتقع هعدجام 1. هزمعات]وزناتاخ2 381010011 5. مع" 5

 ةبرروو. - * 14. 0:]61)710 : هل. 1161 هأ]نل. - * (0. (000ل1 1. 0مرات. حج 2102 (ةط

 10. 115. 1:)856. 642 5. 643 (صع. 29. ة[هن. 1245).

 188. - تر ر”ثيأز 0. سرسور 8. 2. خسنإوإي - لافتخالاب 1. لافتحالاب نأ ]1, هل »> 5.

 عا ىانصاؤ 80-001١ م. 167. - كيدز 0. 2. ئديبولا ىلع. - 60. ايندلا لأ نبذ 8. كيبع نب

 ايندلا قا هللا , 0. 2. ايندلا ىأ ىب كيبع نب. - صاصقلا : دانت صاصقلا (طتوام) هة 101ج

 ؟ةاداتاةرنل 7 لح 9. 2و5( لماك ىب 8. 0. 2. 1م5ءاتضأا: (0. ىرجكسلا) ىركاشلا ةرجكاش ىب فلخ نىب

 خيراوتلاو بدالاو نسانلا ماياو نارقلاو ماكحالاب اناع ناك ىلاعمدلا لاق ىدادغيلا. ِح رنا 4من 1عططخ»

 ءا-ووجذم 1. 1[اعططذع عا - 1عةصر ةمكاتاسام: :ةعتاه معاناه هع ءاعع - * 10,67

 1. 1371/1. - * 15. ]7 هاردتات# ح 7 هلبدعطلا ءا آل عطونا. 01. اطح اكطقلاه طط 522

 189م - 13م سمنعاممع 00. 5. طقعع اعجتصاتتت“ م0هاططةططتلتاعاخ ممدأ هت 219.

 ةدلاولا عماج ةنارخ ىف ةينطنطسقلا ىف هقيأر مكض كلج“ ىف ىضاقلا عيكو فلخ نب حمد اناضقلا رابخأ

 نيدو. .1٠ “18/015 .4 *  71ه“ ها-زور».. ح * 11. 1رو- ءارسماءءاتن 1. دن 5عضإج عت

 آل اردن - ءارددو ]4ع عأذانا.

 190. - 8. 511: 8. 0. نما. - 9. ظيبشز 2. ةيش 5أ06 الأ 5 يشأ 017

 9117. عا ثكصص. 81051. 11, م. 250. مهلا >عءاع خببش !عععصضلان072 ءدذعر 00ععا آما. 01955. ال111

 ماج 111. - * 14. 1[: - ءاهمافاع ٠١! آان:

 191.9. نيسحز 8:0. 2. نسحلا - 9 ءا 10. 2:0 نييدلاخلا نم ةوكز نال
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 8. 0. 8. طقطعدا: دحا وهو رءاشلا مارع ند (2. هلغو) ةخلغو نب مشاه نب ديعس نامثع ىنال

 نم ةيرق ةيدلاخو هذاينو ىف ىدفصلا هركذ اذكه ةثامتلثو نيذامت ةنس ىفوت مد هوخاو نييدلاخلا

 لصوملا لمع. - (0[. 8[ناهمسهططأ انهل 5ءز5100هدتله, ءل. طلعاعتتعل م. 165 هو. ءا 185.

 10. 2051 قياصلل 8. 0. 2. 200051: كرشملا بتاكلا ىناردخا نورعز نب لاله ىب ميعربا فكسأ كأ

 ءابدالا تاقيط ىف توقاملا هركذ « "م5 ةنس قوتملا. 1. 20 11, م. 94. - *5. للدهن 1١ ه4611-

 ىمريل. - *9. زم ءما]1عوعأم [8داعطءعدعكأت عقلتعدأات كاتصأ 1. 20 ؟ةستلتقست 1131ءاد عت دعت معاماتم عمار

 هع نونه ممانألات 11 00عءات مائ001ة5اتضام

 192.-- 2. 8. 0. 2. م05[ ميك 1ن5ءاثاتتأ بانك عا هدحتااتتتأا ةباتكد. - 3. 301*2165

 (ل. 5ممعمعع) 1, م. 21 (73) ةءلطلا: ةطشاملا ىباب فورعملا نسحلا نب ىلع ىسحلا وباو ءا

 ةهمععمعع» اعءاتمصعمسب 11دلأ [؟كطقلكدعر نانقتت 0016م5 هطصصعد5 (5. اقضاتننت ]!ععلأ ىسحلا) 0 عع لاتطأو

 معزهانوأغ, انا م. 22 (78) !عءاتودعا> بئاكلا مقغفلا نأ ند ىلعر مالو 01152 بتاكلا متفلا نو ىلع

 ءمرحتص علوم 0( طحص ع5 هع ءملذغع5 نبأ اعمعصاب. - م. رم“ ةلتق ع000. "لس سرس رس, عا

 ادد 1[عطقلانلعقص (صت'. 651) عدبصح ةضلت0 310. ططمت“أان1110 هدوم لزم. - 6 هذراتز 0. اهخران.

 ل 7. رابخالا: 0. 2. مو:مءرهن» رايخالا. - 8. غئاصلا نبز 0. 2. غئاصلا. - 9. 44 ىلينخنا

 0. هأ 8. ه00001 ىفنحلا لبر ءا 2. ةلزاءلا: هررح ليق انركذ. - عارشلا: 2. عاوخلا.

 198. - 140, ىداغو 0.0. ىماعو. - هنعز 6000. سنع. رادتقا 10855

 رارغقا 1 ب 1م ءعععرصماو مدعم (0همكامماتسممماأ تطل 2 01. ظاحتت ءمطتم و1310, 01100 عءععم5105 عت

 «ولز لك 8ءنماتم عمكت5 5عواتتا ن1, 5ءالرداتتلل عدأ (عبطلا) فاركا. - * 15. 12601: ©أ 1. 1 ءلتن]:77* ©.

 19721. - 3. فتاكت امز 2. 0. 2. فئاكت. - نكز 0. 2. عتيل. - 4. ليكلا هذ.

 8. 0. 2. 5. لابجلا. - 0. 2. 2. 5. لاق هماع !ذعهو ةصكعحنضا. 806 لاق 4 ىكاطنالا دواد

 معزعرتعملست ع5ذأر ونانأ العرئطد ©هاعدأ] ءمرتتولا. 1كتصع ؟نعولم 5 ؟ءناتتو زصلع ى,خلزان علا اهسصعتل ““

 ةدعملوملو لا. - 5. مك ىموز 8. 0. 2. خمت نمو. - 10. بسانملا بكوكلاز 8.0.2.5.

 بسانم بكاوكلا0 - * 12. ل[ناان ملا 1. طاعتومع الثرل. ع-ح * 19. ©هاعصاتك 1. 182ه1010 ثصح

 ن0 ءاد عمان5.

 1 -و 1 طارقمجلا : 865 07 1“ طارقيل برعم. --- 0 هللا كيع تحب 12. 0 2, دللا لكيع قال.

 ل 4. زا 8.20.12. ايل. - 10. رفظم وباز 8. 0. 2. رفظملا وبا. - *83. ؟ةيتواهه ح لعد

 [عمفلا 1. «ومتعامك مم عأ مامر ل15 ماتمدتسس , ءانزانق هلنعام“ قلد 11ه: م لا" هدد ند ءجعاتاتام

 هموماوعتذ, ننح ل1( كقكطاعااع) 101 - مجرد ذللتطتع لت5ءارماتصمتص 5. ةءماحس 0عاعملنا, - *وب

 ةمصم 263 نمع. 24. دعما. 870) هل. 276 (صع. 6. 1151. 889).

 1902. -- 1. رهزولا 0 ىلينحلا ريزولا. كد همم ةخئسز 8.0. 2. هل. خذسر 111 21. 1

 د 1لعص لوءعا 1ص اكطقلا. ما“ 817. - 6. ركب وبا مهتموز 282. 2. ركب وباي. ح 9. متاخ نأ

 متاح ىو: 10. 40 ثم خميس 0. ءاع بهعذلا ريع طقصع عا0552122> 0ه11عما: خمس ىنعي اهبثو

 ىلاتسد سلا مئاح وبا مامالا قوذ نيسمخو سمخ ةنس ىف لاقيو نينثامو نيسيخ. - * 18. 54

 .711:١ .1 17١ - 9 ]هدانا 1٠١
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 19:7. - 4. ميجلا ىف آي. آم اناععد لف» ممر ]مك عملات“ ال. ممائاخ5 عل, م. 537. ل

 5. ميملا ىف قأيز ل. 87, ملا 118385. ل 6. ظنسز 0. 2. ظنس ىف - 8. تاراغتخ (0. 2.
 تاراغخمل) : نإ ال, 52. 11596. - 60 ىعيدبلا , ن100 ملزئع5 هدحصع5 0عقعملانصام ءانت ]طعام

 موروزعع ةعرامأتت5 5لأر ىعيدب 1عععربلساتت ءعوأا. 01. طعع'5 139عا5 هأ 1طن 8ةاتتاف م. 519. 10,

 تطأ مانع لع طمع اععتعم صعلتعم ةللعمتساس. 1طأ ذم اعاءان 11971 !ءوئاتتتب اه 2012 2. ىجاجو
 نيم !عءاتمصعسم دماسك ءملعج ل. طقطعا عا !هرئاقهفذع ١ععاغ. 1“ 1[ عماصسد]ك. كانط جاج 5 جاج. -

 +ه زم همعتطاتوز ؟هائامكدع طععاطتق : لع همعاتااتق. حج * 5. 81-8 0111. 8 11 6 06

 27: - ءاهاأشت» ٠١ 2عق» طا - هلا.
 198. - 3. ءادتبا نمذ 0. 2. ءادتبا قصاد 9 هلا -3 سد 1

 خماززوك. 01. اهصعم آل, 02. 9788. ل سويكورد انآ ؟10عاانا“ 10عام, كانأ 18 000. 8150. 21.
 مز 2نرلمدتسك5 ةممعءا|9ان. - 5. سودردو. 01. 2020105 5100هئ5 (لامعالا ءادتنا ىلِ) 2
 17 مررر». ع 1101. ج22عع. ؟9علو. م. 293-292. - 0. ناحرف 0 8 ناخرف 2 ناجرف -

 [.ع5ع ناخوف ىبر انا الر مس 9783 ءا 11418, اناا ءءاع 1م« ه1ءط رو دعتمسأ. 01. 1ةطتشقأ
 (حمل. ؟تتمفمط. ؟هل. 94).  ىغ ذطأ ةلئد5 ىريطلا ناخرفلا نب صفح نبا رمع نب سمح ركب وبأ

 ادن تارابنخالا هعرتتموز5دع ل1ءلااتل“ , 202 م2161 ناخرف نب صفح نب رمع صفح وبا.

 ىرجنسلا !. ىزجحسلا ح ىناتسجاسلا , انا 111, هن. 5964. - 11. 80 قارصقلا 8. 0. 2. مه:-
 مودل قارصمقلا اعومصأب نأ زمذأ هصصعع ال, مع. 11907. لعمتمهفانهسام - * 16. 5171 1. كة
 199, - 1. دكنكز 4.8.0. 2. خكنك, ءعرتم]. 2عانا2 ريكنك. ضكللأ حكمك م28[ءاا12ا+
 نإ وعدو. لعين ةيندط. ةعماع. 80. ؟؟انكاعدأ م. 8 ه0. - 3. روجامز ٠ روما, مه ل روخامو

 9 روحاب 1 روخاب. 0 آل, مدن, 4243, نطأ] هزنمع5ذ ©0165 روجام 1عوادصاب - 4. لالع نب

 2. 0. 8. لاله نبأو. 4ماتوك زم 81. لكطم ممد اآمكلعمتاتل. 2عوعلمر, اناا 4110 2050183 5181 0
 نمانلت. - 5. ترابيتذاو ! تارابينتأو. ل 8 8.0.2. م. "م, انطأ تارايقخاو م20 تارايقذا

 |عودصمأب, 51 50 عمان كلذ ربغو ءننص عىطل5 م02عءعع0لءصاتطات5 "ععافع ءوصز 11281121. ل رفظملا

 5 ىرفظملا : عل تنص ةعاتعاتلات5 0ع1عملد15 ءعددعإا, - 9. 516209 ةعيهلا ىف ]1 8. 0. 8 .١.28
 هاندا - 11. لكشار 8. 0. لكشتسا. - ىنيمدقتما: هل. 0. 2. نيقمدقملا - *2. 12 577

 | 9و]ررح. سس * 4. ره ررد عمرا و 10.6 1
 200. - 2. ىناعمسلا ىباز 8. 0. 2. ىلاعمسلا. 01. 1طص طظطولل. مص 406. - فهل
 1051. 111, م. 604 ءا مما. 435. - ةمصملك. 5معع. م. 133 (505). الطناع 20 5معع. 20.

 ن. 870. - 0015ه 01 لا ىلاعمس ءا ىلاعموسلا بأ. 01 ةةعترو. م. 55. نك. مخ. - 7.

 هه 0. 865. - 9. ىقحصقو 8.0: 2. اوقدصف. ب 10. هكحصت: 8.0. اوقدصتب - 08
 آاررب - ءآو عير” باف هل. 121 - ه عزز 017.

 201.-- 1. مضرعز 0. دضرغ. - 9. ةعيرشلا 8. 0. 2. ظيوفطصملا ةعيرشلا.
 902. 2. رضح : 0. وضخ. سا 8. 10 ظلسز 8. 0. 2. 176 ةنس. - 1008
 ىريسوطلا ءكاتلت ىث. عا 2. ىويسوطلا 1ءيعملس» عووع 1لعاتس 01. 11, ملل 3834.-- * 10 عاد

 دال اند عا 1. عا- هدلاقمس عا
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 20023. - 41. لب خنسر 8. 0. 2, علم خئسر 01100 م2ةعاعم هللمد 1طص ]آ؟كطقلا. صاخب 189. م73ع-

 [عنعجلمت ةووع 00م. - 3. مكالا عرب ل. ءاتتض 8. 0 2 مثالاو ءريلا ةدصعاتاه5 (مان1أاه5) ءا

 معععواست. لمع آآ1, هد. 1767. اناتتلاتك متالا عريلأ نانأ1 1م 000. ؟عع هدتدتطات5 115 1ععتاتتلو

 ةطعم0ةهملان5 هوا. - نيسحاز 8.0.2. نيسح. - 4. ىئانكا ىبابز كا ةدمنم 20 رت. 170.

 5. © 6. للالجلار 7. 02. 275. ءا ل, ه2. 11210. - ىرصانلا مد. 287. ل ىنسحملا 111. 285.

 7. 270 ثتءونتخخ ©0016عع5 012265 متمنخ 1ةعاتضأز 3أ 3 (عوطقم نوب سحسم لمر 0020.

 م. 119.) مددانتلقا توتخ (000. ؟1م00ط. 31:1. 146. دنمتخ)

 ها | دا ف تزإ 2 ت د || غد | د 2 د تأ 2 دعا

 01. 72عماععات مل“ 1857, انطأ1 ملم ىمالع 1عععجلات 22 5أ ىتالع ءا م. 231. تلقجو مانو 7

 طمملتتا ازطعرع ذم نتطلع 8اناهلع 7ع25ع 5231931 1248 تح 7ع. 1833. ءأ انع5د ءمصاتسعا م5

 (موعع. 286, 127 ءا 52) تصم ه1نصتسع 102136 2 هكتالمع ءمرت م" عاعمووف. - +6. 111-03

 1. 16: - ءك]رتسميرت. ع *  8. ةصاع ى,ءمرصممداتلا“ زصفعمع طدصقمعأ (ماشلاب).  ةدعاما ةدتس

 ةعرتمولأ, كانط ل10عدع 8ةضتقدعأ عودوا, - * 16, ؟عممع (؟1ئاناعد) ةانقكعد 1. هدتتلعم ءيععا1ع05.

 201. - 3. لوقا لاقبز 7. م. 88. - 5. ىرجألاز 8. 0. 2. ىفاشلا ىرجالا. -

 7. ىنسدلا ىالخأ : 3. 2دلكم هل“ 1851 أ 1858.- 10. 26 هعاتم (فوطح فوفكم برخا ىهثم)
 -- تإد مد مإ هدد تإ- هد 6 619090. م. 85. 1. 10. - * 18 خ19, 24711

 20:5. - 2. نيفراعلا سينا ز .1٠ مم. 1446. - #9 1. 9,8 خزس. ل 4. 210 ورمعرب 4

 ؟؟نكاعمأ. 1م 1طص اكطقلا. 52. 517 1ععئار خي 0. 2. ردع طقطعمأ, 0100 لع ةاقصع 1. 1. م2ع]1ع.

 ب 01. 0ططعدامدت. 111, 495 (71). - 8 علولاتع (ةصم. 8[هو1. ]آ1, 230) ءا طوع. (5معع. م. 7

 60. ؟؟طلاع) ورمع 5هتئتاناتسا. - ىرصانلا قالخا 210 ىرصان قالخا. 11. 15. ىرصانلا نالخا

 هعرتطأا ءأ ىرصانلا نالخالا (0. 494), ىنسدملا قالخا عام. - 01. 06 ءلتاتمدع ةعصاك. مل.

 ب 17.20 م. 494.-- 5. نسحلا نبز 8. 0. 2. نيسحلا نب دمت نب.ا 6. ةيكحلا 8. 0

 2. ءهتيك. - 9. فاكلا ىف قامهسوز هل. 9, 0. 10152. - 2056 خصلاخأ صلخا (7. 7زا5ء11. 067“

 طرص ع. 71, م. 430 5ن.) 8. 0.1". وهو ىلاشخى1يلل 1لوعاتتلأا. 01. 111, مل“ 4675. -- 10. ءارلا ىف 3

 هك. 111, مع 6439. - *18 ءا*19. نلاطعفم 1. [اعطس نواعم +19. هلل ن1: ٠١

 206. - 7. نيكشلا !. نيقيشلا. - 10. طرشبز 0. 2. طئارشب. - ةياعروز 0.2.

 ةياعرجو .13*  ٠ 0ع لنزع زم لزعسم !. لزعمت 4ع لع.

 207. - 5. ىيسحلاز كل. 2. ىنسحلا. 01, 00م. 8155. هزت. للانك. .11٠ 11, 2. ص. 2

 ل 10. جوزهم حرش 03. 0. 88. * 15, طم ه571ممر6 1. طنع عا هلتدك ءبص آاتطاط ءلل. ءأ

 كطسلل“ م. 396. رى ممول. 01. آعابب. ععموا» آ]آ, م. 105. 5)

 208. - 4. "01355 خلا (1. 3.) مم5ا ثيدحكحلاو م026201117 ءأ 510 48

 عوار - 200 دوسالا ممزتتع !2ينملان03 هةوءا ءادوسلا. - 5. روقكيد ح زوّدوط 5. رّكوط

 ممدعتق , هل. رغتودو زقنودو زوقندو زوكند» ا 60. مبا و 18.0.2. هرسلااتاتنل. -ح 10, مل*#ز كعب

 2117 00. 120. ملكا عمنللا) 5. مل نا ىرز رجلا ١ 2 ىنبرزوبد 62 ترزو# خبصق 01 111, 21. 2
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 ب *1 طربو 12ءعسةننأ 1ععع اطنع ءا هلتقك 10 - 12 هدمامم717. 5 ةعمائدزمتع ]ه5 000. 285. ىناوحلا

 1[مكتعمصت, عا 1لعدج 006ععأ ابعت. عع6عا1, آر, م. 413. - (ةاهل. 2ءانمر. م. 60, - لوا. ءأ كاان“ آر

 م. 166 ,.- 57.50 م. 425. *9. 12111 عمم .1٠ 1::10عءموو ح 00242, 1202عاتتتق, 100112 5. 2

 - * 14, طم 28701] عصونا# طعاك. ععموت. 111, م. 203., 5ة0ز]1ع آذلذطع م. 141. كلطقسم. م. 392. ءأ

 31 عدا سواكن 2171: ءصوبن# ءاع. ءماطجست عملها

 209. - 7. باملاز 8.0. 2. 10 كاملا 011 1 112 ك6 لوقلاب جرن

 ل.رم. 88. 9, ؛لمزو 0. 2. اناده. - 10. هلل جمكلا 0. 2. هللا يحك. - *4 ه* 14

 11 ءودأرأت 1٠١ ظظ

 910. - 2. باذأو نأ. 111, نال 6282. 2. لطب ظخنسز 0. 2. 10 خمس, 8. هز”. 1لانك-

 نرتحلت ةلئاطأ ةمصاتق 1201:155 115]111 الآ (يدرهلا) 201812. - 9. صقانزو 0. 2. ضقان.

 211. - 7. ريخا وبا 1١ «. هداز ىريكشاطز ه1. ل1, م. 203.-- 8, 1[. ظنسز 8. 1 نسر

 0. وسم خذس , 12. وضم خذس ور, 18. ]خطب 15 1هط. ءطخمصم]. 96 ئه. لانا م05[ 31111123 928 12201-

 انتاتز>ت عودعر 00عءعا [10ءان5 1[, .

 218. 4. 2051 ,ار* خنس 8. 0.-2. 200081: نيملاعلا بر هلل ديل هلوا ليلج فّلوم

 هنذرعم ىلا جان ةيعرألا خاصملاو ةييعوشلا بادالا نم ةربغك ةخاوج ىلع لىهخشي باتكاذ هذ دعب امأ خلا

 2 ىف رغصأ اضيا هلو نيدلج 2 خلا. ل 5. ©1060. سروفلاو برعلا بادآز تأ. 9[عمت. 1. 1. م. 86 5

 د 27. ريلاد 0. 2. بلا حبع نبا هللا" - 9. ىسدقلا: :0١ 2. ىسدقملا 101 25.1323 9

 جازوك ءملنتعع5 هددت ع5 ىسدقلا لععملمطأ. (000عز>2 0. ذكمالتتك م. 12. ىسحدقملا هعرتلطزإب

 10. )07 نمر, ملل نآ10 لبث خيس !١عععطلاتل> 55م 510عاتتت, نأ الاتلأ ثخاطاتلل (ةخصم. 181051. ]11

 م. 204. ءا مم[. 232 ءا 283.) عا 1طص طكطقلل. (صتنب 327.), ن1 ما0ءاععو 252205 ا". تا "بأ, ناتتاتاتك

 آد 1غم1ءن)#« ططم]:اتتات5 كلا, ه0صماهتتلا. - 01. آوت. 5معع. م. 1 5ن. عا م. 239. - قةاطلملا.

 رن. 25(481). - ةماط. عروستنا. م. 58(129). - فقلت 8هزأ آاكطملامع ءملذءعو هجلائاعب - *ونب

 71405172: ؟. 30 رت. 327. - ةصصم 267 هل. ةصض6 0.

 نرمارزوا كك دهنوك ىفز م“ 0: دنوكلا كك 5 ىدرورهسلا ءا. 1اطص ةكطقلا. تاء 7

3 .5 101113111113 .1292 + 

 21و. - 9 ةزاوفأ ذ 5: هدارفأ ها 4 س00 بادأ نا1ن00 ءمهل1غع5 هرومصع5 ءعيععمام 0.

 دعتطاتصا, تأدأ !عععصلتننت ءعوا. 01. الو 0“. 11147 عا ءملعجب طتسزابق !ناطا- ؟لولموطب. - 5. نذل

 ءاز* خنس 0. طمعع طقطعأ: ةئامنامتو نيعبس ىدحا خنس (هفلا) هنأ ىواحسلا ركذو. - *ق. اهداتانت-

 انهمعد 1١ ةممدتداو د. بج * 6. 82: 1همأ ٠١! 10 ءاءاءومق, نضع ىلعذ 5. ولعد طعاتاا , .ظءاطن ذص [ملتف

0111110 ٌ 

 216. - 2. عئارشلا) 8. 0. ©. اهالعاو اهلضفاو عئارشلا. لس 7. ىبسلا ن8: ليلا

 ىلاجرككلا فيرشلا  ىعسلا 1. ©. ىنازاتفتلا ىيدلا دعس. - 9. حيف (716/40): 7. نمر

 20 م 4

 ك7 1 م25 6 افشل ةرياغم ز 8. 0س ةرياغتم.
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 هزه. - و. نيينذل (86110): 7.١ 20 م. 216. .- 8. عللا تبيع نب ىجأز 80 0. كبع

 ١ نب هللا, ىخضايلاز 0. ةاودعملا ىم ىعكلا ىخكايلا 1لودع مععاعي نأ آنس آكطقلل. هلا

 تاتا. طلومانادتت اهنتتعم 00[ع5أ 1 هضم عزاتك 201:05, 0ع نيم 11. 1ك. ءا 1طص 1ءاتملل عنه 0

 م0 8101101. - 01. م"ةعاعاعو ]]1, طل 3211. - © ديد نبذ 8101 زن ند جا 0

 در« خذيسز 110عرتت ةر** خيم. - * 106. لطرد ءلا آطظعر١ كط0ه111عأ) 1٠١ قلطاماام]ب آف رو كر علا.

 9219. - 2. طم عز طلع ءا هت. 1592. كتمت 28. عام 168600112 هوا. - ىدرواملا لود و

 8. 0. 2. ىدرواملا بيبح نب لود. ع 3. تمر 1 0 - 5. ه0 ىنايلأل 2. عاموذونص طقانعأت

 سلدنا دالب نم كلب ةنايلج, س ميحلاز 0. 2. مبكملا - 7. 44 ةقارس نبال 15. 0. 2. 200م1:

 نينتا اكاد قود فوصننلا 3 تاغلوم 9 ىطاشلا ىراصنالا مهعأوب دأ ند لود ند 2-0 ركب وبا مامالا وف

 ةدامتسو نينسو )1 نيهنتا) حل 9 ب ىرعملا: ا 40 ل ىخونتلا ىرعملا ن اهياس 50 10. دا

 82.0. 2. ببي *3, 412 هل. 418 (صع. 11. 1عاطا» 1027).

 220. - 2. 40 ىسيرملا طدعع !ءعزاتتت“ 810553: رصه ىرق نم ةيرق سدرك "< 9

 مزاح ىببأ 1١ مزاخ ىبأ, انا 82. 0. 2. ىاؤلاو ةمجتملا ءاحلاب اعداع 2'هي» رن. ع 4. مز 8.0١

 سامر انا 1, ضلال 10109. - 20 ورمع نب هل. رمع نب. ةطط»» 00هأ]طوو]64 000. اذهل. ورمع

 روع لهقو. - 8. ىلاودنهلاا اراخبب خادم ناووره. - “مز 8. 1”. 6 غم ]ادد 1ءافلا.

 مت 29. ا 00الصتط. 000. ؟امل. م. 12. - قسم. 81031.111,92.-- ىرودقلا) 81. دادغيب ةلحك ةرودق

 ل 9. ىدغسلاز .81٠ دنقرهس ةيحان ةمجكملا نيغلا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضي دغس. -- 10.

 را 8 ءاوادل لمع ىلا ةيسن ةروهلاب لاقدو نوذلاب ىناوادل , ءا عا. زن 0. عا 2. طدعع ع> باسنأ

 ىناعمسلا 30011: اهب ىذدو اراد ىلا للكو شكب داعب 'رآو نييبعبرأو عست وأ ن نامذ خذس قوق. بح 1] 1١(

 م. 5605. ©أ هلتدك , انطأ 110/160114 ةدطص0م 449 طتما'ااتتئ5 ءدوع لت عئاتتل“

 221.-- 3. كمد نباز 0. ءا 2. دمحم انا آ[1, 2. 5072. -- 4. ىدنجزوالا) 5.

 هناغرف ىحاوذ نم كلب كنكزوا لاقيو طنجزوا. 11106 ىلاغرفلا هردزدء]]هلانل» ح 6 صاقلا ى 3

 آم اكطقلا. متع 21., انانأ جحا أ نب كيل 1200011: كك 8 تنم 2. 06 1. 7, 111 ل11 1

 11. 584. - 10, ىورملا ماع دكبيعس وبا 1 فسوي ىليأ نب دمدكم كيا نبأ ند ىكعس ودأ. -- كل. 0

 785. 5ءرتتانأا عسر 01100 ت12ع[ع7عتلان111 عوام. - * 15. هور 1. 5 ءا] نيرو. 1". اصلح 30 7 5

 922. 2. 11. ةنسز 01.30 0. 211. 3. ىنسحز 8.0.2 ىسملا ل 7. 00. ةنس
 ! 0 فسم 61 20 0 212.2 8. ملل ]' هللإ كك 0 عدا ةجئس: 1. مزلإ زنسو 0[ 211- 57250 أب

 جالوك. - ((1. ]طم طكطملا. مس ة5أ. - 11ج. 5معع. رم. 31(6). ع ههوحتاتل 01385. 8131211181

 عمل. السلم. انلطأ انا ذم آان اكمل لعثص كيسلا (نيسلا رسكب) آنا ؟لنأأ (ممح لابس هاد عربا )

 1ععجعملات> 655م 00ءعاتل. - *0. 270 ءاعب 1. 276 (10ع. 6. 311. 880)..- * 11, ٠

 ممفست. ءاع. نك. ه0 م. 2. ءا 142. - * 14. 120م1]16ئث, ننم0 ©ةيستتف لعاعملتا, آان طلكط هلال

 فةانسللعلو م. 172. ءا ةطصع ءاماطتع ظمام1ر ميز ةعئانتساب آلات علل, انعدم ععمولم ءا 50تانأم

 0اهقو. م". ظمامارادأ (فاولاو ماللا ىنوكسو ةينافكتلا ع ةدحوولا جمقفقي) ءةمسسعت لها. د

 الادء- ؟ادءرإرت 0 ٠١ طادو- اوال. ح * 15, دسمم 491 ءاع. ل. ةصقم 521 (صع. 17. لنص. 1127)»

13 1 
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 293, 3. عاو خنس. نوكأ طلع 11. آكات. اةلدلتتك ءوأ 17 -ل هض1]4 ]ئةو دنا آطص 1!عطقلل.

 مر 761 0هععاب هصضم 466, ءا دطمتتاتنتتك هطقو 589 (5837 7). 10عد عضم اصك ءدئاتتسع آ!!1, رن. 206.,

 ا, مرا 11292. ءا مر. 12405. - ]ص خصم. ال1051. 111, م. 494. ءا دما. 350. (ءآ. م. 368) ةنصتقم

 540 ططمرتاتتتتك عددع لأ ءزاتتتخ عا مهاتتك ه. 465. , نانعلتت هضصضا112 11. اكطع هططم 1201115 1215ءانأأ. لح

 4. هلم نسر 8. 0. 2. طلع هؤير هال 11, م. 00. 60016غع5 011265 هوم. ح قراغلا ذ 001 0 ىباراقلا» تت

 1(), بلع خيي سر 0. 06م عزوز ناو, - 01. آدم 5معع. م. 622(154). ثا ننم172006 1هعاتع أم

 ممع. 5معع. رم. 360. (عل. 1؟طتاعز ءكتص طلق عوأ ءمصعلتدص ل05, انطأ ء>> ءزادك 5ءعاترتاتك مدلعتع ل1ءلاتتكو

 ممصلتن11 ه]دز15دع عانت 2210 7697 ل 1. ءاندس 0 عصام ]آ1, م. 4183 (ءلا. 407). -ح 14 دوجوم د

 2. !دوجوم. - * 4. 1001:1115 1.١] 28أ15. - * 5. 120101452: 2. 30 2. 222,782

 1. ل67, نأ 01عصأ آ]1, رت. 172 عا 1135. -ح 7.20 م. 65.

 92110. - 4. ىراخولاز 0. انه ةكطحلا. صل“ 580. - 8. ناورمز 0. 2. ناووم ىبر انأ

 د. ه. 111, مد“ 6116. عا 095. 1, م. 407 (0), انا1 بيطلا نبأ 12عأا1ل“ 010 يبيبطلا , 100 01و

 هرحرعد 5عتاحابصسأ طلع ءا ةهلأوك. 01. 1ادص 1"هدعا. كلك دن. ءا 1آ15ا. 13مو5أ. رت. 282 هوني ا ان

 همومنو معلتعد دءعلمودعتلا (. ء. ما“ 6116), ممص ؟10عم , ءاتت' !ععاتم بيبطلا نبأ م1021 عرنعر

- 0-0 3 

 هذا. - ىسخرسلا أ: ىسخرسلا» 015. آه 1كهوه1. 1. 1. - طدتطداد علا. م. 185. - ]نورنا 26081

 11 0.2 3 1هعمو زادأ دل1واموؤ. - 8105ءاطاقل“. رت. 29 ءاع, - ظلتا:أؤأ1 1, 451 ه5(. - ©. دعس ىمبأو

 8. 0. 2. هلع شيبعس ىبأ. 11. 20 زن. 200. * 5. همز مر“أ, نأ آمتطات علل. م. 164. عا 5اتتزتأم

 رد. 1444, - ]عزكم جعمعال آآ, م. 176. - هو م"(و دنا ة[عتتتو. 1. 1. رد. 88. عا 0. زصاته رج. 510. !. 8.

 92256. - 9. ةعيسلا داروالا. © هسصقاتعد مدقاننادا ظعبسلا , نن00 8. 0. 2. (عبيسلا)

 آداع نم 1عواتطار 21. 1475 1681126. - 10. جمل ةيعداز 71 000

 92926.-- 3. هديعلز 8 0: 1: هنيدعكاأ - 5 نيدلا باهشز 0.1. ىيحلا ناعرب. ىلا

 ها[. ]طم ةكطقلا. هد“ 507. عا ةضص٠ 81051. 17, م. 2

 997, 1. لديثز 2. 0. 2. ليديت. - 3. 2:0 موجنلا ماكحا ىف راوذالا 1[انقا1-

 ؟ءالذن5 !ءوأ ناتلا موجكنلا راوسا ىف ماكحالا راودإ. 1اذه ظطقلا. د 1835. طلاع (ناملامنص همم طقاتعأب

 معودنع 005. 1, 351 5و. - 8. ةدرفملا ةيودالار كك“ فطلدأل. هل. لع 5وعإت رت. 540. - *[1

 1 ود]رعنات 1١ 1 ى] مررت, ع * 16, طم 7101007356 - هلع 02 كتصع لانلطأم مععاتسك 101ه0[] 06 -

 ه0 - 0م: هعاتاطءصلنزب عوار - *10, ةاطعععلمبتأ .1٠ ء. ا ع'درتنست هارتاقات ءان اعاداةلعل»

 ههه, 41. م1 خئسز ءأ. ]ام ةكطحلام مر ل 103. ح 8. ص216 هيث عا 0. هاهم - 6.

 عسي ال امز هل. ال, 0. 11278. - 8. مساقلا ىبا نبز 8. 0. 2. طلع ءا 01135 مساقلا نب.

 21316. 01 6 212 657. 6[ 9120 5 0. نكن زئرست 192. 61110201 هداك حمس - 100 طم

 ةنيدم ءارأد نمل ءولتعع5د هريحمعو دعتطاتسا, ةردانل 005. 1, 192. !عوأاتتع قائهءاتأ لانطأو ا'ءعاناتق

 ةنيدملا لأ ءارأ ,, [معاهاس5 لع اععئطاتك اهكاتاسات5دونانع "ءامانات ا عدع هدم عمان1. “© - (01 [1], هت

 7305.  +*ه ءا* 10, 11: 0عأ 1/0) 1٠١

 224,-- 1 ىباراقلا . ]اطرد 1كطخلا. مل“. 710. غهلثدك ىلاتلا ذانسالا همر ءال تان ان

 وطسرأ 60161[405ع5 فاننسالا (52©. لوالا) مع مهجععااعصاتورزتت١. - 4, 20ه5ا طابخلا طيسأ 8.20 2
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 200م1: هأع] ةذس ىئقوتملا ىرقملا لمد وبا ىلع نب هللا كبع وهو, انأ ل. تن تل“ 1527. !ععئاتنل“

 شرف هعمادملتو. 01: 1[, مش 9296. - تانهعبراز 8. 0. 2. تاينيعبرا.

 280. - 9. ىلع نب كياز 0. 2. ىلع نب نيس ند 0216 - 117 210 عيلاعلا) 12

 هلنام 8. اعط. طمكم ذم 1'ةط. ءطتعمص. ىانتط ةضضم عل", ةلصع ةهدحصأ 0انطئاهاتومع ىنيلاملا 16ععملاتس

 ءوأ. 01. اطاتطط ءال. م. 234. - اعزب جع687. 111, م. 38. - انا. 01355. 01. 8ل11. م. 11. 5“

 نقيب 7*  لع ؟وننو ا - لك« 6هنزو ز. عي لع اته0ا0دطتطاتق , ان51 5022 نيعبرالا !ععتاتسال

 281. - 1. © طلع ىملسلا نيسح نب حمد ةصرصفا] هممت, عانزتال دا“ 209. تا 309.

 ىملسلا لود نب نيسح ةممعءالولتك ء5أ. آ1مل'و طا. 1258. نيسح نب كوك عمانتل, عأ 2ط3عع

 1ععاتم ر نأ ءزع 201. عا ظدعات» 511, م. 314., كصص. 11051. 111, م. 54. ءا آتط. 0195و. 25111, م. 8.

 م 33. مواعار م72ع1عع003 وأ. ع 2. ىقوداصألا» 2012617 ءّزات5 نول كيع نب لييعمسأ قاب

 01. حمص. 81هو1. ]]آو م. 166. - 3. رصنذ عيل نيعجرأ ذ 61 م1. ىناعدولا نيعبرأ د نتت1 ]!1طعدع

 طختتل لنط1غ 10لعر> ءوأا. (01. م:دهعاععو 111, ماع 4728. عا الآ, مت“ 14201. 1نعتمس 8. ةصاتو 4

 سصماضمنك عدذدع (:ة0زاننعو 0. 2. حصصتتص هصئالسمأا. 10عط 8. عاب طل 438. هلقلق 594, ماو

 نيم 0. 494 مدصتأا, 0عااتصءاتنتت ءوذع للعلا. - 8. ةنيايقملاز كل“ دش 427. 1. ء. دانسالا ةنيايقملاو

 نأ ع2 عل. 20 م. 234. مدلعأر 1[ نأ ا[”2011008ع5 هلصأر 01131111 3116ا[011(داع5 ل15ذءطاتوصا.

 9. ةخيلدعلا : أ. 01. 418. نولوط نبأ 02 61 2: رع مالعالا روخسد طقصع عامذذدسص طقاطعما:

 كنسملا ىفذملا ىقشمدلا ىخحناصلا ةريثكلا فيناصتلا بحاص ةمالعلا خروملا ثددملا نولوط نبا

 ةءدامعوس غلب هتافنصم ددعو 5 وأوط نب دكمكم نب ىلع نب كمكم هللا ديع وبأ نيدلا سمش

 افذصم رشع ةينامثو. - *6. را ]اذ ضانر» ٠١ كلوي 1170' ءثررج. 01. 1آلطحص 1كطقلل. صل 32.6 عا 00

 طرععل. مه 392. !ول. 15: ميت وبا.

 282. - 1. ركاسع باز ها“ [ط٠ص اكطقلل. هل 452. .-- فةصص. 8[هول. 1آل, م. 28.

 لحس. 5م6ع6. م. 18 (55) ءا م. 240. - ©0تعصام 11, م. 163. - 2. ءا 5. تاةيعبرأ ز 0

 تاينبعبرأ 1. ©. ءمالععازمصمعد ةهضقعر وننهع 010130ةعلصاح اهلهم ع5 ءمضاتنصعصا. - 6. ءا 7ب

 روبجلا نباز 8.0. زمجلا نبا. 01. نس 1409. - 19. ظاو واو مماتسق 1ق170111. 01. لونا

 ه5. كمألأ 1828. م. 59.

 22:5 7 ةيبذا املا نيعبرا١ لداه هدضعلهفلتو لص 5. طقعع 2001: تايذأ حلايلا نيعبرالاو

 ىراصنالا ىدترزلا ىسممل نب فسوي نب ىمحم هللا دبع ىبال. - 10. ىفقتلا نيعبراز 6:
 11, نا“ 3820. - ىفاهفصالا هللا ديع وباز 8. ىرصملا ىلاهفصالا لضفلا نب مساقلا هللا دبع ودا.

 283/14. - 1. ركب ىباز 8. 0. 2. ركب ىبا.  داهأملا ف ىيعبراز كك. مس 389. ح 8.

 44 ىجلدلا 0. ءا 2. طقصع عامدودص هع روقسد طقطعما: افشلا حراش لاحلا حقفب ىجلدلا

 15. ةنس قوتملا ىرصألا ىجفاشلا دوا نب لمكم نب حويكحم. - (1. آنانط ءللل م. 100. ءا انعام

 26051: 1, ر. 407, - 0. خ0 رداقلا كيع 0. ءا 1”. هع ريعلا طقعع ةنواهضأت رداقلا ليغ ظنا

 ام رمأ وهو دالبلاو دانسالا ةنيابتلا نوعبرالا هلو ةثامتسو ةرشع ىئنثا نس وذ ىدكم وبا ىواعرلا

 داليلا بارك تدعكم هدعد هوجري الو حا هيلا قوس. 10. دؤ# خلسز 8.2. لأ خنس 01 01

20 
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 6هأ طاع كر م. 5 (1). ح آانعام2. آناام 215. 1830. د. 92. 001. 734-732.- 14 تانبعبرأ : نا

 تاينيعبرأ» 7 *ه. 27ةىدهيماو >ءععءاطتو 2ءوعتضت. - 015 عالم ععموت, 111, م. 209. عا 0عم5

 دنط 1) ةلاوامو. - 13. 19ه هعم4 و ءك. ةلذس اكطفال. طن 445. - ةمص. 3[هوأ. آآ, م. 588.

 دص٠ 5معع. م. 40 (135). عا م. 242. - 1هنتاناذ عالم ص. 101. ك. 5ترصمام م. 26

 28325. -- 1. عمز 1. نم. - 2. 40 ةكجحصلا نيعبرا ذه 0. ءا 2. طقعع 8

 اهولاانا“ : ةكفما رجا نود اممف خكحكصلا نيعبرالا هل ىليقعلا ىرهوسلا نيدلا لامج. - *9. /1011-

 مما ٠١ هط مانع. ح * 20, 189052113 انغ ةيجات0 آد لكطقلا. طض 672., ذص 81هدعطاقت م.

 150. 389. تا نط كلام م. 102. اعوئاست 11ذ6 امسعم أ 11, م. 120. ذم 0. ىقيِجَّدلا ؟تتماسس
 ءدار عا اخص 196567674 معهدتتساتحصلتتصت ءددعأار نأ طعام ععموت. 1, م. 390. 00ءعام خأ ءتنط

 11 1 ىطسأولا 3001ادصح دلكر هتتاطت 0 نطلاتست عدامتر طنع 74[19087 1عععطلاتللت 5.

 0عراع زلعسس داع ىقيددلا ىبأ ةصمعااداتتع ءا ىب ذه 0. 200ئانصت ءقأن

 286. - 8. خ*يلدعلاز نك. مل م 387. - 50 ةدولعلا .1١ ع. نان56 هلأقع كالصأ هكا هلق

 ناتحسضتس ةمعامكاهأع5 34 نلاتسمس هتائتصعس 7290 عقل مهووانضأ (اعدانسأ العا ىتلا). ةمرت ءا1ةضاننل“

 م88. 50. ىلاوع. - رساي نبز 0. ساي نب.

 2837. - 5. 40 ةنس ىنوتلا 2. ه*# 3001[: ونات0 لاتعو 2ع5علن. ح 7. ىدنكال 1

 ىدنجشل. 06. ةاتطط ءالم م. 89., 52011[ 15أذط. عا ه1. - 9. ةغنيابتلاز 7. 80 صصص 387.

 +ءجا 7ع ئيمز هزاع لو" ةمأ. [ناحتسحوتتع 1عوأ مماعدأر نأ ؟210عاتتتل, 01. ]رعت ععموا» ]آ, م.

 ءا مما. 8), عأ 1ادص ةكطقلل. صم 633. - * 192. 1107 ءتن0: 1. 110]

 ©2©, - 41. نتس: 8. 0. ىنسلاو 1>. تيسلا ب - 4 طرشبز 0. 2. طرشو. - 8.

 ىسلدنالا ز 225 0: ل ىسلدنئالا ىطانرغلا» 9. دعسوبأز 0. 1“ كيعسوبا, *3. 12 ©:-

 ءاررنعد01 ١١ لق ءرو- د03 لا نبأ نأ 1". طلع طقطعأ ءا اال, م. 627. معمعاتا هلصع ةتناتعاتلو

 ىادلسم نمار نأ 5. طلع 01100114, 1211130 220005 هضط0. 1151 0ع هصمم 063 «001عع5 5

 ءومصععماتاتسأ, ةصصاتلل 7608 8. 0. 1”. طمع !هعم طقاطعسأ, ءءاعتت صاتآآا1122. - * 15. 01051 انك

 ءمعممستتسوأت5 1. ع. الكر 01136 08520111056 16101111181, 1[ (ةلع عرز) عرزلا مأ تيردح 6.

 989. - 2. بادالا فز 0. 12. بدالا قى. - 9. ىدادغبلا: ى. 0. 1. ىلبنأل ىدادغيلا.
 ب *83. لع هءعماعمألل5 طم720ع01عا1عانأت5 ظصااتك , داكتع لص انم011عدوانلت : 0ع ه:ةالمصتطاتق 5. م2ععا-

 طات5 5دعات5 , 501 عمصت دانك.

 2/10. -- 2. باهشلا ىف: © رابخالا باهش 17, 0. 7691. - 7. ىزيربتلاز 8. 0. 1.

 ىزيرينلا ليصالا ىثارسلا دومحح نب. - 8. ىسيلبلاز 0. 1. ىسيبلبلا 21- 54[5![88 (طمتطا ءال

 م. 42,) هزكع ظ1- 12:16 ءند6 (ةطاتلك م. 118. ءا 8[هدعءطاقتس م. 93. عا 113). آتاصنسواتع 20181 طعام

 ععمعل. 1, م. 169., 0ةسك ل (قينرغك) 6 1 تك ىسيابلا عراك د01 هر

 مهوو. - 9. ىدنجلمل ٠١ ىدنجتل انا م. 237. ها 0. ىفنأمل ه00ذ16 - 11. نيحشومللو
 0. 1". طعاتلات5 : ىيدشرةسهالا ح * 2. 111 - ءلومدو06 م10طةلتتللاعرم "ععاع مائهدتتصاتدأتتتت عقاب ءاتته

 م. 488. ذه 0. قلا نبأ دهتماسم كلاز و0نقص1هماع» م. 501. 1. 7. كارو - ءآوعزن# 05115 عملات

 ةرتتام. - +16. 711هز رنه ٠١ ل1 مز تنل
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 2101. -- 2. رشتز "1و 21. 13584. سرش. - ةيونملاز كل 0. 1. ةيوسنملا ءا ةيوسنملا,

 - 4. تاكبستز 0. 1. تاكيسي. - 6, ىدايعلا 15401-171: 1. ىدابعلا 11- 4040. -

 01. 50 طتصع !1ه عبرت 111, ند 4408. -ح 7 0 0 ءاعرد لام.

 هر, 3. |, خيسر 0. 1”. 7ععاع زل خلسر 011310113123 ©001عع5 ؟ةضأتك !0ءأ5ك لت[ ع-

 نصا. ب (1. 000. 1200. 311. 51. 337. !. 22097: فلاو ةرشع عبرا ةذس لاوش ىف ةكمد هتافو تناكو

 ةالعطاب نفدو. - 6. ىاعدولا نيعبرأاز ه١ 30 م. 281. - * 2. داساتاناتف 1. ع. هددحصتطاتق ]تتح

 قتطاتقر وناتتاات5 1911035015 ء5دأ ه5. نتتتاناتك ءّلاتك ل]ان16غ5 ]د0هصلقع ةرواب  *+هب جاجمحتا

 بص ل. ع. ءزاتك اتهلئانوصع5 ءاموجلا. - * 9. 1مدو- ءاب»م]ء]عقرو طتع عا ةلتقف (ن. عم. 126) !.

 1 ارز - 1 نقلملا نبا

 927. 1 بايالا 6 7

 لصاو نبا نيدلا لامجز 8. 0. 1. ليصاو نبا هللا رصذ نب ماس نب دمحم هللا ديع ىا ىيدلا لامج

 ىفاشلا اع ب ةز»ب خذ 1. ءانا1 8.0. (1*. دكعز 19 خنسر, نأ ثطساأ. ذص فدع. 01051. 7, م. 144.

 . خيشلل ءاتسن ق. 0. [ح.-

 نارقلا رفاوجز هك ]1, م. 4298.- 3. ةصاع لاكتشرا مه, طبصع !ناداتتسم 30 2231:عتم عانت 018311:

 ىلماعلا كيكم نيحلا ءاهب خيشلل هحرداشو تعديلا لغأ 2 نع ةيورملا نيعبرالا - 4. دمحم نب

 ىرعاشذل 201 ىرغال كاقم ندد 1 ىرعال دلقم نب كمكم نب. ع 01. طرعان. جعمق. آر م. 64:

 ماشلا ليحاوس نم ةابج برق نصح ةيرعا دل. ب * 2. ةملم 687 5و0. 1١ ةصق0م 697 (نمع. 19. 0ءام 1297٠

 21114. -- 2. عيمج 0عءاعجلن3. - 6. امهنم 0عاعملتت1. ىصولا نباز هلا 0. 1.

 ع6اناذ5 ىحولا نبا - همداز ىحو' (ىقوذزالا حيا نب طيكحمز, ونت ةصسم 1018 هائلا. © 0ع

 هزانك ءمرصتس عماقتتم الر م. 659. جالفلا نبال ىنغلاز ءا. الر دب 12494.- 7. ىلالطسقلا ليكم د

 8. 0. 1”. ىقالطسقلا نباب ريهشلا ىكملا ىرزوتلا كويدكم نب ىلع نب لأ نب كمكم. 560 85. نبأ

 هدصتااتا, معع هلثأؤ !هءزو اععئاش“ - * 1. 1اررن- ءأ -همءون 1٠١ آ1ارن- ءاتضوأبأ ح 11 هل اسفل أ

 2145. - 9. اهب 1٠١ ء. ىليا مورجع 5ةعرلات5 ماهر ان( عع 20]هءاتالو كتطواحساتاتانلال 5111+

 ماعدلنزط هلل, - * 17. هةععاتسلتتت 22001012 2211013ع طمصتنلل5 ٠.١] ع. هععتس0انن3 هلم عاتلت 10-

11115 1٠ 

 21 0-0 8 نيمهاجلا نباذ اذ 0 1 نيمساي نبأ. بح 1 نريسح ز 58 0 1 نيسأل.

  مزنوقتز 0. .١ 5. خصم. - 4. 4:1 هه7*© 1. ل1 270

 هر” 2 نسل باز 8. 0 1 نسح نبا. 01. 15. ( وسأل 1 نوبا) م. عا 57.

 3 امس دا ل0 0 1: 00 دسا 01216 001 177 51 72602 غ1 1 16 6 ىلجلا 0

 لاك ظخعمنرلا ىبالز 0. 1". 5. ةقيفرلا ىبال. 10عص 11, مس 8009, ءا الإ صلال 5

 5 عرتتاط ةملدننت ١ عوأ ةخقيقر نبأد صاستانات5 «0ملزعزانان5 ظخعبف اولا ع نبأ ممعاعم عضلاتك. 01. ءاتدس 117,

 .٠ 8609., ها 521901 (قاىلا 000. الذد0.) 11, © 270 0 طفادءا: ةسماقل ةنسلا ىف) اهيفو

 9 كوك“ نبأ رهع نبأ كوم انثلا وبدا ىيدلا ىيددس لضافلا ميك قوذ ٠١( ©. ةثامتسلاو نيثالثلاو

 لغتشاو ةثام سمخو نيتسو عبرا ةفس ىف هدلوم ةقيقر نباب فورعإا ىوناأل ىلابيشلا عاجتت ىبا ميعربا



202 

 سودرفو ءامكحلا نوذاق فيناصتلا نم هلو مهدنع اقرثو كولملا ملخو ىنيدراملا ىيدلا رخث مامالا ىلع

 دصقلا ىف ةزوجراو تايمملا ىف لئاسمو بورشملاو لوكاملا ريبددت ىف بواطملا ضرغلا باقكو ءامدنلا

 خلا فشمد ىلا هعم مدقو فرششالا هدعبو لداعلا نبا طحوالا مدخ رعش ناويد هلو. - لدتت ةانم-
 ماعملو عئتصأر, ونتوع ؟؟نئاعمأعالأم5د (6عدعط. 0. خيوط. ةعصماع م. 160. مخ 289.) عدو 8. اكطن

 معمم. - 6. دامعزر 8. 0. 1. ىيدحلا كاومبن. ىسوهفقا (200 ىسهقفا) ر انام ىصاققأ٠ 0

 ارم. ععمع 1, رت. 84. - 9 ءاملالا دارا ؟ه”اهكهدع 1لعرت هرانتق ءعوأ 100 ءايثالا ف 11

 25ر6.  *ه. 1١ ]هلام ٠١! آلام: طمعا عم

 دله. - 5. ه4 د5 خنس دودح ىف زد 0. ءا 1. طمعع عامذوو عي 1[عصاصتا عا 0هالتث-

 اطمعادذ !ءعئات“: ةداعبسو ىيرشعلا لعب قوذ. - 7. لضف 208 رى, م302118(1235““ ءوأو 864 ىر ءاتح

 ءعدواتك ة2عان5““ 1. ع. ةععات5ك مه211عا1 للان101 كاعالاوعر, اضاع داعااجتط عا تح عات701ة 01101. ل (01. ماانلقب

 ندع رعرص ةجصاتعدمأب اللعب م. 284. ةصرتا ل. - ه8. ىدجللا نبأ (8. 0. 1. ىدجملا نباب فورعملا)

 !عععدلاتك ءدا لد: - ءاربوز لف (ءا. آ]آ, مل“ 3990), عا هانألا ةصصم مم, (0. 1. طتع عا هلثدك), همه

 مه, الأ 8. طلع اتا. - 9. .ةاسملا كارز هل 111, مت 6778. * 14, م0 عمامساتدع 1. ءريععو-

 ننو. د *15. 15: - هامور لف ١ آطدن- ءاط»مزللن. ح * 16. 9505 ءاع. 1٠١ 850 (ةمع. 29. ل[هننن

 1446). - * 18. 0ع نهتم 120060 ل1ءااتن) ع5أز تك. 21. 4

 9/9. - 1. وكذز 8. 0. 1". هيف ,يكذ. - 2. داصلا ىف ةركذ قابز مدهانان5 ميل ث. 0.

 1[, رن. 5402 ىلإ فلخز 0. 12. فقاخ ىذلا. - 3. تشرال 1. هانت 8. 0. 1”. يسال. -

 (0م15 نيحتهلا اياصو مععستع دانط طمع اناتتلام , 2ععاتع كانط فرا.عملا فراوع (11, مس 5401) ءمصتع

 1161101:هأ ان. - 11 ىببأذ 82. 0. 1”. هنبا. 01. 0000. 2ع50. 368. ءا 3851. 1501. 16" عا 7

 هزدع لاناط15 لولعم ىبا ح هداز لولعم 256501011 ءةوا. - (0!. كافإتن (قئاقشلا ليذ) م. 183

 187, انطأ رن. 150. ىدنفا هداز لوذعم ىرادامأد ءماتتتس عضم ه2تمنن1 عا رعد طلع ههتتتقله ؟اتكأاتك (10-

 لان, - 01. مدعاععو "[[ةهط. ءطغمصما. م. 183., انانأ ة[ان[ال دمحم نب كمد لوس هدأز لواعم

 نمت تومان. +0 لمداواأ ١٠١ كععل. ح * 17. قكاا'اده'10 ٠١ للطن “0

 22500. - 1. 0110120060 ع5 ريم مالك رمسفت جاتو ندع مانت عطانا 1865 ءاقعلاتمار

 ةلتمالللا 972 ةلعمت 8 عو1:ع ممددأمأب طاتعاتكو 1ع 0ع5ع1م. - ثلقوجتت ١.! !. م. 182. عم3لعمد ؟عرئاتدذ طه عام

 2. لاقنز 8. 0. 2. لييقث. - 9. فلاو ثلثز 0. فلا دعب تلثو 1”. * 9. لك ءوددانفإ

 .٠ عدد1 4ك - * 16. ةصاعر ر,انك0116“ 800ع: م 5مسصونم طسص 1. عب كانط ةطتط علال

 د51. - 6. باطل ليصفز ها. كان“ ةك515111, 19. صقرلا زاوج قف ةلاسر ماتكنلا113 هاذ

 [1. لكك ءورصصت عمدا, همعونع 116 ة1نلاتن لل: 1'ىءعبءاعات# دنللم اهعم مرعضاتمصعاتت !1ةعلام ع

 97 ةمذم ىفذ 25 4 7 خمذمي. كك 435 6 ىواكسلا 13 1 طاع 17, رن 56531, 15

 1054 ىركانسلا 1و - ىلمي'[ ةزمع لسلام ععاع اععئات#, مطاصاتك ”ععاع بكل ملكه ناتو

 * 18, 9 ]] ةتماو "ععاتانك: طا 5 لوم“أ.

 2252. - 4. 056 رصن نبأ 8. 0. 1. بلحب ىفاشلا ةاضقلا ىضاق 105ائانا ا. - 7. ىب

 لودر 8. 0. هللا جبع نب. 1". هللا تيبع ني. ع ىنوملغ ىبا, 0000 ه0ه0ل1غع5 هرصصع5 طقطعااب
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 معالصعصل نلت عددع 10عاتتتخ طععاتع كانط واتا عمل نوباغ نبأ 10 م7 6 07 11 :129592 ١:21

 1”. 11, مد, 2784. - (01. 8[ءاتتتق. 0. ه مللم.-- 9. برعلأ 1. ءنصص 8. 0. 1. 5. برغألا. |

 10. نورصع لأ نمأز ؟. 1طص اكطقلا. ماع 334. - *1[1. ل45:-هد-ءل-07: 1. كلك! 52-60-76

 .13*  15ز 611(: 1. آطاد: 61م 1يرامن. ح *  16, ذم طتقاماتتك 1. 0ع طتئاماتك»

 93, 83. 01000 ]1ع طلع 9/1 خس هعاتت مادنتتت 5ذألأ, 2ع5ءع10ز 8. ا8211112 7ععانات5 911 خنس

 اععئار عا ندتم0 كاتصاك م. 159. مماهاتتست عذار هىل/# 0” ني16 ةسحم 960 ةلكتعر نأ 8. 0. ©. مءععاتاتك

 ؟ماتصأ, 9783 111112[2201 عد5ع, عانت 3220 979 صدم ةطصالات5 5ا1معاةاتاعتت 1155م م>0طة1. كلود

 جالو 0ع ءزاتك 220115 اعدت مماخع (”ه0هصاتتخ, نأ آ171, مل“ 13495. , تطأ هصطصم 976 هطتتودع لل انتا“

 كات ةصصم 9607 ةلطتتع ال1>ل5ذع, 110ءرحتتق ء>ع 1[موللتك آ[ع2طل5 الو م. 320., تطأ همم 973 701“-

 انيسك ءعووع اضدلئانج“. - 01. اللعب م. 217. ءا 577. - 5. ىنفغتسيلا 18805109/ 871:3 ةعترتوأ: أ
 ان

 عامووو ه0 طسصع !10ءاتتص طقطعأان تنقرمس ةيرق نيفغتسر , ءاهم 10510و/ 1 ةذكع 1غ هداهوأ |

 (ىنفغتنسر) انك اناتاناد عال. م. 116. انلأر 1 عووعإزب - انعاجل. 0 نفغتسر © 0173113 ©1-

 لون, - 105 ىفنشل 8. 0. 1". رايكلا ىديرتاملا باكعا نم وعو 125610.-- 7 عذمتملا !

 عقمتملا. عتمتلا ءو جعالم عوار ناتج ةندد»7"© ءابلتح ؟151اةانمصع دوعن ءمصزاتم علاتتا». 01. 11ه

.2 

 ءوأر 4 مركم 1١ ع, طمصماةصقاتف , هماطألال5 طتع 1لعرت ء5أ نا:00 31185 "ل. هت زيزعلا (ويرعلا هحاول).

 *90. التو هدم 214 0]ءور» »هزي, ح 1810ه]ععط"عدمت ما"0هططوطتللاعر» دمصتعت نائل مالت

 2ةولإى - 5 ناخ رجم 15 ناجح رهمأب. تك 0 عدتفيز ا 00 حافي تك 41

 8. 0. 1”. بلع, نأ 7. ع. ][آ[1, مت“ 6585. عا الآ, صل 13706. طصصاا 226101112 1013301, 10171855

 مععالان 5. - لوا. عا ظحاس“ 2511, 426 (3). ةصصات5 ءزاندك 120115 1[عصمدهنا 01 اان. - * 5, ى/ة#-

 هنمتاة د طنطا ءال١ م. 152. ءك. 5كدمما. م. 127., طع. ععمو. ]آ1, م. 105. 5), 8[هودعطأ. م. 20. ءا

 82. ءا ةاتاتلل. م. ةوا. ك7 م« موتقو نتحمل دعتطءصلتسست ءرتتام - * 8. ظوربت»1خ] لنا 1 11107 1٠١

 255. -- 2. قوقلاز 8. 0. 1. احبذ ىقوتملا - 5. وحنلا ىف داشراز ء ١ ةاطومال. م.

 481 (32). - 011عمأم ], م. 348. - 82027 ]1, م. 47. - 000ع> آعو0عمكأو نب ةضاغ رمع (1.6),

 ون100 8. 1. 5. حاطززءلنمأر, ممصتأ عا همرصتمت ىلوأزلا 80016. - 01. ]اص اآ؟كطحلا. جدع 328. - ةصاط

 عام 190 (0عز)ب كك مد 5766 را 05(4)) 12 (فهز)) 250 1 57 فيتلاب 2. 0022 5

 قيعيتلا - 8. بج 1٠١ بك انا 2. عا 0. - 01. 05عصام آ, ص.348ق.-- 11 ىداز 07 12 ود

 مواع. (1 17, مت“ » 8645. 0 نراهم س ]1 «ععرم لان ءودع 510 عانت“ 0 انكاان5 عمل1 ءاطانك

 هر صالات نك. - (1. مصمم. 0105أ. 111, م. 2060-2585. 131عنتو. م. |, ملل »م ءعارتر 82. - +5 ب

 11 هدض] |[ ءعل-00: 1١ دطتومع 71هموز] ع-عل-لطر. - * 10, 19:0 نعاممعت]ب. ةطم آكاطقلا طل
 لن ن ةمم اص مسن ناد نم

 328 هبدودنسرد 5. «دوةسرد (؟هرح معدتك. عا ةيهط.ل. - 0ةصسق هدوةسرد كانا تمسرد ©! هيونسرد

 داتا 7. فنح. .14*  ننتوللو 0عطعات“ ءا مادععأا 1. نيحاعس ةضصقأ عا منماطنلاب - *90ب

 50111 دل. ك١

 925066. - 4 ع 1. 2 ا 0: ءاالا ع[ 61 117 21 29052 001 ىنيول 66مل عززت

 220060 مح قود عمن عع ل1123 عوار عا الآ, تل“ 12516. , نطأ ةص00 039 2201115 ةد5وع 01علأ101',
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 ءا ملم 18907. طع همصتصع ]م50 ن٠ آطانطاط ءال. م. 99. - ةااناك. م. 3906. - آنعالم ععمعام آب

 م. 376. - ظفدتتوأ ل1, م. 143. 320. 329-827. - 5. ةنسز 0. 1. نس قوتملاا ل ه0: 2“

 ؟بءب د 70 ماهي: 0.17. مامهبءا- ا 9. ىرقأل نباز 0. 1. ىرقاا. 131[2ع. - ىيفاشلا ىنميلا

 قوتلاز 2. 0. 1. كيبود قوقلا فرشلا ناوذع بحابع. - ىو" ءرعل-0 1ك, طم 8394. ءا ةلثفك

 11. 1". 82. 1.1, 0. 1”. ف... 1اتصاتك 76عام 1: 0

 ءعودع ؟10عارب. ب *؟. لمصءتتت ٠١ طا ظهور. ع * 10, 71ه: 01 هلع ]!1ه7:ءت208. 0 ةطحنتك

 ةردتلم 8837 201111115 6556 01علأ111»

 نوم ةعمقطتل, ةتطاط ءلل. م. 42. ىدحترم ها ذاه ةاندص اع. معمول“ 111, م. 84 ها 8). - 0

 آطرد 1ءكطملا. مري 215. * 19, 980 12 908 هزاع 907 طا013201113 55م 10 أنتتل“

 235.6 -- 3. حالبصلا نسز 8. 00 جاالبص نب. ع 5. 1..ز 8. 0. 1.و. - 8. ناجرب نباجو

 نام كنانم مانع5 001665 ناجرت نبا ءاننت 50هوتأأ (01355, عاتولتتلا . م1. 147/4 هعءضتاتاتصا. 50عنل1

 هرقل ًاللقنلت لاجورلا ىأ نبأ ىم فقخ , 00004 همرتعت أ هل, ه0طتتهةأ, 560 انتظع ناجرب نبأ

 مرهعاعت عجلت عددعا. ةمصلعمت هضم 627 طمتناانا1122 655م للعلا, نأ كا 8.5. 0ةعاععو

 ناجرب نبأ ١" 6. 1ععئاانلا“ 11, طل 7449. 7463. 7473. "آ, مق. 9808. - * ؛4. لق كنان ---1

 .1٠ [2برب ل4ط0- وأ -دهمرو رت: ب. ح * 15, 586 ءاع. 1. 627 (ةصع. 20. المال. 1229).

 2ّإه.--- 1. بيرقتلا : هل. 11, صل 3468. - 10. خببتحان وأز م. 0 خيحانو٠ -

 * 11. 1معاعوأ راق (0. طنع ىنَفْعَتْسولا): 7. 00 م. 2553. * د0. ( 01! !طعوأع ٠١ (ث نط

 2:59. - 2. فاكلا ىف قايز كك. ال, صنم 10800. - 4. رم كقوز تأ. طل“ 5073.-- 5.

 نييسالا 2. 0. 1'. نيسح. - 6. 40 ناعنلا - هيد وعم ع105595 ءاء ةيهش نبأ خدرات 10 0. ءا

 1[. 1ءوزان: فيئاصتلا بحاص ديفلأ خمشلاب فورعأللا ملعملا نب ىدادغيلا ناععنلا نب كءدم نب دود

 نم رثكأ فتصو فلسلا ىلع نعطلا ىفو ةضفارلا تالالضلا ىف ابتك فنص مههلاعو ةضفاولا هلع

 ةتايعبرأو ظوشع كتماذ خاس قوت فنعم ىنقام. تح ىلعز 280: 12 قيوكم نب ىلع اد *42

 (0ءمن]: 171, م. 14141. ةعترتدأ 4ع7:0]. 1ناضتصت عذأ "ععاتتك#

 200. - 6. ىقرزويل) 8. 0. ٠ ىذدرز ومأ ٠ رك 20 ما تلذأ هداز ىراهتنبإ 0. ©.

 هداز ىراهيب. كاافسعمس كل“ م. 208. ها 111, مل“ 6992. - 7 0 باز 8. 0. 1”. نسح نبأ.

 نسح عا نيا نيسح ءا نيسألل مروردتوونع ممصتتسأاتل. ع 10 ءانعلاو 6«( ءانغلا) ىك. 8.0

 2. ىنعلاو ءا ىنغلا. كا ءآ. 0طمعوأام عل. لع 5ةدعإل 1, صم. 0.

 201.-- 7. ىلحتملاز 1”. ىلكتلا - 8. ىتافيقلا :عءاع ءاتللل 0 ىشافيتلا 16مم لاخخ0

 هذا, ما 1لعرن ةفدعتتا لع كاحصع ذص آطن ةعطخلل. انهصقاب 11, 7(185), تطأ ممددعم 2 111ةقطر اطغع

 ةهصعاعمأ موعد, ةاطمسأ ؟هائاجج رتلع5د ام اطع ةمصاط هآك 8هصعر 0عجتتهصلتسب ع55ع للتعلام انو

 شافبت ةهلاعرن !ها0132 سافيت 0هءءاناثللا ١ هت. ذص ظلسضم. 1, 203. 237. 244. شاقببت هاناعال ط 272.

 نانأ نعدو لعوعضانزاس“  عكلمع نسمع 11, صوعأ. م. 115 مممصتتت !ععانومصع ك0للعا1122 0ما1120111113 115[110و

 يىصتععملح ةدصتر, ءأ انطتومع انطأ 1و7 4ى/ن دترردأ 1(/ة4ى]ق عدا ممصعت0انل2.-- 8. ءا 1
 .٠ . 7 . . . .٠ مثل 7 -.

 ىثاغبتلا طحانعمإ. - * 5 زم سمعداتمدع .١٠ لع نيدعدانودع. ح * 13. 1" هداق ٠١ 1[ ةم

 17. 1110ه«: 10 - هلل - عسا ءأ 1٠١ 11و عل - بل لعصاعأ طلع ءا ةلتقك
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 262. -- 5. ليزن ىرقملا 8. 0. 1. ليؤذ بيبطلا مفن بحاص ىرقملاو ©ا ىرقلا تان

 8. ءا 0. دعيتطءملتتست ةوا. - 01. 6هجدمع. اص للطع لقا. هأ اطغ اكمط. طوص. زص ةرهتمس 1, دعت ح

 7. ةحتافلا راهزأز 11, د٠. 3908. مونت تقتل خكافلا راهزا 1ءوئانت. - * 7. 740ء»»: - 1-1146 ١٠١

 مور - * 13, لع (ض5ه010متطاتق هزعئلادلتس هللومتذ 1. ع. الذر 010186 05 22838عمال11117 1211111610113 311

 م0هادز[ةتعتتت 111هركاتتط , ناتأ عو5 "عاعرتاتصأر 122620310 205 2031186>6 ةاتطأن

 15103210-90686! 2:15. هدقع.ا - 2. ىشلك زك. 8.20. 2. ىشلكر - قفز

 0 2 47-35 ةخيرشرالا : 120 0 ل ةخيهزالا 11 71, م. 313. ©[ 1! 691 217 1 12

 015. ةسصاط. عم م. 206 (84). - 8. طوطخلاي ٠ طوطخلاب. ب- قةطبالع طغت 1٠١ ع. 1ةفطاطق م2340

 ]اه طقطوا: هايلو مادقالاو فكالا ىف ةدوجوملا طوطخلاب لالدتسالا نع ثحاب ملع ريراسالا ملع
 ثيح نم ةقياضتملا وأ ةعستملا جرفلا نم اهنيد ام يبسحإبو ضرعلاو لوطلاو نياينلاو عطاقتلا بسكب

 ىف رهمذ نم رمكاو رقفلاو ىنغلاو ةواقشلاو ةداعسلاو اهرصقو رامعالا لوط نم ناسنالا لاوحا ىلع اهتلالد

 رعش ىشعالا لاق دونهلاو بارعالا ملعلا اذه

 ىرداض ىنتدعوأ نأ تنا مله اهرارسأو ىفك ىلأ رظناف

 ةسارفلا ماع بتكل اليذ دجوي ام اريثكو تافنصم ملعلا اذه ىف كجويو. 571065 ء> طمع

 ءععردمام, ن1:020060 8جز] 1عطقأأو 80 جطئابتاتات !1هعزع0ق اعقاتا>ا15 15115 هزار. © اهقيضو اهنبج

 8. 0. 82. هقيضو امهنيب. - 11. هلعجز 8. 0: 12. هلعج 50. ريثل وبا. 11900 م6ءاع.

 71. 8! - لهو" وأو 0٠7.١ كانررتتم. - *9و, 120173. 01٠ آآآ, مل“ 5773., انطأ ةذصع لانطأ0ر

 ناتق12110112» م0145 ه001عع5 0155عصاتاتصا, عءانتلط 5ز]107. 0ع 5وعوت 1. ٠ ىورهلاب رجهشلا مدن

 ىدرورهسأا 1عععمل 12 ءعوا2 - *11. 1طص 1. [!دت. - *13. لتوز نص ءاتنمصتك 1. لت5ز نص نا ٠.0015

 تل 11 كافاني كال 00197 كل 9 ةفيرستلا ساسار 541 .02 ١
 * 11, !؟هداتستس, 120 ز]1قع طقتتنكأدع كاتللا 1. تاع ةلااتكل 1. ع. ءوزدت ه1, 56عا[1021111, 18 0ك

 اه ءماتمدعو ةزسللع5د 50 نصمم عا ءعضاقمت 1291عالقتت 527ععامصاعد (”ةعافلا ت1. - 0ماثز1ن1113 كح 018-

 المردز5ك 1.١] 0ماتستتس , 01100 ةهصاع هرتحتعات ]أل 0181102123 م017111013801313'1 5أن

 262. - ىسأمل 0. 2. ىسحرز ءان ه0 م. 200. 1م 11, م“ 1705, 111, هل“ 5 ' 42

 ءا ةلتده ءملزععم هردتان ع سل ذ اانا رهاطلا مدن رفئاظلا !ععئاسع, ها 1و5 ذماعن هع ءمالقتتو (1]

 01 1709: 111 212 2142 17, 21: 895090 ا, 27: 9974. 61 71 21: 13901) رفاظلا 22101 عر' عاد 01

 65[ 7 لئاضف ىو 48210. 86 20ءالات5 لداضفو. 7ص. 9 ماما 0. 2. ءمرماع "ععاتنق ماقأ. 3ك

 * 14. كنلاهصمتثنلت ٠١] ع. ن02أ1عمنا15 م67ععالطح ال هدعط 81ء]ءلعوصدتت عا ءءعرتوصأض5 ]5 هو ه]آن5عر-

 130035 هانادعننرتنا, - * 18 عوأا 1173911115 61'عا1111'2701131 1. «م25اناان1أا

 2006. -- 7. دكيسلا نباب 1. ييسلا نياب. 01.50 م. 2228. 13. 1 - ؟هادءزرؤلفل ن٠

 آاردن- 0

 20. - 41. ءا 2. لورفلا. 1ةعطاعق مضعنلعات لانه ءعووع معوعاواتمصتد ععدعللل لتعتاب 0118-

 اعرلالس5 "عكتعاولم)' ةلتا انلال6ه دحتأ ]تاع "0 عحاتتك هزاع صعاطاتع نتتقع عكنعصز 01 01115 "عاتعاقل1 055

 1100011 (ةةداح أ لاوس ببقع أ ىدادتبا نامسق لوزغلاو ١) - 5 40 بيدسلا سصودع>+ ظربعلا 4

 طقم طقاذعا عب 1ةقاتلكةردس2ة0عط عامددةن» : الو ظفللا موعب ةربعلا نأ ىلع لوصالا لها نم نوققكلاو

 ا 74
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 اهبايسأ ريغ ىلا اهوّدع مهو بابسأ ىف تلوذ ةيأ نم مك نأ ىتح ببسلا صوصخ. - 6. وصقز
 كصقر 135طلك. رصق ا هقروص مالو ادع. - 7. امنياز 8. 0. 2. :2ءاغ امنياق. 01. 001. 11, 09.

 268. - 4. ىدملز 0. 2. 5. ىنيدملا“ 01. آدنطط ءال. م. 239. ىندملا ءا ىنيدملا, ءا

 كنمرتا. م. 203-202. - ةمم. 11051. 11, م. 180. عا 201. 173. - آنلط. 01855. [111, 21. 15. -

 5. فورعملا دمع“ ىبز 8. 0. 2. فورعملا سيطفلا ىب طمع ىب. 866ا6ز تك. 19, ه0. 9120., انطأ
 6ان3 2. نب كحأ لعاعملممل, عا ما. 9132. ل 115. 01355. ]ل11 , 42. , انآاأ 32120 403

 عووعم 01611111. فرطمب: 1 فرم اكاد 0 ىنسكي رييسالا 1 ىيسكتريسالا 516

 ىسكحتريسالا انا 0. عا ظ. 11206 0ءملكةصلان12 هلا, 2052 !1011ءأام 11 ىداد_غ بز 2

 ىدادغيلا. - +* 10. 11 - 4وأ» 37 ه1نىوءرنأ 1. داو" [ءاوأرات 5. 1 دنع” آنك.

 269. - 3. هدهز 2. همر 2. نائم. 2ءئمعزتقنمر, انك ا10عاتتا. 001. 1, م“. 9087. عا 7,

 01. 118351. - 5 ىلا باز 2. ”عءامع دبيعس نسل نيا. 01. "1, ملل 12485. ءا 12480., 0118

 هرتعرتو ءعرعاع تست 10عيطصواتع كاتصأ ءكاتلط ه05أن'ه, عا ةتصع لهطأم همام ؟؟نناعمأ. 6ءوعط. 0. ةلتقط.

 ىعرجأع مض 143. نصتتك 10عيصواتع [ئطعع ددنط ؟ةضتك اناداتك ]صك عطلان. ع 1. ن1 م. 142. ءا 43.

 اناطأ ىسحلا وبا ءا نيسحلا وبا !ءعئاتتص, ءا 16. م. 164. (نيسحما وبأ) ءا طماع . ءا 0. ء. مم 8

 (ممص 599, نأ ةما0 ؟؟نماعمأ). - ةمص. 8310551. آلآ, م. 600. عا دما. 432. - 8. قاليالا

 مرخممتتم كوصلانات ءعددع 11- 11 ع]:أو مولعأ ءءء ][هدعاطأ. م. 31. - ةطاناأ م. 494. -ح آطعال. 6ع081“.

 1, م. 108. - 1تطاط عال. م. 24. - 1؟ةئاعصأ. 1. 1. صل 131. 1هماتطاتكق طلو ةعالات5 ةمعاات5 ل٠

 ب 197, ما 9082. 17ة7:]26 هعتتموز1. - *6. 1802: 41 (11مممءوتعو) ةلتذك نتهوتنتع 1آهتقتت ,,ا0ل1عأ-

 هزم“ ةممعءااواتتن. - *14 11! .1421 .1٠١

 270. - 41. سيفنز نأ. ؟انوداعد!. 1١ 1. هت“ 269. ءأ اللع. م. 586. ءا 589. - 5.

 ثيدح ١! ثيدحلا. 8. هتسارك ٠١ ةساركر  هاهسو 1١ اهاهسو. يلا راصيتسا انطع أ-
 دمركتعك هدأ 5 مرهعع. مني 98ق.- *1. لكلاب .1٠ 1مءلا. - * 14. 301 3 رجوج 27]31“ ذ

 ء. ةاتلما1. م. 687. - لوب ءر»6 آددادط عال. م. 70. ءأ طعز. ععمواا 1, ص. 0

 27286 < 1 0( نوب دكا زج ىسوالا 201 ىسيوالا. - 6. سوع نب

 0. 2. سرع نين. - 8. خلا أظوملا: 1: 171, م. 265. - ورمع أ 1١ رمع قأ انآ هل“ 811. 01:

 1م 1كطمأا. مزن. 847. - ممم. 11051. 11[, 216. عا 218., انآ ورهع وبأ 1عوزااما. - آوت م 5م.

 م. .1570577١ - * 15. قكاردي ارو" 1١ كطاع 0011207“.

 كريو 4 0. هإ 2. هماع فقك طلاع رث زموعااناتا. - *15. لكلا” مهنا ٠١

 4611 ءن/م قرن. 01. ةمحلططاط» ءلل. رص 121. ب 1ع. 0(263). ةطأ صاعد رم. 300. لكطننا»ا] هنا

 ةعتماب عويس +19, 221ه ءوأ فن ١١ لل 0/4

 ٠ . 0رمعز 8. 0. 2. مش ىب رمع. 01. 1 ظكطقلا. هنن 502. - محارملا) .5 - .978

 محاولا. د هفلاز 0. 2 ون110عرت> م؟0هماعال ةخلاسر 1 اهقلا ععرتطاتسا, هل 8. اركطب 53عمأ5-

 - ©]. 5115هزل ع ماهم عر 235 ءانلتمات112 12 11111171511111 11511709[, 111 ؟03 باكو فذصمو فيلات

 زماعااذئوملد ءلار هععاععام ماهصع ععمعمع ؟ءنطورتننص ظلاسرو ةسارك ءاعع - 9. واولا ىف قذ 6غ
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 17, م. 6ك44. ها 171, م. 460. - ءاتفتسالا) 2. ءانغتسالا, انا 0. 11, صم 8216. - 10 لع نب

 05 طا 52 نب ىلع نب. - *مي نطعج - ةطمامرواتع 1. انطعع, ص ننم 0ءعطممداتواتتلا, 2

 رداتمصع رممعوأ هزكع ةضاع ممعاتعو نات ممووزو. - * 18. ل0 ءدضأر ا 111 27 1072: 12 0

 50رازت 101. 16 اءاتطط لل. م. 8. عا 10 طع. 56081. 1, )ص ىوفذألا ءمزتتتتت عدل هأاتا" هاد اوشا

 هس (ةسصان5 كانط فادألا انااناتت ([ 1 اوفدأ عا نأ 6 اوذذا) ةهلصنتاالا. 1لعص اعوعئاسم ذص 8[هدعاتأ. م. 7٠

 2و6 < بن م0187 040 يشار 0 0 ل 16 طمس عقااللرا من0 281111 16 جي كك

 اة نزال رتثالا خصالخ , نانأ 11, ه1. 2811. ©0121161201:91111, 311111 1008 الك ؟عدنطتع 1عععصلاتات ههذع

 تاتا: ناكو (51ع) ىلشلا هركذ الكم فلالا دعب نامذ خنس ىف اهب تامو ةئسلا نود ةكمب هتماقا تناكو

 ملعأ هللاو 0 ذأ معزي مهضعدو بذع لوانت نع لاهسالا كتوم ضرم. اهددعد ذاه ةعتطلا : نب دواد

 بييطلا ميكا ةرهاقلا ليزف ىكاطنالا روصيلا رمع, 1206 ةزوخعأر رماه ريرضألا طلع ءأ 11, 2.

 عا هلثدك طقتتل لمطتع هدقلع ماقصع ءوصاتستانصت ريصمأا اللام !0ءم اععزت. - 01. ؟؟ةكاعصلم 1. 1 ا“

 2/5 ك1! مبا و ل ميكا قا قايسو ا: 0ك, 971, م 274: نطذ اماه

 ملاك !عوئاستع ءاهقفلاو ءاملعلا بعامذا ءاصقنسالا, - 9. نسا ز 50 نسا د وفشل

 4ع 0. ط. نويحلا 11-81هرراراب. ح * 16. ظع-ءاطمت هلل .1٠ 17 ننسءاطمت»نا]و 15-111 01000“ هج

 243. -- 2. هحرشز للا 8. 0. 2. اهحرش. ع 6. را“ ل. كثي - 9. كلكاوز 0.29.

 كلاأ وأ - 140. اهتطساوبز 00 2 اههةطسأوب.

 26. - 11. * 4عءاروب» 1.١ 0 ءارعر»#. - 01. انج 1كاتولا. طلع 856. - اهتطنان ءال. م. 1

 كا 12عءزب. 26052. 11و 2.60.

 ترب رط كك يب خلا هلوذ مكز هأ. 111, م. ة45. م“ 81. تا 87. -- 83. يعردالا, هل. يعرذالا.

 ب 4(“ طااتطط ءال. م. 8. عا ةنرتزم1. م. 9. - اعال. ععمو7ب 1, م. 39. - وصل. 5766. م. 24

 (656). - 0دتعما. 1[, م. 454. - 9. رمع نبذ 8. 0. 5. كللا طبع ني. ح 0. ظنطا. 3101
 081. م. 317 (01:115). - 11. رض: له ٠ ربما حاب د 110111100 +  هلح 1101062 7

 م. 187. - *160. كابا[ متنو 2. 530 مم

 218.-- 7. رمثا نباز 0. ريثالا ىبأ ن1 «0016غع5 هدصصعو 1. 4. ع 9. 0: نينا هفصالاو

 زاه نأ طحعع لزئاتمعاتم اهصاتتتت 30 للتي لال يأدر» 1٠١( كلاي 1170 ءارن) ءهن 50 كطني ]1:56 ءعاعرنعنلد

 ءددءا. ىلا 11: 71 ءرنلع وتتمتع 15ك!هطقصعصعألف عوام ع 01. 1انص [عطقلا. دان 031. - خمم. 8105م

 11, رم. 614. - الط. 01ة55. ]1 ملء 88. عا 5111, صر“ 29. - وت 5معع. م. 164 (586)., ناطأ لع

 ننقل هع طلو ؟ترتك لتئرداناما ا. - ع قلاع 2ا7نءزرد» ءا. 1طص اكطملا. صرع 32. *وب 17 0“

 51. لون ع“. 17.20 م. 270. - معوق طلعي .1١ 10. عا م. 279. ]. 4. 1. تععاتتك لذه مانتت““ 050. -

 01١ 05. ظزلطا. 5عم. آئمو: م.. 455. ح *5. 1266م1: ؟. 10 م. 421. - *1:4, لكلا هند

 رار 5 71

 92729. 3. 44 ايركز تا نب ىلا 0072: ىمج 55-200500 ىقنلا 1٠١ كانط 507

 10 01255. عدتفمتال. طا“ 211., 0. أ ىققلا ٠١ ©. نيدلا 1 لالا ١ 0 ىنالاو

 000. 7120. 1/. 1. مدع 05 ىلوالا/ باوذالا 600. 150. باوردالا. 11-5 نبذ 52. 0.

74 * 
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 ليف ىر. ىلا نأ. م. 1054. عا لآ[, مل“ 3789. - * 6. 8دصطمللاه 1. [1ةضعاتام. ح * 13. و

 ل30: ممالان5 : 26560.

 280. - 2. تايثاريلاز كل. 0. 2. تايناربلا, 5. تابتارب. 1.عوععدلان22 ء5أ تايباربلأ

 ما. ه نيارد ما. 2 ابرب دمدسصعماه ةععورمإت ةهصاتواتق. 01. 1, ص 9197. 2ع لمقت»» ةلعطوستعاف

 ةءاءادءرتتا>0 (اهميكلا ملع مامأز ءا. خطلدلل. م. 454 (54). ءا 1[؟ةعاعصتءل.ا. م. 12. .81هدئاتتنتق ءووع لت ءئانتخ

 ةهصصم 1600. 01. ا, منع 9779. عا 10088. لولتت 110 111375 متع هرصصتل0 ة0صحتاات همه م65[0أر

 عا لك. 0. 2. طتصع ةساتال ء انمعو 5عوتتعما1 طتتع ("ةصقاتت]ءاتاتطام ح 3, نايبلاو ىلاعيازر ءأ. 11عطععم

 ا. 1١ م. 18 هو. ءا 11, هش 14074. - 5. منا لهوا زم هلل 0. طب - 6. ليواقللاو ليزنقلا: 8

 ل5 ءتستمصع امهاعا" ليزفت و ىليؤغت © ليواثو ىليواق (؟عنطو هدانا طاتكم5و زماع» هع همممولاه) هك.

 (0هدحص عما. 50ع. 6هانتم ع. 5آ71, م. 1 5ن., انطأ ليواي ر. 8. هزع ععمات عوام: ظوأ الاك اصاعضما'عاهاتمر

 ن5 ؟عرئاطذ ةلح هالوتتم ما'0ه15[غ5 320 5عمكاتلت ا!ةاطتتصاتتل' ه5 عم 019عانودتنت, نلتأ 931101طانط115 15

 عوام 01. 511م198 20 م. 37و خيليوات ىلاعم م. 87. ءا]آ], م. 171 هن. - 9. ىزراهلا ىنيدلا فيرشل , 0

 آم 000. هرصصتطاتق ءئععرام 2. اععئاتتل, 1. م0115 : ىزرابلا ىبأ ىيدلا فرش. 01. 21.571 8

 ماع, - 10. لجأ نبذ 2م. نود قبيح < 5, 474- 1081 0عءاعسلست هسا ةص 160 (ذتع. 19. 0عأم

 770) ؟"عتاع2 01112. ا'. 5ا1م10. - * 10, ءةمزاتانق. علاطم مانمزرلع 1عزككاتك رتاأزتأ ىانلتأ ات]115-

 ن1 م0 5.

 2هوم - 5-3, ال. 1ث, عع 2تق1عتلمع ©00. ى. زص اعجاتتست 162عرأ, 5ع 1511

 ةلئطا اءوزان“س - 6. رمقلاو سمشلا رارساز هل. ؟؟ءوعتو, 5ةمعع. كلا. م. 101. - تايكحريفلاو

 تاجئمنو تاببكران و تاجران و ؟ةدعأمن, زمعوماهس عداه. 01. 1طص 82لضنس م. 109. - هل. ظئطاب

 هعمل. طاصو. م. 421. - 0طقضلام "هو. 11, 0طقم. ظل, م. 150. - تاكحريبن باكا 11720ع, 815م

 معارك. م. 257. - 8. ازكطن 1, م. 35. ءا 74. - 7, ملص. 11643. - 171, ملا

 282. - 3. ىناروغلا ٠١ ىناروقلاز .٠ 20 م. 140. -- 4. ةءيرشلاز 2. 0. 2. ةفيرشلا.

 م1 كل 17 0.1140 81 ةكبكلو خ2 0.2. زئنكنكلا 01 20 م 199: 0 نىسح قا:

 سخروبأ 1. ©. 81م موتءاتاتك , عا 600613 22000 تاتا 8. 0. 1”. كلملاو ماو لللا. 1656201021 عوام -

 * 5. 6 ه0" فيون ١٠١ لضم نيوت. ح * 15 ةمعام»تطاتم 1. ع. ناععوتع 5عتمولا انطاناتسح طانزاتك انااتات. --

 +18. قاأدي طل هعودونن ٠١ [8تنمرمدتنعطم

 2ه8. - 1. باهشز 8. 0. 2. :هءاع ماعدتاتف نيدلا باهش. 01. 111, 01.6267. 2.

 هللا كيبيع : 2. 0. 2. ”عءاع هللا ليع. 01 ص 1204. عا آطص آكطقللا. صلب 332. - 10. مونقاوز

 «نلذئ م5 هدصصء5 سوفقاو , 0100 10ع7 515018286 0عادعا. 9. سنق. - *4ب 0/1 1

 لل0ه]]ه]ب. - 12 ءارارعئا ١٠١ 19 ءارنعوأ. 01. لطم اكطقلا. 1. 1١ ءا طسطط ءالب م. 102., هعوانع ةسوبد

 ودان ه0ع0لا112 ذأ تاما ةيسوبردل. - *8. 455. انت آه 0 8 هعاتماات هلا, 14885 0 5ةر

 ؟ان نلت عاات111 5. م0115 ؟عوالعلا111. - * 14. عوأا طاح ١] 1طاع011121"7 02119(. - * 7

 ارو - ها مدانق ٠١ لادا- ءاطتا هب.

 28. - 1. تاقيزرتلاو , 0000 كه016ع5 هدصضعءد اعوانصا, ءءاع اه تاقيرزتلا 182

 ءوأر 0 فرز ةصمانل ععععمات هرخعذ لمان, تكانت , 113110 عاطت, هنالك علان , ءا ار مما نوقارز
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 جيضاتق ععسج ه0 ؟سدتلعسص ةعاتاسمت , ةيضاتقععت ءدلل1لات23 كاعضل6عوأ. 01. (0ندلطخعتت. ذم كتل ة8[ةصتات

 0ع 3[ةعرات21 11, م. 29, تانقوروذ اعااس كنصأ ةيضائالعتح, 1210عد, !ةلاوعتنع, "ع5 (2153ع, ه

 نورتو ةلاتعصدعي. - 2. داهتجالا , نكيقجلا نأ. لاما. ءا ظاعاتم ظلي م. 23: 24.-- طعقم. ام. 8. ءا

 216. - ةلزع. م. 220. 2. 0. - (0طتعوأ. 1, م. 1. نك. 169 (55) ةنينح ونص. 5معع. م. 22.

 5. خلا فاعساز نك. 11, م. 205. -- 7. ىكرالا ةعئانأ نداعذا ىكرألا كا ىكرألا» 01: ن6. 6608

 11, م. 490. - 9. فاصخألو لالهلا ىفقوز تأ. هل“ 168.

 هوو 92. 2 [”ضمتفاتسو كانا حابصم ©أ حايصألا ءوض 011275: 106 داناد مولعلا حاتقم

 171, م. 19.- 83. مههربأ 022 رهع نب مهيهروا, ل سدورو : 4. سودرو. - 4. شهلا:

 4. 0. سيلا. - 7. صخللا 5. صلخلا - نمز 0. ىلع. - راغصالل) كلا 0. 2. رافصال.

 8سععماع. 01 7, م. 100. عا 50ه. زص 01355. عدس. 21. 489. ءاتحس راغصلا 1556[ -- 79. نم

 2 مة نم 5. منسوخ نم. الز 16 ءا 1. 10. خرسوتح نم !عععطلاتلت عاتتأاب كلتا 6011015

 نايتصواتع ءوضصتسات> هط 11. اكل. دعت معا" ةرسمخ , 202 سمخ هممعءا]ءاتنل“» 01. 111, م. 4795.

 و ىثودد زمكتئاتك ءمللءئطاتك هدصصتااتو. - 10. ىدجالاز خ١ 0. 2. ىرها0. - *906

 ٠١ 21مهييي - 5. 26ءءمقز 3١ 530 رم. 421. - * 13. 50و“ .50/47 ٠١

 همك ناميلس ناطلس رهمالو 0100 هرنت ع5 ءمللتعع5و ]1ععاتصأر هم ناولس ب ال1 1

 6ءوعءاتب ل. 05ص. طلعطالكب ], م. 89 ةن. - 6. قازرالاو ٠ قازرالا 053 0 مضمر

 هه”. - 1. ىناغصلا ا ىلاغاصلاز هلآ. 0ع لنهطاتق طلذ ؟هتصتق آمتادات تكلل. 2.160. ءا

 162. ءا 5نمما. م. 137. - اغزغ. ععموا. ][1, م. 143. عا 158. - 83. طلو دسألا ماظن , 0100

 الآ, مر. 18850. رضع فاتت ط0 لمطأع بنت 0. ءا 2. جسللا ماطخ !عععدلانمت عوا انا ][آ, هت 1069.

 مردموينعار 8. ظكطقلادست ةلصتتاتانتللصع !1اعديضنمل) لص عرتتمعاتت 100 ات ءاتتتتت !انتد5عر ءأ [هدئامعدع ؟هنك

 نملع طقتتمتا لقس ءملعتت اهطوتةلطنا ءنورلعب - 5. ىردتكسالا) 8. 0. .١ ىوكنلا ىردنكسالا.

 كك 61 قفا قبات 01127 نابقمرا نبا نسل ىرا, كا ور 80107 ماا رات كنق 0 نوت 1ظقللا

 مر 741, نطل ةهصلم 209. ه. 211. 5. 2183. 101:15 تقذع لل ءااتتت“١“ - ثمن. 81ه5ل. ]آب 0. 4

 ءا مما. 182. عا 138. - طلعطط. ظعمعلا. ]1, م. 830-26. - حصل. 5معع. م. 598(166). ح

 ]لع 8مو5ذأ, طامتلمض. لععأ) ةهنتأ. تهل. م. 24. ©. ىثل صل ؤذ2 ى. طقصع عامددوصت طقاعات

 ةاقالملاو عامسلاو ةافولاو ةدالولا نم ةاورلا خدراوت نوبتكيف نمديئاساب ثيدمل نوظفحك ظافلل ناكو

 ءاينثالا ىلوا نواوقيو انهه ركذ امك مهلاوقا رئاس نوبتكي كلذكو هاوعد ةد© اوملعي ل نم اوزرتك

 هدعب الو هيلع لدي ءىت هليق الو سايقلا هلاخ دي ال ءىث هذال سانلا ءامسا ظوضلاب». ت * 38. عوقد

 هدقاتعدع ل//ارو 1.١ انندعافانذ ل//ةنره ةع متصعرتتلك لمعاضسمدع اننهلئاتمصقلتع. 1: دل 1145.

 288. - 9. ةمتيخ نأ ىبايز 1. ةمتيخ ىبا طلع ءا 11, فض 83825. 01. [لدلص 5معع.

 نس. 161. عا 168. مةل معنم عوض. 1. لكط. زمدع لآ, مك 2007 (نلنأ ةمقيخ ردام ةيقيح اعععملان)

 الاد 1ك! هناء مرنم تح لات للف لك ءناط عت 4و ونحت ذات ماعلا ؟عملمع عواب مصل لتاع ولع

 ممرطا مولانا ال, مل“ 10327., انط) ةمايتح 1عجعمل012. 01. 11, م..542.- 10 نايح ىباك ٠

 نابح نباك طا: 11و ؟. 1س 11ااء ير. - 01. حمم. 8آهقا. آ]آ1, م. 4806. ا صمام 370. دبات
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 ل ةعماع 01 علان“ نابح 1عععملم 12 عوومعي ب 8دص. 5معع. م. 1603 (584). - اطتنعوأابم 1, م. 408.

 ©0500. 5. 11, مر. 3825. 5ءرتطأأ نا عا زر (ةصلاتكو ماان1"ع5 الزر 1م[ عمات هات“ 1787: 1101107

 1:١ 11: ىنإ ءا 161: 11: لطفتو تمسصتصمالا - 1ئط. ©1255. 51آآ1, مرا. 30. - *9,. 8ءو/ر»

 12: ء/رت. *  141. آر: - ءاطءارعأأط ١٠١ 1خ1- ك1.

 989. - '1. نيعاش ىبأز هل“ آناط. 01355. 811, هد 68. - 4. 26 ىدابالآلا 5.

 ىنابالالا ,١ 8 1ك عنق ىمأ مدمصتتصس عادت لاتنت عدا عا هلام ملم ©6نلهطدلأ, نأ ؟دصتسعاتو له

 يورن“. 2. 80ط. آ.1ع0 م. "ل. 1) !عوعضع اتطانلاو مم 30 ]11, م. 316. - 4. خلا لاجر ءاوساز هأ. !آ,

 م. ة4]. - 6. ىلعز 8. 0. 2. ىلع وح نب. - 7. رفاط ىبز ا10ةدت طءحا نب ىلع نب رغاط نب

 كداب 0 نسا نىباز 8. 0. 2. ىسح نبأ انا 111, هس 5877. 11062 مه5ا ىربطلا 00من

 ىتاكل اللاب فورعملا. - 0 ميل 8. 0. 2. ىنلاسغلا ناي علش-*1. 1١ 11هتبزر نا ا. آان: لل ط1

 24900. - 1. ك0 راكخلا نبا 8. 0. 2. 200م6 يه نب نسا نب دومد نب ليح

 «+م» ةنس قوقملا بيطخلل دادغب خيرأت لليذ بحاسص هللا. - 01. 377, م. 10860. - 4. خيشللو 8.

 0. 2. ليهس كبأ خيشلل. ل 9. ىسوم قنأز 8. 0. 2. ديحأ نب رمع نب ضودح ىنيدملا ىدوم قيد

 10. نيسحلأز 8. 0. 2. نيسحر - ىوحنلا) 0. (قامنلا نلن00 ؟ه-اهعدع ]ن0 ظورو - لال عيد» عت“

 دوئاعسلسمت ءوأا. 50 هوئامات 000116 له 01255. عرئقستتل. م5. 1077. ىرمثلا طمعا ع *ق. 1 71:-عا-

 رد 01ء]مترو ١١ نأ ةعصرمعت» طارنن-ءارجو]معع]مزرو. ع * 91. 6:ةهستصقاتعم ها. لالا هرربعز»: 5. للا-لا] بنو“

 2901. - 1. ىسحلا نبز 8. 0. 2. ىسح ني. - ةلند كطقلل. هل“ 648. نسحلا ىب ءا

 اذ 1؟نداعررل. 13 6 2 0. ععمعول. 1ةط. م. 313. - فصم. 01051. ]آ, م. 376 هن. - 18[ة

 همعمع. م. 33 50. ءا م. 241. - طلعطط. ظعم. 111, 263-201. - فةصاطب عن م. 131 (605). ءا

 196 (50). - 2. ركب نأ نبذ 0. 2 يعرزلا بويأ ند ركب نبأ نب. - 4. نيس 6.

 سيارت 10 1612. 6. 7 طلو. ىسيارألا : 05 ل ىسييارالا 01١ امنطط ال1. م. 220. ح

 كممرت1. م. 192. ءا 147. بح طم اكطقلل. د 180. - ةمم. 81051.11, م. 204. - 11. قارعلا ىبأز

 0 قاوعلا نم. - رشع ةةلثز 0. 2. ةرشع تللث (سفن دمأن113 هعاناع ؟عتاسال] وأ 56ا1ع115).

 +10, همجععمامرنتس 1. ةعدجوعتماو. - 1ةرو - ءازر:نع]نن ح ول عععحتصأ ١٠١ يتتاطتتك طا طله ءال# ع

 [1- 14 ع]) نعلععتسل , عا 1ةمدع اتعتضام 0005 20]ععزاب. - ©انت ىبأ تاه عا عالاتكاو طاتلع عوذوع

 اناناس 7عزرن- عل ل1 !ده0دات ءضعلاتسام

 292. - 2. ىسوم نأز 8. 0. 2. ىنيحلا ىسوم قا. 01. 0ع طمع ل0 15, 21.7988.

 4 ىنيدملا 0عء1عر لان. 0[ ."©. ]1, 21. 32235.0- 4: ىنارحأ كك 50 0 420- 5 نبأ

 سراف: 0. 2. سرافلا نبا: آارد» 1”لي»5 (ءآم سا 259.) هل طلت: لكمال. مع 48., له قمم. 1105

 لآ, م. 002, فةصاطما. عع. م. 90(134)., آآدتص. 5معع. م. 124 (486). ةصمم 390., طلع ءا ه 50من

 آم 01355. عل دل 052. همضم 395 هطمرالا5 ع5وذعم 01كاتنل. - 6. اهنم !. اهيخ. - 10. ةجحهبلا

 ةدوسلا امانه 111, تا“. 6716. ةخريئسلا ةيهيلا دردردءاانات“ ءا ةانط خكهب عا زن 1201ءاطاتق 00 ءاناتالل

 كوز ناتح همست !"دكاضك ننمعتل ا. - * ع. 711ه" فننر ه1. 1لهت:نللن. حج * 17. آ1اد- ءالعأتعء

 .1٠ 1[: ط«يابرو 5. آ1طد» 10211 عء. 1. الند اكطقلا. صل 508. - 1؟ءيعتور هرتعع. ءالاع ص.ب 7. ع
0 

 ('0111115 5111 تحمد عا نو
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 هووهم - 0. حارسلا 26001 6ع5 هر 5 جارسلا 6[ 5 حارشلا». د ا ا

 تيكذفذاق0 تارا مر“ طم28 هرعرتو. - 6. ةلوأز 8. 0. 1“. اهلول. ءامسأ 10179895ع تح

 1 1. ع. انطعر ءعاوزددزرصاتك, ؟23106 هذنطاططل5. .1(  0صعمأم 1, م. 369 هن. عا 2027 1

 م. 78-77. ةلامسصعم مانأم ط00ل16غ ن0 15-81 طخ, ممد» ظ1- درس غر, انا ؟؟ءوجعاتو لانكا

 1ءيعجلسسص ةووع. 01. طم ظكطقلا. ع0. لع ةاهمع ءا ؟؟نفاعصل“ مت 60. - ةمحا نبز 18 0: 2

 كمح# نب لودحأ نيب 74 خلا مظعالا مسالا : ءآ. 7, متم 9840., دنات] ءعئاتددزلاطع 10عرم ][15عال

 [6عععموعاا11. - 8. مودكللا مسالا ز ل. اك, ما. 9841. 10عدت انطورنب -ح 9 رخافملا ىذساز ته. 11

 م. 72. ها 1, م“. 13042. - * 18, زم همر معملأ5 1. 0ع 15

 2914. - 2. دحا نبز 8. 0. 2. ىفنلخل رمعملا دحاولا دبع ند ىحا ىب. - ىلاقيلاز
 110 عرمرم ىمدالاب فورعم ا ىلاقيلا. - 01. 17, مرن. 7454. - 4. هؤنزؤ 2. همكر نأ ذم 1. 210201

 هاناط 106 8220. - ملأ ىئ قامز نك. 11, 0. 12592. - 4. قاوشالا قاوسا. رع طقع ءمزامازتع

 هللزؤ» 1ةءاه ه5 اناننام قاشعلا قاوشا لييصفتب قاوسالا نييرث 51868 بئوتب قاوسالا نييزذ

 قاشعلا لاوحا 1251ئمأاه عا ذه طاطا. ؟1ه00ط. (2[. 1. مم 78.) 355ء2؟لق, نندع 1812)أ 1ءطد] هع 010

 1مم ماتنل ا. ع (1. 7, مان. 12140. ةممدتعأ طلصع كدب قع 1عععضلات172 عدوعر طماط 151073. 57. م136-

 اعمعو [ك05ءعو. 0طتغعوأم م. 5 دو. ءا 141.- * 13. ءا* 19. (011ا عواطف .0110974( 1٠١

 * 14. 0ع جماع ةعاتقتتوز مماتاتك : 06 ضاع ءاقكوم !1دطاعدسلا. - * 18. 72ن"«عماراه 1. 47)1ه-

 نمارولت. - 1. 30 م. 23422ل- * 19, لع طاتصعا'ع 101655 05 مك : 0110عواتممعو 2275[ عالأو

 ةرعومأ هةعماعما ]10111 35ع6ه81123[01 م1عطأر, ة. مكحلا : 16111111 30*31 231:11111 , 117751611011111.

 01, 111, مل. 4595. - 11. م. 80. ها 1 3

 29:3. - 3. اهتبوجا عمز 0. امهتبوجا عم. - اهنبوجا ىنعر 2. امهتبوجا نع.

 5. 20 سهتوأمعتت طاتصع م0131 اناتتلانتطص: كيع وبا اهنع باجأ وحنلا ىف (ةيرفظلا 4) ةيرافظلا ةلثسا

 داج“ ىف وهو ىسلدنالا نرغملا حمص دكللا 4. ةميمستلا ىف لوالاز هل 11, ص“ 18958. ل

 * 10. عا * 11. 8 عر» 1٠١ 10. لعاعجلانسس ءأ ةصاع 1” ةيننعو* هي 1. 11. موت ع

 296. - 1. ذييمشتلز 0. 2. :ءءانان5 تيحشتل. فرصتي ا 0: فرقد:

 3. ركب نأ ىندز 8. 0. ىفاشلا كوحأ ند ركب نأ نب. - 4. 4كناع يحكم 110ءا> سوق ةمالعلا

 نيدلا ]نوعالان 1. - 6. 1رنطعرت ملا ناوقلا خلوسا م. مع ذم 501ه ءملذعع 8. ]1عوعئاتت ل - 11

 مالسلا كبع نبذ © () مساقلا بأ نب مالسلا كيع نباح * 10. ءا- :ه) ]فة .1٠ ءهل- دة[ فب

 01. 197, م. 94. , دناطأ همدطعال ةا1عا10م115 مهتت]ان1113 01عام. - *13. 4777من: ءانولتت 79

 عا ةلودو7» 7١ مانماحتت0ءأولل 001ع5أ

 24256 - 4. 99. 1. 914. زذكناسإر - 6. ىغوناولا ملا طا يوناولا. تك م00 ا

 8 خلا الم ةخلوسأز .١" 11, لاا 1647. - 9 نكصلا. 165 هزم عااد" اعائاتاتك اللل"0ا'ا173 00 امرت

 عتملت5 20 ءمالععأسسم 01عدونتاقع 8[هططحستا7 ع017:5 0هدكامصاتصمرتوأت ها 10 عاتتط, ل ن0 1«عانو5عذ

 طجطعءاتدصاتتن“ قةت]ذ م0ائا161 ء5أ قلضعانت>0913. 01. 00هم5دأ. عا هوم. آ, ص. 5183. *3

 111:6 طع ٠١ لا - 1 1
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 298. - 3. ناخازويم 1٠١ ءانات) 0. ءا 2. ناجاز ريم. 01. م. 308. 1. 4. ءا 1لهط. ءكتلو»

 دمار هموم و12. - 8. ىقشمدلا نبأؤ 8. 0. ىقشمدلا. - *29. ه6 105ان[11111121 ©655ع لح

 ىول»- «0- 0 1٠١ هع ![هالدع الهيل - ءل - 0ث: دع اةمكاتنت عدلاتتت [2010155ع ةلح عموسع 00ءانتنوف

 نزل: نووو. - *5. 711ج ٠١ 14 اي ايرني حج * 0. 1) امارات 1٠١ 120 - ل) نقانق

 299, - 2. 40 فينوتلا فيك 4. اطدمع طقطعأ هماهتس 0315001623 : انلوق نم مزلي الو

 نيب ضراعتلا ىمارذ دنع مهنال ىقانتلا نوكي فيكب دعبتسيو ىفني ىتح ىفانت توبث فيفوتلا فيك

 فيفوتلا فيك نولوقي ام اريثك نيرمالا. - صلا ركذو : 7. 5ان5. 11, 55. - نلا اهيا ايز 3. 5انن“

 7, 104, -ح 5. ومأف 10110 0111 َرمَ 1عععم لمتد عوأ عا ؟؟ععاعملتست : اه نأ 1[ععوام 10

 ءمرصتت عدلجهأم ك5, متقص0واه هلام. 9 هدارفأو 8002 زج هذوفأو.

 200. - 6. ةيادكأز كا. كات“ 111, 100. 106. 110 ءاع. - 10. تاهيبنتلاو تاراشالا
 مرن. 1مل1 عنو (مروعععماتمصعد) ءا ءمدحس مدت ان ومعع. - 01. انتم. 118 (0000111). ءا 119 (60001711)»

 801. - 2. تكنللز 8. 0. 2. ةمكنلل. ح 3. جيعانمز 0. 2. عافم. - 8. اهعبرغت

 * 7. لع ءاتمع 6 ءعاناتك. تاهج ؟ءدانانتت» ءدأا طلع 208 5 8. 0. 2. مع2مءادنم اهقيرعت»

 ءاويدنررت. - *8عب 0ع ممسسمهأتممع 1. ع. لع ءطعوللمم6 ع2

 202. - 3. 4يمز 8. كم”, 0. ؟1يعر 2. 5, ؟بور - 01. ىكمم. 81051. ال, م. 36. ءأ 20م

 27, ع( 28, - ةنعم ةلتع. رن. 280-279. - ©ةتاع, لع اهاعتم. عا ععماقمسهلما» ظانعا. ةلقط»

 م.81 وون. ح 8. ىناتكتلابو 65. 21و. م. 355. - 40. بصعتلا: 8. 2. بقعتلا. -*

 ٠١ 1ه]ل. - *د0. ءام. 303. * 5. اة ن]ةددنأ ٠١ 11611

 .8083٠ -- 4. ناخازريمب 1١ كانت 0. 2.5. ناجاز ريمب. - 0. روصنمز 8. 0. 1. روصنم

 ىعس نب. - 7. تلولو 8. 0. 2. هدلول 1٠١ هذه ةمصصملسس قاتل هنت. ح 11. ىليخلا 0.2:

 ىلخل 5 ىينممل - 01. 0مهقع. معل. عله تتسع“ م. ةق. - *6. 71 ناءةعاج» 1. 111 ها

 لورا ب * 1. لك رتبستعأ 1٠١ لك عرببتيونهم ع *  13. ظلتل ةتتامالف 11 نار طا - ]1 هربنا.

 51 «دلو ١عععرلمت عوار ؟نعائاهك : ذه ءوصص7ت 00023 ظلتأ كاتل, وناتث 20صلتهتقاتاتمنأ 7101/1116م

 مممعقتلا. 11ه ءمتصت كلامملا ناويد بحاص نستلم عاناع201022 وام

 80/14. - 1. ىوارضلا 1١ تاتلت 0١ ىوارضألل ز٠. ع. |معم 1طهلطعخت هرتتاسم 015. ع 3.

 مدقتلا 201 , 5 8 اد ةا115 ““ عوأر نأ دزأ هركذ مدقتلا , هعل ,,5عرام1, 01]223““, ان[ 0مم008أا01'

 ىناجرإلل فيهردشلا حيسلا. - 6. لزانم 5اهاومع5 50. 5ان]مزئاتنات, !28:5ان عمران. 001. 11, م. 130.
 7. خنسز 2. 300116 ةه8, جا انعرئعم» , نع طلع دمصماتتك عر انصمعم كدعوانعمات 8 !!طردتم طاع 15 -_

 وزام - 9.ميلا ىف قايد هك. 11, م. 205. - * 1. 1144/7 هنأ 1.١ لك 10/7 ناان. ح *  5. كان

 1311081115. ا/. كاتم. - * 19 80 مش 750. ء؟ 1طص 8216. عل. طآعع م. 57.

 8025. - 4. ديتكز 8. 0. 2. دياتك. - هيلا 1ط10لع> لععزواب - 9. ةصاف طل“ دهأ

 2. عا 5. طسمع انطصتتص 1مكعيضتسا: هلل حملا ةلوأ دقفلاو ىيدلا لوصا ىف فيلات وهو ةيهلالا تارا

 نيب مث لوصف ىلع ةلمتشم خمدقم هلوا ىف ركذو حلا اعطاق اناعربو اعماج ا ناوقلا لؤنا ىذلا
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 مالكلا ةمدقملا دعب دروي الثم فدرش بيترتو فيطل فيلات وهو ميظعلا نآوقلا بيتوث ىلع بلاطملا

 ناوقلا رخا ىلا مثو مث نيلوصالا لشاسمب ةقلعتملا اهتايأ رسفيو ةفيرشلا ةكافلا ىلعع - 2. كهشمر
 دعا شم ه5عزتا1 125 1231:اوتئان10 , 1. 1063 ةعزتاتل 01013 11101013 532 اماناتنل طط ان 17 عاتقاتلل , 01136

 ؟151ا111[011. 1ادأ ماعرضتت ن116 360 ءنلهع 5زككع 5دعع]19 ءدعواتتاتعأو كاتطأر لذض ناتتطاتك 5عءمات]ءله 1119-

 مئانماانن.  ظعاصت5 اعط مهاةاطانك م2ععءاراتع الأتلكو ونان] طم طعالتذ هوعط5 طقوم 511611011,

 260162وأله كاتطأر, هعتلاتك هردصتاا15 91215 هةصعاتاوأع ءاويلو. - (1. ةطدصع (5زاتعم 1520 © عطا“, ل

 طعس. ظووردا.) 11, م. 50. - قفطانلا. م. 56. 'ءا ةللوق. - 6. نيديعصلاو. آم طعن 8عوو ]1

 م. 157. طقعع معولم ةعوورمات ذص ائع5 مهواع5 01101 ىلدالاو طسوالاو ىلعالا ديعصلا 24

 ةاطانلا. م. 110 50. ديعصلا ءا ىلعاألا تيعصلا 121مل

 306. - 1. بيطقل تانك ؛ 61 76. 208.6 20 قارودلا 0100 1ععأ م0165أ

 (ء]. ليعلم عم0ى5. 1, م. 271.), م170عءاتل 01110 613123 0١ ىناروخلا 16مع2011122 ءوأر ءاتطح ناروح

 ممزتعم ععامدت5 ]222356ع08ع هلا ءأ انتئانأ5 11 مموزاقعر ءأ ةا1عا01 53613113 12312356623 0ع-

 معورتموءملا. - 3. اهل وه امو 1. اهلوح امو. 10105 5 [ ] امصاتنسس طذط 8. عا 0. !1ععئاتتتام,

 * 3. آاررن- ؟آ -] هنا" نيدق 1٠١ آطاتن- ءازرمب"ثات. ع * 4. ونستمع لطأ ءعةوعصت !. ونيمهع طتتتع انتنانأ كل

 6م عاده

 807. - 2. حاضتا 1012:7104 طا نررر 15 كن عدلا 1: 11177 0: 50711101

 ديهشلا مكالا : أ. ]1[, م. 40. عا 5, متم 9724. - 5, ؟؟ةتاعداعالتانك طسصع كلاي لكط0ه1!ه]

 1110 هردورت ١ ءلآ 1للو - 9 ن ]03 تصلعست ء5وع ل1علأ تتح مط: 3927م2 هممم 110 835286 20110

 01. 1اطدرو 1ءكطملل. طب 576. ءا خصص. 01051. 1, م. 450. عا مما. 214.2 ثا طمع طحتصلل77© ©016ع-

 لعمفسس عتاب كبس للاي ظكد/مع ماتتكح دععاتلج ةصاع هم]6 ؟لدععاتأ. 01. مموعاعتتعو الر صم 68.

 نادأ للي 15 8عع هةعترماتد طاد» كة تكاتك عووع 01 اتت“ ه4/072 طمع اهصالتنط 10عم دلط 1.

 161. ةود212612018/111. - 7. تميهلا ةيعللا, 11[ ءاتدلت 11, 0. 152. (208 تمجبلاو ةبعللا) 165عد-

 لنص عدا. 01. 00. ,١ 98. - 9. ملقا وعز 0. ةلقاوف امي. خلا ةراشأالا : 6 117 219

 ها 11, ملل 8954. - 10. كولسلا كقارفز 6[. 117, ما. 8954. 7 *؟. 1طرو-ه]- 1

 16:- ءلو6©:/11و تك ةرصان0 الللع. م. 139. ه. عا 0عصام ]آ1, رم. 442 هو, ع 01, ة1طص 202عز0ل, ل.

 1نكاعصس]. 0. رت, ل. - * 15, 1م01ءزان12 5010 هعطقات 13111173. 0م. ةيفرخأ 5 عا[ عر

 زعزاتتل' عدا: اآهللعلانات 5ةعطقاتف ةلال5215 1. ع. تتوواتعأ ةهدتأ 3116ع8051ع] , ل1322 502 ةيفردلا 50

 انا عممل عت 1201691. مفكللقح ىلاعم دعداعساتدع ]ساعت هائعور 10عوعر, نتنق6 طل ن1 عالذانلا 1120علطتل 511

 ةمعمعاعز ءءاع1021 (ةروص) هرتم0وز356ع ةاتسار ؟ءاتاذأ5 ةذكع ةاثام (ظافلا) هرحرحعصتمااتت» 01. قلو

 1, 5(4). - 110 ىنعمو ةروص مهنسحا 412. 21081. 117, م. 52. اظفل دةاعت علا عصعمأا هرتزمم-

 مئاسع ذم 6عةستم. 0ع 5دع. 1, م. 100. 7061 ىنعمب مماتت' 1ع ةعرو. - 1ط10عسد (ءا آ1. 5. 879,)

 0. ىوذعم كيكوذت ءا ىظفل لكيكوذ. - ىونعاا ماعلا 10عوتااتلا>) 121120105, 8. 5انم18 2. 92. ءأ

 موجكاذلا ملع ىلاعم ةادلتات ةفاننم1معزدع ]00121312136 5عاقاتق 11, [(. 4.

 808. - 2. مهيلسلا 1١ تتنط 0. ها 2. ميلس 1. ه. ميكس 01. 1طع ظطاتموت» طزءاتدد.

 اطؤن ائا- لوك وتك) م. 298, ءا 1طص اكطملا. ط1. 208. - 4. ىدايقلا .٠١ ىوانقلا, وناتم0 عاندنت ا.

25 1 
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 مر. 11289. اءعععملاتل عدأر انطع 0اءنمه لص "عوزمدع 5310 فعوومات ةزاه هرنتم0ا05. طلعات طلع

 زد 6000. هرتصتاتات5 ةص0م 599 مج01اد1115 هدوء, ءأ !. 1. ءا 1[, م 9496. ةهصنم 598. 1اه 503نات

 ننموانع زم 01355. من. 1255. ح آه ااتطاط ءال. م. 212. !عوئاتتع ىءانقلا ءا لص 51م1 ىثانقلا. -

 8, 400100 عاام ء>> 8. 0. 2. ةعباسلا تالا ىف طه110 ل1طنع ذم ةقلاثلا ةقاملا ىف 221118001012 قار

 هانز ةتتعام» هموم 800 مممععاتتت» 01. 1ص آعكطقلا. تم 866. - + 4 رهواروو 1. ه80]ء2)13. بج

 * ب 005401 1. 11- (01:::ةاضنأت. -ح * 11, كطاضا6 عع ٠١ كطضاطععن. ح * 19, لان“ ٠١

 181- 01قوم أن. - * 14. ءاحسمسافع ا. ءاحسصس ةسانو. ع * 17. (ةءعنلت عءماتست) 1٠١ (ةءءدلت

 اعماتن). - و0. 74هو11ءام8 1٠١ 110و1114[. 01 ىاطَتْعَم 205[1ءووتتم (0طععدأ. ةعوط. م. 52.
6 

 ©6ععمأ. ]آ, م. 854. عا 409. - 1طص 80ع10 ع0. ؟؟ةواعمل. 1019907. م.

 809. - 1. ك» خنس 0000. هدمصعد طلع ؟لع خنس. 113110 ععاع انأ 10عاتتت» 01. 01عام

 11, م. 409. عا زمقعو ]1, م. 528 ءاع. - مساهلا وهز هك. 111, مز. 6881. - 2. ىلإ 1. ف كات

 «000. هرصصتاطاتق. - ةرشعلا تاءارقلا !. 5196 رشعلا تاءارقلا ةرشعلا تاءارق. طر10» 16عام

 مروه عاعمعملو عوار ب 3. قملع صل نب“ 2. ه0 ممععتمعمم ئططنقت طتتسع ء001851غ: ىف ةعاشأ

 ةئامو ثلث ةنس ىئوتملا انطو ىكملا ىدنجريلا لوسرلا ثيع نب دمحم ماعلا لضافلل ةعاسلا طارغخأ

 ام هيلا مضو ةيفيعباقلاو ةباحصلا راثآو ةيوبنلا رابخالا نم ةعاسلا طارشا ىف درو ام هيف عمج فلاو

 فلاو نيعبسو تحس ةنس ىف اهممتو اهيف هتلاسر ىف ىطويسلا ظفانل هعمج. - 4. ىيدباعلا نيزز

 8.0. 2. 8. طنع نيدلا ىيز. - 2ووأ ميعربأ 8. 0. 2. 2001001 ميك ىب طءحم نير عا 0. 5

 0 مممصاتسعزورتع لامطعأم 16 ةصصم وتن0 1201:1015 هلأ هم01عع5 01عاما اصاع“ 960 ءا

 ىأ ةمماتك 970 م22ع9ةلعا, - طصومقاعجعو هك 111, متم 5803. ءا اةللع. م. 512. - 8. ىفاثلا

 لععوأا زم 8.0, 80 - *7 840 ىرزماعرع دع ةزصتلتلف ةددصأ ةزطاوتع "عدمم50عصاأ““ 300ع ةصلا00 :

 هاامسعس 018 عجنما. 01. رئاظنلاو هوجولا ملع 11, صل. 14179. * 8. 17: 17 وار .٠ 1: لال 0]

 210. --- 8. 1.2, خلنسإز 8. 2. [ىاب نس. ىلا ءعرئاع قصص 1040 20711115 ءع5أر أ ان1-

 لعرص لذع ؟لععولسم ةءدام صعصفتو 52 طقم. 01. ىثاطعل فئاقشلا ليذ 0.740. - دجون آل هذشو :

 0 دسجوي ال اقوي. * و. ةهممعملنئع5و هع. عامدددصتسر 20هماهلم !عكلاع» عا ةاضعاتسم 2052653

 لزم مهد ءاتدصح ذم دعودعساتاانك اهاعالتئعملو عوام .19*  (نةفاتسفلعا ٠١! ن1: ةااسغل أ

 27. 20 م.

 211. - 2. نمو 8. 0. 2 نع. 3: [نءز زم هدحصتااتق 000. ة>«ءععمام 86ءهاتع

 معمفأ هرتتتوءان11 .5٠ ىتافرمتلا جلامع نا كل. 0. 2., 519م ىشاطرمتلا انا 8. ءا 8. 5ءرالطاتصار

 طمع اهضاسس 1هعم هل 11هزأ [عطقللك ءمصخصعغتس01ةانخ ز آالم0 ىف ةتيلعمت 2ءعءاتقذأسع 10 ءانلل ]قاد عام

 كدا عمتس ناحل 1'ءعيروق» "هيأ ح ذاه عمت طمدطعات مائننان0 أمه لنص عوذع ؟10ءانتع (؟. 011عاتام

 11,15: 361: قاسلا 0 ءأ م. 446 عا 4/47 : ىابرمت و رمد تح رمد [عاتاتنلل). ىلا 1771

 ممم ستصلك مععاع للعلا , ءاما> رمث ءاتدتص 417200 مدمصا10 1251 2055أا ءأ 1م 1ةط. ءطتقعمص. كانان

 0. 7935 شاقروممت !ععدااتم 12 0م عشا. 11, م. 7 شادومد ءورصت عات 01:31 - مواع7ل دمحم

 هللا حبع نب, ااثأ ل19 ملاص ءا ظوفكم , عا 3 حلاص نب دمحم طع مولع اد رثالا ةصالخ
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 [01. 282 ءا ١ طقعع !عواتضأاتتل: ىب بيطخل نمكم ند بيطأل كمحا نو هللا دبع نب يمكحم

 اماما ناك هرصع ىف ءاهقفلا سأر بهذملا ىفنأل ىرغلا ىئاترمتلا بيطقل دمحم نب بيطغل ميعاربا

 قوغب ةيعفاشلا ىنفم ىزغلا قرشلا نب ديحت سمشلا 0-0 نوذفلا عاوذا هدايد لخا ةجردلا ىف ةدواسبب

 ندز مامالا خيهشلا ىلع اهب ةهقفتو ةخدامعستو نيعستو نامت ةخنس ىف اهرخآ تاره عدرا ةرهاقلا ىلا لحر مذ

 ىئانأل نب ىلع ىلوملا ىع دخاو لاعلا تيع نب نيحلا نيما ريبألا مامالاو رحبلا بحاص ميجن نب

 رادقملا ليياج ةقفلا ف نننم وثو راصجالا ريونت بانك اهنم ةذقتملا ةييجكلا (510, 011231 فيلاتلا ح فيلاوتلا)

 ح رشلا وه دحرشو قافالا ىف رهغشاف دعسلا هيف قزرو قويقدنلا لك هلئاسم ىف ققد ةدئافلا مج

 ىتفم ىفكصخل ءالعلا ميهنم ةعامج هتحرشإب ىنقعاو بعلم ا بتنك عفنأ نم وعو رافغلا حفمج ىمسم ا

 ةيناول ةيرصانلا سردم قازرلا دبع حيشلاو فشمد ليزن ىمورلا ردنكسا نب نيسح الملاو ماشلا

 ريركلا ةياغ ىف تاباتك ىروكنالا دم ىلوملا وهو ةييمورلا رايدلاب مالسالا خيش هيلع بتكو فشمدب

 ىف (510) فيلاتلا نم هلو 8س بغم ىتاوح ىلهولا نبدلا ريبخ مالسالا خوش هقلوم حرت ىلع بتكو عففلاو

 اهبيف لصو ررغلاو رردلا ىلع ةيشاحو ةياقولا حرش نم ةظعطقو ناميالا بانك ىلا هيف لصو زنللا حرمت «قفلا

 عهمجو روك تلح 3 ىتفنسالا باوجح ىلع ىتفملا نيعم باتكو اهحرشو خموظنم هلو جدلا بانك ةخياهن ىلآ

 ناب 3 ةظلاسرو ةخةنكلاب نيرشنيطلا ةظرشعلا صئاصخ ىف ةخلاسر اهنم ةربتك لئاسر هلو هيوانغ نم نيدلج

 مامالا فاخ ةءارق ماكحا ناد ىف ةلاسرو ماكحالا ىلع ماكل فعسم بانكو ةبطخل ىف ةبانتسالا زاوج

 ىف ةلاسر ماما لوخد ىف ةلاسر ءايبنالا ةمصع ىف ةلاس سنئانكلا ماكدا ىف سئافنلا ةلاسر

 نم خعطق لوصالا دعاوق ىلا لوصولا باتك لوصالا يف هلو لوصالاو عورفلا نم دهياع تدرو تاداكهشنم

 داز حرشو دكيعلا لوقي خيماللا حرمت مالكلا ىو 555 ىف رانملا رصخخق حرمت خذا باب ىلا رانك حرش

 ملع يف ةلاسرو فوصتلا ىف ةلاسر هلو اهحرشو ديحوتلا ىف ةموظنمو ريقأل ةذاعا هاهم مامهلا نب لاجكلتريقفلا

 ل.عافلا مسا لاهعأ ىلإ هيذ ليصو رطقلا حرش نم ةعطقو وكنلا ىف ناجركلل ل.ءاوعلا حرمت باتكو فرصلا

 ىلاغا نمو راهع انبأ دمدو نيا نامامالا ناخوبشلاو ظوفكامو حاص هادو مهنم ةءامج هب عفتتاو

 بحكم ىضاقلا ىدج هركذو مثروغو ىمدعلا رافغلا دبع خوشلاو فلؤوألا ىلايتفلا ناعربلا سحقلا

 يف هتافو تناكو  ةرضاخل نم امهنيب عقو ام ركذو ةليلج فاصواب ةفصوو رصم ىلا هتاحر ىف نيحلا

 ةذس نيةسو سمخ نع فلالا للعب عجرأ ةذس بجر رخاوأ

 1ع قلتم ىولثز طمع 10عم ءمسسص عهدهم زطتلعص ؟هل. 141 اجلانطانتل“ 2036ع : نب جلاص

 ناك مامالا ند مامالا هركذ ىنآلا هقفلا ىف ريونتلا بحاص ريبللا مامالا نبا ىفنحلا ىزغلا ىتاترمتلا
75 
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 اهئاملع نع كخاو رصم ىلا ليحرو هذلاو نع خا بهذللا عورفب ةطاحا هلو اثاك اركيتم كلضاف

 هريغو هقفلا ىف ةعفانلا (51) فيلاتلا فلاو ىواتغلا ف سانلا عفنو هيبا ةافو دعب رطقلا كلذ ىف ردصتو

 كولملا ةفح' ىرشو هقفلا ىف ةموظنم هلو رعاومل رهاوز اعامس ىتلا رداظنلاو هايشالا ىلع هتيشاح .اهنم

 اهلوا ىتلا وحنلا ىف هركذ ىنآلا دمحم هدلو ةيفلا حرشو

 حتاف ريخ هللا نر دمحأ حلاص نبا وه دمحم لاق

 ةلاسر اهنم ةريثك لئاسر هلو ىشدلا ىدعس مالسالا خيش خيرات حرشو ةيانعلا هامس ةياقنلا حرش هلو

 - ةعوبطم ةرفاو هراعشاو هنالسرتو عضولا ملع ىف ةلاسرو مالسلا امهيلع نوراه ةيخاو ىبوم انيس ىف

 سمخ ةنس ىف وتو ةداعستو نينامث ةنس ىف هتدالو تناكو ءاملعلا ءالجا نم ناك كقف ةلمكلابو

 فلالا دعب نيسمدو

 طع داعم ظوفحم 1اطالعرس 101. 3387 طقعع !ءواتصات7: ىب هللا دبع ىب ودم نب طظوفح#“

 نبا ماعلا ريوغتلا بحاص مامالا ّ_يشلا نبأ ىفنال هيقفلا ىزغلا ىثاترمتلا ميعاربا نب دم ىب دحأ

 خيش نع اهب خاف ةرهاقلا ىلا لخر مث هدلاوب هقفت روغلا ديعد ةيضهلا ىماس لضفلا ىف ناك ماعلا

 نباب» بيذلا نباب ريهشلا نيدلا بحم نب دمحم خيشلا نعو ىسحقملا مناغ نب رونلا ةيقنحلا

 مهنم ةعامج هب عفتناو دافاو هدلب ىلا عجرو ىاونشلا ركب ا ةمالعلا نعوحنلا طخاو ىفنحلا بحملا

 ىفلا دبع نب دوكم خجيشلا ىلا هينتكام هرعش نمف رعشلا مظني ناكو هركذ مدقملا حلاص خيشلا هةوخا

 تناكو - - هلوقب ىويوفلا هباجاف - - روكذملا حاص خيهشلا هقيقش ىم هل لصح رمال ايتاعم ىريونلا

 فلاو نيثالثتو سمخ ةنس ىف خهجرتلا بحاص ةافو

 مع معممأاع لعدتوتع 91/1 ةلتم 101. 2757 طقعع هوتنقتأالخ: لمكم نب حلاص نب كمكم

 بحاص هللا كيع نب لدحم سمشلا مالسالا يش ديفح ىئتاتروتلا ىزغلا محا نب هللا دبع نب

 ىف عرب ةيفنحلا ءاهقفلا ءالصف نم اذه دمحم ناك ىلاعت هللا ءاش نا ابدرق هركذ ىلا هريغو ريونقلا

 دمحا باهشلا ىلع اهب هقفتو ةرعاقلا ىلا لحر مك بلا نبا نعو هدلاو نع هدليب طخا دقو هبابش

 ثيدحامل قخاو قوبل وكب ىأ خيشلاو قورافلا ىزغلا نيدلا ىيدح خيشلاو ىلالينرشلا ىسأللو ىردوشلا

 دمت نب نجرلا دبع نبا نسل نأ خيشلاو ىطالينإل داوأل دبع خيشلاو ىوأربشلا رماع ييشلا نع
 نب دمحم ييشلاو ىومحلا دم نب ىمحرلا دبع نب دم ميشلاو ىفاشلا ىنيبرشلا بيطخل

 ىلا عجرو ىلينحلا قوهبلا فسوي نب نمحرلا تبع خيشلاو قرغملا ىرقملا سابعلا ناو ىركيلا لالخ

 ىف ةيفلا مظنو خيبحرلا حرمت اهنم (5ز0 فيلات هدلاو ةايح ىف فلاو لضفلا نم ةياغلا غلب دقو هدلب

 ةموظنم هلو < حتاف ريخ هللا نر دمحا « حلاص نبا وه دمحم لاق « اهلوا هتايح ىف ةودأ اهحرش وحكذلا

 فلاو نيثالثو سمخ ةنس ىف هثانو تناكو ريثك رعش هلو ناسنالا ليصفت ىف ةلاسرو تاخسانلا ىف

 ءايحالا ىف دوجوم هدلاوو

 596117: "1" ءز»4[77ع/]6 و نأ ؟10ت تتنك , 101|ا1115 ءدأ ةططت0 1055 (1645) ءأ 7ععاع ظلئاتك 115
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 01و متل هد ةنعام235 ةصرمءا] هلت“, قلت م9167 لان5 ميك نب نيز مامالا خيشلا ىلع ةرعاقلاب دقفت.

 < 4 رئاظنال : 2ك. آ11آ1, د. 6861, نطل رتاظنلا ىلع اعوان. :- 6..كؤملو 1١ ىلومللو. ح 7.

 ىهييم ل يوزمم جرشز 8. 0. 2. ىهسملا ب اجوزمم احرش. - 8. ىلاإولاز 8. 0. 2. ىلوملا“ ىلا
 وانذ طلع 1810113 هلا, صمد !1نا1عأام ح 9. ميبجكأ نماز 8. 0. 2. 5. معماطوطزلل اع مععاتاتك مدن نبأ.

 ا * 6, 7171 4و8: 1. ةانماو. - * 16. ة7: ل7 قار: هةتدا ةظد: 1170]ءر» !1عععتلتتست لأب

 جانا ءانصت 9115 15د: 27 كدت.

 8312.-- 2 1. شيوخكبز 8. 0. 2. !:ءءاع شيدخإو. - 3. نيلباق ريغ اههناز 8. 006

 لباق ريغ هنأ. و 100 خيشلاو : | خيشللو 0115 1ععاتمتع ه5عطقات5 10عإ1 ملا[ ةل'عاتتزام. - *2

 7و7 ٠١ 17ه0ن57. ح *ة5. 1؟هلللك 1. مدهتمتو. - *18, ءا 5طعتططت ءاعمز 5. كانم18.--

 * 19, 1610101 1. 1617:6101 ىدْلكيك دن 0. 20 11, م. 451. طقطعا. 01: 0كعمام 11, م. 408,

 نطل ل 5611 م1113 9أ

 8183. - 8. وحنلا ىئز ء اللذع م. 512. عا 0هعزا. 1, ها ك1. - * 2 1: لاا ءزارر و ٠.30 م.

 8114.- *4 . 7101011-81 ف1 نع آلظ]-11!1 11:11 ن11. 1١11011-181 ع٠ ارا هضع 1ظظ111-1 7 ع

 315.-- 92. نوكت عأ ملعذ ذ 15101 52. نوكي 6 ملعي. ت-6 5 8.0. 2. رم ءرنم عاقل نآأكن أو.

 بساننتلاب هقياعر - 8 لما 0ععوأ آص 8. 0. 2.

 815. - 3. هنابالقنا ىلعز 0. 2. ءءانات5 هتابالقنا ىلا بكرم لا طظفالا (ع5 الم. 5. ءا

 6.)ز 8. 0. 2. ةيكرملا ةظفللا. - 4. ىكميز 0. 2. نكمم.
 818. - 1. متاخر 0. 2. >ءءاع متاح. ]انتا ةتتأ 015ه مانلان5 457768 (ىجمصالا بحاص)

 هنأ معمم5 ٠١) ع. 8لطنك 5020115 (متخا ىبأز. 21ههلاتك ء5أ 151213136 1150116 80 821111111 220

 ءا هطللار اعواع 50هوحئات هل. 527غ, 202 3220 220, ان 11. الكل. ؟انلأ, 5عل ةعصصم 231, - 92.

 هرم عم ىورجم ا رطق ند انأ ءمللغع5 هرصمصعع هعتطاتسا , م1"هطوطأ] اع ؟:عئاعجلتتتت ءوأ ذم نطق نب

 ىدهلا, نأ 5هونات 15 195. م2. 1516. طقلطعأ. 15 1. اكلت. تانتكوانق17 هلتاطأ 1آسكتعصتاتتت“١. - 9.

 ملا فارشا تألم ملم 875. ح -* 10. ى,02965ءمال35 ©“ 5106 65)123ا81ع5. 01. 13711. م.

 ةيهلالا سمشل تارضالملا ٠ 201. ا هانم 3, م. 65. ل 11, م. 303 (ة). - الو. م. 5.

 819. -- 60. كيعس قنالز 4. دعس قال. 01. 00 0.221. - 7. ىرقملا ذه 8. ىرقملا

 ةعئاماسص» عا طمع اةهصانست 1معم ةلط 11. آ[عطت هممدصتمأ 300ز13123 ءوأ. (عاع همعلل آ1آ1, م. 72. ءا

 م. 3043. ءأا آ]]], مل“. 6569. ءمصتسع1201313 طحلصلل7>ع م0هاطوضأرب انت 123عتناتناتا: 0من 1عععدلت

 ؟انل55عر نأ ىرقألا ععاتط عملات هذا, 260114, 3 ميا كلا للعاتك, ةصرمفتعأر ن0 20 ىرقملا

 معاعمعملاتا») دزا. 01. آنعام ععمو». 111, م. 1838., انآ مااتتل 3 رقم كل رقع هرم عا] قص[ رقملا

 ءاتومد ءمئاطعام» 11علتسدع عوام - 8. نس ندا () 2 ىنيحلا لالج. 11 اك نهرنت عت ءزان5 ©دأ

 ىياقلا هللا يع نب ليو نب ايركز نيدلا لالجو 01. "1. دن 12722.11 هند 17 5: 1529 011 .٠

 2. 5. مععاع كتل 00. ؟1ه001. ىل. 1”. 163(112) اللا ديبع نب 10 دكللا حبع نب !عوتصا. 5هترتولا



508 

 ءمتسم ماهعاع» هرعت طلع ]90312 ىكر هاش متاصن 60هموزلزذ ة5طقطم ظماتط قللو 'اصتاتاا 88

 نوع معمدع طعن لمه لح ةصصت 8183 (الادتنام 1411) ةطؤده]انلا. ظاولسك عاهل آم انعطع ظكقنم صاع

 حيونات ءا 1ةادطقن. - 01. ةطانلآ. م. 452. ءا آرعاج. معمول. ][آك, م. 382. - طرم بوقعي رق

 5711, م. 501. ص. !.ا* رفصالا بوقعي !ءوذاانل». - * 1 آر: 1) «ةنان015 ١٠١ دلاراا 1) 6111015. ب

 * 14. 11- 740ر٠: (2هةهصت !ععام"ع)ز 97. 5اتماةم

 2206 - 2. ملا قارمتلاز 61. 11, م. 485. خدراوتنلا فرشأ ٠ خيراوقلا قاوشأ ©1011 6

 ها عل. ؟لم060ط. 2[. 1. 200, - ةلي 8. 0. فارشأ هةعرتاطاتسا. [هصعملاست اقصتعم ءوأر 111

 111. 4 خيراوتلا فرشا ةهجون اعين. - 4. رعاش 1. رعاشلا , ءا 8. 0. 2. 3001126 ةهنك بحاص

 رابخالا. 01 5, مس 10950. - 5. فرطلا فرشاز هل. 11, م. 149. - 8. ىقأيز هلي 19, مع
 70640. - 10. [ةمز 8. 2. وب. 8همامكدع خيل !عععصلتتسم عوأم 01. 1طصم اآكطقلا. مت“ 410. ءأ

 ةدم. 3[ه51. 111, م. 208. 230. 256. - *4. ةودط 7215 ممالانق, ان ا10عادتتك, 15 228 .

 82186 -- 2. ليل جيزز ءأ. 1132235. م. 470. ءا 0٠ ى0ط طاتلام5 0105 م5510

 ءويمنم5ذ ءمعممرتعت هاطاتصمعم5 ممداأعد 2 18[هطمتستس علع ها طومقف الانا 5 «مومدسدعم ريل

 قوت ةعععمأا. ؟ةلتسك 8[هطقاطعلات طغعص- 5دهتلدص ع ععمافع ظطقت هعاتصلاتك ءتها““. ظعوباقك 4

 نرد, 11. 03م. 11. م. 198. 2) ءا 8500عكاتعاذم 5معع. م. 121. 79). - 3. مز 1. ظل, انآ 0. عا 2.

 نععاع, 8. بك, هعاعزتت لم4 01. ]طم ةكطقلا. م. 85. ءا ةمص. 1051. 11, م. 140. - 7. 20 ميلأو

 نامل ءمللئغع5 ءءاعرت هدصصعد طقاتعمار 1٠١ ماللا كنت 0. عا ©. - (“ ا, م. 335. - نيدلا ءالع

 1. ىلع نيدلا ءالعب. - *4. هنكمعر5و 5ع 1١ ممعاقتتس ذعر 5ع. ]دقات ا عةتذ, ة[ةطتعاطق,ب ق1 عقل

 20 عزرم, 1ةهلو, ةمامتؤ. - *6, 256 ءاع. ٠١ 206 (صع. 6. لان. 821). - * 14. 205ا 4ك1ن-

 ه0 - 1: 2006 لقت, -ح * 19. ذم 2655ع 1. لع 55«>7ع.

 822. 1. ىدابالالا 51ه ىنذابالللاز 7. هدم: 20 م. 230. - 5. تاقيلعتز 8.

 1”. ةريثك تاقيلعت. - 6. ىنا 0ءءوازم 8. ءا 8. - *9. تنص اهم 5. م1260ءداتصهالمهع.

 11 طلع ؟عيماعمسلا173 ع55وع علم م170ماعا“ ريداقم ردقم .٠ 5عو. ريداقم كانالأ ءممقألا و «عاعوأتوب

 لزوزوو. - *10. عا * 17. ةممعمللعع5د دع. عامددديضتس !1عكلتنتل. آل. 30 م. 0

 828. - 1. نب ناميلس لص 8. 0. 2. هبتؤوو ةانصاب - 2. ميحرلا ديع نبز 8. نب

 مدرللا لليع, 0. ميلذل ىبع ىب. 1062 17, م.م نمحرلا تبع نب ذه كم0. هصهتاناتك 0]3-

 مءالداصع, ءا 1ل1و ص 6088. لص 8. 0. 2. ميحرلا طبع ىب ذاه انا آه 8. ءالذ نيرلا دبع نب

 اععأ مهو511. 1آعععضلا1121 ع5أ ميحرألا كيع نب. 01. ان م. 06211511. 650. ع1 022112 12

 ل 4. ىواتفرلا نبز 8. 0. 2.١ ىوامفرلا ىب ط2: - ءاتتن/اةنمأ و انهطع ةئلاخ ذم ةعوؤمام هتتلانقع

 ليو. ب 17. انع» ١ ععوام 1, م. 514. ءا مما 9. ءا 10. عا آاتطط ءال. م. 126. - 10. ىتقاي

 مهلا ىفز ءا١ ل, م. 585 طلو. - * 7. ظ8ود- ءاتءاافسأ 1٠١ طق بن- ءامت/ انا

 82/4. - 3. هللا لععدا أم 8. 0. طب *4. 77تءووئك ٠١ 717'هددم]# طتع ءا انلطاواتعت

 82:5. - 8. معضوز 8. 0. 2. هعنصي,ر - ىرارغل , ون00 ءاكلل ميرات (000.

 رم 66.) طقطعأر 8.0. 2. مععاع ىراؤفلا» 01. 111, م. 6931. عا 1ال, مت“ 9502., نطأ م15

 20090. ىرارغلا 5ءتطاتساب. - * 16. 6| هع هل. آلا - 1” ءدعات“أ
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 826. 1. ىتاللا , هلذ35 ىناشاك (؟. 11, م. 86. ءا87. كا صن 2358.), عات3ع 101118 ]1 ىلاشاق

 (؟. 000. ؟تملمط. 1[. 1". 316.) تحتتاقأم اعوام (ءآ. آهتطط ءال م. 114. هما. ه)و ؟ءاطتم ةاتمما. صم 1

 دان ىلاساقلا , 2105ءانا. م. 339., ةطانلل. رن. 420., طبعا. 56081. ]آ, م. 378. ةانط ناساف ء ناشاقو

 ءا م. 471. نيشلاب ىوردو ناساك 01. ءأا 8د>ءا. كآآ1, م. 418.), طما'أانا05 عوأر ان[ ءانال ة 110

 10لعاس, ةهصصم 780 (مع. 25. 0ءا١ 1329), كن "عوعمدصأم ثةطان 5310 8310عمامزتننط مانع ءامع

 7836-716 ح 133835-1316) هعرتتطع]عا. طظصتفكلا ةعئاتع 11. 1طعر ناك ةسصاتلت 702 عا 7

 طوطعأ. 01. ةطلت - - 222305 طا1ءاتوصوتع - طوع 82. خالموت5 كمر عمويع» (031ع. 1ةك45), نتتآ 01-

 رستلتحس اهصاسصت نط موضاعمت 601011. - 10. طوسيفاز ءل الر صن. 11329.-- 14. ىلاجروإل

 زم 0. طلع عا م. 882., نطأ ءمل16ع5 هدحتعد 201 ىناجزوإل مده ىلاجزوملا 16قعاتقأب ناجل

 ةعرلطأ اان, أ ناناجزوج (516 ناجروج ءأ. ةرتطط ءال. م. 70. عا كتمت. م. 60.) هلط خان

 نااجروج ٍم م. 440. ..اناجن وج ةوتطت زاتطعااتع. - 05. آمر. ععموس 1, م. 271. آه 51- 81ه5ءطأم مب 27. ءا

 82. ناجروج عأ 0 1عوزارر. - *6. ةرممعم01ععم2 5ع. ع10553722: 7. 20 م. 210. -

 * 14. 1892 ءانديوأ ٠١! 10 ءيدأت : .٠ ه0 م. 283. - * 19, لداج] نا ء 17١ كات

 2276. 5 سيعألا الذ 282:10: 12 سيبعلا قال. 53 ىرههضلاز 0200: ىروهصلا. -

 8. ارز 7.20 م. 218. - 9. مدآ نباز 8.0.2. لامك نب مدآ نبا. 2051 قوتملا 2. 20011 ةقغب.
 .4*  ((011/طعوأف ٠١ (ثه11سطمو] ل. -ح * .١10 كطضاعطودو ص لطلان]متو7 - * 13. ءا

 * 144. كمطقط !. كهزط خطب - *16. 74065]نم»+و أ 0ع كالوصع ءأ 1[1ديسولع عع زم "نععاعملق ا

 ل1: (01ءةلهع ع ةطم 1طهللئلطعذص معاتأام دءعتطاتساأر, ؟؟نماعدأ ع0 14ىهل/ءيد» اعوتاب طقتتل لدنطأع

 ناممدتمس آد ءملتعع, نمنم آد ع0ع2060 1طص 1عطحلاناعقص 115115 ء5أ , ماسم عملات 1معصلاما 85

102011111 

 398. - 1. جاالصا .١" زمانه 117, م. 445. - تبكسلا نواز ؟. ]طم اآعطحلا. تا. 7.

 - 85. ىئاريسلا نباز 8. 0. 2. قاريسلا, ها 19, م. 888. 000. هدصصع5 ىئاريسلا نبأ 5ءتلناتللا»

 01. 1طص اكطقلا. مس 848. ءعا خصم. 81051. آ1آ1, م. 588. - طع ننطع 51181 97. آنعال. ععمو“ ]1

 م. 77. ءا طمأن 10., آاتطاب ءالء م. 145. ءا 5نمما. م. 120. - 5هومئات زق 01255. مل“ 2101. ةعتطلا

 . وثر ققاروسلا نو دمك وبار وأ مدلتأ5 5عععووم آه 015ماتستك هدمصتاناتك ؟ةعاتتق لاء -ح 7 ضلا
 8. 0. 2. ريرضلا ىوغلا. - 8. 1ص هدحصتطاتق 000. ءيععمام 2. ىبا 0201 ل 0ععواب 01

 لطص اكطقلا. م. 810., ننت بيطخل مءوعاوما - ىمم. 3[هدل. 111, م. 368. - ةطلمال. م. 2

 (41). - 5هوحتات ذص 01355. صاع 0. ىزيربخلا ببطذدل نب ايركز وبا دعنطتا, لذا هناعت» 015ءتاعر

 عال معا'معاومت عاتق تيطشل ةهرممعااوس. ؟تمع بيطخل نبأ لاععررل نت عودع الانلإ16 - 8. ا!؟طب

 106 بيطشخأ بيهن معمعانا, - 10 ىرصجلاو 8. 0. 2 ىوحكفلا ىرصملا. كك د 100

 هللا ةيه نب كرد. - *11. لاروع" ٠١

 829. - 1. كيسلا ديع نبذ 8. 0. 2. ىلع ندب كسلا كيع نبي. - 6. سبرمزر

 هر01065 كيزمي. - 7 للاز و 1 للازو.

 880. - 3. نيمدقتملاز كه ل. 5. نيدقتنملا -- 4. نب ةماع جال درر 801 0. 2
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 06عوازر ع مرح نبذ 60,2. طلع مزح ندد كال ا موشح موب. 9 حاضيإلاو حالصالا

 نأ. ال, ط١ 12234. - 10. قاوقلا 8., ىقاوعلا لع 0. 5. ىماوفلا 1, ىماوعلا 50من آذط

 نر 24262 - *6 م( * 14. ةممعم016عع5 8ع1م5ذذةضتص 1. ع. 20م0ا85 8.

 231. -- 2. ةيارذز 20 2270 ةداور.

 8229, 3. هنرثات: 0. 2. هتدئافو. 168 ءةانذسص 1ةعااع. 101. 199. - 5 ليي: 60

 م. ملعي كك 8 اهومعو : 2 07 ل7 اقر معو

 22/4. - 8. 20516 ناشباب نباب 82. 0. 2. 300 رورسلاو حرفلا هانعمو , 20011813

 هب لطص آكطقلا. هت“ 307. ( رورسلاو جرفلا ىنمضتت مدح ملك داشبابو) ءا هن 50و11 012855. معانات

 ءا ه0 ان معاتقتات 28 ءاتووتتتللل طلتك ©01عءاع 7ءاقاتتلل. ع ىلع حرشو ذ 8.0: ىلع نسل ىلا حرشو. ع

 9. شدذايلا ىباب 5196 انأ هلثذ هانم شداهلا نباجب, - 10. ؟هذع طدتانقنم ىوزدملا ننقهع ذم آءانطان

 ©ا١٠ م. 64. ( ردربلا ىم نطب ىلوزج) ءا 1س طكطقلل. هن. 524. (ننن 3016 اضيأ ةلوزك اهل لاقيو)

 ىلوونج مرثمصاتس عاداتنا ذص 4سم. 81051. 1ال, 20ه. 8. ىلوزج هعاتاطأ اجت" اعواع انطق عمنلاط (ةلوؤج

 ردربلا ىم ىنطب), ءا ه ظفتفالع (ةلص. 178.) ءاتدتص خلورج, ةلوركو ةلورك 5هتطأ ل1 ءلاتل“

 883:5. - 9. 26 ىنكيسخالا ح ىتةكيسخالا ه١1 : اعزب ععمو». 1, م. ة4.,ر اطاتطط آل.

 م. 8ق., مطانلك“ م. 61. 500. عا 501. ءأ ظلك. آط, م. 205. 209. 210. 212. 214., انآذ] تكبشخلا

 عع مانت ء5أ ءا هماتلط9 ثكايتر ثكيشرت, تكروسي و ثكون 10. 101601811, 1138100161

 لدتا عنا ةمتصو0عطانأ , هون11ةهلطونت تك متضدادوطزان اع ءء 706م دنك (3006 تنك) 1٠١ ع. 15,

 هرج متل, هرتامتت ةددعر 10ن0ع ع6 م"0طقتأت, 01100 الله انتئطؤ5 ططعالأاعت ىسخا هعاتتاط و11. - 7.

 مرمعاعنعو 11, م١ 13095. - 3. نيعبرالا لوصاز ءأ. هانصته م 442. ءا زملنه 11, م 2١

 9. ىودزيلا مالسالا رك 106ر2 هوو6ه ؟10عادس هنأ مالسالا رص (ءأ. ال. ه. متم 1220.) , ءا لص 208-

 ماتالتلد ملل. هصصم 488 تمانأان5 556 01ءلااتت“ 81 عالألتك 201108أ1 مالسالا رخم م. 33#.

 (نررح 02 عم أ ه1 1 ىودزيلا لوصأ طلع هممد وصمت ع2201ةلاتنط ال. [[1, ه1. 13431,-- 140. مسخلا

 0 مسقلا 1.6. مسقلا 100015, م10 عصاتقرب ااه ان[ ع1 مسقلا 2[ع5م020عوأ, 01100 آه مان12ا1

 ماسقأ 10عم2> عزا 0 قزر 65 4 ؟نلامتم 2عءعو5ة1136. ىلا مسنلا ]جا3عأعانع0لا092 55 110 ا.

 60, م. 330. 1٠١ 6. تطأ ممد ةذمع مهاتمدع ءعودفعرم 0ع ةنسألل 10مم 7عمعاتاتتك»

 2836. 1. 0 6000. هدت065 ىتثاب ءا م20 هدمامز ماعد وانع هتامز. مرا

 قافغصلا رتاس»ع5 «000. طلع ءا [[1, مل. 13000. ءا م. 480. ىناعصلا ءا ىلاعنصلا ةءملطاتساب 8. ءأ

 2. قافغصلا طدطوما. - 4. ىقاكلاز هك. ا, م2. 9725. - لثاواز 2. رخاوا. - 6. رارسالا فشك

 1 آل, من 1006064. عا ا7آ1, رج. 1064. - 7. 0ع تروباب عا قا ءآ. آنعاج.ب جع0ىل.1, م. 112. أ

 اناا ءال. رن. 24. 8. رهرقغلا ز 61 11. 211 2461 5 0 معتاد 0 هع

 83385. 1: كئاوق وش, نأ 5دعمتودزسع ةضانل 11. طبر 0. قر 5ع هءناع نع ةعطلام»

 2. هّلح ردقا روز 0. هلح ىلع ردقا رو. - 83. هدملات ٠١ هلمأت. - 6. نيعتوزا 8.
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 نيببعتو٠ 7 ىدروراشملا .ةأ+ ىدردراجكلا م1 ىدوبر ال. [تاطاد عالم رد, 58. لةيضوطءنلأذ 1ععأ

 916. 8. ىراوقالا 2 ىراونالا. -- 070 ىناكاتزرأ هاذ 116 ناجنزرا 5 ناكنزرأ 11

 01. طعام ععموب 1, م: 46. ءابككعاط ةص كاتمرما. رص. 9ص. ح 1 ىردركلا ة5هتتروذ ط1 - 16907“

 همك عدا عصاعا" ةعرت ماننعدع قر ىلا زص 0. عا 2. 1هتطان ءال١ م. 221. ءأ طعال ع608م7. 1آ1, م. 7.

 ىردر كلا ةعرتطت لامادعما. "هايس ممسدعم لاه هع طقات ءان رداغاأ وبا لود“ نب نامقل ىب رافغلا دبع

 نيحلا اذ بقاملا كلا, - 14(0601 طوعطخ معرنزت ءانولتت : نامعت نب روفغلا ديع.

 6 ل ىفنلملا 8. 0. 2. قلع يعفاشلا. 11كعرص مديئاعت صدقلع تنإز# متو يوزن ب

 ن. او نس ءمل01غع5. هرمصع5 مانهعاعا' 0. 1عقع مرو خنزس. - 7. 1> دتيداحا 8.20.12. 5. داحا

 عيف !عععالااط[. -ح 9 فيرصخلا ساسأز 7. ضل. 500. 40. روبعتلا لوصاز 7. 11, م. 811.

 ور ملم معمر لل ئع5 ءمرص معجل105د5 5ع. 30م0 اهاتمصتانل> كات عاتطتر 1عكللاتك عأ ادائعاتأاتك ©8111111[012051.

 *عب 775 ءاع. ل. 875 (نصع. 30. كانط 1470). - * 11. ( 011 طلعو ٠١

 8389. -- 1. راغصلا 1 رافصلا .٠ ء. آئا - د«]] ف,“ 1ئ1- طم 1178 هصنم 380 (ذمع. 23. لان

 947) 1001:1115, ءاهاعلا تببج ةيرافصتاو كولو لنوع ءممداتتستسا ![هضتتاتحتص, عد ننه تتانلات ؟نزاث 0وعءان

 مرملزءحتصأ. 01. عمل. ؟كملماط. ة[>[. مد. 188. م. 234. - 4. ط5 ماعلا, نتمل طنعر ذص ل

 1221680. م1. 177. 2.'ءأ آطامذ. (ظلا1. 5ءدمان) 21. 0(ةقئ1: م. 497. 1عولاتنال 111118 1711, 2. 4

 110 ان مالا ه611011111 ءعوا, - 6. ملسدك ساف ءان ه«حرشغت 0. ءاط. هنأ ساو ءا هحرو .

 - 11. رفعج نأ نباز 8. 0. 2. رفعج نبا. ح *1. ظا1-ىد«وأه»» .1٠ ظا-ىكه] هن. ع *6ب

 عاد طماع .1٠ عاد طقل]ع عدت, 01100 91123 355603215 161111710111111 005اان12[. - لععر»عات 1 زصكاتد

 اهاتمصاتست ةةصاعساتانا. - * 19, عال- 1 ةطبتعاأي دايتت ءع1-هقاطق عار ماتصعترتأد 0لعععت7

 درا كك 7 فاملا ١ نس 207 ددعلاو (1. تاعلا) 5 1. ع. مالم ءاررأ)-ٌ 5

 ءءعماعمةسام5 عا ءعاع7م5 .ةعرتاطءبلل ءا 1عععرلل. - (01. ااط. 01555, 8كك]1, صل“ 15. - *5.

 ركع" لمر» 1. 5. هنصتو 20 م. 3837. - *10. م8 منو طتتلت كطقع»»ءابانو7 - *13) ماس

 رن هوط - ه0 »عدس .1٠ ءا- اذ( 56 عل-20ع0. 19. ةنم

 8/1. - 7. ةداضتملا ىلع 1١ ةذاضتملا ناعم لا ىلع. ل اًيدوم اهنم فر نوكهفز 8. 0. 2

 يدوم اهنم فور 2 نوكتت. قاهيسلاو نامسلا 01. قابس لاو قايسلا. 01 ة1نامم. عا 0

 ؟0. 121 ءاعر“. رن. 143. - 8. روذاكلا: ءأ. [[ عم لصحمست عاد عل. لع ددعجع رت. (عزب ح 9 لك 2:0 لك

 8/12, - 4. هيوتسرد 1٠١ ةيوتسرد ىبأ انا ةانزتاه. طل“ 505. 01. 20 م. 255. - 5.

 كرايم: مداثاتك : كرابألا, نأ م. 518. ءا لنص لكطملا. صن 204. - 60. لضفلاو باز كي 0. 2

 لثاضفلا وبا. كنان طلع 1لعجت عدا نت 2 40/1-ل-0لنو: ةحرتءااذاس عا ةصنو 050 هطللات 01. هع

 م. 280. عا 287. لواقع تاتا 6100011 1. ءا كه, ؟دعلاع ءمصل”سصلأ مماعادطأا. خئلتانأ طنع لضفلا ودا

 آم 11. ]عام ممم 1آصاعصلأان. - ©. فاقلا 3 70 117 0 7-5 0 مرقشب كل. كدر نب 5

 همم

 022 نورقشب 58. ٠ ةدورقمسب ند 600. 100. 2[. 1". 21.69. 616 0..112081. 01. 171, م. 0

 - 251. ءا م. 8390-305. - انباع تمليس. 000. ؟ذم0. معاون: كمرك ببيدالج نملاح 2

 10001 منن ٠١ 1 120"نوامموأ]ب ع * 18. 5! معن ١] كا" همعتاب

11. 260 
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 8/448. - 6. اميقكز 8. 0. 2. انيتك ا 5. ايفك. - 9. رهاط ىبز 0. 2. رهاط ىب
 نلجأ ني. - <12. ممهلا 1١ موههأ. لاراب 17ه ٠١ كاان لال 0 0.

 قلل( ع 1 تدقزف : 8. 0. 2. تديرف. - 2. مك نموز 0. 2. ةمث نمو. - 8.

 مر دز 0. 2. نسال نب. 86واع, 01. ل18. 7. - 10. ءمإ ةنسز 0. 2. مام ةنس. 05. 20 م»

 254. 1. 11. - 8ع م00. 8. ءا 2. اطمتتل لنطأع ع عامووو عدذعتم]ةن15, 012064 0عوءتتال ةانلأ

 (. لزءأأ انهه ناك امك هناخاسنذ ىف جرخت ) طسصع اناطرحتس زمؤءالاتسا: ءافرع ةركذت ىف راثآلا برطأ

 فلاو ةثامو نييتسو تحس ةخذس قوقلا دوسالا للبعمسا مالسالا خوش ند دعسأ ىلوللا مالسالا خيشأ راودالا

 بيترت ىلع ةينامثعلا ةاودلا ىف ةيقيسوملا ناحلالاب (8. نيئارقلا) نيثراقلا ريغاشم هيف عمج ىكرت

 .ءاجاهلا فووح
 قلل. - 6. ثماع ص“ ممل' 1. طسصع طقطعأا ائططاتنت 90 27عأ0ع12) 205 ءهلطألاتل :

 00 قاب دوجولا قأرم حوش ىف دويقلا قالطا. كلا دوجولا ةارم زمتماعو ذم اناععو 747+ نتهعتأ

 انا ا 8. غيالا .1٠ مثالا. ظكئاتم ؟دسسعدصو ذاه زمعاطتا: نم لأ تللزا ام ىلع كدا ىلإ مهللا

 خلا كذنيعن , 7222 2110 ءان10 ع مساقلأ ابأ اب زطأ زصاعصأ6. 151. آكطب ط2110 0نانأع ءالوالاا. - ).

 10 بطلا مره 010 بيطلا ءاتدتت 1ععأ مماعةزار 000. 89 لوطاز ". 11, م. 0

 بيبطلا ةءاطاتما. - ةلجخ نأ ىبابز 8. 0. 1". سفلع ةللجح نياب. - 01. 0تعما. ]1, م. 440,

 نطأ كبت 8. 0. 2. ءعرتاع 2ععاتاتك 31580 777 1201[ا1115 ء55ع 01 لام“. - خالتع. م. 140., انادأ ء00عا

 خا ناب ريهشلا !ععأاأر, و0100 لع. ذم غل ىنأ باب ءمضتولا“

 8706. -- 1. رارسالا راهظ' : ؟. 11, مش 14293., نطأ انانتلاتك مم عمامتتا - 1١105117

 ه1 - 00 رارسالا يو 105ءاتلاات5 عقار ل1112 ةالط رارسالا فشك !01512 0113عااهن1. - ]ماك 10!1-

 انتل 011150116 (ءانل بارعا ريرقث 56>) 13عام ءاعرم عمامساملت» 20 ا

 ةيضوطت ءورتح 015ءعملقس 10عماتلعصت 0همكامماصمرتمأا] ءا لذص 4ععومات نتنادع 8انلامع عللام]ا23. (01

 11مم. لوطا. ال61. 96. م. 106-105. - 2. 2ع ىلكرب نانقهع ؟هركصح ا111عاعو ةن'ولطأعع ىوكوب

 كوراول, ءا. لوات70. ةكاقأام ةماثأ 1828. م. 15--1600., عا لع ؟زرنم زموو ظمعو عا. 18ةءط. عا © 1انط»

 ]12 , م. 80. ءا 096. طءاسمم. م. 168. - 7١ ماتو ال1, .01. 14772. 147575. ءا 14951. -

 3. ىشمالوالا: 0. ىشُماَلوُألا. - 6. ليوأتلا .٠ 4 م. 37. - ىومالا دجحا نيز 8. 0. 2:
 ىوعءالا ىرهاظلا مزح نب ديعس نب ديا نب. 01. دايمن هت“ 105. ءا لطم ةكادلا هه 459., انطت

 صام ةظاروغلا ىف !ءوئاتتم ةاروقللا - 8. عدول أ ماخم ماع عوطقلا 5ععم1685 ءانصت 0. ام عودولم لا 12111-

 اهملن> ءعدذع ؟1لعاسل, ها( 000 ءءاعرت هدحصع5 عأ قل“ 10809. "عرا315118121. 0012م6 01 11023 ةيافك

 عوذقلا ل3 عأ5 ]10 نكات 1155م ؟10عاس“ ناين ةضعطعاأاو مانصتز امك عضلات ال. ع. ةرنان0 ان1 م. 212. ءا

 عدتمأوع. 01. (هاهل. م. 70. - * 5. 801م متوأرت ١١ لهنعع 0. كب( لأمم ءدرت. ح * 11. نأ مع“

 ؟عرووررا - هلصتتاهصأز ممانا15 : 11 ء>ءماتعدلاا 505 م0هود5زاتأ (12110 ل1312, 0110119113 2116101 3111118(

 3حلماطحردتاصت ءلتذ 1ععداتممعرص زانأ مهعلتءامست ءعووع)ر. - * 16, ذه انكاتن 1. 0ع انوا. -ح *18, ©آ-

 عورات( 1. هل- مهب نأ آلم ملل 10809. 1اأ 5ةععامر“ ١١( ع. 01201805 ع5ءعءاتتك) ىلامشلا هممعا-

 [ةاا15 أم
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 8/05. - 1. رصعلا لغاز 8. 0. 2. جعاقبلل رصعلا لغا. 01. م. 442. - 7. فيطالا نبا نبت

 0. فطللا نأ نب. 0. 11, م. 4282. - 8. مالسالا ةين راهظاب مامللا رك مالكلا ركز ءأء "11

 852 93006 21 لن حرشو ذ 0.5, حر شن - 141 ضراغلا خناعا : © 197, سدت, 8422. - *41

 114:71 ]7* و ؟هداع مماتسك 111:1[.

 1/17 هد 09, ىكبسلاز 2.0. 2 ىكيسلا ىلع نم - 5 قضت )0 ىلصو د أ ا 1

 670. م يإ ماعصلات5 ضارعالا تيداع نم رعب الو طبض ىف ىلصي و آاه نأ طلع م"هطوطتال اع همعوتع

 انانتاان5 اماتتك ه]1هأ115 , 2عوتتع 0113ع5أاتلو عدت 31163 م0205113 كلا, صطتخأ ءوصت لط 01215353 26عه-

 اذممأ5 ال ةمأع ىلصيو 10ءووء ةانصوءملو. - * 1. 1هللأأا .001" ٠١

 8/19. - 4. ىطئارخلا 8. 0. 2. ىطئارخل يمح ني. - 01: مد. ةكمؤأ. 11, م. 408,

 نطل ظعتواكع انطرتانت» بولقلا لالقعا 0ع !1810هال5 !هراع ءععاتكو ال0 ملتطاتك مءععواماتت1 38عل'ع ماتاقأب

 ءا 8 اعط. 8هط. ءطبمد. 80 2. ظبي  ةفينح نيا لالقعاز 0. 2. ةفينح نال لالمعالا - 7. 1م

 ىدعمالا دامتعالا ؟10ءان» ةعرمعأ ىدمالا 1عععملان7» ءووع ءا "ع5 هزعمتةعوتت تطل 160 عمل

 معزات1مع 1؟01اه5دع 0ع 50ع ةخصص10عموإز) - 9, ؟'هزع سرهغو 01136 606 زد 11. العطش "عمعرت اتا“

 (ن ل. عارم. 348. م. 348. 1. 7.), 1هرتصو ةدطأعو عوا عد ماعصتماا 6ع تيسرهف 01198 © ال

 6[ تنسأ رهف 600118 عاو. - ؟0ءعرم ره تاناعلت, 01136 10 012 105]005ع 6025020311156 2

 ذم رهف ءذا تاناه1ه - مهن هز عمال 8 ءداتم ؟هرتتنوع رهف هلمتستع طابع عافت مواعزأا - جه 02016ع

 طعاتردتعو هددحوو لعمالزد ملون ة5وءر عار نأ ©ةقاعلات عا 8[عدتمكاك ؟هانتصأر م1ةعاعل 60م0

 لا0هز ءورسد عا ؟عداتتس ]0هتعبمت» عاتنذص طلطا10اطععوطتط ]102عمر13 5زعصل287ع رمماجاقمأ. ل02 101

 (سرهف اداتمرتأ دعدكات ةهصات0 ة4تهطعو عا 2ععووف انكاتظمو12 عدا لع املتذعع ننقل ءاتصوتتع, 0

 اناترمرختصن و كان22128110 ءدملتاتس ءا ةضعاتضت عمات. 1اه زم ع00. ؟لتصلماط. 17[. 1”. داء. 405. 01. قو

 [هرثصو هاتعتمأ م0 م10 تسيرهف 109611111, 13 600. ل[. ص“ 213. م35. انلاع !عوئاتتت اذكم

 تنسا وهف ىف خبطخلا ىف هب حيرص ءا لس 600. لل. ا. متع 380. 101. 1 اصفلتعأ هةصااسس 1م0وعاتأم [دنل0 ءوأ

 باتكلا !ذع ىف ام رهف. - * 7. آرععءانو لك / ع0" ؤ16 - هل 10 ةل ىهيمس ب طلع ذص 1707" 7و

 الأ ال, 07. 11880. !عولاتتا“, ء5أ صئا8008[71. - (1. آطانطا ءال. م. 90, - *8 ©هرطنتتو 705أ

 كلي ظلمنا [هعر ءا * 10. ممذأ 160' تاق عدا 0لعاعهلاتطط

 8250. - 1. ىنتقيز 0. 1. ىنتعي. - 2. شوبالا 000. هددصعو دلع 0 00

 9. هييغرع ! بيغ زرع د 10. نياقاعلاز 8. 0. 1. نيلفاغلا - * 10. لطل - ءآ - »لع: ٠١

 ل40 - ب] - 6711 طلع ءا !هعتذ هلتثلذ هرصصتاتا5. - * 16 هنآ ؟عإم .- جقوعرتتوله !. ةنط "عام

 معالمذأ دانأ ةهنعممل معرطعدمع 556

 8:51. -- 5. نويرلا دبع ىنبز 8.0.1.5. هللا دبع ىب. - ؟7. ىنالقايلا: طال. كد

 ال1051. آ]1, م. 550. ءا هلصما. 400. ءا 111, م. 20. ءا هلصمأ. 14. ؟هاننصأ ىلالقابلا ىبأ. 01. عانس

 11. !كط. لل, 00. 143882. - 9. ىرغشاكلا هللا دبعلإ 8. 0. .١ ىرغشاكلا دود نب هلا ديعل. -

 3 زاغلالاو 0. 2. صقلع ظافلتالاو.

 352.-- 41. ىريظحلا) 8. 0. 2. معيمونهنس ىرطخلا. 01. 1م ةعطقلا. صد“ 258.. نانأ

26 
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 مرنم ىريطشل انس. ٠ ىريظحلا آم ه0. ؟؟نواعمأ. 1ةعععدلاتسل وال ع 3. بحكلا بجتاو ل. 7,

 م. 296. 6. فئفولا ملع ىف هنايب قايس. 1156م 0هونترانو ةعودسدانو» ةانط ففقولا ملع 11,

 ما. 14297. 0ع510ع7وأ111. - 7 داؤلا تانيعأ :٠ © 5782:5-1117121--1 07 60 بارعالا ملع 4

 طقعع طقطعأ 30 مجقتضعأم عال : نارقلا بارعا اوملعت لاق يضر باطشل نب رمع نع هدانساب شاحنلا ىور

 بحاص هاور هبارعا اوسمتلاو ناوقلا اوبرعا لاق معاد ىنلا ىع هضر ةريره لأ نعو ةظفح نوملعت امك
 رينتسالا١ ح- 26. ء1-1ءاذكو 5. عا- [عاقأ

 8583. - 2. ةمدقملا فز هك م. 41 هو. - 3. لعججز 0. لعجت -  4. ىسيقلاو

 0. 2. ىسيقلا تمد نب شومح. 01. 1 1011. ط2. 747. - 6. غنس ىفز هللا ةنس. -- * 12.

 416 ل١ 1٠١ 01ءطعر»ن. - 1طبر ينو مماطك: 1" طا: 5. 1ل'هطرذيو. ع * 17. م05 اهسص 09

 ع0010114, انأؤ مماتاتن : 205 ههطأاع5و عم 7ع11)0010, نا1ن:00 - اعدعتتنك ءاع.

 8و1. - 3. طد6 للا دبع ىب دم, انأ ءاتدتص 1[, صض 9614. ءا 11, م. 279. !ءوئاتتت

 م. ع5. نامّيلس نب لايت 13 عصام ها 17105( عمآ. هللا ديعءوبأ نامي س ند ليد 59111[. ل يؤإن خذس و

 0. طلع أ ةلثلو 1015 بق“ خنس. 01. 1ةط. ءطتمضم1. 30 3. بكت, - 4. ءا 8. نيهسلابز 8.0. 2.

 نيمسلا نواج نأ 19[, م. 332. عا مل. 9679. ةلئطأ, نأ آ]1, م. 293. ءأ 111, م. 45. نيمهسلا 16-

 عازر - *8. ءا* 15. هربت ةلتلن 1057: - 7

 82مم ح 1.( ىتانل) امل نباب فورعملا. 01. 06 (01:1: 6/4 0ء] كانصتتف 34 رم. 176.

 3. 5.8. .نيمسلا: 8.0 2 نيمسلا نبا. -.4.:لوصاوز 8.0. 2. رصاو. ب , 7.١ باهشلا رثح اه

 1. هيلع باهشلا رثع ام. فيزو 1 فيزو. ل 10. باتك ىلع هباتكز 8. 0. 2. ىلع هقباقك

 خباتك. - +14. * 16. * 18. كل 11 هررأو ١٠١ كلا آه

 8356. - 5. ساحنلا نب 1. ساكحفلا. 01. 1طص اكطقلا. طا. 39. - 6. بيطقلو 8

 0. 2. بيطخلا مح نب. - 9. ةماع ىلاهقصالا 8. 0. 2. طلع ءا ةلثلذ 105 ىكلطلا (8. طنع

 ىطلملا) 1256101111[. ل نيدلا بخاتم ىيدحلا بكئتنمم. - 0. ارفلا بأ نب 1 رعلا أ نب أ

 0200ع م05 زعلا ءكانلط 8. 0. 2. سضيشرلا ننيروو نبتت 10516 هد ا 82. 0. 2. 105علان8أ :

 سيجما نارقلا» .83*  450- ءآ-ءاء]: 1٠١ كطلاس ءآ-ردعان]ن. ح * و. لعب ءارنعألفع 1. ظ1-

 راهب يو. - *  16, 71م1 ]وت - عل - 01: 1١ 171 هناعاعآعمط - هلل - 0ز2:. -  ظض عر: كلا ا[ عس»ا

 12 با 6

 8:57. - 2. ىداردغبيلاز 8. 0. 2. يفاشلا ىدادغيلا. - 8. فاكلا ىف ىتايز ©. ",

 م. 20. - بارعالا دعاوق ىع بارعالاز هل. الو هز. 12496. - * 44 را 1ءارور»: .01:7 1٠١

 8:58. - 3. ها 4. خيشلا حرغو - ىنيدحلا لالج لعواتسا ذه 8. 0. 2. -- 5. كيد

 نان00 ذم 8. لععوداز 2. هديك عا 0. هدم 1عءائانق. ع 700 ىليؤلا (2. ىلبرلا), ءا انس 27

 مرنم 2ءق1: ةءتط عملات عودءاب - 7. تعاوقلا كقاعم لح : نا 7111م. 2398. مرت قخيإ: - 8
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 (ةريقرخا : اه. ئريوحتلا 128: ليِتوُبَْرْخا 5. ىريترحلاو 05:2: ,ئقربرخاب هناء ققوبر لا: ىقربترجلا

 16/7101[, ن0 ك5عرتمدأ. م4اتهصعصم 2001 1ععانمص عت تربدزح عز161عم0ةيدت عووع مان16. 1ع

 تريترخ 5. انرب ترخ هل. 0ةصان5 ءا ةطانآا» 7. 52. تاره مح 07. 15 16. عع08ا تريترخ 1م

 اة[لهوعءطأ. م.. 21. ءا ترب 66716 701 قرت عم1مو عواب - ك5عطتلاعمو زذص 100. ععمعل. 20 الا

 53130. ةانط طلتوصاتست ةعتاأأا (0طقسم - ظلانأار الاث150 (طقتضماتا"ا, (0طقصمالا عل (0ةسرتانأ. - (03عاعنات

 ةصانل 11. اك. طمع اهضاتتصت 10عم زمكعضأاات. - 10. ىلسعلا) ىلع ىسيغلاو 8. ىلعلا, 0. 2.

 ىليسعلا 17- 0ىء117. 01. ةتطاط ءال. م. 179., ءأ اعل. جعمول“ (1, م. 258. ءا 259.) ممةعاع" 127-

 056111 ءاندس 4511-11: ءا 1512 اعوأ ممدوع 0عمممةكاتتتأ. - 11. لعجز 2. لعج ىذلا, - *4

 1241 زوو هك. ه0 م. 482. ءا ةدتاطا ءال. م. 218. عا 19ك؛4). عا 5دممآ. ص. 191. *و 1 عأ

 1. 710اموووة]. - * 18. 45115 مماتك: 05-1:1ءن]: ء. طا-4عأ]7.  ؟لتع اههاننص لص 11: 1كط. 1ععئاتتا“.

 8259. -- 3. هبرز 8. 0. 2 تا ب اع مياهلا نبذ 0. 2. مياهلا ليحم نجر انا 17و

 مان. 9624. - 01. 7, طع. 11179. 11803. 12435. عا هل1ه5. 21 طدصاطاتك ةلثلذ 105 1ععاتم مداهلا د

 0عقعملتاتت» 11ه عاتقتت 06 ةصطقمر, ن110 157:- 17477: طهاتتك ء5أر للت5طا0اهأات1. 1101ا1115 55

 لزعزاسع ةلتقك ةصصم 815, هلثودك 887. ةصصتنتت 815 م13عاعععطلانلت ءدوعر ةماعال) عاطتت5 انتطل ءان

 اللتع. م. 286. عا 287., نطأ ءاتدصح 0ع ءزانك همصتمع [10ع201112 ء5أر انتقت عع 20ةاتكف 10م, انطأ

 اندست ةصمم 795 ةطوواك1 وذو نص ]1عولطاتق. - 6. رخالاز 0. 2. لوالا - 9. نسل 8

 نيسحر 0. 2. نسح, - ىوارضخلا .1١ ىوارضخلا. - 10. خلا ىتايسوز 7. طداتان5 ةانان لماوع

 تالا 1[, م. 279. - 01. مرن. 984. - * 3. ةطط0 ... 1011111117. 1757+ لور+ م م همن 9

 2مهةلانا15 عدا. - * 17. 7160/7 اهمأ : مماتتك: آظكأ - 1:8077[1 نان.

 800. - 1. رفعج نب حوحاز 1اذد اكطولل. 21. 57: ليكم ىب دمحا معجب وبا 2:

 فسوإ 136 05 فسوي زعلا نا. - 3, 11ءعنتو105ع ل2 5110 5معع. م. 55. 1)183 1؟طملاةدد للا

 طنع ءا لل, هض 3245. كلا ل6 /مم» كلسعلا آلا ظءنامعات# (ءء "3. علك صتعم 2054.) تصح

 للدار عادات ]15 0 طال ءنابمع]ت# ءمصقتلتوذوي ح 10. يفاشلاز 8. 0. 2. ىفاشلا قوذلا.

 2616-- 1 ميق ٠ مف نصا <10 رهخلاز طقس لنطتع التاسك اماعا11 ععدلات5 ءواءم ا

 11. يلا مالعالاز تأ. 11, ص. 150. - * 9. 0« :-ءل] هفامناإ ءأ 1٠١ لا: ( برر - ءآز هتامأإإ أع

 8026. 1 مارد هكلد 1“ مار هللا للي. (01. 11, م. 152. 00012غعو , انا 1ععلذوع ردع

 تعلم, ةضمم 985 انطانتصت ءمرت مموزاتمت عو5وع لتعاتسا, عا ءعضاع زطأ هممصتتللاط ءعمصحتت عت 01011,

 واندع هص00 984 ءعكعمعانلا. طةعاعرتعو 11. آكط. قلطل -ءآ - معان ممعاقتم ءانتل (111166ع عر

 الددع للعلا, هأ طسع !1هاهدهدو لا (ىلاع) ممعامه ةدطواتاتع20ا5 ءدأر ونانأ «0ملعرت 3220 8

 هطلت - 01. ؟. وصمت ع5 ©عءوعط. لع 0ودت. طلعطالكب 11, م. 360. ءا آآ1آ, ص. 115. - 7

 فيرطز 2. فيرظ. - 8. ةيقيرفالا بحاصز 4. 8. 0. 2. ةيقيرثأ بحاصر نأ اه ةكطقلل.

 8061,.- 9 خلا مالعالاز 11.[6, 81: 2098. ح 10 خلا مالعالا ز هآ. 11, م. 134. عا 117, نا.

 215-5 11. ةئذس قوحلا 5ع. ملل. 01. 111, صل“ 4602. - * و. اهتوع 1. نتاتأؤ (5ع. 11ء]ل0)

 803. - 2. 0و5ا ركب أ نبا 2.0 آ'. 300451 ىجرشلار تائه نانو 000. ا, م.
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 ىحرش طفطعما. آلان 0ن11ع م0اع5أا !غئأزؤ م2عاع”0 ىجرشلا» 01. آانطط ءال١. م. 151. ءا عاب

 عممعر“. ]1, م. 101 54. - مي خنسز 8. 0. 2. طلع عا ةلثأؤ 10615 ميل“ كفسو 12161011122 ميلا. بح

 طرو عاد ماكحالا دودج ىف 105اءانا. 3/155 مالسالا تعاوق دودحك 1ناتعدأؤوء لذا. 2ع 21/6407

 ؟. ]طم 1عطقلا. م. 522. ءأ آأط. 01355. 51971, مالم قت. - 4. هللز 0. 2. هل دمأل. - ق5. خلا مالعالا و

 ل. 11, مال 2165. - 8 تاجردلا عفارذ 21. 001. 11, 254. آر, 15 اع. - نمذ 0: ىف

 9 ركذذ 0: ركذو. ا *17. :+21178211. ”15ع تلا

 861. - 6. .ايخابز 8. 0. 2. مالعإبب. - 9. ىرقملاز 2. ىرقملا , 0ن1ن00 7101"

 ءا 416)7عو7" “6 !عوعملانز)) عووعأارب - 01. طع. ععموتب ][[آ, م. 138. - ©0نت طنع 42د هذا

 مموصلستس اذننعاب - 10, نيعلا ىف قاب ه0[. 1[, م. 255. - *6 , 6| - 111060 |. هآ - 20.

 01 111, مرإ 4978. - 17. ظ1- 1106111 17. ءانم[8

 8ة625.-- 3 خيشلل : 0. مامالا خيشلل.  ىوارغصأل (0. ىوارفصلا هك. آعال١ 86081. ]1

 م. 160.): 8. 0. 2. ىوارغصلا نب. - 4. نيرلا كيع ىب ىلع جرفلا وبا دانماه ءأ 10118 (هأ. ل. ©

 ده 139. 161. 458. 492. 538. 587. 1330. 1306 ىزوملا ءاع.) ىلع نم نمرلا دبع جرفلا وبا
 ىرو ىبأ ةممعاا دلت ءا ونأ0عجسد 7عءاغ ىلع حد نجوا سضيعر 112 اخ طلع 1لانعااعت 0118 هذا 0

 جاتا همردعن اله ءماطت م1عطلانخ3 : نيولا ديع نب ىلع نب نيولا ليغ. 20 ىزول 0165 هم

 ىزوأل نبأد معتتسل0ع عوام 01. ]راط. 01355. 5111, مر“ 2. انطأ ىزوجالاب فرعو ل1 كالت نانأ 50 معطل

 امعز 5 22عطعاطت ىزودل نبأ ةممعءااةناتض ظهلعصد سصملم 1لعسص ةهط اطد [عطهلالعفذم (مع. 378.)

 ىزوإل ءا زاطتلعم ةهط آطم - ءعامءعززةع ىزوأل نبأ ممصتمواات1. - 17. خصص. 1108ل. 197, م. 194.

 800 ةومثمل بد و100 م00. هددضع5 هزمع لزةءتسلتمع طقطعمأر نيسدل نب 5. نيسد نب 1عععو-

 لاتعد ءةأر الأ م1. 190. 8312 ءاعي - 01. 1اذم ظكطحللا. من. 451. - ثذمم. 11051. 11, 494 5و.

 عدس. ةمعع. م. 91 (308). تن مماط. عمت م. 445 (654). - 11. ميملا ىف قأيز هك 1, م.

 208 .7*  41: آف ءرإ 4كآ0 -ءآ - 4/71/611١" ممانانك : لط0 - ءا- «هطوعت» آظق عب: ك8. - * 3

 186]عر تأ ه هتاتأات5 الأزتك لهعاتذ هعتاطتاتت", ه1 هلئاذ ة1علع 5. قةئادعلاع (؟. ء. لع ةاومع ذه آاطم

 رعطملل. ]1, م. 428. 430 ءاع.) اعولات, ءعا ءععماع طملتع, نأ طهمع (آل]1, م. 18 50.) 205 00ععاب

 آم ةععوتزدام اكزاطعأع مدئمصانم ءاولان1, - 001. مموععامانع الللع. م. 590. عا (نطصبعوام 1, م. 114. ءا

 كانردرو م. 223. هأ ]مله م. 401. - 593 عما5وزتع ا ةعتماسمل 1م 1؟عصأا تت“

 206.- 1 كايد 61 107,0. 27-5931 ةيطتناا: 0: طا ةكنما كك عكا 8

 1. 0. 2. ةئهاكف. - 8. غخلجوو 3.0. 2 ةلحر. - 10. تفنويعز 0. تعوبنع, رعي امز 0.

 رغب |مم. - * 15. همزت5ز مماتانك : عزت عا" م1111

 260. - 1. مفرقز 2000. هرزص05 دقرفكا - 2. ةظعبرا دادغببز 0. 2. ةعبراب دادغي.

 4. هثانغتسال: 0. 0. 2. هب هئانغتسالم - 6. لصاو ىباز هك. ىثمم. 21051. ,١ م. 146. -ح 7.

 ا 6 ايقاب ىبار ننم0 ءم0لل. هدصمعع ةفئاطاتسا, ةصانل آطص اآكطقلا. مس 7 ءابقان نبأ ”عءاع !68)-

 ايرب س 01: ةملتم آلآ, هس 5218. ها 5542. - 9. ىكسملا !: ىدكسملا. 61, ]طم 1كطملا. هلع

 664. تطأ دللا حييع ىبر هم هللا ليع ىب ةمصعءا]هاتتت““ - [1 راوخدلا ها[ 1.5: 107: 6
 اك
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 1نواعمل. ©6ةوعات. ل. خسدلت. كعرماع رت. 123. سلم 219. - * 13. 1: 20عام ١١ ادن لآ نعانن

 +14. 71ءوءأزرأ ٠١ 1ا1- 1

 868. - 4. يلا بارغأز هل: 3932. ©1117, م. 279. - 6. ىرابثالا : 0. ىرابثالا نب.
 نس 11: لل: 9010 111 - با6 هت" ةمرمعالعاتتتم هتطنا ةصاع عذاب نااتنتت ل87 ركقث0اأ دس آد: كالا

 ىو 10 هدصتالهك ءا 1ادن-ءاهينلفعت# لتعدك هج ظا- ليارفت*.  !ةصتمهاتل ىيرابثالا ذص ثطلمللا. م

 459. 535 هن. ءا 16(479)., تطأ الاع محلعم ظةدو- ءمباط #4 ةيترمءااقنت لزب. ع ]ند ةك»

 11551. 1[, م. 40. ىرابنالا نباب فورعملا اعوان“ ءا 320م0. 8. 47 ير* ل. س 01. 1اطص آكطقلل. مل“

 377. عا ازمآل 11, نر. 4199. عا ةللثأذ ]وعلو - 11. هنأ لص 8. 0. 2. 0215511821 قام

 8609. - 1. ارصقختز 8. 0. ©. رص. انتط ؟ةااعه0ا010 : نان ا 571 - هنأ - 60

 ب عماطإت ع0 10601612 هاطاواتتات ءوةدعاب - 92, جلا ةريخمللا ءأ. 111, مث 5794 ل- ةضاع

 مص ؤمل ط. ءا 5. طتتصع الطحن 20 مقتضئتصعتت "ءععد5عدات (1. ةلع) ىلع قيال ضيوقلا ةرصذ ىف ضيرغالا

 ىولعلا رفعج نب هللا دبع نب ىيك رفعج نأ نب لضف مساقلا نأ نب رفظم. - 9. ةموقكلاز ك١ 0.

 ط. 5. هءاع خمومكللا. - 10. ىرمرسلاز ها 197, طل 7711. اناا 2. انا طمع 1060 ىدمرسلا

 اععععع ؟10عاتتت', 8. طلع ىرممؤنلا ءا 117, 21. 1 قررسلا 21 ىريرسلا» لس 144 ةصخإ :

 8. 2. مصتمي 1١ ©. كصتمب , 0000 !9عأ موو5ءأار 0. مصيمب. - * 2, 77هوتسو 1. 17 هيرو.

 * 12. ذم 0ع ط115 : 0 لع ؟هعءئاطسو. - *14. لادن[ هلا ٠١ هل[

 8750. - 83. ىجاشلا ز 0. 2. ىجافلا, ن1 هلتوف ال. ه. 11, م. 283. ذص 6000. هه صتاتانك

 اعوئاسس "مط. كتوصمام ةانا 0. 1. ىجايلا. -- 5. 8051 ىفامركلا 0. ها 8: ارقلا ساقي فورعملا
 1115عاان1, - 6, مهلا ىف ىلايز 0. "1, م. 122-121. - 7. مهلا ىف ىتايز 71 0. 22, 11

 حاقفملا معرم عجول ما حاشفلا !هواان. - 8. ىلاعمسلاز 2. ىلاعمسلا نب. - 10. ميلا ىف ا

 81 الإ 06 080

 6821.6 -- 2. ىرضيلا 19 هنو كب 0: 2 5 ىرضومدل و 30 و0100 8. 0. 2. ىلمولا 30-

 لاتمأ. 001. 0ط7عزأا 2 1, م. 116. - 8 رضخلا ضورز 61. 111, 01. 6606. - 5. عا 6. [11ع

 ىسمدقملا - هيأ - ىيدلا باهش 200 همصداانم0عءعم0لا15 وأ ءان ىسحقملا - ىجأ ظفاح 010

 80110 72005. - 6! مص 1058., 111, م. 625. عا ا, طلو 11372. هأ 12175. - 260116 0

 ىسدقاا د كهحإل نيحلا باهش ددمتاتتم همصن6 728. (ءا. 1, م. 245). 11ه 1110(0عم> 11. آكل.

 [هراهووع ]مدع لص عتتم"عدت 1مل عاتتك , 0ل5انصتلا. ح 6 دوهيلا 8. 0. 2. ىدوهملا. حاصفالا

 خلا 6. 71, م1. 88-1424442 ةرمييهلا ىباذ 7. 80 رم. 190. - 01. 0ع ءزانك همعردع طلع 6

 طم اكطملا. مل. 817. - نيحكحصلاز 8. 0. 2. معتم هنو ميكصلا. 01. 1ص اكطقلا. !. 1.

 10. اييرق قايز 7. .٠) 513. حاصفالا) ها. 17, م. 492. - * و0. ىواو) 1٠١ 5ك:

 822. - 4. ها 2. مملا قف ىقايز ءال ل م. 460. - 5. رياح 0 تنركتا - 7

 حابصملا راصتخخا 8 حاصفالا ع8 م. 588. ممص عرتاامستع, هعل ءةمصس عناهسضساتك زق !نانتتست جايصم 6556

 0161111. جاكفلا كاملا ىف حاصفالا : 6 الر 01 14244 5 فردصز فرصو. 010 0

 |[ 2! 5< 9: فاعلا ىف قايد 7 190 م. 12: 10: ءاقلا ىف ناو. 1اإ ةانوانك نانهعالا116 --
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 طموأ ؟هعءعرت ءلايكت انانتأت5 0معاتتور, ءاتزاتك ؟ءانذادد ذه للا - 1/دغ/) ةعماتعممأتتت ذه 6000. هددصتطاتق

 عمو - *15, 610ودورتاناط ءاودوزعتا» عا ةصم]ات12. 01. الآ, مرن. 142/44: ا|ءتلعم» ةتطمطأة

 1هرخمسم جرنان 116دلمص] كانطز ءءامتنان> ء>م051100ع ٠

 258. - 83. ارقلا مأ ١-! ىرقلا ما مولع» انتطلانتت 1٠١ ء. 11الف. 01. ممهعاعتعو الاع

 م. 389. هأ زملعد من. 1276. أ 1ال, مل“ 9521. - 5. ةيطوقألا نبأ ءأآ. 1اس ةكطحلا. م1. 661. -

 6011 فيم 8:0 هباع ل 1لعمد ه١ 5هجاتأت , 1116 نن10عرت 1م كم0. آ[100. 01355. 58121118

 مل. 295. !ععئااتا“ ىنايدل ىبأ 06 ىلامأل ةصمءاادان“» 18دنأ نابعألا اهثاملعو ئولا تاني لدا

 رفعج نم ةعاجتسب ىنامورلا 0 عببطاع و هيعطم لييق ىم دببذ ملكتف نانهيصا مد. ةخغالاب ةغرعم ا ليج

 دنم شحوتسا مث دايع ىبأ بدحاصلا ءامدخ ىم ناكو قافالا ىف ةرداس دفيذادصت ىكانف نم الوعانلا

 اند اةءازمصعد همصم 416 هعوتدعطوتت, عا ءععاع عع ابمع !معم ةنهطدازأتطةمطت ديص 8 ةءيلع ىرق

 صامامول  طروعاعتنعد كتي /7:5«1:(“ !ضط05 لاعفالا ءةينبا ءا ةغللا ىف لماشلا ءمرص ممددتا. 50نا1

 معنعأأ : برعلأ مدلك نم بواقألا ريسفت ىف صرقلا زاهتنا هفينصت نمو ىسرافلا ىلع ىنأ باكا نم وو
 ع

 دنع هاورو ناعرب نب كحاولا جيء هيلع مارق. - 8. هزو خنس. 115 1طص اكطقلا. م 458. ءا ثمهت

 31ه51. 111, م. 416. - 8ظدصملك. 5معع. م. 50 (179), عا 8. اكط. اموع ]آ1, مه 2243. لع ةتتاعال

 000. هرتصع5 ة5عرتااتسا هزاع خسر ءدلععمأم 2., هتتأ مخ طقطعأا. - * 5, نتتطأ5ؤ م918عز 005:

 رت جاتك ة1:طلاتتت .1٠ ع. 111.

 8714. - 2. عضاوملا ىمز 8. 0. 2. عضاوم. - 83. ميم“: 2. ةداعبسو نيسمخو ثالث

 ىفلاو : 0. ,.يسمخو ثلثو ةدامعيسو نيفلا.  ىنيدلا لاجيت ,8. 0. ط. سقل6 نودلل لاك 3

 5 جاوغا : مث 2 جارفأ» 00 حارشأ٠ 0 ملتدع انا عدت ةهلمطقاط ءانعم معوعاععأم , !اععانم طقعع

 هوا ةلصتت اعمله, ءأا 81. ]عكط. ]مدع ؟هتاهعذع مجقلق ملت عت5 دنصلع طقتتقأا 5ءعضماتمهع 5علاتعاتتك 0

 ةسمرتعتط 1صءنصلام. - 7. ماهبالا) 0. ماهيالا داصلا ىف ىتاي ٠١ مجدكصلا ىف ىتاي 5

 جحصلا عماإلا 05 11, م. 540: ماهبالا ىم ىراخضبلا ىف عقو امب ماهفالا - 8. نيعلا ىف ىتأيز

 ؟. هدتط نيدلا رع حيشلا كداقع 11, 0. 8168. ءك. ىيدلا رع خحيشلا ةدبقع 07. 8257. 26500,

 نم0 0ل15عتسعص ماعم طمذ ل05 اناطعمو5و اماععععلوأ. 181ع ءعاع م0 ماع ؟0ععا7> ةدبقعر 5)

 دماد5 اناعمم5 همععامد , 1صاعاا] جعملاتص عدودع ازطننص ةديقع ء7علعمع 0115 م055ءأر هل 11. اكطع

 1موع هانا كياقع هورصرصعماهضكابت 055ةظاتك ؟عرانتك ءمصصعتس ملول. ح 9 قيوحا 5 نوح 282

 0 م نوذنفلا ىذ. 00عممدمأ 08105 وأ 571/8 - هلل - لأ: لع كقكطلعملاع] عا ههاتتك

 ]وردة فعأ, نآطأ ءلانذ مواعع ىرزعرب»و- ء4 - 0: )10ع> 5انم1:ع7215 (افاضقلا ىضاق) اننا,

 كلور د. 8ظعزءا» ةمسأ 620. ءاضقلا مث غلخأ ىلا داع مث بلح مث ءاسنهيلاو ةلخل مث سكحقلا ءاضق ىلو

 سيمخلا موي تام نا ىلا هيلع ماغاو ماشلا ءاضق ىلا لقن مث ةيرصملا رايدلاب ربكالا ءا نتالعتص لنزع
 مزععمتاتم  بتتصام معمذتزد ظحصتهلطنتم هصمأ 093. - 01. 507. ]م 012855. 512831012. 11. 30. -

 10 عضأو : 0. 28. :6ءاع عضاوو.

 قاكذو.م - 2. هد رع ىبأر وتل 6مم 11: 11« هممعءا]دلتتق عوار مععاتسد طق: 7]110“



009 

 هرم عال عانس, ءعطات5 ةعن 1 عدات5 20501121 0281112[ ءوأ. 0نواضعتط 6ع, ونانل 0ع طمع ال10 0

 [لزذأ. لعد كدنلأ. 8130. 1هرد. 1. 1 ءانع. مو. 7م. 209 219. عارم, 271. 23001(, عانالت 0911161 3011©

 آلت, 80و51 ءأ علزامعد ظزطا. اصل. 17: 11©]ه4“ ما'هدات0 عاهل, 2ةومنع 3 0 نبأ هدتولمع هقلاعام

 01. آاتاتط علل. م. 76., كهمما. م. 66. ءا فضلك. 5معع. ص. 193. 2027 ءمصاتتت (0ةاهل. ]1

 م. 201. 2)) ماتلاد مداتممع هالوأنه مرمدتتم ءاداتممد عت 167: 1147 مب ذصما'هطوأر, عأ 8مائط 110011

 (001. طعاننمم. م. 46.) , الذعماا (م. 374. 578 ءاع.) ءا 31عسسضتمسعع (م. 13.) 187 11077“ هءتاتانسا

 8[هءااعر م. 78. ذاطص 2ط8ه05ءطعت, رج. 239. ]ام 1005ءاطتخ طقطعا. - 4. ةخماث لايقاز ءام 111, هل“. 4808.

 ةسوخ .1٠ خسما. - 6. ىطاشرلاز هل. 1م ةكطهلا. سل 359. - 7. طووا باسنالا ىف 2.0.2.

 3001021: لاجرلاو ثيدححلاب ةئمات ةيافع هل ناكو فدصلاو ىلاسغلا نم رثكا ىلاعمسلا ىبا بولسأ ىلع وهو
 ةهيهش نبدأ ىضاقلا هركذ خدراوةلاو. ب 01 10118 21.1348. - 8. ب كئسز 0. 2. 76عام مم* مسي

 01:11, ص“ 3578., انطأ 2. انا طلأ ىسيليلا 0 ىسييلبلا 1عوأا١ 100لعت 22000 آ1, م. 8. ىسيلملا

 طقطعأر ها 000. هدحصعذ5 عتلت ط1 3220 810 تمنت: 55م 01عنتا. - 10 مهل 3 ىتايز 41

 11, م. 122. - * 14. هممم 702 ءاع. 1. ةمصم 802 (ذمع. 3. 5ءمأا. 1399)

 810. - 2. ىلع نبز 8. 0. 2. بهو نب ىلع نب. - كيعلا فيقد نب 1. دبيعلا فيقد نب.

 01. 0تعما. ]آ1, م. 304. عا آنئط. 01ه55. >لك, 9., انطأ ثيدحلا مولع ىف م20 ثيدحلنا لوصا ىف

 !هعئاسس. - 3. نيسحلا نبز 82. 0. 2. نيسح نب. - 4. وحنلا لوصا ىف حارفقاز ك. 111, د“

 4721. - 5. راكبا : 2 راكب. - 6 ندلع نبأذ 61: الالكل ما 2987 2 7-5 ةعارقلا قت

 0, 28. تاءارقلا ىفإ - *3. 12ءآأ1 آظ1- لهل4 ٠١ 12«عانأع ءا- غ0. -ح * 13. انطعااسك 1200]ءاتكز

 طماتاتك طلع عا لص ما11261515 كانط5عوستعضاتاتانت5 اتكوانع 30 1497, ؟عتاعملاناح عاتلتن 2200115 1'ععاتتكر

 انا "2. ه. ةقفنلا ىف حصتقأ 0لنصد "ععاتت اعطدتتا 1 هصمتاناتق ه08وض ل015. 01. 5ةصتقعطقعات. طعام

 ةوط. ممتد. عل. 1؟ءامواعتم رم. 4

 872. - 1. اييرق قاب. طنا وننوع5 ءمرصس ءدامتأانا» تاصخقالا 1مكعت ماتت ةاناط

 وحكذلا ىف حاضيإلا مد. 1504. م4أ ءماصصت عدا دتا5ك كصخقملا ططأ مديتاعر» نأ آلآ, طع 12730. 5

 6ةوام - تفاقعلاو داقعلا و 0113 !ععالمطع 5عطكاتك ]1115 01111. - ل4. عومجلا باضخقالا ع 5.

 هرصخ#و : 01. 9", م. 516. 5. ىكسأاز 2 ىكسلا» ل 60. هركذ فوسز .223 .2 511213 0٠7١

 رظانم ا ضور ليذز 7. 111, م. 492. - 7. هءافتقإز 8. 0. 2. ءاضتمقاإ مهمه ردأ نبذ 86 0 ل1

 لالع نب ميعربأ نبا 01. 0.

 8*3. - 4. ال02 صامئنلا ذض ؟ةضنك هم0ل. ؟هيتلم 22000 ططاتال05[13 عقاب 0. 28. 10.

 صامتلا.  ىينابارقا ع ىيذابارق 5. ىبداباوق 10 موءعوراتاللش, ءانلانكق 02150 2008 581015 ءاقلا قام

 ؟؟كاجانمت عممععاتت «عممتسع هلذ عون صمد ةلتعساتللت ءووع ؟10عاسعز مائهرتع: د علا عوضت ءمأتتلا)

 ءمرت ممولأان1201. 001. ةصص. 81051. 111, م. 600. كملت [1آ1, صل 14510.

 8729. - 4. اعوذ 0ععوازذم 8. 0. ط2 - 6. هتاقولخمبز ؟000. هدصتع5 هتاقولخملا ح

 8. ىلامآالا ىصقاز هك. 11, م. 412. - *9. طادب- عابر ذ. ءءء الط 0هنإاس ءأزوناتنر 0. 01

 11, 2401..21. - * 10, 2711/4006 1. كانزتاص 30 رن. 353. - * 15 اعين وكاتللت 1111100 1١

 ا +46: ذم ةماعز 06١1م

 ع1 2
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 83800. - 2 حرف نباز ل١ 0. جرف نبدأ: تح ىتايز 7. 11, م. 482., انانأ هردل 1ع-

 مااان. - 4. ركذ !. هريكذ. - 7. دايع نيأز 0. 2. مع”مءرنقنت سايع نبا. 01. 0ةانق. ح

 87 مسوتبا 00 طل شوا 2 ردا كك 107 تانكلا7 © 0: 2 مالكا
 881. -- 1. ةممسابز 8. 2. مساب, 0. مسالا اذهب. - 4. ضارغاز 8. 0. 1”. ضارتنعاا 5.

 1, 341: ضارغإ. 05 ؟؟عمرتعا 0ع هانا. 8232عع. "625. م. 189. - سويذولباز تأ. 91 عقتن ل١ ط١

 م. 198 هن. عا 085. آ1, م. 385, - 7. سوالقسبأ : 2000. هرمهع5 عا 095. آ, م. 342. سوالقسأ.

 دج 12 055: 1 م. 346. عاااءطط 0: 178:-9 خلا ىلقذ مكر 0ع ظسعان015 اصاعانم"عاتاناتك 6ع

 اكعد“ 1.١ 1. م. 176 دون.ر ©6هضق لع اصاع"م»عاتاطاتع عا ععوصادصةأمرتاططانذ ظنع11015 ةينوطت لذ. 19015

 1823. عا طزودعتا. معو 0ع ةنئهط. ةعلمامر““ عتمقعما“. ماع: ما'عاتطاتك ة1ذةوموع 1841., 1ع.

 م. 257 دو. عا لع امام طمع 1هعم 035. 1, م. 389 هن.

 882. ل 14. ىفاول“لا 8. 0. 2. ىارخل ميكذل. - لقتوز 0. ط. ركذو. ىقشفتلا 1
 0:2 ىقشمدلا بوقعي نب طيعس. - 2. ضيزيوجهوز 0 دكيزن قو. - 4. ىديزوملا و مرنم 60

 11 عمستعال م. 186. 5) 10 ىزورمخلا 1عععملاتا2 ءد5دع ءممز1 اب مماسلا ؟دعزاع ءدع طقع 101513 ©01-

 صتصمل. (00016غع5 هدتصغ5 ءءائاع ىديرملا 1ععتضأا. 01. طلودءطام طعو م. 31. ه١ 64, ©6ةتاق !. ل

 م. 22., 095. 1, م. 421. - 5م. ط5 ىلاماهلا, نتم0 ذص ءم00. هيصصتطات5 1ءوئاتتت, ]طه - ةللطكاتلال

 ىناهاملا اماعأ ذه ءمل. 8دعوتس ءا ؟ةصلمات. يسوع 1401هت»17:60 12: 1؟ه كلاي لطله147

 ةممعااوأ عا ظدعطلحلا ؟عرودطتصت عووع ل1ءل1, ل 01. 005. آ1, م. 431 (ط)., ؟؟عمتن م. 188. عا ط15-

 هعرتأا 22698 رم. 28. ما, 59. - 7. ءاتلودسس 1012 م. 390. - 5. ىلاجز وهلا ب 600015

 م عزم 01 ناجحا (؟. 50 م. 8326.) - ءآ. 15د 1كطقلا. م. 720., ه5. 1, مد. 438 (ء) , انآ

 00. 7مل. ىاجز وبلا ءا ناجز وهلا هعتطأا,ر ©ةاق رم. 29., ؟؟عمتم م. 187., ةمص. 1105. ]1

 م. 598. , .815١ طوصمكأ. رم. 338. عا طل5دعائام صصعو م. 31. لل“ ل 69. - 6. ىكاطنالا مساقلا ودار

 لع ونانم ؟؟ءمستعاط اهععار ؟10ءاتتع 10عمد ءد5وع وانت ىخونتلا ىضاقلا ةصانل 1ص طقلل. هلا

 ا 01. 05 م. 19. عا ]155عانام م. 832. مل“. 70. - ىسييباركلا : 61. 0155ءزتام م. 07-310751 و

 095. 1, م. 410 (ط), ءا زمأنو ال, ملل 10611. - ةممءاادات ىدنهلا - 7. ةماع قابلا دبع

 0 0: ا نب, نأ ؟10عانتت“ ”عءاع زموعرتل م[. - 01 095. ]1, م. 342., عدت“ م. 187. عا 1155ءانام

 م. 38. م. 73.- 140 تاوذ حرتو 6000. 5 حرش ن12 !ععازوط ع 5 1106 0

 متاناهاتلا“» - نيمسالا ءذ 30 سمتع. ك00. كل. زاد ء>ءصانءةاتع: نيمسق ىلع مسقناآ طخ نيمسالا وذ

 ةوقلا ىف نييقطنم لوطلا ىف نينيايتم , ءا لصقنملا 113: لوطلا ىف نينيابتملا نيطخل لولح لصف لصففلاو
 امهلوصأ ىلع ةوقلا ىف نييقطناا0. - 11. اهيلع زن 000. هردصتانانت5 0ععواب - بهيسفلا] 0.

 بيسلا. - * 8. 11ه: قدا 1. 114 4/ عيد. ح 01. آهنطات علا. م. 235. عا ]بدل عغاننع ل'0صصقست قالكط هقتإل م. 2.*)

 8883. - 1. ديرجتلا بحاصلت غالجلا باقكز تهل. "7, م. 9951., تطأ م0 تيركلا زم

 000. هدهصتااك معنمءنوس ريركلا اعوزاست“ - 601. 11, صل 2457.-- 3. تاَييَضاْيَور 2.0 7:

 نأ 110عااتا“', 30م2 ععاع طلع عا آ1ا7, صل. 7736., ةانادآ رونلا خفريدص 2عععا05عاانل تاضاير. 0ع

 نربأ [عرممعر نأ "لدم 272000 ذه ءم00. متناتاواان5 عوار طقعع 0 ءاكذلا خيرات (000. 7150. ى.
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 1. م“ 195 (105). م. 84.) !ةياتصاتع, نامزلا هكلذ لعا نونقب راع ىردنكسالا ىمورلا ىرصألا نريا

 باتك (و) سدهلقا باتك كوكش لح ىف باتك هفيئاصت ىف ةءانصلا هذه رارسأ ىلع ةينو دافاف اًيقك فنص
 ةيناحورلا اي ل 01. 035.1, م. 341. - سيلبلز 0: 2. سيال. 1710عاتن# 1686001012 6556 سوبابل ة.

 سيلجأ 1. ع. ؟ةلعمك مرنم ؟هرضصم 51213 سنملبال. 01. 055. 1, م. 342. - 4. ذطخا مثز 52: 0:

 10 فخاو. ح5 ىسوطلا اس ردرد ل. 0ع طتستزاتك انطخ ءلئاتمصعر ءانزانك م1ةعاواتلم جهلت ءو

 ماترد ءمصاتسعأا لع "عععصعأ هدتطاتق عا اصاع"معاهاتمصتااتك 81عصتعصضامت"تست ظانعاأ1 ل15, 1؟[ءصل م. 0

 ءا 5ءاصتتست. ظلاتا. م. 458. كاتدس زم 1260 عءدذعات مادا 27ةلطاعاتكق اهصاتتنتت انانتلا15 ء>ئذاوأ. - 01

 فممم. 181551. 1, م. 36. - قلثو علتاتم ءمصصتس ءات 011101 2 0ع هوعوت زص الها. عأ دعا“ آب, 2(5).

 6ءز 00مدامصاتسمممات ةصصم 1226 (1811) ءءء ماتعام م001155ع لنعئانت“» 01هدعأ مرةعاععو الزلات ءاناتح

 لئاتودزرررتنتك عأ معهعععرمأم» مجعاتك ءوتتوددلطاتكر !ئطضتمت دتصتستع انهمكاداتمم عدد ظانعاتلت5 ءمماتصعا' ع.

 مغ مرتسصتنس نن10عم انطائتمت ةسدنهلا لوصأ ةهضضو 1811 اونأ5 عازر" عوواتات) 556م 005 0ه5أهأ

 (2عماععر» مخ 1094. لتعتا ررذصطقم 1801“ نتنم لا01عر 2ع5دعأم , هوت الطعام زمدع ءوتعأ زصلن ءولتممع

 ةصصت, 000 م0011) : لعزدلع طمع هزاتذ (م388ع. 272. 59) انتهصكاحلتمد عدد 11121 عدنتت ءمضاتت أ ة0زتت-

 معملتت هصعاتعت ظدعانلتص ه لمطعم ظمصمعوت -0ةقالع كتل انانتأم علتات : اعطت عماك 01 ©عمرد ءاتكت ءمصح

 (هلصاصع اطع م-كمعامدل م1هرممدتاتمصك ذم اطع 8ض5أ دزدع هصل اطغع ظاعععداط ةهصل 1؟ءائاط 0015 01

 طس1عاتل ملاط ة0اع5د ةصصم 1789. طمم0602. 89. ]تاع ماعد ان*عأعا5 مدعتم ظناعلاعل هلق عا

 دلك, ةا1عا061 0 معرتتت نيسدنهعاا ناحكتنما ءا نيسدينهلا ةعومج# (2عدلطم مل ١ 1098-1096), مه0أ

 زم ماةهعاواتمدع , 5ع هلز نكتدصأاع ظعمءععولم ةمعاتعم 5ءاتطصح همدتت0810 , نتلأ ماللال5 3210

 فموام5ذ عأ ممدذاعد 20 طموصاحس 0[غهرددصتعدتت عمل, طقصع ا"ه05]داتمصعست ءمصاععتدوو. قانذواساأق

 ءوأ ةسصمم 1212 (98-1797) ءا كاتللقصم كعاتس 111. 0علتعدلاه. 0هداتمعأ امهصانتطت ءرداامات عم ع

 هعام ظكدعاتلت5 انطرتك ءابتص ةصرتعملل1غع ممودات]دلماتاتلتت عا ءمصوا]ةسمتنتتس 20 ةتجتس عدات ز11هدتنصت

 ائطرمرنتص هرضلتسعسص للعععامسص , عا ءبصت م00115ذعار دذص همصصتتلال5 ءرطعس ءتللزطانكق معانن ءرندصب

 ظانع]1لع5 اننضعلعع اهنمت5ذ ء>وعرتماتم 0]عاتتق عوأا. ع م. يلا هلواز امئاتسم طط ءلئاتوصع اهنمثو

 ءعوعتارمأو هلل ءوأ هع طلع ءمدحصت عتم1تاتا, - * (. 1221805 (8همومو 2)و !0اههدع 1605

 88/1. - 4. 2051 ىدوبللا نبا 8. ءا 2. 2001021: ناديع ىب دمحم ميكا ىقشمدلا

 ةثامتسو نيرشعو ىدحا ةنس قوقلا, - 0. ىوفدالا نبز 8. 1. 16016 ىوفدالا ىلع نب. 01. 4

 8 22/0: ا ]ل1 21. 72406.75 ءافتنالا: 60002 5 عافمذالل و 01100 همصكمهتحضات> ءانلط

 عافقأ مموداسافمع 1لعرعاتع. - 01. ةماطما. عيلضللل. 0. مم. - 8. ىلاعت ةلوقز ءك. 0هد آب 19.

 - * 19. اق ون- ءاساإ ءضأ ١٠١ طق ءرن لل 181 - كل[ ءنمف 5. 00-1 هدم.

 قوتو. - 7. هر خنسر 0000 م00. هرصصعو طقطعتا. - 5هونئال لص ©1555. قطط

 طش 014. لاب ءانولند) (0. ءا ط. شنايلا نبا) 1ظ1- كيدفتا ظا- 6| مدننملف دصعممع لانس

 21405 11. ةصصت 540. ممدنامان03 ع5د5وع للتعلاب عا ذاه ]1آ7, هنن. 8529. اععااسل ع 8. جحضوأ 00

 5 مضأو. .4*  ءأ معاععول ؟0عع هلعب» 50 عاعبز مماتدك: عا ءاععدأ ةزهاتك ه0 ءاع

 286. 3. بطلا َّ عافقا. آئادرتتت طاسزانق اناسات ةءاتردذلا كبعس نب دللا خبه نسل وبدأ

 ءازجا ةعبيرأ ىف يج باقك و»و بطلا ىف عانقالا اضيا روكذملا ديعس ىبالو بطلا ىف ىنغلا بحاص
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 01. مصمم. 11551. 111, م. 600. - 4. [غ..]ر انا 8. 0. 2. طلع ءا صخب 1249. ءا ]1, 55. 46

 هعرلطان تا. مى. 5. مخ 1249. عا ]آ1, مت“ 1846. عاتتتح 32120 380 120171111112 6556 ؟١01111 ظثأ 11,

 مض 3881., نآانأ كلء عأ 5. همصاتلت هددتااتتتأاو 0. عا 2. ةدايعجرأ خنس لبيبق قوفلا, عا الآ, د0 654

 8. عا 2. اييرق *.. خنس كعب ىئوقملا قوصلا ]ءواتطام كل. عا 5. طلع 0100116 [2عع2ا. - ةذغللا مونقأ.

 زعوعزم , ةص طمع ؟0عءوطاتلةم1113 7151م1 10عمنتط 511 مدكلا مونقأو 4 ءانز انك 20133812 1[1-

 رمعاهلاواط (ءا ا1آ, متم 13892.) كاست 1عرلعمر معاتذأل عانقت 1112121121 015مهكانلا 1. ع. اطاه انا 1[

 زمئاتدلعو ءا هملتمعست ؟هءدلطس 2 1 دن "عوماعءلعإا. - 6. ةءارقلا 1. تاءارقلا - * 9. 1771: -

 م0 - 07: 1. 41ءعرر»- هل - 07. هك لتطآ1ا6م, نتنتم نيدلا ملع انادأونع ل | ءرر» - ع - 017: عع 153111

 آ ار: - ج4 - 07: 1عععجلاتنا2 ةلاع

 38ه”. 9. ةينالا ةيقالا» - 10. باسنتفكاو 7. م. 457. - ىرضيلل 1, ننس 0

 5. طلع ءأ ةلتلؤ 05 ىرضيل. 01 ع«. 0طصعدأ. آ1, م. 116. - * 16. 11 ءنول/ عر“: .٠١

 قوه. - 3. ىرقلاز 8. 0. 2. مق1ع ىرصملا. 01. 1آطصد اكطقلا. مل“ 0 هل. لع 51ةهغر

 محمص 1م ءلثا. ؟؟ةئاعمت. طلطموعدمطتمع مخ 94. عا 96. زماعع دع مدتعامع ذاتقا. ةمرعءااولتتتت لل“

 1/1“ كدصاتد م. 356. ىلقصلا عا هط آطص اكطقلا» ىطسقر سلا ىسلدنالا , نان00 انس آ]1', طا. 8.

 ءا آل, م. 10886. ءمهععص انا. 10هاه55ع ىلقصلا ءتتولتتص ذأ ءأ ىرقم ا 51 ىراصنالا هعرتألط عد

 لاني. ح-ح 4. ءارقلا ذ 8. 0. 2. ةارقلا 3. ع. اوشا.

 8389. - 4. ليقوز 0. 2. 5. معءاغ لاقو. ©0152 000. ؟ذه00ا. اناد1 ةداعسلا ىاتفم

 101. 78:2. 5. سقولوطواز ءأ. ؟؟عضل“ ٠١ .1١ ط» 208. - 095. 1و م. 345. ءا امله ع, هل

 10418., نطأ مالته ءووانع 0117ءروو "عاقله أل. - 6. سووسوذواكتز ءأ. ؟؟عمدم م. 206. ءا

 05. 1, م. 345. - تاطسوتم ا بتكلا. 8عءعموءعماتس اطآ اناا, وانت ةلطوواتتام ظاتع]1015 ظ16-

 رمعمام ان ذا11010 هةماع طام]عرصدعأ خاص ععداتتست, نا11 ]طعم 0118 ءالأ ود طقاطءاتتت 1عععضل] كانتا, 8

 5, مل“ 11858. عا همانل التع. م. 260. © 2ععأز ءعم5د0عدجج مضسمون» 0202002 نرعم» (,رج375105 ىلا ءائقتتع

 قلمتممصتس ةفاتمصوص مو“ عا مدمس 5عماقجتم هم مءالدصأ. آلا تاطسوقلا بتكلا 1016 تارصتخملا

 ءا تاطوسيما, 115 دداناهالق 5 نوطسوتألا (ةاتوسمساأم معماععانم»ع5) اماعع نوهتنملا (م ع

 1ععات) عا قو دعبلا (نعمصعو) هرئلتسصماس“ 01. 7. ء. دانصاه م. 91. ءا ىلعالا ملعلاو طسوالا ملعلاو

 ىلدالا ماعلا. 17عام م. 205 هون. -- *  1. ةزا150عدصج - هتقعمل 101015 1. ع. 1.

 890. - 1. سوالانامز ءا. 9ع“ م. 210., 035. 1, م. 345. ءأ 10112 17, 21. 10738. -

 3. 15اان12 ىذاللا سديبمليساب 21135 111650116 15015158 011265111. - 4. حالصاك تاحالصأز 6

 0 حالطصاك تاحالطصا.  ىداهملاز 0. 2. >عءام ىناهاملا. 01. 50 م. 382. - كيعس بأ دات

 0 2. ليبعس ىأ نب ديار ءا 6000. 021265 كيعسر 201 ثعس 5ءاتانانصأ. 01. م. 221. ءا 319.

 ركممسصتمأ ن01214 طلع عدأ نب 6ءاغ 000111. - 5. 7. ع( م. 391. الص. 2. 0101 طتع اعل فارع نبأ

 01 اتت“ , 511018 218 قارعلا ةاوأز ند جرم ءاادلتتت , 51 اتصالا عانات 0لعطتوانع 111022 110 270111

 قباب 10016و01 ممتن ان5. - 10713556 فارع ه. قلئاتك للة صهامرل5 دزع د عل1ع) (011851 ع>ءم1013-

 اهرتو) !عععص لمت عوار اس 01. 812 م. 600, - 6. رخالا 0 زدلألا. *  6. 71ه نانا. اال 4/1
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 8391. - 1. تاحالصاو: 8. 0. 2. تاحالطصاو. - 2. افقوتم: ل. 2. اعقوتم.
 7. رعازلا ليلكالا: ها قططول. 11, م. 105. 68)

 892. - 5. ىثاح ىبابز 0. 2. ىئاخل ىباب. ©0050 ظتناععا5 ذه 1لوام لعمتة086 م.

 129. لتعءأأ 1م 00. طعالعمدأ عموتتع هماتدحم 734 مان 334 !ععتر 10 ماهصع عززءل عمل ان عوام ثتتعأم)“

 كوعرمأا5 هط 11. اكط. ءمصحتتعا2013اا11 هضم 334 ناانتتع ةعتصام. - 10, ميركلا بعاومز ©.

 971, مل““١ 13875. - نيعلا 0 ءا. 197, مر 8342. - * 5. طهأه5 3ءدأع728انعه5 1. ع. هزعاةم

 هماهف اننمصتعوو. - *8. ١+1 11ننع 1٠١ آ1رنن- ءلفت]».

 898. - 1. داصلا ىف ىتاي. 86ءاتان5 11. اكاد. ل5155: ميل ىف ىتاي. 01:11, م. 546.

 2. ميملا ق ىقأيز 01.37, 8.11038. - ءاقلا ىف ىتأيز 1: 11, م. 432. - 8. يلا لامكا : ه1. كب
 01. 3980. - 9. ىدادغيلاو 2000. 010265 ىدادغيلا ند 01. كاطلم]1. ءل. لع دوعوب رم. 457 هع

 ءا 534 50. 1810هانتتتك ءعدأ ةصلم 629 (12. 01هطه“) ع 1231 (9. 28097.).

 89/14. - 2. فقينجنملاك. 01. 0ع هرتوتمعر, هدر كذلعمات 8 ءداتملع عا طتقاماتتو طاتزاتق

 ؟معا5 1اطم اكطقلل. هع. 842. ءا [1عز5ءادعم 0ع 61055. [[ةلطاعاأام م. 95 هن. ع 5, ثماع لاثمأ 8. 0.

 82. 0000 ةيدصرلا تالالا ملع 1025611001. - اهعضوز 8. 0. 2. م62ء1001 اهقصور. - 10.

 عضو نمز 8. 1. عضو نم نم, 0. عضو نوم.
 89عّوم -ح 1 ةرداد اهنمز 0. 2. ةرئاد جاحسب اهنمإ كك نلوذ 6000. 0121265 ىو. ل

 ايدو 8: 07 2: هي 20200: 7 هعافتراو : 6000. هر 5 اهعافثراو.

 897. - 1. نيتفشلاز 8. 2. مو101311 نينيعشلا, 1. 5. نيتيقتلا, 0. هءالاع مععاتانق

 نينبقتلا 0لسمااتك ؟هد:ةيصتصتاداتك ( ءةصقلتاطان5 ؟) طصواتانعأاتل). ىك. نيقفشلا, 0. نيفشلا - 5.

 فطرسملا ز 211111 106023 4 طرا 0 عابرالا» فلتق امكان عملاق (11307525 للعام عا

 طلع هرصتووو 10ع زمأع 111, مش. 4510. عا ا, صلال 11242. -ح 8. 0 8. 0. 2. ععاع

5 5 0 3 
 اهنا. - ىفيز 0. 2. ىقر. - *8. كعوونو 0. 0551 (ىبسالا). سلا * 90, 001133 12121 ىى(113-

 لضدمصاتاطانع ““ أ ,, /)1:1©26(:1 ءت*ث1 “ 0عاعم لن

 898. - 1. ةلاقرزلاوز 2. 0. ©. ةيلاقرولاو. - 2. تارطنقملاو !. تارطنقملا انا 06 4١

 52. 5. - ةبيجلاوز 8. 0. 1. ةيبيجاو. ا 4. رسعيز 8. 0. 2. رسعتي.
 899. - 3. لاوحاوز 1. دلع فارطاو.٠ ب 4 تاماخولا طمضمامعتو دماهتاتحب رمعع. زم

 ادسصتمتك تفس ه1*عأ5 0عوعتماو ماخر عا ةماخر 10010 عاام1ن1و. - (01. 216. رم. 286. 4ك. هاك

 آهعاتك طاتع معنا صعاب, - * 1. ذمكاسسا عامان 5ءاولط ع1 20م1 1. ع. طم10]0 عاوز 1

 01. ظزلطا. 1ملنع. صدم 21. 150 60125 هدد قةرسولططأاع ظازانا1هكهمطإ زثء 88. - *5؛ طمضجمصاملتل ءاعم

 هع. طما01معاذ 0

 /0006(2. - 3. زوبف 5. 111 زوهقو زويوةو ردوشو ءاطحنو [اتدردذسأ عنب 5016 0ع عاتت»

 اممم عم !هصع 06 موزع ءاع. 01. 8ظلدصعال ةانط ل. ريوق. - 5, ةيناحورلا تالالا ملعز ©«

 ظزانا. 1هلل16. 1. !. رن. 84.

 /401. - 2. نايفلز 8.: قيلعت, 0. نايغل , 1”. :فقليفل. - 7. ناألز 0. 8. ضاع
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 نال. 01.5711, م. 104.152: 1بب حا 8: كبيازا 8 ع 0( كبيأ- 5عباتلا نع 100غ, 6:

 هعتاط ةعملنمت عووع. آ7. ةنصاته 30 م. 305. -- 9. دترعاشموز 0 هتارعاشمو. - 10. ىدايأأز

 © 01 طأ 57 دانا )1083. - 60. امهلبقتز ىخ. 0. 2. امهلبقي.

 ر((/١. - 10. ىرزأل ١ مرا ىرزإل ىنب.-- *11. ظعي- ءادا عادم ا. طق ورن- ءآ-

 ىم/قق]مم. 01. د. ء 0رتعمأا. ]آ1, رن. 442. عا كن0. ءا الذع. م. 139. - *19. ة1ةر:- هلو

 6[. 350 رت. 309, - *  17. !ععام ع5زر مماتتتك : 005م1 !ة5ع201أ 05٠

 40256١/ - 83. ءاب فلاز كا“ 11, ص 8526. - 60. هرغص دعيلز 8. 2. 5. هرغصل دعب.

 4. هرغصل كعيل. - 8. هاملا !. ايلا. - 10. ىتم !. نم.

 /006. - 1. تييضر : 535 انيضر“ 4. ددرقز 6000. 15 ددؤت. - 6. هرهز

 1 (؟ طا عرفو 7 7 لضتو 0 خياصو. ح 9. هرحأ وذ 000. 025 اهرذأ قو :6 ٠0

 ح0 قمع طمرتتلل 0عأم ءوصااتتت7ت,. - * 12, زم ءزانكوانتع 252عز مم0انان5 : 15 0121011116 106.

 ر406 7. - 2. ءةيفلالا : ءا. ىخصاط. عوستلل. م. ار*ع ءا. 325. عا علتالم لع هدعوتل عا ]1عاع-

 نر كك 5 اركز نا 0 يرااكك 4 يرام ننط هل ياك ها اقخلا 2' 0 دك كحل
 - 9. اهلوا .٠ هلوا - *9. 286زءو ٠١ 1 زءتع.

 20068. - 1. 1. ظنسز 2. 0. 12:01" خنس. 01. 20170. 211:11 3. اييقر 0:11 هن

 0. ىدابيعلا) [“ صفا ل 10. ليقع ىباز ءا“ 0كعصام 11, م. 405. عا 423. ءا 8وصولك.

 عموم. م 185 (628). ةممعءاادلسق قا ىيحلا ءاهبي. - 11. فيسلابز 8. 0. 2. فيسلا.

 /09. - 4. ىراوهلا 0. ىراوهلا. - 0. ىدوكملا: 8. 0. 7. ىدوكملا حلاص ني. ح

 9 ىدايعلا : 1 ىدايعلا. - 140. ىذوشلا !عععملممد عدأرب ن1 50جتلت 10 01355. ج19111121. 21. 09٠

 [عواهأات 1, 1101-1 بابب ةعر زم طم ىلا نونلا ديدشتو ميبلاو ةمجكملا مضب ىنمشلا

 خينطنطسق , ©0120 0 02101559101 ىيطتطسقلا هردمعاان1. - 01. آ1هتطط ءال. رم. 150. ءا 81ءاتلف.

 م. 16 (30). ظننا ه/مرجومت706 انصاتك ما0عععمامنط 50هوتاتاتل, هونت طه زالتاك تمتع (27. 82مل

 1005طو 872) ءاعوتونت 0120051011. - مي خنسز 8. 0. 1“. طلع معتم ءاولا مر“ ميسا حا * 7

 11 ساير 1٠١ ل[ ءينننة"7 01. 0تعمام آآ, رم. 445. عا ل1 عتتو. م. 83. * 19. ]10و ١٠١ ]1 ءنأع].

 410. -- 26. 2056 شاقنلا ىبا ىلك ىلا (181- اكلت: ءاذ آددطط عال. م. 106., 5ةتممأ

 رم. 96. , [.عي. ععمع“ ]1, م. 406. عا 1)) 166)300 - 10, دب خؤسز 8.0. 8. نعام عاو10 ابابا نسر

 01. كمون. زم 01دكذ. عفسسسل. مان 1446., نتأ عت 5عدجهعأماو ةعراعتت هصمم5 مهئاتتت 01غ 51111

 دعمك. لام223408 1. تقل 772 2011111113 عد5وع لاعلان - 111. ىرومدلا : 1: 0 ىريدلا :

 مالو كل. ع. آآك, مص 7401. ءاالر مم 11615. دعتمءا ىريمدلا. ح * 5. 71:143 ٠ ]11 هدد كم ح

 + 10. قلاني آه ٠١! كني (0ىنرتم. - * 10. 11ه. ك5عتمكأ ااه دعلسعات5 |اععانمصع ءم-

 لل ام ىريكلل 11, مش 13610. طعتملع هلتلك ؟هصاتاناتك ا"ععانسكتك زان طا ظ1ه/عر»[ عمصعت0ةللا. ح

 01. [اتططان علا. م. 82.-) عا ةسمما. م. 73. - امج. ععمو. آ], م.312.- * 18, ءهاديمأاطةا ا. ءآام/ 1

 21117.03. مسا ختسد ىلا 5: م“ طنش ١120 07 11516 ميك 1 1100 21 24297 اك

 مي ها الآ, دس 18006. - 4. دودح فز 0. 2. ةنس دودح يف حا جورشت 8. 0. 7. ريسافت ©
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 ظروثنم. - 8. ميعرباز 1". رمع نب ميعربا, - 9. 2/1- 1'ءبم»# ةمصو 729 101:اننان5 قام 1

 م. ه. 19, م“ 9126. - 10. نب نيدحلا سمشوز 0. ٠٠ نب دكمح“ نيدلا سمو. 01. 01.

 - *18. ظن: ل7415 122ه"ابع 5. 107 هيلز و أ. ه0 م. 0

 2412. - 2. مخ خهغسزو 8. مر* خزس. - *16. عا * 17. نانل ؟ةلمرنعمي - لتواتماا

 مماتان5 : نانآ 13101عرط عمان1 ةضتما1 8عوكلأ1, نانأ 0100185 ههم1عودوأممتك [هعطحاناص5 لل5ءزئاع عا ةتت03عاعل"

 مرمماتس لوصأ ءاع.

 21418. - 4. اهب دهشتسلاز 0. 1. ةدهشتسملا. - 9. اهنم لععوا زم 8. 0. ا

 * 17. ةممعملأ16ع5 5ع. 20203110211123 1ءالزا15 عأ هال عاتات 205م قلم

 41/14. - 1. نودلا لالجز 0 1. ىيتحلا لالج خيشلا. ل 83. ركب قاز 8. 0. 1. فرش

 وكب نبأ نودلا. اا 5. مق, خنسز 8. 1. معنمعاولل م1 خنس. 01. 0ع 1؟عمعاكتر, نمل طلع اهصاتتطت 8

 18. اعط. ءةمرصطت عا111[201:9و 11ان15. م. 42. عا 173),. - 6, دن, ةكلسز 8.0. 1. معتم ءانوللت مع نس

 01. 50ج. زم 01355. عدتقطتال. 215. 1499., نتنت عانت 1283820 مع1ع ؟عاتطأذ طتذ 13036: ام 0 حئاف

 همولعم نم مهيأ ام ىديمو 1١( ©. وكنلا موسر) ةموسر نم سرد,  روقسلا عقرز 0000. 9

 روتسم ا عفر“ 01. 111, مر“ 6500., نطأ آ1لعرط ©6000. 5 روخسلا ءا ءعرتاع (ماه ماع“ كئارالا)

 نم

 مععالات5 ه5عءرلطاتصأا. - 8 ىرهمتكيلا ب ن1 طمع اقصااتطت 1060 ©111[02011612013, 12 0. ىرمتكيلا

 ةعرلماتت5 عوام. - * 13. 121:1 هردبور*# 1. ظن ء]ءاعررور»ن. ح * 14, 1: - ءآ] عرروترت ارز تح 1 717+ 11 زا

 وروعه - عل - 09: دا تطتوتع [هدصقس- عل لكم , ظ1- مصخقس , 8عص - عاطصومتةتت 1عععطلاتلت دأب نأ

 دانمرو ةعمموأ. 01. 7. ؟. 0معمأ. آآ, م. 446. ءأ ا[ءاتتتك. م. 4ك. - * 16. 2ع ق1/رءأ طا: 11

 (507. طعم ىبار 5. ك5: - ءاب»م11 ك١ ةلظررمر ءل. لع 5ةعوت م.

 1415. - 2. ديحاز 0. >ءءام لمح“ نب دمدحا. 01. 50. 1. 1. مر. 68. - 4 دكلمر

 8. 2. كلم, 0. كلملا - *9. قللت طر ءررجعت» 1. طلع ءا اتطتوتتع 4812 1ن/نرونن١. - * 15. 450-

 ءآ-همأه]]15 .1٠ 450 -ءأ -:هههأأهآثآل. - * 16. 12/1: مماتانك:

 2416©. - 8. ناضمرز 8. 2. نيرشعلاو سماشلل ناضمر لذ دصعمدتو ظمسقلطقس "1 عوز

 010١ ال11. - * 5. (0011/طعوأف 1٠١ (نه1طمو]/ ني. ح * 9. 11: 11ه“: كك. ه0 م.

 8375. *11. 928 ءاع.ز ةلثذ 926 ءاع. 01. 50 م. 211. - * 13, 0هددنسو زماع» ,,ل1-1 1“

 عا رر ةطوم]ا ن1“ ل عم

 زنود كك 2( ضردلا 1! رصيد 0١ 50 م0. 571 لك 4 ىف جنش 20067 0:

 بمر 5. مه,. 0مانتك طلع !د10 قاتلت ءعائاع انصاتلل 10عطواتع هع صل 1152., اناا هتتعامر“ "ععاع 0

 749 رتمرز"ان15 ءعو5دع 01ءزانر. - (1. 0عمام ]آ, م. 390. 1طأ لز5ءم0ئ5 ؟عرتطتو5 نلانك 60 نقود

 مهان5 هانتززؤ5دع 8دلعاطأا ادلتانت“ 1لعجط ةصماتك طعصع جه كزععال. 1"ءعبصل 0عقعد لن اتا“ زص 1551

 لع معاد ل1غ معويتنععاتوصل5ق عاعماتتسل5 (]طمدعس. ع ]طم - ءاسدسضللتأ ,ى, !1دععجدتتام هداه طتاتاممت “)

 امموانو]1و07. 1853. م. 31. - 7. ملا وحكنلا ىف خيفلا. 11طع» طلع هممص ءمصلتن0ع20105 عوأ تلت

 ناب دوقع 11, مد. 8223., املأ !9عال122 ءوأ 10 آعام2. آم 218. 1830. متن 92. هوا. 734.

 207 ىرامبلا 60 ط9 ىرافردلا متاذلا تبع: 06 1لإ م: 525: لك هريع 80 0: 2.5: ريع ل
 دموع 2. يمكجي. .0710 .٠١١ :716076 .3 * 
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 419. - 2. نم ايلاخز 8. 0. 2١ نع ظةيلاخإ  ةيفشلز 8. ها 000. الذمل. هع“

 395 (503). 101. 19. ةيفضملا. - 3. لا دمدم ركب نالز 0. 2. دم نب ركب نأ نيدلا زعل.

 4. ظنك ىيز 8. 0. 2. خلعت نب لمدن نب. 8عداع. 01: 0تعصأ م. 442. 460. 468. 4714. ح

 5. ريبعتلا ىف ةيفلالاز هل. م. 1140. - 6. قررالا خ١. 0. 2. هعداع :6ءاناتك قرزالا» شل

 621-620. - لرغط تدخأ نبأز 8. 0. 2. لرغوط نبا. - 9. ةاورلا 1١ ةاورلا. - * وه 4

 1. ىو. *  12. 0>24عانأ 1. كمي« وعالي. حج * 17. ءا- عه 0 781 1. عا1- 07 ةلام

 /(20. - 2. نيدلا لالجلز 0. 2. نيدلا لالجل ةلاسر. - 6. عافتتالا 0. 2. نم

 عافتتالا. - ىيجكجنلاز 0. 2. :ءءاع ىبجتلا 81- 10001. 01. ![كتت5. ص. مخ مل“ ام ءأ

 م. 99., 01206 ةصصةلعأ ىلارخلل ملم ىنارل 16ععر ل1113 عووعب - 8 فورعألا 8.0. 2. بهو ند

 فورعلا. - 8. كيعلا قيقد نباب ٠ ديعلا فيقد ىباب. 01. 30 م. 376. - *11. آه1وعءاناو

 م. ه0 م. 188. .14*  11ه" هبات 17 هلازت ١! آلا - 11همانلا: 1-11 نالت. ح * 16. طا»

 12 ءءاجاع 181 - 450 1. 15: 12هعانأع ؟1- 14.

 221. - 3. كم نب .٠ لمح. - 5. 6أ 8. مامالا ٠ ماملالا , نأ ةماانق 00. 2. انه

 8. هءتطلا. - 6. رو. 1ملرو ال, مت“ ١ 11552. جمخل !ءوئاتتت هأ رول مروعا عم عملتتس ة55ع ؟710ع-

 نوري ا +1, 80عمقو نءءاطك 81661, تنص عاقيلل, نصلع طمع معاقاتكاتسس لعملك ةسفانتم ءقأر

 مامولل5 هلا ؟05 ةعقب. - 01. طنطا ءال. م. 41., آغا. ععمو. 1, م. 165. ءا !1ءاتتق. صء 21

 (ىجعاقبلا) نإ 29. .10*  ءا * 13. ظكأ - ط1: هبر» .1٠ خ1 -

 ” روودو.دع و. هتجراط وميقطأ ةتللااك 10 اريرش 1! اًويش'

 ر(28. - 1. ”إمز هل. اناعتتذ هءتطانصا: ةئايثلثو وشع ةيئامك» 4. 840 ىنالطسقلاو
 نأ طلع اهصاانتل 60112722001361, 8. 0. 2. 2000[ 1 خنس قوتملا , 1اعمتوانتع م0516 اهقلأ كت

 عالم 0 ناضمر قد ءا "1م, خنس 7ععاع ]ه 'ءم خنس 011180186 - 6. قاب: ع[. 111, 02. 6591.

 10. دصاقلا داشرا بحاصت ©. كلن. آم ظلطل. آمل. متم 21. وع. 1., نطل م. 41. امانتق طلع

 ]وعنك مولتعأ5 هلتأ متنأهأل5 هلتأ هدصأ5وأ5 !عوئانس“ - * 13. عا- عاوطت 1. عاد 11ةطق

 ره. - 1. تايلكلاز 8ذطا. 120. تايلكلل رظنلاب, 8. تايلكلا. - 3. ىناثلا ٠١ ىناغلاو.

 8. هئافولز 8أطا. 100. ىفو ول. - 9. تاهيبنتوز 8. 5. ءا 81. 100. تاهيبهو , 0. 2. تاميهو.

 - 410, لجتوز 8اطا. 100. لجت, 8. 0. 2. 5. لجو.

 ره26. -ح 1 ععجم 1 عمجت. 7 18*  7)همؤرات |. 10610100714. 01. ه0 م. 208. ءأ

2 11 57 0 11 

 ر(26.-- 4 نييفارشالا معالم مداماتاهتتتات نييبقارشالا. ل 6. ميلع ملع ىذ لك قوفوز

 أ 05, 51, 76. - * 4, خالوطنت ةلدسعط , انطع» طعاقمط 351615 1١ ٠ ةطتعصم ةسصعطر ![طعا“

 0ع معطاتع للك مأ5ؤ 5. (طع010عأ كتلك.

 ره2,. - 8. ىلامالاز ءال 971, مر“ 127605. , هطأ ءمرصصتعم الأ ع2ه22202ا161 1م ةمدقملا

 ةيباوزملل آم ان011551102 وكذذلا ىف ىلامآ للءانهاخن1 - 9 ملكتيف : 000. هدتصع5 ملكقف. - *2.
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 ممعارتةتكنس 1. ممعاتتدع. -ح * 10, تس ذلا 00ءانلسف 350111132: م0أ1115 : جالهتت عم و172 00 ءاناح

 مونت ةاطقمات اهل 13161.

 ر(28م - 2 ريصألا هللا ىلاوز هل ها. 111, 27. - 3, الكس“ لزب 1لعجص ائطعت وتتم طق“ !1[]

 رت. 431. يعش ويإز 2. اناتاودع ديعس ود 6. فقيقحتلاز 8. 0. 2. فيقحتلا نمنح

 8. نسلم ىبز 8. 0. 2. ةيهاقع نب يرد نب نسل نب. - 10. 26 ىرجشلا ىبأ ىلامآ ها. ده
 1[ءطقلام 21. 778. - 1. رشع عواس 0: 00 نيرشعلاو عباسلا ىفء 12. نيرشع عباس ىف *9

 1110/هدو1] 1. 110/م5و5«] (لصفللا)ز هك. 11, مت. 12630., ![عتتو. م. 147 طلق, 2027 0ةلم ]1

 رم. 30., 0تعصأم 1, م. ة44., لذع. م. 1806. 1مأو 11, مت“ 12835. ؟ء025هدقطأتن2 25 لك

 ءدملعس !1ععاتمصعتت مهمواتنلاوأ. - * 10. ءا * 11: 1: 18147: ١" ه0 م. 375, - *12, هك * 83

 1ار1:- ؟ل/موكأتا هذكع انأ (نيصخلا نجار ددللتر, ظةرن- ل05 7

 ري296, - 4 مناخو : 0. 2. ممتخو. - 2. اهيلعزر 2. هع آد آكطقلا ركذو هيلع.

 حارشلا) 8. 0. 2. هع ةدد 1[ط2لا- اهيق سارشلا. - 7. ىقشمدلاز 8. 0. 7. بحاص ىقشمدلا

 رهبكلا خويراتتلا. دك يا سيخ 1 ل ن100 همت عم مماتانك )101:7 011211165] ]710111113

 مرتلإ6  ةما110 11عا175. م. 8" 21. «. شمح#“ نبا 011103123 0112 612018.111.

 44850. - 1. ىلومدغير 5: ىقومطغير ها ةلثأو ومعي , ةط لل ىنومه غير هعالاإ ل1 6-

 ان. - 015. ةانطاد ءلل. م. 121 ءأ ه), آبعالم ععمع7. 1, م. 498., 18[ءات5. م. 1838. -- 92 ىزخازيبلل :

 0, ىَخاَرْيدل 5 ىزيخاوبدل. ب امتطال ءا1. م. 100. ءتنط 0. ءممدعصاتا. 91 طعام معمق. ]ب

 رم. 377 هو. ظل! - ]1 ءةدعن 11سم ةعاتتطأ لاتط عار لس صخحالملا : 5. صخاتملا, حك. 0. 2 صاخملاو

 ناتمل, نأ مت. 1324. 000عاب >ععءاتاتك ءقوع ؟10عاتن“ أ لعدد زطأ ذه ءم00. هسصتطسخ صلخملا ىبار

 طنع ذم مسسللم ةعتطتاسع, عا تمص آددطا ل 1161-181: مه1115 مهصتص هانت. - 5. ىلارلل ةبورع وبار

 أ. ا1[ءانر5. م. " عا 134. - 6. خيامز 5عر» :ععاتنتك طلع ءا هللوك خاكامز طمع ظانأ عدتص وأ

 ةياقولا فلا, نأ غعم طعدع لت5اتم عتقان" ه8 ةنمز طانقلتذ طمع كانك توف ءنالوأ (ناتشام) 210105

 (نوُدم ءا تامم) مهزاولام - 10. رازبلا ةبابحز 2. زاوبلا ةبابج, 4. ةَبابَح انا ذه 0ةسائفر انطأ

 ءاتوتس ؟هدسو ةبايكا ءمرصس عاطم1"ةلدت1. ع * 10, ءءعصاتتسم 1« قي» و تح محتلاع هاته, كنس 1707*-

 مقوده ماعتتس نانع لعععس , زةهتتاتك هعأم هلله ءمصاتسعوأ, - * 19, رىع"ه]1 ]وقر انأ ءمصفأقتل, ةط

 هللتذ ءاتوسد .ىوت*[7مم2 ممممتتص عادات. ل 01. ةددطط ءالء م. 1835., آغا ععموعتم آآ, م. 23. 1

 م. 523., [1هانت5. م. 63. - *14. 1[ءامطل 01و ك. و0 م. 289. ءا آآ, م. 316. 7 .1٠

 251. 4 لاقي 00 (هنأ لاح. كك 50 2تايسمت ىلاعأ (5 01 طقاعسو حل 0 20 10“
 1175.- 7. ىركرز آيناداد عال. م. 125. 1هدنصتحأ ىاركرز» 01. ةانمصا. م. 108. - 10. يعفاولا

 هك“ ال[ءاتتق. م. ") صب كا عا ص. 97. - 8وصمللا 5060. م. 582(159)., نآنأ ععاع 22820 38

 رتما1115 عووع للعلا" , ه0 3220 6082 , 1 0. عا 2. ةعتطابسأا. - * 16, هد017817: مماتاتك :

 ىدي"1ن/6ه71:7. 01. ةمدطات ءال. م. 135. ءا آنعانم جعمعتلل ]آ1, 2. 4

 262. 92. ىفاشلا مامالا ىلاماز ءال دا 1271. 83, خم زر", معورمملعأ 0

11 78 
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 سمر وننأ طقتم مطتع عيصلعمب انطاتتص ءمصاتمعإا. - 5. وفوز 0. 2. قو. - 6. ءاغلا ىف ىنأي :

 ان. 1[, م. 9082. - ط6 ءاقلا 000. هدهضصع5 1عقاتالأ ثيرلشل ىف اضيبأ خيراتلا. 0عراع طلع ع3

 مهنواوإب ه8, طم ىدبوف ب نا00 لل. 8. 5. 1عوتصأار 0. 2. معهطوطتلئاعم ععاتاتف ىويبرفلا 5هعال-

 انايو أ. ب 1م 7.230 زض“ ا +19 17ر١ - ءل- 0: 1٠١ [آصخس 1" هلأ“ - ءلا- 03. - * 3

 آلدر نونو نمم0 ]م 0. ماعم ىدْنَجَر وألا ععرتاآ ات , 1لءمم هوا 26 ىدنكزوالا. 01. 8

 00 م. 221. - اآاننطط عال م.:22., 10 ععمو. 1, م. 103. ءا 58015. ]آ, م. 204. - * 44,

 1ع«(: م0ط وطأة اع : ل1 - 1005 *

 2/188. - 2. نيعلا ىف قابز نأ 19, طم. 8298. - 4. ىقوميمز 8. 0. 2. نوميه.
 7. [مضلز هك ةيصتف 80 م. 159. -- 8. نم رخان ىف مامأز دسم. 5مهع. م. 57 : رخات ىف مامهلالا

 نم (1. رابخا), ءا لعب ؟عبع 0طغعدا. آ, م. 120. - 10. هركذ قيسز 9. م. 420. 21. 1160. -

 راطخا ىم نامالاز هل 197, ص. 264. نطأ غئامالا اععئنادت»ت - *و. 11-5007411. 12!---- 4.

 148106. - 2. تراحتساز 0. 2. تراجتسا. - 83. نيسحز 8. 0. 2. نيسملا ب متلو
 2: ل مح عاتتمالا طلع عا تص ةعوتتعصاتاان5 اناسلت5 انكوتنتع 20 مت زهإ 8. 0. 2. زم عانتنمالا

 1211118100. ل 7, »رم خس 8. 0. 2. ىغئنسا 01. 20 م. 386. 1. 4. - * 15, +10

 للواتس عءاتد أ. ع. ندمع نعام اهاتطات5 عا اعمتم زماعع دع لت عرتسأم 01. 20 م. 234. ءأ هتك. م. 0

 ٠ ع. بايلالا بل. 01. "7, م2. 11074. - 4. ضارتقا ٠١ ةيناكلا رصتخم .83 - .1485

 صضارقثا. 8. ضارغعإ. - 5. مساقلا ضيع 1. تاتا 0. عا 2. مساقلا , الأ ذاتماه م. 221. 01. 16د

 رزعطملا. طخ ة4ق., مم. 181051. ]آ, م. 172. عا ةهلممأ. 159., ةكطلدال. م. 587. ءل. 486 (74©., [ةلط.

 همعع. م. 593(167)., 8وموحكأ م. 740-744., 8105و. نملك. 1, م. 96 50. - 7. لاقملا لصفر

 طولع لاقملا لض:. - 40. مساق: 0. 2. مساقلاو لمد ]]) 3 0لععو6إ - *؟(1 ب .2 .0

 طتنع عا هلتتذ 10 عاك ه4  1١ط0 - ؟آ - هايدر» 1. 121 - (0قوثرو»و. ح ه9 افي

 1436. - 1. ىنثم 1. ىنثلا نأ 3. 0 1, 1طن اكطقلا. م 741. ءا ةلوحوتاا م. 748. -

 2. ىسحز 8.0: نسل. بح 89. مم خئس. 1اه ءاتدتص 1ط٠ص ازكطقللم طق 168., 86 8 لطكطن

 ل. ع. 11, ملك 1736. ءأ هلئأ5ذ [0ءأؤ *4فو ةعماموزا. ع 01. خصص. 11051. آ1, م. 598. عأ (001212610أم

 ©هاللم ع. ؟501. 55[, م. 4 هن. - 4. خنس قوقملا 56. )11. (01. 9١" ©. ةاتصات م. 197.-- 10.

 عزم خيزسز كل. 5. معرم عروس 21. 01. خصم. !1هوأا. آ[آ1, م. 54. ءأ دانملهص صم 299. 309. 332 ءاع.

 - 11. ببيح .١! ببيبد - 61 1اطص ةكطحدلا. مرت, 439. ءا خصص. 01051. ]آآآ, ص. 180. - * 10,

 7405146 عوةو ما"هاندطتاتتع: /74051هعون. ع * 17. ةهصسمم 416 - 1025) 1. ةصنم 412 (ةضع.

 ممن. 1021). - *(8 11ءلأل ٠١ ظظءن طه.

 رإ275 كك 4 6 1 مل لس كلا ك5 6 دنس انآ 25 6-06-129 ىدسملاو

 0( لالخ ىكسلا , ْ. ىجاتسملا. 1112 اهلأت1111 ©111[011211111013. - 7. 10 |*.+ب نس قولو

 نانم0 قى. ع( 5. دعمانانساور 8. 0. ©. لمعع 5هوتئات زص 01355. عتفست. 21. 1634. طقاطعاتا بتك

 رك عسل نع هباتكر 202105 5610, 0110 لمثلا (فاكلا مضإد) عارك 12011115 عدأ, 8 50عحمأال

 همردتتت ع0 هلام. -  خلتدك ننموانع (ال. ب آل, هر. 11247.) هاذ 11. اكطع «00613 3820 15
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 عووع 016 [1ان1 5 هام عد 171, مت. 13177. ءعرتاع 1ععالاتت5 م05[ طاتقع 8111. - همه. دادمالاز 0.

 م. صدلع لاقمالا, - * 10, 1نانتتكز مداتانك : [0:انصهأتؤ. - * 11. 74ءد(]رغ ر ممم انولنتانانك : ط7

 11هدمنارارن] رن. - 14. ءا ةصصم 307 - 1101:4010: و مماتاتك : آلا هى 0هبرمأ2 دطممصعأ, ةعاتمدلا

 هسصم 307 (ذمع. 8. كاتص. 919) انانحتس ةتانتت 1:0]/10:40!1/ ه0. حج * 15. نساعفااع ٠١! نسساعملا 4ع.

 رة. - 4 خلا اكراق هممأ لع 1. ع, 6 ميوقتلا 0 ىف مدوقلا لمالا ع3 ءمم01-

 انممعر اتا كن ماعتع ل ذص لح هدعدعا اهصاننت هما ماتاعاتتل: - 60. 210 غيمالا , نات من4

 مطمن عءطعتع ؟؟ةعطلطق مات 200عطط !ععتطتت, 000. هدصصع5 ططلطات5 2ععاع غيهلا هعتطاتسا. 01. 0

 2.8387. ءا ىلأ لالدتسا ا ع لالدتسا 2801.6 عا دعانا كر صب 40. 41. - 7. نذل اهنسد ةطانالع

 اءطوأ روطسلا ىف, 30 ةيبرعلا ظافلالا ىلع 106 ةلاثماو ملقلا ىنعا ةيعانصلا تالالا بسكب ءا 4

 فورد طئاسب 76108 تافلالا ءارجا ى ىنلا فورذل ىلع ةلالدلا ثيح ىم 2003

 ر(69,. - 83. ىلامالاو 7. صب 1217. - 4. طم رهبزأا نب 10110 11, 21. 7. ىرهبؤلا

 اعوان, ءا 8. 0. 2. طلع هصاع ىلاوسالا ؟ءاطاناط ىناسغلا 200نضا. ح 7. ركب نبأ ىبز ىأ ىب

 ريزعلا ديع ند ركد» هس 10 خلا نجداريلا مأز 61 الا م1: 8165:8251: 5711 مر. 14808:

 دمد# مامالاز 8. 0. 2. يمد فيرشلا حيسلا مامالا. - *3. 5طققتام ٠١ ظوز-ى7101,. - *7

 (0ىن47:و 0100 ةذص آءاتطط ءال. م. 15. 4ىوم من6١ كعتتطأ لادطعاتست, لاتتخع 0عاعم لت اتدع آه كاتمرمأع م.

 01. ءاتوست 0ةسصتئقر آنعا>. ع6ع0مع». 1, م. 64. عا 810وعءاتاب م. 17. 120 جاع. تح *9. نيت - طقاطاتع-

 راتصأ 1. 0105 ؟011ماهأغع معامل ءزنع 2عععووع طقطاتلا. ع * 11. 0101ععاتتنت ع001عطاعد 1. 85 11

 200. - 3. درفنملا) 2. درفتملا, نان00 1عوعرتع ممووزؤ. - 4. (.علر نن00 8. طقطعاب

 0. عا 2. ز.ع اعوذ ؟20111مأو 5-21. ©. دانصاه طا. 473., نآطأ] ءاتوطت 8. ).* هعءتنطأام ع 7 مأ

 ىرقلا : 61 اطكا 21. 9521 ., 111, 1: 24852: 715“ 1 14502. عا 51م7 30 م. 373.

 * 1 8عءاواتكتست ه272:452, نن00 ذص ءم00. صصعذ. ءاتدص 0 دل ععرتماتانلت 19101, ععاتاتك 110عاانل“
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 120 هضم 275 نمانانننتك ذلا , طق ءامعجمب» قععلاعم عملعمت اعصرنماع هطللتقذع 110 عانت. لح 01

 0ع عم 1طن رهدوامص م. >كال111. عا [دصملك. 5معع. م. 7 5ن., انطأ لانك م182ع66م1017ع5 هماأ-
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 - 5. لحما 0665[ 35 8.0.2. - 6. باسنالاب فيرعشلاز ته. 11, م. 8089. 97, هد 11087.
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 آم سحتعتمم 600. ة. طقعع 20 ظمعتس هم“ 1353. طتع معاناتصءصاتو 1عواتصأاتا" : باسنالا ءاملع ةنمو

 ناسبك نب ىلعو ىديزلا هللا كبع ىو (1. 10200556 بعصم) بصعمو ةدبيع وباو قدكسا نب دود

 كمد ىب دلحأ نسل وباو ىردانلاو ليلكالا بحاص ىلاطوهلا نيوخأتملا نمو ةاطنخ نب دكبعو قوكلا

 لكلا !ذع ىف اوركذ ام نع مريغو باتكلا بحاص ىرعشالا. - 9. بقلملا نأ نب !. بقلملا ىلع نب
 آد رثالا ةصالخ طقعم لع ذااو دذنو (101. 2086) 1ءعاتضاتتل: روع نب ىلع نب ىصأ نب ميعاربا ىب ىلع

 ليجأ ريبكلا مامالا ةدوينلا ةريسلا بحاص ىفاشلا ىرعاقلا ىبل نيدلا ناعرد ند نيدلا رون بقاملا

 تاقزوملا اهلا خذا عسنو نيعبسو سود ةذس ىف رصعب كلو 7-0-2 ناموا خمالعو خياشملا مالعا

 لضافأ اهنقلتو اريقك اراهتشا ترههشا كقو عقوألا ةفيطل ءابشا دازو ىماشلا كيك خيشلا الرميد نم

 نابعش نم موه رخا تييسلا موي هتافو تدناكو - - - ناطلس خوشلا عم ام ارير# اهررح لويقلاب رصعأا

 نورواجما ةرمقمد ىفدو فلاو نيعبرأو عبرأ ةنس. - 11. ىناز ىتايو. - +*83. ةةدا- هلو وبرر
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 * 17. 0: ءا- ا“ 1٠١ 0و ءآ- 011م“ ما زداعل رهسلاو 117, 0. 449.
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 0 عاعرسمل 11 عا ءىشناأ بادأ 1آ11. 11. 2012 ©115[0111111611018 وأ. ل 0. زوك فز ! 511 رزرةكفو

 0. درجتويفإ ل 6. راركقلا ىعز 8. 0. 1'. راركقلا نم. ل 7. بكرتز 0. 8. تيكرق. -ح 8.

 فيلو .٠ فيلت انا 0. عا 0. - 11. ءاشنالا ىطاعتيز 8. 0. 2. ءاشنالا ةعانص ىطاعتي.

 /461. - 1. كيريام الز 2. 0. 1'. كيري ام الو. - 4. لورصعرب ءاداتالان12 ىتكلاو

 0100 تكا ذب 0لعتك هصلاتيس ءدوع ماناقهكل, ءدع هاتمندم ةتنعامةاهأع (ءا» 0000. 05. ظاطا. ع8.

 ركولل. ورنا. ]آ1, م. 560. هأ اللعب م. 158.) ىدتكلا 1عجعجلتت» ءد5وع ؟10عانت“ .١ 11506 هرتتعاس عض

 نمطقت, هتتالتطأ لاعلان“ - ن. سرعلا نياز 8. 0. 1. سرع نبا. اناتنسملتع م1010156انع 5ءةلانأ-

 انآ[ 1 6  ثنعكلار 06 بمكلا - 8 55- نبز 2. 0. 1. ىلامثعلا كمدم نب. حارشذا

 خلا رودصلاز نك. 111, م. 287., تطأ ردصلا حاوشذا 1عوزاور. - *7؟. 1هاأز1 .1٠ ل7

 /(62. - 1. ليلدلاب فاصنالاز 0 11, م. 149. - 4. نم فاصنالا: ف. نع فايمنالا :

 8. ىف فاصنالا. - 6. ىلينأل 06موا زم 8. 0. 1.
 2683. - 1. 10 ورمع نأ, انا ء000. هدصمعو طلع ةءعجتطاتصأ, 8. 0. 1'. رمع وبأ !عواتقأ

 م. 159. 1. 9. عا قلق ص ب 811. عا ةللؤف. - 1. لطم اكطقلا. متم 847., طئط. 01355. ظ19, 12. عءأ

 ممم. 81051. 111, م. 218. - 3. ليضفت 0ءءوأ اتم 8. 0. 2. - 6. ىللاأل ا. نصت 8.0.12. 5

 ىبلم طلع ءأ نطأ1وانع 1م10. - 0 وثالا خصالخ [01. 3١ طوعع 0ع عم 201 ضااتا“: ديا نب ميعاربأ

 نواب فورعم ا ىفاشلا ىسايعلا دكلوألا 2 للصالا ىفكصلل ىسوم نب فسوب ند ديا نب ىلع نب

 عجرو فلالا لعب نيرشع خةذس 3 مد>و - - كود هواو ببيالا ىنغم حراستت ديا هدلاو ىتاهسو الما

 دعي مذاقفو تناكو زجوأا ركب نم خيفنأمل قف ىف روغلاو ررحلا مظنو  سافلا نع لزعناو بلح ىلآ

 فرعي ناك اذه ميعاربا دلاو َج نال الملا تيبب باح ىف مهتيب رهتشاو - ليلقب فلاو نيثالثلا

 حرش ىلع هتيشاحو ىفارلل ىفاشلا هقف ىف رردكلا ىلع حرش هلو زيريت ةاضق ىضاق ناكو ىجاح الغمد

 صوصخفو ةييبطاشلا حوشو علاوطلا حرش ىشحو دثاقعلا حرش دئاوفلا خف اهاهس ىنازاتفتال دئاقعألا

 ايش ةثيهلا ىف ىنمغلل ىلع بتكو قرع نبا. - 9: ىفاشلا: 8. 0. 2. ىفاشلا قونملا, ك

 10. ماقسالا ءافشز 7.١ 19, ها. 7585. - رايخالا سفناز هل. 11, م. 154. - *ا. الانا

 ٠١ لكلاب (0نر. - *هو 7 ءواأ 1. لة او]ا" أ. 01. هل م. 140. - * 19. لءاعأا .٠
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 اه(. ح 5. خلا لةاسولا عفنا: 1لعرد اناطع» زمانك ك1, طتنع 14512. معععمة عانت: ه1 [89-

 م1240 غاد ذص لعقصتعم00 اعطت رتمزخع, ونان0م 2" ىيب(وق "ل عاتار ؟ عطعتط عداعلل عاتانقكلام

 /65(4. - 3. صضاضغناز ى. 2. 5. ضاضقنا, 0. ضاضفنا. 1812 اناتتاان5 10286 ةائاعا' 5ع

 انقاظءا 111, م. 597: ىزارلا صاصقلا ىف ىزابلا (. ضاضقلا) ضاضعلا, - ٍِروُمْنَأ 89 جذوُمْن

 جدوُُنأ جزومن عا جادوهذ (0615. هذدومذ 2 ندومن) ععرتطزاتت“, عا ى. طمع ص تقنعأمع طقاتفعأ:

 سوماق ىنذ جزوهنالاو ءىشلا لاثم نوخلا جتفب جزومذلا. د م ءايضطالا سبر كيمكحكم 0

 1101:111» 1“ ل ءاعطا لت ءئااتل. - 6. نيدابارقالا ذ هك 920 6 228.1 10 كك 0 مولعلا جزوهناز

 هل. [آ1, مس“ 13434. - *9. ظءعوربع !, ذص طسصع ظصمعتس !ءووصع. - ++. كلانا هقلأب 1

 لادن آ[مانا/ر. ح *  19, 10 ءالنفتاق 1١ 180 هاماضاتا6. 01. 90 رم 8.

 /(66. - 7. خعطق اهنم لعواتسا طص 0. ءا 2. - 9 غرفذ 0. اهفم غرفو , 2. غرفور س

 10. راكفالا تاصيوعز هك. 11, دل. 5.

 2/067. - 1. ملا نمحرلاز تأ. 001. لال, 1. - 83. 112: 0. 91, كل. 5. 1*.. 11ةلاع.

 7. ريبكلا دياتك ىعز تهل. 111, ص 4719. - 9. ىلع نبز 2. معنمصءرةتط ىلع. آه رقالا ةصالخ

 151. 1737 هن. اعولناسمع: ىيدحلا نوز بقا نويحباعلا ىدز نب ىلع ند نييفراعلا جاذ نب فوورلا سبع

 نامزلا فاش تام هتوم خيرات ىف ليقو - - ىفاشلا ىرعاقلا ىوانملا مث ىدادملا - 10. هد

 ىنذإب ل همظنو 10 5010 600. 8. !عواتصاتتا» - *9, ةدمعملت» هع. جلصماهاتمصان 1عكلاع" هل

 عم عانذولئ ال1. 1راطعال جرزومذا ]م56 ةانآا] فاشكلا 1", ها. 10046. 015 ءزئاع همر عماتطاتت عا7013ا01', 15

 م. 191. نان367ع201ا15 عوار انادأ ماان1ع5 تاقبلعت كذصع انانتلم كاصعاتلدلا 7عععات5عالأنت1“.

 468#. -- 1. ىتاهز هل "1, صسش 13880. وحعكذلا قف جزومناذ ءأ. ةصاطفا. عننا“

 م. 99 50. عا آلآ, م. 37. 4. 20 احايصم 1ض ؟0ل1عزطات5 طاتزلاتق اناذا1 احانفم 1ةععئااتل.

 0. ةيافكلاز هل. ال, متل 10795. - طوعا ىتايسو 1[. 30 سدتنعتم عت طقعع طقاتءا: دعس ةحرتشو

 نأ كيرذ انا مهللا هلوا فئاقأل ةمالع ةلاسر حرش قف فقثاقدلا فدادح هامسو عدربد نكاسلا ىيدلا

 حلا كالا ىلع كحمج (000. 11100. نمب) نمل هيشقن. - 17. ةغللا ف جزومنا: 2. ةغللا ىف ءاوذا.
 ؟عرعمر», مع 8. لكطت طلع ذص ةورحعمب 1صلدعاتتك ؟انعاتا. 01. 1[, م. 145. , انانأ انانعا ى جزومنذالا

 فيشر نبال ناوروقلا ءارعش 6مورت12ع2201ةادتت', ناتل 10ه1ئاه55ع ]116 كانطقالا1ع20115 عوا, - 10

 ىشيلقأالا ز هل. 00 م. 443. - ىئيحنلا ٠ ىئيجلاو هل. طادطط ءال. م. 51.,  انعان. ععم١81 آ], طب

 ءا ةرترتص 30 م. 420. - * 1. 2740ه: ءاا6غ (ءل. 0ةسصتئك لع طقع [هرصتح) ٠١! 74 ءيبئب# نا [آ1, صلخ

 18880. 1. آانانان ءلل. رم. 254. ءا طع. ععموت» ]11, رم. 107. - * 4 710/مدونا 10 ٠١

 01. ه0 م. 428. *د0, 271 ءزاطلا 1 .٠

 409. - 2. ىنايز هل“ الآ, م. 126.-- 8. قورفلا 015هتات] مانت 5ع. تهقانات) لاتاأ-

 لاعمرنست. ةعأأ لع لتدعتستمسع ةتستاتسصت نتن10عمنت لاتتتك نا00عةاتمصاناتت ها 1مىكح هدالنله 011 عاودح

 كسل ل004 41 دا قل 80 007 2.5: طلع ل[ 21 5976. كمن 01..-93: 1م 160. ملك دس نكلاق 1

 شلاق و 61 007 71 00: 6 قراشألا : هل. 87 م. 549-- 550. - فاقلا ىف ىتابز 6[ 17

 رم. 5و5. - 7. ةييعشالا صضقارفلا : 2[. 117, مل“ 8978. هأ زاد) عمرصنات ةءقاجتأان5 ءعاناع "ععانانك راوذأ
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 ةيجلا زد ؟«000. هدحصتاات5 م03عاع 5., 0111 612 90 ]2طط عاب هدم عا! هلل. ةيبحرلا : 8.02.

 خيجارسلا. 9010ةعداتم دمد 5019205, ءانتط 11. تعوتتع طم 8982. هعوتتع هل“ 8984. 6012116-

 [ةلالانك ةيهبلا راوذالا 1ددءتصاتتك ءمرتتس ءا2101عاات. ضلا لليوفتلا راوذأ ممدصتوأ ءماامطتع ءةواتع

 مرهعدامساتكدزددتو ه 1575746 ؟دءاه ال, م. 192. لل عااتس“ 01. مرهعاعتعو 11, دم 14663

 14668. 14817. - *و. 7105 هيا::ة/ءع 1٠١ 1105م7: ءآج. ح * 9, ةلتتم1ةلئان12 5155013135 730-

 مرتع: ةيسمرخولات معتم ءانع 1ةعاعسأتم

 270. - 5. الوأاز 0. 2. 0. 2. 58. نأ. - 9. ىناتحكلا 8. 5.. ىئاتككلا كن 0,
 ىشافجحكلا 8. - * 16. 0هدهاسستز 3006: طمع مذ 016غ 5168 ةاقالطت.

 ر451. - 3. بارعالابز 8. 0. 2. سصقلع بارعالا نم. - 5. ىور 1: ةنللا 00 665

 رو - 9 امكيدز 0عال115 اهيسح انأ 2. 0. 2. 5.

 212. - 2. مهلز كل. انلر 8. 0. 2. 8. ملا ل 7. صنقيز 0. 2. 0. صنققو.

 9. ةرعوز ىل. 8. 0. 5. الزعو. - 10. هدضو !. هكصو.

 2/0. - 2. لو ملل 00 ءاتتمح 5هصماط]5أةتانتتت. - 5. رور#د 0 ءأ. 00. 1711, 21. -

 7. ىشح 0. هاشح. 8. ةماقلا ةيشانخلا 0. ةماقلا ىتاولملا 9. ىوجوقلا 0. ىوجوقلا.
 ب *ة8. 5وعمع (2و0ز00مع5 عاع. 1دعع ]م اعدام ءانضتص 32[عععلعماتطات5 ةهصعاتدولتستدع ءما9ع7عاتأ

 ع( مرممتع ه ى, ",01دلأ““ معملعمأ ماه: ءا ةدعمع اةة01انهدعد5 هلاعومر”عع ءءرآ1 ءةل'عاب

 )ل. - 2. ءالضفلا: 0. لضافالا , 2. 2. لوضفلا. - 60. 1. خنسز 8. 0. 2. 17 ةفس

 17. ةنصنو 80 م. 211. 1. 8. - 9. راكبالا دعاوذتز هل“ "1, مس 14018. 12606773: 53 117

 م1. 7688. راكبالا دعاوش 10310186 ةانلا. ىنورزاكلاب -  ةيشاحز هل. 20298 1, م. 48. 1). -

 111 كئاقدلو فئاقدلا: 0130 م: 7-20 لونا: 2. 8: لذا ىذلا١
 2475. - 2. ضوحللز 0. 2. ضوخللر, 0100 لمأاع 5م6عممعهلان10 ءوام - ئق. ماعلا

 1 ميلعأا. 4, ىو: هد لك 005 امهو. مدل ركع نامت 10 اةرشنع ىنامث. - 0-0. قداصنلاب :

 أ آ7آ1, م. 265. مل“ مر نطل 0012682 قداصر عا م. 407. تا“. و5, اناأ قداص 5ءالصأاانا7 وأ. ح

 7. ةاورلا خيارعز هل“ ال1, 0١ 14354. انطأ 8. ءا 2. غياورلا ةياده تمص ءمرض700ع !1ةععاتطأا.

 8. 20و[ ؤهر* 0. عا 2. زمدءالانمأ اهامق هرخا ىلآ نارقلا لوا نم لل تاق. - * 4. 59/1 م مرو[ و 7ععاتاتف

 ىو« نمي. 01. ةاتطا ءال. م. 152., 5نممأا. م. 127., طع. ععموعت, آآ, م. 105. عا 5), 210ةءطام

 م. 20. عا 82., ىةاناتاك م. 396. - 1من ءمصكاتات 0201012 تالا ىلاوريش. - * 192. هل - 00

 1١ ع] - "ههنا.

 /ر46. - 292. سها 1. ججأ نب ءانص 6000. هررصأط انو. - 6. ءاهفسلا لوقيسز ت1. 001:

 11, 136. - 8. طموا فلالا 8. 0. 2. رثالا ةصالخ (0. ىف) ةركذ 20008. 0ءاناع 4

 71101 077:7:015 لكظا - ظفر ل04 ذادأ 101. 28497 زمك عمتأتلل“ , أ عاتتتل طقك 8105555 ءمصاتساله55ع لدا

 رمدامتسع !عولسان. - رشع ىنثأ 00100 0016م3 5 هعالاطاتهأ م0 ةرشع ىتنتا. - 9. ويشفقت

 رمسفتلا 21. 11, م0. 3485. ل نيورعزلا ىلع 0 ةلت1ث5 : نارمع لأو ةرقيلا ناورعؤلا» هد * 0. منع

 من00 م م"هطولنتان امره: دمع ةةمعل7. - * 3. كاسم ١ لقءرب لكس ءل. -ح *6. ءا* 11. ثكم-

 معملزءعوز 0. ه0 رب 467. +10. 1/1 موس 1١ طلع ءا ةلتقك 1/057" ه36 5. لك 7081“ ان
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 101. 3-3 1 نواعفي اوداك امو: آم 001 11 00 حم 4 أ 2 دا سالاد : 17 دانسالاب. د

 5 ناوقلا ذ 0. 2. 5. ناقرفلا, ءا 8. 0. 1". 300121 ناسل لك, - 9. هيلاز ع000. هدتصع5 اهيلا.

 ل 10. هيلا لءعءوأا زم 8. 0. 2. - اهيلعز ذ1لعرد هيلع. - ةيشاحوز 82.0.1”: ةيشاح اهيلعو

 ةخيشاحو (ىصك ال 06ءوأا ذه 0.) ىصخ ال ىدركلا هللا ديعل اينلا روس ىلأ دوه ظروس نم.

 )8. - 4, ناطسيبز 0.1. نامسيب ان[ 11, نال. 3298. - 01. هاذجلا فئاقشلا ليذ

 1, م. 129 5و., اناطأ ىلع نب ىفطصم 2ممع]1ام1. - 6. 1,41 خؤسز ©0000. 050265 91بب ظخنسرو 0104

 عسفلا معرجم ءرئولل لم عيسأا را ه7. - 01. م. 241. عا م. 257., عا شافو 1. 1. ص. 170.

 *و. ةممعملاأءعرمز ال. 30 م. 467. - * 13. 61د - ءل- 0:1. 6| هند - هل - 7

 279ه. - 1. ىويحلا لامك ىبذ 2. 07 1 لامك بل 2 اركز ىلوألا 2 4001 1 ىلوملا

 ايركز مالسالا خيش. - 5 12051 فلاو م 000 1. فلالا دعب نيثلثو تلد خي لببقو 20011216. ح

 10 رثالا ةصالخ 1010 5” حمم ءا] ةأت1* لجأ ةينيطنطسق ليزن ىلاورشلا ىيبدلا رد نب دمدم ةبسلا

 ىواضيبلا ريسفن نم نكاما ىلع تاقباعذ ةتافاوم ىمو ىف لك نم ركيقغلاو فيقدكلا ىف ايندلا دارذا

 ىضاق ىقداص لضافلا ىلولا) روكذللا هديفح تلأسو - - اهلك نونفلا عمج هنا ىلع لدي اهيف همالكو

 111 1 ورك اوذاك اميز هل 001. 11, 98. - *و. ك7 سموبنقو هكا. د0 م.

 48686 2 ىدتكا نب 1١ عانت ©6000. تت عا 0ك د 5 0( 7 © 1115 5100

 انطأ 110 عم ىوبحك نب ( ةزكع ملأ طانعكلا5 ةعرتالماتا اعط مما"ع ةعاتتاطعاع هضسقمأ ىد ىبز م10 عأ ءانانام

 - 3. اهنع غرفز 8. 0. 1. اهنم غرف. - 4. هللا حور نب ىلا. 01. رذالا ةصالخ !01. 397 كا:

 ىرداخل ىراصنالا نيدحلا جار نب نيحلا تاغ نب ىيحلا رهداذ نب ىاحيس نب دللا حور نو 5و

 ىثدذر مولعلا طخاو بدو ليغتنشا نويركسعلا ءاضق ىلوو ةينيطغطسقو هذرداو رصعو ماشلاب ةاضقلا ىضاق ىءوولا

 تالوقعملا يف مالع ناكو قفوفذو عرجو هذه مزالو هل اميعم ناكو هاش حمد ىلوما مهلجا نم ةريقك ةءامج نع

 ةروس ريسفت ىلع ةيشاحو فسوو ةروس ريسفت اهنم هلضف ىلع ٌلدت تافلوم فلأو اهنوفف ىف اركتنم

 نامث ةنس ىف ةينيطنطسقب هتافو تناكو ىفوثو ىلا مورد ركسعلا ءاضق ىلا لصو - - ىواضوبلل ماعنالا

 فلا نعبر - 5. لي 0, 12, 7ععاع ىبنلل - ىلخل 0لععوأ ذم 8. 0. ©., ها لل. ماو 0

 ىقنحلا طدطوا. 01. 7. ه. 11, ص. 1666. - 10. ىسوقلا 0. 1. ىسدقلا,  ةنس ىز 0.

 ظنسلا - 11. هلوق ىلإزإ 0 هلوق ىفإ  نوعجري ال مهنز كل. 001. 11, 17. - * 10 10/0 1

 1سارؤل. - * 15. (ه858 5. (هنئز. 01. 0ةستتك كانط "ل. ساق ءا انع» .١ ععموظ 11, م. 459.

 * 16. ( 011: عر 4 ٠ ((22222 و

 481. - 2. ىسدفلا فيطالا نا نيابز 0. ىسدقملا فطالا نا باب, انا 10 رثالا ةصالخ

 انا. 330 اءوتانتنل: لأ لأ نم ىفنلا ىسحقملا ىيحلا ىضر بقلملا فطالا نا ىب فسوي نب دمحم

 تاكو - - اعراب اهيدا الضاف اذه نيحلا ىضر ناكو كلج نع ابا اهواملعو سدقملا تييلا ءاربك فطللا

 ةعجلل موي فقشمدب ةبياغ هيلع ىلصو فلاو ىيرشعو نامذ ظنس الرخالا ىدامج ىف سدقملا تيبب هذافو

79 



! 
ْ 

 ا
1 

1 

1 
1 

068 

 بدجر فصخخم. انولعرت ملم هممحعم 11, 01. 4282. [ععااات1: .١ - 4. ةركصلا دنعت 0. 20011

 ةفرشلا. 01. 0ع طمع ]وردا لع ةزككع تحمع ءاحلج (ءارئءلاعب دعت معلع5) , ةتمع“ نمنح 53ععااتتلت ةلاع

 هعلزعساو دولتك هلاه (ةملاع ةبق) هعلتلظعداه عذاب ممداوتمس لحس ةضاعو 0دحقت" اعسرتامس (حكحسم)

 دونمعرب ع3 ءجداضت>عانوأار ثااتلآ. م. 227. ءا 241. طع اطقع ةرذص دلتا نيضابعوت 111705013120111 3

 ىم1 ]نه جرت مءااداقتت ءعد5وء (ةسقن سدقلا تيب ف ةركصلا) ل1ءان21. 57. طعام عمقا. 11, م. 148.

 601قاير عن ل7 م: 77-125 حوشلل ب (00 خوشلل لاسر“ ل 8. فاكلا ملع 00هءانتمد (6783[11)

 لكم: 15 ةصمءالهاست ايميكلا ملع, عنمممتاسس همدصعم طسلسم 00ءامدع د اناعذ لكم معلا. ب

 01 1-0 عيبرلا راوثاز هأ. 111, م. ةد45ق. - * 1. ةتسحتل ءمصحصعماهللم5 ءاعز ممالاتك انأ

 110 عانت ماه عم زناعالت ععملاتدت ءدأب نأ ع1م55دع ءزاتذ !1عكتم"ع5د 20 طا 1ث 670] قانا دأللتاتل 5

 00 16-11 ءدابودأ, 4ث ءا ه4 ءوصصتص عمامتسسس لان0]ئمب(41 ذم 00 ةصاتنت ءمصاتصس ءةعمام 61055© هدك اعلاتتع

 كارللاتل] 30 طمو اعد ءمصص دعما هنمد ءمرص مهداتلا ءا ءوصزانمتدتا. - *و. لادا 0 1.6 ١

  *و1. آانن- ءآ - »لعل: ٠١ آةاتن- ءاددعاز]|:. ح * 15. ظتل عروب“ 1. طلع عا ديمو عا تملعو

 نانتونع 11ويوي». ع 17. 0كعملم 11, م. 254 عرمكيأ). 252. 481. 432 ءاع. ها هك رمَّجَيِي ادا.

 م. 385. ها جانوذ. - 01. م0عاع"عو ل0. عأ ظات“ 1ال, م. 108 5و. ءا للآع. م. 4.

 9892. - 1. للوسعم ىجيفاعكلا , [هرمله ء>2 ىج هيفاك (ء[. 1جلط. ءطتعملما١. 20 3. 379.

 ءا 31عام. م. 21. ءا 24: ىجايفاكلا) ءدقلقي مالهم 141/476 كعتط ءدفتتتص عدأ عا عانتت ةلومتح

 قعدان, ونين عمسسانعددص 14م لظادن- ءال زالت كتل مدتكدتصع اننهعامكلا عا لع عو 1ععاتمصعو

 طقاتعرتع هواعطوإ, - 0 5موتات] 01355. عرقطتلل. 81١ 185. عا ةاترال 80 رم. 358. - هديت عتاهح

 205 تاعطاسلا راوثالا 10103 51 تانمجلا تايالا مم ءمر12عا20ةانمل, هعوانع 11, م. 613. - 3,

 ىدوهمسلا ل155 ءانون ىطوهميلا دعيئتانت ان“ (01. طعام جعم8“ ]1, م. 58. - 5. ىليهس راوذا ز

 هزي, 0:12891- قراغمز' 0. 25 نامزلا براغم. 01. 9, م. 040. - 9. 5طعألكا ىلارعشلاو

 نمنع 20016 1م كعوجمام ىوارعشلا ماهمانمعانضع ةواعضأب هاد ماعاماعتت عامضتحس ذ5دطعأات 30عماانف

 هوا عا ةتعاما» هدتلتمأو 12عانز 51 هرحنص ءاذاتالا. ح ([. طمصع !. .٠ 1, م. م. عا ]آى م. 00 (97 عا.

 عمل. 1, م. كك. عا 11, م. 57.). طلع ةصصم 960 (خ. 915) منمائانمتك ع5دذع 01 اتناك, للهدف ةضتم

 9757 0775000: 1507 1 46150 نا 2526 كك 71 1

 9886. - 4. نيدشاولا ءافلكل 1. ء. 1مل دع رمععاه ته 1صععل عماععر "ععافتس ل15 عاما هحمن

 5. نءاتعاقمعمت ةسصماععاعتاعو. - ع تيملا ليغأ 1. ء. معضساطت ؟ةضتلتقع 5. لماضتاتك تائه ما عامع

 ؟دضح ه 81هطحصتس ءلوصتع موتك داهم نام. - 71م, أسق لع طمع نتهعذاتمدع انةعاقاتتللل 811:3

 ادع نم ىلع ق1 نم فيرشلا تحبيلا لال بجي ام ةنرعم هيذ بانك ع0ل1ل)(, ناأ [هعم5و ©2هرتوصأ ءا

 كنمصصوع منهعصتنأا, وننأل لع ةدسناتح ما"هماطعامع [11[(0قانتن 5 0لكصدلع ه0 ؟ةهسضسدمق 0ع ل

 تملا للغأ همان100265 م10 8ا"ع101[01 : ندأو لتاقمو ةمركع لاقف مك 0 تييلا لا ف سانلا فلتخذاو

 خلا معاد ىذلا نىكاسم هب كيرا تجبلا نأ ىلا اويهذو نوهعم للجر ال ةصاخ هتاجوز م م سايع. (0

 000. ؟ةملمان. ىلع 1. 342 (0)109.-- 4. مجباصلا ةاكشم ىف ىنايز 001005: خنسلا جباصم 0

 7, م. ١--:.569 5: تفاقلا ىف ىنايز ها 1[, م. 2527.7 ط5: ةجلبنما راوقالا 197, م. 555. راوثالا ٠
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 خجلتياا !ءعوئاس““ اناممودع 10ءعم ء0مل1عغع5 هصصعو طص !ععاتوصع ءوطقعضاتاتتا. - 9 عبس 1

 ةظعيس. 28: ءارجأ ةعيس ق. خلا راونالا: .٠ 1آ[آ1, م. 141. - *5, ءا- 1و مم*عاأ ل. ءعا- 1 نة

 ل *6  اماعر» !ععازوضع5 ؟31:185 56. 5152851113165٠

 /48للم - 2. هإا خنسز ى. 5. هز, ةنس. 01. 1طه اكطقلا. تن“ 184. - 5. بتكلا ىلعز 0

 بتكلا عملا ويغصلاو رهبكلا هاا 17]آ, م. 428, ةضورلا ه1. آ1آ, ط١ 6607. - بايللا حرش 61

 17م. 300. - 8. ىفاشلا ىتوجلا, 0100 ىل. 0. 12. 5. 1ععاتشا, 8. ىسويمس 0 005 ىساويسلا.

 - 816 132111112 ©01111116111013أا11. - 10. ناهبزورز 0. 2. طلع اةماتس نا#هروز.

 ر(هنوو - رامثلا حرشل راوذالا 1012 كاتط راهذ 12115019121 1021761[. 3. ر*#] خنسإ 2.

 0. 2. رم زئتس. - 01. 20 م. 164. 1.11. أ 30 م. كن. 1. 10. - 4. ط0 ما1 ظمَسشو 40

 ؟0016ععو هرصصع5 اعوتضأ, هعاع مال خمس انأ 31198 (؟. ع. طل 720. 896 عاع.) ةعرتتط عطلان عوار.

 8. مالكز 0. مالك نم. - 10. 2051١ ة#اقملا 0. ةعماجملو اهععتتام 01. 571, صم 12501. * ن.

 1 - ءاررتتوعىرر» ٠١ 15د: ل]!13ءدعت». 01. ه0 م. 164. - * 8: ةهمصم 816 ءاع. 1. ةضصمم 819 (طع

 1. اة[. 1416). - * 11. 12ءالار 51 1. 10 ءرترئى2. ح * 16, 2عةعامر ناس طلع ىمملسو ان

 طمع !5عم اهصاستنت ءمات70 72017911: , :ه07و:: و ةص ه01]ءدرو# و هى 8210773 و هله اردن !عععصلاتق هلا

 286. - 1. مهلا ق ىقإب ١! اضيأ مملا ىف قاي. 01 7, م. 429. - اقيطولوناز 111, م. 6:

 اقيطولانا. 1هدد5ع اقيطتغدرونار اقيطترونا و اقيطقرونأ ممدمتكأ ع دعم 005 !1طرهسمحتس ةءترت انوع

 وواقع ةرتصام ح 01. 1 عسض ا.1. م. 132 ءا 146. - (0عرئاع وزع آمنه 221 ناعربلا ءرعماأ ءهل111,

 ءا ديا طقفع ءعماتعداتم طلع 10 هنت ط8ط6ةأ, م0 اقيطولوتا ءا ءءاعتو ؟0ءطاتق اقيطقدوبا, ماله نم

 اقيطقدونا (. 111, م. 90.) ةعتطوعدع ةداعسأب !هععصلمس عوام ع 3. هل ميك ةيبف فقص 0. 3

 طها ءا ميك هقفنص رهاظلا 4. سويطسماث, 31155 سويطسماط, - 6. اقيطونا 0عم35تاننصت عدا ا

 اقيطوبأ ح عمير عمم. ح 01. 111, م. 97. ءا الر ص“ 10227. ءا ؟[؟عمض 1.1. م. 133. - *و. 71ه

 مماندك: 74080112 - * 10. 205( ر, لع عم ل15دورانتا““ ةصكعتع: ءا 81ه طقعاتكق ءاتدلتتم

 د82. - 3. ىناطلاز 0. 2. ىشاطلا. 8قعع اءععءاتور 105 اماعات ع ءمالهتتك, انطت ةط

 كا. وزع 1ؤأاع ءمرصتص ءعا7012ةان1 , 110عانن# ءعووع مموعاعتعملو. - 5. لعجز 0. 2. هلع

 فيهرضت 1. فيوعتو انا 0. 2. 8. اح .١7 ئسلاز 8.12: 5. ىنسد.  هركذ فيسز 61:01.

 5ك 9 2ك 02 01 يك لع يفرم كك اه هلأ فرع ط5 رع 2 ريمألا 1١ 0! كل
 * 3, [1عووربو: - لتعام .1٠ 21هومج» 141 - 11ع]ءارأ 6 ةهنتصتصحاتعم, ؟تان1جم هى /مرجب عرج 127 - 711117 لتعام.

 ل 01. 1ذد اآكطقلا. مل“ 466. عأ 50ج. لص 01355. عائورطللل. 1. 1651.- *و. 12ء8لم6- هل -

 .٠ ع, را7 وعى طعن , ةتنتعامت" هلتصتم 1[ عاكت دلل عد لأ وز"اتنم

 248, - 83. مل" خنسوز 0. 2. مويز* خلس. ىأ 111, مضض 56014. ©2003 6غع5 هررتو عد ملهم ةعرزل

 اطاتماب - 01, 0و1. طعانضمم. م. 387 دو. انلأ ثعبان ل١ «وقت» مرنم ظق بي ال عود“ اعوزانااا ع ]م 6عوعاب

 0. هعارقم. 8علع]ع طعر5. م. 285., طعدعلن 10 ]016, 210 8335 15|'1201 ءددع 012زا(16.

 9. امز 0. امو. - 10. ئضقالا لحسملاز نأ. ةدرماو م 42. ءا لوا عا ظحاس“ 111, م. 610 هوب

 * 10,١ 0ور:ةصن 1آععامبعز ءاديتسكت: (هرئهمت !عععملأل صتقوتئالو. - +18, ماري ه]- عع ا. 11: -

 605001714 .0١ ل وار املا م. 0
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 2/89. - 1. نيرفاسملا سيئاز أ: 11, م. 2130., انطأ نيوماسلا سينا 1وئاتتل“» 01. 6 ةةءا»

 ل. هر. ظعزعطو. 18:0. لع طوصتتصعا“ ظل, م. 691 5. ظحتصعأا 20 203098 م. 1. - 8 مورلأ و

 ملل 8. 2. مورا خلا ساطرقلا ضورو برطألا سيئا ز 113 0102265 6000. (م786اع“ 8: حجم درو). 0.

 لع رورتح طسزاتخ اناتتلل ةءتماتمدع عا لع مهاتممع, نا136 1ماعات 01]223عات عأ متم 01"عات 1طن

 ءلئانقمعس 1ماعمععلتا, لللع. م. 117 هن., ظسدلا م. 94-983., اطاووعمأ. 1هدمط ء"عأاأ: 3

 لمردا وحان ممتك 81[نضدطأ امنت 101. 51. ةعا. 8عع. 505ع. 5ءاعصأ١ آلموول. 1839., عا ذص ءزان50عسد

 رزرت هللا. اعاكأ. عأ ؟لعرت5. 101. ممواعا» طرضوومعتل. 111 5و. - ©ةجوصسعم5 آم طع لوا. ه5 اطع

 3لمطقسصص. وصقكأ. لص 5مولص 11, ص. 516. مالساتك اناتنااتصت 1هاععاتنتت 18 >عواتاتتنا: سيئالا

 ساف ةنيدم خدراتو برغم لا كوام رابخا ىف ساطرقلا ضورب برطملا, © 320261, ساطرقلا طنع موه ءد85-

 امر هزئعمت 6عدل"ع هعمل طمرساتسس ءدءابتج نرتطعت 1ةقر انأ 5زا: 5008115 ءدءاتتاوعقم5 ذص طمتضام اح

 0جيناقع (ظ1- ]طك ساقع) لع دعطات5 ععوات5ذ "عواتص [ةهتيتلاهصتدع ءأا طلوامال3 1115 1"عوووع. - (

 ©0000. 01, ظزطا. 2عع. قولكم. هتك 91غ. م. 102, - 5. نك خنسزو 8. 28. ؟ث ةخنسإ. ح 6. نب

 راغصلاز خ١. 0. 1. هءعراع عءاتاتق: رافصلا نى. 0هرصص عمم رةانتع طمع اههاننصت 1906و. - 7 رضخ :

 2. رضحن. - 8. باتكز 0. ليلج باتك. - *2. 107 20 ءالت# و 07و ءاض# 9م. 12017116 ةلنل.

 + 1. 82هي- ءادهوأ اب“ !!1ه"ءلدق ١٠١ طق هن- ؟هادعإ] ف“ طا - ]10+

 490. - 2. قايز هك“ 111, م. 114. - 3. جيا 0ععواذم ., عا 0. مقلع نب دا

 ىيسلل هوانا. - 01. 111, هس“ 4677. 19, م. 143. 11, مع. 13474. - 8. هللا دبع ىباز 2.

 مرن ءنهنط : ميركلا طبع نبا. ح 10, لثامأل راغزأ ٠ لكان راعزا و, انأ 8. 0. 1. هانمأ راعزأ

 لاخلا ها لاهيا مص ءنملعسصس ءدئاصت طقطعا هع لقاوالا - 01. ةيصته ملا 545.-- 11. نب

 ايراد بيطأل .1٠ ايراد (8. 2. بيباقل) بيطخ ندالا - 60+ لالأل , نأ !ةءانم نبال هأ 7, مل

 10024. , اناطأذ ىبال مائه قال 1656001012 5أر مرماطوخع ؟21لعماسع, همم 20 همرمعم مععاتسعأ (57[1

 1ع متن حنس ل]4]- ءه- كل: ةممعءالهطتع) , 5عل مدهعتس انادلأ (لالأل باتك) ءمهقاتاتتتا. ثاله-

 نصعم لع عد دع ءاتذصص داتصع نا12ع1عم0ا21 وأ. -ح 2ع نااطع 4 (ايرادو ايراذو اياراد) 51

 مماتسك 1247" هير4 هحتأ 1947«هّنر 6 ءأ. طددطات كال. م. 100. دنط 706م قاراحلا, ءا 5اتمصام م. 92.,

 آمر عومع“ ], م. 385. ءا 10), آدصقلكع. زص آتطعم لع ءعماتهم. 8[عصصصال“ ءأ مناعدوم ل. م. 173.

 0 نما عصغتتع زم 11ئ5ا. لعد 5ددللم المسا. هج. 1. آيا. ]1., م. 62 (طوسضو, 8اسعاط قتلا: 82ةععإتو)ب

 ادد 1كطقلا. مرن, 371. - *17. ءا- 801611 ٠١ لووشلتا. ح * 18. 11لدم .٠١ 1غ هل عتب ح * 9

 11 - 172ه ةره 1٠١ 11145 ءآ-زءآفآ , ةسعاماع آلا ظكاعساا» 1007 هإ م ع 01. ةانتنقم

 2/291. - 4. بايسالا فثواز نا“ م. 350. - 6. ليمأل تقوز 5. اممو لمحلا تمقو

 هببللا بسنإ (1. امو 5. اميبثوإر. - 0 ىلإ 0ععوا 10 2. كك 0:-- +9: 411. 8 عوعام , 0ع ند

 مع زو طمع (هدعاهأتت 0155ءانولنتل“»

 ري902, - 4. بلا خئسز 0. د9ل6 بز خئس. 01. آلآ, مد. 13024. - دنع 0ءععواذو 2.- 0:

 لا لوسر هل اهملع. - 5. هعابتاز 0. هتذمالت.  رارسالا عينمز ه؟. ال1, م. 13076. - ن. قالا
 2. ىلاكا. 7. مم ةنسز 8. دمل* خنس. 1116 2ءزرو- ء4- 0: دعصعا اههانتنص ةط 11. كلت ءورت806-

 1110172111. ل ىراصوق 0.2. ىراصدح جوقلا. كا نودلز 0ك. 00. 9711, 41.
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 9. ظخعيسلاز نك. 20 م. 225. - 10. قاروالا ل. 11, ط1. 2151. - 11. 2051 ىلوصلا 8.0. 2:

 115 عم منرطشلا بعل ىف لثملا هب بورضألا. 01. آه آكطهلا. طل 659. - * 5, را عمدا عر

 1٠١ عت عراف د كنيشقُت , أ ةآص 6000. ةءعتماسمت 17101 (7. ع, 000. اذهل. 31د. متم 420.)

 هزاع ءانوط قي 1 ةعرتماتم ءاجترتطص01معتوع ؟0عز5 (ةلذ ةتنقط شق ) هماتدع ءمموعسصاتلام

 01 خلع. م. 357 )لإ. - * 16. ؟1ءاناتععو 1. ع8 ءاوامر1وع, لح ىهلالا جقفلا عملت هزوصل 8 عوأ [ةع

 107عو, 01105 18عان5 زد طمتصع5 ةممصاع ءمصلعتتا, عأ مااتل“ حوت طعص عل عتَذ طمصستهتاتاتق , ما036-

 هعماتس دطموتذاتعتد "15 هما املا آ1صععلعصاتطاتق 5 طعم "عدعاوأممع (2006 ءرءاتدم103صةسضم) اهطاتاقم

 1 0 730. ءأ 8اءا“١ 511, م. 303 (4). - * 18. ىو 1. د.

 /498. - 4. هذه ىرعشز 0. هذه ام ىرعش. - 5. بزاز 8. 2. طيزاو. - 6. نازوألا

 ةيعرشلا لايكالاوز أ. عناء مل. 798. ءا 794.2 -- 7. ظنس قوتملا) 0. ملء خنس قوتملا, 0نطأا0

 حم "ععاعز ؟10عاتتس عطلت طلع صاتصتعالاتك ع ا!ذصعو 5ءعوتتعسأت, ط1 ه0مل16ع5 هدحصعف معاثم ءروتتت م10

 5776 مانع خمس 120111111123 556 ل]ءانطأ, طاتع 19]11805أ118 عووع. ح 9 فورعاا ىلع نبذ 2.0

 ىلوصالا حمد نب ىلع نو. (01. [ط٠ن اكطقلا. طق“ 88., انطأ ةطقل 520 هتمائاتتا5 ع55ء انهلتاتنل“ 1طن

 زد ءلتا. ناعم“ نامرملا 168عم01011 وأ ملم ناعرهلا (نأ "ععام صم 167). 01. ظللا. 06 5]ةط

 م. 41. (ءايلا جقفب) ءا زمانه "1, طل ل 141883. - *13. (طلعام) مةعوامصات5هز12, انا طسوالا

 طلع عا زم 5عوتتعساتطات5 6001015 105556 ععاتد5 ةلطسرمات ءلاعت : 7علزو. - * 106. 1771-1

 1٠.١ 15د1- ل7

 زغهلل. ح- 2. رخال نبذ 0. 2. مهم ءنؤتس رخنملا. 01. 1طع 8لمع طعام 5و ولولا

 م. 675. ءا 676: ةثامتلثو رشع وأ عسن ظكمب ىقوذو . 1116 ءمدانت )*زم حنس طهاناتتا15 6556 لل ءئاتتل

 ا هام12 21: 788. 1047. ءا ازمه 11, مل. 3190 ءام. ح 7. فيلاتز 8. 0. 2. هفيلاتر

 ىرصافلا قالخالا, 90100 ©0016ع5 هدت065 ةعمطاتصأار 102212 ء5أ لتص1للم اهنااننص هتقطأعو ماو

 ةيرصانلا قالخالا 8106 م6:5106 ىرصان ىالخا. 607. د. 287. - 10. رمرلا حضوا 1١ ومر حضوأ
 تلت 000. هرصصتاناتق, انآ 1015 ا!, رم 251. - * 6. م73عدامتاتووزرتو لح 0هدتمعضم011111

 هرتاتك علت. (هدممعصلزن» طتوام11ءانتتت,. - +*17. 5/ءقببم 1. كم ن]ررنسي. ع *10ب

1 .1 1 

 7-2950 4. هركذ قيسز 01.1, م. 418: - بثرم'1: ىلع بترم. - 92. ءاقلا ىف قايز
 2*0 11م: 395:- 5. فاكلا ىف ىنايز 6171 5112 0! اف نلا 0 عافتتاللا ب *8ب

 ه8 ورمز 1. هع ورررمرورن, ع 7. 50 ص. 409. - * 114. ذم هتالعملتو !. لع صئالعن 05. ل

 *90, حبيدناتسد كةلطأ 1. ةنتحتلتانلل ةلطت ذص م عع

 /4266. - 4. ىلاعت لاق امكز تهل. (هد. الآ, 97286 - 5. عورف نم وعرز 8. 0. 28. وهو

 عورف نم عرف. - 9. مامالا !. ماملالاز تأ 30 م. 421. - 10. ىلتخلا 0. ١ ىفنألل ىلالا
 جحئتافملا : 2 مقافلا ب 02 حافلا نان00 لو ما'هرداعل عشادملا م13ع[عرع011121 عمار

 * 14. ذص ةدطقزواعدلم ءا زمعتتتعم00 1. ء. نطأ زد 1عععدلم (نرنحصم ةاناوزواعملاتلت أ زصعأ-

 ملع0701113 عدا. 01. طلال 5.
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 /(9:7. - 1. ىلخلاز 8.0.2. ىلينخلا. - 6. لصاوفز تك.117, هن 9210. - 7. طلو ادرفم وأ

 اعمج وأ (8. 0. 2. اركنم وأ) اركنمو ذه ةداعسلا حاقفم 101. 273. ماعمتان5 : رخآ ىقو انرعم عضوم ىف وأ

 اعمج ما ىو ادرغم عضوم قو اركنم ءا 8. افوفكم مز" انوزم. - 10. هدباشتم نعذ لك

 هداشن نيم. *1, مواعاوعالم ءمضتمل]15دهلزاتؤص 5 مماثتاتك : 0001 ةدلاتات عت.

 /2498. - 1. ميلمل ىف ىتايز هك. 11, م. 618. - 83. 1م“ خنس 8: 0. 2. 16ءانان5 : 40) ظمسو

 انا 0 111 0 - 01. 021عطا. 11, م... 8: ىسبع ند كيما دبع كود وبدأ نيدلا سمش ةمالعلا

 قامتور سلا هيومع نبو ممم. 81051. ]ال, م. 558. عا ظلوا. 83نمههقأ. م. 485 هنو. - 4. خةيحد نبأ

 .٠ ء. كار طيره 5. 1 182 ه]ر هي ءل. ]انج اكطقلل طش 508., انطأ مهلعت" ءلاتق عرضت عا 018غ.

 5. قراوخل 1١ ©. ةداعلل ىراخ رماز ها. 2و1. تا ظاعاش“ ار م. 88., مج“ نا 16. ءاص. 234., 1انعام

 زودت عنو. ونه ممداع. عل. ا"عوتامع م. 112. ب لاما. عا ظاعامت. ىلا, م. 398 5ن.: ةداعلل قراخ لعفو

 تاداعلا قراوخ , تاداعلل تاقرخ , مهسفنا دداوع اوقرخ.,  دناوعلل ةقراخ ةداعس 400. 21051. 7,
 رن. 208. 272. - تاريعمز ته. لوا. ها ظةان“ 511, م. 898 50. - 6. ةميظعلا تايآلاز ]11

 م. 7035. - 9. فئافلا لصفلا 8. 0. 2. مه:مونوص فقدافلا لضفلا. 01. 19, ه1:
 /99. - 4. ريخل وبا هركذي رثز 8. 0. 2. كلذ ريخل وبا ركذيرل .٠ - 8. ىوسالا ذصق:

 عام 0مرا 5151آ121-- 9. 0هدصدصسعماهتتان5 غيالا 1ملتح كانط ةياغلا هاتك01131123 601111162101311.

 1( ىلغوارق 1 ىلغواوق ممم ء>> رق ءا ىلغوأ ءمدت مه وزادت. ع 01, لع. م. 591., انطآ 10-

 ن13ع 0عرتر"ةك هامع ىلعْرقو ىلع ارق عا ىلع 101 عمتاتأ111 , 01 عصا. 11, م. 240 : ىلغزف 18ععاواع» جان

 لعدم ععمعوا. 1ةلد. عل. ؟ةتكأاعمأك م. 260., خصم. 81051. 17, م. 350. 566 ءاع. عا 0تهلتعاط. آلا

 لعع كنا. لاما. آ, م. 64. 25 ونأ ا!؟هضتعما) ىلغارق ةءاتطأام ح 1 راثيا: هل و م. 437.6

 + 16. (ه"هسوأآن ٠١ (ن[ةسوأااأ.

 500. - 1. ميملا ف ىقايز هك. ال, م. 487. لا لاجر ىف راقيأر هاته ا, هن. 12325:

 لاجرب راثيالا - 3. 26 بانطالاو زاجكالا ماع 12 ةداعسلا حانفم [01. 184. ؟ندلاتك 015م1 هأهتل“

 1آمعنردأا للدم 11 عا“ ذه: ةغالبلا عاوذا مظعأ ىم امهذا ملعاو ءا صحص ءوار ءنع 11. لك. كندص الانتح

 نوعا ب 0. دمحا نبز 8. 0. 2. ىراصنالا لمد نب دمدعأ نب. - 8. ىروبداسينلا 8.2.

 قوزغلا ىروباسيمنلا , 0. ىقوزغلا ىروباسينلا. - 9. بدارغلا لمدك ىمسملا لعءوا ذه 8.0. ط.ح
 01 117 م 5190 11. 4: كئَسزر 18١ 2010115 عام 40“ فس

 .501٠ -- 1. لالضلا نعز 0. 28. لالضلا نم. - ن. دنم 0ءع5ا 0 2م. 0 6

 عيسلا تاءارقلا. 00 04 هةعماعرب (0هرتدصأ !ععامتادات5 30 ]11, م. 180. - 8. ىسيقلا ز 1100

 ىسيقلا كيد نب شوومدح. 01. 1اطص اكاتقلا. مش. 747. عا 50و. 01355. ©3101... 1922. - 9.

 ضئارفلا ىزاهعالا أ ]1[, متم 5970., نادأ 8. آكل. طختتل 0نانتع معتذوصهك ءمصلا1011.6- 10.

 امدرق ىدانر اذ 20 51220 +7. 1):؛ءامءت“7 5. 1) ءتدوعمءر*[. .]1(  آمتاتط علا. م.-110. ءعانل) ءا

 كننردا: رن. 99., 15ص اكطمللم صد 295: عا 327., 010وءاتا. م: 95. 187. 359... ةظطعات. هعموتمالب

 رى. 444. ءا 4 , 0ةسلنق ذا .١ فنح : ىروتيدلا.

 502. -- 1. مما ىف ىتايز © 9". م. 420. - ىجوغاسيأز 01. ؟؟عم“ !. 1٠١ م. 0
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 دعني ع (0ةلهل. طعاضرت. م. 69 دن. - 4. 8ع م0ماتمنع !10زئاتل 011106116 1ان010013>1 سفح ءاع.

 أ. '['هنئلا. هالات سنج ءاع, ماع 1 2 - 9 خلا رصتخلاز نأ. 111, طل“ 5938. - 11. فورظماو

 022. فورظملا واذ * 4 لطم 7و ةلثأ 4ط#و#. 01. طسطا ءالع م. 6: ىدجالاك قروبالاو

 1124 56081 1, 0 19: 1916 11م5: م. 0:7 180215:117 ,6100 75:15 .712650 .08191 5 .349٠

 703. - 1. ىناكلا ىتاكلا , 01 1 0: 127 0171006 كا هد

 لوعملا) 0. 2. 5. (0. لوقلا) لوقملا لك نسحلا لكي ح 4. مداز "0. مدال. - ئشلاتلاو 8.0.2:

 ىجيلانلا. 01. 111, م. 108. - 5. هجرق ح هج درق (0. 0. 11, 0. 77.), هدجرفق, هجارق.

 8 رضخل : 12. وضخ. هس +1. 1 هان *  - .1640 1٠١ 4. ننعاتت 1911021ءائاتتتا - مواعدأ 1٠١ ءانزاتك

 اد115 م172عداقضات5ذزات2 ءوأر نا10111 ناتل50106 عم عءاعاع مموززا عامي - * 13. لعرب .٠ ] بناس

 501. -- 7. ريهشلا) 8. 2. ريهشلا ىب. - 8. اراكباز 2. ايارق. - 10. 901 ظخنس

 مععاعزر 8. 0. 2. 999 خريس ل 5نما8 م. 4735. 12 000. هدطحصتا115 9119 خمسر انأ 11, نا“. 1683., اتطأ

 ىك. عا 5. امهات 995 طا ءرا. - زهوسبو“# تمااتنانك عدا ائ1 ءطما عنه طحمانانأ (دضوع) لأع 15

 لما0234093 1. دعرتاتسلم هصصأ 969, - 01 فقفياقشلا ليد م. 24.7 442 1. ظخلسو 0.2. 31 خنسو

 18. 97 خس. (01. ةانص72 80 م. 211. جحقف 1: جفم ان 01 6( 00 5 2 077 10

 5025. - 3. آهءان5 ملوأ - ىلولاو 0ععوا زص 8. 0. 1. -- 5. راكفالا علاطمز 612 7

 1. 12229. 0 ]ن5ععكوصض 011112 12127 ءدأر, ةلئاتا7 1100114 012112181111113 012111611101011 (؟', 11١

 122135.) راكفالا جراطم 1نقعاتأ مانا , ([(116121 ([1115 1120612 ء5د5ذع ء"علعتع م0وو]1[. ل خوشلا هقلأ :

 6000. 019 خيشلل هقلا. 7. قروتملا ملس 16]5 انا[ لكل. 0. 2. 8. 5ءاتتاطانتا قروذما ملسو

 زمام 111, هه. 7225. فنورألا مهلس الط 10 ذ. قرو#كأ ا قورخألا , 101 ل قروذم ا 1ععاد

 انتر. طدعع اععاتم لح م0مأانك 30 ؟عتاهتعسس ةعععلتاز علتالم عدتمت ةهسصم 1241 (لتع 1. 2 عا5.

 لمرس ن0 11 ع 11. لوص. 1826) ذص 1:56 8تلقلع ؟انلعدنم (9 هل. زمن 129) اصفعترتاه 25أ: قوورألأ

 فطنملا ملع ءاهس هب قرير ءا هنعام» قطا هل - >«اردوتن طعن كى ءروذلن لا - 5 هوابأ“ ءددص لص عاتو

 ظعز عم ةصصم 941 (ةصع. 13. لانا. 1534)  ةانذواك )|. - 8, ىرةسجشنل| : 1: ىرةشيشلا , )0 ىربشيشلاو

 1[. ىرشيبشلا. كاتوق, ". ء 11, مل“ 208ك4., هضم 917 د20ةئانان5 عدوع 0 ءااس“ ىلا طلع ظآ01]110001010

 رماح ءمصاتم لعملك عودا تنصت 110/110 ظو]ب- كج /ءءارىاءر»[, ةهنعاماع تطال 611/57 عزا" معو ءانز انك

 طامعضومطتح اد 000. ؟1سلمط 2[. 1". تل. 337. 101. 69 * !ععئاتنل. اك 0 عال 11, ملل 2085. -

 9. حاضوالا : 0. حاضوالا ىلع. 01. م. 510. - 10. هال ىف قايز كا. 111, د 4711. * 1

 5 ]ءرد» ه] - 7101 هم ءر"»نء 1.١ لظآ-ىر 01| ءررب 11-121 نر: نننماعي ب * 19. 5| ءارعوا مزعل كعك ءطزوأ عل“

 25003. - 1. .قايز هل. 11,0217. 3. 01 طنع مئيهلا نبأ ل ةللا حويع 10111108101,

 ةللققر 1. ه. صل 205., مترهلا نأ نب هللا حيع نأ ؟1لءاس» ن"ةعاتاتك ةرتعءالهلات. 01. آلآ, تلا

 ىلا ال1, م. 275. ردا هللا حيعر (0100 ىللء 8. 5. اععتمار 8., تزانك هتنعام1ةاهاعلتت آلذأ ةععاتاالق كاتلتتر

 4. 0 هللا كليمع هءاةازإ ا. :هجح 201 01 كك ل ل

 7 رشع ةعبرالا , ن100 ءولزععع هريسننعف اطقاتعنا, انا "عععضاتمر عج ةريدانأ 'ثان1'عوه هعجععماتعف , مم

 ةرشع عيرالا , نلعأ ا!ععوردع ؟5 رقع ءعبرالا تاءارق ٠١ ع. 2عععوج]هرصع5 ![ةعامامت ©0101 01151110 1-

1721. 0 
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 لععزررل. - آلم. 9. ”عءاع الصأ رشع ةعست انا همت مأان01 ءوأ. -ح 10. [ل*] ةذس (0. قلع

 ىي“رز ةلثقك (ل. عام 72.) ىل* رصتمتتك "ععاع. 01. مت“ 782. عا ةلتلك 10ءاقر عا ال. 280 م. 155. ءا

 517. - *5, هيمولاتنم ءاموتتعماتدع, مماتتف : عدئرصادصوألم 0عودءتتمانمدت5ؤ 5. ءاءم0و110015. لح

 * ا5. (ن(ه8نعءآءأطأ و ءك. ]عج ععموتلب ]كر م. 383 ه6

 50:5. - 1. ىرجذنسلا !. ىركسلا انا 0. ءا 2.-- 2. لنودمز 1. دومحل -

 رمع ىبز 8.0. 1. دومح“ نب روع نير 6. ىتايز ءآ. 71, م. 429. بج حاضيإالا ذ ءآ. 11, م. 116, بح

 7 جال 3! ط مكاو ياخ نب دم نب. 9. خلا قلخ ىذلا ز ها. 002. 571, 2. - * 2.

 8 عديز »6 1. 115 - هدب. ح * 3. 11هب»هتنءأ] رز  مماتاتك : 140111100. 01. (نةصت. ع0. 0ةلعم

 م. 1008. - *8. كطعو 32811121 1.

 508. - 3. طظافلالا فز 0. 5. ظاعنالا ىفه - 4. كيظحوز 8. 0. 2. كيطخو. ح

 5. خلا فقولا ىف حاضيالا ها. ال, هل. 106106. - 10. عيمبعز ع 002 ها جاد ل ا

 (0نعردب: ممائن5 : 0100, - * 14. تاس 50ع)06عءوأ0ل6طتكز ممالتتك : لاتناتل)ل 13 م 1ع51112100

 11ء]عاعجم0و هطوعع؟ مص لورتاناز1. - * 18. ه7ه77» هين“: ل. طاع ععمعت. ]آ, م. 1360. ءأ 6), عا

 امله ل1, م. 78. 0: ىروزوهشلا , هل 958« دن. ةسطاط كلب م. 158. ها 5مم. م. 184+
 2:09. - 92 مرو خلسإ ىلإ 5. رو خسر هلل ةللاعر. ع ن1. 1طم ظطقلا. هل“ 375. ءأ

 ىكصم. 81051. آ1, م. 458. حاضوالا : 6 115 م2 4037 62 717 م25 18: < 5 واكل نوكيل

 نيم ءم0ل0. صعاتمرتاانو. - 7. ارقيلز 0. هدارقمل. - 9. امهنيب اميفز 0. 2. اهنيب اميف.

 210. - 1. بطقلاو 2. 2. ىيدلا بطق. - 3. ىراسكنلا 01135 ىراسكينلا. 01

 3[همامولكأ 5. ١" راسكين. - 4. خلا قلخ ىذلا ز نك. 00. آبل, .2٠ أ 3 5 7 ةئسا 2 06

 مءاو3 خمس دلعب. 06 1 كما. مص 159. - 8. ىرميصلاذ 0. ىرموصلاو 8. 5. ىرهبض.

 012 20 م. 224. 9. تاءارقلا : 20 ةءارقلا. --ح ىزاوغالا : 1[ 00 ىزاوعغالا مهعربأ نب

 * 14, ه9: ترتب عم[ : ول. كى ع0.

 تزل. - 3. آءاطعا خلا حاضيالا مرنم مانأع ءمرتاا7 عل أمت ا15 عدأ هل 911ءاما"ع ]م50 ل

 ديرك 5م ما15. 5. 11, م1. 2440. - 4. ها“ ةنسز 82. 0. 2. نو مس. (01- 511019 117

 آل, م. 567 ءاع., انطأ م01 نمو هن ع5 «005عصألا1 11. - 5, 03556'1ع 0 ىرودقلل, 01100 «001 ع5

 وعاناطاتمأو ىرودقلا 1عععجل ت02 عوأر 0012 !ععالمصع 2911118 5605115 م1328 1221118111. -ع 6. حاضيالا

 وكنذلا ىفز ؟. ةطلداا. م. 460. ءا 481 (29), عا 50و. زذص ©1855. 61812013. 81. 993. -- 10,

 فقوز 0. اهيلع فقو,.  خايتلاز هذ ةطلماا. ر. 30(481). عا ثصضت. 81051. ]1[, م.

 512. - 2. ىف لععوا زم 8. ءا 2,.-- 7. ىاقدلاو 8. 0. 1. قاقدلا رافغلا تبع ند.

 ل 8 8. ىرشقلا , 1 ىرسقلا , 0. ىوسقلا, 0 ىرسقألا 8. ىوسغلا و 503.15 01855. 618111111٠

 م. 1150. ىوسنلا مساقلا وبدأ ىسراغلا هللا دبع نب ىلع ىب كيزذ آماأ02 111, م. 114. 4ك. 8. ىوسقلاو

 2. ىوسغلا, 5 ىوسفلا , ةرععص جاور“ تنعاتلا> ملامعضتالنع 00 مكامسأتصمرت1]0 2015 ععااتن ىسافلا.

 1710لءانع !ععءاتود ىوسفلا ءءاعرت5 عدوو مهعدامصاتم, 11غ ولم 11دلعاأ ءا ويصحمعأ انلطأ طقطتامكأا

 دءطمامك عمستصمأت عمك طقطاتلا ءا ذم نتيناطع 5جضتدع 1ضكمواأ 00االاا5ك عوام -ح 9. انبلا نبأ ا
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 6]همو. ©:ةصنص. دل“ 992. 2 50م1 ةردمءااذلتتت': ىرقملا ىلع ودا انيلا نب هللا يع ىب دا ىب نسل

 نامملسز ل١ ءا 503. 1. 1. هلا 5 ناملس, 5نمده ءم00. هددصعو نأ طلع ناويملسر) 8

 11, مز. 3260. ١ ءإ 5. نانوملسر الآ1' 0: 2117 ناملسر ءءاعس نطتوسع نأ 110 عاش رمتمصاتف "ععاع

 ناميحلس 5هرحئات ءانص 12. 5دلقت' ةسصأ 493 ةلالع 494 هطللعدع للولام - 01. 81ءنتق. م, 81.

 40. شدايز 8. 0. 2. طلع ءا 21185 شذابر, 503. 1٠١ 1. ها. 1597. شدابلام 01. 20 م. 885. - * ل.

 ةصمعمل1 لاطانو هع. عامووويتتتل !عكلاعل' 305م ق١

 518.2 1. ةنس قوقلاز 2. 0: 2. ةئس ةيلع رق, انا, 503 !.. 1. 25. 1995: هيلع ارق
 هاد ةئس. قمم ءااداس زلنا طلع ءمهعامددأتللا“ (بيطخ) 5الا3263515 13: وبأ تمد نب ىلع ىبرصن

 ميرم أ نباج فورعملا ىوسفلا ىزاريشلا دللا دبع. + 2. ىرابنالا: هلأدك ىرابنالا ىبا١ 01.50 م. 6.

 7. قوغلاز 0. 2. ةيسرمب قوقل انا 5035.1. 1. هل“ 2124. 1ط10عات رورعم نب طله زوزعم ىب !8علاتتل“

 001. 171, م. 40., نطأ ذم لل. رورعم, أل 8. 1 زورعمر ]18 5. روزعم ىب 5٠ رورغم نب 5611تأنئ111 قام

 *9  تتم"اتا15ز مماتان5 : عم م2عوزلع ةعطمادع لع طمع ءمرصصصعسامتتتم طوال عا ةصاان1. س * 7#. 4ل/1-

 زمر" .٠١ 01ءارعرتن. - * 145, 74ه«1ه ع1 و طاسطاح ءلل. م. 234: ةقلاملاا 01. ]دعب ععمعا“ ]آ1آ, م. 3.

 ءا 0ةصالتك انتا"عاءانذ (نل. ةعووت مام : رديدأ هدلب رب هدنرايد سلدنا هليكاف كمال هقلامم - * 16.

 47 6الت# ١ رتماتاتك : 0 بضأ. 01. (0هدصع ]11 , م. 68.

 الل. - 2. بدخابز 0. هدام بدا , هلثا ةلئاعت. 8 وز. 1. 1. هل“ 42: نب دمد

 ةلمهملا لاحلا عتفو ةمدتملا ءاحلا رسكب ندخل 0 ركب وبا ىليبشالا 0 رهاظ نب هيا

 ةدحوملا كيدشتو. - جال نبابز 2. ىجانل ناب, - ىلويحلا) 0. 2. ىلولإلا 116 اههانس
 0170111 11018101. - 4. 0 ىجس نبذ 0. فسوي نب ىقترب م, ىييسلا ن ىبد 5. نصمت 50...

 هل 2126: ىسيبسلاب اضيا فورعملا ىلجايلا ىبيدلا نوعسي ىب فسوب نب ىقذ نب فسوي. طاناأ-

 (ةهت2ل0 ن1 1كتاتتا" عوأ 0ع ؟عرتو ؟عرتطأ اعءانوصعي ح م, كل نوعسي ىباب 0 30011 ىبيجتلا. 7-737

 ميهقلاو 8. 0. ناسحالا مددقلا. ت0 90+ هقب خس 82002.0أ115 هدا“ ةفسر ا 0810503135 1 1٠١

 م١ 592. لأ 0 1626 يوم (ةوصعام) تا هرتلات0011111 2800 555 الز>نلؤوعي. -ح 10,

 ةواراحلا ىبالز 50. 1. .٠ هل»0ا 2: 0 ءارولاو ءاطلا جقفب ةواراطلا - 11. غئاصلا نبال

 عياضلا نبال 3 نبال. 01. 0ةكال“ ]1, م. 110. - ىنانكلاو 3. 0. 1“ ىلاغكلا ىلع نب. 01

 11, م. 6028., نطأ 8. ءا ©. ىلاغكلا, ءءاعبت ىلانكلا , عا ل, ص, 101., اناأ ءم01عع5 012265 ىللتكلا

 ممعاع» 5. (كياشكلا) !ععاتطام

 زةامو. - 2 ىلع نبذ 8: 05 ل لقعم ند ىلع ٠ بد 0[ 5037 !: ! 4 طلب 025-- 60

 صضاوتغعالا: 8. 0. 2 تاضارتعالا - 11. سصهفلا نالز 82. 0. 1. دهف نبال - *0. مان جهان

 1٠١3 1ةامرسك ءيماتعمواوه. ع +7  زئطرخمس طسصغعز !. انانرتنمت طتقعر نيت زاه زصعاملا: آهن060 6 عانت

 ريرخم لذكر نمهع 0هصوتكلا ءاعع - 13. لطول - هآ - دمج ءاعآع 1٠١ لقةطل- ءآ- »عز طلع عا اتطتولت ع

 516. - 2. ىتايز 6. ل1, م. 37. ها 88. - 83. ميملا ف ىتايو هل. الل, م. 62. ب

 فاكلا ىف ىنايز تأ. 7, رت. 252. - 4. ىتاي ىرعوهكللو هل. 19, م. 94. - ىتاف عورفلا ىف

80 * 
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 مءوعءعلزمر ن10,. - 5. فاكلاز 7. 80 م. 481.1. 8. -ح 6. مهلا ىف ىتايذ 6آ علو ملا 12151.

 7. هريغيز 0. هيمغت. - 9. لسوتقلا ظاعتاوز 11ئ5ا. 0ع5 5ددلا. المرسل. طرأ للك ل.ماقملا ظاعتاو.

 1م 01. عا ظحاسض آل, م. 380. انانتلتك امادت5 هلئاعتن عا زاه لعوعتطتاس', نأ ذص ءالئانمدع 11ةهعلتقللو

 ناندع ]1م 4قعووعمام عع متعام م0011[, رم. 5: جان ىضاقلا .٠( © ططشل ىف) كلذ ىف بتك نم رخاو

 المج هيف نيب ططخل ىف لفغتملا ظاقياو لماتملا ظاعيا باتك بوتملا ىب باهولا دبع نب تمد نيدلا

 ملا ةظداعيسو ندرشعو عضد ماوعأ ىلأ اهططخو رصم لاوحا ىم. 11هزز اكدوا دست ازتكاتلتل 06 0 ]ناد

 اناننلم 0ناط1(ه55عر مولأعأ عدع ]أ5ر 01136 1[5م12 01. 63. هللعرلا“. 110 عاد“ اهتصعص ءولت 1ةععات02 عتب

 ناتذع طاتصع م10ع981عأر 150072556, لس 10. *", نسر 8. 0. 2. صولاع بر“ خنسر 01100 ]321 عال

 ]وعم مخمعاداتهنتك 181هعتملل ةصرمدت'عار تطأ طقمع الفغمزتدست 50 ةصصتننت 720 . عا نن00 ء>عءءعلتأ

 معرماتس ءرتع للعلا. 2 موعاعرعو 0 تمانعط نع 1. 1. ءوصص لص هضم 725 لعوزم نع 015 عضاتق ؟عئططتك للعلاو

 زل وننم40 11. لكط. طمع ذموم !هعم ةئلسمملم -ح *3, اخو 740/هدوأا ١٠١ !1ه/مهدوعآ. "7.4

 رم. 428. ل1طعت“# 1. 01ءرورن. - *  6, 1 هد 1٠١ 1ك 1

 ىرنو ك 95 نط بما 28 0. 2 ننس 01 20 0 506 1 10:5 6 ه2
 0. 1. 10 خنس. - 7. ىخونقلا: 0. 1'. ىخونتلا هللا وصف نب. - 9. لاا: |. كلان 1

 توله. - 1. دم“ رداقلا ديع !. جمح ىب رداقلا ليع. ح 3. عيلقلابز 0: 1 ىجلقلاب.

 ل 4. ىسنوتلا ز 6000. هدتصعو (ماهعافم» 1”. ىسوسلا) ىسونتلا. مىأ 11, د“ 3807. 110عمت 0-

 لزعع5و كتاط 1”. ىسنوتلا , الر طش 11831., نطأ موضاعت“ نأ الآ, د 18201. ءعلاع معظم 2

 ةصصم 803 ظورنانتاتك ءعدوء ]انت , ىلع 5. ىسونعلا, 8. 1. ىسنوتلا (نأ, ؟لمععمأار لئان065 كان

 1 10١ صحنقناسدومع م. 43.) ءا 171, مل 13201.2١ «001عع5 هزت ©9 ىسوذنلا هعرتتطااتطأ , ءا ااه ةلثث5

 سصسلال5ؤ 10ءأ5 - لت[ عردتصاب ع١ 7. وه الاؤ 0. هللا ال. - 8. ىيدنلا ىنارلا سدو نب ىلع !. ىلع

 ىيجكتلا لاول ىجحا 05 01. ه0 م. 420. عأ 1[, طخ 7650. , تطأ "ععاع ة220 087 12011115 55

 لز زارت. ع 9 لكل )0 ىلألا ل 10. سانيالا: نا. 11, 01. 13040. - بقانمبز 0. بقانم قع

 +1. كلف ءهاآ- ءنلث» ]107 ودعا 1. كلاس ءا- هللثر» لق عرب ]101م مدردبر» عل. ع ةسقو لج

 رصمرسم 1٠١ نابت ءابص ةصسنم 1034 (ةدع. 14. 0ءا. 1624) ءمصت هدانا. ع +7. 7 1. 11.

 1من عوكأ 1.١ 1" منعدأو 1" 015أ, 1" هسوأت. - * 14. للا ظقعب ]101 هرب عا 11ه" لناق لال ءزاانأ

 1. هك 12 ءهرإ قكاضعل ظل(" هل]] 1؟ناآلت. ع * 15. آطهتك 1)عمز ممائان5 : آه1100 101312. ل

 * 1. ذه كادي آف عء]عت» 1. لع كقكادن 1226171“.

 519. - 1. ىعاسلا ئباز 8. 0. 2. ئتاسلا. 01. 11, نس 2094. ءا هلئوؤ. - 4.

 [1] غمس 0>1]0 إم دس 01 301 0.1219: 51: 528:5: مالكلا رهعأذ 4 مالكلا نبأ“ د 6.

 ناوخالا اهيا: أ 111, نر ء 6009, - 7. قاواخل 05 0 رتاماتك طعصعر نأ ؟10عااتت» 01

 111, صا. 6391. , ناأ نانأ0ع177 006ع 5 قوادل ص مركتات عملاتات ءاناثهكأ, 8[ 8. عا 2. زانآأ 1150

 105 قاواخل مدمع[عرتما. (0عراع ةللأ ءاتدص كل قولخ , 5دعرأال5 01 ىاولدل 111[1101111011. ل كو 1 ملل 1 1 50 1 .

 8. كلولا اهياز هلل 111, ال. 6010.-- 9. بطاخوز 0. هيطاخو. ل هركذوز 0. اههيف ركذو.

 10. مجرفز 0. اههجوز. ب * و, :هرهاتمرتل5 رتاتم رعت 1. ع, ملص ردات 1001 عدانت ع 31

 5. ءاموت عمات ةدلاتالل
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 4-5 520. - 2. ةفحتبز 0. معرمءرلس ةدحيمنب. 01. 11, دل“ 2007. ح * 3 27716. 277“

 رك 19» 1812 ال 8 8» ىل'

 طوع. ه0. - * 18. ا8ظبب كهطث#و ءك. و0 آلآ, ص. 28ي- 1692. 6 اهيلع بلاغلا :

 هل. 10 111, رت. 38. - 20و. - * 11. لآل: ظعءر» ]1:51 معأ] 1.١ كلتع كلغ كارتعل آآررا

 1151من ءق]» 5. طن عكتتاعت هللا هلل: 14:51 :ميمءقاوو انا .٠0 ءءللر مدع 2430. 1 مطاللو لدا

 ةصماعتوا. عل. ظ1عا5عطعت“ م. 203., ؟؟نئاعمل. زد 0عوعاطب ل. ةروط. 4معرزاع م. 64. ءأا ©ةلقأ. 1271ع5ل

 ملم 343. 218. 5. سيوفلاو برعلا تادأزإءأ. 11, 211.3993.- .921562--: +19: ن5

 ز. ع, معد ةءلاتت ناتاعدو. - ه9وتو.,. - *16. 21ه1ءوعأرت .1٠ 74ه1ءمد]ود]# نأ ذصآلو 5عاازتوأ.ا

 ه6. 7 * 5. 0061011. كيسا. 01. دق ]آ, رم. 586. - 268. - 9, طد6 ةلاوحا ىلآ , انا

 زم ؟000. هدتهتاتات5 ةعتماا2 ءزأار ٠١ دلاوحا ىلع. - * 14. طتقصاتق مء0عدودع 1. عمه ز. ء. اذح

 مموو. - 26. - 0. 1120 ام ىلعر ن100 هدد2ع5 ؟«0016غع5 ءا '18ةعطاعةردا240عءاد طقانعما (لع

 ءمصمفاس ءانمصع 5 عااطأ رصق ءاننات ىلع ه1 7 © كسل 21051 لكل 623512: ام نع هعرتتاد عمل10113 ت55

 110عاتتت, نأ 5عطكاتك ذهل: 5مععلولعمد زادت عاواتمم عادت هدحدصتح ةللذ ءريعانلءعرنعبي ب *6, لعقصتالم

 طول عائل 1. ءعضام طقلاتلل١ 11111 0عصأالم : مهلهل. - كهت©تى - * 11 005ءار« ٠

 (معوازم. - هه3. - * 10. كابي ]1ءلطن ا. كلي )1ع. -  ههزوم ع * 4. ةعوازو

 1دنعئانمأ ٠.١] لعاععالو عماتتست, ن1 ءةىرد علت المصعد طعال عنه طنعتاسأا ح * 11. ؟هعماتم هل اتم عاتتطانك

 1٠١ 0عاععاتم زانصعتتسس 5. عى ءع0ئالمداتسس ]عال عوصنللت. - همه, - * 137 امن زن هعراعضاتزؤو ع

 زمام حأت5 1. اه 1 10عل5 ننمطط 1ص 1هضصتق.. 01١ 20 م. 307. - *17 رتل رتاثثام10عأ ل٠

 دانوتمأ مطلاولمعزن. - كهههم, - * و. ىترب# ازد !. رىوريمل. - *14  زماعرم هع عمساتت>ءاه ل

 1ماعرب دع ةعترماسا» داستلت0ح 10عمونع ةسصاطتوعانو. - 99292. - *6. مع كزدعزاءلب 1م ءا آنا

 0195و. 801, 17. - 24998. - 6. (عاناع ىممسألا 1عععررلانز11 عودع هعضانم 6 لمعاتتا هماق

 ةردنل لع كاومع !. ل. زد .400عمل. عا ©هنتعن 1, م. 072., نانأ زص قنامعتدرداتو اطص اكطقلا لثمن

 انانت1ا05 ءامسالا قئ ىمهمالا بانك ه5ءتراتت5 655ه لزءان ١ 9. هزيستلعس» اناسلسنتت 11 (0ةاهآ. آطامكم

 م. 418: امهسالا دصاقمد فقاعني اهبيذ اهسالا للصقملا بانك6. 2؛)وو, .7*  72 ىدمل)عطو رنماتاك :

 21و11 عزب. - 296. - 1. نخر 8. يح. -. 7. سيلي !. سيتلي. ح 998. * 10

 ءا مروعاعم [طمو - ةعلدد علل 1. مصدعاعع. ننعرلول01) ([؟هءاممدع 18, ]علب 5ع مدس 5لعضتءوللب

 ناتأ, مهو[ ونات2102 ه5عمرددلا, هةعلماد 0عءعاعازا/ب - مقل. - 8. طلعت كنتم 8. 0. 12. تماع

 اهفيرعت 0 اهعيرفت ععرتاد رع ءعوبص هل هدانقذهنلت , 0000 ؟0> اهعيرفت هعاتاك !عدرمم0عع 10١عدوس

 ادع 5عوتعلاا اهلميصفت, 3(1 نأ رى, ءعمعصتالو هععاتتنتاه ءا لتواتصعام““ لتذايتطامانوصعلل مع رمولئاعد

 لزذاتم عاهل (منهرتزنز ع: 1 5 عورذ عا لوصف ٠١ ©«. مع ءلضوانلامك مونئاع5 تح انكلاما"ع 2000)

 هاعجمل 1 ععا. كائثأ 0055 اهفيرعت داو عاعرنما. - 8300و. ح * 15. لتسصعماتانا' ءاع. ]!. لل عطاك

 ؟يعضأا ءا ننحع متعتتم تتح ءمرصردت'؟عاط عدل عرتتأار جصلللتتلل ءأ عولاحنللل كام رئت عرالام. - 218,

 0. فارثالا بعاذم ىلع فارمشاز 61 21 1. 1. م. 676-675. - 228ه. - 1 جالدصأ

 فطفلا. 11ةز5دءادع», نت ماستو طلع ه0زععاجه لعاططعم, ةزطت 50 طسصع !طهعدتت ع 5طعتا ط2 ةلعط
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 ه0 8ءزلانونك. كابل .كككأ]آ1, 8. 16. 5ةعونعصاتل» ععماهأل ات ربعي ظفل لك فرعلا ف فطنملاو فطنلا

 هيذ جلصأ امو فطنملا حالصاب ةهياغك تبيكسلا نبأ ىمس دقو ايكوم وأ ناك ادرفم ةريمض ىف اهع ناسنالا هب

 ملكلا تادرؤم الا. - قلا]. - * 3. آمعاتلا ىرنانأ ][[0عاتنو ع ءعمل'00816“ دطتللاللل1 10 11001

 مورتم عمون "ع0للنل3 ٠١ ءدت عماتقك ةقعاع ا!نصمعاتمع صتصضلو !عطعاع5 ةاتصان - * 16. اعصافل ذغ ع

 تاعملز1, هعرناها, - 8410. - 1. ةتيقلاو .١ هقيفلاو. - 85و. - 1. طم ارت ةراهع ىلا

 لع هدعوت ذم ةماطما. عدتحستت. م. ما !طقعع طقهاتعا: ةرجوم ةافوتسم ظررح“ تارابع ىلا, 106006 * 2.

 مرنم ,, لعب ممكاضماتلممع ءصتتصعادالمصلك ةععاتت“تامع“ ]. 1مللءداتملع انكاتك ءعضاقمماتلط 010مل

 (ععارمت ءدرضتسص) ءاععوضاتمصت. ع 800. -- * 14. ذم "عواتلاتذ 1. لع "عوتلاأاؤ. - 860. - 5.

 بتكز 5هعرتاا5 112 ةطوماناع ةرال 11. اعطي - (. ءعصاتعدالودل5 ك5ان015 5ءاتتؤأا ةمه بقكو 0

 ميتكا. - 10. تنبيعز 0. تبينع ]1.2 ©. تييبزعب - 8368. - *9. مةعءعرتاو معععالاةز

 ماتم مانأع : ما'0]أمل0 1"عااتلا» 7ع1ععاتام ل3 5. 111511813101. - 86099. - 11 رببكل و نا100 انطت-

 ننع طلع عا هاتنذك ]ص ع0م00. هعضرمماتتال1 عد5أب ٠ ريشل 1٠١ ع. زمئاتاتمات0 0ع اته011هدأتطاتكر ]من515 ءولااتلات

 ؟عرتاتزو ءممدعماواتك, لع لاه 1همعامرزتت عا ططعكلمرل. ع 01. 0هنهآا. 0000. اتمددل. رم. 135. 10). ع

 * و تأ ج]!ععمرتومز مماتتك: عا هاناتودقمك, اععامك 1201ءداتمصعق عام م ونات1 عود. ع 01. 01عطععم !. !.

 رم. 95. لع طمع عامموستوع هةمععاعب - 80. - * 2. ننوع - 0 نعلاز مائهزتالع: 30 تاتا

 لئن عر موصصل ]. ع. 30 رمكصلا1112 11211201313 56158001112 5. 2 501011115 111701111. - 351. -

 1. 1010. عا رم. 252. طل 1018. تقال  عا20عمتعانع !ئطلااتلال ءمصضات7 علام. - قالا لتقل ع

 ةرنمرتك ءريعرص ماس 3. امال مل“ 1220. عا صراا 1227. - 83و د * 7. 5ع2الماثانلت كعلام 8ع.

 كسري *83. لومسصتامك عرتل 1. ةصمماحر, تصلح طلعكأاماع 0عاتودعاتلاا -ح *11. هءتماماتد

 .1٠ هءرتتانوعي. -ح 11". - 6. خلا فاصتنا. - ةزوزن كادي كح« كطمقتاه عووعأ (ءآم صل“ 1365.,

 نادإ ١620 فاصتنالا -12 فاصنأ 11119310 1067 02115 6011111161101921111 أ 20 نم ءانالا 5

 امجز مماعدا) , ؟عراتو» ءرع 5مم ءعمعمرس ص عدامتتم كزمتص - عل للصأ 20 8ءالطقتكلانلت, 00. آنتمة.

 ردن 011. 101. 34 1٠١ 5. هل اصل. 20 كم الآ, 7. 121. 9 11عا5ءطعات0 ءةجددءتماد 12116 8

 عودءم1: ركذو اههنم ءىت ىف صخري رف اكلام 3 ءةيفنلل هقف ىو هفالخ ىفاشلاو كلام لاقو هدلوق

 ةفيذح ىلنأ بهذلم فئاوم ةيدءدم كل ىكلام ىتثو فاصتنالا بحاص. 10203556 طانع انانع# فاصنالا

 اناث 183608. رنعرناتمعا عا فاصتنالا مانت فاصنالا 12861011111 5

 طروعاعرعو كا1218 م. 570. 1. 8. هل 1نأ. 0 ن0 ناكر ءا زطللعسص !. 2. نط ازمك معه

 دبرضو 1م 00. هبوقو (مهطهانثاناءر م0 ميرضو ةيوث ىم) 5ءاضانلال) دام



 لى ال) ١ 0) 'لل' ىل "ل 1[ 0

1 20 1 © 111 1 71 5 11 40 1 2 19 1] 11 

 طوع. قو. - طال. خلا سوبابز ءا. 165, م. 492. - 7. 2ع لضفم بلاط وبأ, 4كانأ

 معلزو دععتام (عماتم ؟1هرتتتأا, ؟. خماط. عذتطللت. م. 62(130). - *6. 8 ءعمقو كك. 50 1, م.م. 7

 - *145. 71/410111 .1٠ 71ه/ه لل /بنآ. ح 1غ. - 4. تيثاوز 0. 2.5. تقاو. - 8.

 خلا عرابلا : 0. ]11 مس 4690. ءا [آ, م. 509. - * 14. 1سم امواهز ٠١| هذكع 1" 1700/74

 (نام 1[عمتسةكط 20 آ, م. 311.) دأاتع 1772:80974و 01100 انطاتصا 10عاطواا ع هز م01 8و. - * 18

 ممعأت5 "عععماتهدت5طات5 !1. ممعاتد مععورتتسوع هتعلصتو, 1( انأ 2052 مان11 كدنطع5ر 5ع0ل هان[ عال

 مولع 4روطع عا مهاتكع معععالتملر ةتنأ ءزع دعو عأ مها ع ععماتتلل2 2801 عدوعضأم 18:20ع12 !ةح

 (لمصع ؟عرتطو دصانتواته, نتانتاطان5 ه0ال5مع5 20935 عطا عطوطأو تادلوم جمر ءا] دوما. 280 عاهغع

 عععماأ[ معد كاتم نوكدكملا ب 01. 8عزوالع 50 ممم. 81051. آ], م. 246. عا ةعاه آككائان0. 215٠

 لو. 1749, - مو. - 3. ءايشاؤو 0. 2. ةريشك ءاهشار ناكلخ نبأ هركذ: 61. م1. 7844.

 5 نبع 8. نيدبتلا - 6. سانهمرأ ىرابذ زمانه 111, م. 96. ساينمهيراب, ءا هما 11عمال.

 .١) .٠ م. 131. ءا 146. سانومريراب. - 7, ةضةاماعاعو لوالا ملعلا مدتستتك 00107 10

 ىلاغلا ملعم ا ةععاتضلات5 0هءام ةممعاادابس“ 01. 111, م. 91. عا 99. 1ط1 ءاتندصص ىلاثلا ميلعتلا

 عمات 612019أ01. - 9. ىقمز 8. 0. 2. سنوي نبا ىتم. - 10. عنقملا نباو ٠ عفقم ا نماو. ©!

 طلووعرنا. 0ع همط. ةهنامام جتمعع. 1ضاعانما“ م. 24. ندرغب وباوز هللوق نيرغج نبأو فيرهب نبأ ءاع.

 01. 1010. م. 12. -- 11 26 بهيط نبأ آم - ءاعمزان (عمل. ؟كملمط. م. 435.), ءمهم5عما1عتاع

 0. عا لطم ةطأ الهوعتط 81- 8علتنسم ةسعامع ائطعت 11طتقأ, معءاع بيطلا نبا عقلا: بيطلا ىب دلما

 ذكخذا كذمو رف هيلعو ىدنكلا ىلا ىوتنني نوم ىسخرسلا ناورم نب ليد نب د سابعلا وبدأ وضخ

 ب صخو همدان مد دضتنعمال الام الوا ناكو. -ح * 13. ماعم عافات كانصأ 1. ء. عصا ءانعالال 1[.

 *14,. ماع مدنعاقاتم .١) ع. ةعماتعدانو. - *17. 1[رو- ءارجتمعمبات»م' 1٠١ 1اروس هاد: 0ع0] 6.

 * 18. 88 نن- ءااءآناط ١٠١ طعن ءاامب

 6.-- 8 ملا ثعابز نك م. 140. - 9. ثمأع ىرازفلا 82. 0, 2. 8وعع 05[1عاتن أ:

 ىفاشلا (. مهيرد) ترد نب ىمحرلا هيع هللا دبع نأ نيدلا جان نب فدا ىبإد د 10 ثعايلا

 خلا راكذا ىلعز ءا“ م. 30. - * 14. اتطءراناهلل5ز ممالا05: 8[56267051اأ3. - ”*. - 2. سديع

 نموا ٠١ هيحرلا حيبع نأ 1, مش 1145. عا هلتدكر انطأ ةصصم 806 ططمتنانتاتك عوذع 01اتتت 10 عرمرم

 اعواماسع ةطسناسدطممأم ذم عآوص٠ 5معع. م. 658(223). - 3. تاغاصلا تايقايلاز كل لع ءزادد

 نتعلم عمأم 111, م. 52. - دعم نبذ 8: 07 2 6مل ىسيع نب دعم نب. - 32 ىشيلقالا

 ءأ. 50 1, م. 443. - فاقلا ىف قايسو : ها 19, هدنإ 9447. - 5. راحنبتو 8. 1". ىب رادنب

 نيج. .4*  لا0-ءآ - "هطدمت .٠ 4كطل- م» -«]وو. ع هممم 805: هلتوك : ةص0م 806.

 هآ - 01761 ١٠١ هلآ - نر, -ح هي 1 ةوقلا هنع لطب ز 0. هثوق تلطب, - 6. هنعز 5
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 هرتصفد اهنع. - 8. اهنمز 0. مهنم. خلا فيس كقوز 9. 01. 1153. ه]. 111, ص. 621. - 99.

 6.١ ةضورلا ١ هكا ا1117 مسا 20-667120 ن دع 17 ىف مما ككل لدفتلا نك 2

 لوح ند لضفلا نب. * 183. م0عام_ضتات - قةلطوعأل1عو 1. موه عامتناتلا> 32 2201 615131

 ءا ل[هطحتسصسصعلت5 آ1هلع نكوتتع 30 لو مهقاتدك 0مج37372016د» عا ةططقق101ءدصضت 201عضانات122. -

 10. - 2. ةرخافلا ررحلاز 65. 111, هد“ 5006. - 3. رد 1. رردز هل. 111, طض 4987. ا 4995.

 7 ماد تاحالاو 61. 1, ملم 15: ك١ 9, رفاولا دولا ذ ءأ. آلآ, مص 5906.- * 5. 120“ ءا-ا 1/7

 .1٠ 120" عر» ءا-اث ارح. - * 19. عا * 13. 1 اررو- ءاجمر:1ء]ومبتت, ع 1اه 1عععملتتلت ع5ذع ؟مالتنأ

 0معمأم 11, م. 237., طباتطط عال. م. 127. ءأ طبعك. ععموط. آ, م. 517., انآ اهلانعط2 الغ 1218 7. 5

 ]0 0. 101113 2 اكلُمَر 60111112201: 11. ل (00همانئ:5 أم !105ءادأ. م. 4 ناكلمز [1ععتاتتل.

 11. - 7. ىناطلسلاز 8. 0. .٠٠ ناطلسلا. ا 8. فيس سنقوز 61. 1, 5. 742.- 0.

 خلا رصخفأل : أ. 001. للرب 54. ح خلا نواتقيوز ءآ, 001. آ1آ1, 58. 111, 20. ءل. 108. - 1106 زماند

 رد 1048. عا ]1[, صتتم 6128. , نآطآ ءزان5لعم> همعاتتك 22عما10 عمعاتأات1. - 11. رغصالا : 002 ل

 رفصالا. - *9. 74اءانوافأ» ٠١ 11و طل. ح 126 - ةبلبتمتلا ةراعتسالا ح ليثمتلا

 ةراعتسالا ليميبس ىلع. 0. لع طمع عاممطمعد ءمرص مهولاه ال1عطععم 1. 1. م. 38. - ىلع ىكشلوأ

 (ا3. 0. 2. مهبر نم) ىحعز تل“ 00 11, 4. هأ مدع. 5ءنن 512. 1639. ت2”: نعسلا )3 ©

 ىازاقفتلا ىيدلا دعسو ديسلا 1. ©. ىناجرإل فيرشلا كيسلا, - 4. نيدعسلا 1. ©. ىنازاتغتلا

 6 ىفناجول - 10. ةقمس !. خعبس. - * 1. ءا*3. لادن ادهثأ 0 1٠١ كطاناوم ل. * 9

 جل ةوع 1١ 20 ةءماعمت. - 18. - 3. مهتوريز هل. 0ه“الل, 11. - حج ؟عبطه نينموما -زوجو

 لعداتسا أص 8.0. 2. - 6. مورلاز 0. ىمورلا. - 8. ىيسلا تحفز تأ. م. 1634. - 11ه
 ك5 ءالكلا) 20 ءايزكلا كك 2 نانشلا عيسلاز تك. 111, هس 7015. عا 111, م. 385. دل 1774.

 0. ةلاسر: 0. 2. هتلاسر. س 10. لا اوناقز هك. 005.11, 21. - *6. 81- 5ه'ه 21- 4
 ٠١ 11 - ىعارنو ]1/1 - 5/0404 1. ع. دعماعتس_ ةهصصخ 0ات11 1. ع. ةاعرتلعدر ؟ماتكتطاتك 2059عرتوأ. ©1. 001.

 ككل, 48. ك 3150 -- 5. لوطملا ىتاوح : © من4042 6 كر 0 طا لع ن1 1
 ابخ ىباز 8. 0. ىلاتف ىبار 2. ىلافق نبا. نيمسلا بارعأز 7.١ 1, م. 354 هو. ل 8. ريسفنت

 نايح اذ 0. 02.10.2000 نايكولا دب تراسوز م. ءورنلاع5 ءةطمعاتذ 1مه10ءعماع5 مع اعل

 مك لتدماناهأم ءكضءوضصاماعحاتصأ 1. ع. انطضتسص طقصع 015ماناهاتمدعمت ءمصاتمعصاعاتت عا ة] 115

 لعوأز ل عدلت انطاعنع !هعمضتست معائات|عاتانسأام - (0!. 01ءانتذ. مء 113. - 111. نيمتلا رحلا: 6

 17 02 5259 66 اللا 215

 16.٠ - .1. هيلع: 0. ئضاقلا ثاحبالا هذه ىلع. - 2. رهيلا: 8. 0. 2: ىزغلا ردبلا..ب
 8. ةلمسالا ف فيسز 0. 1, صصص 741. - ارئطع» هد. 1648., نتعريل ىلع 0: 5. طلع 7«ععهقعلأم

 لذصت كانملم ما“ 1683. ءمدصت ع7 01ةأانتك عوام 01. مادعاعتنعو 111, مي 6128. - *7. زوروا ٠

 ىوررا لن. - * 18. م:0عدامماتندع 1. ع. ءعتستدع لهءاعنمدع. - 1. - 3. دئاقعلا ىف ةقابزن

 117 00 222 60 2 روطسلما 1. ع. اماعع انمعوك ةعتماسم, اضاع معوسو. ع 8. ىراخظجلاو
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 82. ىواخسلا, 0. .١ 66 ىراجكاذسلا. 01. 111, مل“ 7227. ءا 1[, م. 408., انطأ 2012627 65

 خلا دللا دبع دللا ديع وبا 01611. ل * 7, نام 2عات5 هاناععاعأتتل' 5. نانعاتت 18115 عا'0أ11121 113-

 اهوا, - 118. - 1. فاكلا ىف ىتاهز ©. 7 رت. 250. - 2. مهلا ق ىتايز ه1. و م. 458.

 7 رخاؤلا ملببعلا نإ[. 117, متن 8432. -- 8. سارح جاك 1[, 0. 2. 5. >هءاع ساره جاتك. 2

 10. مولعلا ركز تأ. ص“ 3290. - * 9 ل ءنفطق 1٠١ ل بدافطا 01. التع. رم. 124 (؟)., آعتت ععمعال

 آ1, م. 260., اطاتطط ءال. م. 67. ءا 5دممرتا. م. 56 5و. -ح * 15. 15]00 5. لاتاناتق. - *46

 1107" لو ٠١ 110" لنو. - 19. - 4. دحا نيز 0.2. دمدم نب ديا نب, س 5. امايق - لعج ىذلا :

 ال. 007. ال, 98. - 60. نورشعوز 0. خنس نورشعو. - 8. بئارغلا رج ءا 9. ةءئاقلابز ها 17

 م1. 9304. 10, خلا ضئشاغفلا ركلا. 115 طاتزانق ءمرصص عماقتتت 111, م. 5199. هممد لز5ءراع

 ءوصحللت ع2201'تاان1'. 1 "هائ(قهذدع 1116 ءمرصحتص عصامتتلات5 1صماعا11ععملات5 ءدأار نيعرت ةظ!طهدمت؛ طا - 1

 ءمزص مودا. - 202. - 3. نيبرعملا 1 نيبرعملا» - 4. لدمحز 2.0. 2. ىكدمدع ا. - 5

 فقيسز هك. 1, م. 347.-- 6. ءأ ؟. 1 7 05201 < 8 تالا رهفلاز هل. 971

 من. 141206. - 10. طيقللا رحلاز هل. الآ, سم 4868. ها ل, م. 185. - كروز 8. 0. 2. 5.

 هدرو» ب *6, 6 ةسصر هات عمانا7, ةعتا١ 11 نانأ طتقتلالع 10 1081015 ؟عائطمتام2 20811115 0ع ة2-

 لزو ؟ءعرذولت هدتصأ 5. 0هءاتممع 7*1: 8011

 21. 1. نايدح نبال ٠١ نايح نال. ح2 2. واولا ىف قايز 6 971, ص 14225.-- 8.

 03ه: 0 رداد ند ليج را د 5. ليعومأ نبذ 1527 (؟رمأ كيا نب ليعمسأ نب 01 06

 طمع ترم ءزانكونع انطسم الوكدتأ 1. 1. م. 767. - *1. 1: 11ءهبرإرفةنا |. كلا 114م 410.
 * 144. ونن1 موعات> كلطأ, هانت ةزسصتلعم همر قطعان نودي ءاتورد لع طلعو للعلا انط 1

 مستمع ةمعدعصات ءةلطتلل , ماخ15و1220.. - 22ص. 1. ءا 2. ميما ىف ىنايز 1265610 110|6. ىتاي

 انضقاز ©. "1, م. 208, - دوروأأ ركلا ه1. 1711, م. 136:21. 1890. ح- 3. خلا ميف سكز .٠

 لع هاامععادتمعر نانت, ءاننح ءععطرماوت» طتبزاتك انطعا 0 015ءااتلم ةتتعام715 0111121115 ةدودعا ءأ

 ردومعاتررت 06عوعرتموزددعأار لعد ء] 1آسوعضاتلا (0هروصم: عا كتصتقع ءمماة2155 ءأ الانا"اننت 15 0عزتانةح

 دملسسم لتكن عدكتا, مدعاداتممعسس انطس هسعاماتد ةيدمدلا دوهعلا نايبد ىف ةيسدقلا راوذالا قراشم

 (0060. !1ملماح. ل[. 1", ص 3221).) دصانلاتك 1م0ع (ةطتتقع هدات هدتصاأ زن 3ع0ع ةعطقتس ةلئلووانع

 1هءأذر نايأ 202 م1115 5605 ةتلااتت, 01193113 3116101: اانا ءيعرصرت]21: ءانل> ةلاأ5 91115 00عءانذ عءمصحح

 11111160111. - لى نازمألا قدروا“ الو طق. 18495. 5. ضفن:. 0. ضقن. ح9. ةيرع ع6[. 01

 طمعدل. م. 64., طعصاطخاتسل. 6م ةعنعم عل. اطللعم 1, م. 71-33. ءا 8عضاطق ]1آ, م. 06 5و

 00 ا * عر زم طمع انطتنم 1ه03عوكت عرهأز مماثانك : ءامص طع انطدخو زصفعضتعاوا. س * 10,

 1. لغه/ »1مل. ح 01. ةسطط كلل. م. 223., 38[هدعطا رم. 70. ءا 401. عا آغا ععموتم ]1ص م.

 ءا نما. 6). - (ههالل. ]آ1, م. 165. 15 1؟عاكذان باطوقك , طملزع 1 عا» 101. آ7. 7ءئامعطس 0. طلت ©.

 111, م. 306. 28. - 2. آلطءم اهندلا ءاذب كاتزتال م. 388. ت0 0 ىداسكلل رههشلا [ىبملا

 20112192 ةانن1, - 4. '1زادتلاتك خيراقلاو ءاديلا اعوام 1؟51عد1ع10 ماعصتاتك عا ءع»اع مععاتتتك 115 5ع

 اطقطعإا : خيدراقلا ىف لاماو هاديلا, د 5. "خي خيام زا 0. اهل كنس 1. دع# خير. ح 1داك 1.

 ع1. 81
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 8. 0. 2. رد» 1[ععجتصأو ءهعءاعرج1 هرتمع5 ا”, عا ال. م. 10328. 8. 2. رع ةنس لعد قوقأاو) ك١ "همر

 5. ملال *19. 30 ع16ع3ع]55] 20813 - ه5دما عمال ةتاتلل: م0أ0105 : 350 ءا36عهعأ5ذزمنتناتت ©0051110-

 زان 511011112 53م16211113. - كلى. - 2. تمفقو : 0. 2. طعمع تنقفو 106 تمقثو- سس 83

 خيادهلاز هك 11, م. 14800. - ىنامسغز 0. ىناتسفإ 4. ىلماعلا 311359 0 70 100005

 ءووع لزءلات7. - 9. كمتعاز 8. هدمتعا, هلقنز 0. 2. 76عءاع هلقن ىلإ  ةنسلاو 06عوأ 0

 8.0. 8, *©9 20015: مدمالئان5: 010عز]ز5. هم 92و. - 3. ؟ءعءطو ذيوينلا رهسأأ 50 ؟امدم

 مهدطعأمع 8[هطفسست عل اقصاتتتص 7ع1عمع203 ء5وع ؟10ءداتتصب - 5. نيتنسب هتافو ليبق ىلا. 10-

 رصان5 ةععرتم]31:15 ؟1200502عم515 5عماتاتا15 765 5ع5اقهف ان5ن11ع 30 802612 3221 7460 ءمقل2أ ءأ

 زم امرصم 5ءواتعمأات, واتت 06ءوأار, طلوامءلدنت ةهمسصت 747 ةءوتاتتتدمت دوم 01عام. - رديلا خيراق و

 6( مص 2175. 9, ملا بارذ قيال مالكلا ىف ةياديلاز ءآ. الآ, مص 14869., انطأ !ناططاتنت زمانك

 ,؟نراروت ءعا عومصتصعمأهتتتس اهصاتتتل لقي 1067 ءودص م051155ع 18001

 7-26 ىجكشوقلا ذ 8. 0. 2. ىتوقلا. اناحنت01ع 16مأ مماعدام 11:0عن 00169

 ءورلعمس هءتماتممعصل م. 198. اندم. 4. طقطعمأ, عا 10 عيد ةعتتطأا «00عع ؟7لملم5ط. خ1. 1'. 465 (273)

 1. 1865, لدتص كاتمرو ذه 0ةلمل. ال11, م. 510. م. 381. ىجوقلا !ءوئاتتكت. - كيسلا 1. ع. 36141-

 0-0: 1-121) «ةانانرنأث. ح 3 راثآلا عئادب: ءك. 0ع ةسعام»ع عا ةععتسصعمام طتتزاتع انط3 6عءوعطب

 0. 0و. طلعطأاك. 1آآ[1, رم. 93. - 0ع راقآ ةصماآ10 عععصا101ع5 عأ م0مال5ذزطلا112 3110 101ع35 0ع

 ةعرامات5ذ عا همعرتطات5 ءتزا15ءان20106ع 5606115 15111203015. 1اه ذم رثالا ةصالخ هءءءءمانهو. - 5.

 طم قاوقلا , نانت طنع امصاتسنتص 21 8. اكط. ءوصصتعات07ةاحتعر لص كل. 8. 0. 2 ىماوقلا الأ 110 عام

 مععاتات5 1ععلاتتت,. - 6. هللا دبع [ب ناممع] 1. رمعو انآ 8. 2. عا زمارو 171, هز. 144706. ١ ءعطو

 نب ناهقع زم 8. 3800118 ان[, ءأ ومع طلع 0100116 آم ءعاع75 «000. !ععتاتت,. - 9 روعؤلا عشادب

 ء. م. 149. - *:. لوعاط 1. آهعارب. ح * 10. 0124/1: 1. داتمتو. -ح * 11. [01 سوات

 1آ8ءنإ قطلهلام] 1. 0م“. ع * 18, ذص عرعمات5 !. لع عوععماتوو - 1نوعو كك. ؟؟عوعلو ذم

 دمعع. م. 98 (129)., طقصتقفد ماتو "7. ء. م. 460. 563 عءاع. عا آطص طظكطقلل. هت. 104: سايأو

 ةرمهلا رسكب. 2[عدءأام , تنع هلثأ ءانذصت طملتع قكيشو ءا ة5» قليرشع ةعتطوتتع دصقلاب عاام.

 9. - 4. تواخذإ 8. 0. 2. تداف. - 8. ىقنايز نك. صل“ 2639. - *8. زم 7ءهأائ5 6 1٠١

 ةمعماتك. - 98ه. - 4. قوتلاز 8. 0. 2. راتاغلا ديد لوغقملا طسولا عدادبز 211011

 طوسوأا عدادب. ل 7. 40 بلعت ىبر 820 0110, معوزواعماتطاتق ه001ط05 هدمصتاتان5, بلغت نب

 1عععملاتا» عوار 8. 0. 2. ىىفاشلا رفعج ىب 300108. ح * 4, 6 علاطم طلع م0015 ؟عم-

 داق معمت05 هزكع زمتاتك ءةعصتساتات 100 01ذانعطم ءمصص ممدتاو ةذعمت عدم. - * 16. ظوعي 1| ءعلعآ

 .1٠١ 2: 1"هوابانار. ح 4ك0/ءمأز ؟. ه0 1, م. 354. - 99, - 2. وأولا ىف ىقايز ته. 111, هت“

 4777., 971, مل. 18119. ءا رم. 429. - 3. ىسدقملا: 0. 2. ىلبنأل ىسحقلا - 5. قايز ©

 م. 488. - 60. ىيدباعلا رخذوز هل“. 111, 0. 5778. - *14. طو5ا ,ى 200هصاناتتت““ 0:

 ةسعام»ع قلط0-ءا-!1ه1أ, ؟داكو آطدن-ءاب»عال]ع للعام. - 3(. - 1 خلا كثعابلاو 97. م1. 1611. -

 شعلا تادارقلا ىف انآ الآ, ه2. 12832., ا ةرشعلا تاءارق ىف.
2 

 3. ©ا 4 ةرشعلا تاءارقلا 6 و
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 4. دللا كيع ٠١ رمعر انا 11, طل 7940. ا 9536. ها الآ, هش 12832. - 5. يلا ناسنالا ملع:

 ءا. 00ه. 1[50, 58. - 9. لاوحال ايعوتسمز 6000. لاودحالا بعوذسم. - *7. لع معععموزو-

 نتطاتع 1.١ !ععاتودتاتانك (0همدصأ 8 2ل هرتطان5 - معععرات5ز مماته: 0ع !ععاتمصتاتاتق 0هد"هطأر 0118

 ءموكت تصحافع عا مهمدعواذع كانضأ عا]داتك ماات1ل1103, 013'1101[6 60252510 طدأصأا76 © 650

 هراتت رمماتتتا. - *8. 2401147 .*7©011( ٠١

 2 كك 0 نيدلا ءدلع نب 8. 0. 2. ليعوسأ نب ىلع 30016 - 82. - 1. كلذ

 0ععدأ آم 2 0 ]ا 8 رذاذ 0 | 5 رخاوأ“ ت2 53 - 1 ىنودل نيدلا سمدش نبا لأ

 1٠١ نص 8. 0. 2. 11 خنس قوقل ىبيودل نباب فورعللا نيدلا سم دوحا نب دم. 0016 7. هت. 117,

 21. 9087. اة, 205[ ايارس نب 82. 0. 2. 8001101 ا«دإ* لس قوما. مع 3001[ةط عنا ان01 انك

 0معما. آ1, م. 398. همه ءمهفعصاتا, انانأ آطص 8ظدطتا همر -ءعل-0نصت ةضقم 750 1201:0011 55

 لعلام نأ عاتندص آل, مرنم 9702. ![عوتصاتك. ]صاد نانتلعصت 111, طش 5516. ةصصم 759 زم 8. 0. 2.

 121011115 ع5د5ع 73015, تأ ءعماع !ععاتو به, خس ءعءاعاتتك رتا:ةعأع"عت0و عوأ ءأ 1. 4. ؟عزتات2 بوب خنس

 (18: 7 خغس) تان17» 0. عا 1. ]مه كب نس 121113208 كانتا. - 4. ةيفاكز كك ,٠7 مر 9702. ءأ

 آمه27 ], م. 138 هن. - دعاعمعو زمأو آلآ, ص 183551. 20111115 (ةبييعملالا مدامن) 1

 طقصع (ةك1لدست 7عععموعاتتاك, نانعا» 1. اكلتن انزع عا 5, د 9702. لت 5عائاتك ؟عرتطتس طم ©0101176-

 10012860 - 7. كقنيز 61. 1, 01. 18958.-- ©. *5 ظمسز 7.890 1, م. 436. نينءانصلا بانك :

 ءه[. 11, دنا. 7792. * 1. 4/7160 15 هزي لك ] عرروو- ءل- لو ظل هنونق ١1107] 1٠.١ نبتت أ 72 عرب أ ردد: © 0

 ىعرررو-ءعل- ا: , ؟دلكم آظطدن-ءا]ءاعمهضهيرزرأ لتعاسك كا ةصصم 698 (صع. 2. 2ءعب 1298) 20115.

 ل *7. ةمصأت 757 ءاع. 1١ ةصصأ 747 (ةمع. 24. ةرا“» 1340). - ظلوا ءل- لأ عأ 1. 181-

 1ك ]أر عأ طظاساق ءلأأرر وأ. ح  ققلم - 1. ذه عيدصالا ىنأ ىبأ 8. 0. ©. ة1]0ءلاتصا: ؟* دس قوقملا.

 ك0 ريرككألا 61 21 2455 عا زر 2240 5 2 1. ةينتقم رر205565501““, 01100 5عطكاتل

 رطعاتاتك "عدم020عأ, ننقل هعاعز"ه 5:عاناد2 طاتزاتق 10عأ ءمدتنانزتاو, ح 11 عفتري 1 عفئرم نأ 1

 4 ا 0 2 كك عع: طب ركب كك *1 1 ءأ/ دقو ٠١ 50 ]1, م. 261. - *19, 7601

 1 هءلنر»» هلآ لق ء]جر». - قوم ب اهفهضو : م لم [ههَضو ر 0. اهملا مدظو 36 ججامتز 1

 جات. دس 4. جامقز 8 جملت. ل ىف غوف ٠١ ىداهدج هنم عوفر سل 8. اعاسز 8. ك0

 اقلس. 01. 06 علس آعان. جومو». 11, م. ك4. - 10, عيدبلا مظنز 6. 771, م 13858. ح * و.

 يل - (ضطاتتاسا' 1٠١ ذم اهنلع مهمطعأامع زتاععععدوورتتو. ؟7عرتانو عيفشلا حالمدو 0113ع عءاتذدصت 50

 اناساسد معرتاتس عصام معاعععملح ةدتصأ ه0 ةعتجبس عداتتتت ءوضصتتصتف, 01100 نأ ©25105ع غخيبعب لاب 5

 1م اد10ع مهماعأامع رسولا“.

 86. - 3. احرشز 8.0. 2. ايفاك احرش,  ىلالاز لله 0. 2. ىلوالا. 016157, صن 88444.
 4. سدوعبز 0. نيسلوعب, 2. سيوغبر ع ق5. رباج نب دوكتثز 8. 0. 2. ىلع نب دومحا نب كيد

 رداج نم مدس ىراوهلا : 2: ىراوخل. هد 6. ىرهسلا آط ىرسوملا. دس 9, 205( لا خم 0: ابا

 للسما: رباج نبا قيفر ناكو. - * 0. طا - ة1هلا: 1٠١ 1111-11: دنل. 3« - هل- 11-1114 0١

 اك 1706/7 2-2 2310 8177:1161 2-1177 75 7 ىملاودلا, 0000 5

* 81 
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 ءملزءععو ةعيتطاتصاأو, زم ىلاودلا 120132011123 وأ, الأ 111, 05. 7150. 11لعصت 001 ع5 1ععاتتا. ل

 5. ىناعملا عيدب ع. 197, متل 8166. ها ةذطل0. م. 215 طلو ءأ صم 8254. - 6. ىودزيلا باتتك:

 هن. 1, ما. 844. -  ماكحالا 1010: طتم 186. - 7. رصتخمو 0. 2. رصتخم وهو. - كتاذا

 كئكيأذ هرتاتستست اطل ءانتتنع ءهمرتل1نانع ءوا. - * 1. 12ءنأآت 1٠١ 1)ههنان من11. - * 3. 11ه

 11:11. - 88. - 6. هللا دبع !. رميع. - * 11. كطفمااع]» 1.١] 0ع. - *16. ة1طر-

 ءا]ر عدت: ةيد» 1.١ لاند - ءا1 مدت: مرت: <17. 30 ], م. 414. -ح *19, لءاعات و م0اولططتلتسك 1«2]ءاأ !ع-

 معمل. - 9. - 1. ىبلج نم 115 م:ةعاع» 0, ء00ل1عع5و هرممع5 5ءتلطاتسام 1ه15 م.

 طمع هممردعم ماعصتلاتف *عمعاتاتتتخ, 1طاواتنع 012ع5 85 ىباخل اعوجدصأز ؟ءرتعم» امهنعمر 2عر 20

 ا!وعم 300 تعءاسو , ذطأ معموءوتس ىجلط#ل منو مععاتمدأ ىلا انأ دحتطت هنتصع 110عاتتا, 00

 ©1118 ءرتازرن. - 9 ملعملا 1: ملعملا. ل ىردبعلا 0. 2. ءعماع ععاتاتك ىردبعلا. كفوا

 ىجنألا 8. ىكنللا 0. 2. ىجنلملا 10508 19, مس 8027. 8. 0. 2. ىجنخل !ءونقأر هما 5

 تح انم0ع ؟هرع ءعماع لععادم0لو دلك, اسكت عمتتع طتطا طاتعات5ن11ع 202 02181[. 1ه طءانطط ءال

 ىجْنشل مورست عت 07ةاات1:: 0ط0(1 ؟عزئم , ةص 1115 طبع 7ع1ع7ع209 هزاء -ح 5. 3و 1101 لوقو

 3020: الوقلا. كزمع ناد ىقوقلا ممهعزعمعملاتتت ءددعام - 9. ىرغلار 8. ىلدعلا, 0. ىدعلا ىزغلا.

 7 *6. 410ه": ٠١١ ك6 لوعرنت. - * 18. آد: -ءاهءاءانت ٠١ الط: - ءاهوع]ت. ح 10. ح 5. ىنأي

 ءافلا ىف هك: 19, م 9070. - 8. حلا قلخ ىذلا. 01. 7. ©. 000. آي, 69. - 9. لصفز
 8. لئاضف, 0. 0. لضن. .8*  5م/"1هطتج كل ه0 م. 22. - * 14. اكد 1011 - نه

 رععاع م1111[1012112219 51[ و

 241. - 9. متالا كيلا ١! مثالاو ويلا. 01. 94 1, م. 208. - 10, ف: خنس 1١ زءءانانك
 عمم خؤ سرا  لالهتسالا ةعارب. 0 0ع طقع [1هعماتممع اعطتتص 010 عأعو, 01136 0ع ءعئام 3

 ذمئاتم نكاسصدتسم» , ال[ ءطتغعم 1. 1. م. 143 5و. آه رقالا خصالخ 101. 1657 11115 م1عط]1115 112 5

 طهطعا : لالهلاو رهشلاب علو اهيف لالههسالا ةعارد. - * 11. ذه نتهعتعم09 .010136176208 06 1١

 * 15, ر1- 8ورثم 81- كاد ]ط. 8-81ظز1 م 56 81- 1اطسصر آهاعواأا85 عأ معععوأالل2 5. 1220-

 ءعماتد عا ءاتلموي نأ آطص - ءالكتلا1 ذص 8115[. مطنلامو. م. 484. طقطعإا. - 42.ل- 9. دايكالا دربو

 عآم 1[, دلع 9167. - * 19, 3 عاتتا1110 1. 113311111. - * 417. 10 115 ل عج11121619أ111, 21.

 مام عرتد 1. ع. لع لل عات5 ط2 نانتاطا15 21111111 1156111111111 5. 12 1111115 31101110 1211122619أ111.

 /48. - 7. عرايلاز 5. م. 4ك. ست 1003. - 9. دمحم نبأز 8. 2. ”هءاع دماح نب دود نبا

 (0. نأ ىبز. 01١ فص 31ه51. 11, م. 190. عا ةخطله11. م. 538. ء. 489 (8ك4).. - * 1. ونوع

 ءةراتص عوهلج كاتصأر ما“ كععابصلامات عمابص ءنواتمصعتت 1١] ع. اه نأ دلتوتتتل ذص زالئ5 0ل1عات5 عمتتتت عا"ع-

 ننس *وب زم عمءاعر0لز5 1. لع تعموءاعملل5ؤ. ع * 10, انادع» هماعسلممأدز متت !ناطعع 2عءرء-

 1جرض7. - 14. 1سم مو/64 ٠١ 1" اموال 5. 1" بدت اموال م. 01. 30 1, م. 811. ب

 ة(11. - 2. نآرقلا) 8. 0. 2. ميكلمل ناقرفلاو ميظعلا نارقلا. - 4. اهصاوخز :©ءانادد : ةصاوخ.
 عودالا قوهلا) نأ: 197, هل“ 7777. - 5. ىرضهلل .٠ ىرضيشلا 7. ةيئان 1١ ةيثاي١ 0 7
 نع 14442. عا كاتمالك م. 392. مل. 1614. - 8. "ناناند ىلامثعلا جتفلا ىف ىنامعلا قرجلا 10 ع2عال-
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 مامن ؟ةملمط, ونمل 10ه:اهمذع >عءعصوتهدعات ماتلماد'عتت ءمداتمعار ااه 5ع طقطءأ: ةينامثعلا تاحوتفلا

 ةينامولا راطقالل. - *9و. 716:01: ١٠١ ظ1- 1ك! 121ه. ح * 15. 161. 1. - القوم

 2. اهزإدعإوز 2عءانان5: كأدغاوب. - 11. قايز ©. م. 02

 246م - 1. ىفز 0. 28. حيبفإ ىعضرألا : 10 رد ىفصرألا. ل 7. هللا ديع نبذ 182 07 مآ

 هللا دبع نب رداعب 0 9, 1 نم 1. ع. هدتصأاطات5 هللز5ؤ هرن1ووزؤو. -ح 10 هجردز ار 01-7

 هجردا. دق خلا ناعربلا ذ هلك. م1. 3257. - 55-456 خلا ناعويلا : 62117 2 1200 6

 مر. 11042. - 10. اهليق الر 8. 0. 2. اهلقم ام (ءمصك عدت عماتقست 5. ءمص عتتعلت انقل0) 5118| ةطاننلل

 درس نذر نانوع 1115 هاصتاتد ددصان - *و. قزنلعماوع 1. 87 ءق0جم7ه. 1. ]طم ةآكطقلل. در 429

 +16. معرت معو - ةةصعع7وأ. 0 مع طلع ©0201261201816, هو ءهمم016هدتطاتك 300155 زم انطانه

 هادم 1ظماغط ه1-81ه[عأ» (17, مت. 11042: ريسافتلا) ددصعلا. - لله. - 1. ىناكلمزلا ىباز 8. 0.

 52. ىناكلمولا حاولا لبيع نب. - 2. عبصالا نأ ندالوز ل١ 2. 5. عيبيصالا ىلإ نبالو.  كيع نب

 ىزاولا هللا ٠ ىزاولا رمع نور. 3. نارا ملع جعوانع 22عاقهماطجتوأ ءو عدأ معوتتع م7516 م0110

 هةعدعال, 5ع0 10ع7> 01100 خعنصلا 5. فاكلا ملع ٠١ ع. قلعطوتستو. 01. 111, صم 7130. ءا 7, هل

 106075. - 5. طظتصانسس طلع اهكعدتاتت "لذ 22110 0716213165 سانملب (سونيلبو زوفمابو سناجلب)

 قتعاسك , ونعسس طلع عا طصلعو الر م. 9948. طاتمستسس (صمد 4قصوالمدتاتطر نأ آآ]1, ه١ 7130.) ءةذع

 ع0للل1. طلعت, ودنتت سونملساب (د 8ءدلطتكاتل. 502 ةعتعم آ, م. 88.) ةتصلعمت ءدوع ماتاقأ 0

 سانوملب عا (م. 73.) ذم مطقعملم ءلمانع ءانتط 51259331 للعلا, نأ 8ءاتصقك طاتمتاتس ة55ع ةاتاتتتل عاب

 ءاناع زموع لص ءتتمرع ؟عددواتت“ طع ةوعوب (2هانءع. ءا ظدعاتم 1[, م. 107.) كتط 8ءاتصقك قرتواع

 امدهتسسص 1رجومعمدعت ةماعلا ععملاتسص ءووع همص ةلمع ةلتوتف ؟ءتتاهاتذ ةمععلع معصتتف م1هانوتع

 كاسلانلا, 12 ان ءلاتك هماسلتممل ةقذءصاتاتع مع ةلتوتمل اعطماتك همه قعدئامتلعطت. 110036 تعنوب

 نانأ 10عم00عرد معدد ةهصلصم ةعئامكأ عأ طحاتلام5 10عم5 ةمكمعتت , تطأ 0ع طمع تم 3811111, 70

 سانملبد هزمع لناطآ0 ظازصلا112 5152189131 7615113511113 !طوارعم. - 1 كم عر عع ز) 5

 عتوامرتع. ظمعو ءامرج. م. 424., آن1 م. 116., (هتقل. ملل. طتوو. درت آنك. 8تامسم. ]آ, 2. م. 20.

 مر 0 معوعسكل , 002111 تافولخألا بتاج م. 208. از5. 7. عا 8., عمت 1. 1. م. 2575-28.,

 ونت 0نرسامحدأ ةعكاتس عمات5 5دعو وصلتك تاتاتت" عا همد زا "ععاع ا”هلتغ, 4مول1هدتاات انانآعكم سووغأوبأ

 (نآ ةمان4 ©هتضام .1٠ 1٠١ م. 3.) 0161 (- ]ءوئاشت# مداثت5 سويئولوبا ذه 1115[. 28وصققأ. م. 68.

 سوينولبأ ع7 م. 10116. 10400. 10574. , يغيلبأ م١. 10472. -ح) , 81ةالعرع زو ©ةاهل. ونا [.

 مممعمل. م. 7., 0طقعدامتس. آ1آ, ص. 488 (835). عا 97(512). - 1م 0ةاهل. آم. م.م سانمملد

 لوعام»ب ىاعيدصسل ظلعمرمتنات عددع اههئاسعر, عا هعدعام , ءانع لمطتاعصدتك طاتصتست 5ع امرت

 طتئامتوع مهاسملل5 ءاومذذتسحانصت قسئهطتاطاتكق همد ءعملعتت 72000 ع هعتمام»تاناتك هدتقاتأز5 ه0 انتل

 !نتددع انأ ةتواماعاعرد ع ع22ععل5ؤ؟ 11دتع اهسكوتتقلل> كانسطنتوع هتنتعاماتاهتت دعترتام ءا لتعاح دطوحت-

 هده موتضعتت 5نمرمدلاه انتاطاتتتساتتل 1هئئ1112010, انآ نانهقأ 01ه ظقحصأ عا ءمصرتضان عاشت نستلمت

 ءالورتت طالم]وإ - 6. مهلا ىف ناك 01 71 11959206 -- 7 ىلع نب 1. دللا ديع نبا 2

 4لوهلامأب ٠.١ 0مم. - * ع. 1/10 هداق» 1. 170 ءررببو»: ح 17. 50:1, م. 481. - *15 4ك50-

 ؟ا-ءلو]: اظظو» كلغ ١٠١ كطلا-ءاددعاتا» ظعبب كطافعلاوع). ع *  17. لع طمتاطتو كمصتسمات وع |
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 لع رن ممول هدحتطاتع, نتتتطاتق هلئاتت عاام عاتوتت122113 هتاتتصاانل. - * 18. ةظادإ 050:5 و عءعاناتك :

 آاررب لهطلراو. - * 19. كطدضاسماسم] أ ١٠١ كلاش هاتنم[] هت. - اله. ح 3 ىزاؤملا ىباب

 0. 1. راؤملا ىباب. فلتلك نسمونع 105 ناسسصعاتع ةعاتتاطلاسع ال. ء. ل, م. 455., انطأ 8. !ةهاتتع

 زاوؤجلا طقاطعأإ, عا ١>] عانت جم 828 101:13 55م للعلا, عا 1آ1, رم. 145. هنلنععق 25

 ىنزاؤملا اءعجدضأا. عائم 1لع الطعس ][7, مل“ 8818. ءمرتتتت عا70131111, 21 هنعمع نان10ةصص ذه 0600-

 01 زهجولا عمال ][معودأر ءانلتت نموأعم 10عم اناطاضتنت 8[1 هممدحتصسماان03 ء5وعر آا10 10هعم انعم

 [هرراعرتن عددوع لاعدلر [20ع اذنا15عاللاإ - 7. هببقز 0 اهمف. _َ- ةثالز 0. اهنالل - * 10. 4111-

 ومال ٠١ كطاض ادور( ل. - * 18, لا !(وعءعأ ١٠١ 1غ! سالعودمأ. ع 8وعع ؟هرحصحق ذص ءلانكاتت001 اناتتلتف

 رروهدواعا. - 50. - 1. لالهلا غوزجدذ 61. 2. 53591. - 4. رصتقاوز 0. 1. 5. هيف رصتقاو.

 5. ىنمملاب ١٠١ ىيميلاب, ن000 هتللاتك ءملتعاتن> طقطعأال 01. 971, مص. 14470. - 8. سايلا بز

 8. 0. 2. سيجرج ىب ساملا نب. - 10. ءاهققلا ةريخز هأ. 111, هل“ 4682. - * 2. ؟ةساتما نانا

 .1٠ ه. نيملئاهاتاطروو. - *9, ]1!1-] ربعنا ١٠١ ظآ-] ببوثروت. ع * و0. 1611 ءاوز 101اه55ع ةصماتلتك:

“1/1 

 آل. - 2. ةرظفلا ةريظفلا انأ ك١. ءعا 2. ز. ع. ممعرس اسال طاه 001816013 عا 01550-

 كامرتنلل, انأ تتعاتمث ءأ ةصكيست عدأم هعوانقلاله- ءمصزانصعاه داطأء ع 5. نيفراعلا نانسي ها

 نا. 14575. 1هعءنملا انانع» لاه: ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو نيقتملل ةيقاعلاو نيملاعلا بر هلل دممل
 خلا ميظعلا» ب *4. 30 مماتمدعتت اناطعت 287012: 1. كانرت]9ل. ع * 6, ةهتلعم 500 0

 ٠١ كر نانت اهننلع نموعاع» ءعاعتم5 015ماذةللتتا5 ةقأ ءاع. - مله - 4. نامعتلا بكانم ىف ناقسي د

 تأ ات 0 100 0ك 50 رداقلا كيع 82. 0. 2. 2000321: دللا رصن نب للود“ نب المد“ 0

 دا رعاظ ىلا نب 1: رهاط ىأ ١ 01. ]اطرد ةكطملل. صع 25., ةصصقل. 81051. ]1آ1, م. 26., 8ظوضتقلك.

 تزتعع. ن١ 29 (88). - 10. 270 سوفلا ؟10عاننن' سرفلا ناسل 21 ىسرافلا ءا نايبصلا م50 ناييصلل

 |مععملانصت عا ؟عماعمل نات عددع: نص ةط هم 015عع305ع [ةمعانهمع معسزءمع آملألات22 321 م11611-

 نانع زالسيص علتدءعرتم ةماعععمام - * 9, تح ؟عتاملتك 1. ع. ةععامع سطجئذانعدعيت ج * 11. ظل

 ٠١ ه1 عءرب 1:0لمو7 لل. - مؤ. -ح 3, 270 دهمان رسم هءالاع 22ءالالق رس ىب 59 1ععجعملاممت ءانأأم

 01. املا رم. 68. مر. همر. - 7. عطقي .٠ عطقي ال. - ثوقبلا طيهسملا ٠١ توتبأا طسيلا.

 01. لآل, نيل 7951. * 7. لع ءوصتمتنام م5عععماما"نص رز تتعاتاتك ؟105اةهدع: 0ع عم 0000 كاتللعلا

 هذ م"هعععررازد. -ح *19. نأكل عت دعزاتصعلا عاع. .1١ ننل عمد مممو 5دعزاتت عكار 0105 66115

 تماما 81 - 8 ءعمأأا 8ا- 8 عاطشاط !. 181- 2516 31-81ةطاط ناطر, ء>عتمولالم «0م1053 أ

 ةرتعرنان. ع * 14. ءعمممكاتللل 1. ع. هعرتمأتنل)2 0م1051115 , !ةائاتك , !32عانو. - مولاه ح 3.
 د نم هاع

 ظعاولا: 8. 0. 2. ظعاولا وح ىتوقرلاب : ©. دتأ 0 انتع 201 ىثوكو كاب“ 61. 1اتطط ءلا

 رن. 91. ب العال. 8عمومل. 1, م. 348. - 6. بيثكلا, ن100 60031 ععو هدد2ع5 13ع8ا, .٠ بيتكلاو

 نأ الآ, م. 049. مل“ 59. عا ص. 008. مل 51. 5ةءانلصوأ1. - 7. بيبالا ىرشب 1٠١( زماز ا[ أك كو

 م. 459. تا الآ, مل. 13155. - * 9, © 1ث-ع0-0 ١٠١ 6 !ءهت:5-ء0ل-0 (ىيدلا سعر 116 0

 زمانك م. 266. 1. 9. وعتانزا, - *10. ءعا-!عواأطتا) 1. عا-زعوزطب ع *114. ءملات ةعمفععم ١
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 ال1 نام ه. متمءوام. - ووو. - 1. دحأ نيز 0. 2. دا نب ىبك نبعد ف. ظ: ىناةدابوِإلو

 6020 ىفاقنابرممل 1ياتطط ءللء م. 2 ىذا آم. معمول. آ, م. 240: ناقذابرخ, 5ةقتلع 1عاهط.

 م. 87: ناقدايرج, ة1هدعطا. م. 95. ه199 : ناَفْذاَبِرَجر ةطانلا» م. 418 : ناقذابرج. دس 4, نيدلج

 8. 0. 2. كلج ات 6. مم خلئسز 8. 0. 2. *.. حنس. 7.30 ]1, سب 386. - 8. رئاصيلا) ءان

 صا“. 3421. - 10. لكز 0. لكل. - *3. 8ءود]رو»و [!هدئاههدع: 1|. - *4. لا" الا

 هلع ل“ ع١

 56. - 9. لونا ىذلا: 0. هديع ىلع لزذا ىذلا, - ىناكبلا: مداثا15: ىللكيلا. - * 7.

 نانتطات5 50 7200عواوررر - معطر عصتاتت !. وناتتاناتك 80 ةضصعطت !!طعا105 ةتردص]] عمو عا ةنط115505

 هعرتتط عم ل1 معم0عصاالل1. - *11. عا * 14, دحصعتةرنطتلوز ممالاتك : 5عماعماتتلو , 0ععانعات5 لانت0165.

  *و5. ل4511: 1. طنع ءأا تطتوتع لطا]د0(:0ل, - * 18. 92 ]نواف 1. 7 ]جابت ع1. 71

 م. 177.-- 256. - 1. هللا دبع ٠ رمع, لوج 8١ 01 2: لوؤجا. ا ىرهفلا ذ 0:

 (516) ىبألا ىرهفغلا - 5. بيرالا «يغبز هل“ !ئطتتتنت ص“ 1882., ودنأ 10118556 10ع22 عقاب

 6. كلام نبا كمدعز 8.0. معمم ءو12: كلام نبأ كمدح ىبإ د كم. خنسز 1. امك ةفسر ا 0

 2. ها كمه. 1. 1, - 10 روبل ةخيغبز ءل ا", م. 279. - *1. ل50هل1ه7 1. ()دمهزت. ح * 11

 ةصمم 680 ءاع. 1.١] ةصصم 686 (مع. 16. 1"عاطا“» 1287). - مه. - 3. تاعردبلاو 8. 0. 2

 تاعدتبلا. 4. يرف 1١ ه. يرق. 6. ممهلا ىوذ ةيغبز 0 1, م. 458. - * 18. ا * 14.
 1كاب- 161ه: ١٠١ ظا- ]1117 طلع ءا نطأواتع. ب * 17, 0 2م“ 1. ع. العم. 601. طعصتتت زم

 ناوين ةويح كانا ليسأا. - * 20. 274012 1. ]1ءزت»:م, - 59. - 1. 270 ىدرفسالا, نانو

 8. 2. 5. !عونضأا,ر ك١ ىدوسالا عا 0. ىنتارفسالا طقطعأ. 8 لع اهطاتتتلل 012126120101111, أ 101-

 1055 ىدرعسأ ععرتتاد عرلدنا) هواي - 3 ىتايذ ه1. 197, م1. 8244.8 6 ىذلا رمعامع 06عدأ

 زد 8. 0. 2. ؟'عرئتامك : طقتتك 1ع6م معهدداتعدتات0 (؟ةدعاج طمطستساتات) 30 ءولعاتلم5ذ ؟0عءوصاتات1) 1. ع.

 زس0لءمصاتانت». 01. 001. 11, 62. - بيرقتلا 50. مهفلا ىلإ - 8. بلطلا ةيغبز كالا صنم 5.

 07-60-127741: و نحت طلع خلا زيزعلا كبع نب روع صفح وبا 3ممعا]د112, ذه 600. 112001.

 ال13. م. 714. 5ععاع ىفنخحلا ىلا ميدعلا نب ىيأ ند رمع مساقلا وبا لزءانتك عوام آطص 8. 0. 2.

 ىلا ميدع نداب فورعم ا ىفنلا ىليقعلا هللا خي» ىب كمكم نب هللا خبه ىب حيا همرطأههلان7. 01“

 لع عم 0تعصام ]11 , م. 248. 315. 332., ءدع وناتتاناتك 10 ءأ5ذ زماعت» هع ءمالهاتق ةجمدتعأب 1)13 اآكطقلل

 ؟هرح ممددتصو ءمصا0لل5ذع زاعسصوتتع ءمللعع5 8. 0. 2. - 5. لع طمع عم»ع ءاتدس 1:عوتامع زم :

 8ءاععاو ع2 طلقأ. 8هلعطا طوعا. م. هععكل. ح 10. باطلا ةدبزو 0100 ©6001 ععو هدنم ع5 هعالل»

 طتصأا ل١٠ كل ةكبز و ءا هلل م. 2205., 111, 52. 6811: ءأ 1دعولام 1. ]. رم. مك. -ح * 131. ءمم-

 ماناقمأع5 عاع.ز ا. كانم72. - * 16. قلل( 1165 حج 450-ءا-ههأعو ١١ هد ماتن. - * 18. لق

 1 156: -- *10, 61-1616 .1١ ءا-]|ع1ءل. - 60. - 1. نمحم ىنبز 8. 0. 2. دمحم نب

 ىلحلا ىعس (0006 ىب). - 2. بختنملا رهلاز 6.111, 5. 44870. - طدنو بهذلا - ذ-خام و2

 8. 0. ]*. طقعع طقاتع»أ: ىب ميعربأ ىب محا رذ وبا ىيدلا فنوم هيلع ليذ مث باح خيران ىف

 باد خيران 3 بهعذلا زوذكب ها 10 100 باك قولا ىوجكلا نبأ طيس ىناشلا ىباعلا لوك
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 خعسانلا ةدالأ نامعأ هنود بلح نابعأ خيرات 3 بهذا ردب اموسوم اخراذ 1| ةخخس قولا ىليذخلا

 بأ خس قوعألأ ىفنخلا فسوم ىب مهعربأ نب دمد 13[1عع نآا0125 772 م05[ ةئعسانلا 3

 ةاضا. س 60: 111, مل“ 4859. 4870. تا ال, مضي 10947. - 3. نامظلاز 8. 0. 2. نامضلا هوه

 هانم ؟6هضاحلتق ةموءلءه. - 4. ءاملعلا ةيغبز هل. 1, ص. 189. - 5. رصالا عفرز كلل 0. 2. عفد

 رهالاز نأ. 111, مر 6487. - خينقلا لمص 1عمصلات12 ءوأر 5ع0: "عد ةعوات]ع203ع. ح 6. دوودك

 3. 0. 2. دوعسم ىب محا نب دومكم. - 7. بيبالا ةويغبز كك. 20 طل 1861. - 8. ىرضيلو

 0 ىرضربدل 06 1611265101 ان 111 ىرضخشل . ككل 10:1 و 2:01 6

 فلالا عد نامت , اعواع 0 [1[ةطاا ذم ركالا ةخصالخ 1. 1249. - * 11. 1ءمطتلو ال. ةان[ن18,

 * 17 . 11101" : هله لك! ءةل/ءمت"ن. ع * 19, ةهسصم 1000 ءاع. !. ةصصم 1008 (ذمع. 24. كاتلء 1599).

 61. -- 2. مناغ نب ىلعز 8. 0. 2. (ءواع ]طص 8هطأا م. 2197: ىلع نب دمحم نب ىلع

 مناغ نب للوياخ نبإ 3. دضيفتسملا ةيغبز كلام. 159. - 4 عيبرلا نبابز ٠١ غبيدلا ىباب. 0

 30 1, م. 168., انان] ةصضم 925 2201:1015 556 للعلادتت', عا زمأت آ]آ1, م. 505. - *8. 1[:

 هامءارأ ١٠١ آر: - ءالءةرسوزر,. -ح 62. - 1 ىيفاشلا ىدسالاو 23.0. رعاشلا ىفاشلا ىناوسالا

 روهشألا. 110ع اهضانتتض !هعم هلذ 8[. اكلت. ءورتتتت م7201. 6 داهدل ظخمرسي 11055 داهدمل 2

 !نعودواتست ءوام - حلا لمكحم ىنيز 8.0. ىبطرقلا ىراصنالا ناسامطلا ىب كمدحا نب دمكم نب

 15" ةنس قوقملا. 01. 30 1, م. 187. - 7. ىرهفلاز 8. 0. 2. روكذملا (8. 2. ىليالا) ىنيللا ىرهفلا

 افنا. 01. هم. 1860. - 9. ىاغصلا دمحم نبز 8. 0. 2. ىدنهلا رديح نب نسح نب للمكم نب

 ىلاغصلا. - * 3, يعمر موأاز ممالاتك : ءانات» 0عاععات ءعصماقكلا. - 68. - 1. ىداهيلاب : 02

 ىداهتاب٠ 600111216110101 طمع اهصاتتلت 10م0, ءأ 000 ىداهب عمم 011111 كدزأر, 1501

 105118 0112511, - 5. فيسوز © 1, 01. 397. - 6. ىوافقلا : ىوافقلاو ىوانقلا 511

 قوانقلا 1عععملات 1 ع5أ. (نآ» ىتافقلا 1م آاناتطط ء]1. م.. 212. عا آطعال. جعمعر. ]آ1, م. 450.

 8 هوك ذ فيسز .٠١ 1, 0.412. 9 ءافرظلا ةعغابز ءآء رص. 128, ىمودلا 0 ىدودلا. نك

 < 3. عا * 5. ؟ضلمعت .1٠١ ع. امكتادع حجسلطق م؟همع (0ةطلتنلل. 01. 71, مت“ » 12712. - عزاآله

 1. هيبنتلاوز 8. 0. 2. ميف هيينتلا ل 2. ىلإ 0ععوا ذه 6000. هدصصتاطات3. - 6. رصن نأ نبو

 82: 0 وصن شبأ ند دللا يع نب جرف ىوبدل 7. 110 لهثنرنخسم ا 2160013 ىدنقالا 1ععل لانلأو

 نانم ة0امرلع,ر 265010. - 9. كيا ىبز 8. 0. 8. ىلع نب هوا نب. خلا ةخعليلاز ءا 111,

 تا 617.- 10 ىفنثلا مذ 0ص ريتش 2 65: لا ةغلبلاز 6[. 157, 8. 151.

 3. إب الخس .1٠ مأب خغسإ - 5. فسويب شال لا دكعس كالو 152. نب دعس نال. م ىدركلا : 151

 6ص ىروبداسينلا بيدالا. 1116 [9211112 ©111[0121261101:3. -- 6. عبرالا : 151١ كلذ ةعيرالا. 3

 9. ىناجرألل نيد“ نبز 8. 0. 2 ىنأ جر هيقفلا محا ىب لمكم ىب. - * 5. هسمو 717 ءاع.

 ٠١ ةمصم 817 -(ذمع. 23. 11د. 1414). - *هبب (] ع1-1هعطعأز م0005: ؟1 '!-1ه عاوز. ح

 * 7. 41 عن“: 1. (01:ط »م. -
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 66. - 83. قايز 19, ص. 19. - 8. ىدادغبيلا رغاط نبز 8. 0. 2. ىب رعاط ىب

 ىدادغبلا ىميهتلا ويحكم. 01. ما“. 1984., انطأ طقات0ل 0نطأع 1ع انطع» موتتعأ5 دحتاناقأت5 06-

 ةعرتاتإ م“ ١ ع7, 1طص معطقلل. نش ١ 402. - * 13. 0ع ةناع - متانعسملا !. لع ععرعاع 761251011111 5.

 ءةمضحتماسلا اللا - 2هزمآ لل ءاملانتتتء. - ©. - 2, خسنلاب 21 00 2 يسلب. كك ا

 8. 0. 2. ىدهملا - * 2. ذم طمانام معألم ةءعماباعتنقلل 1. ع. ةعوات1عنم, ب * 8. زمهءتزراو

 ءدوعأاز ممالا5 : 1صاعتزءاد عوووا - 68ه, - 3 ةدارقبز 01 ورقم ب 9, همان دنيز ككل 1

 111. 14780-14770, - * 9. 0ععمعامةانل2 1. 6. ةذاهلاتأ01013 م13عا16م1013 5. م12 عععماما0

 مهوز07هرحنصص. - *و, مط ءدلكاط آ[كعدلقاط 1. طءصز آاعكعرل. - 18, 800ءا-1؛نعأو هك

 091, عمل. م. 170. أ 0ةل. آأمو. م. ق45.-- 69. - 1 كني 1. كنبر 08. جذب 01.

 11151. 065 81هدعواك مدع 0 تنقل عصغتع م. 126. - 5. تالاز 0. 2. تالالإا 9 اضرفز 8. 06

 1[. ضرف. + * 1. ةءعوطاتق 1١ همألتلت , 123510 ا 5. ءاععاا131111111 28160111122. - 720,

 20 سيلا 0. 2 اهيق سيل. , 8, قوقلا: 8. 0. 2. ةثامنامثو ,نيعبرا ةنس اهب فوتملا.١ 06نام

 181. لكط. طلع ءرتوكأام ةطعماكلا ل4778, نأ مودع اعواجأتتل' (ءآ. 8011. 5 5ءاجاةعطام 2 57755 عاطل

 1711521212 ١] ![1), 311210 1487(892). - 11. 1همخذنس 1٠١ 91م ظنس. -ح * 19. هلق 958 ءاع.

 1٠١ ةصصم 938 (ذمع. 15. ةدتك. 1531.

 6ك 2 وا 211 ةنشا 12 100 5 1 بس كك اهم 10١ امنع, 0. اهبر س13 11, 00 31

 الإ 4. نامثع نبز 0. 2. ميعربأ نب نامتع نب. - ىنامكرتلا لععوا ذص 8. 0. بد هب

 نيبعبرأو : نيرشعو. - 1 وكذي 1: ركذجب 11 0. عا 2, .129*  كطققكتناف, 11ةعءعوعغ !.

 كطققلاه, الاناجو ةطاد: لم180/عمب72 لتعاتتك ءا ]1عءءىوعب - توماس و 0 مراده طظ نا نم

 ك1 1ك 5 ك1 ما 0 د هانا كك 22 0 5 1 ىدسحلا لياز 0. 5.
 م عرنم عموم نيسحلا لا. 01. ", مل. 11188. - 3. 1. قايز 7. 111, م. 124. انانأ ةدجمو

 1ععلا1 1. راونالا خكهبز 7. 11آ, 21.6918. - 2. ©انن طنع ىراوسلا لا عام15 عوار ]آآ1, 21.

 ىتيسلا (4. ىسيسلا) للعلا. 03( ا15ذ5هلت 18ه0م10 , ءأ ىراوس 1210 720060 ماهصاتصءأ تال م015أن

 01. م:ةعاع"عو الآ, صل“ 13718. - 4 خدراوقلا خةجحهيز ته. 6ءوعال. 0. 0و. 8عاعطعو الكور م.

 177 50. -- 10. ىروزرهشلا) .١" 80 1, م. 508. -- ,*9, 511:11 ٠١! كى" ه]]ه]را ب

 ”45 7 م0 11151515“ 5200ع:, طءرجوزوعم صح , لخط 4 نمزلا خكاهبز ه١ م. 159. - 3. ةديب

 ركفلاز ©. 1آ[1, 2. 561. - 5. باوبا |* ىلع ٠١ اباب ىيرشعو ةعدراو >ثام ىلع. - 01, كلل. 105م

 11, م. 218. عا هلم. 170. -. 6, ىلوالافز 2. 0. 1: ىلوالا نافإ - 8. ريسلا قفز 0. 2. ىف

 ريسلا صيخات. - * 2. قط:0 1 ردع ١١ 410 1نسوبوتو طلع تا نطتوانعي - يووم 1 هركذ فيس :

 ,. 1, 0. 409. - 3. راعخملار 8. 2. راعخملا ىفلا, - 5. اهتياغوز مداثاتك: اهقيلكتو. 0 11

 0. 14093. شهلأ اهتياغ ءاتدسص 11, م. 532. اعوئاتتلل طموعاعرنعو ع. صل 4171. انطأ اهبادو

 عمرامام> ءواب - *11. لععاتك 5053ععاتلات. ظ1- 1132013: عا ءاتدتص 350 ةنعام»عات "عامل

 مماعدأ , انا هلا: ةلد 1جن- ءضمت" 6 ءمدت[تهكلاتتللل ١ 01. ]آ] م. 9.

 كه -- 7 اينعو 0-20 215:02 كك 2 باح 1ك 57 مامات
 نا عر
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 ل. 18.0.2. ىلشج د 7. سووديعز 2. 311: سوديع. - 719. - 2. بز 8. 0. ط٠. اهبر

 3. امهيليز 2000. اهيلي.  ىسيردالا 8. 0. 2. ىسادنالا. - 40 ىنيسلمل 8.0. 2.

 ىسنافلا ىكلاملا١ فلئأذذ 1015 21150113113 26011 ىسيردا ,١ 61 ىسلدنا 5ء0 انآد10116 قيرغم 20-

 رصاص. - 9. ىلاعملا نايب. فاتدك (ءا. كنصتط 20 م. 37.) طلع ءهصحتص عتاهت115 1 عيدب

 نابي
 ىناعملا 1152015 ءوأا. - 10. منغللا نايبز 31. منغللا نايبلا. ثعتا لع فورد ملع. 015. 111, م.

 52. ءا منغملا ةياغ ذانأل. رت. 54. 80. - 2. ىطرقلاز 8. 0. ناسليطلا ىبا ىطرقلا. 01. 4

 م. 62. - 8. رضح نبأ 02 رضخ نبا. - *7. 10 ع 0201600315135 ممائان5 : 0ع 7ع (18-

 ىناعلا دم ءا]19ا111, أ [0اه556 1112115 0111101117 11115 10615 3113160111123 ©: ىناعم لا عيدب 10

111111 

 816. -- 1. نييبتلاو نايبلاز ته آ, طم 1852. - 9. ظحافل ىباز 0. 2. ظحامل رح نبا.
 01, 1[, صم 7792. - 3. راضالا 0. 2. مءاتاتك راضالا - 4. ىفنلل ىخونتلا دوعسم نبأ
 8. 0. 2. ىوكذنلا ىخوفتلا دمك“ نب:دوعسم نبا, - 7. ناييلاز ءأ. طن. 3404. - ىلاعم !. ىناعم.

 ل 8. نايفسز 2. 0. 2. نانس. - *7. 116074 1. 11عدوؤر». حج *ةو. 710/[ه010111 1. 16!1-

 1001011. - *  11. 2 ءن- ءآرننت0 1. طق بنس ءارج»نهب/ ل ولأ. - *  15. 171هأ014 1. 111041. ب

 *17. هعاطم]وك طقطاتلاز م1016: 6 07 ب :013]52ع 23عالوصأت1,. - ه9. 4 ب

 40 ىناجرفل 8. 0. 2. هللا: ىناجرال رهاقلا يع ةيملت. - 6. حلا نع نايبلاز هك. فطانلل

 1كز5أم 3216151. م. 2. ]]2. 10 ون. - © ىومشل رفظملا ند 285 05 لج ىومأل ركب نب رغفظملا 00

 * 18. 18 دعا ماعم لا 1١١ لق تتءاربسواعمإ] هب. ح ه8. - 9. ىخيلاشلاب .٠١١ ىكفلاشلاب.

 3. هزثم خئسز 0. 2. 7ععاع همم خس. 01. وح وكك. 1. 1. م. 768. ان: 10612 عقأر ن1 1, ط١

 1 هبه طق ءر: هل 11! عا" هدد ءاادطتتل -ح 5. قايز كك. الر م. 458. - 10. ظرريبلا ملع (191-

 و رادؤبو طا ةيرادؤب © ظردازج و 5 رادزاب 2. ةيرادزاب) 31135 815 وأ 5

 20 ؟عمدصس لانج 0200 ءعاوعزعم01ن, 18ةلطعساةتةعر 5 201 زاب [داعم. 01. 0ع هتوأز)عه 5

 60111113 9 رازمب

 اطوتععم ؟؟ةعاباعتت ©1هدوددتنات 6ءح وسمت ءاناتت. - * 3. ق7)هاأ])ت 1. ه71ءزأث. حج * 10. آظقالعع

 367: 1اداح اكلطقلا. طن 720. - 182: 6] هياأ, آناتاحات ع1. م. 406. - 01. 5انمما. م. 38. - هالم دس

 9. سوع نب 1. سوا نب. - عزو. - 83.املز 0. 2. امل هنا, - 5. لزعتلا: سدلاءات لزغتلا
 ان 0. عا 2. ةصقاتمتلم دعتتتممع نات (انتنز 5عأل. ةطمانعلت 820211 011181111. ل 0101 لزعتتلا م13 ع1عأر

 مرنم 7101م: ءاةاهتتتمح اذص. * 11. 1ععوات هعععدولمصت5 3 10112100. - * 10, ةعرتتتماتل5 01131111115

 نمملعس , ١ 81 عابسعم 1. ل. م. 168. - عاجتتم10عادلات : م0015 طلع: م3302012351317 عا"ا3113. (01»

 ط1 م. م

 86. - 83. اههالكو ٠١ امهالكو. -. 5. هدرويز 8. 0. 2. هدروا, - 7. كراذملا ىهتنمز
 ءا. ال1, طلال 183136. - 8. 20 ىريظفلا ماتأم طلع ءا 17, م. 2 ىزفطنلا 17 - 7 ه1 عدا

 !ععيعملتتن) عووو. - هت. - 2. ثالثو !. ةتالتو. - 3. خلا هوجو فشك. 161061313 56

 ًانااجلانت ءمصصعم امو هع« ءرمك- ء0- 01 اتطاتتتصأا“ 85[ مماتاتك اناتتلاتك ءماتتطت ءتاقتاأ, 2

 ه0 - » -هعمفع 11 1[ نئ]ءةدف ذم 1"ةقوردتص ءماصصمداتتام ةصاع رجلا ةصكعععدلسط ء5أ مظنو
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 تنصح كرو - ءآ/ م [1]4 ةضصعسم ءاتحسم اناتتلتسم ردلا مظن م36 5ع 1ةزوا. - 01, 004. ؟ةسلمط. 1. 1٠

 م17. 1099 - 7. فلخ 1. فلفو أ 7267618 6010216 811115[2 1045747101 22000 !5[31:08 26 طلو

 ؟عراطتزو زمعامأأ: حلا مدعلا قسغ نع دوجولا جبص هتردقب فلف ىلا كلل نيرا كك 61 056

 1٠١ 9. ةزرسأاع 1مئاتادم1,. 2س 8. 17 ةنسز 8. 0. 2. طلع ءأ ةلئثلؤ 10615 (9؟. ء. مم 2037): 4*9 خنس.

 10. يمد 06عوأ زم تم0لنء طاق. - * 19. هلعوكألاز ممالاتق : معاتتسم ء"ع 12011. - * 4

 210 1 .(ناولع 0ونص. ىاتط 7١ رسي) ذم 8عاهتوو آطامو. طص 25. ناونع !ةعئاتتت. - 01. 2اس

 ةعاطتصم 0. طتص6. ؟7111, م. 577. 1. 1. عا ذصلنو م. 90. 1. 5. ع * 15. 7440690 ءاع. م0571 :

 1! - 11060 طا - 170/1. آطملعو ال, طتم 10732. _طصوءهلطأاتتت 107عط50 هدرلتنمع: ضئافلا فشكلا

 ضراعلا ددملاو. - 88. - 5. باول باوصز 61. 17, ه5. 7794. - 6. ءاينغالا نمز 8. 0.

 هايبغالا نم. 8. ىقنلا 8.0. 2. طللان5 0 ىلا ب *19. 1/6: هك. ءانماد 54

 1, م. 482. 89, - 1. ىرجولمللا 8. 0. 1. م6:مولةلظ ىرعوإلا ب 2. ىقتناز

 ىفقنا. 9. ةصاع هلوأ 8. 0, 2. 108ءالان21 فلالا دعب ىدحا ظنس ىف ةفلا - 90. - 41.

 ار 00007 ريشا كك 3 ديما 0 20 17 0 505: ل 4 تنكر ! امقاقلكا كل 6

 103 نبأ تمد“ لد 8. 0. 2. معجم ءتقتت 0101553 ةانهام - * 10, 01ههنإه 4 .01 .4/6 1٠١

 ردك ا ا

 916. --- 1. مسي ملوز 8. 0. 2. همسي ملو. - 5. رباكالا: 8. 0. 2. رابكلا. س- 6. ىذلا
 خلا ملعز تأ. 002. 11, 29. - 7. باسنالا جاقذ نأ. 1, م. 458. - 9, ؟هدنطو مامالا خيشالو

 0ءاعم0و ةدتصأر نأ 8. 0. 2. 7ععاع ؟م1ات21, ءأ 20 رهاظ 1عععملتت12 عدأ ءاتت 1150 عر رعاط نب

 1[عارموا1ع 1. 10. مب] خمس م10 مربإ خس. 01. 1مأه مل. 3222. 10. مجارتلا جاذذ 612 1 72100

 - *17. ةنتعامرتطابك5 ب دمتم 1. ةتنعام»ع [صخسص 41:01م هن“ 51ه“ طق ءنن 171

 لف و ]101م7 0 1ظ]- 15م ع" كقروق [كطقظتاهر ةصصم 471 (صع. 14. لال. 1078) طتماناان0].

 92, - 2. خيراوتلا جاق ذ 61 21- 2158 ©( ١ ط1 11718 < 5 ىهتنا 1١ تان 0. عا 2.

 ىمهتنأ انمان5 ءزع ]ئ5ر, ن1 30 ءزانك ععصاعم» معضاتنمعصام. - 10, رمال جان هنآ. 0ةأم 2ءاطو.

 م. 296. - * 18. ءهممعمم0وانممعرت الامن م0116: م0عم] عمان ةل77ت. - 986, 2. رداصملا جان :

 ه١ 01ءانتؤ5. م. * عا 55. - 6. ىناثملا عبس 01195 ىلاثولا عيسأا. اك ٠7 ميكا 0 مك

 (عتطومسةام), 8. مكح.  اًقلومز 0. هب اعلوم, 2. اعلوم. 10. ىلعملا ات. 01 06 طوع
 ائطعم , ءابزاتك انااتلان5 طلع طحتناتاهأ15 ماع26ع 1058 5ع ط8[: ىلعملا حدقلا ةاجاسم ىف ىلا جاقلاو

 هعرتمأ. ةعوط. 101 0ع ةاطططقل1015 1آ, م. 165. 67). - * 1. 1 ءرد-عاد170] 1. 27 هرن1-ء]و ©ت*7* فر. بس

 * 7. 0عادجلاز ممالانك : 21103511 هو م709ءانادأت5 عا ءةضصتتصلانان5. - 91. - 1. بيطخشل ىبذ 0

 . كيطشا كك 097 نينا جاقز ه“» م. 142. - 3. رئاشع نباز 6. 20 م. 127. - 4.

 ءاولا ىف ىنايز هنأ 111, م. 509. عا الآ, م. 209. - 2ع لاله نب ميعربأ نأ. 035. آ, م. 406., ثلط

 81051. آ1, م. 548. ءا 582 50. , ءأ 1ص ةكطولا. متل 14. - 8. بطاخ نبز 0. 5. بطاح 0

 ل اييرق ىلايز 7. 01. 2707. - 9. انضرع اناز .٠" 00. ةكهتل11, 72. - 9. - *4. 547

 1٠١ ىك176/7 ناد.
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 هه. - 4. ةطساولز 8. 0. 2. ةطساوب. 6. راجلل ىفإ 8. 0. 2. رابخاىف
 راجت (, مت. 1524.راطخاز. - * 9. [ءا ىطردطمست] 1١ [ءا انتادأو 11ءادتود]. - 99. - 4 ..ةيقيح نبأ

 ٠١ غمابخ أ ىبأ نأ هع. لو هنلتصت ةلصطقطءانعم ءمدك ءدتعماع» 01١ 0 1, م. 28ه ح ؤء ائقيرط ىلع

 180 فيوط ىلع 6. مدلا نبأ ىبأذ 0.12. معدنم وتتم مق قيأ, ب 10 ةخس و 6000.1781 1م)* نس

 01. ةخمم. 31051. ,١[] م. 480, - * 10, ن0 الزنا - ءءاعطعضتسمتللا 1. آلا10 0 معاه 115601163 ةلط

 ]اردء- ءكما]بأت“ ءماتحزتهدلاهر ونتتمزنانل مالطا 10ودنع ؟ءاعطءرتتسنانمم 1142117 ءاعب ح 100. -

 1. ىرفظملاب: ١" ". 81. 12279. - 2. ىنايز هل. ص 216520 - 83. فيرطب نبأ .1٠ ع. ظاناك-

 تادتنو. - 4. ايبرق ىلايز هلل طل 2250. - 6. ممملا ىق ىقايز عل“ الل, سل 13111. - 7. ىبأ

 نابحز .١> خصم. 3101. 11, م. 486. - طمعا. 1, 2. 408. - 8. ةقيرط ىلع وهوز 0. ثقو

 وذح هيف ىذح. سم 9. ىهسملا: 0. 2. تاهسملا. - *9. 1زال1 |. 1011. - * 21.
 1107: ٠١ 1: 6]11 طلع ءا ةللدف. ح نأ. مص 2241. ءا ةآمتطط ءال. م. 76. عا ةانمرصا. مم 60

 101. - 9. غتلث !. دتلث. - * 19. ممداتاتتصا هدو6 1. ممانأتتا117 عووعي. -ح * 16. ونانأ

 معرع نعد ةمصم5و ب لزععوولا 1. تزانك اعتاتو كعءااعع موتتذ هممدداسع )4060072 أ اصمماتتلا ءأ

 كهعرددرواتمت ءاتدت 015ع5أذ عا علتاه عوأم 01. مرةعاعرتعو 0طععدأ. آ, م. 390 ةنوي - 102.-

 1. اهعرباوز 8. 0. 2. اهعدباو. 4. با. ةخنسز نأ. 80 1, م. 447. 8. نيسالو 09

 عام ىسلملا 01. 1ص 1كطقلا. مل » 166. - * 160. 2105ءاج» .٠١ 2هومتن. ح 108. - 1. ىاي

 اهركذر 7. 111, متل 5982. - 8. ىقايز .٠ م. 1483. 6 1, طقم 8463.-- 9. عراق | خيراش.

 0ز: 1: م: ووزن ونزل. 2 3. ابيرق قايز هن ريك 2205: 7 4717 كاما 221

 ىلاي نيرسنقلز ءأ. م2. 2059. ءا م. 2288. - 5. رغايلا ىلع نب 1١ رسايلا قأ نب. 111510110

 هدا دمدتصع لق - /71ه7:/»: ءعاعاترةلنك. -ح 9. سالق نباز 2. سالف نبأذ معدعأمر هم "ععاع. [هرمعتم

 سالق نبا 1مكعمتامع ؟. ع. لص ةصص. 21051. 111, 300. 27. - * 4. 5مععاقأ5ةلللاتكز المصاعد

 هم ععاقهأتدذ10 0111 انلا15. - *9. 12 ع: ل1: ظه/17» .1٠ ظقشء» 257 !لةعا“. - * 15. ءا* 16

 1آادن- ءآركنأت 1٠١ آان: - ءآ[مهمءاي. - * 19. آد (نثم1125و هل. آر: 1"'هل]هو. - 105. ح 1٠

 عا 2. هللا ليع ٠ رمعر 4. هدنم نبأ. حتطلا 1ماعععوأار 0113 5 2 نبدأ (ءآ١ نة

 ةانط 5. رسي), هم هكتم نبا (تا لطص طكطقلا. م“ 681.) ةلكع هَدَنَم نبأ (6. 31هدءطام م. 71. 8

 ءاع.رز. - 6. كيقعلا , مرق وننم آه15 2. 135. ديعصلا رابخآ ىف ديعقلا 12عاااتنل, 260116 158 نيبعو

 عنان ع ]13 فاق "عمعءاتات, 115 11 "ععاج 1ععالم ءرع 8. الكطي 203 ةصمدتعوأ. طمةالأ 01100116 2

 ممص ةهككعتسأا, ءأ اهصاانصت م. 165. ديقعلا 7عمعءاناتت, - 01. 0ع همواتو 187: 3 هن:08 0عوتتع اتق

 ؟ةسصتاتو ]طم اكطملا. مص 376., طحصتملع 5معع. م. 25 (71)., لما. عا ظاءاط. ال11, م: 16 54, قل

 321051. 11, م. 252. - 9. ءاجر ناز 0. 2. دمد ءاجر نب. - *1. ءا * 4. .40هلاعأ ٠

 (رربنرح ا *و ب ها * 3, 1زر: 71ء»0هيصءتا ١٠١ 1[: ]1 لميمعن]. حج * 4. 1921 0سهننت ١١ ط0 ءأ-

 01ج هدب»أ ( 0 : ىمروديشلا): - * 15, 11 ::ءاسءن» ه. 10ءنروعيمءب“ أن قك. ه0 آ], م. 501.- ةطانلا

 م. 414: ءا 0 رم. ة4ك. *18. ظ8ءب 11ه:0هنمءا] و كك آطد اكطقللم 8. 026

 100. -- 9. ةيورع نيأز 61١ 816ان25. م. 134. - 8. درويبأ < دروابا 5. درواب. 0

 لادم. اكطقلا. م“ 685., آءاناطط عال. م. 5., 3[عبتس. م. 110., وصلك. 5معع. م. 109 (422). ع * 8.
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 121011565 هل. 182801152. - 01. ةطحتال. م. 394., آنعاتم ععمعل“ ], ص. 138. ءا (ةطتالظب - 7٠

 - 14. نيرماسملا سيئاز ٠١ 80 1, م. 489. - 83. ىداورلاز 8. 0, 2. ىراداودلا. 5ءتمو

 17 ءاماض م08 و 151 عادتتكاناط ذلأ 8 "ل10 كاور و 0ع ويم 1. 0ةصان5 ءأ آمتانات ءآ]. رت. 119. 20ءوزو

 ءاتقس ةعماط مع 1[ عضل 0ةو نأ 311101 20 هعمل (©30هدكتطت اضطانس (ةيداورلا دأ ارك الأ) معطاتس عمل

 01. ]طم ةكطدلا“ مص 856. - 4. قوقسملا نيا هل اطص طكطقللم م 564. - سلب 0. 2.

 نسحر - 6. ةزمج ١] ةزمجو.  ميلس نيبو 011681. 11, م. 260: ملسم نب. 151 همهم 8

 120111115 ©556 010لان. - 7. )#* خنس .٠! #1 خنسإ 8. ابيرق قابز 7. م. 181.

 همعع. م. 50(19).. - 10. ىثاحلا ٠١ ىثاطلا. 01. آ1طص طكطقلا. مش 790. ءا 5مضعموعتل !. ل. ]

 م.9.- * 16. 05 ةسصز هنأ. طبعات. عموم ], م. 64.  كلتأ دتصتتم اطعمع 4 دب خص رتانهع1عاان1

 17. 1هتطط عالم م. 15. ها كانمأ. م. 15. *18. 21ه: 1. 1هرت. - 108. - 29, 8هسعم

 ىهمحك داهات» م0456 ايركر نأ م006001112 وأ. - 01. 1طص زكطقلا. صم 805. - 4. هللا ديع ا

 رهعر نالهس نبز 8. 0. 2. نالهش نبز معتم عمتس , الأ 110عادنت» 01. 111, مت“ 6187. - 5

 ىربكلا 1 ىربكأ 01100 من1115 «00عزع طوهطعاوم - 01. 71, 51. 14165. ضيفلا ٠١ ىضيفغلا. -

 *و. قادر ]7 ها: 1. كلاي ]70 وزررو. ح * 5. 15 11« لمنصوءأ] 1٠١ 11+ ]10مم ءعزا. 1 1105 ءاطخأم

 م. 5. ءا 99 (7141:001هءا]ز). -  ملطووا]س] .1٠ (0: ني. سس *؟. 181- ]غ4 1٠١ 41:8 ترا

 ظئا- ه4 ٠١ ءافلبق. - 109. - 1. اوحز هل. ىوح. - 83. خلا بوركلا برقم: 0ك ]آب
 مت“ 12020.و انلطأ اناتتلاث5 مهن ةلئاع» 5ع طماطعإ. - 60. سود 0ءعوأا ذو 0. 2. ز[ع0 016 ب

 8. لأ 3016 نيكتكبس. - *5, 7107ه" ] 1. 110/077, - * 15, 5 عط ءاطعا ءاعلمسز 6ءاناتك

 هيهطت عع: 5 عطا ]ع[ عاعام. - 01. 08[عماسواكا عا 0ةستتك كانط 7. دنم زد عدعتص ماو متعوب - 11مم

 آ[1, م. 118: قه0801:1ءآعرن. ح 110. - 9 روقفز هك. ]1[, صل“ 8988. عا [1, صد“ 18817.

 9. يمدمز ت00. 12005. 8. 0. ص. 16. ؟201. 17, 101. 1: دومح . 10. ىناثلا ٠ لوالا , ا
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 - 188. - 1. ىنسحلاب ىداصز 0. 002. 2011, 6. س صوصخلا 8. ضوعلا , 0. 1. صومغلا.
 1106اا17 ضومغلا 16856001012 ةعووع. ح 2. ىفعم لا نب ١ ىلعملا نب, - ىناعملا فز ممملع طلع عا

 ةلثقو ؟1*1-يطصعة صلت 4. بختنملا» 5,91, طن. 13099.-- 7. رهشاز 0: رهتشا. تن

 ملا نييبتز هل. 1, 21.1351: - 8. ىطرقلا لوح نبز 8. 0.2. ىطرقلا ىسوالا دصأ نب دوح“ نب.
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 جوشو : 0. 1. 2هءاع سرش وو. ح 8. ىولوالاز 8. 0. ىوندَألا ءعراع "ععءانلدد. - 9. فيقثت

 ىللسالاز كا[. نا. 3492. - 10. هأ. حنس 0. 2. 76عام هاو خئس. 01. 1طن 1طقلا. مرم 458. - " 6.

 ءومكضصمواتم ذص ءممادطات1ل دان هنتاداتك 20 ءاات10أ5ؤ. - 23 0ع 5ءردات1 ءط715 117(380, 1؟عالانان11 تعبيمبش
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 همهامعاوع ءومتن عداعماعم !هاهكدع ىلاعلا سمت ممدعملاد» ءالا. - غفسلا حاحصلا ءا اذه. 4.
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 هاش ربهأ 01001081 دومدم نير ل 83. #91 خفسز 8. 0. 3375 ظنسر 8. 1.1 ةنسإ - 4. ىجتئقلا ح
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 ىتوقلاو ن4100 0. ©. عا ء00. ؟زم0مان. كل. 8. 405 (278) !عوررصأم انته مء 510, صلت“ 1:

 ىجتوقلا. ل 0 90 م. 268. - 5. هيلاز 0. 2. اهيل - 199. - 5. زمتشتز 0. 2.

 ةلمتشم. 6. ولعز 0. مولع. 10. ةنيشو ةنيس (0. تصخحفت) تكفصت. 0م

 ؟ععطو ءممزات2 ان[ بان12 ةنيمسو هثغ تملعو 1م ماةع]١ كم0. آل1206هط, مآ. 1. د. 38. !ععاتصأتتا, انأ

 زوم لعرض, ذءأل. طوصق تعاف هقلتذ,. ةزومتةءعما, - 200. - 3. ملعيل) 6000. ملعتي.

 5. ةفيطل ةيشاحز تأ. 1ال, 07. 7890. - 0. نيدلا ردص ريمز هل. 1[, دل. 7904. - 7. دودحو

 0. 2. دودتح قو - 11. عقي 1. عقو انا .© ,0 ٠

 .201٠ - 6. تاقبطلا ز 01.117, ه.7904. - 202. - 6. تاريبغنلاو 8.0.2. تارييعتلا.

 9, ناخازرمم 1. ءانتط 0. عا 2. ناجاز يم. - * 4. 5وللرع 1. ع. 5دلتزو ش6ع9ما0هعو. 1[ءع5وعأم اقح

 معصم , ها فالل طمع اهءم الحس ةزعهت ل ءوام - * 16. 7114 17 ٠ 11ه نتن. ح * 19.

 4ك1ءآغ ٠١ 1]م]بت. - 208. - 9. تامكادمز هك 0, متل 11510. - *6, 271ه م فنا, كن
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 1. داش رضحز كل. 0. 8. طلع عا 5 هاش رضخ , انآ ؟710عاانا“, 7ععءانانو. - 2, سكئاقنفلاز هه 2966:

 دعاوقلا, - 4. حيرصلا ديردلاو ت1. م. 540. جحصلا) 0. 2. جحكصلا عماذلا ا

 مله 0. 12. ىتملك. ©0110 مه5106 ديحوتلا طلع 10ءا> ة5أ 0000 ةداهشلا, هللا خبهز 0. 2.

 هللا ةيادم. 9. ةباحصلا ءاهمعا ىق ديرجفز هك. آ, م. 218. - *2. 110/7 ىادشأب 1610/7 ٠١

 ممم. 01. 20 1ا[ل, م. 222. - * 15. ءا- 222626 1. ع1ا- 223211. - 9025. - 1. ةئس

 مرنوز 0. ماو خنس نأ آطص ظطقالم مع 26ت.-- *17. 2ظ:!هوأ ٠١ ظهانوأ

 206. -- 1. ابيرق قابز "2. م. 209. - ةيرجن 1. ةيركتز ءل. م. 156. - 6. قايز

 111, ص. 308. 310. - 9. ناعربز 0. 2. نيدحلا ناعربو. -ح *2. 1ةزان18ءا 1. 133213 عام

 *9. عا *3. ا[لطععر ذم ن0 ل ههضهماتنل 1. 015اههاطانألم مائمكتأم كولن عأ 0ععاتلذ الك 5ععانل 01111

 - *8. 8ظ1- ن1ءطقوءأ 1. 1122131-81 - 205. 5- 1. ةمامتاز 8. 0. 2. ةمامتا ىف.

 3. تاعقو ٠١ تاعقاو. - * 4. ءمعممرمأتمو ةانعامال ان ممم: !0هرئادكذع ععاتاتك : انانلم5 ور, زمح

 ةنتمانمومو. - *6. 717'هعمأا ١٠١ 117 نعت. ع * 10 اعراس ءاععوصاعتز مماتاتك: اعاءاتكن

 ةاكلعاناتمل , م9111 (ءانتط ءاععدصأتلو 013083). - * 17. 172 بد ه41117[:71:0* 1. لق كنس ءار1'720ه-

 711. - *19. طمع .٠ طووب. س- 9208ه, - 2 عسي امبرز 1. عع رعشو امههبإب - 3. نب

 ىضاقلا 1. ىضاقلا نب حمد -  9 ةارقلا ذ نععءاتتك نطلونسع ةءارقلا. - * 1. ءوا 1. عام - هط-

 ؟ه]ال1 1.١ ةطؤملالأ (ةدتصأ طقعع ؟عمطق) : 0طصمصمداتعطمم عمتس ءمصاتمعاتتن' ؟عنطأ5 5ع عناتات انف:

 سينكتلا ىلاعم جاهنم - 824 - +3. قاد آف ء]جر» ١٠١ كاني اق ؟لوز»- ]1و نروبرععلا ب 20ه -

 1. هللا حويبع نب 1٠١ دللا دبع نب. 4. مالكلا ف !. كيدملا مالكلا ىف انا ذه 00. ؟لملهات. 81

 م 278. .01٠ 1389 ءا (0ها. آامو. م. 862. 5 ديرجتلا) 7. م. 200. - 7. ماخفلاز 0. 1

 ماخفلا نب. - 10. ىجاتلا) 0. 1. ىجانفلاز .٠ 80 آ, م. 3870. - *و. 0 ء10ه«1]عط 1. ه40-

 هاامأ. - * 3. 1ك! كءاس 1٠١ طي 164 عفن. ع * 7, طووو ع ةممقتاتم ]. انطعع لع مهاتممع
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 0ههمأ عامرتموز معءاع مععاامم1]0. - *17. ةععم0م 1. مععلامصله. - 210. - 9. خعامج ٠

 ةعامج نبأ هس *15. 15 2200ءعهت 015 1. 0ع 7200عءجوتت 013. - * 10. لورربمو 1. 1511 لل

 213:.--- 3.ةيبطلا ١» هل“ 0:12. 15: ةيبظلا. تح .4:ماللأا ىاوايز 0. 7, م: 500
 ابيرق قايز 1. 249. - 8. هيبنتلا 2-2 ال. م. 435. 101 [قارع] 0616008 ءوام اع * 7

 [1مدعدع] 0ءاعملسسس. - 0ءداغ جيشلت 1؟مءملانس !نلودءام - 212. - 1. نيعلا ىف قايز هك

 19, 01. 8244.ل- 92. لالدتسالا» 0. 1”. لاديتسالا, د - 3.10. ةتساوا 2010.21. 9110 ذنس 1ك 01

 801, م. 309. - 5. >0 لوصالا بيذهتو !اءعااس 8عا. مم. 37: لوصالا ملع ديهمتو. 01. 2115ه

 0. طع. آ7111, م. 581. دانط مد. 25. - +* 4. 16: 17 لاو 1. 16: 17ه ءررو. ح *؟+. ظ6ء-

 11مم 57. 1اه دعطتتلاعصك زص 1مل1 2ع ععمعس. ذص الأم 190]53لم] كانط 2. !ةلقمصات5. - 0. هءرتطأا

 ىسنطالبلا , 1متطا» ءلل. م. 42. ءا آ.ع». ععمول. آ1, م. 168: 182ثءاه10ج:032. - 9183. - 4. ءأ

 8 ةركلا 1. ةركلا - 10. ريركلا : كل. م 3193. - * 15. مرهمطعامع مانناععاماأ 1٠١ وهنأ هه

 للعضو عوار - 2171. - 1. 11م خذؤسز 8. 0. 19 خنسر 1”. مكي ظلس. ل 01. م, 3193. - 9.

 40 لاق ع10555 20011: دننم ىف هلاق دنم عسوأ تعااط ام ةمخاض ةدلد#“ ةثام هنا ىلارعشلا لاق. - 3.

 مامع نباب 1١ ماه باي. 7. 20 م. 388. - 5. غلبوز 0. 1. غلابو. 7. 2:0 ريبختلاو (65: هت“

 38480.) 0. عا هدمه لص (0ةلهل0515 (؟9. ء. م. 811. مت“ 350.) !. ريبكلا - 215. 2.

 ردركألا رميسيتز ءأ. مل. 8800. - 83. بلز 0. 2. بل ناسلا 4. هيفز 1“. هيف رصتخا

 9. مئاغلار ل. 0. 1". معءاننك: مئانغلا, - 10. مهملا ىف ىنايز كك. الو ست 11585. ميل ىف ىلاع و

 ك. م. 566. - * 4. ة1ار» 27 ءزار» ٠١ 17: 17هزءةررن. حج * 16. آظظعءعر» لكل1197فطد» 1٠١ لق عتف

 ظ1ظ]11010100007

 216. - 1. ءاطعالو كل. 0. 1. فاطعالل 5. رعاطلا كبع نب ١ رهاظلا دبع نب.

 01. 111, م١ 66837., ل0أم ءأ ظاءاتم 71, م. 331. عأ ظللام_ 11261212. 211126. - رصع 1 رصهمي,

 11. ليم“ 1٠١ ضمك“ نب نأ آ1, طقم 759. - * 8. 450 - ءا-1 غل 4150-1-1 |". - *9

 مدمدناانا15 1.١ زد ةعوعورمأم مممزاتنانك. - * 18. 27107011171160 1. طق ءرو ]101متر عل. ح 2116. -

 1. لهس 1 لهس ىذلا. 4 رهسفتلا ىلإ 8. 0. 1. 5. سلماتق "عءاع رهسفتلاو. كا ىتايذ 7

 ما 3439. - 5. ىنيبيصنلاز 8. 0. 1“ ىيصنلا -  60. ىتايز 72. م. 292. - 7. ممملا ق ىقايز

 6 1 ا 422--- راغمههبل 1. راهغمهيل الأ تام م. 125., م. 699. - 01. ةطلدا]1. م.م

 هك. 485 (60). ءا ظعطصعءمزذع 8عم ةا- 1[ءجمطقم. - 18:0. لس 5هلمدتم» 1[ث0معت» (آام5. 1851). ح

 9. ليصخ 0. 1. هرلتمت هلمطقطعءاتنعم همه عدتعسانات5 نيصد . - 410. ىنايذ 61. 111, م. 128.

 * 16. 8 ءار»ةاف»» |. ظءاس» ءيروب. - 218. - 6. بايحالاز 8. 0. 1”. باوبالا - 40.

 ىلحلا ٠١ ىلا. - 01, 20 1, م. 463. - * 20, 3ءاءارأ .٠١ 11ه«1ءات. - 219. - 3. ىتاي

 ميلا ىفإ "2. م. 3927. - 6. نانج  ادجز 8. 0. 1. ءابخ نم ادماح. - 10. ليلجز 0. 1

 ليلك هععاتتك, نرد همدجعم ةطقواانامت ليلج ك1 1اه "عمورجتوأا1. - * 19, لء71]:  ممطقطت-
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 اهلاثماو برعلا رتام ىف ليدحعت 0ع دادصع (1طد اكطقلا. ], م. 408.) 2ءءاناد5 !هطءا: فاصتنالاو لليدعتلا

 اهيلاتمو برع وئام ىف 1٠١ عه. هعوتجأالم 5١ م0520عءمداتم معانات مدجنات ةانج0عم5 عا ةعداتسم ألو لاتكافه 0ع

 [دعاتذ ةرداطاتس 22622022 015م15 ءأ 1عمم201010515. - 6. اهباسناوز 1”. اهماسقاو. - *4 . 0ع

 ززؤو - عواساودمأ ١] 0ع الذ متسك, هع ونمنتم ةتنعاماتاهأع 120174 ذص 181 - ل ندد طا - كهطأ]ب

 نولئانممعو معاعرام ح *6, سهاطقت !. صعشانطتس» ج * 19. 16614040: (ىدابالك ؟. ىذابالك)

 مدئهداتس لوجلتست عووعر ممد 67145406, نغ لع 11ديصصعع- 1[”نينعداملا لم ائطعو طوق ةتهلطأةءانع

 [كمطع 1,160 عم آرزعاع م. ١» 1) ةزمئجتالدنت 505 ءمصت72ع209أ, لت5دءل  مواتتلا عع ]دعم 56081

 11, م. 506. (اراضبب ةلح ةمجكم لاذ هرخآو ةدحوملا ءابلاو حتفلاب نابالك ), 3105ءانا» م. 4

 (فاكلا جدفب) ءا هع ةماطما. ععدصتم. م. 382 ءا 388. 1700ع ةمانرلات5 ]1516 آ[[عاوصتكلا, ,, 5



 03 وق 11: م. 316-323:

 1ص 0علعج ["هللع ععاقطلا““, هرتتعتس عت عا همددعت انمجعاتأر رمولع]هع1ع201ن121 علا. - 01.30 ], م.

 430.- 837.- 7. خلا فيرعق: 61: ل, 2. 292. - رجح ىال ١! رجح نيبال. - ١ 8. سمخ ىلع

 بتارمز 8. 0. 2. بتارم نيسمخ ىلع. أح .14*  كلانا 110ه" ١٠١ 1 11ه. - 818. -

 1. ةصالخز ىل. 8. 0. 2. خيفالخ. تع 2. بابللاز كل. آ, م. 458. ءا الر م. 298. - 83. فيرعذ

 تافيطد: ن1 مر. 114 6111, 6: 405:5 يلا جحاطصلاب فيرعت. طاح ذ050 ]طانزا15 انا

 ةرععرص مادتتت انطتعم , 0100 01. طوهع. لع ©6ةجونتع05 م05510ءأر 0ع 18دصس ء- 2ن1عداقلا ( 5112-

 انمعدا ءل. كلآر زم, 533.) هرعت عماتتتت ةعراع» ءةردااسس 1ةعئالاطسمع زله ععععتنزت نع مماتتتاب انا 7

 خسف ©[ تانامأ 106 10م0 1011855ع "ععاتتك ؟ءرناعينعإا.. عوف صحتطت ةطرمات اهل 01113 اهل 01100 ©«001-

 ءعو هرتصع5 ( ءعععمام 0,) فانصأ ةعئتاتاتسا, ننم0 00316 نان:0ن16 طتطتل ذم فايصوأ 21101

 مود !1ءعا. بس 8, اوعدت 1. وعدت. ح 9. خلا داوم لاب فيرعذ ز ©. "1, 7. 221. 819. 1. فرع

 فيرعقلاز هل. 17, طق“ 8112. ءا 171, 0. 271. - ىضاقلا 2. لضافلا. - 8. مالعالاو فيرعتلا

 خلا ا[. الآ, طم 12619. ءأ لوك وتوت 1. 1. م. 500., انآنأ نارقلا نم مهذا امد 0 نارقلا ىف مهبا اميف

 مونمءيدس !ءوئاس» - 11. 205١ رابخالا 0. ءا 2. ىهتذا ءأ ص١05 ىلع نب 110ءات دمدم نب

 اموءرتنرلا. - 820. - 1. 0 ركاسع نبأ 91, 2. 38. 213164 رسع نبأ 1ععئاتتل', 0عو6 نبأ

 ركاسع 2ءان0ءدلان3 ءدوء 710عاتتل“ 0. ءا 2. ةتطواتاتا7[: فورعملا ىلاسغلا يضل نب ىلع ند نمد

 44 ةذس قوشلا (2 ىركسع ) ركسع نيباب. (1. ا. ه. ]11و دل. 5828. ءا 11 آذآ 0

 ناميشلا ز 61102: 4009-2 61 اناا 60. 355:55 60 خلا ق2 13و: 171-1070 11 0017 7١

 هللا: ءك. 50 1, م. 506. - *1. 151 451:17“ 17. 0١

 8كم - 83. فيفوذث 1٠١ فوهقوذ. 01. 21.8701. ب ةوزعالاب ذ م 22 0 ةرعالاب

 1. علم ال1115 ءدتطألو 113616208. - 6. ندفودلا 61 0010117 2-75 7 خلا ميظعتلا: عا.

 19, 9292:.2. + 9. ميملا ىف قايز 0آ. 171, طا. 18474. - ورسخ ؤ 0. 2. وسخ وهمل.اح *:

 1ع. 1ع 6-8322 ميدل ىف قايز نك. م. 5ق4. ح 7.:نعلا ىف ىتايذ عا. 17

 م::225, ل 8. ىنارفايكلل) 8. 0. 2. ىنارهلابكأل ءا ]ط0 ظكطنقلا. د“ 441: ىدارهلا ايللا, 4

 آلا - 1/4 111 - 1107058 ]1 هات انت دلت 5 0 رن. 81. ءا 0ع 5لوصع !. !.): ها 1-11 "ن5:

 (1100116 ج0 صتز اعدت 01113 ءأ سار وثب ( 0. لكطص 20د. رج. 154.) لعكس 0ان12 وأ. ؟ (ن١1. ه0 1و م

 148.-- 9, ظدم داشاب ىبابر ننمل ءدععربام 5. ءملذئغ5 هدصصعف طقطعما, فذاشباب نباب 1عععات-

 لتس عءوا. 01. ه0: 1, م. 384, 1ص طظكطولا. ص“ 307.7 560:. 1. ل. طل 1275: لاطلاو نيشلاب

 نيتمدكلا , ١ صم. 81051. 111, م. 244: كاش باب عا م. 250. 7 كاضاير 15ط>. ةطائهضم]. اتا 3. 409.,

 وات6 طارد 12 ط5 امل متمتئاتتال5 ءعىدع لأ ءادتت': داشياب , فانلملادأ. رم. 484 (58) ء. رت, 580.

 10 عسن 1. عسن 11 وشع سوخ 1 رشع خسوا. 01. 0ع طمع هردعرع ]لنص 151011. ]. 1. ب

 * 14. 10/1051 ١١ 174-111 111 - 11" ل51 5. 14-111 11-181« (ىأنا ع 1 .10 * 

 آل ل5100 1٠١ 1آ١1 12 نطود7 40 ؟. آآ١1 12[ نل جم.سس 59ج.- 9 ةرببك 1 نرد 760 ىتايز

 ند قلارعلا ليصفلا ىبا١. 10ءاع, اعدأاع

 لطم لكطملا. مر 428. كت +13, 20عضمأ, نا 1ططض لكطقلل. طل 008. خرمصانس لقا. ؟هععص ةلئاعتل

 كرات كو

 61. ؟,: م. 538. - 8. ىمدم لضفلا ىباز 8. 0.2. لود
: 



 وس. 11. م. 3232-7, 674

 ءاتندسص م؟ممانم دعت ممودوعب لمءععأ ةمتطط كلل. م. ة6ت.ح * 15. ق4طدنآ/م01:1 ]!1هطجعسنننعل ١! كطاا

 00711 1421-121: 12 رو ]1ه]ءميروتر»: ملأ. - 8214. - 1. ىليقعلار 8. 0. 2. ىلضفلا. آاه الر ص

 10785. ءا الآ, م. 132183.- 5. غلاحابز 8. 0. 2. غخلاجاب. - * 9, 0ءمن]: .١ طا-0111«'1. ح

 * 11 ةرتعاتات عداتذ «0011109/111': م010115 : 1ع20201عات11. - 852 5ّ.-- 3. ىجوبرؤلا 1 ىجونرؤلا» مد

 * 5. 20طعنز) ٠١ 2مل. ع * 11. لع 85 هعتد ذص ه01منزدععملن 0هعءاتمسو 1. لع 80نعاو طم

 ]عم مممعملو. - * 17, ةعتماتعطتلو ٠١] ؟ةططتتلاأو 5. 8915.

 826. - 6. ىتايز ه“ م. 450. - 7. مهملا ىف ىتايز ها 81, م. 22. - مآ ىباب

 كلولاز 8. 0. 2. كلوملا 8 باي. -ح 10. رمع نالز 8. 0. 2. دفارلا رمع قيال - 825.

 52 غبرألا جيدرفت : ءاءم. 149. عا 1[كمأ. عا ظحعاتم 1, م. 167 (0). - * 4, مع نتدعوأاو 0ع5ععىهلقز

 ممالك : مم ماعم رعأ ن13عوأأدع 1. ع. مععاتمأه71121 120067521311112 0606عجأت 0م ع3 5. 771115323.

 39ه, ,6*  2مموأ ,,011155“ 500ع: 0ع مهوجعاتطاتك لاتات5 ؟مععاوألطان5ك. - 8529. - 4. 50

 0: ديور 2 هوه. تا و: ااهالك )7 هولك اح": ىدابلا ملك !1١ ىذبلا منع ك0

 لمعاكمو وع مودات ءوع ]. انطعع 47ه: هآ -

 8851.-- 4. لباوقلاث : 0.2. لباوقلاو. - 882. - 9. ريثالا مممم3ع: 14 و00 هتاتلاتن»

 موا - 8وع مهاتو»ء ريثألا عمس عا هلستلتق ذماعاات ععد5 كاتطصأ, همص لاه 11 11اتلق. م. ان

 01. ريسيلا م. 384. اذه. 7., ليلقلا ىلع م. 394. اذه. 7., ردانلا ليلقلا الا م. 395. اذه. 2. ءاع. ح

 * 10, زو همماعم» موا عتآ]أ5 "ععاوأتت5 ءهدأن ]. لاه "عاتع]وأات5 عدأر نأ ذص عم دعماعمب 0151ععات لت

 رمرووع زمكلعم] و0111. - 85838. - 2. نينثا !. نيننثإ0 - 4. درو : 62 رح رد 7-007

 مداتوممع |عكتددزررو ]. ع. اذ نأ ءزاتك 261201193 011551 ع>وأزمعاو هنا, ع 887. - 3. نابح نب

 ن0 زم ©ة150١1 !ععتاات“: ل. ©. م عم "و0 نابح ندر انا زو ]رنط. 01055. 1]]5, مرا 43.

 7. رصنلا نب ٠١ رضنلا نب. 015: 10ه هه. م. 268. تا 10ه ©01. م. 157. - 8. رضصلا ىب» ٠١

 ردع با ادح هب خزسا: 8. 0. 12. ىو زئزربوب - 29356 - 29. ريبج نب دعاعمو 0. نب رواد

 ريجا ١ 610 لرتط# 13557 ل111 مضل 1805 حادر ليأ ند: 0 2: حابر ليأ نب. 118 آاطب 0. 11

 مر. 25. عا ]طم 001. م. 227. عا 271.4- 6. ل خرسز 0. 2. ام خس 1 .همعع هللاع# انتا. 61355. 11,

 ان. 1.-- 9, ةرسيه (!. الريسوم): 8. 0. 2. هللا حيع. 61. آئط. ©1955. 19, متم 37.2- 10,

 ىدابولا 5 ىدحامولا. - خماس : 12. 60, 1 و“ دس 01 1 001 1 2351 عدح 21 1 0 ١

 82. 0. 2. طتمات5 >ععءاع |(. خمس. 61. طنط. ©1555. 197 , متنإ 11. ح *؟7. ك1:0116 ٠١١

 061. ]طه 2م. م. 231. *و. 12: كلف 1ر7 ١٠١ 1) نب كل 1 ءلن7. ح 16. 106554

 .١٠ 716زوم» و, - 2 (ههلعتو ماتم ©ةستتكم. 1ص 001. م. 232: ('01هاعبت. ح * 17. ةظظعء

 11167 1خءالم]1 ١١ 12 عنب 7117ه 1/470. 1. متع 3206. - * 90, 5001 5004 ١.1

 طلع عا م. 368. اذ. انآ.

 886. - 7. شاكنلا ٠١ ساحذزلا - 10. :ديتعيز 0. ةيلع كمتعيب فلسلا

 ٠١ فلس. ل 88”. 3. كلذ ىمز 8.0. 1. كلذ ىف 9. ةيهيقفلاو 0. 2. 2ععءاع

 خيهقفلا. قلعت ىلا 0: ل كلعد ل ىلارخا 19: 6 11 - 7]مأو» 1٠١ ءا 11 - 77ه.



 075 1هدهم 11. م. 338-47.

 8838. -- 1. ىضقيذ 8. 0. 2. لع ىضفوي. - 4 ىلداو 8. 2. ىو. ح . خلا حزحز نمغز

 ءا. 0هر“. 111, 182. - 60. موظع ز 0. 2. 2ععام مظعأ ةهلأ انا ءزء 1060 م50 ءموسسعمامتتت

 رك عواده, ودعم 1اعت5ءطعع مصتطت مرنم كانك طتصقملاملع ع ءمل1قلطاتق 18عاذتومع ءديععءاترنولاب

 ةصرتةععاب ؟عياتو الاله زاأ ميتمتسمتع !عواتضاتتل 1710 عاد ط01ء]أ16 ةنتأ ءملتعع انعاتق ءووع لف 06د

 مة ولم, ةانأ ؟لهاادنا ةموع كمه ]ء/ئد/ءت*ةدصت [هلكتك كتضستصحاتمهتطاتف انتمات عمدت ع ءزانذنانع !ًاد"انلتن

 هل16 عا ءةدايصتسأةع ةانات] ]1 ععرنعب - امعان5 (30 0ها. آلآ, 152) 1م هع طقطعات راغلا نع حز حز نف

 ٌلوانتتما فئلظملا زوفنا هل لصح لقثز زاف ىدعف ةلجكب بذل وءو جرئ ردركتأ داعبالاو ةيكنتلا 0

 مييعنلاو هللا ناوضر ليمنو تمرسلا باذعلاو هللا +طخش نم ةاجانلا ىأر ارو زوفللا ةياغ الو هب زاعم ام لكل

 كح نما ملسو هيلع هللا لص ىتلا نعو « بءاملا 05 زوفلا كدنع هب كر تف اللا انعدو مهللا دلخملا

 ام سادذلا ىلا 0 رخآلا مووأاو دللاب نموف وو هقينم ع ردتلف ةنملا لح كيور انلا نأ جرح نأ

 م 0

 ىذلا عامالاب اهندلا ةيدش ل دايعنا نوقدحو هللا نوةح ىفع ظن اكمال زماش ادعو ديلا كل نأ بمحجإ

 خلا هتءادرو كاسم هل نيتي 2 ةبرغخ شو ىد را ماغسالا ىنع هب تا 8 خلا ىع نأز ©

 001: 111, 154. - نةفأذ ا[. 09 له وضأ ب * 8 اه نانو - ةئاعنعست 1١ اه انو 1ك عداد

 81082 ءانكسنأ مويضتعساممت 1؟هدئعارتتانانذ ءاتنعنت. - 1هانن5 ةعااتععا ءمرصتسعضاقتتاتك 1[ ءداندأ م 2س

 ه8«: ى/ع ع« مادلتح ة5ععامع 810102 ءاتاهتتتلت 200 ءابتصت ع5دودع ءكدينع لعضمصداتساي تأ رتاساطاتق |0عو

 مويئاتعساه امصاسصت 1101932 ءاتذصدأ 11ه ةلتوعمصلتاح عزاب انا 107ءارتاطاتق نانتهفأ هرتاتك هلا 20 ءدصح رتاث0-

 انتهطعص لور. - * 11. طعولتم“, عا نفاع | ءورتتعا 1١ طعداتتف“ز نتتمع هاناعصت طعداتاتتلو دتقزمل

 ءوأا ةصاضمتاتت لص مو5]730نن77 - 01. لع ظمأ ء]انان اهاءعدام كيد ه]خ/عد|ع”»أ6 تضتصتم 1, زن.

 182.- 889. - 3. خلا الو انيرز تك. 002 ل1, 28. - 4. جلا رم نير نك 001 مدس 3

 4, خلا اذ نمز كك. 001. 11, 250. * ن0, كوستسمكال 1١ ك8هيسز0ة2اان1. - عز ءمتاعل77 01:65:

 مريم مرتع: طسصرصص»هانأ, طقعنءاتعل. لذع نمصعمس 1014/0« ءاتدعطتلانللت عام 01. 5كطقت'ه كأم رم. 147.

 ام. 9. - قاله. - 1. بعذي .1١ بعذي ام. - ,ةيناخز 0. ظ. ةيفخ. - . ةيالا نع

 60000. يالا نيزعإ. - * 5, 6] - 27101 ءزا ]. هأ - اعلام

 841. - 83. ردقلا اذعز 0. 12. ردقلا اذع قى. - 842. 1. اونيبتز 18. 0.

 اونيب. - 8148. 3. رظنلا قيراطب طخوي امز 8.0.2. رظنلاب فخوي ام. - 81414. 3.صصال
 8. 0. 2. صصأملا - *14. لاو 71هءوتس ١ لادا 81 ءوعبو. ح قالوم دس +. متاخ ىلا ىبأ

 مسد هب 8 ن: ميج 2 15 ةفاح نبا ..دا١ 6001: 01عان75. مل منت. غ 0 ةرمج ىلا نواز 0. 2. 30011 ا!

 ةل6. - خلا رفاس ولز هك. رت. 1ةان. - * 83. الانرو ل عز 1٠١ طاجن لو ءأز. 01. اانم

 601. رب. 2406. 315. 1 مهعرباذ 13: 005 0: مهحرأا كيع (ند) مهربأ. بك طوسلو: )0

 :د روجك و ال ةطاببوا كك "57 رومسغن 0. ءا 1”. زصلاتانلل) 20ال1 تهلئاتعاتلاا] عدوع ٠نانلتتا. - 4ي فدمدت

 ىنيسلاو 8. 0. 1. ماعتأال5 عا 1ععاتانك : فورعم ا ىناهقصالا رفعج+ نب كمدت نب هللا نوع كمدت لبا

 خيشلا 1٠١( قناج) ناب. - مع ةذسز لق. ان.1'. خ11 خمس. 01١( رد. 100. ءا آر زرت. 288., نانأ ىنسملا ١ععاع

 م10 ىنيسلا !ءوتات. 10عءعرد انانعر“ مر. 3204. ءا 3230. - 5. هلم خنسز 8. 0. 2. مالق خذسا
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 98: 0 لماتتلا خياهن الآ, 0“ 14079. 5أذ0ع ال0 6 ءان5 ليواثتلا خياهنا ح * 7 571:

 1زوو[ن.- قاله. - 2. ىيدلا سوشز 0. 2. مشاه ىنا نيدلا سوش.- 3. ماللا ىف قايز © الو

 م. 11060. | 60. نيتس 1. نيتس قر. - 9. ظفح امز 0. 2. همظفح امم. - .920*  ءا م. 349.

 *[. * 29, * 3. اد. 01يوم ٠١ 1م: كارم. ح ةلله. - 2. ميما ق قايز هك. "7, هن. 11534.

 5 ىسال نبذ 02 ندد نب يدم. 8ععاع. 01. 1ةطص ةكطحللا. صلع 621. 5. ءةنملعنت ©0117-

 دعما م 02 12 82. 0. 2. نال. 3196.- 60. نموا جتفز ء[. 137, م838359:.2. عابالآ, مل. 13578. ل-

 * 7. كيس ةيول. هل ليسن ع 850. - 3. ناميلس وع لئاقم ىباز 8. 0. 2. نباوه لتاقم

 نرانهميمل اس“ 82عءاعه. 05 "ل, م. 114. .ءأ ةمم. 1816051. 11, م. 28. 8 ريبكتلاو 0, 1 رميبكلاو.

 0 خلا ركب نأ ريسفتز تأ. ملل. 3188. - *6. كا * 7. 1 ر11هءمضان] ٠١ 1 0ءماغ]ء

 ++. 8901هزرردؤتد ٠١| آان 5014

 8:51. - 7. هلحم ىف انركذز 0. 2. امهلحم ى اهانركت. -, 8. مسع ةئس: 60001 طيس
 مرسلا 00 7 2: 11050: 6[ 11 01555  كلل1 رثش 60 10 نابيدح نب ٠١ نابح نب 11

 انوع مرن. 3164. - * 5. 15: 00,5 |. آد: كطلاراو. - * 91. ظضعرن 11«: رنا. ظغ عع ]ل1 نا»

 ل 85:52. 1. قارعلاز 0. 2. قارفلا. - 2. دعيجبز 0000. دعيمجكاب. - ناعمسلاز ك١ 0

 1 نامسلا تك 4. و خمس د ل0. بز” يسر (): 1 |[ترسارجتسا ىلا 02 6 1 121 ا

 5 عرر»' روز هل. ىعرببيرمعيبن. ح * 16. هتك كاضتالتك همس اآصكت عمت ادعت ممائتدك: ءانن ةاستاتك ةماعو هم

 همر مهوزأن5 عدا. - *91. 81- خلع طاعا1ص 1. عاد جلعاد ال عزت. ع 8353. 1. ىزغألا 07
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 19, مرن. 8156. - 7. بانالاز ك000. تاياآلاز كك صم 3860. - 9. غمالك 1. دمالك انا 18 0.

 عز 2. - 1؟عدطو يسمن م13ع1ع27عا2 011011 رههست , 16 ©. 11 2997., م. 486. اذ. 3. ءاع. -

 ]م 004. آنأمو. م. 388. !1ءوعئاتتع بكأواألا ريس عا انطع» 01ءئاتت» 0ع ءطق00010513 001م ءاكتللأ

 عا هععءاعوزدكالعو ةععردعب - *19, ع1-1 1: 10اه55ع مماتاتك: ع1-ة 1:

 /(86. - 5. ىفوللا: كل. ىمرالا, 0. ىموللا. 01. آ, م. 15388. - 17. ميلل ىف قامذ
 كلام. 506. - * 19, 1267 ردق ٠١ 19" راق. ح !482. - 1. ريسفتلا ىف ربسببت ز ©. طل 3415.

 9. اغيرمتز هك. 01عمام 11, م. 481. ل 10. خلا تاءارقلا ىف ريسينز هل 111, مل. 4468. ءأ 02.

 1, م. 504. - ك(كهه. - 83. ىلهابلاو 8. 0. 2. ىقلاألا. 8ععاع. 01. 5037. ]م 01355. 1

 م1, 1-1587 4 00 ةئسز 80 0. 2. م غتسا لعناع“ 266 10 -- 5 را نا
 ىرزمملا - 10. ريسيتلاز ل١ 8.2 0. 2. نيريسيتلا. - ىرغصلاو ىربللا: 0. ريغصلاو ريبلا. -

 * م, 17247411 1. 7147ه ع]نأت. ح همصم 750 ءاع. 1٠١ ةصصم 705 (ذمع. 24. لان1. 13805). - ه9.

 1 وهز نبذ 82. 06 2. ره ني. ع 2. كيهشنز 8. 0. 2. كهشي. - 8. تاسقطسأالا :

 82. 0. 2. طاطقسالا عا تاطاقسالا - *6. 72ءرب 74مءوثور» ١١ طق رو ]1:ءووبر». حج 190.

 92. ةانأ ىلع لعاعص لات , جانأ نبأ ةضاع ىزوذل زموعمعملنص. - 7. لوالا !اذعوز 000. هذعو

 لوالا. 65 والا اذعمو : عا طمع م:ةعواقماتات5 (1. ع. م22ع1ء"عملان12 ) وأ. ح ةخوسايلا روغتلا :

 10ءرص اناطعر 1, 0.6

 /(91. - ه8. ءافعضلا ىفز ءك. ]1[, سرب 78528. 9. ىلقعلا !. ىليقعلا. 01. آئط. 0355.

 كلر مرا 42. - 10, 220 ةوثيخ نبأ ىبأ تعلعتع وانأذ ممدولا 1عوودلادسس ءد5دء ةمثيخ أ

 م. 591. عا آئط. ©1355. 5111, م 28. قىأ هطواقأ طتخ 2224., انطخ 764 12 عنب 701 ءأ#» ةج-

 معالداست, نانأ ةلئطسع (1: قل: ل7 هن[ 8 مدجه) عدا دقت مدلعتم ( كاني 1[ ءقاعميرتم). 11. اكانهلاو

 ةزمع لدطأم ءةدمكلام 01. 30 آ, م. 288. - 11. متاخ كا نبذل ٠١ متاح ىنأ نبال. 1

 ركعاز ٠١ 0عمن]ز. ع * 189. 11: فكطأ 16111: 1١ 1+ كطذ 11ثمن»». ح ال92. - 1. تايفقثلا :



 009 مط. 11. زر. 492-01

 نأ. 1, طم 398. - 5. ىف معوز للا 8. 0. 1. نموهمو. ل 9. هدنسيز 8. 0. 1. هدنسبو.

 10. ىلايدبيبقلا ٠ قئتابيَبقلا 01101 12.610 عزك ععمموتت 11, م: 388:-خ 41 ىشكلازو ءا 30 م.

 37075: 116 ىتمكلا. 2 * 37 65 1: اناس. خخ *160 انه نا 1. 0008[ نان. - 2 9

 1. 2050 ىدهيحوتلا 0. عا 2. 00ه: ةدامعبرا ةخذس لبيق قوتلا. - 8. داوفلا جلقو هك

 11, مش 9152. ءا 9107. - 4. ىويسوطلا, 0ع وندم دءاواتكم ؟ةنتك (ءآ» قسصاطما. عنوتتات. م.

 185. ءا 0ةأ. طامق. م. 348.) لت 5زتاناهله ةانلتا, 2 ىوديسوط ءا 11515 ان155 ةدوامازوع عوار اس

 0. عيصاز 8. 0. 2. غبصا. 01. 97, م. 41. - 6. حمسلا ناب 1٠١ صمسلا باب. 01: 111, صد 3.

 110. م. 620 ءاع. - 7. بواقلا رامثذ 6. 1, 0. 1427. -ج * 19. ل6:21:هن117 1. 1 د:-ءاووبرب ب.

 * 16. لعس ءنهتا 1. امامسح ةسصرصاءعاتاتتا. - 291. - 2. فلاس ىلعز 2. فلاسل ىلع. هفدرأ ذ

 0. 2. درو. ح 8. بويل ىدو د7. 41406: بوريذل ىلل. - 5. بيكذلا 1. © نيحلا بيان.

 كك 67 12| طنش 1 6ءالا1 2. 0.2: 47 غمس 01. 01162: 117) مث 259: 10: ءاملعلا تر

 ءم0. ؟لكم0لماز. 1. 1". 85: 2 قاروالا. ب *8, 2620015وز210 ]م136عع0عصاع اعاتتزت 016 1. ع. 121:8 -

 اعمعتساع ءأ ما"هعاعتتام اعطدممد"ع دم هطواق27اع. - * 5, ازطا1 1. ع. 001ه. - * 19: ةمصم

 681 ءعاع. ٠١ هسصم 672 (ذصع. 18. دانل. 1273). - * 15. 150011. ل7401 (2. ىدابعلا ). 3

 249:5. - 6. رمثلا) 2000. ةرمثلا. - 01, 8دسملل. 5رعع. م. 222 (652), نطل ىنسلا هل ةّنسلا
 لعرت؟هلانل م. ع 7. ىينللا 8.2. ىفنألا 86واع. 05. 0رتعمأم ]آ, م. 438: - .* 19 وسع

 طولذاؤ 1. [ة

 2496. - 3. ةرمثلا رييمجع0و ازاتعاتتك ]ئط1هدتتطت 5110102. 01. 1”ةلندتع. 1آ' , م. 147 هب

 ءا 1[ءواققكر قدم. انا. 111, م. 721 هن. - 2ع ىذولقلا سويملطب كك طظقطم ذص عزمت. آلام 7عءئام

 1827. 19..11: (!آماعالم 1]8.)  ءو1. 147. ءا 148.- 4 اطمورطنا «0016غعو هدصصعوز ءمرتتت مانسست

 عد اطمر نطكا 5 اطمار نطكا عريمج مدن مدمج م. (©1. (©ةلم ءمل0. طصعو. هر ملف. 8رتاممت. 11, 2.

 م. 197. - 60. ىلامثلا) 2. ىلامشلا. - 11. نابح نباز 8. 2. نايح ىبا. -  ىقطانلا: ل

 * 0. ىملضسعلو 1. ةبوعوس» قيريمعم. ع * 7, كونو لز5رتاتامز ةرتاتل 61236عم5: 7004 2000

 ةلعلوؤو, - * 10. 12711 ء]خ1 1. 2741. - !ل9. - 2. ىتوالاز 8.0.2, صقاع ىدوالا. 01

 1, م. 559. - 2498. - 9. هم ظئسز 8. 0.2. طلصاتلك 26عءاع 9. ظفس. ©! ©0600. ؟زصلمان.

 الا. 17. ص 141. 101. 1027. - * 4. 12073001 ع ىوسرج "01015. 0 ىوسورب 5. ىوهسورب 120-

 #تة(وعاتت,. - 2992. - 2 تافخاوم 1 تافدحازم» 0 اع كاما هانا اننا ل١ 100:

 7. راثالا عماجنز تل. 91و م. 271. - 8ة8. #6 ظلسز 0. 1. م* ظذس. 8ععاع. 01.1, رت. 149

 421 كاع. - 10. نآرقلا ماكحا عماجرز كن صن 3880. - +9. 2160: 1. 11هنط00: 5. ]16م
 طماعأر 1161101 ه. ]1 هناحنلسن. -ح 500.- 3 ىدقيملاز 8. 0. 2. ىدبيملا - 8. ةيدغالاو :

 60. 2. معاد ةيذغالاو. 001١ 1, م. 228., 1, م1.11278., 171, ن12623:.1.- *9. 70ه 1. 07"7:/]و

 اعواع ؟؟ن5اعمأ عال ءارلا نوكسب“ 01.50 رم. 254. * 15. ءا * 16, 1044“7/:111 1. نطتعنع 1110/7“

 85016.--- 60. ميملا ىف ىقايز كك 11, م. 122. - 7. تاداعسلا نبال 1١ تاداعسلا قال.
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 كوس, 11: م. 501-512 0100

 01. 97, م. 176. - 8. ريكا ىباز 0. 0. وهثالا نبا. - 11. لقذ 1. لفت. ح * 13. ©01مان5ؤ -

 ءمصاتصعمع ل. ع. لص ونتتم هعرع انطانه5ذ (2ه011هصانلات 35200216405 12 1121121 6011ععزام ع 01. 7, م

 10638. - 1: - ءاد عساف ١٠١ كلن نعي ف1. - * 19, اههلئانمدع ةدصعأانتطت 1. 50021212611111.

 ئ(02. - *3. داقاتام 1. ع. 0ععععاه, مهعععماج مرةهعالعو. - *8. ءمعمتانم همم هان

 - نناانعملح هزأ 1. ءمعمتانم ل1 ءاتمصت5ؤ 5. عام ءانالمصلتد , ه2 17عاوأم1ع5و زم 1ع1عاظعم00 انا111[112»

 01, 111, م. 25.- 2508. - 1. نيفلاسلاب: 0. نيمدقتملاب , 5. نيقباسلاب. - 83. (0. هذه) اذه

 باتللاز ل. 2. 0. 2. بماآلا اذه. - 1: 0. اهو كك 53101 60 07 1 اهب ىلوا.

 6 هركذيذ 280 0 ركذي. ل 9. هتعيذاو .٠! دعيذأاو انأ 28. 0. ['. 10. ةيوري نمز 3.8

 1”. ةياور نع. - 5805. -- 3. نيبتسوز 0. 2. نيعستور, 0100 م10 5عمكات 10عأ 2238515 همصح

 ؟ءملا. - ه8. رظنز كي 8. 0. 2. ةءاع ريظن. - افصوز 0. 1. 5. اعضور. - 11 باج

 عيجرلا , و04 001665 هرصمع5 طفطعما, ١! غبمجلا نيابي. 01. هه 1, م. 168. ءا 1آ, م. 61. -

 اييرقف 10. خنسز 8. 0. 2. #1 خيسا د * 14. نيإ - مسمع عاتاز ممالاتك : نانأ ةأمل]علتت 015من-

 ةئاتممأ ذم انطرم 2ععكل ( عا. فض 2445.) هطووءئالولمع 015مهولاتوصعتص ىععاتلاتك هزاع ح * 16.

 ةطتماماه556 1١ 6, 381026ضا15 م115255©.

 ت06. - 1. وسم 8:10:11. رسبت. ك9: ىمخكالاز 2. طلع ءا ةلثدك ىمحكاللا. ذه

 10. اهعمجز 0. آ“ اًعمح 1.١ ع. طلع ائاطو" هرصصتاتت» ءمرتتموزوولصع هع ؟ءاعضاطاتف ةهما1ءوتام ح

 11 رشح عبرا م0 اةرشع عيرأ - *90. ةءالواوك طقطاتلاز مئهم3ع: هم مدعوم ةءطمانع طقع

 انءاتوصاتتت» زو ىاعرعدسل تدع لزا10همصع 1. ع. م01". - 50". - 1. ىنيعز 0. ىذبع نبذ | نب

 سنع 3 راوذالا عماج : نأ 771, م: 146. - 0: قايد مك الوم. 377.6- 90

 28. 0. 1. لعيب ام, ذك. كليعي ام. - 10. ليواتلا عماجز ءآك. مري 3226. - 508. - 5.

 خيفشل : 1. 0 مح 01. م:2عاعرعو ], ص. 291. - 8. رهمهالل 62000. ربهمالا اس ني:

 8. 0. 1. بئاكلا كمد. 0 طلعت , عدلا. ةك. آ], م. 212 هن. - 9. غةلود نيرشعو ةسود

 ملل. نيوررنعو. -ح 10 خيراوتلا عماجز 2ع[. 8زاا]وععدمط. 1ملعدز ام اطع 11ئ5أ. ه5 ل[هنط قتال

 1مننو طوع ظاانما 1, م. 09-1, - 5509. - 4. نابز 0. 1. نابوو.د 9. كدلحمز 0

 تاداومنب. 11. نيمسف ىف ٠١ نيوسف ىلع. - *17. 01]ةرءانا ٠١ 01] 100, مانمما»

 2:10. - 5. سنرفغلا نبالذ 0. 2. سنرفعلا نبال. - 9. تاياكتل عماجز 7711, م. 286.,
 م. 1242 : تاياردلا عماوتو تاياكألا عماوج, ةا د“ 1278: عماج. - 11. ىفاثلا ناخ داوم. الذ

 زاد. 601. ءافلقل ةيكاف هل. 1ءعوامعر م. 5257111 * *) ها ©ءدئط. ل. 0ص. طلعطالع. 1, م. 166. 3)
 *  5. ط0 6م7:6ا1عمانا12: 61. 5طقتمكأ. ع0. (نان"عامط م.

 .511٠ -- 1. ناخ دمدصز ناخ دوم !6جءم0ان12 ءدوع م0560. - 4. رردلا عماج :

 01111710409: تا هجاوشلز 2100 ميس اودحا د 100 تاظدرقت اة( تاضيرعذ

 رباك الا. س٠ اهعقواوز 2. 1“. اهفقوار. -ح * 6. ءا- طهلعسصز 10هتامكدع ع1- طلع عرض. نانا

 وم عات5 ةع5دع ؟10عانس - 2512. 3 مجدكصلا عماجز ها: 1[, هش 9077. ءا 771, هلا 3.

 14388. 14773, - * 1. ءار نبإ ع 0عوعرتموأأا, 1. عا ءاتكام01 عا !زاطانتلال0. ع ىر,عأت““ لعاعمل ان.



 001 1مم 11. 3, 513 -

 ا مدس 2 نابسلا و 0 قايسأا. حم 0 كتنيددات الا نم : ا 0 ثيداحالا كتيببح نم. --

 8. دراوز 6000. ةظدراو.- 9. عامجالا ىلع !. لامجالا ىلع. - 10. هدعبز 82. 0. 1”. انهدعب.

 ىربرفلا ز 000. ةعرم معز اه. - *  19, عا لا05ةلاناتز م0115: عا 9111313 211610111311111. ل

 تاء. - 1. ترجكتسا: 8. 0. 2. :عءاند5ك ترخةسا. - 4. اهميدقت ىل !. امهميدقت ىفإا 9.

 ىنذلا نم 1٠ ىلا منع اقاعزمزر 8. 0. 2. عام 6 لل لصقل ]1. لكصؤيب. 92*  ب

 كالا 267” ه ١٠١ لاني 27م“ ع * 16, ءا ةصاعتلتتسب ع ةمععاهأ ل. عا زصاعتلاتل3 ءاتاتت 516 8

 هننعامرتاوأع ه8عائار عم ءمصقتا1 هر انأ 1110 13011312 218111136210 8[11أ111 7205]210زا00طأ5ؤ, 0118127 1060

 «زان5ك 1صكعات مان0مم15 م1ةعرب] ولا. - 18, ]م تدا1110 - ءورزاو - ءولاتصا 1. ]ص طتانتاإا[5 - ءورتزاتانانك

 ل كانوا, - *19,. زم ةلزوؤ تم جالو تم هلو 1. اع: طص ةالآأؤ. - مك. -ح 9 نعد

 0121265 م10 اهدعري. -ح 3. م 8. 0. 2. اهيو. ل 5. نيدوز 2. نيبموز 2. 5. يي كح

 0. اهنويبز 0 1 اههدير. حا 11 ةمجرخلا قرااغت 267 1 ةهجرفلا نم. 205390 م18

 6«. ةلطتتع ؟ةعانوو. ب * 5, 1 6مود72117 د6, دنا آ[عصتسقاك ؟"اتلأر ةلكع 1في7 (/عءعدتمو نا ةآدتطط ءال.

 م. 222. هك. 5نممأ. م. 193., ةزكالع 905/111161/7:17(1 نأ طعاكم ععمعال م آ]1, مر 500. كب 11 ءانتك. م. 8.

 516. - 1. ةفخو ىلا 8. 0. 2. 8. عقلا 2. هذه نعزو 8. 0. 2. هذه نمي.

 باغكلاز 1106177 بايلاا - 83. ترش تعد اوو 8. 0 1 تشل. ح م5176. 1. عوضومب : 15

 لا عضومبا كك ١9 اقلعمو 4018: 0: 1: اهلوما حاب 40ه امور ظتاظ: 0:15. رطواح -
 وانا 12١ 0. 2. لئاسكاو. حا 18. ااممإ وازر 0-8:1:..وان 7 , 19:١ عيتلاو زا 8:0. عيتتلاو.
 3 يلهب كك 6 ةفلعتملا 1١١ 00 29. ةقلعلا -- 8:0 ولون فشلا 8.60.12. هلو 8519: 1
 نع اجراخ: 8. 0. 2. نم اجراخ. - 4. ةيقيلز كلل 8. 1. ةيفيك, 0. ةيقيك. - عقووز 0.

 عقو. ل 8. نيربعلاز كلل 8. 1. اهب نيربعلا, 0. اهنع نيربعملا0 -ح 10. ةنس رشع ةتسز 0.

 ةنس رشع ةالس ىلإ غيت 0. ةلايسوو غ2. - 11. توجتسا .1١ ترخفسا. 01. م. 514.

 520. - 2. بكارهز بكرم. 7 ناكوذ 0. 2. وه ناكود 4. ىلاعت ناكود 8. ةيوع ناكو.

 4 .هقياورز 0. 0. 1". هقاور. هفلوم نمز 8. 0. 1. هفلوم نم ىرماب. - 8. ةمدقز
 ظكمللق. - 10. 850 ةئسز 0. 1. مورنمونوتم "ع, غمس. 01: آئط. 0هو5. الر طل 538. - هكلذلوز

 0 ئكلذكو. - طووأ ليق 8. زدوءلثلا وه هدايز , 0. وه جارد آ*'. وم ةدايزر كلو. 18

 ا0ان15 ]!وءانو 0ععوإ. - * 14. تكتسص ]11م - مروعتمعأ 1٠١ بيست 1001:7006 عم (ذ. ع. 8ةعطلجلدت)

 انلانسنت ؟عولرتعا,ب - * (7, نيوررر ب [1ععماتجت 1. ناتولت مع“ !!ععصاتقس 00ءعملأز زد اعائاتك

 معععموز هرمعرت عععرتأا (ةعلل. عدد دم هلذ ]مكو ةتتعاماع 3011:ع9أ).

 521. -- 83. ها 4. هوكعفز 2000. هددعف. - هتياوراز هل. 5. ةياوولا“ آععو هقياور.
 ل 7. ىتاشللاوز 0. 0. 1“. ىلاشالاو . حرشخلا ٠ جورمتنلا. - *9. ءةمتاح .1٠ ءوزتأاو ءزع

 ءةزنذلعرد» معععووزوصعي - * 4 ذم قمع ح انملتلتا ١! مدضعس زذص ئصع ةهردعتتك 5 1701: 8*7 ذمكم

 ةفللرع همم ممانستاب عوطتوتتع هآط ءولتذذددنت لص ةكانقلت اعجاسم "عععمدأ ةصعصت 200 عععرتزاب ح * مب

 اناعرتم عوتتاتلت ١ - موععا 1. ءزدك :ءاولاتمدسعلت> 1”: م«طد» 1 نءاواتمصع زمآعرلم"عات عدعع لزج عرتنوا.

 *؟ 7. نص - لعععلعنعا ىلا. ونت لله موياعتت دمص د 1207:7476 ذرتكم هنلتك عوام سم +14
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 مورست 11: م. 521-532. 002

 1موطر» اع عنان: كم م. 515. - * 19. -لغءد] هيأ 10:امكوع. «ععاناك : 1غ0و] هنا. ح 59و

 9. بلهملاز ءأء لانص 001. م. ٠-2083 ءانلطط 101. من 283. تا 8 هللا كيجع وباز 8. 0. 1“. ودأ

 هللا :ةيع. بس. 5. اهقعو 8. 2..0. عقعم برا 6. بارض ةز 0. يارسوتب 2: يارموم اسس ,184), نإ
 ريخأأز 8. 0. 2. ريثلا. 01. 1, ص 1054. - 12. ,ىراوتملا: 2. ىزانملا, 9. 15. انا "10 عانت 26 6اناق
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 11.6-- 5. ىنيموغلا 0., ىنيمرغلا 8. 2. 110ع 300:اةصدعداست ع 00ه نطهوطقع ؟[1ةدع-

 اذال5 كتان ءدذع ؟10عاتتت', نطت كم0. ؟؟ذصلو. ىنيمرغلا , 1.ع70ع5515 ىنيمرعلا !ءعوأا. شك 600.

 اكلملمان. هلتطسك (ةلحام مس 188. 101. 128») ىنومزغلا طروعإعللا. - 8. 202169 سربكب 5

 لق ءانار ءر»ى ماخمداتس كوطلاتل1 علام  ؟7هرتع هعانت انا" سرمكب و سوهكب 0. هه. ع«م0: 1100. 31

 287.), سركهيج (10ط. ءاطرئضضما. ةاتط ه. ةهل). ©هالسطوعطت طقعن للعلا: سربوكنم لاقيو سربكب

 0( مامالا كونم) مانالا ىلوم ىكوتلا نويدلا مأ عاجل ودأو لتاضفلا وبا (6ع00. 10 شروبوكذم)

 17١( شوبرسلاو) شودرشلاو ءابقلا دافجالا ىز سلي ناكو لوصالاو دقفلاب فراع يقف هللا ىيدل رصافلا

 ىواخل باتك هلو ةداوفسو نئسمدا للعب دال غمد تاممو عنتماف ةاضقلا ءاضق رصفذخسالا ةفياشل حيبطع ضرءو

 ظفاسأل هنع ثدحو عماللا رولا هاهم ىواحطلا ةديقع حرش هلو ىرودقلا رصةخ وك هقفلا ىف

 ةثامتسو نيسمخو نيتنثا ةنس رفص فصتنم هتافو ىعهذلا جر تلق ىطايمدلا - 0مانو ىواخل
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 1لعرم ءعدوع ؟للعاس نمل ذملعو 17, م. 11620. ةيفنأل عورذ ىف رصتخم ةممعااةلتنت» - 10 ةيذر د

 معا 8.2. 5. بقر. نس * 15: 2261و ىصو 30. كانا. ح 12. -- 8. ىناعملا عيمج ل

 11من 524255 كرا 27-7126 هيما تسلا 1209.0: نشا 1112.01 2:7 ه5: جمس اد 4 و

 505 ءاع. 1. ةصصم 905 (مع. 8. كنه. 1499). - * 18. ءعئامتتمدت5 هع. ©ه:جرتز. - 117.

 4 رهسلا بويدحر هأ. 1, م. 1457ة., ظالتماأب ظالطل1هق. آ1ه0. ], م. 127-121. ءأ 1101عوت, 2ءدعءاتمأم

 09(. 50-42. .15.- 3 خلا كملو 7١ 1063 هرماتك الو مل“ 10040. - 7 قوتفلا

 |3802 كنس 8. 0. 2. ءا رثالا ةصالخ 101. 807: نيئنثا ةنس طساوا ىف ليعهسأ خيشلا ةافو تناكو

 ىكرتلا قئاقشلا لدذ ىف يون نبا اذه ركذ فلاو نيبعبرأو.

 16. - 83. ىريمضلاز 0. ىرميصلا, 2. ىرممضلا. - * 5. 227 يرو وننم0 لانعع

 (0ةرسدات5 5عتتموأ (. عءاتدطت آطعال. ععمع“ 11, م. 185.), متسع طستطل ذه 129/80717767278 ؟10ءانتن“ 23171327-

 لاتست 6 06 الاتطط عال. م. 165. اناتلام 001 5ممأ. رت. 147., عاجل. 560816 11, 2: 186. ءا

 ةريمض ودأ ذم لطص 001.6 م. 73. - * 11. 15 اهيسسعرب ع ةافات1 عائعضأز ممائاتك: تطأ هراثتق

 عووعأا ممتن 1عرتتتت ةزاطأ ءمصاتضم1ةةدتانزتت, - * 19, 80708 1. ههنا 1. 4 5

 ىناهفصالا: 2. ىللاهغصالا ىلع نب. 126ءاع. 015 آئط. 01355. ظكار طل ك48., انطأ ىمومتلا 0 ىهينلا

 ةرمءالولن“. - 9. فاكلا ىف ىقايز كك. 7, مل» 10171. ءكك. 10234. عا 10386. - * 83. 1 77107-

 قوات 1. 11: 110ززمعي - * 8. لق عرب - ءاتعإم ]فتات 1٠١ ظعت: هلل: 1ظ1- 1؟[م]ر فروت. ع * 11 ائطحتل

 م:هطواتممت_ؤو - لعوعرتأا ]. انانتلم ةذسنان ط1 - 110ززءأ 11 10712 هآ -دآ هز ءأ ذصختوطتاتتك عوام ع

 * 19. 301000321011111: 2006: عا كنصط]137111. - 18ه, 2. عضاز مه“ 0(: 5 عفصأ» 2

 4. ربكالا مجخلا ب ونان:00 006 ةلمطقط ءاتءتق ممداسافل ءاذص 4. !اعوئاتتلز 8. 0.28. 5. ربكالا جحا.

 كك 5١ يملا: 001005: ظئيبلا لك 7 ىسيع يح ته. مل.“ 4403. - 9. راوذالا راوناز

 راوثالا رونا. - ىلينمل نيز 2. دمدا6 ىلينللا > 10. نادرمهاشت ه١ نوومعاش, 8.2. نادرعاتش.
 -- *9. 1160-81 طةوعوذص عا ا. 010-81 ط1م عا, - * 192. 741" ى1 1. 711 ء»موق. 1. 1ص آعكطقلل,

 م 114. ءا كصص. 81051. ]آ1, ص. 156 5ن. عا 168. 1ط1 ةصص0م 218 15[12201 5وع 01ءاتتت“ 1طص

 1كط ل! ئ]عذلت ةتال1110116ع 21111113 01711361710181. - 119, - 1. مف خذنسر انآ عانس هلتدك 1ععئاتتل“

 070011 2.1800: 0. 1. م تس ١ 11[ 0112116226156 120: 301112. 25191. 1889- 39121- مو 11. 6

 05 نسل ١ 27 اهيللاق قايزأ أ. 17, 2111550. 3 ديسدالا كتاللملزا 01 119, م. 202. --

 5 راوذالا فذادح ر ©. 171, م1. 13434. - .5*  ع]- ]مور 101135556: ع]1-ا125 50016ا9ات5 طاتح

 22328ع انأ آ11, م. 161. - 1517-81 عأز 10اه55ع: 81-آ[125179عءاب - *11. 7671و و انا

 21عماصسدإلتل عا 0ع [دصمب عم, 2ل'ى) لع كادصع زد 1طص ةكطقلا. اننهكصقا. 1, م. 602. - 20.

 2. ءاقلا ىف فيسز ها. 11, د“ 2890. - 6. اباوباز 0. 2. 2ءءائانك اباي. - 9. فطنملا ىمذ 0و
 8, معءاتانك فقطنلا قت. - *9, ؟مناعمز مماتانك : 01.

 21. - 1. ىلح# ةثامثلت قز 2. تادلد# ختالث ىفإ - 8. خلا اوعيتاوز ءا. 001. 11, 96. -

 10, 0010115 قئاقأل قفداقش 17 0 07 قداحكا فئاقش ه2 عا]و 111. ل
 م 6ع 2 هَ

 قداقشلا فداكح ب ءأ 115, م. 67., دنانأ ءم01غع5 هدددع5 معمعرستت فداقتت فداقح عانت.
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 دوو. 4. ضهرعلا 8201 ضيرقلا» 7-لا 8 ىراخيلاز 0 ىتاجكاجلا ندد 2 ىثاجيلا الا

 ؟10لعاس» معاند. - * 15. ظوان فت[: اهءاهكذدءع: زهير. - 28. - 1. رغصالاو ريكالا 0[تانق

 ممزاتك أ مدتماتك ةلئمأ 2 عولخع ؟10عصاتمللا - 3. ثيحخلا ملعز هل. الر مل“ 10688. 0 انهع طانع

 معياتص عما عمات ءداتممتك ءونتكذو 0هماهصلهي ةتصعاتادنل, هذ آ>عم ماهععأاب 0155ءضامأ1مدع انهعاها0. لح

 + [5, 2هدا ر, عا نودع ذانصأ ةلتق'“ 200ع: 8دعع مهنتك, نأ 5ام178 01ءاننص عوار هماتتتلع انان15ةلأ

 (05:1 ء- ! رهان[: طصصماتملا١ - ل4. - 4. ةعيرشلا مولعز 0. عوشملا مولع, 2. ةيبعر ثلا مولع -

 * ع ل1 ءعءان“ز ممائاتك : لأ عااتلت 5. ءمهكداتاتاان3 عوار - * 9, ءمم1عدوزومعأات 3ع. اهعااقطتم

 206. - 2. هيقفلا ةفيظو ىمز 8. 2. ةيهقفلا ةفيظو نم, 0. ةيهقفلا فئاظولا/ ع 5.
 دوعمس اوك ةولصواوز كل. 18. 2.5. ةعمس امك هلصوأو. - 25. - 1. ةظفح امز 0. 2. ظفح ام. --

 2. ترذوغذ ٠١ ترفوتف. - مهلا لازز 0. مههلا تلاز. 60. مئارعلاز ىكل' 5. ميارقلا - 28»

 - 1 خلا لوا 0 نك. آ], م. 80. - *5 رعب قلوالعت# طلع ةعتردأ, كانصاتهو 1, م. 80: المع

 ىمعؤن/ر معع طملزع دولتذ ءعرئاع لع تصتعع عنه طاتزاتك مماطتمأك اةطقعءات مالمدع عااتل 216

 [نامدونع ؟هتتحن ة0دتاأل مماعدأ, ءا عون طنع ىمابعت/و نيم طمع همددعم ءنعاطتتنق ااه 5ع

 زمكتعمن. طع ىوطأ# ءك. ؟. 2«. 0ةسصلت5 ذانط ؟06ع بروح ب لع ىمؤعتإ آ1ادص 0هأ. م. 36. - 29.

 .47*  معز 1م؟0ءواتنمصعمب ٠١] ع. م”ععواتممعاتت 5مالعصصصسعات 5. ءعمصم 0168202. - 80. - *7.

 ءمرععأ 1١] ع. ءورعتع م0ماعقأر عا 208 0م115 ء5أن

 81. -- 2. اهدحوز كله اهدجوو. 110اننا“ اهديحو !6ععرلاتم» عأ (7306841013 655:

 1ا5وانع !0عاتلا) ©عاتانات112 .[359515001١10 -ح 8, مهنامبأ فى اوأر الوز ذل. مهنايدا ىق ادر الور 6 ادار الو

 مهذايدا ىف, 0. نأ معرت ءرمالذ نهم 5ا10عأ مهتتايد مهلمك مرثو. * 4, ممم ان01ةدللطاتك 1٠١ ع.

 ناندع ممم دانا 3عاتلتت عادات ن011:عر5ولأ5ؤ - *5. هم]10و اعائااتكؤ 5. دانم18,. - 826. - 1.

 ةذحارلا اويعتذز ثم ةحاولا اوعيتفإ ل 6. هللا دبع قياوز 2. هللا طويبع ناو. عممعتتقتت. 00[. اا

 013م5. كلر مم. 9. ح8 طولاو 1١ اطولاو. حب 9.,نيزر باتك: م لآ, ل 24450
 لح 9, 5عزل مهب 0. ةلعماسد» ٠. طقطعأ 20 !مععضقمت ءأ دانكمععاهلات طات]ال5 ؟0عءأ5 5ءعتل مام 3

 مما320303. طمواعدأا ه0 ؟عيئاتاند ع0ل] ,ى,ةالممع عماتاللل7 , 92110 605 (201 2ع6ع556ع ع5أر طع ع. ال

 2عععووزاهاعلتج تمص 170 21126). - * 4. ن00ع زانإ - ةصماتو5و12285 م0 ماع: انا اناطع ع؟50ععأ

 ءمرت15دأةدأرصاتق هرتتصلاتل2 !ناطزخمزناننتت 65 0ع مع ءما1ععامرتاا. - * 7. ملتدأ 00100 - مع 0ع 5ماتاألو

 نانتلع 1.١ ءءاعضتمب ىويرب(440 دمح انتا نضع, 10 ننم0 ةص تالف هعرتع ؟ةعاتتس ءوار 2011005

 دمطاعدامع 20ع] ةاونع ءاتقلنط ةرتاناا35ك هناا تمتعي - قلم. - 1. عا 10, م. 37. ا. 8. عأ م. 38.

 157 (طوم !(ضطورمب كل 4 يشن 4 5 فن ددشا كك 5 عمال ىف: ى. 5. عماولملل ىفإ

 8:5. - 7. ىسحلا) 5. ىسخحلاو.
 8ة06.-- 3. ىراصقز 0. رصقر, 9. للعلا .٠ ©«. هتلقن فالتذا نامبو ةقرطو نما. 0

 عمل. طع5ذل. طش 94. م. «؛كك4ع. - * 8. تاتونع ذزضللع5د !. لنمأو ماتت"ع5 «ا19121 انا عن11ع !غطعال

 ءمصانمعا,ب - ©”. 11 ةييسلا فا لا تافاوكإ - *1. ةنلزللإ - هعتامولا ٠

 ءا اتطدنمد د ءامقذااسسص ةعتمامأطانق 01005 200191. - بنتك 5كانان310[5ا11/11011 عوار عأ قايط 1

 دانا نادت تاقيط ٠١ ع. 01ه55عد د. 0لزمعق ؟ةضمضسنل 20110 مو1هزنانل (هكأ .١" ظافأا تاقيط بانك



 07 وقم 111: م. 37-44

 3 1نئاعصلتعا0 ءعفئاسس) ذدءتمودعءعحتسا. -ح * 17. هآ- /رملم» : ”عءاتسك: هآ- 711:بببمم - 28ص

 1. ةيلاعلاز ك١. 5. ةيلاغلا, نأ آ], صم 106. ءعملعتس 2000 1ععاتطأ. 000 زططأ مانو عم اهيلع بلاغلا

 علتلت, ؟ععأ ه0 اناساسمت وانت طلصتقتع 592115 6556 ؟10عاتتتخ (1100ةطتاتتملو طعداقتت حصلته, 2ع

 امهسعس مع معلن مدس نسلتعع كوطتانعطست ة0طتاتاتتؤدع صتطت ةريصتم. - 83. بناز ىخ. 0.2. 5.

 كوالا 51١ 607 1 ىلعملا 0. ىلعتسمإا0. - * 14. 2216آ7 .1٠ 22مل. ح ت9. - 4

 وشب: م07 ربشإب. سس 6, طرنو 2**خخف مععاتس5 دعا عدلان 1انت5دعأ عرعكمب ذ[5 01 111

 انضم 0ءامععمو5 2018عم0115 هلا. - ةفرطغسلا)ر 8. 0. ةفرظتسالا  ةفشفكاو 8.2. فشلا

 0117700 11941. ١ ن0. - 1. رئاكاو 2. ةرقأملا لح ةيبرعلا 0. 2. ةبيرغلا, # 4. ىال

 لمد 0. نجح نجم نال 2. يدم نجم نيالو ءا 10غ 1ععئاتتس ةض 600. الم. 1.1, مر. 128.

 آ0 1ةط. ءطخممم]. ةممعءالةلتتل' ديد نيدلا لج 1006 هرج م21:21عاب مله ةععاتت0ل0 ل 16و ع 0

 ءووع حمد. هلا واهل. طعاضرم. م. 327. اعواع (طمط لعاتتأل“ ءاتلط دود“ كدا ىبأ نكمسنتموأي رمت

 وننم 0معءعاعوت زم 8ز1هودماط. اةكهاأنع. م. 184. 4: ه170110 طقاطعام ىتانسلاو 0. 2. مور

 معرتقز» ىلاؤسلا. 5. هلو خمس 1٠١ هزم خزسإ - 9, طرت هز غدس هعمل. ؟لصل. 101. 3407 مز*ع ينس

 طوطعإ - *7. كلبي 7101 هدت 5 دنا 10 عاتتت', ةءععاتسك: كلا امزلا ]1070 ل. - * و0

 ["هرنصق عاد عوطق ةعدهدةهماتوع 705 روس 10 رعورتمصلعأر ماو 250/707“ ةتتأ 50/77

 41. - 2. ىلاعت 061عملتنمب ءوا. - 83. ءادعسلا ةقيدحز هل. 111, م. 501. - 10

 خلا خقيدح: هل. 11, م. 146. - * 11. ءووءصاتقتس .٠) ع. صقاتتتللت (0ز5رتاناهللمصأوزر. - +8:

 ةهمهلمعتأؤز مماتاتق : ءماتت م1011 1١ 74071 .16 * 1115٠ 1147. 01. ه0 11, مم 1512

 /42. - 2. بئاقلاز 2. نامتع نبأ بئاقلا. ل رص 0ءءوا زد 2. ك8. - 4. ةيبطاشلاب:

 ءلم 197, م1. 9467. - 5, طم مساقلا حيد نيار 0000 ©0031 6غع5 هدتضع5 طلع عا هللو5 ءا ]طم

 اكطقلا. مان“ 548. طقطعمأر ذد هلم آاطو. م. مساقلا نأ !ععئانتت“ آناضتسسواتع "ععاع. [هدصتع

 11811 مساقلا عا 600 01131111 مساقلا وبدأ ءا دمحم وبا. 01. 806. ءأ اكان 17111, م. 384.

 رهسبمملاز هل. 11, ملل 3814. - 6. ريجنشلا ١! ريبختقلا. 01. 11, صل“ 2725 ك. م. 488.

 7 حورمتل كلور تهل“ الر 01. 11003: 8 معرلاز 8. 0. 2. مقولا. لح 560. 200105 عاتواتتاة[30-

 211125 ممان05 , 111 1"1عاوءطعم عرع اناطانو طزمذو 1011: طتملان5 معتتست ع"جاسلمسد لتتم 1٠١ ه. 7500ل5

 اطوصحه عمدت |ةاتنمصع لتعمو ءمصذعوتعملأ] ةزكتع ءدتفذحو جتواتتادم لهدنتس. - *وب 11 - 7" ببزا»

 1:1- 11:1,ط أو. -  ةؤلؤم ح 1 طدم طيمسولا جقفلا , نن060 طلع هطسصصع5د ءملذغع5 !عجتصأب 117,

 816١ 8890. لقلت 355027311534 دبصولا حقق موضاعا» نطلعتتع 1ععاتاتق هع مأا113 عوام

 3 ظكلعشسد د: 0 ]ا .١1 2581 ىرصألا ملا 0 20 يضولاو انآ ]0 61 72670 5 4

 فردا ةعيس ىلعز ءا. !اعذص م. 105 5و. (م. 0. الوق نيبعبرأ وك ىلع تيد اذه ىنعم ىف فلتخا)

 ب 7 00111010 جدصاقلا قد (ى. ماان ع5 جانا ندأزد كتزاتك همت عن 0012626 جرعوطزءو

 ءةل'عار هاتفك ءاتذصح 2 11. اكطم عا هذ 5هوتات, "ل. ع. ذم آ1اعذص م. 14. ىرذعلا : 2 ىرذغلا. 55

 * 3. 601213160191315 لب ]مسعر ماتتك : ٠١| ءمرحست ءقماقلالات5 126010 ت5  ءأ ممط 103105 عفان 1آ105 ع ماننك

 ءعواز - * 5. 71ىص»3و مءعءاتن5: 711ه 31]]. ح * 6. 1غمددعب 1. 1غ تاعي ح *وب, هو ةالمعءماعف
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 +ءما رب لملم«. 01. 0رتعصام آ]آ, م. 347. - * 16. طلسم عامل. 01. طمدططاط كال م. 280. ءأ ذ)»

 كح 0-2 ىداوملا : مله. 5. 56 ىزاوألا. 01. 1, م. 408. ءأ 5037. 12 01955. 1

 م. 1031., ونانأ 30 مساق ما 20011: برغلا ىم تءاج ام لوأ تناكو ءارعز اهمساو هيبأ ما هتحج قو
 ظةظيشلاب تفرع. - *8. 1:1- 7110151: 10:اههدع: 11-181هروو. -ح *1 17. ظوءافآاا ءا* 18,

 1826141 واو ”ءءاتسك : 120101: ءا 19:141زهر ولم ع اله. ح 9. تامتقز هك. 19, مص 9296. ح

 3. ىطاعيقلا ل١ ىطرقلا, ىناكبقلا ح ىداحيقلا 1. ©. 0065302 (ةطاكق نك

 1١ .١ كممعمل. 15351آ1.) هرتات20ا15. - 5. كوك 000. 022ع5ز .٠! 2عأاال1أا 8 كدمدو

 ءوصصوتتع هط هالممعاط الوأ 1 تك 10 علاطز 2 علاط |(. * 1. ها»هأ 1. 217م كح

 + 3, 071: ] نإ حج 0143. - *  5. هتتمع مرخم معاكم - عوتلذك 5ءوتتلاتت" 1. ط0215 7ةزطانك

 ءمواععتمر ءزاتكوعسس معا ءزمكلعسصوتع !ناععدع داطوجاطستعدع ةاوتتع 51طواتطاوو موو. ع *9.

 1,3101032015 ل مهدلوداعماعس 1. ل عر 0 متوء71عمانذ, 12103500 مدةص1123 ©0101. - * 14. عا

 تواتر ل مست ةرتعمأا 1. عغ ننق51 هل نق 600عجصلانع طقت0ع 022205115 ١10 عصاتت. ع *47

 هع معو ا ةردلعملا |. طلعتأ ]1 عقر 5ع !ئططم5 0ع هدعماعتج 7عععم510د1طا15 م61:1115355عر ون111 4

 طاتصع ةعععددءعرتسأر, ةلودع ماه 5ع مااتتح 1ن1عم1ووهم. - 29. - 4. اييرق ىلايز ءآء م. 78.

 < ف, هزمع هدصصت دتاطاتلا ةصصماحأتمصعز 7ععاتاتك , نأ 10عاتتتن: هزصع هزعاتذ , هتنتااتك 1ةععءامع5 0017ه

 هزعمأ 6 ءوصاتتا. - * 4. اهدصقاداتمز مماتاتك ؟0اه5وع: زماع”مد'عاهأتم , ن0تتقع ةلستتل ءءماأ وانما 2

 ءمماتسعإ ا 50. - *9,. ممدأ مقمااتان5 همزرتامهلع5 ءاع. 1. ع. للك طتتلات5ق "614232 3

 جيمدلتتست همر 355عوتتلااتل' , نحت دهان هع هماتاملع5د (ةضاتظعأو ةماضامللك ذلكع هع هما

 معجم عءاتنأم) , هطع5 ءمعاعواع5د عا ةئاع5د ةفام1معمرتست هاطاتصعمأ. - * 12. نانآ !1[علؤ لح تاتن0-

 ال1: ممائانك : 111 51301113 511101113 012211 5111010 355ععختتل 5110 عطأم (ةفوصتملا 20201113 5

 11 ]كاتم [عتاتت] 020105192 51110111123 مع175ع15ع عأ 2010115 م10- هاتصأر 5ع0 هان ءعاه0عنع هاتت0لعمأ.

 متع اناتنماتت).

 يزل. -- 1: هلكاسمو نعلاب: هن 5 هدام 'ةئاشم رقاب كك "ذنقت ل157 تي
 (1. ©. فيلات ح فيلاوثز 05. 711, 0. 595.) فيلات هيفز ك١ فلات لقو 8. فيلاتك هيف, 58. 6©

 فيلاوذ مييفإ - 0. ءامساللوز كل. 5. ءامسدلل عضو 58 جاومنمأو : دا ا جرةمأو. كك

 تاسابيقلاز 2. 5. تايسايقلا. - * 1. دعع مانت ءاتك 0113 عواتوطتتت”7ت - عمدت مانعطعم لأ مماعدأ ل١

 نعع اطعم »عطحام طاتزاتك 00 ءاضتمحع متصتعالم ءمصتم :عاتعم0أ1 مموداتصأ“ لاتت0 17053 كاتطأ همعذ 0ع

 هو ةعتمام القنص, طع - ءام_همطأت ةلتمتتصواتعب - * 10, هاماطقطعأت دعلا. ةصاتوتتمالك, طعط»ةهتعأ

 ل04 لزءان, - م2. - 1. ىظنز 2. ننظت. - 58. 6. ةيتوحاللا ةرهلا 1٠١ ةيتوفاللا ةخلاسولا.

 01. مرج 6313. - *19. 1ظ1- ه48]ءلأقو ؟ن15كو آكا- كط1نءلن. ح * 13. للا»» هآ -زاسدق* ٠١

 ]نإ - كا“ ظ1- ] رزين. - ملام ح 9. مسر رارسأ باتك : ى. عارسأ باتكر, 0. 5. مسارسا باك



 009 "1"هرم. 111. م. 54-3.

 8. 2. مساريسإ باتك.  سيلاطوفقسالا باتكز 6000. 017265 !ذ6 ساطوفسالا باقك. - 11

 ناسلب هاف بانك ز 5. ناسللاب هاف بانك. سايمك باتكز ه١ سيابك باتك. - سيطالملا باتتك :

 0. 2. نيطالملا بانك. - * 14. 7م 1. 1دنغ 712. ع 01. 34 ع, م. 112. -ح والو ح

 8 جهنمذ 8. جمافم. - 9, غافلا تامين 0000. 01271265 (5. تامسن) .١ خكتاغلا (تاهسنلا) تاميسنفلا.

 01. 1, مرن. 137068. - خظفن ؟©000. هردضع5 م:ةعاعل 0. 1. خدكفن. 01. "1, م1. 139832.

 + 4. ه] -01»1ه1ى5زرر» ٠١ هآ - ربما مورو. ح * 19. ]1:1 ] ؤ مماتتك : 11د ع)

 56. - 3. مظعالا بر نأ. 71, م 1479838-95. - 4 .١) خنسو 2. لا نس. 01.50 1,

 2 حردشو م. 242. 6. 156208 مركالا + مهعربأ حرشو زم 0. عا 2. زداعا جلا ءا آ[10. 7. !1عواتم-

 اان, - 141. ردلا بردو أ. 11, مد, 14791. - * 3. آم ةقانلا5 !. 0ع 5عان115. لع 2و5.

 9 هش 1: رش نم. ح * 17. عابر 18عا1و ل ةآمتمع710: م0115: ءان7273 82عان5 112 015موصأأر نأ

 دلتتك طمصتتصتااتك 5. جللماناتست 101212111213 231151110 ©91:عع م05ةزإ1,. - وه. - 6, ب“ خلصوا 0

 ورنا جمس و 1. 1.0 خيس. .٠ 61”1معءزو12. 01 11, 21. 3571. - 8 ىسنرملا رك 6 0 ىنسرجلا.

 مازوك 37. ©. 1177, د1. ىسلرجلا 1867611158 5. ان هلتت ؟هادسأ 18:0 (!]:0ق1 ءاع. "ععاع 1 ععتاللل“

 1طتلعرم ةسصم 899, 0100 0. عا 2. طلع 01100116 قاعات, 2201:1115 55م 111[]01. ل فورز# ذ 6.

 1711, م. 488. متم 379. - 9. ظفلمل برح (1. مممأ) معومز ه1. 71, صنم 14792.-- 9.

 1. حاصلا نأ نبذ 2. حلاص قا. 01 2ءامعطس» 0. طسم. الآل, م. 18. - 8. خلا ىرتشا هللا نأز
 نأ. 002. 15, 112. - 9. خلا كءاج اذاوز ءا. 00.571, 54. - ؟7كندو خلا تاكلاصلا  ىذخلاو تلق

 زال 2. م05 خلا اًملعو هءاتاع 7عءاتاتك 16وا0أ111. - 10. ىباقلاو 2. ىهوساقلا. ل +6. 77

 مماتتع : 1121/3 و اعداتطاتك 1اطص 0هاعئتانذ , 1طصد 20ع14 ءا ةدجططا ءا- 1هطؤلت. - 70810 101-

 امد5وع آذص 284047 دتتا1[ةط 01123 عذار ءانتص ىقطلا 200زان51 هلا, - 60. - 11 خلا انب ىفكوز ©

 001:. ةك]1, 48. - اه زم اهولوادتو 1:ع[ع6001111 ة5أ 20 فيلاوذ 5. تاقلوم. 047

 دن[ عن عوماع5و - ةعواتس هامعو“. 115 01ة7:هععل. آطعععن ىر أ ممداتتك ءمتطرت ان اهمتم هان[ لعا““

 61.--- 2. بردز كلل برور 8. 0. 1. بترو. 10. ليلأو تكلا باسح 12 داشرأ

 ىكصاقلا (60. 5م2عموع» م. 89. ءا 90.) لملاو ثتحجلا باسح هر عءا]ن 111. - 01. 11, م“. 4249 :

 بارتنلاو تكلا عت انعام ب *160. ةلزععأ (صمصاتك), عانت 12 كم0. ل2001. 20111111 1111و

 ممص هعاوكاممل 1116 11. 1عط. "11, ءمصقالاا1و,. - 692, - 5 نيئاطخل باسح: تن. كصاقلا دارا

 م. 91., طلعاتمم». 01 اطع 1ععطص. '1عالت5 1آ1ةقع. الر م. 402. عا 0ك. «000. ططمقذ. هاثا“ !لآانك. 811

 117 22011199: ريثكتأ 2 روسكنل. ك0 خلا رودلا اشتد 61 1 21 10117

 ظصعاطتس 500105. عل. هكر. م. 80. ءا حصاقلا داشرا 7. 91.-- 9. هلام دادومف طلع ءأ ]مس العر

 ةزُودم 0ع1ع505 كات2ا. 61. دلصاقلا داشرا 0. 91. *7. 81- 1مل ١٠١ ظطا- 1'ه مط. - 0

 ل 4 اياصولا يباتكو 601. 7, مز. 10608, - 9. طن6 ىخركلل, نان00 طلع ءملزئع5د هرتصعد م1ا'هعاعإل

 0 (قرخلل) نيا 12158 7, 111. ىجركلا رممداتل, هننعامتاهاعتت ةعوتعم5 200165 .ر

 ع1 ذطأ ىجركلا طفطعا. 1م دصاقلا داشرا م. 92. !وعن5 ذاه 1ةعئاتت قرخمال ةاماشلا ةلاسرلا

 رغما ليووشلل ىلاكلا ةطوسبملا نمو. - +2. 58:0بز# ٠١ كمر. 01. 50 آآ, م. 628. -- * 6
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 51 عزام ء. ر8/مزا. -ح * 16. لكمم1عطقو ؟ععاتاتك انا ؟10ءاتتلا 1ك 07]ن. - ©. 8 عاضوالا

 1 عاضوالا ب +2 ةيضانعمالمرتنتت لل عتامدحتس عاع. .1٠ ع, لتعاتات 118 لاتطعاتل اتت, 11 510811126 ©0-

 ريت لايصعاست وع 20 ةعطتاطتانصت 120 هااقع ءعائاتتالتل 03 هزعمز ل ععصأا ءعاع. تنل 115 م05]-

 نمومتادانك ةزكع لص عاستك لت كتامدكتس ماتت عا05 هلط انه0 30 لعععسص, 0عصدلم5 ءاع. 2ععم 1003

 موو - * 1. مرور عاقسب - نكاتللت عدوعز ممالك : ماه مان عاقل 2232115 018105 هم م11ءانل 55

 ىيععرماتك ][صلتعع ءا ممالتعع عا ممالتععس كنس 1هللعع اه لانصحلتددعر نأ ةصصاتلا70) 5116 كنعان

 معزن1065601016111. * 5, عا طمع زملزعلأ - لت عدملهسصت ٠١ عا طمع 00 عءانلات عمأا111 ع5وأر 3

 زالمرد زماع» 8لماندسست علتك هعوسقلع5ك لتكان]عولقلت 1155

 66. ل2 3: هركذ رمز 6[: ]را م.اده70. 1 5. سمك نيرا 8.1010. نيعا كك ا

 7ممر») 1٠١ 1[ عزل ندمت. ع *5, ءمصماتاماتمز لع مدتصعلع ءصاصت 105م ععام7ل5 625111011173 11

 جععرتع ةتنعامد» هم [10عاتنل'. ب 65. 4 وفعلا: م.132. 0.2  ةفعلا كك 5 2710 لك نسح

 ةءالان5 لدو ىسح ماتاءطتسات لم عا عمور !عععصلمت عدا هل و مانمصانم اداتمدع 710و7200 هرئاطمعلتقح

 مازعع ءاتلتاسع عا زله همرطتموللكلات5 5661120115 0 ععمل ات انانمت اه معلا. - 8. دوودمز 8. 0 2

 لودر ل 1س خاسزو 8. 0. 2. 12. زخنس. - 68. - 83. اهتءظن .1٠ اهغتمظن كقور. ع 0.

 ةرذ ا مسسملا عبود ©2000. ةرذاسملا عيرلاب» 61. م. 440. انه. 10. ةرذاسملاب ليلا فنا ةرداسم ىز

 ملا ل١ كففأ انردا دسم قف. *7. 0 0عءاع لزعاتكو !هرئاههدع: معرتسممت5 مان1ءط7تؤو. - 669. - 1.

 تاك © 0 ١ تاكنش 1 0( دعو 0 هارشعلا ١ ةدعلا 1ك 101
 أ 11, رم. 128. - *16, ظةط عدو و هلتدك "ععاتدك 88 ءعاطمب»و]. 01. 0تعصام 11, م. ة41. ة84 ءاعر

 1.هصع 111, م. 13 ونإو - 50, ح 5. هرب خذسز هل. 58. هز”. ةنس. - 6. قلايزا نأ“ 719 6060

 516 ك5 ىررطلا 6000 قرر ني. هنا ىرولل نب 2 ىفاشلا قرش

 مرس»و لإ 8. “كا ةخؤزسإ ع 8 هذاكو : م“ )5 | ناكو“ سب *0, وروعج محتتسلاف 1. 3252 21212 أ

 مداتصأاه (هعلز 6 عداه) ءدع ؟ءرئطت5 كمصحتمت !ععدامزاتلا تاتا. - 92ص. - 3. ةوميملا 0 1

 ةويخلا فو. - 8. 1. لعججز 2. عمجي. - 2. اهالك !. اهالك. -- 8. نيصخلا ةفرغب !
 نيصخلا ىصخلا ةفرغي. حس * 3, ءعونلاع5 معا اعله5 ءانتط ءزرتعم منان 1 عتمأز ءأآ١. 20 11, م. 15. -

 * 14, طموأ ,رطقعع دعس نم“ 900ع: © ممد"/ءأ ظ1- 11:5: 1ظ1- 11هعاجن امكعتزتاه. ح ]له ح 3.

 ديوجتلا 5: 4“ كيرلا ىف و 2. وكذلا ىفإ - ”مّو. - 8. (.1 خنس دعبز ف. 5. [.. خذس للعب.

 كك وا لا ل علا

 76. - 1. هبانكز 2. هباتك ىفإ نقوطنا : م 0 نفهطنا 10 نفمضتا. -

 هتموت ىردل قةماتمعطتتست !عوعطت“ ننتح آم !"ةهطاتع. ظزاا. ]]1, م. 594. عاق 0113136127 01:3111' :

 رع ةوصتاواع انعصلح 30 ىصانوعاتانا) 168ععللت. ع انت نغيطنا اعوععملانست ءعدوع ماناهأ, ثضال80-

 مام "عععس ةلعمت عونا ؟انلام - 01. مروعاعرتعو 8معوتعا. عل عرذعا عا 0دنطعتل كانط 106 111م-

 نمورواعو. - 2. رضألز ىلع رضخلا 000165 نطلوسع تةرتحما. - 83. لاعتلا» 2. ىلاقلا, 5

 لاقما, 2 4. ةالصلا 2١ تالصلا ك8. ظرءضر 8.0 00222 طيح نر م امرأ . 15.0.

 فر كك 10 تاداهشةسالا 0 ©[ )ا 065 2704 - 0 راد ١٠١ 1]هنعاأ]و. س "7747. -

 2. ققاحسالا رودز 2. قاحسالا 0 ل 7088556 رمذ - رومتر رومهت 50 60 قاكسالا



 71 1 1'هرت. 111. م. 77-14.

 مورتالمما, - * 9. معازوعتممت5 8[هطقصت 0 ع01عوعز ممدالات5 : ”عاتىأممتل5 معاتاعءامع (5عطقات 2085060).

 ربو قكلاسإ 8 40 ل تل كاطخ نييك جانا: 00 نحانلا 2 7

 رهسفتلا قف فداقكاز هك 11, طر, 3 9. * 17. 51ان101:ا0131 م10م116: 601113 نان1 30 1110

 ؟عرمساتنت 50101101 305مزروضأا. - 79ص. - 5 مهلا ىف ىايز هك الآ, م. 196. - 9. 91 ةذسز

 4. 111 ظكذسر 5. 91, خنس. - 80. - 7. ةيفصولاز كل. ةيعضولا. ح * 7. ؟هاتوطتنتم 1. 188111310417:

 81.-- 7. ىسامالا) ك١ ىسايالا ١ 5. ىسابالا - * 18. طقطتاهعاتلهز م0ال105: 5180105,

 ه[اة100عو. - 88ه. - 1. هانأ نيرظان ريغ: 0. 001. 5855111, 58. -- *149 1017156 -1200 .1٠

 /] وزن. - 88. - 1. ىسنربلاز ك١ ىسناربلا. 656-1 ىسلريلا. 01.6 30. م. 58. - وب

 ىرفنلا ظ, اناع عا الت. 6 ىزغفلا. ل درفذلاو 0. 2. درفغألا . ل 10. نكميز كب 5. فكملم.

 11. 11 خنسز كل. 5. 17 خنسإ. - * 8. 1 هد:01 ١) 18م0, هدم الذل ا|16 ىرفنلا هر معءال عانت.

 8/4. - * 10, هنأ زم مواعذاهتع ل. ذه مداعداواع2. - هوو - 4. ها 8. خلالاك ءورناع ذه هكلالاك

 بس 0113164 ع5دأ 2111262 0191211132 - 121162201112 5أر انا 2. ؟لان116 - * 1, ءا * 4. داقهلاتكز 200:

 طممعوأازتتو. - *0. ل/ءإا .١٠ 1س.

 86. - 8. لاعفالاو 8. 0. 8. لاوقالا. - 8. - 3. ةرسفمز كله 5. ةريفعم. ع 8.
 ةذرعملا هذ ىلاز ك١ 5. خقيرطلا هذه ىلا - هه. 7. عئارشلا : 8. 0. 2. ةعيرشلا. - 89م

 مسح 2 تاهيشلا : ملا تاهميشنلا لآ 0: تاهببيشلا.

 .91٠ -- 4. قاورلا باكتاز 8. 0. 2. قاوذلا باد 7. ضرقناز 28. ضوقذا ناكر. -

 983. 11 سردم ىلا: 0. طقان0 916 ىخسردم ىلا. - 94. - 7, ناز 2. اذإ 9. داعوز

 4.8. 0. 5. |دعو. - 925. - 8. اماسز ذل. 5. م ءزنم ءتولط نامل. * [5. 0متان5 58-

 ماعمأتمع طععم 1. اناطرت طوقا ءا- 8711١ أ ةاتعامال»

 96. -- 6. اباتك ٠١ ايتكر, 7. سايروغيطاقز ءا. 117, هد. 9836. ءا 571, صل 12819. ح

 8. ساينبهيرابز ©. 11, 0. 1006. - 9. اقيطولاناز ءا. 1. مس 1437. -- 10. اقيطقدونا 0

 اقيطقدوبا. -- 11. اقيبوطو نأ. 1, 01. 7995. - 9:7. - 1. اقيطسفوسز 1. الل. 7287. ©أ
 7و مم 10200. - 2 اقيروطيرز أ. الو مص 10180., نطل اقيروطيرس اءوزام .١ - 83. اقيطونا

 هرتصع5 0001665 م10 اقيطوبا. 01. ]1, نتن. 1438. - * 5. قانا ءو ماو لكانت عم. - 9. ج

 4. لكحنلاو للملا فو تأ. 180116. طسزاتق انطل م. 345ء., انملع همردتلو 602[عتع008, عمات ما 0و

 اماعرع دع همدءئاتوصلح ءا عمصعملهص02 ةدنصا. - *19. قه عرريم,»2و كك. 20 ], م. 224.ل- *17

 ءمهعضتعطومأ !. ءمصوتاتعطوإا. - 100. - 29. ءاكخأا خادراذ» ظعومتعلا 11. 0ط. 50 1-لا

 ظزطات واط عءدص مطتا05هماطتعدمد نههع للعااانا. - 10. ىدبيملا 11-1:1ء1زو01: ه. لا - 1 4

 000. هدصصعو , 205 ىكذييملا.

 101. - 10. ةأرق !. ةءارق طلع ءا نطلع. - 11. 2امز ة. 5. وهام +15

 (2« يهنأ 1٠١ (0هتياماروت. -ح 102. - 1 قارشالا ةيككحز نأ. 210. م. 532 ه5(. - شيح نبز

 1 شبح ند نسحلا نبا 10086. - 1. نيعلا خيحر ناك 171, م1. 14787. - 0. حرت

 ىلا!  نيدلا لامجز تهل“ 0ع طمع ءمرص!معماهتتلم [!0عانا» 1[, م. 284. - 10/0. - 4
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 ةيقرشملا ةيلملا ه1. 216. م. 588 هو. - 7. ها 8. ؟7هنا9 ىب دحا  كلملا ثبع ذه 5. مهام

 1ععررصاا 1. - * 11. تاتاتانتت 1. ةاتطازالا112. - 10و. ح- 1. جلا زوهرأا لحز ©. 30 آو م. 4

 ءا الزعم م. 80. عا 321, ل 3. زوهولا لح نأ. لما. ءا طعام ]طخ م. 1(84). 5.زومرلا لح

 عام 1ط10., نادأ زمولا م0 زومولا 1ععلاا11, - 7. خلا دوقع لح 612117/ رر 9226 0-2

 هز عممرتان2 ةعصتع 3 عمزنانلت 1.١ ع. هز قلمدتنه0, 01136 30 ]1!عو5 ءأ ةزعمو ل1319 "عءامع 8

 رص آلام انطنو ةدلطتطأاو ةانصأاب - *129. ع60-1 30 1013556 ء1- 260 16عىعه0172, انا 1, م.

1725. 5051051 

 106. - 1. هركذ قيسز هل 1, م. 302. - 4. ميلا ىف قايز ه الآ, ص. 252.

 تيكا خيلح ©. 816. م. 389. - ى. 5. 1009556 6م ةيلح ءا لل. 50 2318126123

 20011 قامسالل عمج ليخ قو نانقع ءاتن» 56لماتكت ةياح سمس ءمهءلاذوص0ه ءودوءما. - 5. نب

 نسحلا 1: نيسدلا بو انأ زد ى. 5. عا ع0. ؟1200ط. طاتزات5 !!ط11. مىأ ال. ءه. ]آ, م. 176. «0لت-

 هءو هرصصع5 نسا نب ةهتطاتسأر أ لعد 7. تب آآآ, م. 17. "ءرعاتسما. - 10. !02 ىجاونلا

 (ءا. لع طوع ممصتسع 30 آ1, م, 176.) جلثؤ5 ؟؟عئطو 1صعم2510ع231ع م0138 51صم16عو1. - 1005. -

 4. ةيلحز 2. ةيلح. - 7. تايبلخأز 0 ىدط. 21051. 11, م..562.-- ىريسلا ةلخز 61: 11

 01. 1743. - 108. - 2. ذا زوطملا للح , م20 نان زرطألا لادا 1عععد لتس عا أذ ؟؟عجاعم لان

 هوار ع, الو صل 12429. ءا ؟آ, سس 13090. - 4 اهركذ ره: 1. ]آ, م. 625. ها 626. - ط٠دنم

 ىاش تايولح ذ» 600. 11200. طتاتزات5 !نط11 ىناطلس تايواح !16عااتنل». - 8. 051 وزتعملا نبأ

 2. 30011: 7514 خذس ىقوتقلا ىسايبعلا - 109. - 3. ىووذلا راكذاز 61. 1و م. 365. - 50

 [هاثز5 1. ماوعدازؤ. - ةدنمرو آ1, مت. 362. ةءتموأ 101:4 ءهأ- ه02:1:0, ها ”ععانما“ ء55وع 910 ءاتتت

 اعءانم 44:14“ 401-181: ف. - 110. - 4. بيدالا ةيلحز هك. 19, م. 388. - ءايلوالا ةيلحز

 نأ. 7, م. 390. - 9. رخآ. رخآ. - *20. انطأ - جلستولا 1٠١ نطأ ءانتتص ه١ 165 06ععم2

 ؟عرادأ5ؤ صماهأ 5. ؟نأاننم اوأ

 111. - 9. دوقعلا ةياحز هل ال, م. 157. - * 1. 205[ ,,5ءالاتت“ 6 [11107:417:-

 0 18 هد: - ءاطسدمت» طا - 1105 ءادق]. ح * 9, 11هزومد“ 1. ]4 وربه. ح * 7, ممر ةعاذؤ 15

 1. كناطوألا[15 32051010101112 1601:111[117:5. - 1ع م1112110 6135511123 101013 0111501112 12161-

 ءعوومرتتتط 5 ]عم ذم طقصع اعائلوتتت 101550هائاتط0) 8 الويلت5 73213 (50نصاتتتاا - 1112.6 - 2.

 ىرهظتسالابز هآ» 77, من. 11942. ها 12861. - 6. ءافلا ىف قايز هك. 19, م. 446. - 9. ةيلح

 مولا 1 قع وسارأ1: م1707 ريصناو كورت كل رق 11 را يا

 14579. ءأا 01. 14980, -ح 5 ةعاجتت ةسامدلاوز 21 لع طوع ؟0لعع عا لع ءءاعرتك نتتقهع طلع هق1-

 رةمااتلا 11312038, نة. هلق م0511. م. 111 هن. عا 3 هو. ع * 9, هعموسعما113 ما"همطعاتعاتتل 1. ع. 0ع-

 هعرالمالم ءءاعحموع :مهماطعأامع ؟هرت0ع 3 ءةرصتاع 1006 اندنانع 20 معلعور. - *8, طمو1ععانم 5.

 رامز ءأذ ظفصتقم. !. 1١ 0ةرم. ]آ1. م. 668. - * 91. لاا( لك نأسمأأ 1١١ لكط10!هنصةتأل. ح 114ه ح

 5. ىوسفلا كل. ىوسقلا , 2. ىوسغلا. 01. 30 1, ص. 512.2- 6. ني ىب 000. هدتهع5ز ل

 ةنييَس نس 01. آل, مت“ 9786. عأ ةلتقك , 1ط٠ص ةكطقلا. مط 460. ءا 5هجوانان 1. 1. مد.. 1598. ل
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 8. ىلاكمملاو 0. ىلابكملا, - * 11. ظن ل ءزلزرأ0 1٠١ ظءرو كأاه. - * 14. هىعيات 1. ىو طنع

 ء( تانتوانع. 01. 1طم اكطقتلل. صدع 10., انعام ععم81. 11, م. 172., اطاتطط ءال. م. 168. ءا 5اتممأ

 م. 144. 1155. - *7. ممعصحأاتلتط م3165 1٠١ «. م0ع222198 019, 01136 م59 8

 (ةعطق) ممعزتمتهأتن111 كانتا, - * 13. هرموولاتم 1. ع. 01عع201 210, ةتثق 0810218. - *90ب

 180/11 ءرمز 1. 1غن1م10. .1©  آلام طم م. 231. عا ]طص اكطقلا. طقم 3.

 116. - 4. نيتك 1١ نيتّدْلا 6. ةيرصملا ةساماملا أ. ةتستو م. 457. مم 9.

 ل 11. واولا ىف ىنإايز ©. 91, » 2 - *5. مموأ 8[هطقصت7260عم2 11؟؟عطاطتتلل 1. ع. م09ا-

 هنو 81هطقتستت عل ةتعاما» 5061 1ةأوساتعدع ءيفاتتعتهت, 115 انا 1111 م0ءامع ماتصت5 15]ةطتت ةدئ1 1ع12-

 ممرتطتتع 210عماع5 طعتع 1110و م0971 عووعورأ. - عا معععصضألتم101273 1. عأ م0عاقتثاتلتلت 01115

 معرتعوم سمع. 01. 20 11, م. 4. - 115.6 -- 5. بالا خلسو 8. ان ةلسر .8٠ نإ“ نسا.

 61 01 عقم 11, 2. 337.- 6 روعدلا تداوح: ه1. 11, م. 147. ءأ مكوه م. 614. عأ 615., نأ

 انا”هوانع 100 اتاتتااتك مهتنل 111112 طتاتأهأ115 [ععلاتت". - 10. ىلاعملا زوحز ءآ.م.47.- 1138. -

 3. حلا ضايشلو ه. 771, م. 148. - 119. - 1 خلا راغخملا باقكز هل 9, م. 207. ءا ست

 11587., انطأ رارسألا مام راغسأالا ]ععزامز. - * 8. هلرعاتتت0وا15 ءوأ 1. ءالاعات1208أ[115 ءائوأ - نان

 121. --- * 8, 8طعصوءتوااتق !. 2ء10هصلان5. - 122.6 - 3. رصت#و ءا 4. هرصتخاوذ

 ءآ ملا 6548. - 10, جوذلاو مرنم نان0 180601 ععرم زص ءعئعططم]71 طحتزاتق انئ111 118311625 خيذلاو

 (عأ طووعموع) !اععلاب ه «000. ؟1م06هطومعصوتطاتك 0عاعملزادت7. - 128. - 83, طرم حوت 0100

 8. 0. 2. ةءعتطاتساب ذط ©6000. ه1 عونذ 1ععزازن1. - 8. وريد ىنيعز ه٠ 11, طا 8437., انطأ

 ةوهأل نيع انا طلع ذص 5. !عوئادبت. - 1910. 4. ذجهمو 1١ 5ءءاتانك ةدحهم ىف نأ 11, هد. 1958.

 9. ناوملل ناويدز تأ: 11, هن“ 4007. ا 111, هم 5897. - ىناويجلا ليذز ك. لع طقع ةدمعصلأ6ع

 ناوي نآونع 1مكعسماو 1ا7, مرنم 8880, - طع ؟عروزودع ة*ءطعاجم] انن21"1عو ا. 117, مان. 8438.

 1285. - 8. ىثانسالا (كأ. طعال. ععمول» آ, م. 1/1 - 1/]15114) - ىوذسالا (181- 15703:

 ءأ. طاتطط ءال. م. 15.). - 10. نونيسلاز 600. 1100. ىلوخسلا.

 1262. - 1. طرتم ور" خنس 1«ععصضلاتت» ع5أ اعواع ع0. طتتزات ]111 17120017. 9)*. فسر

 125. 2. خمشلا متاخز هل ص“ 7153. - 5. خلا ةخيجوتسمز 6١ طل 4892. ءا 7, ما“

 11954. - 128. - 5. خلا رفعج مامالاز هك. 11, م. 604. - 129. - 9. ىوطب ٠١ ىوطي

 نت ذم 0. 2. عا 0ل. الزول. *13, ط0وأ[ ,,آ128071ء1ععتتت#“ 00عئ:ر ةهصصم 890 (ذم6. 18. لوط.

 1485) متمان[انا15. - * 15. 0ع معطاتع زم الأنتلق عقز0015 !. 06 همععزطست هت طاتك 1110111117 (517

 اذئعدلو هةززع دمواساه هدةلتمصع هءئتموعتما) رعد1لانأ5ؤ. - 180. - 8. خلا سق: 6 12 001

 )ر. 20. ©. نساز كلا. كوسا .4*  05ةاهمعرت ءاع. 1. ءه. 5ةءاتمأو ةتتعامزت5 ءأ !!عوأاه عا

 5مل[. - *8ه. عا مجمصوعاطم نان ل لعامل: ؟!. 80 م. 111. - * 18, عموم عماتق ٠١ ع.

 اعماهللم. - *و0, 1ع1]» - هل - لعماءأ ٠١ 1"ه]:]بر» - هلل -

 1831. -- *9 . (00ءعععأا ز. ع. "عللعمعاب ع معموزعو انلصحتم زن 91هطلعونت ؟؟عطاعرنعار ح * 7 ب

 وال05 2200605 , هعئاتععا زاه نأ نةتوست ءرعمات ءواتقدعتت هلصتااهصأ, 03 ءوو :ةاتنمدع زصاعلان نعمل
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 وشم 111: م. 131-49: 714

 هروب * 15. همعو عءاطتعم, معممصتع: ماطتلام1هوزعغعو مةعءعمام"س عاطتعمانعت ماعده 5. 30 ائح

 (مردك طاتا77730101ع5 ةمععاقسالول. - 182. 5. 0ع ىخكوش كمان درخ 2ع[. 6عوعاطم 0. 0ةطض٠

 زعانالك. ]1و م. 105. 7). - 8. ,عل خنسز لل. 5. به. خنس. - *5. انطعم اماعاا1ىعماتنةعو 0

 [زطعر» ةدماعماتمع لز عابس. - ,6*  ؟؟ عدو ,ى1 د1 ععتن0 وت - ::ةيننع] همم عال هلتصت “ 0عاعت08 ةاتتقأ. ح

 +0, نيمل ب هععتاتتم عوأ 1١ لعتملع مهعد »ءدماهلتد 2! عفر, ودقع عاتق 1 51: ء2ن0ءر*-1ةتانعأ#

 هصمءااةاننن. - 188. - 4. ةيكرتلاب لجرل ٠١ لجيل ةيكرتلابب 9. رصقلا ةديرخز ©. 17,

 م. 145. ءا الآ, م. 510. - 10. هلم خنسز كل. 5. همر خنس. - *17. مدلصقز مهألالك : 6018-

 سصعمامت, ءملع», لتمامصتق. - 18524. - 1. ىريطخلل ٠١ ىريظحلل  ح 6. ةديرخ !. ةديرج.

 +( [1هاغ1 ١٠١ ظ1هاسارأ. حج *7 80 |. لسا. -ح * 11. 1غ هن" أ0عأ 1٠١ ل ء”العأ طع عع

 ل1 مامرصق. - * 15. 340 انطخمو لوب #ر ؟هامعذع ل0 اههاتت ل 9“ (رييكلا ءا ريغصلا) 1م عالة عملت

 هنرأا تس 12:5. - 4. نكج 0. سك , 066وأ 12 2. - 80855 نكج:# مسح 5 ورك: 4.

 10.0. 58. وكر دس 9. ىواتفلا ةناوخ أ. ال, ملم 11452. - * 8. لع]عءزرو (ل ءاوزن, ل01:1)

 معدعتم , وانمرحملم ععاع اجقهمفعتاط عملانست ةذام - * 17. 740زد7 11116 1٠١

 186. - 4. قايز هك. ال, م. 585.-- 9. تاعقاولا ةئارخز هك. هه. 4760. - * 8. نانق6-
 ءاتوصعد طقاتل زذاه لزو عوده ىعأا. ماطعتم 1. ع. طقتتل لاه اتت 670535. ل * 4 77هأ# 1. 2701

 لك 5-7 2 ا سو مل 5: 77 نسا حا 32 7, ةنسر 5.1: دنس 1256-6

 مد ناطاسلا نبز كلل ىزاغلا. - *5. قمن ك1 هج: ٠١ كعهإ اك ةبا. - 189. - 6.

 ساك ىبالز ه0. ؟100. م١1 مل“ .١ 188 : نماك بالو ءا 1)20 لأ: باب ف ىسخرسلا نيدلا ىضر هركذ

 ريبكلا حاكذ. - 140. - 1. لوصالا ىمز 8. 0. لوصالا ىف - 6. ةيوينلا صياصخل : ؟. 7,

 مر. 14789. , نطأ مادتتح ءدوانع 2055 0ع طاسلاتق انطا1 انأدأو عاعطاتسااتل. -ح 8. جزومنا : 601

 مر 1389. عا ؟آ1, مس“ 14790., انطآ مدضصاع" دتصعات]د 215 طتتلاتك !1ط11 01111115 ©111[01221601010. ل

 11. هركذ راملا: نأ. آ, هش 1389. - * 7. 1ه1ءعؤدأ ح 1010ه

 1841. 2. ىرضوأل 2. ةمااتك لمطأع ىرضيبل هعءاتتموأا١. - 5. نيخبشلا : كاان 106167

 ءا 0م“ (ءام آكك, صل“ 9130. ىيحيسلا آ1, م. 407.)ز طآضقاتق م0طةطألل اع 11 ه5 07: ءا 11056871.

 وريم. 25 نياضقل لكي كاما ه2. ك لديه: 1157 اعاد اكل اسما كك 107 لعل
 نأ. 0و. 50171, 4. - 11055. - 1. 22 نالوب ىنب ءأ. آنه 8و“ م. 2373. - 8. ةباتك ةرشع ىتفتاذ

 عام ]طق ا[عطقلا. مرا 468. - *3, 7474“. هز !ععاتو ءعرتاه عدا, هنأ ل1170 ( 3301101 طاتزاتك

 ممصسصتمتو كتر زم [8جصمفو ءمرصص عت 01ه صامل, هنأ 744747, دنت آاطص ططقلل متع 85. ؟ناأا. 5ءتموت

 104,١ لنعع لع 5معوج, ودك امادبست طققع اهعبصت 1هدنم آب 0ع5د 1 صن. لع !ا'ةعول. 5هصع. زمح

 ععاتاتأا عا رعارم نانو راره طالمزاعا' عد 01136 5ءعمتما 01101 125ع2لان2 ع55ع 6605عأم

 1/147.-- 2. نايرسز 5. ايروسإ. - 4. ةيترم د مل. 12.5. ععءاناتك يتم ل 8.اطرشلاو

 84مل خصمب © 1هلطتلتت. 571. رن. 069 هن. ع * 1. امام نمعاو ح همممدلاتتك عوأز اندم مادصع كمه 13131110 :

 عروععم ؟عاعرت ةزرتتللز5 هوان - 118. - 11. ةثامزو كلل 5. جام. - *5, ذم انم0 - ععاانأ-

 نمت ١] آد ءداهلمعم 5. زسللنعع !1ا10111113 511011113. - 174096 - 2. ىشبللو ذ 2000 شبللو.

 نيمملا ىلا لامشلا نم. 5. لياكتز ك١. 5. ليلخأ , 8. 0. 2. ليلك. ع * 1. تتقاات 2011-



 715 1مم 111. م. 149-63,

 رناتلادعز مماثاتف : ويماانست همصدصانلا. - *19, 7101هدود» ١! 7101هوزررن. ح 1:50.- 1 كقو

 ى. 5. ونور. - 5. راموطلا 8. رامواحسا 2 تارماوألا ز 83 لد تارمادألا , 0 تارمادلا.

 اس +7. هوم عك ممط 270125 مماتاتف : ةعاماتست ل0016ةلتطدتت. - *8وب 771م -11010 -121 1٠١

 [اروزري, - *  17 71عاما عر“ ٠١ 10عام 017

 11.6 7. توقاي ذه. 8.0. 5. توقاي قرير اح 8. هللا كيع نب توا: 8: ىتاوطأاو

 0. ىتاوطلا هللا دبع ىب. - * 13. 271هد1هوء»1 ٠١ 71هداهدنردةت. - 152.- 4 معربخو :

 8. 2. مهريغو, 0. ةريغو. - 8. طقلاوز 5. عطقلاو. - 9. هداوفالز 2. هزارفاللب - 158.- 9
 ىزيشلو : م ىربذل , 5. رف 0 قرت 2 ىرودل و 5 ىرتلو. - 1و/4.- 09, رعي م

 رعم. - *83. 110": نك. ه0 م. 145. - *5. 8211 1. 2مل. - 155. - 8. ملع

 خلا بيكرت ذ ءآ. 11, ماب 2947. +7 711 هممأن طخ ءأ ٠١ 1 ن1

 156. - 10. خلا طخ ملعز نك 01[2- ءا 85. 9711]آ, م. 291. 292,- 158. - 4

 رميغيز 28. ريصير ع 9. باهشلاو 2. 0. 2. بهاشلا, - *15. آكذاذط !. [[ط 11 خا. - +8

 لاررب ]ال ءلمامو ذاه 0ةسانك. آطعوع طلع ءا هلثذدك مماتاتك 107 28041« دا آانص 1مل عقص ماانع

 تانك 0!1عأو ل0نءا. - 159. - 2. 7 ةنس - ىيك ىنالز كلا 58. نب مد“ نيدلا لامكلت

 قشاراغلا ليد 83. 11 خنسز ىلا 58. 150 خمفسإ 6. ةيناعدولابز كل. 1, ص. 281. - 7

 ىغليجر ايلا: ىفليجرابل. - 1609©. - 10. رامكلاز ء. 11, م. 146. ءا , صل 11588.

 * 13 7طماعأ ١٠١ ا

 1061. 3. خلا طقنلا) ء. 11, ص. 140. ءا 11, صل“ 18972. - 6. رهاطلا دبع نب

 ٠١ رهاظلا يع نب. س 7. 110 ةنسز 2. 11* خنس. ءتمعتهت. 01. 0كعصام آلآ, م. 285. - 1

 ىقفاغلا ذ 5 ىقفاعلا . زمأو 21. 6059. ع000. هرج 5 قراعلا. 01. 035. آآ1, م. 168.و اناطأ 5عوتتع

 ىقفاغر 6 قراع مرد عءالوطنا“. 8ع اثات طاوموصتنعم نيترازولا ىذ 7. ؟7ءوعتو ذص كمعع. كتان

 م. 60 (1)., 5ترما. قت اوه. لع فاتانه0. 1, م. 88. ءا ك. اناتبادصت نيتسايرلا وذ 0طقعقام ],
 م. وى. * 4. لوضفمتا7و ءكلل 30 ]آ1, رت. 146. 162. 1. دسرع ىبأز كل. 8. دنسرع ىجأو

 8. ةهيس ىدأد 5. ةيسرع ىبأ“ اداره صل. 6059. سرغلا ىب !عوتاتتا'“» 1عقعصلاتا> ء55ع سرغفلا ىد

 تأ دانه 1, م. 174., 00ءعما 095. ]آ1, م. 100. عا 50ه. 1. !. صت“» 1524. 110 5اان115 عوأ 0

 597, نأ 0هوزرت عا 8. اكطعب ؟هانصاأر ممط 599, نأ 5هونات ةءعرتادزا, - كف. ءافأل ملع. 1؟ةعاد-

 طاعة م2 00عط ءعمصلعسطت 00 ءادتسحات ءافخألا هلع ة2صفاللا < 7 0 | 0 - *90 5

 ظلتسع 1٠١ 18: 1"ه"هع ه. آد: - ءآ/معممع. 8غ ءعئاع ذصاعااذكعدلاتك عدا ظدصلعسط ةلئاتصت «مم-

 لاتعزو 6704/01/1 !نلددع, الثذ ةلظضطهكن عرلاتت. - *  6, 20 وص معضل عمتاتتل“ ل. ع. عم عع ععاتتلا

 ادعم ءعقملعأزم ءعيتامتتلال م1ععئجاتم ماتت عا ]نعمصأملل7 ةتامزااتز7. -- * 7, ءدرتت 207مز5ؤ)] - لن 5و1
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 ةلدلح كك 8 ىضاق نبذ رك ىضاق م ىعأ) ا كك 1 مك 0 ىكؤملا» كل 0

 1. ةيرجنسلاز 0. 1. ةيوكسلا ءةوصاتته 0:01م عت ةارتاتقلت ءان ءاننتت. ىجواسلا) 8. ىجورسلا.

 كك 4 كاك 07 ال 0 هك 1 ميدولا كيعز 8. مدركلا تبيع. - * 1. 5-21 ءدز ء>139 ا

 دا. ظا-كز] جعل - 4185.- 1. ناس : 1. نيسح. دك 3. دس 28. 3 خل ا

 4 ىسمعز 45:5 ,نىسوع ند كك ىجان: 15. ىجات. مدل )6 *مك خس || را 00 9, خ0

 ةينشلا ةلاسر 000ءع> ام0. ةآ»ام مل“ 398. 00: ةيعيلاتلا مسنلا قا كك +07 220 5

 ١٠١ ةضوم 286 ()مع. 17. لوص. 899). - * 47. طلعوم] 211ع[161715 !. 8ظلتكدمست م126ع510ذ5. - .2171٠

 ل 8. ءاود ىفز ال11, م. 65. ص 930: هاودالل - 10. 2051 ةهعنرب ل. 5. 3001181: دجالع ف ”.

 1:55. - 2. ىولضؤفلاز 0. ىلوضفلا - 8. نيفراعلا بولق: كل. 5. بولقلا - *8. 1266-

 06م1 ٠١ © جألع ه. لثا - لكقحأتلءعإ. -ح *  6, لع ؟عطلد ممتمرتك انكاتك. 11ةعاهاتتك مماتاتك 0ع

 ذإوكلا تاءارقلا علا. 01. 30 11, م. 81. عا 18ءالطومكت 1, م. 2. اذه. 4. ةهط امأ.

 2/116. - 4. نك ةنسر ءم00. هرح7 ع5 تولع مك خزسا -ح 5. ةرحلا 5 282 01 ل ةرشيلأو.

 ل 39-217160. مئاغ نبذ 16 هناح ندد 2 كلل ل لا تانج لاو :1٠ لا نار 0. ىنأ

 باي 68 115 01: ءا طرت. كلا, م. 216 (1) كك 507 50 تنس 5. وبلا لك د

 قعافاب ٠١ قطا! ]ءماتاروط - + 18. طعس مماتسك: طمت»ل. - ل19. - 1. ةيسراقلابز كم

 | | اهيسراف. تحج كأن ضورعلا : 1: 4 سورعلا - شورعلا . -ل ةيوعلا ةلاسر : عل الا

 398. 8. ةخيرشعلا ةلاسر : ء[. 11, مل“ 8148.  ىكالنحرت عم ان'5عاقاتتك 0عععرط 011عزتزأ ع5وودع 10 عمح

 نا. - ©. [4.م]: ل195 9.ليإ كيوم ا نباز 2 نيو نبأ كيا, 11. نب هللا تبع 06ع5أ

 زن ىلإ 5.  ةيردضعلا +لاسرزو تل. مل مص 6413. - * 14. ءرتتواماو 0ع لععارت]5 !. اةعاهااتك 5.

 ننوعداتممعد لعععرت. - 220. - 0. ؟نكناند ىيجكنلا ىلا (![02ا555ع ىيجلا ىلا !1عععدلاتنص)

 لعونصأ ]م 8. ()). 22. - 10. عملعز 8. 1. ملع.

 ره21.-- *11.6 0100817ءعأا 1. 01008151 5. ل]عمس12ع12 - 199. - 3.
 هد هذ هد 5 هو ا 50

 برغم ا ءاقنعلا. 01. 06 مسالا فورعم رئاط ٌةفاضم برغمو ةبرغمو برغم ءاقنعو مضلاب برغملا داقنعلا

 مسلم لوهجم“ 0ك. كانط برغ ءا فقنع ءا لطم آكطقلل» ع0. 1؟نداعمأ. صر 356, - * 14. 1106-

 /01011«6] مدمطهطتاناعن "ععاتدف: !1ه/م0!ل]ممل1. - 028. - 2. ءامغلاز ا. ©. ةمغلا.

 4. دمدلز 2. دمدم نب نمدلا - 8. ضوفلاو 2. 0. 1. ضرغلا. - *9. ةنائاتةدل5 1١ ©. لع
 6 8عممل#] زذ١. ع. هستحتالل, نيفاعماتس د ناز كانعتد زماعينععددم» نانللقسص زصاعع عسسصت عا طوصصامع5 8

 ةردرتءا1 ون. 2 01 7ءناك عزرا 00 12226. 111, رث. 21: ءا 226, 50011 عا دلال 27 22 29

 1درتل. رم. 109. عا 298. عا زمالك طلال 2-6275 *6. هنتحتال] عا ملتعامزأ ةلئاتطتز ممالنانكق 12750166

 لع امكمرتطسع ءا طعم عال عتتك ه انعم هممصاع ذص طمصتت نعد :عاعاواتمدع ءم]]19ال5. - 01. 3 1و د.
٠, 
 ا يود. اك روزي لا كك وأ 2ئا لسد الخ دا 61: 0011 0]1 207 18[ هم19 2 0050 7 - 0 نابل
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 لععوازوم 0038. - 4.ام 0ععوازم 8. 0. 2. - 9. تيسلا .٠ ع. ىاجرإل فيرشلا ديسلا ا

 ليعسلا ,٠ ©. ىنازاتفتلا نيدلا ىكعس. (1. 11, 21. 1634. عا 1639. - 125. - 3. ميظعلا زوفلا :

 6[ 7. 6. 000. 7, 119. - 4. ضايقلا ىق ةلاسرز هك. "و م. 598. - 8. ىيسلللو 8. 2. ىسألل

 126. - 1. خلا ةلبقلا ىف خلاسرز هك. صل“ 0188. ءا 6184. - 3. خلا للقق ىف ةلاسر : تا

 ملء 6343. 6. عدوا : 8. 0. درو, - 10. دادزت لود ملقو 18.1. دادؤب لوي ملفك. - 11. لوالا

 0لععوأ زم 8. 0. 1م. - * 11. ةقاعرتاز ماه ما1ع: 0عصمددلتا, ءماتتستةأأا, ءمرتتتتان216311ز. -

 ل 2. ةيسدقلا ةلاسرلاو كك. 1, م. 288. - 9. ةييجكلا خئاصتلاز 8. ةيبككلا جيفنلا , 1 جصنلا.

 428ه. 4. كلج ىفز كل.“ ىقثأا جلع ىفو . 5 ىقنملا دلع ىقر 5. ننملا عم دلع“ ق.

 [0مامو5وع ىنعقلا, ذاه انا اعاءانتذ 30صلداتتك دهلا. - 9. اهحر تك. ©ءوعط. ل. '1[ةلاصتتك 0. (طقلم

 ريد هل. 0ع طاونعم» م. 1 هن. تح نذل ىف 1١ ©. هللا نح كك 6 1120 م. 94. - * 6

 دالنمالل هممكت]ءاتتق عودعأ ]. كانت ملثا12 (9 5ع ءمز7011155ا0111) ه00!ع5وان5 عددعاب ع * 17. 5نممانعم

 ز. عه. طمعمج |ععئاتسو. ح * 18, عاد عو0 دعا“ عا- عو0 ور ع م0910ءعماتد ةععصاع ]1. مانةعع

 لءواتموللومءع. - 2429. - 9. ديلاز ك١ هيلا قيرطلا, 2. كيلاو فيرطلا , 5. ديلا قيرطلا. -

 * 4. عا- ءعولع 1. عا- عقل ور. ع 20وأ عا م10110عصاتح هقعصضاع (1. ماه عل ءعةاتصسقاتمتع)ر““ 200:

 هتعامرع 1غ رنا - هل - لأ: كقلطا - ه١ - "هجهنع لا - ل4516, [هسمم 730 (ذمع. 25. 0ءام 1329)

 ما:ا10]. - بنانأ ةعءر. 81ه. - * 11. 0ع ]ن0 ئغمملم عا ةزمععمع ةععم0م 1. لع زوهلنعنم !اهعاعم

 ءا ءمصقظضمسولاتمصع ءزاتك. 01. 1كدلآكا م. 15. - * 17. عمتلنلل , 11 1. عمزتتتت اةللئانلتت , 0118|.

 5ك 50: 7 تارضأل ىلا لباقملاو تارضال لياقلا. 110 عارتن' 1[عععصلاتات ءع5ذع تارضكال خلباقلا.

 - ةيملقلا ةلاسرز ءآ. 1و لل“ 9581-9577. 4, خلا ملقلاو تنذ ءأ. 001. آ17111, 1.

 7. لاكشاز ذك. لكش 9. ليصوز ذ. العف لصو 5. داعت لصور, - 40. ةلاسوب : 6000. لاسر.

 - تللح 1٠١ تلملح> 116 000. 0226و. - * 1. نا عمان5 ح زمعاتسدأ. 1. ننأ 15 ك'00زانك

 طعز هعمدأتس طقصلت[ عوامل ”عوممصلعصألم 01. ةلمأ. عا ظحعاتم ار م. 65 هب. - *6. له" "جو هلع

 رك. - *13. ةهعطلطلل (ةخع ةطقلعازز مدمطوطتلاتاعر': 15طلعةال لع هماععملح ل1185 تلاع

 (ملاتممتد هكا ص همصاعوع) !انسوعي ع * [6, 1م 5عءرتالأانانرب - هع معععإتأاب مماتاتق : 0110/18 قاتلت

 كدا ساحاسمد عملا (ةعأل. عا اتحعاحتس آلاتصت عأ هطاتتلتلا طحاتصاتك !عرم1لعمدع ءعيعتكدصو)زب. ح *8

 ةوتسدكز !؟هرتامددع : ل118 ءدااماع5 (تالاكشأ).

 5 ىاجلاو ةوهقلا فذ تا. (0ةاع 14851. - 3. خلا كىنذولاسيوز تأ. 001. 257111,

 ك1 0 10 601 26 كك 77 ىءايقعلا) ىلا ىراتفلاب 282 ىاتيعلا, 5. ىراكعلا كك 0
 هنولوادتيز لله 8.2. 5. نولوادتي .٠ هلوادتي. - *5. اضهعاقات5 لز!8علاز5 !. انتهعاهات5 لع

 مكاو هانعاتك (00 ندع لعتملع ؟عنانو ئالج ءمضمصتعم انةضوافتاج ددمازل. - *و1. 710م عأ

 ب لتءاسد ٠١ 71ه مددت: ءل طق ب ]11ه هندود» علو '"ذنلكم (ةهنددونتعصملع لتعاتب مع 1110

 (10اه5دوع "ععاتدك لآ «0(ج/1) 3ل ءاعارت كتااممو ءاعي ع 59(7,- 1 مهلعز 8. 0. 2. ميلعو.

 00 [تيكاعمو : ىلا 8: 5. اهتيتاع امو, 2. اهيتاعامو.. 2. 4. بلاط 1 !ىلاطإن ح 6: ةلاسإلا
 ةلماكلاز ه١ 77, م. 510. - 9. مرخلا ى. 5. مرثملا 2488. 3. نب جمح لعوعا ذه 8:
 00 0. ىسامالا لص ىلع عا 5. اهضانت !عوتاتت مام افذا روكذملا , عا 3001ه“: 1 خنس قوقل.
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 +5 ءها- زعم" عأال. ءا-[عو ١ عام ح ا81.- 3. دمأل !. يمل لامك. - لامك - لماكل :

 مل. لامك هلايكب لماكلو 5. لامك لك ةلايكب ليكلا لماكل. - لماكلز 2. لماكلا. -  ىكرت 06ءوا ام 2.

 0, 2. 4. +متاخو  غمدقم ىلعز لله 5. باوبدا ةرشع ىدحا ىلع (ةزع مم اًباب رشع لحا ىلع). -

 8. مهتيوداب ع000. هدتصء5 م20 اهقيوداب. - باصعالاب  ةيودا قز ك١ 5. ةبرشالا ىلإ -ح 9.

 اهريغو  اهرييغوز كل. 5. اياصولا ىف !. - 10. ةيلاهكلا ةلاسرز 8. 0. 2. ةيلماكلا ةلاسر.
 +(, عا-و1وطتو عا ا. عاد 11ةط]و عاب ع * ى, آهتنن5 معالععام 1. 5ء[ععاتم 1211015 061ععام.

 +19. لع ءادت01ءةانممع 1٠.١ لع مملزذءعع, 6ععقوؤ. - 2385. - 3. رصنخقف 0ععوأا ]ص 8.0. 20

 4. اهلوأ ىق ذه 0. اههنننصز 5. ملعا. - ام هنكز ل. 5. امم هنا. - 7. روز ىلع 5. ةيلع ترو. -

 9. شوغم لاذ 1313ز01 1. ٠١ م. 452: ىتوغم. - * 16. 160101651: هله 5.

 2/856٠ -- 9. ىسوطلا 6000. هطتطع5ز 31135 ىوسوطلا ءا ىويسوطلا. - *5. 204

 رنععاتسك , نأ ؟10عاد , 1 عهب716. 01. طرعان. ععموم ]آ, م. 524. - * 17 3208514: هلأؤ5ك 5"2ةق/ ءقانأ»

 01 7. مها 7و م. 20. - 2476. - 2. حلا ناك وأ 61. 001. ظطظلو 22. - 6 اهةميلوعد#و : 58.

 2. اهغلوع يو. ع * 8, 06 7910: 0095 - ععمع5# ةاتصأ 1. 0ع زلات ؟عاطلكر نانتاطانك 6/11

 زد هورصص عماقاتم 11 - 74 0[هدمانءآ (ء!. ]1, م. 404.) ةتاتاتتت: 0100 عوم لتالا. - 188. - 1.

 ىيدلا بطقز 4. بويطلا. - 5. ريم نب ٠١ رمه نو» 01. ل1, م“. 2986., انانأ ديزم نب 0

 كيرم نب ©أ الذ ب ]1 هحبر م0 مانع ]طف ءرو 1070 !عععملتمب عوا ح عا ]كك, م. 5388. - 8. نارقلا ملع :

 61 02: ظظالا 122 - 41 جراد ذ 127 جر

 لعد ماولامدز أوم. -ح * 10. 12د 111 1.١ رورو طام. - اظعوي !!1ءتأه ١٠١ ظعرن 1 ههبرهل. ح

 رهن9. - 2. ةركذلاز 8. 5. وكذملا, 0. ركذملا. - 5. رضخز 8. 2. 5. رضد. - اللا0. -

 5358 ةيضرألا ةلاسرلا: هلام. 58. خ7 7 ةيدكرستلا 1: ةيجرسلا. 01. 50 117,0. 3012 6ك ” 5

 11857. خلا لفق ةلمسم ىف خلاسرز هك. صض 6205. - 10. ةرئتاسملابز هل. ةانصتف م. 68.

 *13. عا-اعوم1ط1 و ءأ طلو ]1. 50211137-581 عام

 رغ[1. - 83 حلا فوسلوز ©. 007. 20111, 5. - 5. 151 خنسز لل. 5. 1م ةغسإ. -ح 6.

 منكر 8. 2. نمو. *19. 8567602: 1. 5001: طلع ءا ةلتوؤك. - 212.-- 1. ةسيفنلا: ذب

 ةيسيفنلا. - 9. ةلكاشلا: أ. 3[هطدعم !. 1. م. 1038. - 3. ةيرصلا ةلاسرلا تك. ]آ, م. 148.

 *19. لع !هلتمز5 !. لع معاقل] 5. - ل868. - 1. فاصنالا ىف4 لون كاتم18 016أ11172 وأب

 فاصتخالا هدصصتاطانت5 10ءل5 م0 فاصنالا !عععدملاتس» ةدذع, انطأ 11101هه/] 6ع - ءل- ل: (كط4- ءآ-

 اك ىف *41. لع عدعسمات5 ماولمدتعأ5و 5. 0ع

 141//) عملعسط مم00 نتن طلع ءمرصتت ع1|00010. - 2. [,إ1 ةخنسز كل. ل. ةنسر 8. [..1 نس.

 7. ىرسأ ىذلا : هك. 002. >9011, 1. - 10. اهبقرز 8. 5. 5. بترو. - الاخلاء - ىنسلمل :

 هلا ىنيسلمل ا. - 5. فورعم ا 10 فورعمال محام ملدنمط عوأر 0113170113123 15 مانأ1م ء«0ملز1غع زا

 اععئاس“, عا ؟رعماعم لس هذع: ننعم 417 لكوب» ( ه7 5نلدنك) عمدت مود1111. - 01. ا, هن. 12430.

 7. ربكالا خوشلا 1٠١ عي 1: - ءلمد"ه«لف (ءآ. آكل, مت“ 5167.) ءا ةيولوملا ةرضخلا .1٠ ه. لوامآ]- ه0 - 7

 10010.--- 9. ةماعز 1”. مهيار. ح 310 مهول سكيبع نبذ 5 نمحرأا كيع نب. ةئببعملا) ٠

 5. خينعلاا - *و. 2/19 ور» و 1. كان 18



 745 1م 111. رم. كلي6 - 0.

 ال16. - 1. ةيفاولاز 8. 1“. ةيثولا. - 3. وهوز 8. 0. 2. هلو. ح 8. رضحز ةء 2

 رضخ. 86ءاه. 01. 01]113 1. ا. م. 198. -ح *13. ة1ه4]# .١ 1610]:. ح اللاوو دع وب

 تقفاوز 1". تعقاو. - 7. ىقتميز 2. 0. ىقنمب - 10. مهلا لاسر و 11063 همك ادا 1

 5 مرر ماني 101055 ماهذ 11 0-12 ةرهابلا ذ رم ةرهاقلا. - 8. ةقيقحو ىذ.

 بق , 5 ةخبيفح. < 1119٠ تك 2 رهطيز 5 1 رهظي“ -- 3 جلصيو هلو 4ذع 5 حاصي ام. -

 7. نيوز 4١ 5. نكو. - قوقلاو 8. 0. 2.١ ضوفلا. - 8. قولخلو ه١ 20 1, ص. 519. ح

 * 13. كلدك ةمعاتعساعو. 01. 24 1, م. 492.-- 50. - 3. ةيريصنلاز ة» ةيرضنلا, 8.0. 2.

 ةظيرصنلا. - 11. سغ 1. شخب. - * 14. ءا لع 016عزوز[مأغع - عه 1. عا لع 015ذعدكات عام

6 06 511123 

 2:51. - 2. لعسز 2. 0. 1“. كيعس - 10. كنمز 8. 1”. منع. - * 6 طمزاتتم ٠

 مععولم. - * وج. زم 2877 لعوزم ءصكز ؟هاتامعدعت لع الز اناعتهع 20 طجداتنعد ةععنو. ح *10

 ةامطقطعءأت معاعرتك 5. طعطمدتنعت 4قدلول. ع * 19. هعكتاتل 1. ع. هدا ناهاتمصأؤ. - ل52. - 6

 رهيدعلا لعءوأ زم 8. 0. 28. - 7. لضفلاز 8. للضفلا. - 9. دوجوملا فز 8. 0. 2. دوجوملال.

 10 ىماخلا 6. 171. م. 432. نوحلا ءاهب نبذ ءا[. 1اطللعرت, - * 16, ءزاتك ةضلعم 1. ءآ نانت

 1ن006 لزومنع عزا. - 22558. - 3. ضعبز لله 8. دعب. 7. ةيئارلابزر هل. ةيئارملب, 5

 ةيتارلابإب - 8. خيدضعلاز تك. 01. 6232. - هفيلاتز كلل. 5. هريرحت. - * 10, 0ععلطل ةللاتل

 (ها1و6ئ6 طمع ]وعم ءاتاتت 21. 6114. 107 رشعلا 0ع 10808 ءاواعتطقلانا0 , 0113 [عداتك عمو نطلأم

 1هدعوع عا ]داهع عووع 0ءعطعمأب 1!صاعاا] ىعر03 ءعوأ. - عا عدءاعتتذاتك 1. عا (ءعوتتتتت) 011221625101115. ل

 115714. ح 92 ىجتوقلا : 2. ىسدقلا) 0 طل ىتوقلا» 2ع 4. مهككأ نبالوز رع نبدالو

 2456. - 1. قاروكلاز 8. 0. 2. ىلاروكلا ىلولا. ح 2. داشرضحز لل. 0. 2. هاشرضة>.

 60 خلا تقل امور © 001. آر 50. - 7. نوماملا ز 5. ىقومالا, ممطوطتاتاع“ مانو ىوممم ا.

 50-0616 11, م. 484. ح * 5. مها *7؟. هلاك ةطلعم 1. ءآر و01 191106 01عطصتتق عوأاب ح * 1

 ©6ءمتستم , عا 8هصحتصعاتب 1. ععوزم5د ءا طمصتمعو. ب * 19. 71هودوو 1.١ ]116م1 - 1و7

 1 بدجحومل 7 10 2 5 بجوال. دج 4, لوح نيد هال "اك ىبواطلا نويحلا ردصذ ىننأ ليه ند“ م

 9. وهلاز كل. ءاوهلا, 8. 0. وهلا و 5 52 -- 1 ردا تلا 1 راوساب.ا 11و. 1. وهلا

 لل. 2. ءاوهلا. - 3. ءامسلاو 0. ءاهسالا, 2. ءامعا. ل 8. حلا ضرأ ايذ هل: 008. 51, ك6.

 نيسح نب 1 رىرسح ند 1 10 خلا ةرخالابو 61000 1 هع ةخيبنيمبلا 4 157 1 خينمبلا.

 - *9. ها *7. ءا-طعزوعأا هع» عا1-طظعزوأاب ع 259, 9 خلا ىلإب مودز 61: 0071-7
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 28. - 5. انمعمز 8. 0. 5. ايعص. - 8. ىقبز كل 5. ىقبي. - 10. خلا ىوقثا تك. 00:

 سلتا" نإ -2 92-796: ىبتكلا نمور هلا 582 بنكلاو. ع 83. هشيز ه0 0.5. هشور

 اشي. - اش ةؤكر 6ءالان5 : ىلاش هدفك. 4. سنويز ث. ىدحوير 0. 2. ىلوي.- 3. لقاش
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 تاعصاتامل. 1. رن. 424. - اًضاطز ة١ طاح ر 8. راطاط. - + 3. 180 خنسز 82. 0. 28. 105 ظنسإ

94 * 



 ”["هرس. 111. م. 450 -. 45 رعب /

 6. ىتعسرلاز ىلا 0. 2. ىنغسرلا. ح آءاطعا زوذكلا ز ومر اننععامع ةعتماتف عوام 01. عمل. ؟[زهلهط

 11: 0:02 52 8. زوذكلا زوهرذ هك 1, نزلإ 28ص. -- 10 ىنزرابلا 2-- ىرابنالا.

 ال81. - 5. قايز هل 19, م. 120. ءا ل, م. 488. - 8. خشياع ىعز 8. 0. 2. نعو

 ةشتياع. - 9. هذع اوورز 8. 0. منع ةوورر 1!“ ةوور. -ح "8. [عاوأالو ل (23010ءردسأ 1. "ءاهمل0ر

 ننحسس مداخع5 هنعامتاهلنع ةلتمرنتس ا2010عائاتقا. 01. ا, صل ع 10145. - * 11. 1ءاوالو ح اننهح

 ل10 عرحتسأ 1. "عادلتم , نتتحتتل (صهاتت, 0ععءانتكان , م0اعصضانته ءاع.) 0]123ع5 ه0 عام1216 100111112 انة

 010 عرنصا - 489. 4 1 لععوا ]م 5. - 8. ىنيسدحز 5. نيسح. - 9 ءاكإ ىف رمز

 نك م. 122. قايز ءأ. 1[, م. 403. - *6. كمانتاسك همعاتذ 1طزنره ءآ-و]اسو مماتاتك : !1ةع-

 اناتو ؟1عمان نت. - *  19 عا ءولمصتأ ءان15011 1. عا عار ءانزاتك ءداقضلاتك هنتصاط 0ءانصأ 1[.

 ره 2. - 5. قايز هل. 1ال, م. 252. - القالم ح ٠ رابخالا ضورز ©[. 11, 81. 3855.

 4. هطداوذز كله 8. 2. .ه. 5. هلضفي ءاج 1. ©«. 30020 921. - رمد 0ععوأ ذم لي 5. *5

 ومم4 الاد 1١ نيم0 زلاع. - 4825. - 1. و ىناعلا 0ةعوا ذم 8. 0. 2. 4. 1| ةنس قوقللاو

 4.5. مب خئس لللو. - 7.رارسالا كل“ 5. راوذالا. - 8. ىيدلا دج ز 8. سود, 0. دمحم ىيدلا لد

 186. -- 85. لينال 8200 2. ىقنألا حا 6: كنالا ضورز تأ زن: ةقكل ك 702

 هللا: 5. هلل ممل. - 9. ىبلطلاز لك. 5. ىلطملا. - *  13. دعاناتك 2 طمدصتالع حج م201061560-

 انطانك 1. معاتك عتمكتاطاتك ه5. ةعاتمدتطاتك دصقعمت 02عاما. - 287. - 8. مسايلا ضور

 ماسيلا ضور. 06 1, 2. 189. ءا 11, م. 141. -- 10. رابكلا راهتالاو: 8. 0. رابكلا راهناو, 5٠

 ردابكلا راهناو. 26عوإ ذ» 2. ب ىنويعلا ةعونز هل 11, دنع 206: * 2. ءمصق عتاد عانع ١
 لزواورنعي. ب * 4 277" ءهآ- "هلأ 1. لاا نس- ءا- "لال. حج *و, لع ةومعجتةماطتخق ءا 215

 مععنتزو ١٠١ لع هعماعمال15 أ 0ععرمعاتد زادت1016ئ5 ه5. ةعاتذ 10عمقأت انتو. - *146. 8-81 ةداسسص !.

 8-81 ءدوةرص. - كه8. - 1. سلالا ى. سل, 8.5. سلال, 4. نيحافرلا ضورذ 6:
 11, م. 72. - 5. هام خنسز ه1. ], م. 254.- ططاع دمجرت 8. 105ءالان ةياكح ةداوسو د كيف عمج.

 0 971, ملا 15706. ع 8. رءاؤلا ضور : هك 11052 1تان2 ردلقلا كيعز 1”. رهاقلا يع. -

 10. ىقنايز تكل. ند. 6984. شيفمرخ اب 01 شيقيرك اب 00. 42: ها م. 8012: 57-

 +11 هع. 2ماعدأ مائمممرسعم حل ءاتدرص "ءعاعتت 30 ىو«(. - * 13. ظاطهدو مماتاتك: كقوءق-

 قور»و. 01. 0رتعصأم آ]آ, م. 262. 341 ءاع. - *91. 11 اعأ .١٠ 110 ءةأوأر. ح 48ه9.

 1 خلا رصتخم ىف ضورز كك. م. 508. - 6. كيقتز 5. دييقت, 06ععواذط 2. - 7. ىناهفصألا :

 1. 8. ىوفصالا. - 9. راغز كل. رامقر 8. 2. داع. 7 290. - 2. 1 ةنسز كل. 5. 11. ةنسر

 1491. - 60. سرغلم ا ضورز ©: 117 0 140: كك 00 رظافملا ضور زم كم0. ؟1هلهط. 3.

 1". د“ 190. رظانملا ةغضور !عوااتل““ - 10. نيحلا نيزز ل١ 5. نودلا بص رت 2499.5

 هللا رحقب : م0. ؟1ه0ه1. اهنع مجوذب أ هللا ركقيا طربا 13 06 2 نما. د * 5. همرت-

 ممدئاقست ]1. عمر مموزاهعي - *6. 50 ناتستنسصس - مواعماعسر !1ععع اه: 30 ظسعاتت 5

 ةمهاتتو نان00 2عءاندد 0ءودانصسهاتنا,. - * 13, نا ج05ءتانعنعصاتتت 1١ نأ طلصع مااتنع5 همم

 هالاهع 511. - 298. - 1. ىنئللا ضورز ١ ]1, م. 409. - 2. رضانلار 8. 0. 2. 5. ءمصح



 749 مس. 111. م. 493-

 10006 وظانلا - 6. ىرضول ز 4 ىرضوبلا , 1 ىرصول. لح 7. ضارغفالا) 000. هنت ءذ

 ضارةعالا» 01. 1, طق 1006., انآأ] بقعت م0 بصعت 18قاات11. - 9. ىرازفسالا : ]هد ل

 ىنزارفسالا , 15/148 ةطانلا. م. 4قن., آاتطط الع م. 18., 112:41 5. لكك ااه" آنعالم عج6ع08ا

 1, م. 60. - سهمجز 0000. 012265 سوك. - 29/1. - 3. مرك هيك ذص 6000. هدمصتطاتك

 1ععزااتل“, ءةععمام 5., انطأب ميك هلل ععاتلما[11212 عوأ. كزصع لتط]0 10ءات5ذ 1105136 191208[.

 6. رطاشلا ىبز 0. 2. رطاشلا. - 10 راردالا ةضورز ت١ 11, م. 140. - 2925. - 3. ديتليكتو ز

 0. 2. هتايكتو. - 5. باعيتسالا تأ. 1, م. 277. - بابحالا ةضورز |. 971, هس 14586.

 ةريسز كى. 5 ريس. -- 7. عمز 2. 0. 5. سعي. - *19. 05ءلزءصاتقع 20015, 5ذ5عءألا. نتتتطاتك

 عم ماتت

 296. - 2. مهباسنا ىفإ ىل. 5. مهئاسنا ىف. - 4. ماكلا ةنيزو ماكحالا ةضورز 8.0. 2
 ماكحالا ةفيزو ماكتلا ةضورء. عا 6. راهخالا خضورز ©. "1, م. 492. - 7. حعب امأ 0عءعوا مس ٠

 09 ما كك لل نما: 4 5: هللا مح: كك 800 دداؤلا لمنو 55 كئاولا ليذو 10

 00 01 117 51 141597 كك 9 1 خرشر ط 1١ 0١ 1 دنس كك و70 107 تكلا 6

 ىسدلا 5. ىةسكلا. - 3. حتتفاوز ىلا 5. لك حتتفاو. - 60. رصتخم عمقا ذم 8.0. 10. --

 410. ثاوخأز 4. 8. 1. 5. ثداودلا. - * 4. ظكعاط1و ه١ 34 1, م. 461. ءا آ1, م. 148. ح

 298. - 3. راوذالا ةضورز هل. ست 4798. - *7. 1ك هزم 1٠١ 16 مزتب ح 299. ح 1. عطل

 طباضلاب ىكي مو لعدانما ]د 8. 0. 1. - 2. راجنلا ١ ىراخضبلا , 1» ىراجنلا. - ىلوا ةضور

 بايلالا ماعمتس5 ذاح 5ع طقطوا ذه 00. الذمل. 2[. 1". سن“ 193: جيراوتلا ةفرعم ىف بايلالا ىلوأ ةضور

 باسنالاو. 01. 11, 21. 2182. - 5. ةمهيلا ظضورز ©. 11, م. 147., 111, م. 101. ءا الما. عا

 ادعم 71, م. 381.-- 7 0 8. 0. 2. بسنابي. 2عجموزنومست. 01. 00. ؟صسل. 1[. 1. ما“

 215. 101. 147. - ©. 205[ يلا ]م لل. ءا 5. ؟ءانطو لصفم (5. جاف 9 خيرات دلو 300115 5118

 ا +6, 8011161. لق ده] 11. - قتال 1٠.١ 01] 411:84 5. 0 اقع دل آآ, ص. 509, حس *7

 17: ل ةةنو]اعأ .٠ ع. ماتصعمت5د لانو هتلحعب ع 2500. - 1 ريسبتلاوز 8. 0. 1”. ريسيلاو. -

 ديبعس قأ نب ىلعز تأ. 80 11, م. 009. - 3. ىسحز 5. نيسح ىبر ل رويدا ةضورز هك. اللآر

 م. 488. مل 350. ماعصلتاتك اة: ديزي نأ ةفداطلا ديس بقا. م ىف رورسلا ندعمو روهذلا خضور

 ةكرسلا لاودالا ىوذ اهخايشأو. - 5. طم قاوذغا مانام يفاوخلا 1عععملتتتت عووعر عا مل. 150012.

 11. من. 397.١ اخ ىح مرنم قارا لمح طقطعأ. 01. 30 11, م. 647. - 7. نجا ىباذ

 0. 1. هللا ديع نبا. - 8. ىلبهسلاز كل 5. ليهسلا. - * 8. ةتاطاتعامزاتتظظ: م0105: 81101810-

 طن. - *11. 114م4 ٠١ 16! ممم. - * 17. هعدلستلداتمصتاتاتكز طماتانك : ءمرط موه 0 طأ أت 5.

 8501. - 1. ةضوربز 8. 1". ةضور ىف. - فيلاتلا: 2. ديحوتلا 4. «يبيئرألا)

 هفيترو. -- 0 مالم 0: 201مل نيلئاقلا ؟0> 0 نتانأؤع 1ععاتمطآأ5ر ءاتأ 0. ةزع]تاتت .: داتح

 مورةءلمدأا. خحتأ لععدا ةلتواتتل, هدنأ نيلئاقلا 1. ع. نت سطقماوجت دك ع ؟دستاا 05

 زناعر ةعءعرتاتصار !عععصلانتد عوام ع 9. نالع جود ىبز 1. نالع كم“ ىب لود ىبادس 0 خلا ةضورز

 ءأ. 01, مش 14588. ءا اكالتمأ !. ل١ م. 85 هن. - *19, 00عم111. 4ع]:[] اعداع (ةسضصائوو. ع * 44



 سس. 111. رم. 501- 130

 نك م08 عصااتل“ ... ال. دانن15. - * 18 61 رةا-عل-ل: ٠١ 6 بر ةا]س علال. بس 2509. ب

 1, ]0ع خروملا ءا يود زر قم. عا 5. طوعع 1عواتطأتلا : (5 ءاهينا) ءايينالا رخافم +خكسن تعسرهف بقر

 0 يلا ناكم 5: ناك نع < 52986 - 1 ةيلاعلا ةضور : هل 11, 0 130122 5ك نب

 مهاعلا كبعز ل. مهلك دبع 60. هتفصز 4. ةيقحر 5. هقيقحر  ةنسكتسملا: 4. ةعمجتاسملاو
 5. ةيجكتسملا ال 9. ادرفمز 8. ادرقنم. - * 15. وين - مءاعننتا ١! 2 يتئاناتق (ققدع 1ظ1هم4[)

 (نهلئانمدعست لم ءاسضصممع ةعععرتامهست معاتتللا. - 504. - 3. مانالا 6000. هدت065 م16 مانالا ىلع. ح

 5. تمم !. تم©. ل  تييتكوز 6000. 012265 تميقك, 7. فيملتلا نباز 6000. 5

 ليملتلا, ل روقسدلاوز 4.83.0. 2. روقسال - * 1 111ه :041 .1٠ 110/7 ءللا. - 505.

 د. ىئسودنرلاو هك. 20 11, م. 567. ءا 111, م. 488. طا 370: ىسودنتز. - 7. ىوريتلا:

 ىووبخلا كك 9 ىدوعسلا: كل 5. ىدوعسلا  ابابز كع 5. اباتك.

 506. - 4. خلا ناسنالا فلخ : 61 001. اطالو 20 3. 09: زبجولا حرش ذ 61 زال

 ردو 1 10 25 06عدا 16 2 اا هلاك هنلعا - 8028 -- 7 عفدز كل 1 عفر 8 ١

 ىزغلا : 5 ىرغلا 0 ىزعأا. 01. 1], صلال 4812. -- 9. رصتعللاز مانت0 رصققملا# 01. آلآ, هت

 12737., ىل. وشنلا, 5. رقتفملا. - 508. - 1. نيعملاز كلل 5. نيعبسلا, - 5509. - 1

 نآأ ظنس و 59. باإ ةنيسإ ل جاتلاو : أ. ل1, م 2060. ءا "ل1, م. 209. - 2. نوليقلاو كل 8. 5.

 ىنوهلقلا , 0. قوهلقلا, ٠ ىقوليقلا. 116 اهه11112 ©01211621019ا01. - 80219855ع سوملقلا مع

 6[ 05 1طو زكطقلا. مب 162. كك 47 18“ طنسو 1>. | كنس ل م00 3 عصور ك 1 0 5
 +4 ©(« منتج هل. 0من 1/طأغر, ( ه1 نان, (نهلبرتاطة, ون0م0 1عععطلقتتتت ع5وذع 1910عاتتت. ل

 510. - 3. ةرشع ىدحالاز ذ 58. ةعيسلا 4. بلاطز هل. 5. بلر 5. 51 ةنسز ذ“

 5. معن خنسر 0. عر*و خزس.  لدعملاز كلا 5. لرعلا - *9. 710600:1: هل. 710690061, 7١ و

 لع كلوصع رص ]طص ركطقلا. اتقصكا. ]1, م. 118.

 11. 3! ةلوادعم قود 8. 12. ةلواشتملا نم وعو. - 5539-- 9.رظانللا 2 02
 نيرظافملا“ 015. 11, ص. 163., انطأ 0. 12. ضور اعوانشأء - ىلهمر ى. 5. ىلع. - 4. اذيت

 م. 0. 1. 5. !لطه. - 6. رطانلا ةضورز هك. ال1, 51. 13042. -- ن3. 9. لاجوالاو : 0

 لاجالاو , 5. لاجرلاو.. - 514. - ة. خلا مكاتلا قذورز تأ. من 6882. - 6. بايلز 0

 هردصعد5 طلع ءا لذص. 9. باميلا. (01. الو دل. 11049. - 8. مداح از 8. 1. مذاخ كا ابا

 متاحز 8. متاخ ابار 9. صولا 8. 0. 2. 5. ضعورلا ل 10. 101 خنسز كل. 5. 007 ةفس.
 15. - ن6 ىسحز كل 5. نيسحإ ىونسالاز 011601. ]1, م. 3: ىانسالا. ا

 ىديبزلا كله ىداؤلا , 5. ىردعرلا, - 8. 203516 باوبا ك١. 0 خلا ففو ىذفلا هلل حال هلوا.

 2ك 0 ن2 5

 نتاع(. د-- 3. نساكمب: 8. سلاكاورإر 0. مرزاي اميفز 8. 0 1”. مولي ال اميبفإ) ل ام

 موقت: 8. 0. 1'. موقت. - * 0. كاسح مانا ءاطاآ ان0]هئانان5 : مماتاك : يبس ةمععاستساادانك ماتلعاتنا5.

 +16. ه1": ل نر» .١٠ هك! عطش" نن. ح مل. - 3. ةقينالا ضايرلاو هك. ال1, م. 411. -

 7. ىانجت زر 4. ىلانكلل و ةدبولا :101٠.25 هءاع قانجل. 01. 06دهل. 0. 05ص. ظلعطال. الل, م. 92.



 201 مرض. 111. م. 517-30.

 * 14 3ء10ل1 1. لة(. - ملكهم. ح 1 ءارعشلا ضايرو 61. ]1و ط7. 2818. عا ©6عوءط.

 0ةصم طلعاطالك. 111, م. 307. - 3. رعشلا قز 8.2. ءارعشلا ىنهح 4 ةدايعستو ءرتتواتتسلت طلع ءدأ ةلح

 181. [كطدلاو, 1. فلاو. - 5. هلوا 1. هذرات. - ىاييدز 600. 1هلهط. طانزاتق انتا: ىامدز -ح 1018.

 نيكاصلا ضايرز تأ. سا 0738. - *6, همصم 916 ءاع. ل١ هصصم 1016 (نهع. 28. ردن 1607). ح ةلثت

 نورنو - هزعمزط عوض هاا ]. الوتتح ةناعاتل 0ع ءمطم05110015 اعسرمم"ع [2303هأت01 5. ؟ةتنأ 1

 رئن120ع5د 0ع ءمرت مهدلانمردتك اعسترممرتع عاعطبت نات. - <88 ةصم] 918 ءاع. .٠١ هصصأ 1018 (ةمع.

 0 فكر 1009): < 5719. - 2 ىنايليلاو هل 20 11و م. 657. - 11. رىكي قنا ىبز ذع 5

 وكب نبع 2207. - 5. ةرصخلا ضاير“ ؟حضمصأ ملزعع5د هردصصتاتا25 1هعز3 , انتاآ] طلع اناتتاات5

 مرت 1 عم20ةأانل“ » 5 ععاطاتمصا ؟7عا ةردصخلا ضاير ؟7ا ةرضغلا ضار. © رس 6: ملك 2 102 طال

 م. 6. م“ 149. م. 54. م1. 280 ءاعع ح 10. لب 0لععدا 1ص ١

 21.6 3. رظاوذلاوذ 215 رماظنلاو. د17 قى ضاير نا. 0725-- 522

 1: نودحلا فقنومز 4. ىلع نا نيدلا ناعرب. - 2. ىريزلا ١! ىريبولا. 6 20 1], م. 438. 8. 0

 ىديزلا. د 95 عضانرلا ملعز تك. 4هطلواا. م. 2(485). - 9. مهتءباوتر 8. 0. 1. مهعيلو5. ح

 +9 2: 1. 200611. - * 4. 1607:- ءاى هنت !. 172: - ءاىمدوتا#. 01.301, م. 488. 592.

 8 حاور ورالا ناكرذ هل. 7, م. 488.- 10. ىنيعادلا ى د 11 60016ع5 1ع هدجصعو هعرتطاتصأ, 2.

 ىنهغاوملا , 5 1 ىقنعا ملا .٠ ىنيعاوملا نب. 01 ق4اناتول. ]آ1, م. 1 هن. - *1ع. 72 هربا

 1١ 19 عزز - ان 5210. - 9. ابار ظخنسز كلا 58. بود ظنس - 3. ةقرخلو هلا 201. ها

 كاع للم م. 305 دن. ءا طعصل- همضسعا عل. لع 5ةوعوت م. معك 50. - 5. سفنالا ةناكجرز ءأء ]1

 م. 110. - تاقلأ ىبالز كل. تاغلا نبال 5. تافلأ نبال. طسص ناقلا ىبال# 01. 0216دا. 11, م. 480.

 11. ىجافشل 1 ؟ ماعصتاتق, ان 00. ايلطصلما. طاسلاتق اتاناتت هةعرتاطتأاو 18 : ةرعغزو ءايلالا ةناكدر

 اهندلا ةوهمل نا. 91, متم 14998. - 525. -- 2. ةنسو 0. 2. ةظنس دودح ق.

 526. -- 4. ىانولاز 1 فاحزألا. 01. دتمانه 11, م. 381. ه1. 1579. - 5م. ىوسنلاو 5

 ىوسيلا 60. نيلثاسلاز 0. 2. نيكلاسلا - *+. 21هلز: .٠١ 2/هارارن. - 592. -- 3.

 هذلل ىف ايو تاكا رام. 453. رمقفلا دازز 6ءألا 1711515680. مد 101 0. [35111121 !16-

 عاام. - * 10. 77 عدت مدن# ٠١ 110د:2117. 01. آبعتجب ععموام 111, ص. 322. 598ه. - 1

 رئاسملا دازز تأ. قص. 21051. 11, م. 730. تما. 2038. - 4. رفاسملا تارا 612111 0-911

 للصف !. لتضت. 01. ةلذ6. م. 284. ءا آ], م. 248. ح ىضورقفلاز ص طوغلا. ك0 ا

 «. خزس, ح 10. نأ ٠١ نأ ران تالا ىازركلا : 8. ىنادوكلاو 28١ ىقاوزمكلا , 01100 1عععص لامن

 عووع ؟10عاتتل “ 01. 7, ضل“ 10898. - * 12. اطعاذات10ع !]. عزععووانو. - * 13. اعدم 0115 ةكاهح

 انتل هطوءصاموامربع 1. ع. ءانأت اعط م12 5ماعمتمأتل ةقاتئما'ات11 015ءرانواتمدع ءأ طما0ه10 علمنا ©00-

 كاست عاتمصع هطووجاندص لو كانتا. - *و0. كو” جمبت و !هدئامكدع: 1ك جنمورتا ع 599. 8

 نيفانشملا دازز ©[. 7, م1. 11982. ىهتالاز كله ىولاا < ا 61 1215 1614 6

 117 0: 5-50-522 رهاؤلا 1 اولا ن6 صتالتك ءملعجح طلع طقاطعأ عا زوتت «0250-

 00115 ممهداتتاد1. 01.6 تل . 6948. ىلا ,هأ لاب 2 كيرلا عاتوسل م١ 6960. ءمرصتتل ع11[121018].
 ةروضرر تاع 0



 ورش 111: م. 530-39. 202

 4. ةجرداؤلا ذ نأ. عاوسولك. 5موع. م. 234-233. ءا الل. م. 168. - 5. سابعلا قابز لا 5.

 سايعلا نياب. 01. 55. 6785. - 9. تانوكملاوز 0: تانونكمللو. - .11. وتو لك 4. اهسأر.

 521. < 1: اينفز ف“ ةفوصوم 5: هعوصخم. مدل 2 ملقب موسرإ : م. 5. 123110 231

 ملقب موسرم. - 7. زغللاذ 5. وغللا. -- 10. ترحز 8. ترخر ىلا 2. ترح. - 6589.- 5.

 لما مولعلا ذ اة لصامل مولعلا, اهلوصحز 8. 2. هلوصح -  10. ةفوصتملاو 56

 ةفرصتخملا. 01. م. 580. اتم. 6. ءا 0ةق.آآ1, م. 154. ء00. 118015557111. 2. - 11. ىناجرملاز ٠

 ىناجرالا - 2588. - 3. ةيوارهلا) 0. 2. ةيورهلا, - بوضلاو ديزلاو هك. 11, رت. 126. -

 0 ماكحالا ةظكجز 61. 197, م. 457. - 10, #18 ةئسؤزا 18.20.1219 تس 02001 :010718 ١

 ةاناد هن. 943. - *6. 4560: ممواتتك : 4901. ح * 11. 260 علب ؟هتامههدع 7ةطع40 انا آ],

 ره 163. * 18. لك]رروعلنو حج 11ه]ءميروب»»: ءللك. حج * 90, ءملعماتسس 1. ه30عداتنؤو. - 5ةلله

 5 راخملا رصغخخمز تأ. الآ, م. 127. - ن. راعشالا ةحيززو تأ. طا“ 5597. ءا كل], طا. 147112

 ل 9. لامعالا ةدبزز ه١ ]], م. 151. - 85. - 4. قايز ءك. الار ص. 125. - 7. ىف ىلام

 نوذلا فرحز ه1. 11, مد“ 13822. ل 8. 0. 2. معرمءلهنت 5هتاداتتا: ىقنايسو صوصقلا حرش ف

 ءاقلأ كرح قدح ؟ 41, رصممتت 2 عمات ةعزا١ ةعران|ع'هلأز5ؤ١. ح * 17. همر عم لذ ءعرد 1١ ةممعم 01 ءعدت قق ٠

 50011 -- 3 ككلودب مع كلردب 7 انكذو لد. - 5 ةاضقلا نيع 10 6006. 52111100

 ل1. مث. 295. 101. 3* ماعمأتال5 ةاضقلا نيع جمد خوش هرم عالواتس“ آمتاتسمت عا 015ممدتاتم ةلئاعمع طلع

 دع طقطعمسأ هع ةردانل 8. ]؟طقل هت. 1"عدءاتبل معتز عم صحانلات 10ع] ةرئقفطأءأ ةصصصتتءال كاتقار 0118 06 28

 5 شرعو ىسراق للءاتتلل عزا ع 8, >ووا قلخل ى. ءا 5. 1موءاتاتتأا: الصف نيةلثو عيس ىلع ابترم

 اشاد ىفطصم ريزولا ىلا اهادجتاو. ل ةحجيزز 61١ 30 11, م. 59. 125., (011عوامطل. آر م. 19(75).

 ءا 128 (11)., عا عدتسملك. 5معع. م. 15 (40). ح 8ع همت خلا كج نب رهع ءآ.20 ]], م 59,

 9 رههشلا كا ند م. 0 فورعملا زيزعلا كيع نير - 1. ةياردلا حبر هل. الآ, م. 489.

 +5. 2:لمان هن لع]ب و !هءاهعدع: ]10 سس علاء د. لف ءءاز][!سنلعأبا ع 58. 5. ىواقفزلا

 1 ىراةفولا | ىواشفرلا. [كذع اهصاتتتت ءورتتمت 1201:1111. طمع ىواقفولا ذ ع[. ةاتطات عال. م. 120.

 ها آرعانم ج608ع1. 1, م. 514. - 6, ةركفلا ةدبز نه“. لك رام 29-218552: قايت كك

 8829, خلا ةلبدعق حرش ف ةابز هل. 1, م. 525. تكل. 526. ىرعدزالا دلاخ خمشلل. (001-

 صسعمامتس5 ةحبرلا ةصوعتماسك ذأ م. 525. ةطعتاتانو لقول" -ءل- 0: ظ1- 6م معتنا انتلتادتاتتت ها

 رم. 526. ةطعتاءا ظل: ل171 - قلع]ر وب») نتدتل عدلت عماتتلتل علت 01111, 2عومقتع 18313611 ]115 6011011162-

 امركم انانادك ةدحبولا لدا. - * [0. 72ء/اأمسأ ٠١ 2141من. - * 19. 1قاةلهم“ى ١٠١ لق ءلط767* 5.

 01. ةيرترتج 20 م. 488. - 5858. - 2. ىوقلاز 4١ ىوقلا ىف - 3. كلاملا فشك ةدبزز

 نا. لآ, م. 149. - 4. لضافللز كل. 5. خيشلل. - 6. ريسافت نم هيف عدواز ىل» 5. هيف عدوا لاق

 ساعت ند 2 110/01:0/1:41, نتحم0 !ععت مماععأا (عا. ةلطص 0هأع م. 45. ءا 0ةسصتتك)و 5

 710/04/10741 (ء[. 81ه5ءطاقت““ م. 288. ءا لطص طل“ رب 199. ءا 231.). - * 10. ة«ماتعواتوه
1 

 [هددزلتان»ت , نانتهكز ؟هدئامددع: مات ءداتقممعك عع هتان 0ءعععرترتاتمددأ5 نلاتقك ل ة. ع ءورتتات 62-

 (مرتز5 ءمردمز ل5 ععطتمتو5 0عوع”ت ماتماتت5 ماعازمدهق, ناتقع. - 2589. - 1. داذم نيدلا ءالعأ :



 003 مرسم 117. زر 3539-2 58.

 مه داره نب ىلعل. هس 5 خيشلا لضافال : مع نيدلا ىفصأ» - 7. باوبأ ةعبرأ ىلع 10 0

 اهصاسس !ءولانت ل. - ه8, غيخكوز ل ذؤكأو. - 9. ظانو .٠( ةرصعلا) انرسعلا الرصف 971 م07

 ةرقفلا ةرصن !ءوزاان". -ح * 13, كبر ن1: هل. آاتاععا5 !. 1٠١ م. 205 (خزدصتس). 205و5ءأ ةلئاع ءاتقس

 مرمممن عاوز هعدعنم امهصعضر, 2 010231223 1060 ىنامعلا نمددعم انمععرتام 01. طعام ععمعتل. ]1],

 رم. 290 5و. - 55110. - 4. خماع مت“ ةماتل* 30 تتم كتسعلات> 00. 2. طقعع !عواتصاتتل': ةثيهلا ةدبز

 خلا راكديرفا شيانس سايس زا كعب اهلوا ىسراف,. - 7. هللا كبع ىنبز 8. 0. 2. دمدم ني.

 9, ةخعيدبز 8. ةعبرور ظلاقرؤلا : ءا١ 2ءااوعطض 0. ط0. 19111, م. 3729, - *9, 821-0141

 موولصت, نأ 11عوناقمع "ن1 7-11 ءاداتت" موولاعتتماات. [3عع !هدانتح 5015 زط قلت. 111:6. 0111121 609أ0ل6

 قةاللالء. - 3. اهيكذز 2 رك. ل  ىنيادمالز هل. خنس قود هيأ مامالل. ل 5. ىلمولا و

 4 5  ىلدرلا - 8 ىىماسلا ز ىلع 5 ىيهشلا. ل * 17. 71011 ه]] ءر» ٠١ ]1010| رن. - ل

 5 3. ميركلا دبع نبز 8. 2. ميركلا كيع خوشلا نب. ل وجاوولاز ماعملان5 : فارققا ىع رجاوزل

 رمدايكلا. 01. خدم. 81051. 11, م. 598. ءا سما. 421.-- 5. قايز هل "1, ص 18189. - 6.

 فيس: 0. 1, م. 811. - 2. مكز ل2 انظر 5. انلق. 9. لاجولا كناوز : 61 17 1 2-0

 10 ملا كداوزز 21. 1], 0. 3965. - ةما128.-- 1 خلا كيتاوزز ©. 11, طلع 14000. - 2. نيد

 وكب أذ 8: 0. ظل. ن2 ندد 2 ىربصويلا كنا 00- ىمقيهالو ز ذ, ىقهيالو. 016 112. 7.

 6 دهازلا : مل. 5. طعصع دعوا نيناوز. 7. 2. ةموز ذص قنعأ0م 20 5. !1عوئاتل .١ - *9. ءواع

 1ععزإ - اءعوعتصاتتع 1. ع تحاتاات5 ةءلرمأتلد ءمصععدامكر, نانقع دع آزص انطخو 7407ه نلت لعد

 1ععت اا. - مّوامللإطء. - 2 ءاروزذ نأ. ما 6113. ءأ الأع. م. 224. - 7. 205[ هاهسو خب لمح

 5ءرتا١ اشاي لامك نبال وه لبق. - *8, كانك ةضتعم 1.١ ءأ وتين 121106 ل]وصان5 عدا. ع موللقووء

 3, طر6 مساقلا ءا اتم. 4. مساقلل هن آند اكطقلا. طل مساقلا ىنأ ءا (رج نبا) مساقلا نال

 1ءعااس“» (1. قسمت ذص 5ماككوم ءا- صماق' م. ه2 50. ءا ظلطل. ةض-ةهزع. م. 702. - 4

 داوقلا 6000. 010265, .٠) داوقلا ضعب انآ 2. 011. ]ذ0. 38. - 5. مسالا رعرلاز هك. 0ةل. آم. م.

 521. تمآ. 1., ناذأ طا: "علو ذص آان: ((1:111] ءا ]10و79 ه«]انغ ذص 1109110147 دططتتاقط لتتلتت عدا

 016 1010. م. 461. ءمآ. 2. عا كداتم7229 20 1و ص. 308. - 8. 14 زءئزسز لله 58. هبا خزس. - ©

 خلا مسايلا رهولاو تأ. 1.

 ه6. - 1. ىلوغرلاز كل ىدغرزلا , 5 ىوعرزلا, ل 7. تاقزالاز 4. تاموزالا, 8. 2.

 تاقاذلالا, <. تانارللا- - 8. رابخا فه. لاوحا. - *83. دمع اهرتعال ل 5011م5الان2[ 1. 5

 اهيصعم نما 01!ئاطعأ طهطعأ5ءلااتل, ونانآ3 ةضلللأ5 11101013 رمالط عل ماتال> 81011 تاتا 31 عمران ا

 ةملهلتااتك ةانصساتصا [!0 عانت اعدعساتانانك ء>ئماأ ءدصاتتلا“ ك5عرتتموءاتطأ عم5 دل ةدماعصاعد 30 رماتتم-

 همع5د ؟؟ءاعمع5د 0عاعءامصلمو. - لل. - 41. تاملكلابز خل 8.2.5. لكلاب. - 4. ىربوذلا :

 ثار علل ىووذلا. ك-ا 8 ابرلا رعز هل م. 028. ©«( 7و ملل م 11401. ح-ح * 1. 950 12011185 0 .1١

 ناتحانم» 1[كطولخ دع. - +9. دتامع 1٠١ ةصصمو الزاهع. - +* 13. 15م1:ط0و764 لطم ناقر كك. 01عام

 11, م. 461. 405. 472. 474. ةطاعد رت. 2 اغينطلا هعرت ت11 عوا,. - * 18. 5511111015

 ٠١ ءمرصم هر هان مصتانانق. - مالهم - 7. ب. خنس ىقوتملاز ى. 5. ب خنس كلو. ح 1 ىرضيلملا ٠

 ىرضيلل 11 8.0. .: ها زم 19. ىرضبل نونا. - * 1. 00" ه» 5 1١ 00" دمك

 الا 595



 0 زل ما 15 04

 - ساهقر وف 0 نووعودو. - *ود0, 71ءن0]بع“أ : هل. آغ/,ءتل]جهن»ن. حج ماله. ع 9 ىنزغلاز همم

 ىريزعلا 5 ىزعلا. 2-2 00 بج 3 ماهكلا رظزذ 6ع. 1 1 3310. جي 8 2و رى 17 2.

 هركذي , 5. ةركذي. - 9. لكوز 4. لك تمهتو.
 اقاوم. - ت0 كركشمجكبز 4ك. 8. 5. كركشمكاب. ح 2. ىضوتةلاز 8. 1. ىضوقملا.

 9. ىئيسلاز كاتماتف 11, تا. 1954: ىراوسلا. - و52. - 2. ىرعاطلا ! ىرعاظلا انا 18. 0. ٠

 61. لطم آءانولل. مض“ 615. - 4. كل جمد مامالل ذه كمل. ؟1ملمط. ااحام م“ 183. طقعع 3060-

 امساسع لص منوال: دمحم فينصت نم هتادايزو هللا همحر فسود نأ فينصت نم باقكلا ليصأ 0ك

 مو نوذاملا باب ىم باتكلا اذه ىف فسوي نبا ءالما ءادقبا ناكو تادايرزلا بانك دهس كلذلو هللا همدر

 لصف ىف ىيحلا لىمكأ موهلا هيلع كف ىذلا بيقرتلا اذع ىلع ىنارفعزلا اهبتر مث هب اكربت دمحم هريغي

 ةلافكلا ىم نامصلا0 ك6 ةدايز : 8. تادايزإ 60. هآ" ةذسز انزل 5 ا ل ل

 1. 71ج زرت. - *18. !و1015 ةصتتعاتك ١! 190106 ل)ئصانت5. - 2ةوزو96. - 1. ةنامزز 8. هنامز.

 ب ماووع ءهولعسب اعومصأات“ م. 555.-- 5. للمتلز 8. 2. ليجا ح 9. ةدامز : اة تادايز. -

 وال. - 2. ىلامابز 8. 0. 2. ىلاعاب. - عماجل 066وأ6 ذه لل 8. 0. 2. - امثأ 0ءءوأ ذه كعب

 دنا 13 5. 4. تاعيرفتلاو ك١ 1. تافيرعتلا. - * 0, 05[ داز 860 هللا (5. [ة2ا1117 فلا

 طهطعاز زمكعرتعملو عددع ؟10عاسسعز ءءائاع هاتوتلل لععدا. - * 10. 0عاع - ل1 [ةعئااتصنتك !. هلع

 0لئامصح عمامنحمت كرداعملمععتم ةهتتحلا 8عنك. 5 مءععءاسصتمو اصكعمتل ىانصا اماعااععاتم ل18 عئاتو, يناتمضتنص

 (طعمرجعرسحام ه0 ةعتماح معءاتسعسا 7810ع هاتوءانائل. - ْممْوءو. ح- 92. ليكمز 5. ليكم ىبادح

 4. خلا تميأر ىلا لاق. طظووعمد !ععاتصاالل“ 2 وو. - ريوضلا 4. ىرصال. - * 3. 5

 حصتعم ]. !جت10عرتت 25ص

 250. - 2. بعو نب ٠١ بمعو ىب. 01. 11, م“ 12962. ءا 0ك عصام ]1, ص. 268.

 2 تادادز اززو:و كل. 5. ةدايز. - 0 ىدايعلا ىواتفب ز ناد 1172 55 7-20 ردصلاو 1

 فِيصْلا. كا 10. 2 روكلا: آكل مش 6969. 6970. عا ال, صخب 10969, -  *و ا مععاو آمععللأا

 لوز مماتدك : ةعرنععاتتك دافام - + 4. ظعري 1!'ه4)ط ٠١! ظعءعر» !١ ءاراط. - م”. -ح 1. دمالا

 خلاذ نك. مب 6970, - سيتقلاز أ. صضش 6909. 6970. عا ال1, مت 12780. جحمسلا نبأ جدز

 00 جملا نبأ انأ زد ©عوعا. ل. ةسسوط. ةعرماع رم. 64. مش 127.): ءآ. 3ءئاكعاتت ل. طع. 1111و

 م. 381,8). 88-3829., نطأ ةهنبعام» ططتن- ءامويرنم] (مهتتدذد زدع) مععاع ةردمعاا لن (ذم (ةطاتكمو
 3-50 : . . هز

 جوملا ىبأ ءمصصع720ا12) عار 2عقعأطف واتم ل016, 31 جمسلا نبأ ل11 عروان15 ءودع 1111]01. ل

 3. رطاشلا ىبأ جز تأ. آططأل. م. 382. 14). - 3. موكلا انا ء000. هدتقع5 ةعتاتاتا !. قوكلا.

 01 97, مني 11193. ح *و..ءا*و. [1طصمععادةسصطب هلع ةطس- عاوورد طن حج * 0, 21-1

 .١ طا - ري. - تو. - 4. سنوي نبأ جدزذ ءآ. الهام ءأ ظاءاسض 111, م. 16 5(. - 6. ةنس

 سرعمز 5. ط*م خس. - 25259. -- 5. كيب غولا جيزز كل. 11, ص 14805. * 10. ما"هعداقم-

 انهم ا. ع. ع1 لئانمصلنؤ. - 25060. - 3. علاطلاو: 5. علاطملو, نيكلور 052 نوي كك

 كلوطو ! ءلوطا را م00. طلع ءا م. 5601. انص. 2. رئازج.

 502. - 4. آداع' دصرو ءا ملعالا ىب 8. ءا 2. طقعع 1ه5ءالاتتا: كاطغبب ملعالا ىند ىضر



700 0 

 دصرو (1. هدعب) ىمكاذمل طصرلا اهقثاو. ب 9. تمخاونبز 8. 0. 7. تخاوس -- 568.
 11. علاسلاو : اذ عمانلاو. - 5614. - 5. رغاولا جز 0١ 01. 6960. - 60. ىركتسلا :

 0. 2. ىركشسلا. - 8. ناصلاز كي قانصلا, 8. 0. 5. نباعصلا, 12. ىلاعصلا. 5ءتموأ اصلا

 ردتنمماعر» 1هعدصدص لذص خصص. 81051. ]آ1, م. 358. 56. 9 عبازلا : أم قلل 67588. -- 11

 ةيناخايالا عرييعلاا - * 5. نمز1عن5ولع5 5. ءما1معءاتالوع. 01. ةطماناا. اضهلانتأ مه 8علصوات0 ]ب

 م. عورر1. - *6. 12:عر بدن ]طم اكطقلا. م 720., ةلانلآط رم. 454., 180351 آل, م. 182. 188.,

 لقد( م7716 آطات ءلل م. 46. عا 5تصصملم م, 8.

 20606. - 1. ىلهدز 2م ىلع. ل 10. ةدعأا جازت 61. 21. 6949, ح ىدالعلا 90

 نك. م. ةتولإ. - *3, 11'نطوء]ردعمأ طعم ععمعتلم ]آ], م. 262. , 11"ط1ءويدعتن# طهتتطات ءلام رت. 70

 +7. ه1و] رهن ١١ هادعأا لمن. ع 562. - 3. ىفوريبلاز 5 ىزيوبتلا. ك]يرفل

 نيدلا 6 نيحلا دول. ب 10. ىنغمابز ىلا 56 ىنغملاب 216 عا 21. 6907.5 ىوةسام اب ز 0

 1[. 2ععانا5 ىوةسام اب . 016 طم 69063. - * 10. وعتدمللت5 ءزاتك عجتولتتلك ٠١) نتتهلت5 هدتطتاتات5 عزان

 عروانززو. - * 19, 71:51 ءاضأ 1. ]11ه . - 568. -ح 8 مكدملا جدز ©1 ىفوتسملا جوزذ 61

 م. 6960. - 10. لدعألا جهز ءا ىذغملا جهز ذ 6[. 01. 06900. - سينما جازت 6آ١ ملا 2

 عا 2ءزاكعاطت. 0. طصت©. ؟1آ1آ, ص. 379, - 5609. - 1 روخلا ع روكلا: 6115 51 00-0

 01 ىقناعلا ذ 0 ىناعلا , 5 ىفاقلا. دك 6 01 و ف 0 نسا 0 كس ك7 جز

 سبتقملا 61 25 5597 تا 171 01 1 120- رودلا ع روكلاو ديبالا ىلع جمالاو هك. 21.6982.

 8. دامكلا ىباز لل. دامل نا داي نبا. - و9. طم ةئاقرزلا, وان00 000. هدنصعع طقان عاب

 هرزدع ل1160 ةلاقرولا نبأ ععرتتاط عدلاحطت ءواع 01. رم. 540. ءا ص7“, 6969. - 11 رويمع 15 رويسأ دمر

 0 وهسأوم د 8 وهسأ كد. اك د _-_-_ 4 ىفذفملا : 4: نقلل 0 نقف. ت2 قاشكلم 2

 نعي كك 7 اك كب رانك كك ريش 4 رك طل نش 1ك 10 د
 5. بن جنس. - *ه. 57و 1٠١ 16/«هل/إر دنا -ح *  13. 11 تااينز [هدئاهعذعت 1001

 571. - 1. سلاجلاز 5. نساحللا. - 2. طدو روحصلا سراشر انآ > 77, 5. 4
 ةرمولعأا, رو دحصلا حراشم 16862011123 عوام ل تايهنيؤلا ]لعرب هرتان5 عدذع ؟1110عاتت7', 100 لاسر

 ةينيرلا 111. 6441. ل رهدلا ةنيز 616 211 51550 110 ثا 145 انا ز 510 5 ىراهثالاز

 مل ىراضصالا , 2. ىرايذالا عبو ح 7 مهعذ نبال |[ مهيعذ سالبحب *6) 17071: »جت 1٠١ 12 ع

 !ااطمردوت. - * 15. لا»» 1١ 0ءتد»» 1. كاد ]اذ عزروروب. ح 592. -9 ب فحاللاو فباسلا (3..

 2مل. 5. فقحالللا): 1ع انزع“ ال, م1. 10160. - 5. دكعاسز 128. ةدعاس 1116 ءمورتتنت) 65

 ةلزصع لنط160 10عج> ءدأر وناتأت ]1[, م. 293. دعاسملا هرمز ع]19ا111. - 6. «داز ىراجهنبز 60 507 آل

 م. 200. - ةتلئثز كل. 5. نيتلت. - 6558. 3. ىبكشز 28. 2. ىيكشر 0. ىكش ه1.

 0. ةسمخاوز 4. 8. خعستو. - 9. ىانعرز 2. ىانعم. - 11 خلا ىماسز عا 02عام 1, لد

 فلق 50 0 20297 1, م 77-726. ءا كم7]19 01١ 714.81 5-5516 ىنيدملاز قاردلاو

 8. ىفحملا, 5. ىلاودلا. ح :6. رابتلا 5: دايال. - 7. با# ظئسز 8. نإ" ةظئس. - *6. ةءمام-

 ممالوع ]. ع. ةعترماح عا لتعاهو لص نتتتاناتك دانت عزئانك ك5عرتاعجةلاان5 6!1عطقأ. 1. مل“ 7026.

98 



00 1 0 06 

 * 15. 1هزانؤ 1. 10زاطؤ. - 5:5. - 1. ببسلا : تأ. 17, 55. 10170. - 4. ىولهدلاو . لقد و
 1. ىولعداا وريح هلأ ايونغم هذ ةمذ لقي 2 -_--ا 9 اوقمج نبذ 2 2. 3 أقم. ممل 10 رغس

 !. وقصر عست 5 عير 2 رابخالا : 1 راوبالا. ب *8ا معع مورم - 1م1عمز 11111 1

 معع نالسك طمع معاتنم ذم ءويضصتمتاطاتخ 111[]تن عضل لتعات5 (ةصاع لؤصت) انكان5 ء5أ طلكأ 1/081" اان

 1,/102عضؤو ذم كدزانك نطو ال17 ىكةمعؤب» (ممكهعسص كذاعالقع) ةصكعتمام , اعذاع لكمتت»#و مهاتعأ اهللح

 اان ءزا1512001 ؟ع25ان5 11مل 1011.

 5506. - 4. ثيرحز 4. 5. دعطق ةءعطقم ثيرح. ح * 11. 710114]] ء» .“© ]/20 101 ٠١

 +193, لوما 1. طنع عا نطتوتع لعس مارت. ع * 19. لنعع دتمعتتمتت5 ه"لذصتك !. لاتعع

 كات عر[ هدخانلت م1150. - 555”. - 2. داحشلا عيسز تأ. 11و صل“ 1041. ءا 00. لآ, 48. -

 قاقوتلا: 2. 2. ىداقوتلا. - 83. تايلاعلا 2. تايلاغلا. - 5. "نمد دجت نأ آلا ةنتعامت اها
 كي

 عولتعأز5 طماضتنل دعماعمتب ءةضتماتصت آع10عموأ5 (18023: ]آآ1, م. 67.) مناقط 03 ذان821 15 دك نأ الأ

 ها ؟عرناعمل5: ىر للوع عامتتمع "153 ءور0لعأ عا ءاتلاأ5 مدلعأز ةلاقصعط معاتعات1 هز: ماعت2 ع5أ ءأن

 (عمعمرخعت 1مزاعلا, “© - طموعإعرتعو 8. الخطقألل مالصلات 11 اقهطظأتتلل> 1011123 5عرداعلت 101121113 012-

 رم عر مد"حأ اهطعيتتوللت 111ان10, 01100 تايدولعلا عيسلا من26 5ع [عرتماإ - 9. 2056 سوعاقلا

 زر 2. دنمءعنمع ءا 20 مدهععتمعمب طقعع 1]00ءئاتماتتت : ىنذتملا لجأ هكقذو هيثر مد ىداونلا ريشيلعلا

 ب .8*  ةءعماعرم ؟ةل10ل1 1. ع. دعماعتت ةصص]ل ذاع111عو. - * 10, (عرئاع امكعطت5 عاعبؤز ال. ةان[1

 - *129. 15 0كهرصتصم 1. ذص 2عم, 0هتتنلن. - * 15. 21ه" نعت. 01. 0ع ةلاعاتل طتتزاتك "65

 مممصسس داتممع (11همعمأ) آمتطان كل. رن. 77. - و8. - 5. تارينلا ةرايسلا ةعبسلاز تأ. هل

 5175. عا 0نماينعس غنم آم كتذأ. لعد عدلا. ةكدصلم 1. 2. ص. 219. - 255759ص. - 1 اوهغت ةلخو

 8. اوينذ الفرو 2. 2. اوعنتلف,ر 5. اومغتلفإ - 5. تايعيسز تأ“ صمت“ 6999., نآنأ 10622 هزناتف

 تايعايس 0101[. - 11. كيس كل. كييسر 0. ظخكبيسر 5. ةكبيبس. - 5580. - 1. ىسللل و

 هل. 5. نيسقملا 2. لاوعلا ناز ى١ 5. ءالعلا نا, - الفلا ىبز هلا سالعلا نب 1: نب

 سالغلا, 3. نيكناوق: 0. سيكتاوق, 2. نيكتارق. - 60. ط5 ةيف لاق آم 0. عا 2. 20 2

 طل 7088. !عواتصاات. - 8. طسباوز ك١ 5. رطساو, 0. 1. هطسباو. - 051 مالعالا نم ل. عا 5.

 30056 ىكملا بطقل. 01. 1, ملل 949. - 10. هنمز 5. ديت. - *4. ك6افاهمنآ 1٠١ ه4ط1216-

 هنوني. - * 14. طممانأل0 5ع. 200110]. - * 15. [1ط115 211111618111 ل 61- 611*703. ل 0

 ؟ءراد» ةيوينلا - وهور نأ ؟؟15اعم1610 ع 0هعءاتلا عا 2001(ةضصتعصضاتتنتت طه كل. ءا 5. ىكولا بطقل

 مدماددنر, ع انطعو (018 - ه0- 0 مالعالا 1مقعاتمأم ةادصأم ةلهأ آططاوانع ةطسبأو 1ععهاتتتكو 132 عال

 اعملو ددتصأ: عا ءمم10وز5دتستك انام اضم الثاه مانهمطعاتعو 0عدعماطعملو هانت علل, انا آد 17 -

 11/71 1 ]مد اثءاعن كلاس ءآ - عمت" هبد» 1ععااتتلم

 ةولم 92. ةروعلا رغس. 10عمد هرماتك 1, هل“ 10174. ١ءععموعاتتس اطتوانع 20976 همم

 8305 مدمدنااتان5 عدذع 01 اتت“ - 3. ىريبرلا ك١ ىزيربقلا, 5. ىريدلا. -ح 6. خلا ةتسزو 2

 0ما15 21. 6383. - 10. مدام : رمد ا 01. 1711, رت. 1830. مب 996. - 58ه. - 6.

 _ىتاغيتلا ٠١ ىئافيتلا. 0. 11, رن. 149. - *19. 1و1و1 ٠ 1/ نورت. 5ه8.- 8.

 ثلثلا 0هووا ذه 8. 0. ط. 7 و9. ّلخ نع ٠١ لح نع انا ا. 5.- 10: يدير 5



 روي -ت

 527 ور ل1 ب 58531

 ىيعرم. ب *10. ءا * 14. يتطابق معئاتنت ءا'عوادتاتلت هرتلتصتطاتف ل. ع. انآ اتاتلك0 للعءاتشا: انتطانك

 مما 1دع 1:عورزو. - ةةولاله - 6. جلا نيتاسيلاو. 111غ اناتاتك ططعاللاتك آ1, ص“ 1811. !ععاد

 نر ر  موزوم - 2. ءا 3, ]م ؟00. طتتزاتك اناد1 110001. موك الو موك, تلبو 010 تكنوو

 ارعشلا أ معلم ]0 جام 1ءعااتسم تح ا 4. 18* ةنسو 86 0.2.8. 17 ةةلسء حا 5.

 امتالك ٠١ فالك
3 50 

 قومقم ح 2. 2انطتام 0ع ؟0عع خبذ. 110 عانتت ةخيدر 5. ظيرأ,رل1 5 110 عم 01““ 1[عععم 0111 عووعي. ح

 9. مظنبز 4. 8. 5. 5. ىمظتي. - 10. ىردنكسا كسو 01. 00. 217111, 98. - * 19. >6عأو

 1. 11 - 711:11 111 - 71ه هإ]» (ذ. ع. ماتصعتمت5ك 'نلءاماتم5ن) 5كانلاقس ,ىئء/لورر». - نهتم

 فرآلل ىف 4. 5. فرحلل - 9. تاضورفمالذ 0. 2. تاضورعملل. - 10. هفدرأز كل. 5. كرولا,

 * 4. 807 هزم .1٠ هء"او. - وهوه. - 2. ىفتكملابز 0. ىقنغاب, 2. ىقتحلاب». 5. ىنايز

 61. 171, م. 217. ب ىراقلا جار نأ. م. 44. - 7. شوقارقلز كل. 2. ىتوقارقل. - 8. تاماقمو

 00. ؟كملمان. 31. م١. 475: تالاقم. - ته9. - 5. ازز كل 5. الف, 8. اميِخ,

 ىومالاز ؟00. ؟زملماط. 2[. 1. مل“ 281: ىرمالا. ح 0. فختي م ىذلاز هل. 001. 5511

 عيشلا م10 ء

4 

 - *19. ممد دان5عءعمأا ةعلا. قلطتست 1١ ع. همص طجاعأ 11112]8. - 25900. - 1. م8 خنسز لع

 ملثم خامسا, - 4. ىسالمز 020 ىسالفم, 8للع اقصأا112 ©012121ع111[11013. - 6 خلا حرش 6ع

 7, م. 452. خلا جاهنهو : 61201 01 21 كك جوس ذ 0(, جاوس د 12: حرم 2 ععاع.

 01. 804 م. 222. - 8. نووعلا جوس !. نووجعلا جرس 1نأ 8. عا 00. ؟1هسلعر نأ لون كانم18 م.

 8358. ل]1ءا102 وار ح خوجرسز 8. 2. ةدرس د 9. خر ذ !ةزد 011 الد عر حرس 10. ىزاج ىف

 1. ىراج قع 01. 12027 1, ص. 70..-- * 5 هع ٠١ 52 "2و 0ءان]101:012 ©116112218110. - * 48

 ل0مرةانز0: 103855: !ان1عاتات12 5. 15

 ئآم91.-- 9. لاكشتو مه. 5. لوك شنو. 01. مت 7104. رارسالا ومس 10عمجد هرناتك

 الر ما. 10202. - 3. ركاصبوز ة. رباص#و 5 رياصمو. + 4. 2051 راوذالا ك١. 01: ىهملل هلعل

 روكذلم لا. ل 5. ىنسالا 0 6ك 600:7 1501/1: 112007 و و ا 1 6 نعل

 0ع معاه مطم15 1. مهما ع: 0ع هكتولاطات5 567120815 )1. ع. 0ع انذات 13110, عءاتتل 5عزثلت0 070طأءاتك

 ةاناز]ععا15 عوا,ب - 2592, - 1. طرم كيال نباد فورعلا كلل عا 5. مموا رع كنس 1

 ةيمولا ىذ نباب فورعملا دمحن وبا. - 83. قانهسلا: 4. 5. ىتامسلا. - 598. - 1. قئاقذل رس
 10اهددع 1لعرط اههعاهات5 عدأار نادت ]مه كم0. ؟1هلمان. 2. 1". متم 372. 101. 36-302» ماعمتاتك 2

 ةممعءالداس: ةمباقلا نايعالا نابب ق ةيملعلا فئاقألا وس باتك. كانعام»“ ةاطأ همص همدتأ هنأ, 50

 امهعاهاس5 ةصتعم كداعتاع 4طل - ءآ - ءقلز» 1/1 - 88 26 ذمكعترتانك عدأر نلتأل ءادلط ةانعام»ع ةلئوانح

 زمععملل عا ةام01 هند ءمعمهاتمدع ءمصزات7أ115 عونا, - 5. رودلاو ٠ ركلاو اتا لله 5. عا

 21000! اهل 1: 22 76(162زاو: ك07!11 غافر اذ. 'ائاعلاوأ كلا نايل هللا ,سيلفتل قامسلل

 (5. سيلاقل). - ناربلا ملع ىف ىنابولا 0 هك 1آ1, مش 1801. ءا نندع زطأ 20301318 ةاناتأء ح- * 5.

 رو 51101012 ““ 0ع]1عصلان13. 270م1: نانهع ءاتقصقأالم ع نعجتم حل'عج2011113 أ (61101-

 1111 1. 260 11, 110101165 5, 1131عون نع. - * 14. 0ع مطعاقمطووأ عوز مماتنم: 0ع هاعطإوتت] 0. ل



 ”[[هر». 111. م. 593 - 05

 * لن, ثيتوالمدتسس 1. طاتنمتسمت. 01. ]1[, ط0 1801. - مهل. - 1. رورستلا رش كرش 11

 146. - 4, 2051 خلا 0. ءا 2. 30021: فلاو نيعبرأو نيدنثا خسر 9 .امز 8. اهم, 0ععدا

 زم ط, ح 5925. - 4. ابابز 4.25. اباب اهتم. - 4. هم. ةنسز 5. ه6 خقس. - 6. ةحاضقلاارس

 صلاز هل 87, مب 878.-- ىسحقلا وسو 6. 11, 0. 3232. - 8. ىواليطلا. 26 طانزاتق 30-

 زوعاتكا مءااتمسع ذم رثالا ةصالخ !01. 300 طقعع !عوتصااتت“: ىنيدحلا رصان مالسالا خوش طيس روصخم

 تناكو - اشذ اهبو يصمد كلو فقول ماعلا خوشلا ىيفاشلا نم ةيفونماب ةدليل ةيسن ىوالبطلا

 ت0. - 2. 10 نم هعتاع ءمدتلات ماتت ءا]ناتعر 51 ععاع 11060 , نومي هاتان دات ان

 عوام 01. ملا 6١ 4. رهاظز 0. 2. رهاطر  قوصلاز كلا 2. 5. قحصلا. 8ذع اةهانتات

 ©01111'01112161201. ل 5 هن. ل. ام عأ باز“ دتصاتللل 10ع2ت3 0114 0م115 ءممأ12ع7ظع [10عطاان]. ع 8.

 موةكملا وسلا ه1 97, طس 12262. - ىقمانلا: هل. ىجماتلا. - 9. موتكملا وسلا تك. 7, م. 7:
 *  4. لع ممهعممدلاتوصع ه7: 1٠.١ (8هعطصتمصةع) 1100 - 5956. 1. فلندز 4.2 فانك

 نأ 0. اتم. 4., طقتنل تقلع, 1. ع. انطائاتمت 18150 ءأ انتانانت. 01. ىلع بدك. - 2. نسح نبذ 1

 كاكا نص ص 28 كل دل كلا ل 1ع ]رت» - هل- لارج آلا - 1غ جمل. ح .(  "لاهلك خلا ضاصعلا

 اههوع ةلئاع» عا ؟ءععاتسك 5ع قطعا ], مل“ 1878. 12: ىزارلا ضاضغنا ىف ىزايلا ضاضقنا - 8.

 ىتاغبغال !. ىتافيتللا - * 4. طووأا كدة“ ءأآ - :مزتام» ه0لع: كك (1. ءع 1"هطار» - ءل- لانام)

 اتطاوعرعي ع * قرم عامووزو بح اتطستاس“ 1. لص عامدذز5 مهن عتض اتطاتك طاتزاتك اذا ل7  هلور»وم ع

 ء] - +ممزتع»» ةصكعتمات: 1طنع ائطعتن, ذصونلا, ط7: - ءل- لزم طقتتل تتعتتام اهتتانانلااال. - * جب

 ءا طمع مموزام - عز اتاطاتععز ممالتك : عا 5 ممصتك اطر عمصممدزال0همعص أ اهتاتاتعات ل321 ع55ع.

  *+و. 81- 400]س0ل] ءاع.ز 7. ةدرصاتنم ح * 10, لكل“ ءازل ٠١ هع" زا. ح * 14. 1

 ٠١ 17/نع[رن - 598. - 2. نيبلا بارغ ءمدكاتك ةعموض ال وملهرز ءل. قيل. طوع عانت علم 216ععاقع

 آ, م. 695 هو. عا مءلامعطسض 0. طصص. [7111, رم. 509. - ماتو 1آ1', مل“ 9384. تلصاتك طعصع 18

 «000. هدسمهتانانك نييلا بيرغ,  ةشقانمز 110. ةسفانم, 8. ىرتسيشز 0. 2. ىرغشيش,

 59242. - 4. 9594 طنسو 2. 0. 2. 199 نس. 0160 0112: ]ط1 25 2056 50 مادآ مقيم ءآك. 8ةدصم-

 انعرئعو جومكتعا. كد عطس مص لعم هجم عطسمعأ. 5عطبتلاقا. 1و م. 1 -8. - نى 200 اهيسرمو

 محتطت 110 ءاتتنع اهنيسرمو 16ععمئلاتتل تودع ل. ع. ءلاتقواتع 2510- 01. ["اعاوءاطعت" لع 61هعد. [8ةطلعطام

 م. 43. ءا هليل - 8. ةبيرغو 8. ةيبيغ, 8. ةبيغن 9. بوقعي ندر ىدايازورمفلا بوقعي نب

 سوماقلا بحاص وع. مدس 10 خلا ةداعسلا رفد : 6 لع 0 259: انآ ةدافالا روغسو |ععااتتا“ أ

 تييشز 8. 2. تيت. - * 9. 0ل1عوععزؤ - مموءاسوك 1. هاعدععت5 عا هالاناعأذ 21301516. - * (9.

 1ه[مودوأا ٠١ 71ه/مدوملا. - 600. ح 1٠ عبارذ 0 0 عرأ“ ىلأ 11123 بتك ظعبرأ 1

 (0نحاصمرع ائطت طق كنصأ لع عاع. 0[. انهم. 2: باقك تلاقث وعو انص0 035 زذإ ءم ؟1عناع5ذ, اه

 لمانعد مم ءةمعس 8هعطع نطعع عاع. 00عم: عد ءنطعانا لتع 2دطل لعع 8اتعطعم نطع عاع. تان

 قمعسص ؟لعماعم, هن ءامعتت» 0تكالعسص. - 5. نيتقرجهلا 1٠.١ ع. 0ل15ءعووأو ماهمطعافع 8 نان عض

 31عللتووبو» تح ملصق, عا ةعععدوأم زد ةعاطت ل هرناؤزل كح ةععان0 09. - 7, كو خئسرو ككل ن0 م. 0:



 00ظ9 0 ا 0

 601. - 1. كنرلا طقسز نأ. ه5, 3248. - 2. طقسلا ءوضز تا. 111, م. 608. تا 137,

 مرن, 7842. - 60. هلعجوز ىل. هاهسفا 10, هر ظنسز 8. هب“ خنسر 0. هم خنس. - * 3. ط2 از

 ها. 2/من. - 602. - 11. ىق لععوا ذص 8.0. 2. - 608. - 2. نع 0ءععذا أس شع

 ها! 5. ردجأ هبيفو ردصأ مهنعر 9, ىلا من6 ةلإ7 2. ىلا ل * 18. ]1 ومنا

 1٠١ لع ءومضصتتاطات5. - 66011. - 1. فلاد . نبذ ه1 ففلح ف بد 0: مط. 5. 766[ فلخ قب 0601

 رووح .1٠ 1. م. 126. ءأا اظظلطا. ةكع.- هزعب. م. 597. 623. 646. عا 677. - 8ع اهماتتتت 35 8

 كطم عمرسصتس عت 01تاجنع عا ؟ضتكاسك عبص لص ءديعرص ماه الصم. (01دعدزاتات عتق 8م. 2 5هونانات علتح

 قرئت 0113عوزالا,. - 3. ناسلل : 600000. ناسللا 1 ناشلل 1. ع, 2ع1 ءمج1عطأ عتق 5, 36601713003-

 نت. - ميملا ىف قايز كل. "1, م. 104. - 60. مهلقالا !. ميلاقالا - 8. باوبا ةسمخ ىلع

 ءكاتلط ىل. ءا 5. باودأ ةعيس ىلع. 01. الللع. م. 140., 6000. طاتزاتك انطا1 اللصلهان. ث. ل. صن 5

 (102). عا ما. 256 (459)., عا 0000. ديضوط. عاع. ظلطا. انصلات. انتموولع رت. 183. - * 15. نتتتم011

 1. دةرتاعرت. - 605. -- 1. رصم ركسز ©. فلا 0619. - 3. سونلا) كل. قوتلا. 8ءعقا ذم

 2ص جاجتحالا : دل م 20 جامنحالا. ل 60. مامه نب 0. ©. 8. ماقد نب كل., مامت ن

 7 8. دحا ىلع دبوبز كل. دحأ هيرقير 8. ىلع هبوب, 5. دحأ هبرقي. - 40. جداتف 30 8

 جدافتو. دك (]شالسا 8: دلشاإلا - 07 506/0 1 6

 606. - 6. ىتايز كل“ ال1, م. 491. - 8. دهمان ىوجكلسز هل. ]1, م. 110. - ريهظت

 نيحلاز ك١ .٠ روهظأ , 1 نيدلا ىربهظلو 0. ىأ ريهظل, 5. ىرهطل. ح 9. همان روشكاس ز 6

 ائاطرحومح ءزاتكلعت اناتنلا 11, مل“. 26835. - * 9. زصعاتلو ٠١] ء. [دهعلكلت, ناتقع هم ءاتت'هأ, نان

 لزءعوأ جدتأ دعانا, - 607. - 4 4. ىمزالا ه : 0 8 جرا , 5 ىمراذلا - 10. ديف هنالز

 28. هين ىنب ةهزالل - 6008. - 2. هذعوز مهل. هدمور 0 5: لمو. - 6. 205أ اك رمغو فم. 2001:

 دوعسم نب ركب قال - 7. نايتفلاو, 6000. هدتض65 نايتفلا. آطعوء نايتفلا ببيصخور انا 0

 اللمل. ةآحام م. 270. ط. لمعءاب - 8. ناسنالاب ٠ ناسللاب. - *6. 5ءاذ:1ج4ذل1 1. 5116-

 ارو و1. د 5611/11. كه[ 01: ]طم اكطملا. طلب 43. -- +7 ه1 1. ه1 ل +11

 1556 .1٠ 1856. - دمع ه1 - [[(ه اجو .1٠ ءا لال هدأط ءا- مايو ع * 13. طمصتسع 1. انصعاتق.

 609. - 3. كحاووز 5. ةعبرأو -سح 5. نيعلا كلسز تك 971, صض 14380., آناأ م. 98. 00 0ع

 عا للعم م. 578. عا 655. داناط تان031ع30ءرن. ح 7. ]جيبو 8. ىادبو 2 1 5 50 * 

 108 عموق ؟. 111 11111:عانذاتلل) : 2105083 ©151:15]10 ععان ءانتك ءاتعصاه !اتأا115.- 11. 11 ن1 (ناولع)د ا

 (ةسصانك5 طمعانذ ل5. كذانآذ 70 7 *+ 14. 01:11 1٠.١ (ث مه" كبرأ. 01

 اتطا ءال. م. 205. - 610. - 3. ءامسلا ملسز تك. 791, ملا 14725. - 7. فنووملا ملسز 6:

 تلقا 1, 0155052, ١010 قورألأ ملسلا 1عوععدل نمد ءد5دع للتانل. 601. ©ءودعاتم ل. 0ةصقم. ظعلعطق الالل

 م. 520. 17) عا مءملكعإ' صل 477 ءاع. لعدعتم , نم لانتع زص 7ءئامعطس ل. طق. 1[, رم. 244. 2)

 انانتاان5 ءزانذ فئورملا ملسلا ءدوع لذ ودان“ - * 192. ظ:10!1-1 هن ننعع 1. [1١-181 ممقعو 3١ كنا

 611. - 1 عاطملا ناآولسز تكل. ال1, هش 14589. - 2. طم عابطلا , ونانمل «0ل1 عد

 هاتتصعف اععاتصأرم هما 1انت آكطقلا. تاك عابتالا اععئاس“ 1لعمج ططهطعما ءعم0ل0. ؟1ملمهان. ذل. آ*.

 م٠. 107 (4883). ءا ل. 1". مل“ 83. , 816. م. 382. عا دل. ع 105556 01 عابطلا هع مرن ع[

 سي تعالانأاز هلأ 1١1



 مس. 111. م. 611-616. 700

 انطرتر, تطأ طقعع !ععتصأتتت': عابطلاو (81. تادابعلا) تاداعلا تاضايرو عامسالاو ةلةفالا تاضور طاع

 00519268 عوار, - ؟10عع عاينالا مموأ6 ؟عماعم لتصت عدا: 501205 مض1معزمأ)5 5. 0هصحتامت 05علأ ءطاتد

 ءماعملا زم ءمداسس ةعأو هنط] عءامرتتم 1١ ع. ونقملم ةانطز ءءاذ زماعمذم عا امتسصتعم ةملطو ذه انا

 كانسا. - 10ه ناولسلا ذم م:ةعاواتمدع ااه ءءصاتءةانت: ةزرخ قو ةناولس عمج لصالا ق ناولسلاو

 هبوب نع الس بدلا هبرش مث 9ام اهيلع بصو تمكح اذا اهنا بارعالا معزت ءاضهب.٠ 1اهدتأ08 000-
 نانعر, 0034 هط 11. ظكط. 911ا1051 205أت'0 الطاتتتهأان1', 2011 01112180 ©1112 115 6028101186, 0113

 جل ةلتأو عز 0ةصاتنت» - 5هودنأأ ]مه 01355. عطول. 21. 224. 11121 3ممعا1غ نب هللا كيع نب دكيح

 رفعج وبا نيدلا 2 ىلقصلا ىكملا رفط نب حمد , ءا 11. 1[طقلاو زموع الةنتلك 105 ةئطأ همه ننصح

 داما. 01. م1هعاعر"عود ةخمم. 81051. آآآ1, م. 628., 5ه]ىيةهم ء2018-1' هدولوصم (0همكم7ا1 مماتاتعأ لذ

 ]طم 7ةكعر.  ؟ءرولممع اهلتدمم ل1 811ءطعاع خردوعل. 11ععمتع 1851. ءا ظاطا. ةض-قلع. م. 1

 - 682. ه1. 702. - 7. اهمجرت ©6000. هدتقعو 1. ةمجرت. - 9. خلا لوالا بايلاوز ه١ 10عمد

 ءومئاسمب ةيئكتتمس عماتتتل الر م. 109838. - * 9. هواولتو ءاعبو هك. 5انم7ن. - * 3. 18و ]1071671:-

 10 ءاع. 1. ط2 عبو 1101عهيرتتر: لل سج طختع 1107 هيدوت:ءأ عدا كلاي كطلاعأاعأب 110 نتدتتت عل لق ءتا

 41 1عموةرر» لق عبو لل: 11- (0"ءوأبف ح آلا - ]1ءاناأ 110]]ءا- ءل- لطؤو ؟نلكم آد: 1م »

 قزءانو. - *#” :هتاتدع عاع. 1. (ةلتلدك 1عم !ه110910 عا ء> ععا55 35ء7ع هم عمم 3
 * ه2 < 1 71 2 اسطب ورق « هاك
 (ىنسأل) ءوأ ؟عداتس عدامرتتط م1عانم5هان03 عأ عانت 192110316 30 ان عطأت112 وأ ن1 5 (دوعال)

 30 ؛؟ءاتعئاونعر» طاتزاتك5 ءأ هلاعرعلاتف 115غ ةعوتنت ع2لوصت. - * 16, ننوع - ءمهاعةتلا !. مم

 نم ممرستمع (ى01ممبن) طصعكتمك همرصعم» 1849 ةتطواتانتا. - 612. - 2. ىدنفا نيماز الآب

 0. 14589: ىدنفأ ديعس - 4. لمد نبز كلا 5. دكميحح نب (5. ميركلا) مركملا بد. - ةظةنس

 نك: 405 هللا جامل قيال جاجا نبال اك 9. ها 10 ىف 0ءءودك 2 02

 - *14. ذم همراع !. لع دماغي - --618٠ 2. ىزارلاو كل قازرلا, 5. ىرازلا - ديحولا و

 مل. 5. تيصولا, - 4. خلا تاقيط ىف كولسز هك. 11, م. 159.-- 8. هلوأز ى. 5. ركذ اذك

 هلوا فإ 9. كلج ىفز 4. 5. معنلا ديفم كلج ىلإ - 10. خلا ةفرع كولسز تأ: آ1, م.
 - *10, 81- 301:01: كك. ه0 ]آ, م. 159. - 61/71. - 9. خلا مهللا لقز تأ. 00. 111, 25.

 7. نيسوخو عبرأ ةخس نم 11 تنل هي 01 نيعبرأو سمخ ةنس نم هتابح ىف4 (1. 1]ط» 1ةعطنت

 ظوعلا !. 1٠١ طموعأل م. 50. 3). - 8. روهدلا تداوحز هك. 11, م. 147. ءا ]11, م. 615. - 1

 دبيبلع لوعي نمز ذ. هيلع لوعم, 8. هيلع لوعي. - <11. هط هممو 854 ءاع. 1. هطةممو 845 (طع.

 22. 1131. 1441)ر,. - * 18. نإ - مععاب”تعمعأ 1. زص ن0 آه طقع 015ه ماتصسف 25011613 م0121 م05-

 ومع, 61755. - 1. هلمعز كل. 5. هللعب, - 2. بعتز 8. 0. 2. حيعت. - 4. ثداوح: ذ.

 8. لاوحا, - 7. ىدجاز كل. 8.22. 5. نيل. - 10. ىكرت دحمان ميملس : ءآ. 11, طم 2158.

 * 11. طنع عمزورت - دانلمأ !. زاا1ع ءملصت ةزاتعمال ماعمع 5ةاتوأععل. - * 15. نان1 ء> 0

 [ععزأ 1٠١ نانأ ءولقملم 2085 ع5ذأم (ةعلا. اهادسح 2211201111 10 اهطاتلو ءءلذاعماتدع دءتمولأ 5. ةزصتتاع نن10)٠

 616. - 4. دئثاوق ةطؤوااناع مهدلاتتست 13061812 105ءاتمأتو 315ا110ء2ا1 عداتتللل , 0113

 دانعام» طلع 300عمع ءمعئامك عمون 5عل ممأع آت معللاانق اماقهعاو عا101658أ. طخقاو 8. 8

 طيقل. - 8. ماهسلا !. عامسلا. - 05. 1, مم 10191. ءا 10192. - 9. ىطساولا: ذي



 01 مس 111: م. 617-697,

 ل طساولا. - 61. - 2. ىرصضيمْل : 8 ىرطيل , - ىرصببل ل 5 نيمدقتملا نمز ثم

 9 0 نيفموم ا مرمر تس 8. ةيثوز 4. 5. (ذع هنمو) ءبثو فقدالخو. 618, - 1

 كتل طنا كل ن1 15: 42095821113: قولد 2. 85. نورد اكل 71 لكلا عصب 1

 0 115 < .؟ايلعلا ١ 8!!كوذلا, تلا كشنلا )87 لوشالا. , كنا 107/80 كاتاوقلا :اظوع 8. فنا

 عامودوست 50 مروععتم عدت طقا عطا جنم هقفلا ىف لئاسملا (83. تهس) طمم ىكيسلا تاقيط ىف عقو تلق.

 - *19. 10 م10عوع5 1. م18ع5ع5 ]1ض. - *19, 0ع طقس للتو لا01ةات22: ممالتتك: 06 ةعامرنتس

 ءمرصاص عماقسأو (طوامعملاعز. ع 6199. - 6. حورلا ودا: مان مط حور وبا. خ قناصلاب

 0 ىثاصلا. ل 11. لعفز (0ةولتت 1, م. 246. طقهنتل >1)09ع لقنر لكل 5 ىلعف, ا

 هوتاامعع 1. 06 571108ع. - < 18, ]لعمر 1دعلأ 8ةكلتلتانك: مهطواطلال اعل: نسحصت 8دعزاز 05 [1ةطقاتتح

 ]اء - 620. - 1. بيئرك نب 1١ ©. اهذاع 1لطمننا: نب فدعا نيسحلا نا نب نيسحلا نحاوبأ

 ءالعلا وبا ةوخاو - بينوك ىباب فرعبو بتاكلا هيز نب ميهربا ٠ 01: 085. ], م. 2406. نأ 66و61. .

 مروط. 4معرجأع مر. 95, - 6. همان دابدنست هك. 01351101 1. 1. ], م. 175. 10 موسومهز كل. 5.

 موه. تت * 9 11 مو” 07 و طدانات ءال. م. 242, حتتلا 81م عاتانل21. ©1. كنمرا. م. 204.

 * 15, زم 01 عءادتصن م0هعامع 12١١ ءضوتيأ ذ١ ع. اك عا 2 أت قل

 621. - 2. مالوأ ردنس عا ماعلا (0. 2. 5. ونس) ينس دتانتا ]100 هدأ متوأ هذد» ددد

 ممععمعلم طتهز ه1 انطرت : 006 صحاتس1]0. - * 5, مسنصعتت .1٠ والو. - 699, 9 هوعادتبا 1

 هوأحتبأ, ىلع 2. ًاهتبا, 8. ءاهتباب. - 4. ؟ءدانه اهيلث - عرفو ذه 4. 8. 0. م51 ةئامامت ظنس

 .٠) 8. مععءاتس5 طعوانصاتتل. - 628. - 2. نيدلا ىكرز لا 9١ ندذلا نكر. - 3. كولا ركز:

 نأ. 111, م. 0890. عا ال, مر“ 11401. - 5. ننسلا ملاعم. 10عرص ءمصتص عداقتتاتف زن. 624. منح

 زرت عزت 05911. ل 001. 7, 012. 12814. عا 11عاتت5. م. 50. 30 ردر» 6. - خذ. 5. ننسلا لييونت ملاعم.

 10. ىددقلاو 8. 2. ىيدقماا - 621. 7. اهلطعمز 0. اهلضفم, 2. اهلضعمب ح 9

 هتئيبز لل. دنيبر 8. 2. خذيب. - *9. 261:1:- ه4 - 0: .1٠ 8ةظاق 1:1]20- هلل - 0خنن. ح * 11. ل6

 هلل ععاتومدتاحتك اهدنا هصانس ١] ع. 0ع اعجاتاطاتع ا(2ه0)هطاتاتلت ءاتتتت ةانعام1 1 اهاتتنت ال115 ءأ ؟ةيلزو (0-

 لز[هركانانى. - * 17. ونمت طعوع - جمامع ةدتصأ 1. عده ءاوتتع آط0للءةمكأ1 , ءا نتتقع هنا طلو ممم

 زماعاا] ععملمع هنصأ .1٠( ع. الكر طص ونتطاتق !1هصاتمر» 0عطتاتادك هموت عأا, دمص ةلاتاطناتعت لع ةاتطأ)ب

 ءوع (ةريصعم 30 ةتجتست علاقضلات13 ةرمامع ةانصوا, - 6069و. - 2 هبراقيز كل. 58. هبراقمم - *5

 ءا ودمع للعلا ممص اصاعالتل وت ءدع ]ذ5ؤ ٠.١] ءا نسدك ل1 هممص هالضاتات عت0و5 عووعي - +6 ناب هل

 ممص ؟نلعاوصانت ع م1هاطوطتاع5 ةتصأ |. 5] كعرنم ممص ناعما“ (ةتتعام تامهتع هلتوتمل , 20 هع

 طعما صلتست امضانتتص ماه راع» رئعاواتوصعتس ءعاقتت ةرتامع تطأ, عأ هذ ؟تاعتدطاتتل', مر'هانولطنزا ف

 ةاننا2 ,18*  ءاععوصاعمت )؛ ع. طقتتل هتف عضال 27 ءاتلت ءاععوصاتد نملة 6010٠

 626. -- 1. ةرق يأز ءأ. م. 628. الط. 8. ءا طلب 7277. - ىخيكلار 5. ىنكلا. ثلثا ؟هز-

 ام556 ىجككلا 1ءععملاتست ءوذع ءعمدوعاطاسمتا. 01. رم. 628. انه. 6. عا 7., عا آنا. ©]ةعس. ]5[, طل 100.

 4. لثسز ى: 8. 5. دلثس. - 6. ىتجلاو كك. م. 628. عا الو متل 11401. - * عب ىودفولأ ل.

 را هونبرل. - 27. - 1. م0 ىهفنا - جيشللو خلا آل ىلع ءا 5. طقعع !ءعاتضاان“: نجا لاق

 لو جره ديلع رهفشب ملو خنس >ةاهزاس نم رذكأ يمنع هلا نإ ىذسلا وم اه,دغو تقاع

 ع1. 596

 ام طم ىلع



 كورس 111:0 م1 627-34 02

 1.5 ةذس لوالا عيبر ىف ةقوملعت نم غرفو ةقياعتر 4. حرت 4. 8.2. 5. ةيشاحر - 6. * نع

 زل ىل. عا 5. اهصماانص !ععامصأاتا. - 9 رفس ىف: م. 5. للحج“ ىلإ. - 628. -- 9. عيبصوت : 60000.

 0205 عهبجول“. ؟7ءعراتو مياأ  لصو 1م لل. ءا 5. (11111[32 16عا121111. ل 5. لم خنسز له 5.

 رسوب جرير ا 6. مب دو ل. مود خوسو 28. مام ةخاسو 0. 2. زو ةنس 01. آمل. 01355. 5, 21. 26.--

 ماسم الوز ءوصكاتتعالو دصتماهااتا 0 خلا ملسم قأو. - 8. ةرق نيالز 6000. هرق قال. 01. 1»

 جدن4. ءا 7277. - *و. ةسناع همس طقطعأو معممالع: ءانزان5 0معرل ها209716 امدءاتمام ةذسصتاع

 ةماعج همد ءمصتمودااتتت ءعوا, - 6529. - 2. ةرق ىنالز 8. هرق ىبأ. 01. تل“ 7204. ءا م. 6

 ]ز0. 8. - 3. ىناغصلاز 2. مه2معرنونت» ىناعتصلا. 01. ااطعا 01955. 9711, طل“ ء 37. - 9. ىضيهفبأو

 2. طلع عامودةوصت طقطعأ: فلاو عبرأ خنس قود. - 8. ىلا ءا 2. 705 صالخالا ةروس (. ىلا) ف

 مموأ ايعملا ”عززءادسا. ىلآ هعواتع ؟6213 هرخآ ىلا اعلا ح 999, معوتنع ءعاعرت ؟عانطو 1160 0

 ماتا عرسان 1002 ء[قعزاتا[. عاملع ءادت"02081322123 م1516 01100 5عءوتتلاا1' ءمه[12عأ, هل

 اعد 1 5أن ءادن ان خلا دووني عذع]مأ5, ؟61515 5:

 نيقي ملع زأ ىم ريسفذ دك ركش دص

 نبأ لاهلي شمتختمو لامج دووني

 ىلاثلا عمجر رشاع عيغشود رد

 نييفلاو فلا راسو برع لاس زأ

 كأن نا 1 م0 وأ مرخمتت 2219:0113 552م كا1215, انتطح !طعضصلتقأات ءطئاتطت 12012 01110623

 ةودعر 5ع0 ءورتاع 30 ذدهتاقأعتت م10 مآ05 3عععلعلع 710لعو. - 10. شيمتخكتموز كل 5. شمتآكو.

 ادسلا نيفلأو 1 6 0110 1811 ح 2. ©2020 د 9304 ةيسودرفلا : 0 خيسورعلا د 5 ةيسورفلا. دا

 51 خلا جناوسلاز نأ ا, طلب 11853. - 4. ىريكعلا) 5. ركسعلا. - اهيحاص اهب ضراعز 0

 اهب ضراع اهيحاص, ح 9. لويد: 00 2 خيشلا. د 0. حلا ىاطسفوسز ©. ل1 0 07

 عا و 21. 0

 683. - 4. ىيدلا لامر 8. 0. 2. نيدلا لالجل. - 5. ة؟ع ذم ىلع ها 5. اههانتط

 1ءعززتل. - مغ 1ص 02عصا ل ]1ص م. 290. هدأ نيدلا 9 واع ةهنتعام5 همهم 1110 15

 ءووع لأ ءاتل. - 6. ةمتاخوز كلل 5. رصتخمل - 9-7. طمو ييادلا هيف عمج أم هل. ءا 5.

 طقعع 1عواتضت أن: تقولا ىف للضف وأ نانسي عادلا ىف فصول اهأ ةباكإا ةيعدالا ىف ءزج اذه لاق

 هرخآ ىلا ناسألل تيداحالا هي هتدزو اعدلا ف فرش وا ناكملاو. - 9. ييديو 0. 2. وعدي.

 10. ىعقنب تالا يفتي 0 ىققشي. - 0632. 2. عيدبلا لهسلاو تن 11, 5. 51512

 4. ريماللو ٠ 5. سمج نما 08383. - 1. ؟عتاتو #., ةنس دودلح ىف زن كله عا 5. اة

 ءأ هولت5 زمعممت 02004 طلع اعجتصأاتل,. - 8عاعتعملج 355[10ع كانمأ 20 ؟؟عئطانات 6ع 5 عك

 دج 35: ةسابيسلا ماع 15 58: نحل ساب س ملع. 00 11 121- 0522 6 1 11 275آ39. مب 1غ

 خنيدملا خسابسز هل 1, مش 367. - *6. 117 ءعوزعم عمصصلعواز م20 م11ع: ؟؟9هااةاانك. - 6814. -

 4. ربسلا ملع : ء؟. ة1ةدد. 0ع !'ةخعول. ومع. ظلمال111, م. 490. ح- 6. 8لدداو 1 ىدحأ 5

 ه1 خزسإ سس 9. ىوارضأل 11 ىوارضلل كك 307 515 2 هل ك1 ا ىريدلا : 8



 1203 100. 111. م. 634-647.

 ىيريدلا , نانأ 10عر> ة535ء 110عاتتت نانأ 15 0121لأ. ]], م. 281. ةضطت0 089 (ش. 1912 خنس) 115

 ءووع 01ءلان. 01. "1, م. 430. - *6. 0ع زاو - ماهمطعامع 5. هاتتءاتو] ءعصعات: 06 ءييح

 معلتاتممتاحسدك انعءالتعء5 (ح ممماطعأاه ممات5دلتسنانتت 5ا5ءماتق)ب. - * 16. 7707 ثفمأ 1. 1]ه0/-

 منونن. - * 17. ظا- طءرتز ه1. 81 - الزمن. - 68و. 9. بيرقلاو 8. بيرغلا. 016 17

 01 تا كك 7 1 بس م 57 يس 16606506 10من 010 97 01:5 ,11697٠ نطأ م 6(

 8. ت,عر 8. 0. 2. 1# !عوانطام - * 11. همن0 6005 ما'هاطةانأالاتك : ةصط0 404 5. 409. - * 5.

 1ق هر ]11:1 1٠١ الق ءرب 10

 686. - 5. ىلقيلاز كله 58. ىلعيلا - 9. ىنصخلاز كل. نيصشلا, 2. ىنيصخلا, - 0.

 ىلينكلا ة | ىنيسخلا. *  17. كو[ ء تنفذ 1٠١ 1د[ء” الات. ع 685. - وب ىقاقسر كد مالا , 0100

 آم 8. 0. 2. 0ععوأر اه ىقاقسردنالا طص111220صح0ب ءوأم (ن[.. "ل1, 51. 13997.- *1 ع]1-هزطقع

 طعأا .1٠ عإ- هدط ةطعاب - * 3. ل607 ءداأتا7 ٠١ كتناع“دععارنامب - *و0. 1701

 1«11:ننرل. - 688. - 9. ءاوغابز كل 5. ءازعاي. ع 4. ةياورز همل. الص. ىلا 1. مص 94

 (0537): ثيحاح ةياور. - 5. ىعازوالا ٠١ «. ماشلا لعا ماع ىاز والا ورمع نب نمدرلا ةتيعر

 6. فينصتلاز 600. 1120. فينصتلاو. رويسأابز 600. 0 معاص هللا لوسر ىزاغمو ردسلا ك1

 7. مسقن ىف ١! هسفن ىم انا ك١ 5. ها ت00. الزه4مان». - 10. بّدولا ةيول نبز هم0. انامل

 ةقيلشل نالوا بذوم ىتيوزقلا ةبوق ىب. - 11. هريغو 600٠ 17100: ايور امهف  ناميلس نأ ريغو هريغ
 هنع بانكلا اذه. - * 14. (ةهطانلتو !. «001اتنو. - 6859.- 8 ءاليخلا رهسز ءا 11, 7. 181.

 8. حيا ىب .٠ نيك. - 9. هديوراج ىبا 1٠.١ هيورامخ هنئبا. 01. لطص لكطقلا. تت 220. - طمووأ

 اضيأ هل ىل. ءا 2. 20021: هيورامخ ىب ١( نورد) نوراع ةريسو. - *15. ةظا:: [كلسعلتو ١

  600٠لك عملت" هننعا]ا التت اللتاتك رمرتسعتتزؤ. ١٠١ 4/مم:ءلانو. -ح * 16. 1: 11: هعضعتأال [

 . 707؟ 1. لق 1217 .7* 

 ةتسلا ءم00. هت2ع5 (0. خذسلا) م10 تعسلا, كن !ءعاتو ءءرتاو عوز د .10 - .41/©

 رقانلاز 8. 8. 1. كقانلا, - 83. 2ه5أ ةمل خنس 5. 30011: رهش نم عساتلا ىف ةمذأ .2 -- .6/12

 1م) ةنس (516) ىنوذ ةدعقلا ىذ. - 4. مجوز ىلإ 5. ىحاو. - 6. ليقصلا فيسلا : © 1, لن.

 ىتاوحز 8. 0. 2. نشاوج. - © !83.-- 3. 1 خنسز لل. 5. 1.1 ظنسر 18. 1, ظن - .408

 2ك[ 4 تي نب ىلع 01 عضام 11, 0. 4: ىلع ند مه2ربأ ند ديكررح 7 2051 مود ا 32

 .+ .( - 61سمكا اناتاانت طقطعما : خلا حونل لوسرلا متاش ىلع لواسملا فيسلا. .5

 .١ 5ى ةينطنطسقلا: 5. ططسلا. - 9. مظعلو 8. 0. 2. 5. ميظعلل - 10. فقيدنولا ىلعز

 فقيدنزلا حرت ىلع. - 6©ال5ّ.-- 10. ةرداحلا بيئتاكملا: ث رداحلا تتاكلاو 5 رداحلا بنئاكلا.

 - 11. مهيوهيز 2. مهب ىيوع.

 6/16. -- 2. ىوانمل) 0. 2. ىدانلل, ونانم0 ةقدوصهماتدع 250020١ءا, متكأ ىواهلا ماه

 ىداهلا (4 ىدانلاو ىداهبلا) !عوعملان22 هوا. - 4. ليذلا ىلع ليسلاو ©. 11, 2.120. -

 5. غرامهسز 0000. هرتصع5 غواهس. - 6. تاءارقلاو 2. كلا 1 6 ا ع 1 ا

 66115. - 1. لاك ء000. هرح0ع5ر 1. لاح. - 97. 10هاة55ع نوذ 2120 روث 16عع0لان123 ءعوأر انأ

 ةمملعست دممل0 , نانو كرو ص ؟وعع ه«دد'هت لالوانا ذص ؟ذ0عع هيبنضات* "علعولم ع + 1, نتص ل. ان

 نإ



 رح الز 8 0) 'ال' قى 'ق' 1 4

 1 7[ 54 42 71 4 "518 642 1 كل ظلك '1' 1 0.

 طوق. 6 اللص. < 18. 20]نكةئئانا 1٠١ 30ل119عالا ا. - عه 2. لوفقلاو كل. لوقعلا. -

 4 ىقملا ذ 0.5. نذملا. 01. 1[, م. 576. ىلا هعودع نقمتا هعومنع نذملأ زم ةءمرداتو ه1" 1

 ممصت نحس. 11. [طقلاو طقتتل لاناتأع 0 مانق نخل فئاطن (17, هم 11137.) .ةزئمل 621:6 ؟01نأأ, 0

 ةاط هز ماتعأ انتم ىلا 1ه0ا11155ع ؟10عااتنخ, ءانا2 كلمكانادع ءزاتك ةععالمدع5 2 العطا امعو

 0 يلع هب دللأ 7 1صعاماوصضام 01. 20 11, م. 214. عا م. 340., انآ نخملا ل ©1811. ل

 +م. زم اعدم ]. ذه همعع (طعامق) ءاآدروةرنعزا١ ع * 13. دةمقتك 1. ع. 59ا15[!ةعاعمف. لح للكو

 3 للذي : 8. 0. 2. كلْذي. - 4. امر 000. هردصع5 مام ن1 وركب ىنأ نبز كا 5

 ىيأ ىب.دح 8. دثماغ 6000. 0122ع5 م10 ظشماعو 5. ةيشاح. - * 4. هم م]ععاعضعاتتا 1٠١

 مرض ماععاملاتل“. - * 5, هعتطءنعماس |. ةعاتلصاتل طدعرتسام ح * 6, ةلضتنت ةعأا. 1طاععع5502عاتت, ح

 * 19. نانوعن ناهاعرب - معضصتت1اةفا1 1٠.١ ةمرخ هماطألت5ىذأصنتك طم مزئاتنت 282130151 89110115 (80 طوصتتصا)

 ممكن عاتاتوال. - *16. 50 ءودلعتس 5ع ةععامتلا 1. ع. الالف ط]موزذ عامددزك تقتعاصةللاناتقك 5

 مولر اس 255. - 3. نبا ننس 59. نبي ةخنسإ ىمال م. ناح 5 نال 2آ 6[726

 نإ. 0رتعصام آآ, م. 354. ءا 435. - ىلع !. العب. - 4. هدوجحز 8. 2. دلوع. - 7. أب ةذسو

 8. 0. بزو خنس. 01. 0 عصا. آ]1, م. 324. -ح * 1. ظئ/- طمس“ ع4 1. آلآ - طرهتيالال0 6708 اأن ا

 79و42. *  4. لفت .1٠١ كلزمت. ع *؟7, نملك عتذدلاذ 1. ع. هدصصتخ ننقع 20 طع معاناتصسءمأ

 ءمرصت ما ععاعمد , معصم[ ععااتق و ةا115[٠50111

 6م. 55 1 كح 0. >. ىلخل ىلح كا 2. قوتك 14 هس 2 1ك مس ل

 4. خاباذل و 52. 0. 2. ءمم500321136 ©210553 «عءالاتك يلدا كا ندا | بأ د

 8-7. 16109 ةيفاشلا حرمت ب ركذ ام يع ذد ى. عا 5. (ةضاتنات> 128ا10111. * 6. لءناءر“أ ٠١

 ]لوز وامردل ا بس *7. 181- لءواز1؟أ ٠١ ظطا- ] ءالبر عا. ح *  13. انا تم ءمرصصعتاقهتلم لح ةدعلللو عوا

 1. اعداسص هقصتخامم» طقاطعأ عا ءدماتت ؟هعئاتذ عذار 10عمتواتع ةاتعاما“ عدا انااا 1608814 و ونتنن

 رص عدرا قتتاتك هوا 1م 11- /74هعوب 4و دنن 30 !هءعتصت , انطأ ؟هعووج 64]“ ذم 11 - ]1425110 تتح

 ماتنعدأو طلق ؟عناطت5 1مللعوإ - لنعاو “رب. ع يصد 9 ىيعلأز 85. 0. ىبعلا, 5. ىلعللاو 0.

 عام ىعلا © 7 2 5-1201 - ىعلا 60000. ىعملا. 3-3 مالك (4 ىع) نمذ 15. مالك نا ح

 4. ءايضلا: ىل. 2. 5. ءامضلا نب. 86ءاه. 01. 1, م. 337. - 6. لح 6000., 1. لك. 17

 مماعماتح عا لاتكالنا5: مماتنك : موللعمأتد (!ههعومتستادلع ءا. 00ه. كلر 3.) عا طعتع2ععمانو.

 * 3. عاد وصنو - 0عمعءالعمو !. عا-ةصنر معلتعات5 لانك, نانأ مالدع ءةععلاقلع هرتتانمدعس 5871

 ممم ذماعاانوناا - .+١ 2 ننرو- ءل- لأ: ١٠١ اهعي طهارة - هل لا. ح * 17. 1طروس ءاردألت

 ٠١ 1ند:- هاجد ءات]عم,. - © - 3 نيدلا ديشرأ كل 5 نوحلا قشر. د 4. اهمسروز كل 2:6



 0 1'هرس. ]ال. رن. 5-14.

 ةهسرو. 10710556 اههسوو 168600112. - نء ناك امهيف ط0عولاعع مر0 ديف قدامك - 50

 تارفلا ٠١ بارقلا نيابي, ل #81 ةخنسز 8. 0. 508 ةنسإ. 10. رانما بختنمز 5. رانئاو بختم.

 هد *9. لكم 1. لك مرودي. ع * 14 ذم 1[0ةعوزطاتو لس اععئاتسلل 1١ طه اتت0 5131[ 8م 0ع

 '1'ساطسعو1 همرصت هه( هالات !عوئااتت» - * 6. اطرد ءآ/م" ن1 1١ آاره- ءاعويسر» ناب ع ©. - 4

 ىييطلاز ىلع ىسيطلا , 12 ل ىسيطلا, ن100 16ععملام12 55و 91710عاان[, - 5, ءجمتعي م0

 015201 هيلع جممعي. 01. م. 35. اذه. 8. - 6. ةمالاز كب 8. ةوخالا. آمنه ال1, هتل 07

 قامالا ل0 قافالا عا ناوخالا م0 مالا !ءوااام1. - 7. بغري 1. 612 5. بغرير.  ىدعاصلا

 ىدلرفلا: 4. 5. ىوارعلا حعاصلا, - 8. # عينتتف) عينت ذ ىلا 5. عمج. دس * 5. نانه6 ع 60810-

 متصفااتع 1١ نحت طمصمت عع ل1 - لك ءانمد» معمممصت ههأالا. - * [0, 188: مدمطحطتاادك : 1'ه8ىأ

 - *14. طمصتوتع 1. عا ةعوانل ط0م1ن116ع. - * 16, 1طآ هرم065 ءلزا15 5105535 !. هددت]و2 2 56

 ةمماقاوم ح 106 - !. عامس 1 عاج.  ملسأ 000. 080063 91. ملسم. ل 2. ىترقلا

 8 ىسقلا .٠ 7. فر ملع انأ 111, 21.١ 71355: 5 فورد ملع. - * 3. ىعررورروم“ 1. ه/م-

 لام. 4 و1رز هل. 7405172. 01. 30 !آ, م. 68. - *11. ظعرب لكطط]رمهت» و ةلئتلن طق عزا

 4611| ممهجعرزر»ت. 01. ©عوعاطب ل. خكهط. ةعرتتأع عل. 1؟نماعمل. طق

 11. -- 2. ديف 6000. هرصصع5 ماله اهيف 1١ ع. عورفلا ىف. 11. ظكطقللاد ةدعزناوذأصع مدصتا

 معامأز" ان , ان[ 011351 ذل[: طقعع 1ع5دو 0ع طقع 2ع عاع.ر ملئو 5عمعاع عأ ؟عط0, 010 0

 معهمرصتع ءعاعرععملم0ص عوام ع 3. ناكلخ نبا لاقز هال. 1طص طكطولا. مد“ 410. - 5. ىتاشلاز 8

 قاشلا, 0. ىماشلا, 2. ىباشلا. - 9. نيسأمل نبز ن١ 5. ىسالمل نب. - * 11. 0ءاووعتقأ ا
 لعقعزعطوأ ه. لععروا, - * 13. 7 ءار"روق دنا آآدنصتم 5معع. م. 691(237): .1٠ لقط" موق. 01. 0 عصام

 11, م. 274., انانطط عال. م. 60. عا 5انمرمإ. م. 49. - 12. - 2. ا!ذك داش مام ادكو كاش انا

 حاتقد ءاتحص, طعممسصعأدأنم كم قوي اناعحسص 171 قم نستلعسس ةطلتعودأ, هعل عدي انطرتتتمزئتالل نكات

 6و نمو ةعقطتأاات" , ءانص> ؟0عءولأ ؟؟0ءأ5 ما0ه0ععع0عضاتك اتاطقعر عوام 01. 111, منش 4805. , نطأ ءعملعس

 م0006 ةلتأ هملزعع5د و طقطعمأ, دلتا نمد طقاطعمأار عا ءآ» 50 111, م. 7 3. عيست 8. معان

 عر عسا. ل 6. اهنضقنأ ؟000. هددصع5 مده اهتقفنا# تءكابش 8. 0. ظ., ىل ىنتس للا

 ل 7. عيراز 8. سمخإ - 8. ىرادنبلاز 4. ىقاودنهلا, 5. ىرادنهلا/ - 10. ههكسن : ل:

 0. 2. مظخسزإر - *3. مموعاوالمممصز ممم عغ: ؟نمصهاعمم !ذطرت. ع 12. 1. فلولا 1

 فلوملا. - 6. الابو !. الاب انأ 8. - 7. ىدابانوكز ذه 00. ااه. 1»[8. ه١ 408. ىدابآ نوكو

 مرنم نمم آه 0ةاهل. طعاعوم. م. 380. ىدابانج 01]19ن:ار لل: !ععئاتتت“ 0. ىذيبانأل )0 0

 2 ىبانوكر 10 آاباتطان ءأال. م. 67. عا آرعاوم جعمم#. آر, م. 5: 0 ل خ4. مارهم : م

 نابرعمد 1 نارهم ءاملل كل. 8. 0. هى 8. ىدحانفب 8. 0. 2. 6مم ىتانقب“ - 10,

 عنصلاو 8. 0. 2. عينصلا. - * 1. 71هههز/زءلا ١٠١ 710« ل. - * 2. زل عطل مو |. 117 0 +

 ب *8. ة[دمز [هرتاهكذع األ هدأ مهنا ع1 ق10010123 عا هاناعان ؟عئاعملنلل1 عع دس *11 ءعا*5

 5هطعطاودأاذم 1. كطعطآواةغص]ت0ب - *17. لئاقعئات ز. ع. 10هعععددوي زاه انا معصم عض (ةضعتص)

 855ع(راتل م0551[, 2عا)20 ©1123 1260 ةيضنلعع ءمرتم0780015 هزار 2عا0)7 عاتلل تهلئاع ةععاطت عا. ل
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 15. - 1. بعذلا ةرجشلا 6000. هدهمع5 مائهعاع» 1. ماله بهذلا ةردت. - 2. ىشاجملا : 5:

 ىشاجلا ىمومتلا ىلع ني. ل 01 ةنسز 5. ثمإ خس 4. باسنالا ىف ةرجتز ه١ 1, ص. 458.

 0. ءالعلابز ثم ىدالعب ب 8. ءالعر. - * 3. 1متقصل مانا 11! عق10113 5111010501013 1. ع. 10 ذة 5

 طتصتةمئاهاتك ماتصعامانصت 5. ةصاعدت عموصسهرننت. - * 4. 71ءزةداوت 1. ل10] اندر غ. - * 14. ظا-

 هطعز عما ظا- هالعطآ1و» عا 1. 5طعز عما عاد11ةطآقو عاب ع طعام مطو وت ءمع .٠١| 0ع معطاتق

 لزوزصتآؤص - *  17, لع معاد مطجسأعو 1. لع معطاتق لأ.

 16. - 7. ثايغز 4. 5. نايع. - 9. حايفلا اذشز تك. سن“ 8200. - ىساينالاو كد
 0 ىسانيالا , 8. ىمانبالا . - *6 عا- حوططقل !. عا- حاط خ]1, - * 7. كمعان5ك ح [دعزعماتو

 1. ءمصمقاسعأالم 5ءالويئاتنات ءوطط عالم ةلئاتكل 5. 111ع25ل11ا110 110عصأ5. - * 16, م0: ب اهلأ 1. 155

 0ع ننوعداتممع انقاتك ؟؟0عأذ م00. - * 18. هءعمدجوأتم ةصمأو 1. طتاتقعاتك 10518885. - ٠*1

 ل 4. 16 ىمينغلا اه رثالا ةصالخ 101. 62. طقعع !ءعانصاتتا': بقلملا ىلع ند كمد نب كمحا
 ىرصألا ىفنُل كر ىراصنالا ىمهينغلاب فورعأم ا نيدحلا روذ ند ىنويسحلا سو نب نودلا باهش 5 1 : 1 : : 9 5

 ةنس نونامت وك نع فلاو نيعبراو عبدرأ ةنس بجر ىرشع عباس اعبرالا خليل هتافو تمئاكو

 ةضر جرود ديس ىراصنالا قاكصلا ةدايع. - 6. بقانم ىم لد 000. هدحص ع5 مانو بقانم لك

 ل ةغللا ىف ةرطشلاو 4. 5. :6ءاع ةغللا ف ذوذشلا لدص مدهماع» "عدو 5ءومعمات» ةذاش ةملك لك.

 01. م:ةهعاع7»عو 1طص اكطقلا. مل“. 164. -ح 7 بعذلا روذش [0:اةههدع طبع معضاتم أ روعزلا رثذ

 71, 51: 13583.- 40. نذوذشلا ةياغ طقتتل لنطأع 1لعرد ءمرصصس عطا 315115 ع5أ ن1 21.

 رورسلا خياغ , نأ ىخ. عا 5, طنع 010016 طقطعمأ, 2ممعالدأ111. 01. مهوهعاع7عو الر مان. 12230. 260

 نوذشلا 1ع روذشلا 1عععملست عوووءإ ب *+*عب 6707174: ماةعأعتو © | عمجوعاربوت. ح *9ب

 0ع ءمصقأللم ٠١! لع ةعماعماتح زملن010تقلتل. - *12, ظا- 5 ط ع2 عا 1. ظا- 5ةطمه 021142. --

 موضاتعاناد 323 1. ؟عزتادد 13810515 115115 5. 32310عا3ع ءم7315183[2. ع * 14. انط] 01100915 -

 ةرعممدتلا 1٠١ انط] هدرصصتو ؟عرتطور نان5ع ]5 5110 جعمعانع 3223105154 عما152301, ©01101612018[ ءا

 ءرعمازعواب - * 19. ه]- 00ه ل 1٠١ هل - دطم اهنا“ 5. مماتتك ةهآ-ومسو#. -ح خ8. - 2

 كيعس نبز 5 نعش 2 3. صصقلاو 2. ىصوصقلا 2 ىصصقلا. ل 4 صصقلا 5 ذك

 ىصصقلا. | جتاوفز 4 ماوق م 58 جاوذ. - 10. ماشع نباب - جيشلاز 4. 5. مععاع ىبأ

 ىوحكنلا فسود ند هللا ديع ماشع. هس نوم اختشوا 509.201. 1. تر: 1408: لإ جيس كك ”ة0 1

 اناعرتهز 10مماممدع: 0ع اناعتو. - * 4, ءا * 5. (مىئممو هلتل ممطدطتاناند : (هده51 5. ()1:ث 5631. ح

 19. - 1. كياوز - حرشب ٠١ تانتت ىل. ءا 5. روكشلا طداوز حرشب روحصلا حرش. - 4. خيش

 مالسالا : /هات حط نىبحلا نيز١ - 8. ديفسلا نبأذ ى. 5. ميفسلا نبأ. ل 10. ه١1ب خْلسز كلا 5

 مل خزرس. - * 1. 7 ممم“ 1٠١ 81 دمر“ ],. ح * 3. ءهأ ءمتصمعملزم - ننم0 1. آاطعا' ط؟عالآ15,

 ن1. - * 5. طقاطعم»عإ 1. طهطع7عصاتتل,و - 2090. - 1, ممل“ خنس 1. مام خزسا. -ح 3. دجاأ نبذ

 8. 0. 2. نلجأ.  فسوي نبز ك١. 5. ىلألل 5. ةنالخل طدارشز هك. ", هن. 11942. --

 0. مالسالا عئارشو تأ. م. 457.-- 9. قالبلا هل 5 ليشمل - *92. ةهممو 854 ءعاع. !. ةصطو
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 ةاق (مع. 22. ][هن. 1441). - *16,. كلعو دذلككع زصئاتم دععتلل ممصأ !. اطائعزل ممدأ ةزكتع مع

 5ععاتلا 20116

 91. - 41. بايلاز 8. 0. 2. ىلاثلا ٠١ 6. ىلاخلا بايلا, 118 انأ لوألا بايلأ ىقو تاتلق ه0

 ةرحوسس مرام 06510 ءععاسم ءا ةاهاتس ىلاقلا (بايلأ) قو 50من أن 5. ىج1دجاز 8.0. ىددجا.

 َ ناطيشل هبانك ىف. ًانطع» هلمعتامنا اناتنام ناطيمأل باذك (ن1. ", ما. 10078.) 51[ ملأ

 ها هلل 17 - 7705م7 9-11 ءآث0أ ءلئاتع ممص آصطمااتتأب هل ؟هاتنا 11. 1طقالأو ؟0اوددع طمع [0عم

 ةاتوتمل ءوماتأ (طتع بانك دمدصتمسهأا112) دع ان20 01:122[1[1211 ءزان5 5عءعدلم امان 111:101ةملتتلت 515مل

 8ةعءعوجبعوب. ح 9. هكيشلاز كله. 2. 0. هخيشلو. ح خلا خماقننسالا حرصت : 61 1, 101. 415 --- 10

 ىلعو: "89. وهو. - < 7. 01ءانوط15 ٠ لزعالمصتو“. - *  8. معاتاو““ 0ء]عوطز ا. - * 9, م615ع-

 ونمتاسع ٠.١ ددطزا معلا. - * 19, 8عاداماتم , ةتتعاماتع للاع كنز(: 10اه5هدع: 8عااتاقام لاي

 57061. * 14. 18ةع»» هلله 1. آقةود1!![ه). ح 922. - 9. ةدسز 58. ظغيسار ع 4

 ور*4 خيسو 01100 103 8. 1ععلاتتا“, ال1ا11112 ذأ 3م6ع1112[1. 0. 2. طقاعاتا مز"1 خذؤسر 01100 1115 0110-

 واتع 10ءز5ؤ دءتماتتست ؟10عيطاتقك. كلممأاوأتا1 ن010عصد 380 1و م. 257., 5هوجتال عانت 831210 7

 رتما11111 ةه5د5وع ل1عععر, عأ زطآ1 عكتعرتو 001 6غع5 ماتع5 ءانت20عدط هدانا (627) ءمرصحتتت ع20181ب

 8أ ناجرذ نبا م0 ناجرب ىبا !عواتضام 5اهأ ]كلان تاتا لكدتم الز 011 عدسز , 171 12 1"] ل0

 هضم 5836 هجمانأتتات5 عا 17 1" عزمت ةهطتتو 627 1115[:1201 , قلما له ءاتائم1"ع 010100313 5

 رعردوطأتتل“ و 61131115 1121113 1120602016 11112 53815 طمصصتستاناتك 1م031عوصأ. طاعمم 2012152

 0 50نانأأ نب دم لاجرلا ىنأ نب نمحرلا دبع نب مالسلا دكيع نب نمحرلا دبع نب مالسلا دبع

 لاجرلا نأ ندا نم ففخ وهو ناجرت نبا فورعملا ىليبشالا ىمخالا ىهحولا تيع ةرتمعا] 1101.

 1816 ناجرب بأ اعععدلام مت عقأر ءأآب مام 7468. هأث 7478. جتفمز 5 جتتفي . - 5 داز اه :

 مل. دازاف, 5. هدازا. - 7. ديقتلاز 0. 2. كيعتلا - 10. كحل نب 06ءوأ ذم 8. 0. 2. 5.

 ىسمع نبذ 8. 0. كيع نباح * 4, ءمعملاتنمصعلتل كانه 1. ءمعصتاتهمعاتت ةاتز, ع * 7

 0ءازوزتز ء. 50 آ], م. 443. - 28. - 3. 1+ خنس انا ماستطاتك ةلتلك !معلوز 8.0. 2. 5. طنع

 كم خنس. ظععاعر 51 0ضتعصا. اآآ, م. 278. دعوت علو. - 6, ط5 ىلع ذه هلتأذ ؟ههاتاطانه: كيحار

 8. ىلع (©. نب) آم 8. اهصاتتتل !1[عوااتتتل“ (0[. 7. ء. آر تل 1505. - *9. 25ع[وان ور عزل لح م1986-

 لكلا ٠.١] حدعاواتنممعطتت ماةعرتتا ولأ, 01136 0113ع100[5ع5 ءمصاتصعإ, - *5؛ ةصمم 688 ءاع.ز: ةل.

 ةسمم 6857 (ضع. 6. 1[عطا“ب 1288). - ك4. 9 ىدزهلا) لله ىودزيلا. - 3. مثز خنسز 5

 مق. نس. - 7. مسر ىذلا: 8. ميسر. فيرطلا حضومز تأ 117, دل. 7479. تا 171, ط0

 ل 10. ةظداعسلا ءاموببكز .٠١ الو 0. 10997. عا 11000. - * ©. ].3نت5 12م, نانأ ع 1انأأانل“

 1. 1ظه0هنللانت5 1ع, ونانت ءاءلداعماتقع (لعاتاتنلل عواقتاتلل) 6311553 2ععءعدوورتتلن ة>فاتاتئات مهماعت

 عووعماتجتت "ظانقتط معا" ممدطأمه عا ةتاعطاتام انه ل. ع. عدوعتاتل 103 ءوان559 !انتأ 2ععع3وةلالحب انأ

 همع همدصتساتل> ءأ جااصاطا اماكن 11101011111 ع5 ةائلداعن اعد ضعورنعوب. 95. 7. كيماث شرغم لا و

 مى. فيملت ىرقملا. - 9. درفتلاز 0. 2. درفنملا١ - * 13. كلل 71601 1١ كطنع 11164) كات

 2060-- 5 فقوز 5 عقو٠ - * 83. م>0ماعر» ءدوءصاتقلل عاع.ز مام ماع: زم) ع

 518 1101615 65أ م6» ©ءاةزا1ن01معمر. ح 256.7 6. (خء 8نسز 0. 2. |[. نس تدودح ق3.( 6
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 ىنابلا بوضق انذههع 1م رثالا ةصالخ 101. 183“ انه0نهادت*: دكيسلا ضيمفلا نبأ دمد نب رداقلا دبع

 ىلمصو لا نابيلا بيبضق نيس هللا ليع ناب ديد 0 نايلا ببضق نواب فورعملا ليو ودأ للضفالا

 ىلع نينموملا ريمآ نب طيسلا ىسالل نب ىنثملا ىسأمل ىب رضا هللا ىبع نب نوال ىسوم دالوا نم

 بلدإ فلاو نيعبرأ ٠ ل 8. ثداحز 8. 26ع6 تراد . - 10, ريبختلا 0و ىلت ريركلا , 2

 رهبكألا . - 01. ]]آ, من. 2727. - *6. معيماءعءاتمدتاطاتق 1. ءمص ماعس ءماتو. -ح * 17. نانأ 608أ-

 اهله وزانت - 0علزا 1. مرعمع كتنزادك 4]203داقأعر نطأ طتتلاتخ !دصتمو معمعانمفمأ, ءمعئاهاهصع5ذ 0ط-

 دانت ءالانام - و8. - 1. قفورطلا جحضوم تك. م» 7463. ءا "ل1, مش 13421.-- 3. ىعمو

 8. 0. 1. ىباعم. - 4. ىقصالاز هل. 58. لصالا. - 5. فقيسو 61.1, 0.303. - 60. نيك ندز

 كل. 58. نيك نبر 2. نيببك نب. - * 14. مالم 72 - 29. - 1. ةريمعز ه000. طلع عا

 اذن. 3. هريمع. - 2. ىناونشلا. 01. رثإالا ةصالخ :17١ .101٠ ىلابرلا بطقلا نب ليميعمسأ نب ركب وجا

 ةقلو ماك ىسنوتلا ئدافولا كدزشلا ان) لع ىدايتت مع نبا ىلعالا هلجو ىناونشلا نيدلا باهش

 دلاو ىجافخأ سدو ىدايعلا مساق ىباب ةرهاقلا ىف َج رخكاتو 1٠١( ةيفونااج) ةيفوفلاب ةدلب (516) قو ناوشن

 باوشلا. 0 ناوشن ءءاع نآونش اعوعصلاند» عوار ةلتووستلم هبعاقتطععأ5 !1اعاتقتتتتت 10 ءاتنل ط8-

 اءرتعإن - 8. هب ء000ل. هدرتحص5«6 م10 اهب. - 0. ىقيرلا ذ م ىفهلولا , 1 ل ىعبرلا 81 ٠

 اقصاتتا> 601117312201301. 1710 عانتل“ ىغيولا 1عععملات رت عووع. 01. اتانط عال. م. 121., طبعا. عع0851>

 ,1١ من. 498. عا ظل5. فللع. م. 209. فيرلا 012126120131111 0 81هدعاأ. م. 272., ثطاناك

 م. 104. ءا ظل15. فل. م. 46ك4.]). - * 11. تست طعيب5د ع 0عم»عطعملعأ )1. ع. 15 1عانتم

 [رمحعععاذس» لع تعودت” تععاتودأ5 0هعاتتك عا ءةمملزان5 10عطأوإا,. - * 13. 0101 از ممائتدك: ل15ءام

 - *14. 00ءعء6ا .١1 00ععوار - 80. - 7. ة* ةئسز لل. 0. 5. 1", خنسإ. ا 9. [.8» ةنست

 مل. 0. 5. !. خنس 01. رقالا ةصالخ 101. :80١ ءافلخ سدا ىولوملا ىورقنالا ليعوسأ خيشلا

 اهاد ردنكسا ىلا اهفاقيبأ بوسنملا هطلغلاب ةعقاولا ةكبيشلا ىلو مك فقيرطلا

 ىكرتلا فداقشلا ليذ ىف يون ىبا اذه ركذ فلاو نيعبراو نيقنثا ةنس طساوا ىف ليعمسا. - *48.

 ا ءعزاسنلوء) ٠١ 0 زاهفمعأب انن 1, م. 168. ءا

 .81٠ -- 1. كمكحمز 2. دمكم ىلوملا. - 3.رمعز 0. 5. دووكم.-- 5. همجرف مث

 اهلك ىلوضفلا 6000. -07265. 1ع8يعه01012 ذأ ةاتأ هلك ىلوضفلا همجرت مث الأ اهلك ىلوضفلا اهمجرذ مث.

 6. ىلاغح نبال - هداز ىلبلغج ك- ةلئاتو 01عهلوه. - 8. دوردعمان سهو 8. 2. نو

 دوحكمان ىانثو دودعمان. - * 2. 74208 رربررجمل - لتعاسو ٠١! 408 هبدب» ع0 كسك” مسمع 110عالب

 "ناجم 4ع لوم .٠( ء. عع ننعم ةلععصؤذم تح 8زع1مىععم0 هدتتم0ا15) لزءاتقكو. - *و9

 طرعععاورت ممعمصواع عا * 10, طءعكاتمع ؟تدعمت عام 1. ع. ةانتممطوي - 89.- 3 خلا رانسأ فشك :

 نك. ل1, م. 174. ها ال, م 10052. - 6. تانيعبرالا 8. 2. تاينيعبرالا. - 10. بطل ١

 بطلا - *6. هءءامع 89معءقاتنعوع ذب ع. هععامع هرتاطملهزءوعي. ح 88, 4 اهدرشو
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 01111165 60 اهنحرشو 111 10عاتت1. - 5. ىضقةقم ز مل. 0. 5. ضيقن. - 10. نيعبرالا ييرخت : 61

 م. 242.- *11, ةماتوتأ 1. ع. 20طأ165,ر جع0ءه5أ, عمتعولا. - 8و. 4 ةظعرز مأ 000. 165

 011168, 1٠) عرز 4 01. 38 1آ1, م. 58. ءا الر ص. 12246. 8. هذامتعا اتقصولا. ©. 36. ان[ م. 38.

 اتم. 4. 015. 30 1[, م. 9. - 9. ةرمج نأ نبز ىلع 0. 2. 5. م62موةل ةرمعحع نأ نب. 015 ]آر

 م. 345., انط1 دكبيعس نو ءأا مت“, 4171., نطل نأ ]مآ (1ا, مط. 135.) دعسأ ند ةممعا]ج ل111 ءأ انأ

 هلتزذ 10ءأ5ؤ همم 525 مماة105 6552م 01د. - مى 001ه عدأت112 كوه الل 8. عا 2. اهمال 1ةععتد

 انزل ا +8 ع *9, (ورد» 7من“ ه اع 1. (0ير» 22ه“. - * 18. سمع لع 0840 - ةعنا

 1٠١ نيو 0800 -ج متسصتتق اعانتاتأ.

 86. - 1. هتريرح ظفلز 8. ةيريرح ظفلر 0. هيوعو 5603 ءملالاتم[2 ذاتها, 0112 (انأ

 زم 2.) جتا ماوصع ءزاعاعم05 هنأ ]1 اتاك (عقيرب ويخ 7) 111113203 51101. 105556 16ععمع

 011113 ©5أ اسوهدتن هءيدبغ عاوس نم - 5 نانقيبقح اعلا نانقفيفخ . 7-7 7 كأذف : 22. 2:

 ركذف. - 8. 14. ةنس قوقملا) 8. 2.١ 10. ةنس دعي ىفونملا. - 9. *؟. نس ابيرقت قوقلا: 8. 2.

 ”1.و فيذ نس قولا ٠ - * 1 ؟عءالالاتل1 5651615 ال. 511018. - * 145. كانط: 1018556: 185 ه.

 طوس. ع 85. -- 2. خلا هلل يشل م 00: ك1, 111: كك 4 ىاكشالا: 2: ىاكشالا 5

 قباكسلالا. - 9. هرهظ ىلعز 8. رهظ ىلإ - 10. فئاز كلل فقا. - طلو فئاوه 101355

 فئاوع 5. فئاو» وه 1686701111 65و. - 11. تسس غذس ىلو 8. 1. عاناتك : عيس نس ىفإ 0 5

 115 خزس ىف. - * 2. ءهمدصدسص عصام انك 0ع معلتاطاتك 1. ءمصحت عصامتتاتك ]ذه اهعاهاتتلت 0ع معلن تانك.

 01. 111, مرإ 4788. *4 , زم كتمطحلال 1. ع. 06 م72عععرا7ت5 202 950111164 2352031315, 0

 ءمرم126508115 1821113. -ل و 85317 ءعاع. ]. طمصعم ءمرصتت ع2ا35105 ]5 5ا1011323 ©010عمئاتمأ

 [13612 - مم7ا115, ءانزانك ائطستس زم ءمتامرسعم ءمسارندحلتا دطعتاعط عا [صقس ءاععبع- *10

 ىزمس]ب 181 - كنوز قق. ه0 اذص. 4. - * 16. ءا * 17. ]عوز ءا لتحت !. آععم ع( للعم. ح زم

 لمعءاسموه ةتعوصم_ستست 1. زم طتات7700 10ك15زانز]1. - * 18. 8عدممم0عرئتمأ !. ع5وزج050عضنأ, ع م0-

 طداممألا 1. مممتأ موهكأل, - * 19, ةهممم 686 ءاعبز ممالك : همه 687 (ذمع. 6. 1"عطا م 1288).

 ق8. 4 عوجوملا : 5 عوذوملا . - 95, بواقأا : د بولاقثلا. | عوضوألأو : 2 عضوألأ و. فلا

 06 تعضرع5 ٠١] ©1103 2. ثتلنص لقف (5. تءءزص لكقف)إ. 8. ةءلسلا راعشأ 1: 6 تفاعلا ك1 نب

 نموم ران عت ىبسوم نب. دع 0 ره#ؤلاو |: يو ماا * 2. 7107/1 أ - دمان16أ .1٠ ع.

 18-11 ءو[عتم# اتطدت ةنعامل “ 01. ا. آر رم. 259.-- *16. ءا-ونط'لشتب ط هقطنةعر ءمضح

 مدعمامتتا5 ذم ءمضصتمم موعامتتنام دع“. ةاامسعسم 5هوحتلت ٠.١] 1. مص 1748., ناأ 0ع 187: 0 تمم

 ةعاار طقاطعا ةخدسلا راعشالا جرت ٠ ادا * 9. زم ءورتستمو ؟0172م0[ة00متاطان5 !ةعام 1. ذ) 2

 ؟0عع5 500معاتا]نع 505ع5ع م1عمووؤ. - 49. - 92. رعشز | ذبل راعتشا . ل 4. ملأ ظئسو 2

 0010 سا د ل عسا 0 6 جفني 1 خفني. ا *117 ءع]-252ع 1. ع2-1و طر, ع 240.

 1. ءاهلوالاو 8. 2. هءايبنالا. -ح 5. ىارغؤلا : مهل. 2. ىورغولا, 5 ىروزعزلا.  همجرداو

 010065, .٠) هجردا. ب 9, رهاطلا !. رهاظلا .

 241. - 9. خئيدوصر 2. 5. هتيزمص0 - 83. تايلضفألا اطلع ءاءم11ءةهأات" م6“ ءامسأ

 لبيضفتلا. 5) 8. [عطحاأو طانزاتك 300ه عضلات, 00100 طذص ءملز طاتك هددصتأاداتك !ععئاتتك, 911101 ع5أب
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 لوس 17. م. 41-46 00

 ءعرتاع زم عسسمرعمت آمعألتا ءا ممصصتمو ءمداصمةتداتوصت5 تنص ءةمضدتمتطانو 10/60107ه1ةنانأآ (ء.

 اتا, ملم 12087.) ءمرصسان هك. ظحصت هان ءةاتددةتت 0. تايليضفتلا ءامسأ .1١( اهل) هل لاققيو لبيضفتلا ءامسأ

 م10 ليصضفتلا ءامسا ىأ تاباضفملا 8ةطعاو عار 131 20111123 ءوأو م11 56282121311605 1هدتطته عا

 عرولات5 ءمددمةتخداتممل5 ؟ءانانأ5 ليضفتلا لعثأ هزعمت 8 ءواتتا, - طه عاعععو 601011810165 9

 طلع ممدتسملل معععرو ءمضتمو 710/60101:«]نم1 ىراتعت تصاب ع 01. ذملعو 30 971, م. 42. -

 7 ئدلتلا كب ١ نيلقلا 285 ندلكلا 52 ن لعقلا < ٍصلا ليكملا) ىف. 5. ىف ةلكملا

 خامهملا - (4. ةبسذ) بست. ع * 7. لم دممصتأ0و كانزت عاد 925 1. ىكانم78. - * 20, ذم 2000

 ب 0عوعتطتا ٠١] لع اههلئانمصع 74هو]ز7:1 لع مماتمصتطاتو 301ععولاب - 192. 6. نانأل جتافم و

 نك. آآ, مس 12508., تطأ ؟ع2ط9 مالسالا عدت حرش ىف 208 4 ةيرصنتسالا وش 5ع0 80 م

 7541. 1ءاعدعد05 كاتطأ عا عتمة عدت عع معتم 10526[12 01120823 0111123 01001182. ل ماسالا ظعرش :

 نإ. 91, دل“ 14558. عا 0ةل. آلمع. م. 482 ؟ن - 7. هر“ خنس قوتلاز ك١ 5. هأ. ةنس ىف ايح نآكو.

 7 *7, ءمم110)0, 0118 5. "عجكت]3 , 5ععان701113 011311. - 2(1. - 1. قلااعتس ىشخل نب

 زص ى. اهصاتتست انا ؟10عاتت“ ؟1انم5ؤع !عوئاسلل. - 6. ؟عمطو ةيلوصا ب ركذي رن, نان36 1 105زةأع

 نتقدم ]!نطورممع ؟10عمانشت, ذم ل. 18 5ع طقاطعمدأ: ةديلوصأ باوبا ف سرعلا لثاسو هيف ركذي 2200

 18. هيبلوصأ باوبدأ ف شرعلا ركذ لثاسم هيف ركذي ملز 0. ةءودلتاتتك 2 ملم 7489. ذم0ع عءعمذأ وه عات

 زالدرس» 8. 1[كطقالك مع 0عمت ةكوامتت, 0ع ويح ]2 مهعاواتمصع لتءتر ءأ ةعتطتأ طلعت ارومأ هيف ركذ

 ةيلوصا لثاسمو , 2. © 5. هيلوصأ باوبأ ىف (5. سرفلا) شرفلا ركذ للثاسم هيف ركذي مأ١ 55

 رام دردصأ 5عل0لعمل93: 4ةتيعاما زص ع0 0113ع1052[5ع5 202 ©0202116120101, 0135 265دع زم «ةمأانتطا5

 مرتمعت مامرتنمت 20ع1 عا لاتتك ءمرصات ع2201جضم1. - 9. [1ع,]: ه]لزوك ععءاتات5: "م. 0. فرش

 رديجلا ؤ ءك. آ1آ1, ملم 3304. * 19. م:0لهعأم عأ وم ععددو 1. [1م0عدع اتة011هصتنست 2,7108/772113 ب

 01. رم. 252. 1. 6. عا الو طقم 11925 5ن. - لهل. - 1, 26 راهبلا فرش 10 503. 01355. ع7201-

 سدقأ. د8. 580. !ءوئاتت“: قراشملا راصتخا ىف ىراهملا فرش. 18123 5اناط راوتالا قراشم ءاع. 236

 ءماامرصع همص ©012212ع22013أ11. - 9. عةمان فوم ذ أ. 7, م". 11147. - 40, ةرشعلا 1-6

 ةرشيملا ةرشعلا ٠ ب *9. زنموع - هداتطاتك .١٠ عامرتواتومتؤ 0ع ازاطتو 7116هدع7 غ6 ءآ - 0210م9

 ءاعرت5 هايل ععمعت5 مةعاعععرلو. - * 90, 0عععج م؟0مطعاقتاتل) 1. 5061011113 59

 زا|هرختست 0 ععع , نانأ مرلصتت 82لعد 151دصتعمسمت ةصماعدت داتصأ 10عمونع هل ةاناتاآ علو (ذصص. 105[1أ.

 1١ 2: 224 ةنكلاب مهل دوهشملا تمرستسةصان“ 1. ع. لأ وتتطانك 110 طقصتصت عل م5]8130ا012 م1701015أأم

 طم طمع م. 38-30. عا ]6م 001. م. 126-85. ؟نوزالك لع 15 ةعانمأ. 01.١ مم 9134, ااذعم

 رن. 138. 5ا4. 522., ظعتدلكع !. !ء., وسأ عمود ذص ه0ممأ. 103. همدصتمهأتم> "عععمدءأ,ر عأ طئط. لع

 ةءعماجم. 8[عصرتطل عا كاعد. عل. 8دصفلك. م. 8. - تو. - 292. تبث 0112065 ؟0016ع5 مه

 قوسر 00100 4 1[ةدطاطةمر2خلعط !ععااتتا»>“ - 5. ثييح 1٠١ تان 5. ثبح نم. 6. نم

 فخص 000. همت065 م0 هيف فنص عما تالت 000. 022265 م10 ةثالث. - *4. ءأ

 دومجتمهمطتكزر مماتتك : عا ةعاتذ مانطاتعأؤ 5. لععرعات5 لاك ل15.

 206. - 1. قومهغيرلاو ©[. 90 1, م. 430. - 40 ىفقنتمل 2. 20031: مك“ ةنس قوتملا.
 9. طقسلاز 2. 728. طبيسلا. - 4. نزام نبذ ل١ هدرام نبد 5 ةورام س١ [1.عمععم01122 ©5أ ىب



 277 هرم. 11. م. 46-7

 ةزام. 012 177 01: 11559.05 هزام ىنب 1م اعرتلك :ةم5ه>عقصأت5 23عمقسل ء01011همأذ عامرتحس

 وعلعمأو عودا عا معع 1ههعانت اعططمماتك هطاتصاتلا. ثلا 0ع هسعاماع ]111 طيحلا 13112 ذص ط5

 [1جمعقامتناتات لتدصان[ةصااتت', 1700114 0ط ءولن553123 58. اكطقلاو 5ع عت ؟7عنطأو طيخلا بحاص

 تاتان“. .400ئ16 طنع ندتلعمد ممرصعل عأ ةصصاتمت 120105 ةهتتعام5#, هن متصتمع كت هلثأ5ؤ ؟هماتطاتخ

 ممدعمأتا عا طلع ةذص 8. اهصاتنتت 60112ع101تأان1.  ظ0ةعاعرنعو ؟عنطو ةعوسعداتو مكاخلا هدجلو

 كيهشلا 111017 م0516 ةضها112 249 1001:1112 55م 00ءعانا. - 6, ؟ءرضاتو وب ىعمورلا ذه 8.

 عا ط. اهصاتتتت , عا ؟نعائطو )خ6  لالهلو زلط كل. عا 5. اهضاتتتط !عواتصاتلا ١“ ع 8. ةركذز 2

 26ءاع ركذ. - هقيسي ملز 5. ”0ءاع (1. اهملا) ديلا هقبسي مل. - 9. رهاط نبذ كلل رهاظ ىب.

 10. ةطعزر 8. ©. انأ ؟10عاتلل "عءاناتك ع«دهع. - ةلبأو 8. 2. هلي. .6*  120ج: 71 ةدقو ٠

 لف ءإ ]1هتنو]ل. - * 16, !ءءاووءاز مماتسع: لل ءاقعدعا. -ح التو - 1. عريخاو ءءعماع 111

 ءوأز كله 8. عيماوو 0: رهظا [0تامدوء واو: - 5. هباعز ©. دباغ. - كه. - 4 15 ؟ءنطلو

 ىوقتلا تييلا هانوان10 ؟ذان) ة1صود5ع ؟10عءاان“. 8. طقطعا ىوتفلا تيبلا , 5. ىوقيملا تيبلا. ة-

 [عررتعر» فيقعلا تييلا 1. ع. 81عءاكلاكو 5. نأ هلثل تماما اعط مانت 8[ءاعاطهصتنات (ءآ.. 7ةصق]ءطفاقت“

 ]رعزج. ععمور. ع0. 5319م0 لع ©6229 م. 113.), انأ ءعععيطممأوع ذه معععمتسدأنممع 11ءالةمو

 هطوءموملفع ةص انطرنم ذللم اتهعاعمات - 1 نهرتافكدع ةسعام»» ءوهقتازو ىوقتلا ةدناتداتانتلا, 83

 00. 8511, 30 50. فيفعلا تجبلا ءا ىوقتلا 10ءمئ10عاتت ءمرطنتط عت0انةهاانا. حا 5 نافرعلاو 2.

 ناقوفلا . كك تتاتكلاو ناقكلا, 2. "هءاع نامتكلا . دس 0. نتااب ىتلاز كلا 2. 5. همس قلع

 ننملاب ىنملا لدفن 2550080ال5ع ءةلتدوو. ح 7. ةريعشوز 2. 5. اذك ةريعشو. - 8. ةنس قولا :

 1. خنس دودح> ىف ىقوهغلإ. - * 60. همعرتسعصاتنلز 10055ءعم ائاتتكر 5150ه. -ح * عب اعمال ماعد

 اهاتكو زل. ةنمرف. - * 11.1 ا!زطا1 اهطاتلذقز مماتانك : زص 0ءعءاتا[ةهاتومتذ اهلطاتلتك ١] عي زص ©0ه:عوو.

 119. - 7. رئامضز 8. ©. رئاصب. - * 3. لفست' ها مدهتاتاة ٠١! ظا-] ثق 1105-11 هتان

 01. 11, صم 3965. ها الر صنم 11360. - 50. - 1. ل سو ىب ©6000. 0128265, م ليبثو نب نأ

 1م 8ظدصتقق. م. 131. ءا 474., 1]طص (0هأ. م. 37. عا لطص طم م. 138., نانأ عولعمت ؟نععاطو !ععاتت-

 نك < 27 ضردألا 0 ءآ. 1132035. م. 037. ءا 1]طص 00. م. 319. - 5. حرش ىف ةلعش

 خلا نإ. 111, م. 44. , نصلع ةممدتنعأ, 8. العطقللقس دمحعم م0 ماهل عا همدتعا» 3مم ءااهلت ؟اننص

 ملوءملةووه. - 7. هركذي !. ركذي. - 8. اعيت 000. مم اعيقت. - 9 ب مانالا ٠١ مانالا طاع

 ءا ةلزوو. - *9. 77” هوا ٠١ 17هلارتل. - * 5. 71ءوبرعا» طنك .1٠ 11:5« ءار. ع 01, طلح 1801

 م. 191. ءا لطص 0ها. م. 44. - ط1 -12 ماا ٠١| ظ81- 121 ولرارإ, ع * 8. قصف ا. هانم.

 * 13. 1ع" م4706 نأ 5ةلتلع آكاذط. م. 128. - <90. 50 ننملعدصاعست ةمادتنعت لعقسأت عملتو و

 مممماتع: ذم !اةستمتع مقص 0ا:عأ5 1. ع. زم 10010عززذ 5ه]درلت5 0ةدعتطعملل5 ه. ءمدمكتعمةم 015.

 01 0 6 م.

 51. - 2. قوصلاز 2. معءمعءدسص وصلا. 01. اللعب م. 286. عا 606. - 3. ظراحسألا

 2 رطسملا) عا راكرملا ممرصأل8 1مكاسضات م عمامال التت 2ق[780 م0ه21ةمدكاتمل كاتطأر, 5عتلا. ناتته0301ع5ر انا
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 17, م. 596., نطأ لعدد !همعع هلئاع» ةممعالهاتتلا“ ع 5. هجرقز ره ل هجاورق. ح7 0. 1 هعطو

 مدع ةنس - ىلوهالو ]ل كل. عا 5. اهصاتتتت طلع "عمعاتتتأاتت1. 001. !!ض. 1. -ح 111 رضخز 520 ل

 ريضح. ل 8, 3. مل“ خنسز 8. ©. مل* خنس. -ح 9, طلو ةيشاح بطقلا - ميعربا آل كل

 5. !ءعلات>: رزوتسا مث للضفلاب رههشا ىنتح ةدم اهيذ سرد ايدو» ناك نامداش ةعلاقب ىثوتملا دواد

 ديعيم ودا ناطاسلا كلو ازرمهم دوه (1). ناطلسال) ناطلسلا . - * 10. (ن هرب زر عا 1١ (0 هن: 7 أ ٠

 د 719. -- 5. حرحز كل. مرحو 2: حرج. حا 0. ةيداحوز كل. 2. ةيواحو. - 9. فماع ىلعاو

 8. ءا 2. امقءالاتسا: ىسرافلاب ىلادمهلا ىربومض تاموظنم ىمو تابيبأ 1٠١( ةسوخ) سمخ ةدبرلا ىق اهنم

 ةنس قوت. 11. ىددز 8. 2. للهزر 5. لهو. - *8. 92076774 1. ى67"رم نطلونع.

 80. -- 2. كمحن نيز لل 5. نيج, - قينالا هك. 5. ىللالل. - 3. ةهلاز ة. 5. هم...

 10. عماج ٠ عماج ىأ عماش . دس * 1. 1عتكاتالا م111036 5018194 ٠١] عع[

 8ه1.- 1. نسحز 6000. نيس. - 2. ملأ قى قايز 61. الرام. 548..-- + 8. سفاوش

 راكبالا) نأ. 20 1, م. 474. - 12051 ىواضوبلل 8. ءا 2. زهوءاتصا: ىطويسلل. - 9. رمز

 11, م. 524. - * 3. 20عءامتمو ؟ءاناطهزئانإ]1 ل ةعوتت 11 نأ. - خل ةرنعات 0 عصاتتات طانزاتكق 00ءانتس



 0 ل 20106

 ممماع ذماعاا]يهمكمست دع ةداعسلا اقفم د66 2000 : نيرثكالا نع رثاوتملا نم اهتقرفتو ٌداوشلا ةفرعم ملع

 شر.و نوأاق نابوار مهغم لكلو ىئتاسكلاو ةزرمحو مصاعو رماع نباو ورمع وباو ريتك ىداو عفان ةذعيس

 ةيعشو رماع نبال ناوكذ نباو ماشهو ورمع نبال ىسوسلاو ىرودلاو ريثك نبال لبنقو ىزبلاو عفانل

 ىف مهتاور وصح نظن نا كاياو ىئتاسكلل ىرودلاو ثرال وباو ةزمحت دالخو فلخو مصاعل صفحو

 نا الا ةريثك ةاور ءىش لكل نأ طيض اذعو هذوذشب مكحت كلذ نع اجراخ تدجو اذاو نينثالا

 ىف نأ مث تاقثلا بتكو لقنلا ةذباهج نم الا هليصفت فرعي الو مهتاور نم نينثالا اوراغتخا نيرخأتملا

 بوقعي مهب فقال ءاملعلا نم ضعب نأ فيس اهي تعمم دق اذ انالخ اضيأ ةعيسلا ىف رتاوتملا راصخأ

 اهيلا عجراف تاءارقلا بتقك ىف اذه ليصفتو ذوذشلا ىلع نورثكالا نيذامثلا ءارو اميف مث ىمرضخل

 عذمع ةمموعأ ر م10 رر ؟عطوتتتنت 010216011112 عاع. ““ م0262011123 ع55ع !1ععات0211153 0111و

 ندع ه0ع[0 ا هاعطط ةللمعتمست 5عوتتا 101 م123عاعمع 5عماعمطل (هرتقنحأ 1ةعام7ع5 632051605 11

 معاوامبع5د 50ع ل3زئصمدر, عدع نتتتطاتك 112161110116 0110 اهسضاتتنت 3205ءةتاطاتساان 1". - 01. 30 1آ, م. 0.

 هوه. 1. نيشقالابزر 2. نيشفالاب 4و1: 5. 1/د1مك7. 01. متم 7916., انطأ 2. ةوللتف

 مويتاع» نيشفالاب عا ؟0تاهووع تععاللت5 ةعاتلتطأا, ءاتتطت 2010262 نيشفأ 52115 مهاتن112 هلا, نيشقأ

 تاما و. ل 2095[ )ب خلس (5. »م ةئس) 2. طتتصع !!ططاتت0ت 51: جوانفلا ئ ةيدوبولا دعاوت

 ىلع مالكلا هفّلوم عمج هباتك ىف ىماسالا بحاص دروي رث ثيح مورلا ىلا لصي ,ذ باتك وه ةيكولسلا

 هلعلو ىزاريشلا ىيحلا ردصب ريهشلا دمع ريقفلا اناو هتجابيد ىف لوقي ةيفوصلاو ءاهلملو نيملكتملا ةقيرط

 نيعستو تحس ةذس قولا ةخعفانلا فيناصتلا بحاص ئيسلتل ىنزارمشلا ردنص ردعد رمهشلا ةمالعلا وع

 ةيردنياجلا ةلودلا ىف هللا ةمدحر ادبهش كامن هكر -83 يلا تشضاقملا7 6121 6: 2157 2

 21. 12673. 4 مولع نم انهلع: 2 مولعلا ىم اننولع. ىرغصلاو 1! نلكخ 3 ىرغصلاو . مد

 طمودأ امعرهشا (خ. 5. اهرهشا) فن. 5. 30021: عماللا ءوض ءالضفلا (2. لوعم) لوقم هيلعو ءا -

 5. م0516 دعاوشلا : ىنيعلا حا نب دوم“ نال اهالك - عا م0954 اهفناص: (5. افكس) اعلس احرش. --

 ةلمجز 8. 2. ةلج. ايكذالا ٠١ ءايكذالا ىم. - 6. هيقع 0ءعءوأ زه 8. 2. انهستد 8

 انيهس كا عتصخ مع 5. ءص42 5777-0 دايز: ه5: ةفيرش ةدايز. - 10. بيبللاو 8. .

 ىنإاي بجيالا. - * 8, دصتمم» 1١ دتمسما» ان20 ؟01نصأم ع 012072176058. - ها. - 1. ديناسالا

 .٠ ديزاسالل. - اهعيمجز 4. 5. اهتعمج ةيج. - 2. ىطيغلاز 8. ىطيفلا, 5. ىطبعلا.-

 00 اةتوجردا لذ 1١ 62016 كنوجرت ىف ناك 277-0 حرشنل : 2 حرشنب ٠ ل 10. ةنيبز 2. اع

 معاص هييذ. - سايققاز 8. سابتقالا , 2. سابتقال, 5. سابقالا. - * 18, ءاوجقس 1. م0معا3ع

 هنن. - لوو. - 1. ىلصوأ ا مسح ىشحو نبأ 4. 5. ىنج نبأ ب 6, ةماع هباقور* 2. 5. طهعع

 همومد طقطوعد»ا(: ضرالا (2. ىمهللا) ىهلملا ىدنغفا ميعاربال همانهش رك ىلع ىونتم موظنم دمانهش

 همانهشل (51؟) هريظن دفلا !ىمالعلل دمانهش  ىلامثعلا عبارلا دارم ناطلسلا لاوحا ركذي ىمور

 ىعمالل ناسنالا فرو (5. عمان ةبذ امهل). - 9. ضرقعاز 2. ضرع ٠ - *19, هيرب ع 1م0015-
 دعا ]1. كنس (4لط4 - ءآ - "همك) هدولاتممعتس 5طغتاتطت كانت 37768 - عل 0أج» 15115355٠]



 770 كورس, 117, م. 86 - 99,

 86. - * 11. (عواتس مدلل م73ع5ع255 م10م1216: م7865ءعدات3 ةاتطوامصاتقلت5 أذ. ء. ننتقل

 دنطقاممانةلتاعع 5, مقاس ةاتاعع لم ةعطفاتك ءاءاع7ت01عد ءدللتأا, "عو "عالعتور 221 علوللاعع ءدلداعصاعور

 ذاه انا ىنهذلا دوجولا 0همم028م(05. كاآثل5 ءاتقتم 10015 دوجولا ءا دوهشلا هلا همممطتتصاا1.

 8. - 3. ىوغالاز 8. 2. ىوغللا ىنزاولا٠ 5031 1 ىنيوزقلا ةممعااون ءأ انطتختس ىحاصلا

 ةزرد م11 اع ائغللا مقف. - ,6*  0ع لت ءانمدتطاتو انموددع لات”[01 ك5 1. 0ع قنصق اذصعجتقع كةعوزعوع

 آماعاتت ععداتو 5. ءمعمتئانممع. - * 14 عز( نعو ع لتعمموم 1. عأ ذم ةعتماتو اتق ه5 عجتاةتاطانك

 5, لتلك ه1010628أان1. - 88م - 3. متعضوز لله >6ءاع ةتغصو ٠ - 6. كلاتلا هنأ نحاوز: ى.

 5. ىدلاتلا ءا ىدحاو. - 9. لفاز ل. الغا. 2ءعدا طنع ةاتوتتل. - 9. تكرذ : 2. 6
 وه هد

 تكرت - تيندز 8. 82. 76016 تبين 0 01. ةعمم10 ذص 1810هول1. 3ع. م. جك. عا 7ةمقلء ]لم

 1106300. 60. ؟7ءاةوأ. م. 120. ا]ذ2. 10. عا 11. - 13. ءالعلاو ٠ العلاو . - كيرأ ذ 8. كثوأو

 108556 فيرا, ءاللا 1. الكا كك 1 لزجافز 8. 2. >ءءاع نلوجاف . ل نسحاوز 2. ةءاع
2 

  3ه5 2> .٠

 ةثوداج قنسحأو. ا *3. مجهراعع اعز م0أل115: 1118 ©681558. - * 7”. عورناغ - هماعمل1015-

 ةزرسوع !. هعراع متطلا مم55ءأ ءاظععتعب !اهولنع 226ع هدت2أ15 0مع192 معا0115 عوووا. - *1ن-3

 لورت 80 اع - ءعاعجم5و طمسصتمعو 1.١ لوتم 30 اع م206ءا5ءعمؤذر انطأ ءمدقعاتتك , ءعوصأاه 11 طم]-

 داتدنس عممكعرم ءأ اأعرع ![مصعاسوتنات12. ظأ 5أ الصوان عععا“ 5. ظأ ذأ طتطت !!ععلعاو ]مدع نيوتن ع]عرل

 متسع (04 اغ) ؟عمتمعمب معع اهجلتت5 ءعدوعورت. 1© همتدص ءأ ءءاعطةاةاعسم ونتقعام , ه05ط 0مان]1عص-

 اورتن, - 89. - 1. سيبدز ل. سيو, 5. فبثو. - 5. ىكدنهلا مراصلاز ء. 91, هم“

 12724. - مى. عاموودص 20 مدتوتمعات 90ز1ا: هنهلا ىلا اويستو ةدئاز فاكلاو دوذهلا ةكدانهلا

 ىردوج سابق ريغ ىلع. - 0. ىكااز 2. ىكبأا , وان00 ءمصذهددصاتوع طعصع ؟عةممه0عءأم شلأ ةنم

 111, م. 451. م. 760. 202 12012115 0 ىكنملا مراصلا 1ععلاا11. - * 1. دانم عوام -

 1. ؟لوععمع ![ععلأ 5. دلك عوكألا معا طملصتا735 01135 طمطتتست5 مواع5د : ءمرع عا ]ز1هصكاته113. 01. 20.

 ال1645. ع0. 0عءوعءاك. 801. آلآز5ء. م. 25., 11كدعطع» ذص آل عطعرذ. عع 6010. 113155. ؟؟مد

 م. 72. ءا ةنوط. ماهانععجط. عل. 8"عواقع 11, م. 922. - *8,. ءمدصلنءاتوصت5ؤ 1. ©«. ن0 1عذ

 0ص عاتهسأ 4ىونع ةععلللأ د. عالعملام. - *10. 0ع ءعكتلععز ممالك: ذه ؟عالزأئعمي. -ح * 11

 1ظ1- 1[عءاجلكأ ءأ 801ءاكلعهصتتكز 9. ذانر7توم - *19, 8هبدعم .1٠١ 11هب»دم ؟داطهاوه. - ©0(9.

 2. ةيفاصز تأ. 19, م. 6 طلو. - 6. كلميز ل. 5. كلمب, - 8. يلا ىشعالا حيصز ©: ظل

 9632. 9. ىدنشقلقلاز هك (0ةصانؤو. - *160. ةعووماتب 51 للك: ©0ةطلاةع

 91. -- 2. ىرمرسلا: 5 ىريرسلا . د 9 ملا حاد 10027 1, م. 0: حاحصلا

 احلا د ءاقو دنهل زارخن 5: ةاشنول .: تره 5 تاهبغازوا ط1 اهتيأروالل :اههبغاوإإ كك 73 تايقو
 1م 000. هرصصتطات5ق 36501016 ان 53عمأ5وأهتع ]ه١ 6035أان'0 !ذطل0 متم ا ل 8. ىسافلاب

 1 ةخيسرافلاب . سس *5, ةءماعمب !. نان صلانع. - * 11, [ز(عروو - ةممدعأ 1١ عأ مممما11-

 ءولتمدعسم ؟عئطوضتس (؟0ءولتطاتك عا دنعمت5 015ءم3ا1علد) تحاتنممع مععدمأعنمج 0عقصلالا. ع * 18

 ىون” ]0 1. كان[. - 92, - 1. احورطمز 8. 2. ايدرتم. - 4. اهتلونمز ذل. 5. اهبتارم.

 د 0 ىلك. - *3. معسسط7 8005: م0105: اهطانتاوك 1سمعوو. - * 11. 0096م -
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 معمماتأ 1. ءدصص زذص 1معو اتهلزامدع هدهلأ ءمعممك] 5. 0101. - * 18, انا عدمتنسا 0103 معاد

 هةعياتناتع !. اناعرتتو مهداه (و18م10 ماعم ةدعتمامرع ]مدع !1هعأ1غ ذم 115 دءتتطعدل0ن5 ءم>ع5 ءماتح

 لا ع»ع مماانلا). - 92. 1. لنيسز ىلا 5. رىكذنس. - 2. لمشيز كلل 5. لمتشي. -

 4. اهعيتت : 1ةقالعة مد. اهيلع اهعيتت. - 7. عضاوم ميذز كل. 8. 1. عضاوم ىف. - 8. باب ىلا

 4. 5. باب ىف الا. - *و. نيوع - مدعو ةانصأ 1. وتقع ةهأع 121-ه1/4/] لع مءادتتك مطتلم-

 [هعزعأؤ ءمرصمموأ1ه ذانصأ. - *9. طسزسع !1ععاتودتطاتع زماعناأملا 1. !ءععانومصع5و 0ع عم طقطعءطقمأتتت“

 - 91. - 2. شهدز 8. 2. شبو. - ىطسيلاز 5. ىطيسلا 7. ىطفقلاز 5. ىنطقلا.

 ا © نم كنسو 8. 2. نر خنس . 26عام. (1. 001عصمأم ]آو م. 333. - 915. - 5. يمحو 2.

 دمك ىوملا . تك تدراف : 1. تدرواو. - 9. عمجت لل عيمج دس * 5. 4ةطوو]اتأ115 ءوأ ءاع.:

 مهمرتع: 0ةلئا( ءزابك معمععأالم ذم ممداععسقص للتعإ ؟عمعتتك مدهعاعسمت. - * 14, قو" ثن]ب ٠١

 ىلا. 01. 820297 آ1, م. 69.

 96. - 8. ةمجرتز ل 2.5. طودع ةمجرتلا . - فلافز 8. 2. هفلاق. - 9. ةدوجوملا:
 4. 5. دوجوملا. :١ - 9”. - 4. ىقتاءارقب ١! قعءارقب انأ 8. ا 8.-- 5. بتكو 6000. 65و

 01 سير ككل ان فيكون كنا كلر < 2  ىلو ةعضوم ىقز 5. اذأ ىلا هعضاوم ىف.

 تبلفإ 2. تدهين لق. - 10. نأ ىلع ؟000. هرصصعو !. نأ لأ. - *6, ءا نتتقع لح طقطانلا

 1. عا معجسسصعماسست !نطعأر ونتتم0 ءمعدتص عم 1عوأر ءدع 72ع0 0ع ةهعععمأأ, عأ ا1اأ5 "عالعرت 10110

 همانك م10 مع ةسلتعلا عا هد صدع اتهلتانمت ع0500101. +9, 5عءعموأا ةتناعرب - ءا 7ع

 1. 5عتمولا طوعو ب 27ىئلن رين. ح ؟1ةعمئات 8سصع ءاعبع - * 15 ءاع. 15]0ءماع ح اصصاتنلو ةلمأ

 ٠١ (كدد قلوب كما سصعملحانمدعد عا ه00ئامهدعصاملر, اموتتلام 50 106م ءمصكأعمفتلأ. 1850 110(0-

 ندع 10 عمو جع75ع ممدوعزط , (انطأ1 [عاءاتتك لويطع“1 ءا 001 ةسصعصاج لكون ىويأطلا ولت ؟عملو

 هتصأل , هن, ونان00 ةااتمعأ 20 ةسعامرت5 ءعتدتج عا عود نتدع آه 380هم1ةههتطاتك قلقدع قوما ةتتغم-

 كمومطتو اععاتمأتاتت . 5ةءماعماتقسل 5عولتنم)“ انكات م10طةاقسر, 2238005 !لط105 انذنع 2 اهلاطاتق_ 5

 ءهووع موووع. - 98ه. - 1. ىئاذشل نبأ ١! ىئانخل نبأ. - 4. 1| خلسز 8. 2. 10 كنس.

 5 603 لا 51 5 - 8 واع هناذب. - +*1. 15:- هاما -:167 ٠١

 ه1] دة - 99. ح 3. لوا نمز 8. 8. لوأ نع. - متاخ ىنأ !. متاح قا. ع 0 9,

 م. 9916. - 8. ريمالا) كلا 8. ريمالل, 2. ريماللو. - 9. ىفنكل هللا ديع نبو كلا 5.
 ىدنلللا + خنسو 8. 2. "ا النسر. ةميرح ىبا 1. ظميزخ نبأ. 01. طنط. 01355 2 25

 79 +: . قطني 1ك طا 1٠١ كطن 181ة[نجو. - * 9. 114:1 ]هناق ه ناجرهم ةدعألت" عزت كا

 رز تو ةعووتتسم ءاطتس ةتحاتسصملت. ع (0]. ةطاتا؟. م. 449 : ناجرهم و آرتطط عال. م. 255 ناجم.

 ل +11, ؟ءعرتاهأت مددتمتملع ع5مم20عضأز ةععاتت ألات : طلصلا 00 ممودانسا. - *18 3

 +10, ]15:: ظهسار»« ١٠١ آد: الك ههعارتدنه. ح 100. حج 5. ىزيرزعأ : ه. ىئونرغلد - 9.

 رونلا ةفيكعر هك. 1, م. 388. - ىسرافلاز 2. ىسرافلا نب.

 101. - 1. مانألا !. مانالا انانتوان6. - 8. ىلوملا مهنم ةعامج: 4ك 5. ىلولاك اعم. - 9.
 ءاشغلا: 4. اًشيغلا, 2. اشعلا . - دوروز 4١ 2. رردو 8: درو. 7 10. ىنيدلا: 8. ىيذملاو
 2. ىنيذملا) 11, م. 59: ىندملا - ىدييزلاو: 4. 5. ىريبزلاو. - * 18. هأ * 19. 7101/4



 09 لوس 117. زن. 101-109.

 ءا 20820و هل. ه0 ]آ1آ1, م. 59. - لزوؤنماتسحسم 711علتمعمدعطتز معدوم, ناتقع طقعع هزاع 87,

 درمرواأس +19, هدعوقط .٠ 5 11عةط. 016 80 م. 95. - 102. -ح 5 صح ندر 2

 رضح بز 5. رصح نب. ع 6. ميفز 2: اهيف, - 7. افلا 0ععوأ ز) 2. - هيف نمتعاز ل.

 ليمتشا . - 8. راونالا علاوطز 61. 11, دت» 3215. ها ذمته مت, 7989. ع 9. ىربوخلا 3. ئرياوللا

 5ك 10 كل قيس 80 ىصألاو 1 يضلل ٠ - اد (8.5. ةيرييغتلاو) ةيريغتلاو تاتبيهلاو

 1٠١ ةيريغتلا تاثيهلاو. - 9. مهسلاو 8. 2. مهلا. - *5. *11. *19. * 15. ده" ]. دهر

 انطزولان1عي - * 7# ع( م؟مررربتؤ لت ماتاوألممأ5 1. ءمدت7ت12ع5, 101034 ددحاتأهأت00) هاتاز ءءاهع ءأ

 10110 ءاع. - 10711. - 1. فيسز هنأ. م, 61. - 7. فقئانإاز 5. ىقفانلا . ل 8. ىراوكلا :

 4. ىقاروكلا , ةطه لكطقلا. ع0. 7؟نداعمأ. مم 889. م. 82: ىوارإلا. ]ل1 ذاه منعنا: بدالا ةوفص
 ناسحالا لك هرايقخا ىف ىسحا ميلم عومج وهو رعشلا راتخم ىف برعلا ناويدو. 26 ظن

 نموملا ديع نب بوقعي فسود وبدأ ءأ. ل10. مرع 8839. - *11. 0ع عه همأتملزو0ع5ز 102355:

 ءز5 ؟لوو. - 105. - 3. كيولاز 2. 56 ةحيولا ل 5. ءافصلا ةوفص. 10عمد انطع“ 971,

 مم 130338. - 6. لكوتلز 018]ل. عام. م. 288: ىلكوتلل رارجلا ذ 2 راوهلا و ا زاوملاو

 ولم طعاممم. زازب ىبأ , 3810167 ذم طءعدعتمأ. 0ةلهل. م. 134: راوذ نبأ (1طر» 17م و متت !. .٠

 1: 17 هههن»). هغأ هءتمانو ىلكوتت ءا هدصصتق,ر ننهع ء>2 000. 11هز1 1كطقلاوع 8مصت87205. 3116-

 ران, هاتل11115 كانصأ معاتل. 110عم ءدلعس ذص طعم ءنعسص مالت , 01100 عععموز ودعت اااقصت 1.

 آ[كطقل1هع رمتدعتع 0عمةكوتقتت» همما]0عأ. - 7. 991+ ةنس 1. موي خذ سار - 9 ىرهجظ#لا : 600.

 ىرظحللا كا هاء ةنس مز0 هثم ظئس. طءضمءتمتت. 01. ةطه ةكطقلا. هل. 258. - ىمرلاز 2. ىمورلا.

 - 10. ثيدداز 82. 2. ثيداحالا. - * 11. 187 - 8 ءديهم7“ : 9. ءانواتن. - * 14. 997 ءاع.

15 5927 )1267 122 0616 1200(: 

 106. - 3. رمز ©[, 111, 02. 6828. -- 5. محم نياز 5. دمع. حا 6. ةئللا 2.5.
 ةيسراف مدل ككل هم ءاعرملا) 2 2 فملعا كل 07 قي 061 ساما كك 10 ةذعإ - ةجابيد

 6000. 0305, 1. ةغملوا رشانم ءةجايددو . - *12. عا * 17. هرمون مطقع .1١ ع. 0ععععاقر, ةعام

 لانس لن نم. - *13. 4/1017: مماتسك: 1/1100. - * 19. طرتصس مئات ل ]ة110هاتوطاتلت 1١

 0 عرتتت2ع 130ىائ6طاتتت , 01136 3228]3620221200231155ع هانصأ عأ م72عدامصسات5دزنتوع 20 00

 ةعامزتسد لات 01م2 عأ 022126218311011123 101عطقألال 23 10180132010123 ءاعب - 105. - 1.

 ||, خنسز 2. فلاو ةثام ةنيس. 1860ا6ه. 01. 871, مر. 14398. - 4. بئانل ةفحو هك 11, هع

 2571: بئايأل خفحت. - 8, اهلاطباز 8. 2. امهلاطبا. - 108. - 83. ىدوعسملا ةولصز ©

 171, 21. 14594. - زاقمأا 12. راقلاو و100 ءمموهصوصاتدع طعصع طعورتمص0عا. ب 6. ىشحفلا :

 4. سجتلا, 2. ىشخنلاو ىشيخنلا. 1710ءادن" سجدنلا 16560010128 ءعووع. - 8. 20و[

 ةمتاخو 4. 5. 200101: (5. خلا ركشو ءال امح) خلا ككشو ال ايح مظعا ىذلا هلل دمخل هلو.

 آنانتان103ن116 06م7319ةم101. - 0, ىلا 1 لاول ل ه0 1, م. 420. - 10. ةلصلار © 11, م.

 115. *17. 77107“: 1. 11ه"ن]]خ. ح * 190. لمص 1. ءمصاتما17 800, انا ذاه لنعونتت. ب

 102 دس 1 راطعلا نبيذ ل ىلوبذلا ىراطعلا ناب 5 ىرهيدلا راطعلا نباب ٠ تح 3: دللا كبيعن :
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 وسن 17: م. 109-34 00

 4. 5. هللا كيعل. - ىنارغلا: 8. 2. ىرارعلا١ 5. ىرارعلا . - 6. بيطلاز 8. 2. م62مءرممت

 بيهبطلا, خلا ىتعانصر هل ]1], م. 338.- 8. طم فاصنالا , 0000 8. اكط. ةعدتمعا' 5ءلم5أأر

 اناحأ 400 - ءآ - 1ه1(مكتسح ءماطتنل ع20161, 16ععصضقتتست عوار انأ لدتص ىانم72 لت, انطاوتنع فاصتنالا .

 610 ل1 0119219-2---- 0 ةبوشم 8. ةدوسمر 5: ةظيوتم. * 16, 10111211 36عا110أ0115 :

 [لصتتنمت وأ 9013م عن. - *18, لنماتنعان - مدتءامع ةتصأ 1. ذه 0تماتعواتمصع ءزاتك 1١ ع. اه ©

 (ةعا. 714601 انطعم) متحاقع ةاتضا. - 110. - 7. فيسز ءأ. ]آ1, م. 88. - باوصز 8,26

 ناوذيص . 6-5 ميراوص 10 «000. هدد ]1ط115 0 مراوض . 000 قراوص و 1[ فعاوص ؟ناستمو ©01-

 طتبعماتق. 8ععاع. 01. ا7آ, مد“ 13814. عا تمانع ال11, ص. 355. صلال 189. - 9 ضفوأا : 81

 صقوأا . د ويرسو 8. نونا ا *5. 0ع ةفوتستاةللمصعزو ممانتنق : 0ع ءمدتم 87010026, ح * 7.

 ءا-زعطنوةل 1. ءا-1عط و781. - * 14. 5-81 وع ةدضاس ١] 5-81 ه7 ق1

 111. 1. ةعراسمز هل. 5. ةعزانم. - 4. ةيميهمل !. هنس 5. ةيمهال ىلع انا زمان
 نعرتال, - 9. ناوصت لذا 13 ناوذنص 01. ةنمتع ال11, م. 127. مد. 864. ءا ه0 1ال, م. 134. حج

 آل1 011006 (م. 121.) نأوذص 1عوعناإ/ - * 6, كدمام 1. همص هنسصصمأام (. ع. اكمام, ون03011م10

 ةاعير), ع *14. 30 طتتلاتك اعط م0115 - (00م5ع5دوزات 1. 20 طءعوصلاتسن و طمع [ع22م01ع 208 3121-

 ماتاتع لسمو 00ءام5 ءاكتواع"عر ونتتآ 5012012188 ال1ع5 ازهاعدلدضأ 848 ءرمتااماأعسمب آ1) 61 ا

 معانع مدت ءيمصاخمك عنستك امكتعمت عدلقست (ةعلا. 274161:10:71).  الهتتك ءعدأ اتق 0085ع55انان10, 18

 نتنم 0عصودعأاتوأ ءاع. ح *17. 5مل نأ طمصتمعو - ع0لعمعما 1. 5ع طمع عم معصاتط ال6,

 ونان00 وذ ل0 ءأنتك 5أهأتتلل 5111112 051616, 0 3111051155 5118 15م2018أ111.-- * 18, 8 2778:

 يل. [نعويلعمعزو (طمدوج 11, م. 292.) ؟نلا 51 8ةص. - 112. - 1. ةصالخزو 2. 5. ةصلاخ.

  توص: مذ. تروص 5 بوصر خيم م.5. مكمل . تسع 0 ىزاجخنا , 5 ىراجكلا.

 6 حور 2 2و مزم 010 5 جرد 1عععمل01 عوأا - 7. اعدتسأ ٠.١] ءانا> 0. هاعدتسا

 نأ مي كانت 2. مرنم اهي. - * 5, ةزوملت5 1. ه1ه5ولطانؤ. لح +6. ؟هرمقع 1. ع. 851018, اهطاتاع

 ععمورومطزءوعبي - *عهر ع( *9. هنممك عأ 1؟هالص21100ع12 1. ع. 2511585 عأ طورت 0عازمعهأن0-

 ممر - +11. ءا ننمع - هسصتولا 1. هصتقلا. 2لعونع 1مكع اعتتق5 هطاكلأ, 01100 100ع 1065+

 01100 , تاتا م1125 1101353236 0 00 5ع 706355عأر انأ عاع, - +13, 3ععووأل عاتق .٠

 ة2ععووأ91وؤان. - 118. - 3.روص ىف زد ك0ه00. هدحصتطاتق م0 روصلا 0-3 الل

 ىنايتلل ٠ 01. 1ص اكطقلا. مصب 719. - 8. كيعسلز ىلا 5. ىعسلا ل 9. نوياعز 2. وياعو ٠١
 ىلا.  لابز ىف. 5. لاق. - * 160. لزولإ - 847 1١ همدلتمهتو, مطم عمت ةصتقأ (5هأل. ةوأ قاف

 مهمز هناك قود كك و. ريكو حل“ ةازييمو دل 14 هيفيرخو زا 2: ةيفيرخلار 1 1ك
 ه4. رييمت. 5. ديكر لله 2. 5. معنم. - 83. طماممتعع اطعم »ءانعم ةلدجصلا ملع  ةغعنرص

 ىلالديصلا ح بارشلاو رطعلا خعنص 1٠١ 0. خلدنصلا ءا خلدنصلا ةءانص (01. 111, م. 504.) 815 206-

 لزءمرصعماقعح, مطقسمتة عع ان ءع, ءا ىلالكبص 72ع0ل غدد عهاقتلا5 , مطق222360م013. - 10و

 خ*خلديصلا ءا ىلالحيصلا هداه ©5أ ء>> خلدنصلا ءا ىلالدنصلا ح راطعلا 1. ع. مممدتع 15 ونت ع

 ءداتتتحم انعمأ 000ج ,هعبنلع] لنعات عيعتتععأاز انصح ل 11011الكان12 0ع ع0 115111م9أ131, 0111 ماه-

 امه ةمصوأتعوك كه. مطعقتءو5د 5ئعملتا ز. ع. مطقعصةعممم]و. - 01. 8لع. م. 162. 0), ؟؟عاط لم
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 ةدتصما. م. 144., 09(. ةنمولعصك. م. 512., ظادتنتت ءفلك ذه اهانه انطع» 035 دعا افصلا نأوخا ةفح

 34(2.79).- 1125.- 2. خلا تنامكأ موهلا ذ 616 002:37, و. خلا اوقتاوز هل. زغطأ1ل. 11, م.

 116. - 2. عا 8. 851 مرمطةطتاناع» ةلاض معم ةلاض 1؟ععمقتتت» وار ؟ناعن ءةصعإو

 مطلامامعت ءعصوطتصلو - عا: ءةتصعاذ 0113ع1عمات5 ءاتقطات702 5. نانقع 2طعضتةللا ءويصواتع 0هط

 ءوا15ذن12 5101056 نا12عمل 115: 0عام0ع 22عام271216ع هرتمأ]5 ع5 01136 5101056 نتوقع ادن1. 01

 9771, م. 99. - 83. ىراوأمل (0010478«11و 1101018478 0. عاتب ععمو 1, م. 326. ىراول

 (ءل. طل. م. 269.), 5هإلم !. ٠ ىراوشل ( 16 | ممهمفمب“ أ, 2ك | ءهنصتض م78 ءآء ذط10. م. 370). 113 ع اههاتنطن

 ءمرم مت عاط 012111. 210 ع1لعاتان عام ىراوشل , ءاناتت [15هطان12ع 22809 211ام2(1اعغ 110ععأر أ 57017

 مرمماع» نأ ممصعم ةممعالقاتحانطخ ءعو5وع !10عءاجنت. - * 4. 40117 هممم7“[ز 07.١ كدماق. ح *5.

 مطانرتانانف - 2001016 1. آطأ ذم مادت"ع5و 10عم5و لمن# ت1 ءكئاتعو ةهاتئمصع اصيانتان ام - *10, معو

 00 ممعوزم معععووورتتلقع 1. !ض1عءعصاتقع ممعاتعوع 1. ع. ]1ص م0ع5أ طتعانلا ءها2558, 2052 !؟ع10 ذه مع-

 لعوارت هواتمسع, ه0مدتااعملهع. وتتسم ماعاتاتاتوا164 0عععلت تهدأ هةأ01: 1 عطق ا 2. لصو

 00 0 تاتا 1 4 نيود كل ا نم كل 0 رصق دل 7. ناكساأ ل 85 ىكيرخ ل
 9. فرصنملا ف فرصلا عنم 10. فرصنملا ريغ ىف فرصلا. - 1177. - 2. لاثثمأ دوقعز

 لاتم ادوقع. 4. جوج 1 ا ل 5. ىفكو 6000. هدطض65 !. اهافقكو. - 7.رزوجج

 26000. هدتتطعؤر ٠ زوج. ةخيلح 1. ةياح. .29*  مرإع  هاقلتستاس» 1. 2ع مصألأطاتكق م50-

 عطا هركتس 1. ع. 0ع مع01ءعدطأت5 (اةصوانقتت 10دتاتطاتق 5. هدتموأتت 01المصتكر ةموانتأر آذاه كاهأتت عا-

 لاتتط 5. م72ع01عوصلتنزت عوأا,ر - *7. وع ةمعرعوسأ - 0علتعدما .1.١ ءأ زد 00153 0ع3عطاما12 5

 ءملعمدمأ, عا ءمصعامد وام: عمت ءأ ممعامست 30 هو هواتممت زصوعتعملج عا زصدصتت5ؤنع208 201عوصا. ع

 * 129. ءزانورم001 لنءام - زملتوصأ ]. طمع ءأ الل مه ععئطلاسم عكتاقتعر, 0100 ذم 512016 ططعتتأ-

 آ1هنتعمأتقع ماهعرسلا1 11 ؟1ءاما13ع ةن1علولا. - * 13. لز؟كمتاسك "عوعاوقأم ]. زد 0هدحص0 طنط.

 سس *19. نانإ 2622006000 - 1ه:عاوأ 1. ننآ لات؟عمأ5 عأ مانعا“ 11113ع2 ]13عاعاتتت كاناتلاو نأ 14

 و1100 ءدءعماتسد عملان0ت ءدأ 115 ء>م2عدودءتأر نأ ذص 20ه1ع !دعات لعيسع00»2 هعمؤتست 5هائطع5ذ .1٠ ع. 18

 انأ هعءعودازمصع 0505 طمع ءأ آ!10 م0 ؟عائطأإو طتقتلات ع 3660121200310 انوات5 هزاإ - 118.

 1. اديلو داعباب 1. !ديلوو اعفاي. اوشح 1. اوسح.  ءاقترا 1١ اغترأ. 113 9
 هرتحصعو لعادعم ؟1عز5ءطعتلو طعم , نانأ عوه رع يعط ماتت 211610701 مام عت هدحتتت آنمك1قع ةق-

 دعمنوأم دمععاتمت !1نطعصاعا" ءمرتاتا0191خ011. - 3. نييضاملا 1. نيضامل. 9. خلا ءافعضلاز ء.

 11, رن. 491. - *3, ما0عاع7نا1 و1212 ل معالعدتمأا 1١ ءومرص معتتاب ةصاعوتتقللت 30 ع3 مععد]91.

 +7. معونع ةاننلتلإ - معمومعدجعرتتمسأ 1. انآ هععاتتل طوصقع ءديععاتأاتهصتك مانآ]1112 10 عاتلتت اتت 12162-

 0عملل] معالم ونا ع*عمأ ذعلل. ن0 عانت 20م زداعم0تذذدعمأ ١] ع, زاه دنأ هدحصصلاتان5 ءزانك ععمع27ل5 ك0 15

 5911512 ععءعمأر نات1ط115 151261[59ع201ا0112 عددعا - *19. معععووزامك - ةصممنلا 1. ع. !خءعداتدع

 لم ممعوأ (سصعاتست ءةتتكذد) ه0دئااعملهع. 01.20 م. 116. *13, »طم رماشسأ ط1. طق 11.

 ]عمو - ةصممدلا .1٠ ع. انععماتدع ذص 8عجتممع عنمستساتعولت (معاتت ءوتتكذاو) 301662036.

 119. - 1. ىالودلا: 58. ىلاودلا. - ىنزانإلا 2. ىزابخكل» 5. ىرابكلا ل 10, طوب ةنسز 2.
 ايل ةنس. 26ءمعول2. (01. الآ, م. 277. - ىلاقملا !. ىناعملا. - *17. 74ءزد# .1٠ 11 هدا

 00. 7, م. 618. - 120. - 3. ةليلو ردقلا طنع لءاعد05 ءا م0506 نابعش ؟ءناد2 ردقلا ةليلو



 هس 117: 7 120-127 02

 مورتعس02 ةاتتل. ع 7. فلالا رمز نأ 1, م. 415. - *5. ط»طتنر ةلثل ططقات طنع ا زم
 علم 21115٠

 121.-- 1. قأيز ه» م. 404. - 3. طهوا دابعلا 2. 0401 هايتجاو. - 5. ىئّرم
 نيسلاو ءآ. 111, صم 7187. عا رم. 603. - 7. خلا خعمشلا ءوضو هآ 11, م. 6078. ص. 273.

 8. نيشلا ىف رمز ء[ م. مي ح2 0: مماع حايصملا ءوض (ء[. ال, »ص. 12174. عا الآ, م. 19.) 5. 40

 متم عتم عمت اناطرحتسم ةصماقكأا: ىنتسأل ىضرلا نا هللا للييع نب ىلع نب هللا لضف مامالل باهشلا ءوض

 ديحلا هللق نآلا وغو باهشلا ثيداحا حرش ومو ىدنوارلا. - 122. - 2. عماللا ءوضز ©
 2ةئامءطس ل. ط©صع. 571, م. 411. - 8. ماللا ىف قأيز هل 7, م. 835. - 10. ميملا ف قايز كك"

 7, رن. 588. - 198. - 1. قايز هل. م. 560. - 3. ىسيرملا ١! ىسرملا: كك. 20 11, م. 878.

 5 لصوت 1! لود نامت 25 2-52 0 4 2 0 7 شرفلا 1. ع. ععماومدالمز 8.5.

 سوفا . - 8. 2051 مز“ خنس ذلء 5. 2001106 وهسؤفق . -- * 6. 17" ىز ١1] .1٠ »ون. - 1214.

 3 بولاقلا هابضز ءآ. 11, مل. 3271. - 5. هن خئسز 2. 5. هر خئس. 8ععاع. 01٠ 11عان15. م. ا

 مل“ اء, نطل راجخلا مد ىزاجخلا 1ععئاتتت ١“ 001. 1ط10. م. 96-95. , نطأ 11عان15125ع ىزاجكخلا

 مههعاعمعملمص ءووع ءعمذعأ. 80 ع دمام !وعم هلت 11. طكطيب ءمصتصءرس02ا11. - 6. مهما ىف ىقايؤ

 6207 29 5507 5ك 77 ميملا ى قايد 611 7 00 507 6هألآ 5227 ل اضيا هنفا تاكا كك ل“

 م. ق5. .6*  85 ءاث» |. ىو]ءاربب.. - 125. - 3. بيبللاز 6000. هدن2065 بيثكلا 5. بيتكلا.

 ل  دكيعسلا علاطز هن 11, م. 134. - 8. نيذلا موقوز 8. 2. 5. نيذلاو.

 226. - 9. مايلالاب: هن 5. ماهلاب: ح3. ةيرحت: 2. ةيرجتي:  سساتو ك4 00
 2م. سساك. 151 زم طقع ؟06ع ءم1ل1م13 2012 الآلأ (م110 سلاسيسات 1655315 77٠١ م. 129.)

 طلاغملا 1٠١ ع. ةماتسسص 50 مازال ءوضتس اطال عماما 5. معتتأتتك 0080010102011 011367620012 ءوار سيسات

 1عععرلسمت عرتتام - 50: نينف ةماتعاتام 0عداتاساه ام نليف ططتاتصتتك 22عللتءاتق , 06 0110 5

 ائطرت طتئامعتمسص عز معلتعمع اهدعامسأع5ك !1هونتتتتساتت؟, مطانتاق203 ءوأ. ظانتأ ١!!ع ةنتعام» ةءطمقاقع

 ؟عاعرتت5 عم مان ءوع. - 6. ايسومز 8. 2. ايسورمر 8. اهسروم. - لمرلاز تن لحؤلا , 2. رجزلاو

 2 زمول. تل 17 هوقز 57 2 ةوق٠ 0-2 5: سدور: م 12و سودر٠ كح هوقز | د8 ةوخ» د 12,

 مهتفشو 1. مهنفشف. 5 6000. هرممعذ م0 مزإ,. - *47 نأ ززؤو ع ة0طتطاتعمتمأا ١] ءأ
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 ناندع زم ىلع عا 5. م. 158. اص. 1. !ععسصاتتللا لص 8. ءا 1”. ذطن لةهودما. - 9. باتكلا اذه قز

 باتكلا !لم , 2. اذعدع باتكلا اذه ىلع. - 10. ههمسا نمز 51 : 002 80 فلالا فرح + 112

 نوار ]19855 مسا. - *20. 5 هممصهتلالع 0 قلوب 1٠١ د ممسصتمع زادك 46476 ةصا 2 هماتتمع

 404. - 12525. - 1. دسرهف ىف امك مقي فوز هك. 80 م. 152. - 2. ىنانكلاز 8. 1. ىنانك. -

 كلاما تاقيطو هل. 20 11, م. 113. عا 155. - 5. نيتسوز ذه ؟00. ؟1ه0هط. 8. 0: 6. 41

 ايلات“ شمتو 56ما11381013 , 202 شمقلا 081018>56. - ىرصانلا تاقيط 6000. 012265 ماو

 ىرصان تاقيط. - 8. انأادوال 1: - تاو”( اهصانتتم ناسارك (؟لئتصات !هاتد) ءمصاتسعا ءا مققلاعتل

 لع جمدصسأتعلو 8دهععمكتطادخ ةعاار اعداع ههل. التصلمط. 2[. 1". هر. 394. - * 10. 5167

 [هرتامهدءع: ه6" 4رز. -- 151ل. - 1. دلع قز كل. نيدلج ىف. - 2. ىرصبلا) 8. ىرعلا, 2.

 ىرقملاو ىرصملا. 165اع كدموملات 1. 1. طل“ 1948. ىرعأللا 1[عىعملاتنت> عوام ح 4. يلا وبار

 أ. ةاحنلا بتارم (9), ه1. 11758.), ءانأ !1اط10 سيراوك عبرا وك زم عملعس» ؟مل. ؟لم061ط. 8[. 1.

 ل 394. (عطاتات 011. - 10. ةءذس قوما : 1آ1>- 50016 ردشءل. - * 4. 86و": هاء 74ههت*:. --

 *0. ار156 .٠ 1154. 01. 80 1, م. 441. - 15زّؤ. - 1. ىفز 2. نم. ح1 ىف ذأ

 ةكفص, 8. 5. ةفيكت. - بالرطسالا: 8. 2. بالرطسالاك. - 7.13: 4. هدازو 5. ار. اذ

 بيكرت: 1”» تييكرت ركذ !. تيكرذ اذ اهمو 5. اهبيكرذ اذ اهمو ءا ء>> انأانانك "عادا" 8

 دانانأ. - 11. لجيلاز 8. 1'. لحرملا. 01. 02 عمصام آلم ص. 32. اناأ لبكولا ىبأ جرم معا] دان.

 اادأل. م. 308. لحوملا نبا ا م. 380. لجرملا ىبا ادنله لات. - <11. ءا هه اعهتاع - مولان

 نعماز ©. هل

 1556. - 1. كل انيس ىبا 8. ءا .٠ تاجتنومإا (كلم) كلملا 200816. - 4. ط5 ىلاي

 ممأ105 فيس تعا عملانلت ؟انلددعام 01. م. نت. -  ةماع وعر#* ه0 دقتع. هعمل. 5. انطععس طلع

 نورتتتط عانت هائه أن : فيلحأ) كلج“ ىف ىرصملا ىجافشل باهش دجال سلاجلا زارط» ب 7. :لصيخلت ا الث



 01 1مم 177: درب 150-62,

 نضيخظلت ىف. - ااضوأ قايز ه6 771, مم 275. - 9. بئروو 1. هيثرو. ح 10. ميملا ف ىقايز 6
 101, م. 276. - شوقنملا زارطز هل. 111, 8. 6502. - * 1. 22 هدف - هضم” هزاز هل. آف ن- ءأ-

 رم ه/ب[ مآ. - 1557. - 5. هلز 1. لها. - 6. شويألز كي 1. 5. شوهاألل. - 8. عرابال

 ىورهلا. 5نمنه الل, م. 180. صص 1045, ائطع» ةزتكلعس اناتتلت 2'ءملللغ6 انتانانتاسس - *وب

 0ع زو, نووع - (هدلدصاتتا" !. 0ع ءوتتقدور ءانت' 8هلطعوولمأ 10 ءلعصت كانه !ض!صعلذ 015انص عاتقها.

 1:58. - 2. مظن ىفؤ "ل1, م. 671. صت0 مظنو ٠ تح 83 عيسلا ترطو 61. 1711, م. 195: 1:

 586. ءا م. 431. مت“ 1415., تطأ ءمئامصصع طتتزاتك اذطا ءمصطت ءع701:3أ01. دع 0[0هوا3ع 10ع6م هم-

 مورأعاو طيتصع اتطنتسم ةعاتماتذ مطل 108165 (تامبدالا بتكلا) 6)5 مماتاتك انآ ؟10عانتن" ةصاطم]0عأ-

 كو ةعععم5دءملند ءووعي - تايدرطلاز تك. م. 171. صد“ 8000., نطأ ممعتطةأه, 0113ع طلع تايدرطلا

 ةممعاادصاتتت', معممعتنلصت انامل تايدوطلا مرتمع 5ع [عراتمأ. (عااع ناعرتوانع انطعل“ انطان5 10عطت-

 نسع هوا. 01. ال, متل 12149., انط) ءكلعتصص م0هعاقمع دراطملاو تئاصلا ةااقاطاتاتساان“١ - 10.

 ةييرغلا ظفرطلا ه1. 11, م. 159. - 159. 2. سويبط ٠ سرجببط الأ ظ. عا 0 عصام ]آ, م.

 247. - 4. سريط. - 4. بجاحز 8. 2. بجانمل. - 5. ىلبنالا 8. 2. ىفناملا - هلل دما

 (عم00. هرممعوزز ؟هرامكدع معاتد5 ىذلا هلل نيد كك 60 ىلاوألا 1٠١ ءاتاص 2. ىلاولا. 5. ىلوملا.

 8 ةينسلا قرط: 6: 11, م. 720. -- "10. تيداحالا) 2. هتيداحال. - ميلا ىف قايز هك. 9,

 م. 45ةاي. - *4. 37"ءة[راو 1. 1'ءنارع»ك. -ح * 10. 0ع مةعاعءام هدأ زه01 كطاتع !. لع زدلنعع

 كزلت هما ةءءاعوزوفاتعم. - * 11. ونت هةعماعماتنوصت ع ممدلاه عوذعمأ ل١٠ نتتقاعمتت5 م1ط9510500-

 ممزعوع 1عععد عا آمللتعاو طلمماتل5 22012ةمأل 266ع550713 5عوتتتالتت" »عوتتع ذص زا101 6 ؟عنعملم هملثد

 ةعجت م ءعماتك ءكتلعصاتطابع ءا ءمملعددتوصست (ةععاتئوات) اصطصعمعا,إ - 16606. - 9 خلا انلعج : ©.

 066ه. ]آ1, 187. ع مما طلع عا م. 161. 1. 8. ذص هصتهتاانك نم00. - 0. 111, 106: ا

 4. اهريغبز 8. 5. اهريغل. - 9. 2051 ىكملا 2. 20011: !.ه. خنس قوقمل. - *5. لع لعاعم-

 مزمرمع - كنسموع !. 0ع (هزنتصم عا 5نممو ةظضصلتاعت“ اعمعمل)5 5. ةصم]ععاعملزؤ. - * 7” لع

 نورتو - عمعملةم0لو ٠١] لع عمرو 50ع3 ءمصاعدوتومع مهطقمصلو.- * 9. لع انهجمتع 2ءأ: ممالناتك :

 لع معوعمعماتو ]عار 0ع ماعادنع لص 8عاتصتط. - * 10. ننمع اًنصمرت] - ذمطقعتعصأ .1٠١ نان3ع م1-

 (ةاعمد لذص طعاشست م10طوطع ءعمدعصأاتتت' , ه1 همتصآ7تع 30 ونص مععضتسعما. - * 11. هةدتطانات اقاتطاتك

 .1٠ لئا1سععماتق, ءانرذ عا 5105و. - * 12. 06 ةطواتمعماز و - م:ةعطعمات“ !. لع هز عزو 5عامط

 ةمرتاز5 ءعمرحتتص نانت مانطاذ ءوصم 2ع7ععلعمب ةععامتاتمأا ةطقاتم ملت.

 .161٠ -- 3. اغا دهمحتز ى. 5. اغا دومد. 01. عمم دست عا", 00مواقهطأ. ان. 0. 8هوم

 1, م. 441. - اشاي ماربيز ظ. طعصع ريزولا اشاه ماريب. - 5. ةقيرطلا ىفذ 2. ةقيرطلا حرش ىف

 7. ىنارهسلا) ىتارهلا 18. ىنارهلا. 01.2 م. 5831., نطل ٠ ىلارهسلا ىراوكلا .1٠ ىنارهنلا ىراوكلا

 عا 8. ىلارهشلا ىدركلا 1ءوزان - قاولالاو ىتداوملالا , 1 ىلاوم لالا . كل ها دا 15 دم كك

 8. مماأز كك. ه0 م. 160. اذه. 22 - 9, تع ذم دقهتع. 00. ]'. طقعع !ععاتطاتتل“: خوشلا اهحرشو

 خلا اناعج ىم اي كدمد هلوأ ةذفس قونملا نانس نب لييعمس. - * 8. ءا نانتم0 - دطورتعمأات وأ

 ٠١ عا ةمانل الاصم5 لتعمتاهنع ءمصهكصأءان05 13808 10عا ةييعامرتاولعي -ح 162, - 2. ((». ظنس:

 آم ا حنش < 3: [اهلعج ال1 عوج خخ 7 ناميالا | ناميالل ٠ -- 10: علو 12. نينمآ.
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 1س 11/1 م 162-16. 008

 + مم, هز ةوعرععإزو ل ةقوعراتو كلا 1. عا 7عا)> 3 طعدع ععووزأ عا هرنمتق 01136 2666553118 ءانقصأ

 ماعمم ءمالاعونا. - * 11. ىمررتؤعا# 1. ىهردةعاممقل. - * 13. ممازك ح مءاتئتمدعتط هطاتتلتا

 ٠١ ه0 مءازئزودعرت انتل. - * 15. ءأا ةادصءنمأم - ءاعووص5 ءوأ 1. طقطعأر لاه انأ زانق اعالانتك

 ززردعو جايوسصعمات صتاطتتت كان عمم نعام للواتس عاتتك ذلا. (هرحص عصاقتتالتك ءدأ م2عوامسال5ولطلا1 5. ل

 +و0, زماع»معاهاتتك عا - مع5ءعاتأات5 ع5از م0والاتك : 1ساعم1عاهأالك ع5أم 0101122 56اةأناه ل مع

 هععانألت5 عدوعار هاقعأم !ماع»م"عاتذ ءعيمعوألع معرت[انمءانتك ءعوأاب - 168. - 1. دعو ىزغوهلا

 ىكنرسلا خمثالا: ءا. !10. 9. عا 10, - 2, ىنهنملاز كل. ىتمهلا, 5. ىنهلا. 1ع اقهصااتنلظ ©010-

 صعمسم مهام. ةععاتم لانا13. - 3. راكفالا راكبا قز ى. 5. راكفالا, 8. 1". راكبالا - 4. ظمو

 هعماج ومو , 0100 00016658 9 طقاطءمأ, !1عوعسلسمت ءدوءا ةعماج قو. ح 6. ىشوطرطلا

 8 2 عاوشطلا 5: ىيولل 000. هرت265 م1ةعاع 12., !. 0 ه6 530 1 م21 هو د

 10. ةيبجاخا: هى 5. ةيجاححلا , 1. ةيزاجحلا,  ةينالعلا: 8. 1. ةينالعلا .١ - 05 1, ه8
 نيو. +14. لصوت 1٠١ 1610ه هي/إ/أ. - * 17. 114-11: ابر او هل. 181 - 111 ةمنأزإ أم ح

 + 18, 181- 41 ءأو هلع 181- كل1ف4ر ل. - 1614. - 4. تافاسملا 1٠١ ةاقاسملا انا 1*. 1. ع. 6

 مدلصت5 ؟ئانطاتئواتع ءماعملت5 مم موطأ م107ءصاتتك 08/15. - 7. هذح ىف .٠ هذهف. - 9.

 ىنهيماللاز كل 5. ىنمالملا , 2. ىتمالملا , نن00 !عويعصولستت ع5وع مانا0. *7. 0ع لزوامصاتت5ز

 هيمو. - * 192. 1م طوو - "ها ءمأ ١٠١ نع اهدعاهاتتك 0ع 1'هءهأ ءاعع - *13. ![ءادس

 ٠١ جنرت. - *16, ءعا-]اعطخاة كد .1٠ عا -زعطق] 35. ع 90 ؟ءرونم - ةامطتاا عملقمت !. 30 عتق

 هزمعوروع مزعاهأاتلك ءمعمتاتنمهعست. - * 17. اطهتا1 1. 1]1ءاهينعالا - * 18. تع ءانإاتك ح

 يعملان مدع 1. 30 ءنزدك عمم مهاتصمع معمل ا ل0معاط ذامععات ماعاقك معتم عا. ح *10. ع

 ممقتالف مرعمممدتام 1.١ لع طمصح اداعماتمدعر, ونتتقنتت و1015 1ص 25ع200 5ءوبلاب. - 0ع اماعوتاقأع

 ٠١ لع هزمععتو ماعاماع. - 2. فوصتلاو 8. 1. فوصت. - 16:5. - 7. ىلدملا 1. ىنيدملا.--

 بلطز 1. ةيلط2. - ةمامالاو 8. 12. ةلامالا. - *1 0ع عواتووع -ح طقطأاو 1. 0ع طومم-

 نورس *10 ك0: طر عدت, متم ونتم هنأ ك1 اررهدعت» (ءام ةطص آ201. م. 274. ءان آطد 00

 م. 166.) هنأ ه4: طرويعت» (ءآ. 0رت عصام آل, رت, 371.) 1عىعملتتصت عوام ب * 11 1071-5-1

 قةث0 -6] - 1عمر«ر»ب ءعاعب ع ىل دامطت [عملمحسم همتصتمصعسل , طاتصع انط73 ةننعام7عات ع55عر همه167

 ولعر ظعاوتووع صب 71. عآ'. 2ءامعطس 0. طصع. الآلكر م. 575. ةاتط متع 2.

 1066.م - 2 تاروج .٠ تاروخ. 1. تادوجن, 18ةكططقم. 101. 08:» تارواخ. - 5.

 مهاجر كا 8 تداحا © تيل كا 0 هنظز 4. ةفنصو 8. خنصر 1. هنصو 5. عتنئظ:

 7. اتاقيطر 1. انانيط 5. اناتيط, 5. اناقيط. - و9. ءادلاز ل. 2.0 5. ءاودلا. - 10. ةينسخلا

 ؟000. هدحصع5 ةيسنلخلا - *  83, نأ هزرستنا ح جامصدطتسأ 1١ ةلصاتا ءاندح ةانأ80 عدات5 0701:0108 -

 انانانك , ونوع همطواقماتقتم ةساناعات هما كانها عج 311110121. ب * 16, 1م ممرءطم 1. 0ع "عيطع0لأ15.

 * 17, 174و' 7: 1٠.١ 14 داإرن. - 1671. - 3. ىوملا !. قوملا. - 6. 8ه5ا هرصقخا »

 نيحلا ىقن 0011 1: نيحلا َقفيئ- *6, لع (عواهمزمع - زماعتتموعوأ ٠١ 0ع

 اعماهستست5 م ساتتهرئاتنل ص 5عمام] ءطغ5 ءمائاتتتل. ع *186 ءها*19, 10537731315-81 مدانانك:

 م1210 2 6 كك 1 راونالا عئاوطز ءآ. ةانماه 01. 7747. -- نيوخالا رهيسفت 6ع

 11, ك١ 3215. - 2. رضح نبز كلا رضخ نب انأ 00 5؟ءتموز. - 3. راوذنالا علاوطز ©



 09 10ه. 117 ل 168 --:

 7171, مر. 14671. "1 طتلاتك ماعصتاتق 1أه 5ع طقطعأت راظنالا علاطم نم راوذالا علاوط انأ ع 0

 0نمطات5 ؟1مل0هط. ل. ا. م. 409 (72) ءا ص. 418 (437) 3, ءا 8ع[هتوتت دل“ 405. ةررتوت" عام

 9, 1,4 خنسز 8. 2. 1.م خلنس. - *8. ءا ناعم - هماصتموان 1. 1'ءردأ» ءآ- ه1 هنموءأ)» لت ءااتك.

  *+«ي 2: 269077: ممائتك: ةظقءر: 1670/77. - * 13. مآ -ادداهفت“ 1. هآ - ندا رار د

 169. - 1. ىرانلكلا: 5. ىوانلكلا. 7. رمغو !. ريغو. - هدازز كل. ةدار, 5. هواك, ل

 ىأر. - اريصقتو: 4. 5. اريصقت وأ. - 8. كلذ ىلاعت !. كل لاعت. - 9. ىيدياز ا.

 ىسلك نا 5. ىنيرنا. - * 12. وسدماتنتت ذ5ءاذعءعا - ةدلصتااع»عأ 1." وتتقع ةتتتتطاتق معمءعمأأ

 ءا ننهع عءزاتك منعصأأ ماهعانعرقسأ, ةلصع ان]19 د1082[2119ع: 3[ عجور ونتتقع هنأ طأتأؤ 8

 ةاتأ مارلز5 ط17عال]» هاما 11055 .12197ع2ءوأر لا1اهكلؤ1,. - * 14  التططن5 ةلأاتك ه5 111 1. 116-

 ؟وانم 5. 0ةلعطموانم 1طن. -ح 150. - 1 عتفتبز ل١ جقنتي. 01, 7711, م. 808. صض 228:

 عا م. 392. دس 182,, انطأ متفت !ءعئاتتعم - 5. ىتيدخلا تأ 7711, م. 308. م 2206. ها م. 2

 مم 180., نطل ىقيدحلا رادل 1ععلاتتت. - 6 هراصت 4 ىدراصأ , 5 دراصأ ٠ ح8 جالا ذ 8.

 8 جالدل . دس * 3, هنأ دايم عرب ب ةان]معمأ 1. نانأ 18 511م618616 1"عطات12 1621873123 1168[.

 * وا رك »1 10007“ ءدنو ءانزاتك ةلئان5 /)40161111:60 دل شخاقجت م. 265. ءوصطتمة1201ةاهتخ, 5

 رى 1ك( ءدب م71051119820115 ء5دا. -ح * 14. اعزءادتك - دعورتوكلا 1. اعجاتتسص ]1صعأ5 كانمعل 0

 جاو عرأم ؟اناط0 ءءعوجوأتو 2016م

 171. - 3. ةرينملا علاوطلا) 0. د 7487. - 4. حتتقي .٠ متتفي. - 5. اقيبوط:
 هك. 111, 90., 7, مت“ 10016. عا ه0 ]1, م. 585. - 6 نك 1 فخ 3 نسما 3

 د 8 ىرواخسلاو 20 ىواكحتنسلا ٠ 0 تايدوطلا : 6١ 30 ما. 8 15و طحبر# 125

 8عععم ةعصاتناا" ع 2مم07عراع5ز م0هم216: أ طقع كداتصأ - ةهمععلع5و ةزصعات1د2ع5 5. 12011910113 ع

 هةمععزعطاتك ةذمعم ل ةعطاتق ععمامر نتن. - * 19. 0ع طماتطاتق - ءاععوصاتهدتطاتق !. 0ع عودتك

 ؟ئامعر, ننوع 5طغعتاعطت5 طعصع 2201:3115 0ط5ذععاتنصلوع ةدصا ب ع 159. 83 ديزيابز كل. 2.2

 ناميلس. - ناليز كل 2. نالم, 8. ىقاحت, 58١ نالب. - 4. ىرجاتلا ©6000. هدتةع5, !. رجاقلا.

 ل 7. بواقلا ةراهط . آراطع» ءزانكدل عد اناسات ذص ءمل. 8عاوتوزومع هد. 409. (ءأ. 2ءئاكءطع 0. 2طن

 17111, م. 583. دانط 29.) 127 - ه0 - 00 1ظل1- 180 هددت تكتتلمص اهتطاتتااتا“. ىرهمد .©ا: ىرفد

 [دعزاع ءمدقتملأ] مماععومسار عأ كتحطص 211م7 طاتزانك اذطعأ طمع اهصاد 10عم هاج 11. 1عطقااط هود

 106201عاتتل , 011361620103 1[, 1022 ىريمد 38 ىرهد "عءاع 865690102 هلام - 9. ةبيط

 1. ةييطر  رشنلا) 4. رشبلا, 8. 2. رشعلا,  رشعلاو 8. 2. رشنلا. - +4. ةروءودأ4

 17: هل. ىناءروفت» 16من ع * 10. 1 ةحتم لع 1 ن1. ع * 16. 5و1 عا ل. 1911 عام ع

 1183. - 2. رتنز كله رشن.  لوقنم 6000. 02265 م0 لوف. ل ةرشعلا 501. هشعلا .

 00 ا مسد ىلا ل ا 011 نس كك مس يس: ك0 لخط تتش ل حرظنو : رت 5 اهحردشو . صقل

 5 ىمهيرحلا ز م. 2. ىميرلا , 5 ير د2 0. بط !:!ابيط .. -- 7. ىريسا :تاقمزا 2:

 ىنسالا انا 111, 00. 5117. - ىدوهمسلاز كن 5. ىروهسلا , نا 9. ئديسز 4.5. كبس إ'ت

 ىرديلاز 5. ىودبلا. - 11. ملأ خنسز لل. 2. مل: خنس. - * 1. دععتسلول عاع. ل١ وسم دمع



 وس 117. م. 113-184: 100

 ج0ز نتا 20 دءرتمابسص 0ع ”عععمفأإ همتطانف !ععءامصتس (0هدتقصت لعععس لت انلئهم لمت. ح * 7, ها * 9.

 هو وجذط .1٠ خط. - * 10. 20وءنروقو هلتدك: طلهدهتنت. ح 1خ!لء ع 3. لظلا 6000. 012 عاةر

 [07855ع م0 فيطلا. - 4. نالعذ 4. نالقر 2. نالع نب. - *3. ءا-ططن9 غ1: 01015:

 عاد طوول نلا - * 7. كمعمسصأعم5 1. معا“ 5010121113 3282317605. - 123. - 2. ةلخنلا ٠

 ةلكذلا انا 2. ءا 58.-- 3. لحنبز 8. 2. ةلكنب. - 5.روهشم ٠١ روهشملا - 0. ىواهبلا:

 4. ىولهنلا, 8. 2. ىولهردلا. - 7. ريماز كلل 5. رمأ. - *3. ءاعووما]ز وع - ةعءاقهع !. ءاع-

 عوماتك متصعتم 5ممدهك2لأاتو 0ع 06مل5 ج2ها00515 ةمأؤ. - * 5, ةعءاوع  اتطانتا 1٠١ ةمعصت لوصتف

 همودودولأ انزؤ "عمد علل وحتس ءان؟واتوصتك ءم؟مدرحاتس اهواتنتلام ع * 16, اهتاطاتصت 0145 !. اهطانق (0143).

 176. -- 1. نسكتسا : 8. 2. ىنسحا. ب 3. ىناماسلا : 4. ىلاكملسلا , 8. ىناكتنيسلاو

 5. ناجلسلا . 8 طموأ م. خلس كلل 2. 5. 20021 ةثامنامثو ةرشع ثلث ةنس جاى (4. م. ةنس).

 ل 8. شيرعلا لظز ته. 111, 5. 602141. - 9. بختنمز ل. 2. 5. بخحتنإ. - 10. ةنس

 وياز ىلإ 8. 9. خزس. - 1785. - 2. رجاوزوز رجاودو . - 3. ىادضعلا انآ 30110 50. !. .٠

 م. 3606.5 8. 2. ىبدصعلا, 5. ىضعلا. - 4. ىلع رهظلاو كك. 1, م. 429., نطأ ىف ريهظلا !ءقأ-

 اني. - 5. ةيريهظلا: كلا 5. ةيرهظلا, - 858. ل 4. مل“. اكنسو 8. مل“ خزس. - ةضراع

 ىذوحالاز تأ. 1], م. 549. - 5. نيالز ك١ 2. نيالا. ؟1لعاسم م6 نيلل لضاعلا !2يءع5لات13 655

 نيب لصافلا. 1مقطو ([, هد“ 11527.) 10ص انطع» ماعدأان5 جاولاو ىوارلا نيب لصافلا تدل همرسن-

 م3008. - 6. ىلاعلاو 2. ىلاغلا. -ح 7. ىجنخل 8 ىجنأل . ل 9. رضتلا: هم 2. 5.

 رععانا15 رقنسواب. - *10. 11-11 و" ٠١ 8ه1 و0710. ح 119. ع 1. [خيخ]ر 2. [خرعإا د

 2. ةبترلا ىلع: 0. "ل1, م. 317. - 8. زاحز 8. زاج, 8. راج, 5. ناج. - * 13. 13موانو

 موإ  هورنطوزواع"عأ ٠١! اناالطتاتكق 0معوع عزاتك اعرت]005 ]15 !نتار 111 30 ىر 201111113 ©556““ معطالع-

 مزارعي - 180. - 1. 205[ ىوعايلا 2. 11)300: ما. خنس قوتقملا. - 2. ةيقيرفأ دابعز هك. 11,

 م. 109. - 4. طقسوز 28. 5. طقس. *6. ءا * 16. لطؤ» 18ه)1 11771 1 ٠١

 181. - 1. مرحلا) كلل 2. مرحلا 0 2. هليذز 2. هليذي نا دارا. - داراز 2.
 قفار ح 5 بثكلا .٠ بيثكلا - 1882. -- 1. تود .٠ مره.  همان تربع: 6000. تربع

 از. ريجلعرر مالممع ؟درتتقمأ نانهأا101 ؟001عع5 طحتلاتك !!ط8[ آ1ه005ط00عم5ع5, ناتتن 0 تروع

 حماذ , 0 امن تربع طقطعمأ. 01. 0ةاهل. آبامؤ. م. 386. - 4. م6 نم ربخ آن عمل. ؟ضه0ل0ط,.

 طاتزاتد اذادأ ىمم رشبلا رابخأ ا«وئاتن“. 0(. 11, م. 131. ءا الآ, م. 311. - 6. ىلو لق كلا 5. ءا

 قل. 112060. , ىل ردق 2 ح كولا 1 ىكذلا 000عز2 ؟1م00ط. ممو5وأ دظفح 0011:

 هطيض بلاطلل ىغبفيو , - 7. 7. ةنسز 5. 2 ةهنسإ 9. فقباسلا: 2. هركذ فباسلا. -

 عوير 557 موقملا 6511, 8.101. 61 01, 58 12753: 5. لودو. هذ. 57 ةلودو كك 0

 لاوحا : 2. رابخا. - 8. هداز ىريبز 2. هداز ىربيب. - 10. يم ةنسز ىلا #10 ةنسإ  ةيقعلا:
 5. ءءاع خيبتعلا. 01. ؟لمععمأ, ظان0لع5 م. 41 هن. - * 13, 0هرومأ اععاما» 1٠١ 7160 ءام»ة. ح

 * 15. 2ء"هنلعأ 1٠١ طمس سيلعب. - * 18. قخاهطعأر, ةكمعتامك !. 01ط17عأار, اة ءاقهأاتق

 01(. - 1820. - 3. هيبنتلا ةلاجتز كا. ال1, م. 205. 4. ةقيطبر 4. 2. 5. ةفصبي. ح



 01 1و. 117. م. 184-89.

 5. ماعلا خلاجحتز هك 111, م. 623. - 7. مم خنسز ىلا 8. ماو لنس. - ىرقلا خلاجتز كك. آ1, م.

 151. 8. ىدتبملا خلاجتز ه1. 1, م. 458. - 9. هم* خلسز كل. همك النسر 8. هرلا خنس. - *6

 هرتونتم مرمرتأاه 1.١] لوصانت ه5. ؟عمعاتلان 010011013021 ؟عاعزتلاعا“ مدت'اتتتت 1. ع. 0ما15ءات11122 060م10-

 معرتولسص طلع عا طذص 5عو0عمالطاب3. - * 7. هرتنازنو - ءمهدماعاتت 1. ؟عنودلتمت الأائو 20طااناقهأع

 ءممكمأعتم ه؟ءاعملاعع موعولاتمل. -ح * 18, هوا - ء>ئدمععءاقمأت5 1. ؟غعموبادسد ءنقمععءاقسال هعاع-

 رئاعع موعداتص. 01. 2ءئادعطتص 0. لصق. ], م. 380. 3). - لك 110م حج اكاسلاأ».

 18:5. - 1. لاقز ©. لاق امناف, 5. لاق (1. امناف) امداق. سينا وهلو 4ك. سيارهك , 8. وهل

 نسحا ٠ 5710اتنا“ سجاوهل 16560011122 6556. ملا انلعج اموز تأ. 001. ظظ], 35. - ل.

 وعز 8. نم.-- 6. ىسدقلا 58. ىسدقملا. - 7. ىزاريشلا: 4١ ىرارسلا, 5. ىراريلا .

 8 كاكالا 20 ىوسالا . ل 9. ىدابعلاب ٠ ا ا * 13. غانم عمات .٠ عه

 طعاا] وحبس. - *18. 1500: ٠١

 186. - 9. ةءارقلاز 8. ءارقلا. 01. 11, ص. 339. ءا مر. 83888. - وكذ !. هركذ.

 *ن0, ءا انبوب - ا(نقمولا 1. عا اننص 108110118 عا دلت مهدت - 1856. - 1. ظقياز 8. 5

 20 طا طعنا ا ظعلا تح خدر كل. جيريد 8. حيو, 2. حيو. 80داقكوو حمر# ل ل.
 ةيلغو ها 5 مكلخ) كك هدع: ه. ردع, 53: ففلع. كك 83 جيمس 182 جوسي ب 2 خامس 1

 جمهسير 4. للحجز 17. >عءاع للخ. - ريسفتلا بايلز كل. 7, ها. 11042., انطأ ريسافتلا بابل

 اععزاررل -ح 8. ناخروا نب ةلكمل' 10301!عوأاتق ع5أز ٠ ناخ دود از. ء. 81هطوسصمت عل 11] , نأ 2.

 - * 3, نوع - م00 عدماعلا. - 51 ةدع 1ع«ععملات7) عوأر,ر "عدماعلاات ال15 طانزان5 05,

 نانوأعما5 اعرصمانت5 51عمل6عءوأ, معا“ ن1100 صالات عل ممدا مصاعمت قتال ةذالع مموا 13

 ولع ممذأا ل35ءللطسس 1ععئطاتق قص 0ةاتتمت لعصانتم مانطعنع ممم !ذععام ؟؟عءرئاعملان01 ]علان ع5وعءأذ

 هو انطتالزمع ؟عمعمعد, ناتتقع ءعو5ولالممعسط م05 طقاطعأار »مص ءعوووأر ةلطأ ةذمع نااذ ء>ععمالم5ع

 30 | 011005] ةدع اعول5ؤر 01100 مة عاعائعتد 01125 ءدوع ؟10عاتتت 18 اتقصف]عتعملانلتل علا

 نان36 2مم1110(2172» 200 طقطعأار ة5عتل. نان0 5151 5تا05[دعاوأ, - * 6, ءأ 010116561120116 - 0مالذ

 عودا 1. عأ 0000ع5دعاتمولانع هتيضتات 016م, آض عم ةاتويسأااناانصت الأال1 عا لم طلاةهاممأ5ؤ هوا. - * 46

 الأسلام ٠١ لك ءا]ءاسل م. ح * 19, 0ع طلوامتته !. اعصممتع عاع. د. وسد 1[هطقصسات عل 00هم-

 ةامصاتصم موازسم ءاءمانعمورعاب - * 90, ةاتذمز لأؤ - 8ءز»ميرو .٠ ع. هتمانتك عا ج0ز ناتت5 ه 5طعتاطم

 114] آف ءة” نب. - 188. - 1. ماريي «000. هصصعقر ل. ماويج, نأ ذص ءعصماتو طتلاتق انطدت

 ؟1م0هطممعممتطات , آزموزعمو. عا 27عول. !ععئاتت م. - 2.1, قلاخز 8. 1٠ 'ٍ ىقلاخ . دححا 5

 تاقولخلا بشاجعز هل. لآ, مز. 14608. - 2ع !عءان)ضو ىقوكلا للودعاتلا 0ع 5وعون زم 0طقعدام ]11

 رم. 445 5ن. 12 معضوزعو انطست- ؟ءعوزوصمع مل. ؟ةم0لماطهمعموأز5 !ععئاتتل“ ىنويهكلا. 0000 5

 مك6ا6» 5. (قوكلا) قوكلا . - 85. اًنيش 6000: هطضءو, 1: هةىت.ا- 9. لئيمت نا رتغت ناو

 رخغت وأ لمد نأ. 01. علام ؟99نئاعمل. م. 5., انطأ اهانن5 طلع !هعانك !ععاانتلا“ - *6. !1 7

 ذا مرو. - *9. مسنلاومب ب زهلزعوأ ٠١ هدنااو "ع5 مماعماتو 8عز زماعنععلعماع متقزم“ 00168111

 - *11. ءانص سطتمتصمع لنطتوص داما ٠١! معونع لنانآتاهاتوصت هطصمتكعلو كاتازا, - * 14, 8| هز ءور-

 ه2: ممالك: 000051 ءعئاوصت. - 189. - 1. بذج ال هع. ىيحخمل , نأ زم ةهلتانومع ! ١!



 "ادرس. .'١] م. 159 6. 02

 هجين اك ١و! كينانع) 5: 61 هولا ةكتيانع. 1ك حصي !. صضقو انآ 8. ءا ءلذام - 4.

 دوجومللاز للا. تادوجولا. - 5. وظن 6000. 0173268, 1٠ اًرظن٠. د 60. نعوذ 2. 26عاع ارعو. 3

 * 11. وكنت انطنتو - م:ةعممدتتا 1. نتأ انطاتاتحم 761:07 ة6/]1ع (همناضأت»# اهتانانتتام ح 190. ح

 2و ةناودح 1 ةناوخ. ت7 4: هاك خئنسو 5. ماع زطنش

 .191٠ -- 5. فلا فرح الب اهلواز: ىف. 5. فلا الب اهلوا افرح اهنم لك ىف فرح اهلوأاز 8.

 فلا الب فرد اهلوا ف١ - 6. هاهلا ىف قامسوز دعوءأم تطل. 8ءدع ءوفعسد ذه انمعو 5ءعوتتعمات

 1[ةمعسممأاس“ -: 77. ءايلا ق"قايزو عك. "1, م: 2-4911 0, 901 ظنسز هلا 19“ نسر 59.10 ةنسإ 7

 فقيسز ه1. 111, م. 73 طلو. - .10. قابز هل. م. 255 ططؤو. - 192. -خ 4. فصئو - فصن:

 8. 2. هقصنو - هقصن. - 8. دئاوفللو 2. نئثاوفلا - 198. -- 1. نقلملا ىبالز ءاء سن“ 8300.,

 نانآ هتعاما» 10دىع هلت طتتزات5 اطر همدحتسوات1. - ؟ءدنطو [ ] زم هل. عا 5. اهصااتات 1ععاتقأ تل.

 5. ىليزلا: 2. ىبليرلا - 191. - 4. لالولا بذعز 610 91: 50. 13019.- 5. وم

 وم ةنس.ا - 6. لسلسما بكعو 601. 111,5. 507. 7583. ه0 عز |. هسا 7*5

 اةصتاتحع ةعلل. م"همانعاوعز طمع !هعم: 1صحقتسأ 0000ععءزرت. ح 19و. - 1. طم 0 ظوّشو

 هيلع - ةهمان0 1ةفاتلكة م12. ةاه 1عوعئادتتع : هيلع عاطي ال ايفخ اههنمد طايترالا نوكي نأ طرشب.

 2. ةعدوملا 1. ةعدوم.  تثرحللا 000. .هديمعدز 'ةدطل. تحلب... 12 عدت ةءلطلا: ىف ع

 ىو ثدحملاب معاص ىنلا هنع ربع ىذلا بيغلا مهس مهعلاط ىلع بلغي ثيع ةرطفلا دنع مهسوفن

 ةسارفلا ماع ىف هانركذ امك هتسارفو ةنطأ 5 يصلا -- كاان ةسارفلا ملع طقعع طقطعا "عانق:

 ىبننلا لوقو ماميسب مهفرعذ ىلاعت لاقو نيودوقملل تايآل كلذ ىف نا ىلاعت هلوق افرش ملعلا اذهب ىفكو

 وأ هناو نوتدح مهلا حجم مهاوي ىمه ناك معلص هلوقو هللا روغب رظفي هداف جوموملا ةسارف اوقتا معلص

 رمالا ثدح هناك هتسارفو هنظ ىف بيصملا ثّحدْما تلق رمع ناكل ىتما ىف ناك. - 01. م. 888 هو. ح
 3. ةسارفلاو: ةسارفلا وا. 4 ناهبزور : هن. 10118.50: 5ع .258٠ ةايتزمأ 208.

 ىناهبزور © ناهيزور. - 5.ازجوم 50. ارجوم. - 7.لاوقابزر كل. 2. 5. لاوقا. - *1. ©0هدح

 لل( همعرب بج ةععومو عوأز .مهمرتع: 00م56)0 ةححاعطت 0818 عوار هنأ ءمهزاتط ءانق 612

 ةهععوطتو دلال, ناتقتص هممصمزوأ ءعاعع سب 4. 7101000ءا1] 1007 .٠١

 190. - 4. لجأ نبذ 5م: نيود نب. عيجعلاب : 1. كتل 8. عا. عجقملاب . 11110

 مش 8502. 1لعس انطعمم سلاجلا بكارغ همرطتمداتت, لم خل. ءا 5. ةيتاعتم ططأ مقصد ءوزتتتات ع02018أ01.

 آ1طآ ءاتوط> دود نب ©ا عجمملاب كعتمابت ءواب - 1م طلطتصقا طقعع 0ع عم ا(:20اهاتتك: وبأ

 ارعاش ناكو هرهغ نعو هذع طذخاو ايلعد ىقل ىرصبلا بئاكلا هللا كيع نب كيد عجفللا دللا دبع

 ةاجاهم طيرد ند ركب ىنأ نيبو هنيبو ملسلا هيلع ايلع اهيف دمي هابشالاب اعامس ةديصق هلو ايعيش
 ل سلال سارع باتك  بتكلا نم كلو. كانملو 1, ه1. 796. ءأ آ1, مش“ 2906. جحا نب أ

 ميجكلاب 1ص م00. همدصتطات5 !ععااتا“» 8ععتع 50هونا هعواتع 1طص- ءاعمأات ءانتط 15 01255زانانق

 81811110816 01021 ءم121262001788ا. - 6. همان شرع. - ىل ؟ءنانو خلا عرشلا فوسب لوفقلا

 اماعااز ععملمح هعاسصأ, وننهع 1”1عز5ءطع» عدو انطعتو طقؤ. طتطاتواط. 0[. 1امذ. ءة«ءةومولات ل0



 03 لمس. 15, م. 143-200.

 ظزوافستتا 1 ءماق]ب 1151-191 هير عز ؟ءطعسس عصاتكدتدع انجل ءئاتتت عا تنص مانعممات" ىدابأرتسالا هللا لضف

 اكسنم ىطمرقلا اكلسم ع ءكتزاتك !1طعل', 0110 1101785 5105 5م917جعاتع 51110 عادوا, همت عد !ط81عا

 باكلا شوعر ]3 0 0هدمأ دءصاعماتقك 20 5نه5 0عامرلانعطةأ“. - 8. فيرعتلا فرع: 77

 0ر6. 3092. - ىحكلوملا ىف فيرعتلا فرعز 61 ل11 21 519. 21 1601/2271: كو 12 عال

 مراكب .18*  ءموتانم هءصتاهامرت5 ةعضات !. 006م ةععرت م - 195. - 4. ىصضقنيز م

 ىضققي و 5 هب |ىضتقو . - *8 . معازورنعي» موعاعتت 1١ ةلللذ 30015. - * 13. طقطتاهاملطاتك

 انمانز[ةلمر"ع5 (ءعأ. 0هرن. ط.ككآ1آ1, 11.): مهم ع: 8عمعن] طقطأاة107ع5 اصاعرتم] 1)ءعاتك عاج09عدأ 3

 متوعمل عمر01 هده. - 198. - 1. دابايفوصز 5. دابا ةيفوص. -  ىقكولا ةورعز ©. 11,

 تلو كك 2 كانلا قاتم كلا 1!!! 410: كك 1609 ليزلا نص: 2" نيكلا ركض نبأ“ 16 اع

 001 5 0-25 نآأو زص 000. هدددصتاتا15 0 نأ. ل نادت 2. عا 2... انطأ 8216 5

 اععئاس“. ؟؟1لعاتتع 5تطعدلستط» 55م كاذذ كذءأل. بولطملا دعت انتقل 055ععاناال5 عو. ح 10. كه

 ةزوجرأ م. ظ. 5. 20لنأ ىلدلا , ن100 صئاصتست ع عانت 1, ما 39. ©0811. - تأ ءآ. كانما'ه م1“.

 7602. - 199. - 1. بجانمل نبا ضورعز هل: 9, هل. 11026. - 4. 15ه: ىلع ذصتاتو اذ. كل.
 معماتمعأا ه0 ظصعمت انمعدع اعئان3ع (ىلع ديدلا) الاد انأ 52505 56011685 2 ؟عءائالو دسايلا دعا

 مزود. - 5. برقملاز كل. 5. برعلا, 2. برعملا. 110عءااتا“ برعلا م6201017"6[136 ءةوع. 01. 11,

 م. 170., انانأ لكل عا 1". ون10عءز2> برعملا !ءعواتصار ه1 ءءاعال 012265 برعلا, ماه نأ برعلا وأ

 ءموممستعم هلا. حج آصصماتتلا قلاع 1د'اءعع 1 ع]آعثرد» لق عت: ]10| هترا11160 5 ءإ هعامكأو ونت آلك] -

 114977158 ةهرحمعءاادلتتت عا ةصصم 742 (هل. 748) ممرتاتتتتك ءعداز هل معدوم, هس طنع زللتتع اندلع

 لام 1117 رغم لا وخا اععأ موووءام - 6. لوقب !. لوقلاب ح هلوقب, - هللا ني ١! هلل اديك.

 8" ةامكرمتلا 1١] 611 ىلامكرتلا. 01. 7. نه. 7, م. 454. ةدنماه 1, هل. 15. 147 ءاع نبأ

 ىقامكرتلا همم عءااواانصم. - * 7. مولع 4ع” ءارا. 5. كايمرق. -ح * 8. ؟عتطوةتاهلع ناتهلقتت اقع

 طمرذأ 1٠١ اهلك (!ةنئكاتد) عدا عا ؟'نعتتطو اعجءادتك نانحع ءءماتعدماتتت“' ؟0عع ءمننأ آاصلتعتان - *و

 1١ دهطأأب ٠١ آد: ىهالعت]ب. ل 1" !ءعررتاجنت 1. 150" 1ءعرتب مروا. ح .)(900  ح هب عفصأ : 5

 حرصا ل 70 ميلع هءرتطءملاتتت !ان155ءأ اهيلع, هعل ؟10عر واتقهع كاتزتاله 20 1, م. 156. لع

 طقع "ع 20م0ا1هنز. - 3. اهظافلا نعز ىلع 28. 5. مظافلا نعد نانم0 ععدعات ذص هيلع هتعاتانك 2عد

 5ممه0عا. (01. ؟. ه. نم. 201. الط. 9. دمظن م0 اهمظنر. - ىواحوز ةش. 2. ىواح , 5. :ةءاتانك

 ماحد كك امهلكأ)و كل. ١ ط6 اهلخا 2 -  4 ىشحك 1. ىشخكل انا 12.2 - تاحدوشتةسملا: ا ف.

 تاهيشملا, 8. تادهشملا, 5. تاهبتشملا. - 6. ناطقلاذ كل. 5. عاطقلا . ل 9. 019 ةنسو 8. 2.
 هما خلس. شكلل15 ءاتحتص !0ءز5 ءملزئءع5 ؟هتتحما. 1"عوتامع (8ةيواعأا. ءعاع. م. 30.) طقاطعا 5و4.

 ىسلدتالا ضورعز ت1. 11, هل. 14830. طربو رغما دمعت وبا 8. ءا 2. زاه !عقاتشات

 شرغأالا 0 (ىاب) ندا فورعملا ىسلدنالا ىراصنالا نمد هللا يع وبا. 01. 8:ءالادع ٠١ .٠) 1طن

 ةملق 626 5. 627 ممدئأاتتتتك ءدوع لل عزان“ - 1م معععدذ5ء20ل5 هصصتاناتك هادف عانلتك ضورع أ0-

 دعم اتك مععاستاولتم نتتهعلقس زمعذوع ؟1لعاتتل 01. 20 م. 203. - +4 لتعم نيواتمصع

 لععصاعتت ل١ ع. نان ؟ع2طو ©ةك1لهع ءامرنع ءا زةعماع ةعما] عوام - * 7. نتنمصنت ![ةقاوذو - ءةءدعا

 ٠١ نحلل مع ؟هلؤم هةعمتطءعماس» مدعاتتعملادتط ولام - * 19 ل1 نور ٠١! كن“ از عنو

 اناا 100
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 201.--- 2. تعنصوز للا تقتضو . - 5. ةريتك كتاوذ ف 6000. هدط>25, .٠! دئاوف

 ظربتك. - 60. كب نقشاط : مل. كشضشاط0. - 7. 1هاان5 !0ءانؤ 2 ؟عانانأ5 خلا كوكو 1150116 4

 ةذس نم رخآلا م. 202. الم. 5. لص 8. ءا 2. مععاع م. 203. !. ك4. زداعال دحرشو ءا نوحرلا كيع

 اءعئاتنر» - علواز 2. 8. لاق. - 8. ضورعز 12. ضرع. - 11. لفطنا !. لفطتا انا 0. -

 اكيشز هله 5. ءىش. - * 1. 0عء[عءانت5و تح امله معو. -ح * 96 مةعام» هءاعاتف 1. ع. م6ءاتح

 انمساعلل, ع1 طحمحتست عر 110م112115. - * 5, هءمرممممع ح هرانذ هلأ .١ ااه نأ 20 هرتقاتقدعتت "ععاع

 اماعاات ععملحصت كتم ممصقك ةلئتانل ؟عئاتاتتت 5. 112 انا 70ع1 لمد 5120 5عدكات الان1عهتتأ 20111102

 كيادداتانق5 20 مماعوداقتعيد ةالتدك تععاع اداعاا] ععملهصت. 01. ماسغلا زم عقم. م. 59. - * 6.

 ع ةالمطقاتعام دعا. هصاتوستمتت5 هدتلتصت5 ( كادت ءل)ر. ح * 10. 1"هىءاعوبت١ ٠١ 1'نوارع]ء ازاء جح

 +19. مععاتع م13عاع7عج انللاتنت 1. 11310113113 12111110122. - 9009286. 1. 205 ةعامشل م. ءا 5.

 2001216 ظخوطاخ نعبر. سو آ027 1, م. 115. مدل ىنسأل . 01. 91, مث. 12806., انآ

 ءىعععرأم 5. هردنمعد ©0015 2 كءعتانانصا. - 4. دفيلاتز 2. انع2ع دضوييق نم هداقغب

 1. «ذافني. - 6. 1ب) خنسز ه. 5. 1 خنس. - * 11. ظ1- 1::دأنءأ 1. 1ئ1- ان::دأرءا. ح- * 4

 13 6517" هنأ 1. 10و" هني. - 902.- 83 ءاذتلاو 1. انثلاو. - 4. 2051 هدحرتشو 115 ع1" عر ل15

 ءوأا [0ءاتك 50 م. 201. دماهاتتك, 11 8. ءا 2. ؟هآاتصأ. ذأ هتطتلمطتأ1 0115 عاما“ 01110913 651316

 10 عادتك, ملكأ عم50عت 105 زم نأ1ة01 1ع 03510حصد ءمدطتم ءمأ35105 5عتتموأز55ع كاتا75ءاتأ5. 1

 ءةاتتطر 01102 كاتطا'ه م. 202. 1ععتصااتل, طلع 7عمعاتأد كانصغ (ءآءم. 202. 1. 1. ءاتتص م. 208. !. 11,

 م. 202. 1٠١ 8. تنص م. 208. 1. 9. ءاع.). - ةماع نمحرلا دبع 2. طقاعا ماعلا ة>رشو. - 5.

 ىوليلا: ى.١ ىمدليلا, 2. ىوايلا, 5. ىموليلا. 01. صن“ 8961., انطظأ 5. ىوكيلا !ءولا, ءءاغالا

 يوابيلا , 0100 121غ اع ىوكبير 0118© 5ع تاتتتتت عالقلط ىوايلا ءمعمحاه ءةار هر م618[0أي

 جعواغع ىموليلا متستك 8 ؟ءضاهلع ةطعضللم - ءاملعز 8. 2. طعدع ةقمأ ءاملع. - 9. ىورصيلاز

 2” "اضِأ ىورصيلا. - -ىسل دنالا فيرشلا هحرتشو ز تأ. 820237 1, م. 115., انطأ ء3ر 0126 18 6

 83ز1 [[طملكدع 10عم ءممتتكد عا طمعمل0ز5 دءواعماتد عدوع لتعتساتتت', ءعتعمدله2028 ةنتووءمأ. التاطتل

 جاناعست طاتزاتك ععمعع5 عدا ةللهأتتلت. - لوس نانهع طاتع ءءاه1. 8130. عاعرتعم03 ةانلأر 8
 ا

 01211201851. - 10 حراشلا 6000. هطتصعو ور جارشلا 5. 51 715 جرام. 11. ىتيسلاو

 مك ىفهسلا , 8. ىتسيلا. - +*7. 12 لءاضؤو 07. كادرصواو. - * 16. 12و" ءاضأ 1. 12037 ءالنأ. ح

 ءدزانر5ك - لأعلان“ 1١ ناتأ ماللاتك عمالاتكت, ناتأ طقصع 03510853 مدحت عماقأت ذاتصاأر ؟انتكذع 01 اتت“

 +18. 1مععمام#» 1. ةمع71ع05 (5عواتتاات1“ ميلعلا, ءا. 12027 !. !.), ون00 هضم 20060 ءاءواتح

 ءولتتل““ 01. 1عوامع زد طعام ةانط حقق. 11مم: عل 1. 15١ ةتتاعسج الع 11101عهيدنتت»: عل. 0

 م. 202. الص. 1. - 201. - 4. ىواسلا نب ءانص 2. ذم ىواسلا متاتاقض ل1122 55م 510 عانت“

 01. الص. 4. كا 7. عا الر صقل 11026. - 7. 20ه8أغ دوسالاب ذه 2. طقعع 1عجتسأتتت» 0113 اطاطا1 0م

 مساكءنع اههعاقكلا: (8. ثاقبم ىرت) تايم (اهتدعو) اهذدع ءانس> تلمك ناو هرخا ىف فذصملا لاق

 ...1 اهل ةفص تناك ول ذا ارهاظ ةديصقلا هذع مسأ ءاملسدح حجراشلا لاق ءالعلا (516) اذ هلل اوركشاف اثاث

 ءانستل ءلق نإ لع ايس ذاو. - 01. مودع. 5عو. الط 1., انطأ 1!هتاتاتل2 12010123 1عال»

 طمرتتنال ءمرتنان ماس "عم عءاتانن1. - 11. ىدبعلاز ف. 2. ىديعسلا . - سيدكت 4.5. كلود
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 +7. ةؤوءرو - ؟لووننت - للتعامو '. هامان. -ح 926085. - 1. هللا !. هلل. - 9. لادعلابو 2.0 5.

 لدعلا. - 3. ةديرغلاو 8. ٠ ةيدرغلا. ا 40 ةذساقوتلاوا 2. 20010١ ع. 016 1م 1كطقلا

 )1. 117. 7. فئاطالا فيرعز فياطلا ةضورع , .١ فئاطت خضيرع. - 9. ميمصتوز 8.

 موصتو |. ميوصت وهو. - 10. 1. مدقأ جالطصالا ىفِو 500 عم. * و. زن قةرئاعررر ح هلز-

 اهلا ١! هرظالذ رمعاسعمع زن عمضا ت١ 0ل1ا101 8لأأ !"تاناق كاتأ.

 2000). - 7. روطخ ! روظد. سس 0, عرتطو [] لص ىل. ءا 5. اهصاتتلت 16عا111111.

 ١ عا الله5 زاه انهعامصات !. عا 1105 هو (هيناع) ةععتقلاعضال. - < 4. تا نيأ ع ممصد طقطفأ .2"

* 
 نانمعك هنصاددع نانأ "عمانل0لدأ, لانك جات صفط طقابعإنل. - * 5. لامم0111]0-- ةاتططز1 لعضلأ ١] نلتم-

 ملمر سعر تم مءعضلسمعلا,ر نأ مماعصاتحتت آ)عإ هجععاذأ) نعوعأار ءانللت !تعاتاامه 0ةعاتما نف رض هعز'-

 تاسع "علتععملأ) ءا اصمعلتلم ةيدطز1]ءلعملأ] طعو ناتيوتتع لعاعولتتنل١. - *19. معرتعاتلمدو |.

 اااز لام. - * 106. ءمرصرت عزنا 1. عمدص معرادال. - * 90, هيعمل [ناعا'ععوولاممع ]. لدانتف 701 انك

 لامععاتمصع زق 10 نتم0 ءدءرتءاتاتت. - 207. - 1. نيعئاطلاز كل. نيفثاطلا, .٠ نيعباطلا .

 نيعهملا طنع عا للص. 10. نيتيهتاا 5. انام وانعم 10مم: نيكيفلا. ها 0 يح

 راعلاب !. هانا ا. راعلاب. - 4. ءاجلم !. ءاجلم. - 5. ةريس ىف ١ هريس نرسم 7

 اهيعو) مهلا ل اهردع و١٠ < 9. هراتحاو !': هرامدحأو ٠ ب +1 ءهولعس ضاعن عنععامنع !. اضم

 ؟هاتصاماتم للعععانمررع. - * 9. دلتا ءمرصمم ناحل مدع - "ءاتزعإاوصع. 5لكع خيسندملاب 1عجعم ل111 كلر

 56 د ءورتاع طلع انتح ععصام ثيل ها لودعتسمصتتللت تعصغعاتت ةلكصتعدطاتتل' , 10621:ععاولت (؟)

 ء. ءمممل امرا ع5 نعصنترتت معرتال, هسلحاتلطصاع5د نا اصعماودع جعلزا17)1. - * 19. ؟؟عرئانو ,ر, اهم هاتداهأ

 ب مرورا ص اتدأ “ ماه ءاتوس اضهصفاعلالا ممدعاتصا: للطتا هطكاحار نتلل كلضأ ؟عرتاتو نا نقصضتاتن 12عز

 ما نللو زم اناطاتك ءا اصعوماحصعمساتخج تأ اهلتكتطقلل5 , ناتهع 51 ناتلك عا20115 اعطعقل ءا ما'001110-

 انعإ عاعب - * 16. ءا ه0 ءوه معو - ءمومموعلا ٠١ هتسعتتع ءمهلار نا طمضتمعات ا'عذ قناه عاع-

 رتادع, ممعدعماع» عا !تاتتاهك , 01135 دعلرع ءانزمأاب لمععجاب ننمماعتات5 تعطلاتع همه قعصمد علا ءاعب

 *419. تمص لال علادس ]. دمص 2 م6م5خلان]اعرن. - * ل20. دمععتنع معلا 5111 - هعمعلنان ٠١

 نعناع ممر ا”هلئ الهرم عمت. - [لمعع ع انانانو ى/ميد»ل] (ءام ص 7308) معاتاخ ةنضاب - هه.

 1 ىرزعت: 6ث ١] 11-:2027.- 7 4+ 80 ةتس قود 1. 2001[ هإإ. -ح 5, ب“ خس ىرايعمش : أ

 نغم ةنس ناضمر. - 11. ىلايااز 13. ىلاعلا, 2. ىلاعلا. - 2089. - 4. (.. خنسز 13.1. [.ع] خنست

 [ا1عءاع. 01١ ه0 11, رنء 654. - 6. :ىلدو ©. »ءءاع ىلتل..,- 7. ىناقكلا 1. ىلانكلا.. ح 9.

 ادودم“ 1( ادلد ب *0. ما * 5. ةظ,0عاما# .١٠ طهسعلتن#. ح * 11. لءاعاتا: ١٠١ آظل01ءآالإ. ح * 9

 1 11 لدن ٠١ 1[ رو مرنل ص ع 9210(). - 1 ىنيبرشلا : ما 5 ىفيرشلا , 10, ىنيرشلا . 061 117

 220: - 9: كوع: م: 26 5. 0[ 10عا11 66ا1115: كيا. - ليندا 5 0 كك 11

 م شاكع ىيبنأل ىقاكع. - * 5. 74011710: ذل. لطستعلا. - * 1[. 1طظمعلتاق ٠

 آر معاربن. -ح * 17. ااه” 1. طال هل حمل - وم” 1. هآ- د4“

 211.6 1: فرالا لزعذ نال مل“ 8024., انلطأ انا ؟1لعاض" العض الاتع» فرطلا لوغ 10101-

 0 زيزعلا : 1015 م. ىزيزعلا٠ [عناع. 601. 1ط> 150921. ر. 68. عا 001. 0

 معارمردماء, ناأ تتانلافع عامدكمفع دع ازانزكم ىزيدزعلا اعوان: - 3. ىريرعلا طلؤد ردع
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 47 ىنايز 610 ا 212 115 ثدحو: 6000. هرتتص 5 ترجو. - 5. فروطب 1:72 7 حرط# 2

 حرشنب ٠ ل طايمدز 8. 58. طايمدو. - 9. ةفرع نمأذ 8م. هقارع ىبأ د وللا ىسذوتلا.

 45 ىهغرولا ةعمم عالجت عا ةصصم 803 مم5اانان5 ع55ع للعأاتتل. (01. ال. ء. امكنو تال 8981. -

 *4. 8ا-هم12 1. ظا-ه 212186 - 219. - 1. ةيلالخل رشعلاو ها. 111, م. 6230. - قوقملا

 ظنسز 28. م1606 ا1.م ةنس. - ىيملز كل. 8.رياا. - 4. موال ©. مما“. - 5. روثنمز كله 5. روهشم. -

 رادوبكبز 4. اردوهكب, 1. 2. رادوقيكب. - 6. كلفلاز 4. 58. ىلمل. - هايبنالا خوصع. ظكلأانك

 طسزاتك اناساأ ا!ئاطعر ءمرصتصت ةعتم1ةلاتت' 11, م1. 2847. - 7. حراشم 1: عراشم اننا ه.- * 92.

 ءا * 15, لعقعمدأو !. هدمعاتاقك , زطصمءعرات5. - 218. - 2. تاولاز ذ. تارعلا , 5 تارقلا .

 ربعوعزم , ن1م72006 مععاع ةععطءصلنم كلا. لع اهصاسص ا!1ع 81ةلتللام ةهط 18. اكط. ءمرصتت ع120-

 100111. ل ضقنو 8. سفن, 2. صقن. - 3. م11 1. ميك. - 7. ةينسلا اياطعز هل. 11, م. 159, ح

 10. ىمليدلا - نسل نياز 2. ىمليدلا نب ديد نيسلمل نيا: - تافقوملاد ١ 2: تاظقوملا) 5

 تاطفواملا ٠ *5. ؟واوم05 !. معدءزم0عمبلو. - 869 ءاع. 1. 879 (ةمع. 18. 0131. 1474). ح

 *19, همودزان م ععمات5 عا ةتصتعلاتف ءممزانصعأتل !. 205ع5ءعءتال5 عأ ءزاتكو 30 011612 30951165ءلام

 ت0. 51 نسر 212: ةمادنسا 09 50 م 200 5. رم 61 17 22 125 ف

 ىقايز نأ. 1[, 1 8251. - ةيئابيشلا نئثاقعز هك. 21. 9470. - 6. ىلنايمشلاو 2. ىلايبشلا نك

 7. ىناعملا عيدب : أ. ه0 11, م. 37. عار. 79. - *160. ؟عمانكاع عا هدتموأع ةعماتلل 1. معان-

 ؟جعزاع يعمد, ءعمعلتطتس , 1عمتاع“ م10111ع0م5. - 21و. - 1. ىناعملا عيدببز 6 0 21 6

 11, م. 1750. - 2. ناجع نأ !. اناذع نا. 01. 00ه. ال11, 41. - 3. ناكو حرشلا: كلا

 ناكو ةراضفسالا للعب. - ناكوز 8. 1“. ناك نيحو. - 4. دثاوف ثلث حرشلا لوأ قوز ك١

 طوسبم حرش ومو لوقا. - 51م2 نولجم بدعي 0ءوانلا 1م 2. - 6. ىفاعملا عيديبز تأ“ ا.

 1. ها ص. 214. ءا ل1, دس 1750. - 8. ىيدلا وع خيشلا كئاقعز 01. 05. 8257. - 10. ىناعم

 .٠ ىناعمل انآ 1, 21. 0

 ©1063. - 2 رمبجخإ خدسو 2. خم ةنئس. 86عامع. 01. 10م اكطقلل. مرنم 24. 4 ىعرفالا :

 21 جعزوالا ٠ - 5. ىونقلاز 2. ىونوقلا - 7. دئالقلا: نك. م. 226. ءا هت 9506. -

 8. ىلوملاوز 2. ىلوملا ة>رشو. - 10. 1. ةنسز 2. 11 خنس. - * 3. [341 ءاع.] 1١ [821 (ةصع. 1٠

 لوم. 953)]. - 5. ظء[عارب*ىو تععاتتك انا ان1لعاسع ط8 ءطاع”و. 01. ه0 آآ]آ, م. 11. - *و0نب

 وين ماه عامعتوستنلتت !. ءةئاعالتست 5. انتنانتذ هتتمتام الى[ ل/عنأنن 1. ع. كا عم مت اتلت, ©1880. 17عان»

 دوطوتاتا' داتات طقع نخاع هاطوعدوور ءاتنح همم211عماق ال3 ةاطووا1عععام - (1, عاتؤص (0ةأء آامو.

 م. 409: در) 5 ه7 ب 1 ةيرضعلا نئاقعلا: نا ز/, طش 11512.55 4 5 ا

 1.م خنس. - 6. تراشا ! تاموأ . ب 8. |“, خنسز 2. فلاو نيثلثو. - 9. هجوز 8.2. ”ععءاع

 لجو. - 10. ةيشاد , م10 01010 دقيشاح 1656001122 ء5أار لع 5. حرشلا .  لوقلابزو 5

 لاقب .  ىلآز 2. 2. ىلعر كه 5., نطأ 6202 راشا هثانثا ق 06دانتا, هيلعو. - لاقبز ذل. آل

 هلوقب. - *1. ل105 - كموعمعاسم ٠.١ هاطؤزللممع ءضععضعانتتخ, 110طاتك ل1ءاداتك ةصاع ءزءمات508-

 (1ممعرل, - * ل6. 1م ززؤ - دععععودوداتذ ة5ذأ !1. طقعع ال15 آمكتعملتأاور ن113ع 30 63 5مععاه1ةقأر
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 وانهم دموع ةهئتموعرول. 1اهعانع هزتاتدق لعمانم 3881ع3زانك ءواء - 218. 1. مميتم ١ ممتم

 ندا ل5 ك1 1 لد ذك 5 هلاك 16 ند ابفت 1ةارنق واو تك وطب رون تورك اونا يح

 4017م4: از كه. رقت نع ةيشاخلا: 8 ريغ. -- * 1. ءعررتامرنهك .1٠ 20 ةمعتت 800100عزوم.

 219. -- 3. نيدلا سموش .٠ دءدم ىيدلا سمش. عح 5. ىفسنلا كداقعز ت1. 11, ما. 2370. -

 0. عمجز ل“ مجر 5. مجن ةلمج. - 7. ملاز كل 5 ما كا 10 سرغلا ىبز 2. 5. سرقلا نب.

 0[. م. 224. - * 4. ىو عرروع- ه- لأ: ٠١ ردع عيروع - عل - ل1: 1101 مرريرروعلأ, ح * هب ةتاتعاتلل |

 ةضعتلا 60عزب - 220. - 2. [مل".] ةنسز 1”. [مثا.إ ةخنس كلعب. 1ععءاع, -ح 3. نانو لاقيو
 هاند

 مز“ خيم - 0ءوانإا 10 8. ع6 2. - 4. مز*#إ: ىلا وسهر كه. هرسإ. 5 !. دوس. - 55.

 كنورفز 4ك. 5. كلذ نق. - 10. 10 لقسك 10عءااتن' ىلهسك 16ععسلاتست عودعر هوس 740811]-

 ها - 0: (هد1ه] 4706 ممدتتنمع ىلعسك جانأ ىللتسك 10ءاهتئانلا. - * 4. ءا ةضمم ل. ءا ممكأ ةمح

 مال. الجص ةص00م 802 عام5595 آ!135 ةع8 مدل

 221. -- 1. سانيمز 6. سايع, 5. سامنام. - 5 6رازو م... خنس قوقلأ ذه ظ. نا 2.

 مععاع لعدتسا. ةلمع40 11. عدتست 855-824 "ععموكلاب ءا 03)110 زذص ؟عولومع اناطات

 انصعاعو ءاتلط م. 123. ءورتتصعات م01 1ضاعع الاضم5 06ءامد, نيت آالتتك كسلاممت اعمت موزع 2601001

 هالو, - 83. ةءارقأ ز 1 دأوق ٠ تمحا 4. 1 ةنضسو اه. 1م خيري حلا 0 6 هجولا ردد 01100

 000. هرصمع5 ةعيتطاتسا, ةرمانل 01)313 .٠ .٠! م. 213. دجولا راب !ءعوتان. - 11. ىهورلا : 5

 ىماونلا ٠ - *14. 1ث" ءهآ-مهزأعز دل. آ قع ءها-:ممزر. - 999.- 1. 1. ةنس لوققلا:

 ر و1“, ظنس قوذر 5. 1“. ةنس دعب قوتملا١ - 2. غيترملا) كلل 5. ظخيترلا. - 83. هاش رضح
 6000. هردضعقو !. ماش رضخ. 01 01)015 ل4 1: م: 115: 2 ىواشنملا: 1”. :6هءامع ىواشتنملا انا

 0”. «. 11, م. 204. - اشتنم 71:0: د14 5. دشهنم ل1١ ءزاالعدز#ع عدا بضند 0هتتحدع 8آج5لانه. - 4.

 ىراسكيفلا : ذ. 1 ىراسكفلا . تحط 35 0ك ١ ملكتنملا هد ىزعلا 64 | ىزغلا . 00 كلل الل

 5711, م. 560. طش 421. زم. 809. مر“ 258., انطت 1ع ىزعلا م. 898. ضل ل 210., اناذآ ىرغلا

 هممعااوان, عا 1آ[ل, م. 224. ا 226. - *5. 7140/7 كنج .1٠١ الغل“ كطي]زب. - * ب

 14 بيوم دنا ٠١ ]1 ءروانعو]ننمأ.  كنمعتادلتا ه0لم ىوشننملا ءا ىواشتنملا ذه ءم00. نمتدتاناتج

 [عرتع ةعمجمءا' ىواشنملا دعتماست اعوزاتنل. -ح * 17. (نمسأ كارنعلا ٠١| (ن:] كطصضعل. 1. تانح

 مق ال1, م. 209. م“ 250: لوق. - 9922. 2-7. لوا لواوه) هل. 5. لوألا ره 8-20 الدر

 4. الاد, 5. لدو. - 6. ىلقحاسيز 1. ىلفاجاسيب تح ىبةجاصب. - 9. ؟عداذ> لوقا لاق 18

 ءا 5ك. امهات !ععاتصاتتا. - * 3. لكرؤع 8ندالمع ٠١ كنوع 1لوزروعي ع * ج, دنا ةط ةمئاتق

 لتعم ماس) ٠١ نأ ةلط اصتالم !0عمرضتنت جللكامائات13 ممدلاتتنت هلا ؟نعرتاجاتت ©011080 (]. ع. ؟عرتادد ءزانع

 ةنصار. - *11. ه5 ملاعانات ٠١ ذاةقمعا]]#. ح * 13. ها* 15. (( همسات |. ((نلن2 927.

 17 لاعلوا كك لصف: اهلا لصو ليقف 10! ,5:) ليضاو ليقف" .60-1١ ناش: 51, ناطقا - لميل :

 0. 5. ضعبل. - 8. اهالك !. اهالك. - 10. سرغلا ىباوز 2. 5. سوفلا نباو- 01: ص. 219. ه

 م. 227.-- 11 ىوعلا 4 ىغلا . نا. من. 222. ءا 226. - 22ّوو - 3. 2051 مم. ذ

 ءا 5. طقعع طقطعما: هلل جمأمل اهلوا (ى. هلأ كعسلا) نيببسلا ةيشاح كياقعلا حرش ىلع ىتناولا نم
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 ىلا هيف لصوو مهعربا ميشلا نب دللا ليلخ ىلا هاهاو ىناورش ليجر هفنص ضَلا هوجو بوجو تايار بصن

 ناميالا ثح . 4. سئارفلا قبلعتز ته. ]]1, نا. 3115. - 6. المالوز 2. ىلومالو. ح

 نيدلا سمشز 2. سم. - قوكلاسلا 2. قوكيلاسلا . 106م 006 171, م. 241. قوكلاسلا.

 5 تتلان عد 01113 ع5أ ىنوكيلاسلا ىدنهلا ىنوحلا سمو نب مهبكشل ديع الطأر انأ 2116601 رثدالا مالك

 م. 155» طقطعأا ءا لاه م6816: رابك نم نأك مولعملاو اهيف نونظملا نامجرتو مولعلا ماماو دنهلا ةمالع

 سيئر نراكو نامعالا ءارمالا هب ارعاجم فلاب اعداص ةقيرطلا يد ةديقعلا ميقتسم ترايخو ءاملعلا
 هققو ىف كنهلا ءاملع نم دحا غلبي رو هيأر نع الا ردصي ال ناهج هاش مرخ هنهلا ناطلس دنع ءاملعلا
 مولعلا زاحو ىي نع لئاضفلا عمج هيلا ىهتنا ام ىلا مهنه دحاو ىهتنا الو ةعفرلاو ناشلا ىم غلب ام

 اهضماغو اهباج ىم ىضمو اهقداقد لحو مولعلا ىلع هككامهنالا ق هتخوخبشو هتلوهك ىنفاو درفثأو

 اهتيأر ةرقبلا ةروس ضعب ىلع ىواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح اهنم ةديدع تافّآوم فلاو اهقئاقح ىلع

 ةيفسنلا هداقعلا مرش ىلع ةيشاحو هرصتخو دعسلا لوطم ىلع ةيشاح هلو ةقيقد اثاكا اهيف تععلاطو

 هفصو يف دازه نم رهشا هلضفو كلذ ريغ هلو اضيا دعسال ىزعلا فيرصتلا حرش ىلع ةيشاحو دعسات

 فلاو نيقسو فهن ىف هتافو تناكو. - 8. غابدلا حءدز 1”. غابدلا ةزنمح ىب دود. - *9.

 4 ندمفدأم ٠١ آنود نوزع. - * 15. 1ك كسا ٠١! لك ه]] هلأ.

 226. - 4-2 خلا - حرش ىلعو 66 نامتلعمب ذم 8. عا 2. لععوأ (ءآي م. 222.)ب

 جئاقسعا> ماانعو طلع جللعتاتساتنا“, 0113173 م. 222. - 83. ىزعلا : اذا ىزغلا٠ تك 4: تلوح 1:

 نيج. 9. كئالقلاز أ. م. 210. ها 00.9506. - 11. درفتز 4. 5. درفنا. - 29.
 1. نييبمز 8. نينمر 5. نيبتي. 2. مرح ىباذز 6م مرح ىبأ عءام انأ 710 اردن. - 4

 176002 اجوزمم - سرشو 10 هل. ءا 5. اهضاتنتل !«وانهاتل» - 5. سرغلا نبابز 5. سرفلا نباج.

 01 012241 5 ىنايز ول : 5 ىنايدرخل . معوعلم , نه0ع طمع عال 1119 0 8

 رمسصتسصقمأتنا' قط ظل51 (11, م. ة29.) نازوح 113240[1 , نارزخ [؟طممت تمص, آم آطدتط٠ط عءال. نارزخو

 5ع( 21150112103 نايزوخ و نادرو 5ءان هز00116 نان10ل. - 6. ءاضتقابز 2. ءاضتمناب. دقاعملا

 4. 5. ىناعلا. - 7. ةماع غرفو 5. امكهلتا: ىمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلا حرشو ةيمالسالا

 و ةغس قونملا فيطل ءرج ىف هتيداحا ىطومسلا ركب نأ نب, - 10. ةانز 2. 1 ب. - 228. -

 1. جنم 0ععوأ1م 2. 8عءاعب - 4. مجنلا نبالز كلا مجنلا ىالر 5. ميدكاذلا نيا, 5. نبا

 فسوو: 40 5. فسوي. -- 6. رغابلا نقع: © 11: م. 61. ءا 159:-- 77 تانك نم ةفحل

  6000. 5٠هباتك نم لخار 8. رهاطلا 8. رعاظلا , 5. رفاظلا, - 9. نيعلا روح .2 .8
5 9 5 

 - 001. ا؟لآات , 54. ءا آال, نع روك اا ا طر نيعروح . نيمخلا دقعلا: هك. آل,

 م. 151. - 10. ىكملازر كله 0. ىكلاملا . كلا 01010 ةكملا|1. ١ تكش .يححا .*5 . ءانعم عمان 12 2

 انععرج م0ا:ةحععضتمأا, ةععتمأم ل301 عةصتمأ. ح * 7. هنمعضألانت5 1. ع. 1م1ععاتؤ, 5ماتالا5. - * 6.

 زم ءمالت5 1. 0ع ءمالزؤو. - 9929©, - 3: ةليذو : ماك هليذ . تح خلا نيمثلا حقعلاز ءأ»

 1, ط0 1185. - ةءارقلاو نارقلا . 2517 ىرزمل : 5 ىزوأل . كا و نادل دقعز نا. الآب
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 ا 1مكو6/ هناواوموز. ككل 10.1 قوقملا7) 3 ئرفذلا, 5: !قرعلا» كلر تاب "41 57 رابخالا . ع
 ه2(. - 9. ىدغتي ا. ىّدعتي نا ىلإ - 83. طافسالا رعاوج صضقعز تأ. 11, رد. 147. -ح كى

 ندزلا رداوأل كقع, انانآ رهاوج 168600111113 6 171061ءاتتت" را 12110 511::0. 110. 3. 1760 (111[1:--

 ىيزلاذ 2. ىيذلا, 5. ئيحلا. 1من !. ا. 3. 2. 5. رعوإلا 8. نيذلا, 5. نيزل. - نيعد ىنب:
 4. 5. نيبعو ىنب طلع ءا زد ةعونعهاتانانق. - نى. ىترقلاز كلل 5. ىسفلا . - لسفلابز كل. ا”. ة.

 لقعلاب. -ح 7. ميز هل نر 8. م.مر 5. بارا ع 10. ميعز كل. نيدلا مكر 5. مجنلا. 37

 11 ردود ىقعز تك. م. 458. *7. هعتموأ 104م0, نطمصاقللت 2. 511. ءك00. ىل. ءا1ظ. نبعد

 (8. طأذ نيعذر 1”. طن5ؤ نيغد) طحطعصا. ةلتلن نعد 102« هت) 1عععتلتتلتل عوذع 510 عارنا. ع * 19,

 لف ور 10 عررنمعو ]. طلع قامقد نب.

 281. - 1. ليصف ىقز 1“. للضف ىف. - (0. ضرغل 6000. هدتسعدز اطيد# مددااتلها ضرغب.

 كل ]ا ا 2 ماشا كك اجد نواه 15 نير كك وتو وايضا 119 ب أ 5

 يعبي *198 هاخ و18 اون0: ءء د0 ]آ1آ, م. 196, +14. ظضءنن 1) مقرن: 10اههذع لقعتا

 ردع هت. 01.30 م. 230. - 2892. - 1. ثيرملاز 8. 28. جيزملا. - 8. ذو": ىل. 11".

 مكى ىمداح : م4 ىدامد 1 ةرؤوتا ان ىهاج ٠ ل 4 ةيالولاو اا احط تايالولاو. - 05, تابادولاو

 ! تانابتلاو. تادايولا نم: 8. 1”. تادايرلا نيد. 0.راجخفلاز 8 راجفلا ند م1 ءاز وزد

 17 227 2550 تان ]1-1062 4م كرا 77-100 مرورا اك ردت طرا رمل 81 ناكلخ نبأ لاق:

 6 للطرد طكطقلل. مدن 45. - 0 عيش 4. عينشتر, 1”. عيشت. -ح 110. تريبخاو . 12 عاتوللا
 م م

 ءملعرع طسزاند اان ؟ةملماطو»عطصقأور, 8. ةيركأور 2 توجو .  .,يكمز ءم0. !؟120ناب. نءعاغع

 ريكشم. ل بدالإر 00. آلز00. بادالا. - * 9. لنهرساملل5ؤ 1. ؟هلك ءاتعامصلك هان5 نات

 هل عززؤو. - * 16, 2ع هةانمرد عرات كيج - لدعأأ 1. 02ةهاتقدع ذه 1هل12وأ هعرتمام"عاتت 2110118-

 اعداتق كاطتااهتانلا> ماهعلام 5ععاتجاا112 6535, هان[, 5 عبدشن مر:وعاعرن5 : هاةالمصع ك5انخ تانعام'عادل ةلالح

 نانمصاتتلات !هفاتم كات !اناددع 1[سلزءوا. - 288, - 1 ماظخلا : 600. 0 ماظتنالا . كبد

 كاضكلا 6004 دلل ك١ كانك, 8. 1.١ نفعل 5 ءبانر كك روزا 8.12. وزو
 مث: - لا 1 ايد دا ١ خلمجز تكا. رد. 148., نان نمصتاتلاا ءمللغعع5 خليك هعلطاتلتاب

 انا اطزن 8. عا 0. - * 10. اهدلزهمع دلاح ماه مد عوات5ز !؟هر'امددع ععاتاتك : 1!!نماس انا 5. ع نع

 لااتق دلان عما عدو ننوهع م011605 اهضاتيلا> الز05 هع0 هلاك جهنتعامتاهلع ءمتعفم]61105 (اظ([11

 رترةرداحعامتلل زنذاننل) هانعامع5د اطفاء - 28/4. 1. اظرسع : 151 1 انرشنع 5 مح د 0

 او خيشاادك ا نوما: 81 ]>1 ةدامست هنن ىف (4 قزرد) قزريا اهح ناكو. < 9. ىمدمم: 5: ىوسلا:-

 10. لمع نووسيز د ىلع نووي. * 17. جول 1012: 0011015 : 01751111111 , 11661111111.

 ترا 1 2-2 1 هننببو ةهنعمدت 1. تخمدو تعودت . 0 05 نيشلأ را 06 06 (نانإ ل 32

 كيضنلا لقعز نأ. 0. 242. - ثكيعلا !. جببعألا. 016 20 ], ). 370. 6. 0 61:3111, رن. كان

 سيفنلا تفعر تأ 111. 5730:1281 "2-2-6 7لاعلا انيع نىبادح ملاعلا دبع ما ا

 رافخملا راندا در دمام ا ىب ةارخلا ارا ١ هييرخ ل ررككل . اس وك 0 و سر تربل كسي 0

 عادت هاطعطاأ» |. ءعا-صه][372. - *17. 0ع هةعنررممع - هرلصتام: ممالنك: لم هرناتقل

 نم مرتد عا رصعاه,تالمرنل عمو. - * 190, مروعداتعامع ز0اععومع ]. لص عات] نلت 102101 -



 هب 11. م. 256 - 25, 500

 د30. - 5 واولا قيقا: ها 110: 70-7454:1 راعش 5 راعس [ةمنةلع. 5معع. م.

 ة8ان(358) ءك. م. 432(112): رعاشلا. - 285. - 2. نيمثلاز 6000. هدمصع5, هلثدك نيمسلا .

 01. ه4 م. 419. ب 6. نامل دوقعز هل 11, م. 413. ل 9, كلذبز ىلا 8. 5. كلذل.

 288. - 1: دري 1٠١ دوي نأ 0. ها 58. - 4. خلا نامل دوقعز هك. 71, مم. 13012. 6,
 عغيسا : 3 عنشأ , 1[. طعمع عيشأ 31 11112 :باتك م50 اباغك 1656201112 ء5ووعا. - 7. يبعسو !

 خةتسو. - فيلاثز 1. هفيلات . - * 1. مع ل3101 ورد ع ةعدععتال عووعرطانك 1. لذصتلتهصد الوااتح

 نتاصلك مدعاعرتب 000 ءه>نععووزودورا. ع * 11 هع ءممامداتتت مع2[ععاوذع !. اةطر”انطت 01911151313 5

 زم الان1كا15 عللانصت عدوه. 9289. - 1. اهيفز آل". اهتم. 2. وأ قفا مم

 106عا11 رك 5. رك 125611101.- 83. خلا نوف رهاوشدل دوقع : نك. 1آ1,|م. 149.- 5, عدصأ 4 مصا)

 ممصعملسس ءوأ اماعع ىجحأ ءا اص. 01. 111, مس 4643. - 8. مملل ىف ىقايز ءأ» 1 ١

 - ه0 صم ععامعلت ء00. 2. طقعع !عواتهأاان: ىبأ دماح كيسلل رثآلا ماع دودح ىف ررادلا دوقع

 يلا ءاملعلا صخ ىلا هلل ضمألل اهلوا ... ةنس قوقملا قولخل فسوي حيشلا . - 9. دجربزلا دوقع
 خلا: ها ال, م. 535. * 10, ,, ءمرععاتددزوسسمد'““ 0عاعملتتتل. -ح * 11. ةسعامربر ح اموعمت-

 ادتات 1. خسسعام» ءزاتك ل[ علا ءومصصمءعملتاتنس 00003 انادتام ظله همع 17 عبن6 ذمدتنعمتاهتم ءا

 12ءو]قل -ءل - لأ 71” همنا انتاطتاتاتتت ؟عاتولطاتق ء>مءلتانممتطاتق ءا ءعجععنو مملم "ععمعجممازأ

 ءا ةهموملوجل1. - 220. - 5. ميملا ق ىلايز تل "1, م. 12764. - 7. لاقز 2. هلاق. -

 1(. مالكلا: 1”. ماهكلا .

 2711. - 2. ىليقعلاز 4ك. 5. ىدابعلا. ناجرملا دوقعز ه1 ال1, مد. 13012. - 4.

 دوعسلاو : مك | 1 5 دوعسلا . ل 60. لضفالا .1٠ ءانتص لل 12. 5. لضفلاا - 7. ىنوكلاز

 ىخركلا. 2ءووأ ]0 22. - 10. كيعلا ا“ ديعلا0 - +* 12. 4 1ه/0]هأ ٠١ 42 1/هل/جا. ع

 * 18. [عا- ه50] ٠١ [عا- 1 0]. - 22.- 1. ,ىسيحقملا : 2 ىسدقلا .  :دقعلاز

 ة8دلقعلا: ,كيصنلا: 8. .فيفنلا , 5. سيفنلا . ,تلا + 7. "عم ةييرو هل. 5. تح قس.

 سيحوتلا لعأ ةديقعز تأ. 1, مت. 1275. 1[, مه. 8165. الآ, مس 14808. - 9. ىيسألز

 ىنسمل . -. 2848. - 2. ى السلا 8. ىعالسلاو 5. ىحلالسلا . - 7. همهم ةنسز ل. 1:
 مدا ةدسر, 01100 م22ع1عمعملانت» عوار. ع رمز ءأ. صنم 8106. عا م. 215. عا مل“ 9470. -

 م ؟عنطتد كلل مدل حلوا 1معزمزا اةعادص2 ءملتعتد 8. 01. 20 م. 265. ظو لع ءةتتكذو اعالاتتك هن

 طمع اهعم آملع 016 عدلاهتتطاتك مقل هرتظاتك !دطورولاب -ح 9. نيحلا رع خيشلا ةربقعز هل. 1, 21

 10380. ءا دتمرل ن..8168,. - *12. هممت 855 ءاع. !. هممت 859 (ذمع. 22. اطءع. 1454). ح

 فال. 4. ةيماظنلا ةديقع. 11ءمع ذاه: ةيمالسالا ناكرالا ىف ةيماظنلا ةطيقع . 01.0 088. 1, زن»

 529 (2105:.600ل) < 5. قيعصلا : 4.2 0. ىينصلا . ك هريقع ل تيقع. 021 0 105 5

 0. ىتاصقلا بارثا ةليقع : ها. 2ل01. ءا 8ذام. آلآل1, م. 338. كام. 200. - 7. ةينارز تأ. هن 404+
 9. ةليمج: 1. ةليمح. - * 9, 277:1 ةررد- هل- ل1 1. 17 ةاههتةءني ح * 11. هعاظ10 عا

 ا 0 داء 8 جصاقلا : 7 يصانلا٠ نس *6, ءأا ل1ءانوضعد 0131 ععامرتاتس !. عرتنو

 زموو. تس *417 انطرو - ةمممولامضتست 1. 80 ائططخنمت -- ءمصصصمولاق. 01. مرش 9301. - *18.

 ؟لاهدزاواعع اهل انهمحدتنط 1. اععاننك اه0)0هداتصت ءزانتكوانع 30عا[011!ةانتا) ال1ؤع عا انوتتا 801105.

 هم صا م" تد مح



 501 مرنم 197, م, 246 2 2

 ترين 2 4 موت >0 مورو 5م 11 رى. رتوضولاح 62! داعشلا للعود ١ هن الر

 10501. - *4. ؟نازووزاهأع5 1. اعتئاتتك 1731013111123 0013111 766625101211112 1111 211111[31161011 515

 ءا (”و0ز[هرتارربو. -ح *9 , ؟ناتموزاهأع5د قصئامع ]. اعداندك اته011هدتتطتط ءزاتذواتع 911236 20 30

 [هرحاعرب [:عمعواونعيب - * 12 ؟1هدزاماعك ععورسا72ا16غ3ع .1٠ 270205110035 , نانآاذات5 8

 كوت هانعم هتاتسأتن. - 221. 10. "ع 0 هلوأ 50116 20 ةقرفتم م. 248. اذه. 2.

 زم ىل. م. 240. .٠) 6. م5051 خس قوتملا 1عوتصاانا. - *9. ىو”ءز]ن 1. 5”. -ح *19. 1[

 ؟1لعاتتت' طلع عا مد. 8286. ءاأ 8287. خامس 1. ع. هلعماتتل , ؟عاالاطانط> 1عععا201122 عووع. 01. آل

 72. 330. 9274© - 7. ببخز للا باخ, 2. بنو. 2149. - 3. ىر وز رهشلا 1 ىدرورهشأا.

 3-3 ىسناينالا اك ىسانيالا . - 5. ىنقعاز هعاأ. خيو. د 25(). 1. ءأ 2 تنكن : 61 171

 21. 13987. - 5. تمفكو 6000. 0121165 , 10118556 تيتك تحذكو . 11156167 الانأا تديقكو .

 اذاو هدعبو: 4. اذاو ةعيرر.  ىلآ تمعقو 1. ىل تعفو. - 8. مقسارك 6000. هصصعور ظل. طغعانع

 ةعاركلا 109. ةبقلا 6000. هرحصعدر 8. "ععاع ةيفقلالا .٠ ا لارا 0

 آموتتتوز عمور - مععاعجت 1. كامل15ذعم ضمعامكت عرتنرت ح 20م0101102ع5 اناتاعد , ناتقوو - عمل عععتوأو

 ءا معلتو زم طقع اع عا ممواعو هعرتاتعرتع همت 0عدلعضهس, عأ ن113206 ذم 30201311026121 125152!-

 اعع ةساططاتاعمت , هاد5ءةاتقصعسد ةضدمت , 0 نطل اهاتمدعتت هطز ععاقتت 10110عرتت عا اعدات])01:عاتت 12أ-

 لعروس , طقو عد زماعرنلمت زد 2231:8106 ة:ءطغاجمأ 20مماقهكأ, !تاعظلمس طمع [هععخع 0ععاعتللم -

 * 12. 21000 - >ظ006 !1. ج1 - ها, - * 417 ءعاع. © نص ةهتتاعتت - هاتانك ءرععرترأا 1355عاذ

 مماتتك: 51 ننحض00 ةياعرتت عأ ؟"زذانر» ءددعأار هلتقف نيمضت 11!ه , وننمع عز مرتستيا> (1 تاع“ 01عاه-

 لدتس) ةذص دعصاعت ءأ اطاتععومت ؟عمتودءعصار طعاتاتك 015ممولاه عقوعر عمرتلل «1]00ا3117, 0101 لقلت

 ةعترمات عيقصأر, مهاتقممعست طقلطعمم اهصاننت 2ع220115ع 2011من اعصعصلو 30 عادوأ (بولق طظفدكو )و

 ااام5د ةنتاعتت ممر متاتامطول. 2ماعرعوأ امهصعص ظعتر نأ ةلتوتتمأ اللهرتاننات ءمللعتصت ]213 01 5اننهعألت

 ءودعمأات 00051 015 مموزاتقدعت جللقتنات 355[2211ءأار عععصتماو ز00ع عاع.

 9:51. - 3. اهنم بنطا 1٠١ ءانز> 0. 2. 8. اهيف يبنطا. ح- 6. حاضيإالا 2000. هدتتصعف,

 حاضيأ ٠ - حاضيالاو ديبيقتلاز ©. م. 252. ءا ]1, م. 3506. - 8. يعداف ٠١ يوافق نأ 2. عا ظل.

 05. م. 52: اذه. 11. ا م. 162. لل: 4. - 9, ادرو مصتوز 15٠ درو وصت. 13 2. مصتو 06ءةام
 [؟اءزوعطعا ؟ 1: 5 ىمضتو . دنب روأ: اك ا ةدروأ٠ - *5. ان( 20عم ل ظل 11211111 521115]

 ٠١ جلعم نأ كلاي 1101+ ظءرب 11هييررمب» اههلئاتممعك كدطاعدامع 80عل , نانقع كرت ععلعلت عملنا

 عاقمعل انصار لذه كدانح (ا2ه0زا1همحنات) 01115]ة5طع 1501164 30 01012011351112 511110111151005 م10عاعلا' 0

 معرلننععردعا, - * 14. ءمالعوعنإا, (0عراع - عععما 1. ءمالععلا, ماه تأ هدحصتح عمس مانعا ع20عا'عأز

 هلام عد زم طمع ازطر6و دتمتتك ءأ ةآاعر' عدا ]5عاتذر 0ع 0110 ه«مصا109ع515 ءع>واناتا, هللا ]1ع عام

 رعواتءاتممع ءععما ءأا اهلع5د كداتصأر نأ ن03علوطت ءمضات'ح 120262058 هززتا, - * 17. ءا ةللادلل

 - مءعماعرعمل5ح عودعما 1. عا معاجاماتمطعلتت عمرتتلات ءمصضاتضعنعضار ن115ع ءمصاتتح عانت مما'01215 5-

 همر - 2592. 2. دييقشلاو © 80 ص. 251. عماسلا  نالخال عماجل : 61 1

 ا. 3978., انانأ عماسلاو ىوارلا بادال عمال اهنا - 0 نيناوق 5, د. 10808. ملع لوصأ
 اعوزابرس - * 1 هنتعامرعت ]صمت عمنا[ 1. ءزانك عنمرئع5د 1ه5ععاهات كنصا. آناز زعلان ءأ ةلئل

 نال معصم عمدت هازععاست عكار طمع ؟ءرتاتو نع (هطز عءاسص ءعداز دعمت 6 عومكت طمع منح
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 1و. 157. م. 252-60. 602

 رموزإزم. - *11. عا طسزانك - ءازععمعأ ١! 20 بيزدك اناطصتسسص قلقيي لآ ءزروم ةملتععمد (نانأ 00-

 ءعاتت, 1206 ةنتعاما 52 عمءاتعاتلا) ءوتاععنلاا - *15. ءا-هةأد !. عادد 21231. - +252٠

 1. مصاقلا: ى. صصانلا. - ا. ءالعلاو اء ءالعلاو . - 6. بومز 8. بيك. - 7. اهيرق قايز

 نا ملا 8303.- 11 رهاومل : 0 نول 60 علل *14. 010115 ل انكات5 ع5أ !. نانتطان5

 مست ءا ةصاتوتتدوأرص] 1ماعا' ةلهطع5 205 5عاما116205 1151 51111. - 2ولٍلو, - 9. طيح نقبازر

 لماع. - 4. ةعومجلاز 1 نيقعو مجدل . 5. [هلعفدز ل. مععاتات5 اهقلعير 9#. اهقلعتي.

 6, بانكلا 0ععوا زن كلي 28.- 10. ةدعلاز هلك 30 م. 198. م. 8090. - *83 50 113عهو !

 د0 ممكمعامعس د5. طظسصتصتس 11147. 01. مل 8782. ءا ©عدعط٠ ل. !اعطومع آ!, م. 878. 2) ءا

 380. 2. *16, 0عدعم مان: ممعررب - عمت عم مانة21 1. 0عوعت مائوصعمب مرات ءا 731

 رمعاونم مست 120110 صتتت , 1011 10 ]1طدلن0 ءميتات7 ع0ت111|01010. - * 18, 7عععموعأب عا: 5عموةاتتن ٠١

 معععردعأ. 5ءمقهلفلتلل. - 2555. - 3. ثيداحا ىفإز كلل :6ءاتال5 تيداححا ىم. - 4. كبعلا

 ]1 ثتعللا - 7 ت9 هاك ةدعر 01 01 50981 * 31 . 1001 ارنوب ل هراومعال 0103عائاتضأ آم

 هممصتتلامو معدعععمامنتس 1سللعدا, نمهع عع الك اتهل01هدتاناتك معاعملو دانطا. - *7:. ظا- 0

  01812٠م-خ لل. - * 18. ممعممتل ءزانك م2عودامهمأاتقمس !. كادمص 1هععمأل عضت0110مأ5نل11ع .|

 9:56. - 7. سمألل 000. هرصصء5, !. ةسملا - 9. ةءاسلل ركذل 1٠١( دناو 1) هذال.

 عمعع زموو ؟عرتطو زله ءمصزاسعأاه 1ص (0هدتهصم همم 1ه؟ةطئاتماتت“ 01. (هر. ظلل]1, 61., ةانانأ

 ةخعاسلل ملعل هنأو اععئاسع. ةلااهردعم ءرع العذاب 5عوان عمال ةمصمول'عأ , دداقمت 706عا ركذل ( نأ. 001.

 حلالا , 43.) جصصاتنت ©012005110015 (950) كزوصل 0 عورزتتنعب - 925. - 5 5 ك1 92251

 7 نيحارلل ةلميعو ءأ. نل“ 8887. عا ][, م. 589. - * 2. نإ عى[ - ءمعممسس عمانتل ٠١ ظاتقصت

 بوح 1مسداإ م ]عج ]ءرم» (ك 950) الات (طساعناع) ةوصمدواده عوام - 2و8. - 1. ىدمالابو 2. 8.

 (ىجدمالاب 4) ىححمالاب . 26651 ذل 2. - 2. ظفاللا: ى. 2. ظحاللا , 50ز2ئ11 ١! ٠١ ظفال ةدمع

 اهضانت طقاد عاب 5. ىدالصلاز 3 ىدحالقلا , 1 ىحاسلا ٠ ل 6. نيمسلاز ك١. نيهسهسلا, ل.

 نيسمشلا. - 9. رابقخاز 2. رايخا. - 2259. 3. تامث نبز 2. تامذ نب. - 5: ئرجوأالو

 5 0 2ك 0 كام. قرا +6. 18سم ابو 1٠١ 11هد1:ف14ي)ه. 01. طعام ععمجت الكب

 م. 322. - *[5, مممااتم 1٠١ معيدمتعمعت (هسصصتل 5ءاعداتل. ح * 17. ءممقظعستةهم00و 1٠١ ةععاتقماع

 ءمومووءعملو. - 260. - 4. خلا مكانلعجوو هك. 000. ظااخلو 138. - 5. ةمهفت ىلإ: ك١ ىلأ

 ةيفعت آل. دهبنت ىلا. 01. 1, م. 455. اناإ موعاعا" ةمهقن ىلا 1عوزانن. - 8. لووذلا : 7 لوبدحلا.

 كك 1 ل نم 1. باتكأ هليق. 1 عنند اتااتالق 8 م 15006 20 باوق ماه ءانا

 ةسسطلو عمورتتك معا 1'عمأ] ءممالصعمأا ( معمعاف» اععاتسمت ) مدلكعلع ءمصتاتمام5 عا زاه لذؤمم-

 معمر 00

 تا بيكم يا مع كفل يد نك تانك ف

 بادصا ريبخ مهباكا جيجل ني هدعب بوقعيو نامعت قف 0

 ب / ان 3 7 6 2 يل
 باوج للكب هيف اوفاقخا امو كلامو ىعفاشللاو رذز اذح

 باوذ ركب ل  سانلا هلا مهاي> ةعيشلا لما عم دطمحاو



 203 "1'هد2. ]آل. م, 2060-8.

 ردعلت انزع اععانوممعع ءولتعدس هدتط عذر ها صاتلام تن0060 عدتتاتتت هرع ]وعدد زم زماعجتتلل !"عداتاتتت

 مواعوا, - * 83, زاه 0عوعرتتمولا - هممهتعاز !0اه55ع 1(: 0عوعتمولا ؟>ءاتوزطاتق لات مات عت كمصكم-

 مهمألتق ةصهلل ا]صقاتاتعأل5 ن6

 .261٠ -- 1. رفز اذكر هل. رفرركذ |اًذك. - 2. ىجاوز., ل١ واد عم لهاو. مءايح :

 ا ءانتاتالت ممكاناتع مهاب. كك 9 للان يح: 2 دللا 00 7-5 0 ةدبولاب ذ 61 111 51-2

 ل * 9. ذم ناتتطاتكق م1116182أا11“ 1. 1اعط ععع725عهاانا“ 207/7“ ءاعي -ح * 14. الزاوهع ح هوه

 ةضصحاو 1. ؟؟عيتامأاتك مهعععمام عد: للولسلاف عانت, 120ان1 001, 1':عاتعتتو ءايتواألا ءاعع - 969

 2. ذوغا: 1. نوعا. - 4. ليضفلا وباز .١ لكاضفلا وبا. - 8. لوحفلا هشمعز تان م. 487.

 * 7. هو ؟عرتاتو - ءعماتعوطاتتل“ا 5 لوقلاب روم 1لعرت ءوأ 00 هلوقد , ؟ءائاعم لان ه1: 1صتاتم

 ]هعمزنتنت (عحاتتك جالوامزاتت ؟0ععات) ؟]- عمنن] (؟؟عتطو ةتتعاماتو 6[512) ممضان016. - 96#,

 5 حاردل خعافص ىف 8طوعز تا. 10عمم 08115 21. 8309. - 8. رعشلا ةعافنص ىف ةحوعز هل. 11, م.

 8عاوتوتو مل. 328. (2ءئاعءطتص 0. طصقع. الآ]1], م. 576. هبط 4) ذاه طقطعات نسا ىف ةديعلا بانك

 ىناوريقلا ىدزالا فقمتشر نب نسح ءالعلا ىنا مامالا فيلات هتعانصو هباداو رعشلا. 1نطع» عدا هنت

 ععمعر75 م18عالمدزؤدلرطاتك عا عمر]705ز5دللطاتق, 30 عءابزاتك دعمت ءدرتاتأ 1ععئاس“ لع ممدطتأ نأاناتك امت-

 اناتاتتت , مائام ءارماتطت , م15 ات مزننط عاع. 15 م06123115 4صوطتتلت ©011117[012136117013. - 9262/.

 019 دس ملا رس لا 1ك 5 نبع ) نيعلا -  . 97 ةنامالا يكاض: كا د01: م55

 10. دعس ىبز كلل كيعس نبر  ىتردنالاز كل ,١ م. 241. ءا شارحذا طمعا. جع081.1, 7. 96.

 +8. ها-هارا .1٠ ها-ا ل. - 965. ح 1. قايز كك. اال, زن. 4 2. هيلع الامكأ فنصز 2. هحرشش.

 ل 83. رشاب وباز 1. رشاي وبا, 0. 2. 0. رشان وبا. - 5. ةاحنلا كلمز 2. ةاحنلا ةضفارلا كلم

 6. [جاقيلا]: 2. [ىقشمدلا ىعاقبلا]. - 7. رمز هل. آل, م 52722 -- و, له دون
 لمعو ملع ىلع لعوزمتا اهعاتتو ءملزءأو 8. - * 17. 2عز] هلأ ٠١

 266. -- 2. تعمر 8. 8. هتعمجت . - لاوطلا ى. 5. لوطلا - 3. لمقز ى ىفوتملا

 ليق. - 6. 160 ىواضوملا ؟110عااتا“' ىووخلا !ةععصلانات» عووع. (1. الآ, م. 205. 0 عماع مل,

 (ىواضيب يلا جاهنم) ممالك طالق اناتلل ءمصحسص عماقتاتك ءمرطتل ءا11|0010.-- 7. ىنغلا كيع: 8. ل.

 ىنغلا دبع نو. ظنسز 21 4 يسد < 10 ةينوذز ءأء هل. 9515. ءأ الآو هت“ 14054., اناث

 لعد هرمصك 0عدءعتطتاسس 000عرع طتتزاتق ءةلئطتست5و ؟ةهلهطومعصدأ5 ىلع 1". م“ 418 (ة4ق) ء موكا

 انمبد 20011 عبرأ عم. (0هماتمسعا 1عتاسع ةءدهعأصأاه نلتتقاانور' ؟عرفاتك. -ح * 1. مدئم كدمتاهاعز ما'و-

 مصع: ونن00 هاتتمعأ ه0 ذدصتامتعمست ءمصكعا؟ةض لقت عا هتمانات05 عمللتلت 101050008. - +5. 0

 ةمهاتت !ههعتاسفتمع ١! 0 كتلمس ماها ههعكحس لقص - * 10. طوقا ,لععتءمورةمطتع“ 2006: 1 /ةيرعأ

 ءا- ه1 ءاه/ 11ص. ع * 49, ذم ةرتاع ٠١ لع هتتاعب - تمنت 1 ةيماولا ة8لبيصقك : 21. 01. 5.

 -- مداوم الز ىلا مدارم قالو 5. محارملا نال - ىقاقاذلو ى. ىناألو 8. 2. 5. >هءام ىلاكلا ب

 205[1ا اهلوا 2. 9001: ديفلأ ةدمع ىذعي. - 6. سانلا ةلمعز ءل. ,١1 ما“ 13040. - 4

 نيسايعلا ىم !. نييسايعلا ىم. - *و. نعت ٠١| 8 نتا 968ه.- 2 حرش ىف اللمع

 ةحجبولا ؟مانوانه آه 5 ةحيولا 105 مال5 نانوع5أ؟ل. - ةرحبراأز كلا 5. دكنؤلا. 11105 ناد

 ىنسمطقتطأا اع ؟زمدلاحاع نتقلحت [هلطو لام ع كيرالا 81525 هلك ل11 0:655:16( 1 م 95511
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 لوس, 11/. م: 208-75. 504

 5 نمحرلا ديع ناز كلا 5. نهحرلا ليع. - 8. 56259 11 ةنس  لاقو 12 8. ءا 2. عوانظأ»

 +11. 1طرو- ءاوءردت 1. 1[: - ءاددست»ة#. 01. 24 1, م. 488. - 269. - 1. واولا ق قايز

 نك. ال1, مد“ 14308. ءا م. 459. - 92. ءاهلا ىف قايز كل. لآ, مس 14346. ءا م. 485 طلو. ح
 3. ءاهلا ىف قايز ءا. ال1, م. 483. ءا مص. 494. - ءاقنعلاز كل. 8. 2. 5. ءاقنع. 01. 80 111, م.

 ريو برغم : 5. عا عمل. طنز. انطرتت ؟امل0ا. برعم. - م. ك*م 1. كم. ع نطو تدي

 ميظك - 65ا5 م5112[, 112 ا ىدبأ 5 ا كن أجبان 1عععملاتت>) ذل:

 ميظك داوقلاو ارورس ىدبأف ميظع ماقلاو ىهلا تّدمح

 (. ةاهاضمز 4. 5. تافاضمه. - 10. مهلا ىق ىلايز ء“ الآ[, مص 1280 - *9, ةزعللطسست
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 131109 عا طءعمعلتع ما'همطعأوع عأ ال5 , 0131 1121 5ععاتأل 5انقأ.
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 - 10. ليمكز ذ. 5. ليك. - *16. 77-11 ه/8ه1 1. 1١-11 هر//رهأن. ل 9114. - 9

 ججاكأوز كل ماتا مدور 5 مجهم. 1آ.عععجلان» ع55ع ؟10عانتت مجايبت. - ةغيسز م8.

 غعيس , 2. 166[ عقيسو. - 83. اقنأ رمز هل م. 88387. - 4. كيعلا !. تيعلا. -ح 7. بايشلا :

 8: 2. نابشلا. - . 8. ىرعلاز ك١ ىرمقلاو 2. 5: ئرمغلا١.ه -ح 9. ناكلخ ىبأ لاقز ©. 2. 6.
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 482. * 1. معلع ه0 - مز1 أءععاتتلا“ : ممالانك : 26عع مانع71 ءأ [(100ع5 عائانال 11111010

 هطرحت عت" عمات. - * 4. ةصاتاابر1 - عرعوعأز م0115 : ]11501124 31:51111عاضأان112 12122 ءءمانعقأاع
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 9:76. - 1. مهيدهلز 8. 2. مهيدهول, 00. 7100. 2[. 8. ه١ 296: موقلا ءالوه ىّذهل. -

 مهقدرط : 2. عا ل. 70 مهةقدوط. 38 د ف 26000. هدت2ع5 بذا . ل 83. ةيرعم 1. نصت 2.

 ةيرعم . 28 نوهبشتللا : 5. نوهيشملا. - 4. قرفي 1١] فرعي 101 58. ملسو ال ناكو 6000.

 01111165 , 1. هلو ذل ناكر 5. ةقيقد 000. ه220ع5, !. خغدغد. - 6 ءاوقعالاب ز 1

 ءاوعالاب. 0-5 نب تيك 1 01- نب نع. ىريظنلا | ىزنطنلا . 11. تاكافنو:

 ملا تاكيو. كا كما هك ىلا. ب *8. نأ ةهط )112 - ةسرت1عءاعمعت» 1١] نأ الاقهطت (؟110-

 ست هماطاتاتطت) ءواعرتلوتت طمع ها1010 ه720215 ماعمم 0علعملعر'عتتتر. - * 13-4, ؟ءانو هو

 مرن( وأاتو ح مسصعتلم “ ماتطلع 15 ءانتأ ع00ع203: ناتن3ع 203211عدأع 06120251132[,

 ءووع ؟ءالاهات5د ءأ الزادع مةعععماجق, ننهع 1111 اعمعوصل. (ظ( طمع همدتك عقاأز , ءانص 10016 طاتلات

 دزصاغر ونتتل, 01312 م1112 ك5ا2115 ]1025ع هلطتك ءوأر ةلصتلانانن01 معدد 111هدتنتنن 34ععءاعمأو عأ تح

 ةزسصان] وأم نعد ةضعوست طقطتاس آ!!هرختست 1زهتلاعمأتتت , 01112 0111123 36110265 2013001113 م135986 5111و

 ع( كانت 208 مولتعأ, 0111 ملص ءكمأ3 1230111123 0مال2164 1261110111121 2011 0520561121 15

 رصدالومح هماصاممعاط 600ععمعرتمسا ءأ انزع هتاطأ اعط علوتع ممدةلصأب نان152 111011112 1110111132 0

 [دعلقصأر ءاءتواتسقمأعد, هددصتق ةصماتل عمذ 30 هاتلحنسص 1هرتقنت ء>ءاع730 "عرب "علل" ع ءا "ةاتقصدعسص

 زز5 مه مرةدستن 30 همدصعم» 1هععطاتنال 1ع1ع8). ظاأ ةلصلتتل ع0ممكدز]ز11173 31111220 1260 01317581123 دأب

 انأ 66 , 00100 1!!هدتاتط 2عاطم لاند 5عواتما“ عا 0عرتتممقألاو , 01136 60111123 ع5 ةزضأر م1012 20111-

 اناسلتما ا1"ع5 001 اقص, ءانص0 طمع هلأ زص م0عئط10 20 205 معتاقأم : 011 2201623

 رصاتل ان ماز ءوغر عع عمانتل ع5دأ 21111610. - * 16. 71070111110 ]ظغ عت: لآ: 1. 41: آف عري ]1071 ه11-

 160.1 *318. 771 ا1 1: 21610722. 01 30 1آ, ز. 86. - 272526. 3. ء 4 خةذيشلا :

 فه. ةنكشلا, 5. طأؤ ةيحكبشلا, - 5. ىجكانسلاز 6ك ىخكوشلا . ل 6. ىنيرلا7 كلا 2٠

 ىبذيرلا. - ىيسايعلاز 2. ىمشاهلا ىسايعلا. - 8. مهنمز م>همدتع امهنم. - 9. دعازز

 لما 6: رهاز٠ .9*  *8 ءاع. ءاتعانلا 1. ء. هيعع2مونأ ءاتس !نععيت ع0زلذ110 - 278ه. - 1.

 ىوارفلاذ ىل١ ىدارفلا, 8. ىوارغلا. - 2. ةةامتسو - ةرشع عبراز ك١ 58. ىنثلا نباو. ح 4.

 ىجشاجملا ز م. .5١ ىشادلا . ل 5. 76703 ىرعش - بلاط ايأ "6255 ءمصاتض علا

 ىرعش ىف كل اهقفلا فرحا نم ةلمج كنود بارعالا بلاط ايا
 6. ذئاملا لماوعز هل "لآ, مس 14950., 0تكعمأم آ], م. 351. 352. عا ]027 آ], م. 28-29. - 7.

 حتي 8.2 2. حمجيإل ا خلا هحرش. "ةئاسادك طانزاك ءمصصعمأاقتتل 5 215 /ء]تم# ءمادنمهكتات عوأ

 ةخلماع ةثام حرش ف ةخلما ختام. - * 10. 1ءعرتموعد عمدتساتت7 ةان 62م5: مماتاتك : ؟1ةد>لومتاطانك كلئه22173-

 عزو. - 7-9292, بارعالا ءأ. 1, 02. 932. عا 984. -ح 10. فيسز هال 11, م. 628.

 ضئاولا نوعز هل. 1, م. 348. *9, عمد مئمدمعرتع لمعوأ 1.١ (طمع هماتك) اعنصتمعا أذ. ع. انأ

 ءنح طعم طمصصتمات12 عا0522 هع هماتك 0ط1]50تهت. - 280. - 1. 2 تهت 6000. هدتمعف . !.

 عرش. - 4. ءليصك موري امك 6000. هزتتهع5, !. اهليصتخ' مورث امل 5. امه. 8. راكذالا تاصيوع:

 هل. آ], م. 4606. - 9 مدظتساز 28. مادخة سا. * 8. همعتتلا .1٠١ م"هعدعت مدأأ 5. 1ععع ددصتتا.
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 كاهن, .1١ م. 281 9. ؤ506

 لح 9 راولا مليعلا ءآ ]1[, رن, 18. عا 124. - * 0. ناتتطات5 ؟عواتئزلؤ - هعءات""ع20ا017 ها

 .1٠ نانلاناتك ؟عوانعزح - زماعرب هع مدت 010008 (عا لل5اتمكجتع09»2) ةزصأ. - * 10. ممانن1556 !

 موووه. - 2892. - 1. ةباصالا نيعز تأ. ال, نا 9703. - هدكردتساز 2. هقكردتسا. -

 2. ةناكحصلا: ءال ], م. 3285. 4. ىردتكسالا . '1[ذ115 طاحتلات5 111 معءرتوأعأ "ععاتات5 نيع

 ىردنكسا تاب 5071620115 ةووءا, - م. ىرظفلا ءزج ٠ ىئرضصتاوخجلا 7 ا نيعد اال

 م. 123: ةايأل ىتيع. - 10. از. 1. (ل* (فلالا دعب ةرشع عبرار. - *9. مداناتس 1١ ءقا'ع-

 زرنا. +90, ةسعامر» ءعاع. 1. طتعنا ك7: :1١16111-11 ةتتعامال , ءانزاتك 12عءانك 015ء>عواتلا' ءأ

 هع تيزانك كولن اتأعرتو 00هعءابتصح هماتك ناتاتاماعمت زم ءاتاتقلت1؟ , عدأ هلتواتتع الأخ 120105 طعمع معا

 انك ءأ ةوصعاتتك, انا ءاعع - 288. - 5. دعاوقلا نيعز هك. ]11, ملل 4586. -- 9. نما نم

 م05 ىملا نع. تح * 15, لع م0 ممهوزاتهدتطاتع .1٠ لع هماتمدتطاتع ةزص ما ءلاطانع. -ح 98.

 1. 40 ةلاسرلا 0. 1)300ا ةيبسمشلا. - 3. دكددعاقألا حاضيا ء[. 111, ماا 4580. 7. ةقألا ق

 ةسداسلا آم 1. ءا 2. اممان ءا هريصقخ ”مودمتوأ له ىلا ءا 5. !ءوئانس. - 8. قلشلو 2.

 ةراكلا ح 9. ىمناشل 000. هرصصعو مروعا“ 1”., ٠١ وي علام - *16. 1 ةاندأ ٠١ 11م

 985. -- 1. رثالا نومعز هك. آ, م“ 1854. عأ 5معع. كثا. عل. 11ءوعل5 م. 67 5و. - 9.

 مهمالك ىف 6000. 012065 ماه مهمدلك نم. * لل. غغ *11. ءعا-ج(ط ءعرتز 10٠ءااتل' 0

 مووع مع] - نط عر - *6. هتمعمومطتمع دعللم 81هطقسم ءلآرؤ. - * 16 20. 1اهن11ع ح 015م0-

 ةاالم مموداتتلها 1. 10 عجم اهصانتسص طم طمع هونال1معع عوعلر نا مانا عطصحص عمااتمسر 01012ع ااا1 01>عاتطاب

 هاععالمرب عت ؟ةععرتعمب عا عمر ن100 ]م 1[!هدكتت 0101معمض 155635115 5ان12, 1210ع5 0111205 01856-

 نعنع لور 1ع16 , نأ ك1 ودتتلدصت 0هعاتتك لأذتا, 0عععص كانصأ جعطعل2 ءماتتم10[051م15 ةغانأ تامانآ5,

 اوركاتاتل ان211113 ل عا طمع هوأر 01100 طلع 5ععاتأا15 5ان13 - همص]12عا10 ة5أ 015م 617501120 , انآتآ

 ةعممام» زم اذذ, نندع طط همعتع ءممدلعممل, عاقاتمدعس هنللمع اعضشمم75 م0كانلةاقطس 18 5ع

 نيلاس, 1[ نصضانات عكاعصاتتص) ةلاعت ءدعاصأقأ, همه 015م05111082عا2 , 61192123 631155864 عالنت

 ممكن

 كه6مق. - 83. ةولصلا !. تاولصلا نا 2. ءا 11, م 2008. - 8. ركذز 6000. هركذ. .-

 10 رردلاو : 6000.*رردلا. ح ةيبغلا ٠١١ ةيبعلا انأ 2. ءا الآو نزل 12847. - * 4 7101ه مالنا

 ٠.١ 7401[ هيصاصةل. 01. آمحطات علل. م. 247. - *  7, ممماتاتتل 5316105011112 1. !10عموللاتكت 35م610-

 سووا ب * و0, ةعئسممل5و 5ةعععات 1١ مودجنلأذ. - 98ه. - 1. ربدل ذ 17 ري - 3. ىمحللا

 ول0ل. هرصصعع5. اعععم ليس عوأا ةزمع لهطتو ىمضاللا . 0 عم 8 ا عمدجت. - 3

 1ع ٠١ طرساء/رت#. - * وو. ءا هلمكجنلاد - ءممز نمار !02اة55عم: ءأ ؟"عرتاتذ مهتقلاعا» موعقلج

 اعازد ءمراناوكتت (نأ آه هرتتاتمصدع عجتتت 1عرت هه1ءعاز. هوه. 3. 2. مخوم زم 5. امهانتللا

 1هعتاا11. - 4. خلا رابخالا نومعز © م1. عا اال“. ]ب م. 166-165. - 6. بارغالا مط

 بارعالا . - ىرازفلا ه١ ىرارفلا 8. ىرارقلا, 5. ىدارقلا. ح 5. ءايذالا نومع: ءآء ما. 56

 ها 1[:نكاعمأ. 6عدعط. ل. ةروط. ةعرتأع م. 132 هن. ع 9. 205[ ةعبيصأ 2. 30011 11م ةنس قون.

 ب *1 ءأا مولعرع عا مو2عم5 1. ؟تنعاتك. -ح 289. - 3. باحلا  ءازجا 000. ءارجأ

 (5. هعانص) ةءانص 0 4. سوويلقساز كل. 8. سوغماقسأ 8. سنوديبلقسأ, - 0. ربراكشلاز كل.
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 رساكفشلا , 5. رثاكبلا . ع ىيسللا 2 2 نا ل 7. ريسافتلا نومعز ءا. 11, صن“ 3810.

 9 ةعبارذ ظ. انعرع ةقيار. آ.ععأ ءانوؤطت م055عءا ةعئار٠ - 10. اهيفز كل. 8. اهنم. - مهكلاسم:

 مه. ©. 5. اهكلاسم. - ىقز ة.ء نم. آعوععملانمت عذذء ؟10لعاتت“ ىلا. - 11. ميهنر كا 2.5.

 مهيبق. د خوراوتلا نومعذ ه2 11:0 143. ع( برجر 2097. 5-5 +397 5ةزوع 2 0191986 15 15

 لمعات5 موحتا7> ع يمهلنأ5 ءمر2م0ةأاةتع. - 290). - 2. روثك ى ا رقكالا٠ 2

 هجورخ . 4. ةعنصو:ز [ ل ةعرص اك. 5. عفرئرمإ) نومسلا ذ را سوشلاو 5 5 نيا سمدت

 ل ؟عنالو ىمسلا ةعذصو 066 1100053 ةانضأا. 101255 جيسلا خعنص ةهانأ 5122114 ونانلل كانطوأت-

 اننعملدنات مالا - 7, تاياكامل نومع طامرع 13 12 8ع]. ما. 227. (ءآأ. 7عئاذعءطا“ 0. 2ص ©.

 ال117 011578. 7 تايربلا حبس ةريشا قف اناياكالا نويد 1 19: ىمدصت 2٠ قمع ميول اكل 10

 ك0 دس ىفوتملا) 8. 11 ةنس ىفوتملا) ك١. 5. تاراشالا ىف روك ملا. - *4. اماهطست مهعأض8لل) - أ

 ههعمزددزسدع !. نمحتط م5830301 ةأعتتع ءاتوصتص ماآان5ك همس ما"عطعضلا11, عا آمو15 عاعي - *هب وزع

 انائ5 مدنضومعا05]1دع طاتاوتال ““ نعرتطو لرتاط]1و. - * 11. ن1 0و - ا معل'اتأ ٠١ ونانأ ه0هطأ5ؤ دع

 ماقهعتد اعتتوع هرتتاعمامللطان5 هدتس !؟ءععزا عءاع.

 291. -- 2.وعوز .٠ لَو. - فطنم 6000. هدطصع#ر !. ىقطنم. - 83. ةينسلا نويمعلا

 هغبسلا رابخأ ىفإ 8 آم. 5. ةعسلا رابخا ىف ةنسلا نويمعلا٠ كانم18 11, م. 133: ىف ةتسلا نويمعلا

 هقبس رابخأ زص هددصتادان5 6000. 1018 21. 9200. خةيس رابخا ىف ةةءسلا نوففلا ات 6000 هدصصتاناتقو

 ءا لاه نطتوسع 1عععملاتتت ءعدوع ؟10عاربرإ ع *5, 0-81 عانس ظا-5 عم1و عا ءاع. ال. كانم]ه.

 +7. انزووعهمطتمع ما'هعداممات5دزصتندع !. ماهعدامساتئكدزسدم اللامع ععرعرلول. - 2992, 1 ةيورجم

 4 ةيورهج . - 2. ىلماكلاو لماكلا .١ - بعامل نومعأ هآ م 4572 9 لكاس نومعز

 نك. 1, 7. 390. - 4. و خيسزو هل. 2. 5. )** قدس رب 8. )*» خرز. ح 5. ةنكشلا نبأذ 35

 هيج شلا نبأ ٠ ل 6. ىدنمهسالا: 5 ىدنمصالا - 10. دكيعلا |. كيببعلا. - لك 6000.

 0128269, 1١ لكاس انا نا. 8880. - *417. لع كامتسات5 كدطمقتاتعأ5 !. لع لزءاتك ةياطعمانعأ5

 ى)ه/1. - *19. ءا-هطل ٠١ ءآ-خ ل. - 995. 4 ىعاضقلاو 8. ىعاقبلا. 01. ثم

 81051. 111, هوا. 140. - 7. جحا نبز 8. طايسا , ندد 8. طابيسا ىب فقحعا نب. * 1. 210-

 مماحلأ ونهعداتممع5 !. 08[1عدطقاتتل' 0ع ززو. - * 4. ءعا- د هةطاأذع ءاعتم !. عاد سو عطا ةعاعام

 .14*  لع هالاعوعمرتعو (هر“ ضاعن مرتعاهاتمدصع. 01. 20 ], م. 372. - 9970. - 3. خذدس يوقف

 2. 5. ةدس كعب قوغاا -ل 5. ناققالا ةياغز ٠7١ 10عص7 همات5 الآ, صر. 14598.- 6 ماللمس نواب

 1[. ”6ءاغ مولس نباب انا مت. 8. 12 رقالا ةصالخ 101. 141“ طقعع !ععدصاات ا": هللا 2
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 طتص اتاطتتطاتخك هرتسملنذ مواتدس !هدعتموتتهت» طقطعأا - * 16. 5م !]. 5عزو. - 9982,

 1. ىسحاوز للي 2. 5. نسحاف. - 2. هومهفي 6000. هلن065 !. كذومهفي. - 0. تراهثو : ميما
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 هيلع ةينب الو ملقا اًميِش حبعي الو ثيداحالا ةيقب ىف عذدصي اذكو ةخباحصلا عيمج ثيداحا ىم دغلب
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 [15ع مماتمدع زعئاتسس ؟0عءوطاتاو هلاث5 !ئاعتت5 (ة5عئا. ةهلواتع عوق داتقأ , ناتتاطا15 هل !ئاعالذ داتهع زمتح
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 تصلأز 7. دانه. - *18. 77'ءلق !. 1[8هل] دعب. - 852. - 4 خلا نهحرلا جقفز 21. 50 ],

 رد“. 733. عا 7ةك4., انط]1 الاان1آ5 12212010 ع5و5وعم ؟10عاتت7, عا الو م. 327. - 4. نمحرأا جقف: 6.

 11, نإ 3184. هأ الآ, م". 13578. -2 5. لاقز و0151 -2 26. ممكز 5. دب. ح 7.2 فيس: 6

 آ, م. 480. - 8. واولا ىف قايز هل: لل, م. 428. - متفلا (!. نأ) نبأ ىلع حقفن تأ 111, م. 308. ح
 10. ىدابألاز ءان ,١ سس 11304.- * ع. 00" عمك 1١ (نم"رتفدع. ع * 10. 1"هلاب ها” هاما

 ب ع071:353 ذانضأ ٠١ 1لهل'# ءهآ -«ه«زطسوعتو ]مكعاترتام عدا. 1طأ ةععاتسواتمو ]118عم1ع5 عا 10064 ةصتح

 مالزواتن عمعاهق ة.ء أ لقتنيلك اعععدلس> 655غ مواقع: 1ع زكاسع زا1مع ءمملعع» 1. ع. كتمع اعااتتا

 ]وعانسمت ءالوارتوك. - * 19. ةمعئاتم هعتات !. ةمعرضاتم 5. عزماتعقداتم انطاتأ #4. 01. 7, م. 126.

 8311[. - 1. ن0 ةيفاكلا (عم00. هرصصعدز ؟10عاتتن حاوملا 1عععملاتب عووع. 01. الر 01. 11758. -

 عطشلا نمز ه1. 30 م. 38. - 3. ىوادتلا ىف حقفز هل. 11, م 3490. - 6. ىسدحقلا حتفز
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 ءاكلل م10 3232 ءا 82259. - 7. تاتكوز 5 هبافكو. -ح 10. ىسرقملاو 1”. 5. ىددقلا 15

 ممءماع. 01. 01عمام ]آ, م. 347. - ةيادهلا ىف ىنايز كك "1, م. 484. - *9. 5:«مووزإنو ح مائم-

 معمتتسأا 1٠١ ظععاتتكأوم لع صاع“ ماعاماتمدع ؟0ءاننت ء>ئاماتعدتتاتمت كاتم عاناتأدع ماعصتاته , ن3 3

 مترك هوصءاتاهات5ذ مع" ععامع علتاقع ةاتتا. - * 12. نريزإ - ءرءاعملتا !. ءتزاتك اطا'وطاتق 5

 ةصماععاناب ءاعي - * 183. عا لعوعرتطنا - ءمصماععاتاتع 1. عا كعسصسصعمت م72[ زطأ ممم هلمع

 ادنلع انطرححسص ىسست 111014 وءل61 (ءا. آآ1, مل“ 3239. ءا آلآ, صل“ 183867.), ءزاتكواتع 0ماتك 7116-

 د0 30 ءا - هادم“ (ء[. 7, هلل“ 12142.) هجتا]م عع ل0]!عدتلاهاتتللت عزاتك 0آطؤ5عءامتةلاتلل ءمصاتصءأ ةء

 016 ءانل|هلع5 عزاتك هطقعات135 ءمرصرتاءعءاتاتتل“. - 71من. - 1. قابز هل 5, م. 657. عقف

 بيبذل ةريس ىف بيرقلا 01. 111, م. 085. - 4. ىقايز هل. 1, م. 408. - 7. سمخل ناكرا 4.

 هرد65 م0 ةسومّخل ناكرالا٠ - 10. رامقالا !. راثوكأ انا 8. 5.

 876. - 1. ىلحر 2. ىلجم. - ماهفالاز 8. ©. ناهفالا١ - 4. ىمرمولا 8. 5. ىرمؤلا .

 ّك 6. راعشا 1 ل سر كك 7 قايز نط 07 6.651: 9. 18ش. ولد *11: 000 نعد

 لمعتنأ .٠ زم لان5 !30ن0عمص ةنعام» ةموع متطأ ءديصتمو ططاتلأاو ؟1هداننص 06عن0عصاتذ |[ "قلت

 دات0للومذوركنصب/ 7ععااقكلا. - عرععص ماو" طتزاتق انطاأأ م"عاتموزووتطداتمت عأ ماعاتتسو هعمماتتم ءمصاتمعأ

 . 402. 01. ةئافعطس ل. ط©طسقت ال111, م. 578. - 877. - 1. قأيز هلا ال, م. 52

 5 تاحشالا مت: هل. ]آ, م. 1142.-- 92 ةدراولا ةخاكسأ 0 ةدراولا ةامسالا 11[ 10 انأان15]1 هعانح

 اة

 ءعماتع5 عا همهصاتمناتدل 81185 ةتتاتعاتلتك ةاتطوامساتاا هط 11. [كطقللدذ صمد ةعتماتتك ءعقأام 01, 7. ب

 سم ناكرا م. 375., رجالا تيربك م. 383 هاه. - 5. ءاال رمز هأ. 111, م. 4488. رهو

 6161, 0.416. 6. قايز ١" ملل 9508: - 8. لاصولا ٠ لاصولال . َ- رداب 60 دراب , 5

 ردان٠ لس 10. نافملا حفف : ©: ل1, 5012 5515: -16 2-595420 7.9 |[: هاما. دك 0

 1ءوىنو .١ !(عجععب - 58ه. 1 ىمالعلا رمهسفتز تأ. ]1, 01. 3318. - 4.

 1:70 كيصولا 111, م. 44. طيسولا !ءوزات. - 8759. - 4 نودلا نانسز ل. 5. ىيدلا جاومس 35 ٠

 7. ةيكافز ت1. 71, م. 13412. - 8. قناللا ح قداللا . 01. اطعا>. ععموت 111, م. 1.- *19, 6ع

 قد 1 وب

 لهم دل 2 ةمذابرلا تادحوففز هك 111, 01. 4620. - ةيميلسلا تاحوتفز © 1, م. 118. اناذأ

 مو الص 2. 201.

 ءوكات امهدمضتست 1. لع مطجئاطسمم 5. اهعاتت هانت0115 305ا نام. - 880. - 1. هلا جبع

 ءارمأ م0 ءاملع 5ءتتماتست عوار 0000 قل. عا 5. ءاتؤصص طلع طقطعمأا. - 3. ةماع اشنا 2. ىكرذ

 1موءرتتا,. - 4 ماشلا تادحوتففز هل. م1. 8920. عا الآ, ضل“ 14602. - 10 نامقع' ىبز 5

 ناميلس نب.

 8816.-- 9. ةيكملا تاحوتفلاز ءكء صضص 9215. - 882. - 6. خلا اوظفاحز 6 00

 11, 239. - 888. - 92. رجالا تيريكلاز ©. 1, م. 9747. ءا 11207. ل 83. سمت:

 مضتر 2: مقت, 5. مقي. - 7. تدعبتفز 4. 2. تعيتتف. - 9. بيطلا نأ ىبز 2. بيطلا دا.
 5 هتركاذف : 2 هتركذف . ل * 17. كنز ع 305نتموعتنوأ .١ واتم0 5طعتلاط - زموع 5ع موعرتقأم ع

 8811. - 4. باتك ٠١ باتكلا. - 9. مانالا 1٠١ مانال. - 10. كم ةدلجلا: 8. 5. هدلجملا
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 00مماهانم: - ج05عضرمام ]. دلصماحااتلت> عاوأار طمع الوااي121ع3 ععع2510ع/7 اعالاتتك 3 005565501'ع

 1 همت عا ]لق نا آل ىارمع 1/1 - (ثوموعض# مهآععاهتتج ءمصاتصعتع , عا هبط طلق مددتاعع ١ 5اطعتاكط

 لييلقر» - م - 0ث: كعت ماسبب طمع ؟هاسصتعم ءاتدس "عععموز هدعاتت اعدءاتتك ه 11101 417:11:0 طعن: لكطأ

 1آؤ م]عرم - منو[ععامسمص عا اضهل0ئالهصع هدنذلل زذضص م؟ةعاعءاتمصتطاتك هلد عم ]موو 2عععماهتت ءمطاآت61عر

 عا انطرعتمت طسمعر نتنأ * ةصاعو زم م055عدوزودع آالتانك ؟ظدعاتاب ةعتانف 10 م05565510د عانت ءلاتك !؟هطاناأ

 انس وزأووو. - 885. - 1. رخآ ىقز ىلا 5. رخاوأ ىفء ح 5, ظزرز هلا 85, اول حا 7
 مادتنلا حوف كا مل. 8907. - 8 خلا تمملأ حوتفز ها. 11, م. 140. - *  2. ع ةءةلمأتو مئ11-

 هزعوع .٠١ ع هناطوعت ماتم متادانق 0[101ان (عامسلا) 1. ع. عمزلاتلتت , نانأ 11ةنط 1ععع25102ع12 51لانك

 زرد م:هعاععاتهمتطاتك 201 دد> 3عععم ءانةلتأم

 2386. - 2. نوضتي !: نمضتت 2 ىواضييلا نع 7ك ف3 ىواضويلا ىلع . 0

 8500. - 7. (1. ببغلا) ببغ حوف: ل. 7, م. 185., انالطأ اناد]15 انطاأ اساععع» |6عزاتنلاا.

 8 نيدعاشملا حوف انا اآدلخد 11, م. 308. خازم ءملتعع !ءامداعصكأ طاتزاتك !ئطاتت (ءا. 09181. م.

 522.) ؟عئاند زمك عدو هدتلتصع لام !ععاتضاات': ىيدغاشملا بولق عيورتل نيدعاجملا حوتف ىو 60 11518-

 انممعد 5. ؟زءاممدع طعا]داماثتنلت 52617010123 20 ععاعو2005 ةطأ17205 عممزت 13111111 11775160111111“ 6. لس

 * 9. عموداو 12610]/(ههبنأ - |اعجتسصااتل' !. 8 عال منم# 0ع[عبل ءاطاتق, وناتت - [1ععزاات7. - *5. ءا

 ءمرصتمس عت امان ذم (0هرمصانال ءمصاتمس ءداعك 1٠١ عمصاتصعصاعع. (0هصحدس ءعماقتتالك ]0 0012011138 - * 8م.

 زم كاهاتممتاتتكؤ مماتات5 : زص 211ععانوتأاداتك صتوتواتنعإاؤو. - * 15, ةمععءامماتست 1١ ةماتتتاتمهل5 237-

 دالعدع مهضالءزمانت .١ - 87. - 3. رودحصلا نامز روقفز ©. آ1, م. 110. عا ال1, ص“ 18817. --

 7. ىيجنلا ىنارخل ٠١ ىيجتلا لاول. 01. 30 1, ن. 420. - ىكزخم ]. مقتو. - * 13. 1147 طناف

 لال زانق ٠١ 11-114: 1 لاطت. - 888. - 9. نوميلقلو هدصصعك ءم00. ءا 1ةفاطلطقممة0 عال

 01. م. 589., انطأ ععءاناتك نومملفأ 01. ؟؟عصتس 1. 1. م. 296., ناتأ 162012613 73

 داعمت عدلا ماجاوأ. 0[. 30 م. 589. - 110. خلا كلذ ىف نأز كن (ه1. كالا طا * 15. (16-

 رعود ((نه]ةددامز ٠١ طواعسمات (1"ة1روونيرو ح 1س. - 5389. - 1 مهفرعنو ١ ع[ 001. !],

 274. - 2. 56259 ىاشك - وذ ضيف ىا طعضستئاتعاتلا12 602012 عامام ح * جدل 0 ع0 - 86-

 آ5 1. 0 11, ءاتزاتك 523115 لان>ع عذأ هزتتضلا1 12 01111123 , 011 20005 50]انان1. - * 14. 155

 ٠١ سلوءاتلا. - 890. - 1. قايز هل. م. 404. ءا 405. - 2. ىنابانربالاز 8. ىزابائرباملا : 5

 ىرابانربالا . - . ةيوكأز كل. 5. ةيموجحت. 4. كئارذل نئارفز ته. دانمتته م. 518. ص. 802. 2

 * 13. ؟نلذ5وع اهمعو - 1هموعانمت ]. 1م عم اهصعم ]21017عاطآ3 01501عاه طلطتاو 1011152 5٠

 891. -- 1. كولسلا كئارفز ءا١ 11, 7. 149. - 8. ءافرظلا ةفحتز هك ]1, طل 2018.

 انطأ اناتات5 ماعمتتك !عوئاتتتل“ - 9. ةيوسلاز ك١. 8. خبنسلا -ح 10. (.4,بز 5. فلالا كعب 9".

 *17. هوما .٠! درع. ح 82992. - 6. خلا فقلخ ىئذلاو هك 00. الاكل, 2. 1

 10. ىوليلا: هك 30 م. 203. - * 19. هنآ كلبسولف ١! 01 كلبسعل. - 898.- 1.
 اهالك ٠١ اهالك. -- لئاسملا لح ىف كئارغز تأ. 7, م. 251. ها 252. - 2. تعاوقلاو: 8. 2: ٍْ

 كداوقلاو . -- 4 ةركذ رم ذ هك. م. 227, ع * 4 ةغمدودب .1٠ ةغهبادبم ح * 19: هزاتذ ةرصت60 1

 نانن 113 لزئمتتك ءوا, - * 14. ةمعامر عت طقطعأ - ءوممكعتموأ 1. ةتتعام عرج طقطعأ,ر عا م05ا<



 5041 '[هر», 1الء, 304-43.

 ونتحسس اناداحسسح 111141:]/5(:171 هأ - ه]ر]1 في: ءأ- ار علام ءملاععت عا ممكاوتتحس 1عوممصعو 20 نا136-

 دازمصعو ةهنعامت5 انط لود ءآ- /مويناعأر» معا5ءتمولن. ع 89/7. - 9 فرصت 1 فرقت

 مس * 4. نتحمل 1201511115 011ةعقزأ .1٠ نقع طعضعل) ءمصاتصعلا 5. نتتقع طغاعلأذ لعاتعزنرب - * 1

 *<و1. 12105 هلثن 19/7692. ح 11 هءاتععار وتل مدععست نندعضتمأ 1١ طمطتتص ع5 ةعلللءعا ةصاصل ةللق-

 مازعزو. - * 10. (عماهستمتك !. همعرتدع, ونانقس !طمصتأ نزانان5 ؟هععدوزا. - 8©:و:. ح 4 ملعقبو :

 1 0: 6 مهاعتبو نأ اذ. 8. - * 4. هولتفدوتلانل 1١ 12200011113 ([11365[ا18. - *  5, عت

 ممر وان مصنع ةعلا, للا ص ع.

 896. - 5. ىزووألاذ 453 نوزولملا. ل 7.كثيزمز كلل 5. ديري. - 9. ديشولا نبا

 15 ديبشرأا قار همز هلي هو 8. همكر 5. هل. بح *9. مز رهوت0 بج طصماتق920812 ٠

 5ع0 مورخ ركهأ ل ل لات150005ان05[1 ١عااتاهاان13 ءعووعي ب * 0. اننهعامكت ةدعاز صماتاتف : اهعاعا, ل

 89:7. - 1. راجيالاز 7. 1, مض1530., تطأ صمصتعام ةانعاماتا5 01 ئار تار انا ؟10عانتا, مقهلعا

 ءأ ظاتتك انصاتق 10عمموتنتع عووع ءانعلتاان. ع 2. [,ل“* ةنسز ىله. 5. 11. كاس دود ىق. ح 5. باتك

 خيافكلا زمانك طنكانو 000عا]ا1. ل 8. تابقلملا .٠ تابقلما 1. ء. هعضام انانتآص 0زةانتعاه.

 9 ةخيهلا : كانماه 1, 21:6 1401 : ةيهبلا ٠ - 10. مانالا 1 مانالا . ادخ * 107 376150 6 .٠١

 م. اعتمر. - * 16. مدعصافع ءممععماو ال. ةانمانه. ح * 18. للءاراورءأ ١٠١ 11ه برعأ ؟. ظظءادأزب ءأم

 تسود 5-1 كش ( ةيزعلا خلاسولا ذ أ. 111, 21.0228. ب 2 ل 10 رمز 16510

 نتنم. 01. ], م1. 1401. - * 1. ءةمدص ماتا 1٠١ ءمردتصان1م. - 8999. - 8: ىدنوا كسلا ضشا 3

 هل. مر. 8997. عا الآ, ملم 14001-14599.-- 90. كيد نبز ىلا 0 دومد 0 10. حرمت ذ

 101055 حور .2400٠ - 1. 805[ [بما] ذص 5. طقعع 3000صاتتنل: ىذلا هلل كمل حرتنلا لوا

 خلا نيحلا باهش هيصتخا ليوط هذاف ه>ورش نسحا نم وصلا نأ هيف ركذ خلا ناسنالا فلخ .:-
 7: ةردوح : م 5 ردبح. - 8ع. 2051 نينقالا 2. 2. معمر 006 ؟ءعرنانذ ناولح ةتيظذ 11156-

 "نا. - 9, ؟بث خنس 6000. هرحصعنز ةلصع لساحأ ببك ةعتاط ءولاملت عوام. *  6, 1 - ]1"ءعنمنا

 .1٠ 1-1281 ءممقل/و. ع * 11 قكرعو ةسستتاتل 880 1١ ذم هلتونم هممت 20 0ععولعرتت 830

 معراتسعصمأل ان. - * 15. 076 ءاع. 1١ 770 (ت5ع. 12.6 لانض. 1374).

 3012 ك6 ءنالا ! مانالا 0 لإ ىيدسلا د 2دقلا 5 ىتتيعسلا 2" <
 الس عرحتسأ 1. 1!!عرعضتصا. - 2402. - 6, 1ؤلز 8. 2. نيد 8. سيفعل .١) © ىلازاعفلا دبيفح.

 01. م. 400. حج ة1بلإز للم "|, 2. ةملا.-- 11. عفر | عقد. - /4083. - 4. هيلز 8. ملء.

 07 ىراكاذسلا: كا عر ىراخمبلا . ل 7. ضعببز 4ك. ضعب نمر 5. ضعبد نم. .-- رمكابوز ث

 رثكأ نم وو. ل 8. ضعبدوز 4. 5. ضعب نمو. ع 40. ةردب>ح م05 رديح. 740071. -

 3. ىلاوتشخاكلا) ذ. وقفشحجاكلا, 8. ىلاونشحاكلا, 2. ىئاونذشخاكلا, 5. اوفنص ىفاكلا. - . 4.

 ىدذلا) ى. 2. 5. ىهذلا. - 5. 2051 هيختنا ىل. 5. زموءاانات1: اضيا ىدابالكلا دومدت خوشلا .

 -  بخقنملا جاهفلاز ها. لل, هن 18258.-- 10. ىجاتلا جئارفلاز كان مس“ 8948. - 2002. -

 2. فلاو ةرشع ىدحاز 1“. فلاو ىدحا. - 3. خلا ةماقملا هل 1, مل 1200 عرش :

 8 حرش. - 60. ىفسنلا 5 ىف . 18. فيقكحلاب : تأ. 11, مي. 2716. ع+ . 10. سيردا :
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 5. سيوا. - * 5, ءابزانك ذاولات5 داهاتأاك م73عقعلاباتمأاتل' !. نتت) !ةةاناا[106 ةانه كاهاتناو

 مرمعاز غو ما'ةعوعاتأ موأأ عاع.

 1006. - 1. رضحز لله 28. ءءاتانك رض. 06 4 اذا 1 1- عرش 8 حرمت . سس

 انيراملا: 8. انبرالا' ٠١ 'انيراملا 22: داشراو و هل 1, م. 474: نإ 26.1217 27
 اندك: لك7]/40“. 01, ه0 11, م. 413. - * 3. زماعإ]]ععماتوع - ءدياعأ 1. مرنم 2عءعةةزاقاتأطاتف

 ممواعلك ءعاع. طلستلتوس ءانءلاف ةععطعاأاجم) موعاعمت ءاءماعاب - 200”. - 1. ضركاق 1. ضكاوف.

 2. ةلامز ى.١ 5. طلع ءا هللزؤ5 معمءيوسص 11. - 4. ىلعز 5. نمد ب ىلع ىضاقلا

 .٠ ىصاقلا. - 7. ىقارسلا 4. ىنارعشلا , 8. قريسلا , 5. قارصلا . - 10. تافيرعنت : 8. تاعبرفت.

 7 *9. 01[ ندفتت 1. 017:43 ىدك لتعاتع كد. انطعت 0من. ع * 19, مرام موو بح ذمكع-

 كمرنعو ٠١] عمطمأل عا مهماتموتنأ 1, ع. ه200ع5در 010150106. - * 17. عا انطعرع ]1م0ع ءدهقاتتق - 8ع-

 وناتعطوطت» 1. عا انطرختمت ذملع عدها ءالا1/م44] ءا-هع/ مآ ذمكعتماسم ذم آ]كطم ىو وينعمرتتو ع ةطوهلكأ ا

 1 عجام5 ءدأ 5طعتاططت 0187ه, وأ عااتلقهاتمصع5 عأ ءمصكدمعانتم عمان 1001ءدالممعطط عأ 186
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 6000٠ 01211165  ماث0: مالسلاو . | 27. ديرغلا تناثلا آم [آ, ص 14577.-- 8. ىيدلا نئاصز --

 8 مىيدلا رباص . 01. م. 428. #8 م ماعم كرا حلي +1 ع لددطلاهاتم8ع كءزا. .متاصتستا |1111



 505 1و 117, 7. 430 442

 16ععجلا15 دزأ معع معي - * 3. 0ع هرتعامتو لاتتتع ءأ ائطنو 1. 0ع ةتتعامتع ءزاتدواتع !1طالو.
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 *3. لا 606؟]7 1. 3: هاعن0ء] (11مأش006]) طتنع ءا هللزوك. -ح *15. ]7 - 8:1 1. ه1[.

 21012. -- 4. ةمهملا لوصفز ه5. 901, م. 14858. - 7. لوالا ل١ لوألا. - 140, ةرعر ةلثدك م.
 ا 104



 مم. 7]1. رم. 442 506 #450١

 ب *4. زتاعر» (طعموومطتقمست - 0لعوعتماتمدعرتت 1. ]ماعم اطعموومطتحمت ؟؟ععوضت ءأا ؟جاوورت. بع

 /85(1(1. - 3. ةباتكب 6000. هرتمعو ماثم ةباتكا ح 6. نورشع رالسلا : 4.5١1 رع سداسلا . ل

 ل تاس ع نورا كم هل ا رست * 9. معععوودورتلم 1مءماعمات 1. ة>«لئكاعماتقع ةطوواتتاع 56ععو-

 هور1وع. - ايليا. - 5. ىلبالا ٠١ ىلهللا . 50ناماأ 1. 1٠١ صل“ ١» 767: نيمال نيب 8ددولا نوكسب

 ةدوتقم اهالوا. - * 5. 2ز1)0 ٠١ 4]20]. - * 9. [ةممن11] ٠١ [ةهطاآن]. ح اللاتقء ع 1. نك

 همي ةنس ىقايدحز ل. 58. (4. 54) 1.. ةنس دوك ىف قوتملا. - 4. رثكاز 0. 5. ارثكأ لقو١

 0. رهظأ كلل. هرصصع5 ؟هرئامهكذع مانو رهظ: ءننص انطعع» طهدلط (ةملع) ةمموضءاتعاب - 111

 ىنايليلا: 5. ىلاسولتلا .

 11116. - [ جوصفلا يلح : 60 111,0: 4631. ك5, عدو : ىلا حرش, هنأ مشو ك

 لامع عال”عمقافع ١٠١ ةععامع 15غ ةرع (ندحع هرصمتح هرتتمتطاتك معمرصتكعمع اذنععع تال. 01 ةطقطع

 ممكأ. م. 183., ةكالناتلك» م. 229, هلم. 2., 8عتواعع ام هل. هون عل. 1عقطاعم م. 18. ةدانصأ ةهءاناع

 ططتقأ ءا ز1لعيصر, ننأ د 1[هنض 0:0طقذمد» (ةلطا. عغمف“ 1, م. 110.) ١74ه نر و (ةيحابم)

 ةصمعءااحصا[ستت - ممعع ظاعزؤءطعع صع 00هعءدلأا6 - *10. 06" ةأرع ٠١! لمت" هددةأتبعب بح

 11[. - 1. هازعو 6009. ل. ةازعو. ح رايت 5. ىباخلا - 2. هيش ىبز هلك ه0 1, هس 228.

 ءا 11, مل. 2302. -- 6. ىف كيلو :61٠ 20 1 ند 20 9 خلا عراشمل ها. 7, 31.

 ب *2. سصعضأو اعاطممائا101 تعال. ناتحع (ضحتعلا6 2660027300515 كاتصأ 20 مععوطلاتلت. 01.

 اتملماب. ىلع ا". 425 (154), انلطأ ةنتعام» ىدردورسكل ىقهيبلا ىلع نب نيسفخل ىب حا ركب وبا ةم-

 معااحاسس 01. 1اطم اكطقلا. تل“ 27. 31هرئاساتك ءدا هن. 10606(458). - * 19, ة1أد: 1*'م1ءتو ٠١ ا[

 1[. - الئاه.م - 6. آم 5. ه0 دهحتضئامعد طنع اهنلقاس" انطع»: ديع ظفاحلل ليخل لئاضق

 ىطايمدلا فاخ نب نمولا. - 8. ماشلاز ى. 5. رعاشلا. - 10. حلا مالعالاو كي 1, هل
 952. 47496. - 2. 1 عاناتو ماشا لئاضف 1م 2. ”عءاع لع5دادضأم (ن[. 11, مد. 2234. - 4.

 نيكبتلا لئاضفز ها. 30 111, م. 141. - 9. راكنغيز ه000. راجنقب. 01. 84 11, م. 117.

 ظلاثر 5 ل 10: علالإ قرع ]انآ !ننكانتنت ن02عالأ اان. 11. ظرضنخلا ضايرو ٠ 1[ ععاع اة

 1ععأو 600 ةردصخلا ضار. لع همكاسدأ 0داهأ. اتناطاتماط. هرتعمأ. 5منعموعا“ هلم 55. - *15. طعن

 1”م115 ١٠١ اهعءرب ]"ة/غ5. - 14050. -- 3. رشعلا ٠١| ةرشعلا (5 هرشعلا). 01. 19, م. 44. 57],

 م. 142. اذه. ق. م. 155. انه. 9. ءا م. 156. انه. 28. - 5. ىزع !. ىرع. - *5. ءادصم-

 طود طع ناخعأا 1. عاد سما ةهطع ا عر عا - لعععررب ع ةمصان7 13 هامان 1. 0عععاتط 50 0م

 ممم عادع اللمضحنص , نستاطدك 8[هطحصتط عل م25035نن ةممم0 0016. - 0. 20 م. 44. - *8

 عا-ووطعس» (مرم عاد ةعطص) !. عا-ةف طق عاب ع امان اع5و - معممانتوع .٠! الاتتناعذ5 5

 اا معد م"هردالعاحع ةمعام“دبصر, نتتاناتك 8؟هطحصتتت عل مو5ه0ل5اتنت 5م0م6[)020.-- * 9. لمقام

 مرامرب - تضئاماتق ماه متعامتتاناتك !. نتهساتل> مخمل“ 0ع اناضااماتطاتخ مانعداتاهلدصت .1٠ ع. مالت ان

 (عع دسم اللتلك لعععيم) ممكعكاهصاتطاتق, مموداعم» لع كتضاتلتطاتك نمئاهاتست 1٠.١ ع. 5108ات10ان03 (ءاع

 زالز5 ترتكز ممدعفامماتاناتك نجلا - * 17*23. ءا هج ءومازاع ح اتدل0115 ةذاتصأ 1. ةصعامأعات5 اهو

 نأ عذر نيحع زالتك لعععس لسع كيس هلتتك ءمصصتتمتو ةندصار طذاتمدوع هددصصتت ءواتتماءءاعداع ة[-

 [ممرععاز اتنط, نانوع زتك ممماتح ءلدصأار, كداتمدع هماتاط عاذعد عا نتحلعد دامعاتلل عووعمأ 0عا200-
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 داموصاع ةتاطزن_ععينعار لعتلملع عذر ننهع 0ع (ما0ه م:5عاقاتطاتك ءا ةعاتمصتاناتك) (2015 ةاطصأر وناتقع

 لأعمتاهنع ةالهرحتسم لركمرحسس 1م[ عما ع5 كانصأ (). ع. مائه ةتطاتست لت عصتاهتع ذص )1105 ممد ءقلتصا)ز

 ممرتنم عقر وتقع 15|1!1 ونتتهاتتم7, ونتتأل ما'همطعأاقهع 516665501ع5 ءلعداطمماتتل'ا, م"0ما13 ءلقضأنز أ

 لعداوبع ءور نينوع لع مطعضات5 ةزصوعت]هدحتطت دع ال5 [230)ز5 ةانطاع

 2/451. - 59. سيرفلا نبالو ذ 2 سيرغلا نوبالو 5٠١ ١ سيرفلا نبالو. 601. آطئط. 01855. الر

 مل 13. 252. - 2. ةنيدملا لكاضفز ها. 11, م. 144. - 3. ةكمل 000. هدرصصع5 مله اك.

 ل 6. هللا كييعز 2. هللا ليع. - 10. ىدهملا ء000. 012125: ©. ىدهملا باتك 7, 01. 58.

  ظهأر انآ 111, 21. 079 37, ما“ 11194. ءا الآ, مل“ 148589. اعواقمأتلل, ىدق ما1061ع7ع0011173 535

 ؟زلعزنر.- *7. 01-2821 ءاعاطو !. 81 عاعلاطو. - * 13. ءا- م1112 !. عادم ءعز112.-- 2582.

 4. راكحلا : 5 ىراجحلا . ه1 نال ]ذا 0 29167 0 رايتعاو م00. هدحصعوز 10855

 تارايقعاو 5٠ ربعو 5. رابقعا تاوذو. - لمّوال. - 7. ميمثز كل. ميمالا. - 410. كيزملا للضفز

 هل. ]آ1, م. 61. عا 160, - * 14, لع ظيصلم معينا ءعام 1٠١ لع ظدصلو 7"عرتبمر72عن. - 2052و

 8. ليسالا ماظقز تأ. ], صلال 686. - 10. هدا لتارلا م. 8, زمكعائانلا 1: عرتاتو : لئاسولا راغخ هلو.

 - *7 ا نا1320113121 1. 5ع0ل 011310113101. - * 16. 1[ قعد 1. 816 وزا“ ع موتتمءائاقك ٠١! ءاععوضج

 اع للعام.

 15. - 60. اوهقفتيلز 0[. 00. ]ا[, 128. - 8. نومعز كل سلم 8479. - * 19. ءا

 ةلصتهدتالم - ةما:انطا15 !. ؟عرطو مو12:3ع5عءانعو طانزا15 (ممداعمأ) ععطعء75 هءعلعصاتوع همتطنا 48

 معمر عرسزاهاع5 كه]تاتمصت5 ذص ةصاعععودتنات عا ءمج0نعانم015 معائاتس عنا, - هو. - 9. 1مر#ز 8

 2 ونود 9. رعود ىلقعر ©. 01. 8190. - 2:59. - 1 ىعزالا جحذم 61 الر 22: 151-40

 9. داشرالاو تأ» 1, صن“ 509. - 0. رشاب وبأز 4. رمابوبا, 8. رعاب وبا. 1.656 رساب وبأ انا 2. ءا

 507. م1. 380. - 8. ىدحاصلابز هل. مدن, 7701. عا 18023 ], ص. 87. 140, خيناقرفلا ز ا

 ةينافرعلا . +11. كادي ةظض فى“ ١١ كلاي 7 ق ولت“. ح *91. "وع هةعععامع ]. و11301

 ((0جعلاتسا هاتلاق همدصأمو مائمم115, نا13ع ]1ص 0601320 ]طاعودتصأتات1, آه ]1ص عانق 5711863 طمع عا 10

 ةلومل ل عورلع عا عو طمع 7000 ءدعمازءورنع 5ا00عصار انا زل. ع. طمتتعات 11018221226015 ذام ذام عووع

 لاءنصازن. - 2460. -ح * 1. ةمممطا ا ععصطحاستس ٠١] عي ةعساعساتةنئنتت هلا10515, اصاعاتتم5 هلة علطتة.

 21461. - 2. ىكرت ةحالفز اهنأ5 ءعصتعوواتتت 0هصقاهضاتسةردوأل ١ 01: لواتت. 3ع. 1846.

 موازإ - هعمام م. 278. 3. عدالق .٠ ء ةيطينلا خحالفلاو © 1, م. كد. حردظ 3 حالف

 حاوم لا : نأ. الر ص. 488. - ىصتخ# ىف حالف: هل. مل“ 7519, - *  14, عا هتك ةيساتعاتلتو ل3 عئامرتسم

 ءمرصصماحاهص ل1 1. عا هرب لزعتام5 ءمرصماتعمردل) (عا تاه ءمردصماتاقصلل). 1. ه0 111, رم. 65. أ لولر-

 معواطعر. لع طقطق0. 1845. م. 112. - 262. - 3. اقيطويز تكل. آ11, م. 96 هناا 10

 اةلسجتاملا : م4 ةريتكملا ٠ ب *83. ءممععماستسس ءامدتذاتاوع !. :طواطصت 5. اهعادتك 21112215 30ةاظأ ءان.

 ل * 11. عا 5دمزعماتقع ط١ ءا ةةصتعسات5 ءمصوزالل. ع * 12. معاعمه1وعتدعز ممم: ععصعنع

 المصت5 ءا ءمتاتصاتمصأ5 (هعمأ ريعسممعسو مث ي30606ع). ىلا ؟10ع لعظصتانمصعمت ءوصر نسمع خروطعد

 طلك ؟عرطل5 لوصار زملند الر مر. 30985. - (62.- 5 حابصلا الف: أ. 0-0-6

 3. اموي هدرز لل ةدايز ٠ ل 4. )لضنز ل. 5. ليضفت. - 8. ا ل1 تك رخل
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 و 11. 464 2508

 تا ظرمدسملا : 4. رعشلا ر 5 هرعشلا . 2-0 كتييينثز 58 تيبهذذ و زن. تعهم مف . تك هثركذت ىو :

 ءآ 11, ملا 2866. - * 17. 7ع5دماتلز م10718164: 0155118515 (ثهبنف) 1. ع. صتنطتل 11

 لعممرست] محاتمصعت 015دا1”1856نأا. ع ا - اخ عاعلع !. ظ1- ظ هنللك. 01. 80 11, م. 271. -

 < 18, هرئانأذ ءمعاموأالذ ماعصتتك 1. مهكلد ماعد3. (1. 001. كالا, 119. ةكقتكت]1, 41. 55311,

 140. 26و. - 3. ابربز © ىطلماا. م. 229 (48). ءا م. 559. ءك. 516 (9)., 00812265

 زم 8ععاط ءمءاتع5 تل. ءأ الانعام“ م. 268 دونر للعم م. 271. طب 1م 1ةطتتقأا !عواتساتتت' 186ع: رصمبو

 عضاوم اهيفو ةفاند لاكشا ىلع توومب ابريلاو ريكلا طرفملا ةويظعلا ةراجحلا نم شاربلا اهل لاقي ةينبأ

 شوقن ةينبالا هذه كو اهميكلا ةءانصل تمامع اهنأ ىلع لدي رهطقتلاو دقعلاو نس فدحسلاو نكصلل

 جلا ىت ام ىردي ال ةيطبقلاو ةيناحلكلاب تاباقكو . 26 هرحند ابرب 7١ 201. ها ظاءان. آ, م. 270. ح

 4 0 000. 01225, 1 جر دهس 5 تمار نمذ 2. معءاع تعماد نم. د 7 نوذغلا

 ةيلخلا هاء م. 251. 9, غتسلا نونفلاز كل ]آ, م. 138. ءا كانصته مد“ 8471, تطأ !وهقع لله

 1ءعدمصأانل. - 11. ]ص 5. 30 1231251062: شاقنلا دطبيعس كال بتاجدكلا ” نر راد تح *و 726ري-

 6هآررج منن عززت: عأ 1. ]9 عزو - ءابوبم ميري عآم ح < 6, ذم ممصتتسعمأام [عماجدع ةصاتوتم أ. عءذص تانتستف

 اهرصمات [عماوجردع ةصاتونت. - * 7. عا طعاطس ك 1س0للعلا 1. عا ءأر لص ءانزات5 1031115 (عءاهاتلذ

 ؟عمزضعأر, معانكإهصعس !1معاتكذلا, مع الانتستت الأزخ0 1001500 120[1ع7عام

 2166. 7. ةيسراف ةلاسر. طظدئاهأ طلع انهعاملت5 صاع" ءملذءع5 ؟ةملمادودعم8ع5 (1[. 1.

 دش 8317.), تطأ اناتلات5ذ ماعمتع أه 5ع طقطعات لالخ جاوذو لامأل جتاوف» عا مدلمتاتع معروةزععب 560

 جيوات]ر عع دععلماتتك عدا. آمعامأأا هت يلا رمطلا فطنم 2 ىذلا هلأ ىمللا 10 قل. ها 5. مموأ

 لامألل طوعع 200115 ةاتت[: ىنويلا هركذ لالأل (5. جتاوفو) كتاوغو ٠ كا 0 1 قريشا 0

 الما. ءا ظدعاض“ ل1, م. 2(356). ءا 416 (1). عا كانما9 320 11, م. 381. - 16 ىريكلا 0

 ىريكلا ةماطلا كا. هو. اكل, 34. -- * 16. 11هنرا مانا ١٠١ 1ءارفسءع]نل. - )6. - 1

 ىالا ليصاوغز تأ. 1, م. 497. ا1م. 6. -- 7. ة*» خنسر و100 ذه 8. ءأ 2. 1ععااتتلا هامان ععاع

 ةعراماسمب ءعد5دع مماعدأر ءانصت ةيتعاما اناتتاتست 3280 049 2ط5019عرتلأام 0110 10 ن0 2201515

 هلا, ءرع هلثأد 1هعأ5 دممد ةمموضعأ. 01. "0. ء. نتا 9288. - * 5, عا مرتتسه (01205 1. ع. ءةصمااقز)

 1. عا ءومتأم (ضنانك). - * 16. همم [932 5ن.ز ال. ذانمل35. - *90. م05[ 01105 ]. مع“ 0110-

 رات ةمانت دان هدعمت (اهدعب انأ م. 473). - 168. - 3. ةنسز 2. ةتلث. - 4 ةيرديلا هكاوق :

 ل. ءان20عرتت !1طالاتا2 21. 8088. - 6 خلا هلوأ 1 مئات 10مىع 019ر5 عوأ 5 ؟لعصاطأو ,

 نامنطاتق ءمل1عع5د صحتطت همان آمعامتانصأ. 20 دوغ تييعنذأ تل ]مك عمأ 22علأ16 زم اعدءاتت كمثل املع ىلدو

 امهف ىنقزر ىلا لل. 7”عدنات2 1102. 7. ءاملعلا شرع .- هلل جمل سواعد زم م:3عاوأن مدع مالت عقح

 مألات5 وندعوأاتأ, جه( ؟عواتك (سعاتت 8[ناععةتاط) اهب وعداو  لعجاس :2علأو زد م:2ءادانمضع (8

 00. ؟كملمان. (. 3١ ءا ك4ك) اعوئاستن. 1عاملع انص. 10. ةصاع قاوط ىنع 11. كطقاتد, ودعم طلع

 انطلودع دعا د"ع ؟10٠ع5, 161202 ىلع هب دللأ جف ام هرصتعأا. ن2 جهتتعام# كلمعاتل> ءوصتاح العااتأ

 انطرند5 هزم عملدبنعو ءعودع مماسعتأب الك كامجتاتك 1مئاتسصس رتععاتال دنع عا ةدعمع همددتصد مائ0 م1198 06-

 للا. 80هأمكدع 28. 1عطحالو دانك عد ؟ةلك طماضتنات ءةمئتاتتم) ]آمئاتل3 هم ىعوولا. - 01. مممعاعععل



 529 هر, .1١ م, كانق | 0

 الآ, هش 13434. ]0 ىلا. لعج انب درفر ذ) 82. لعج سودرف, ذ5 5. ىلعح ام دوذ !عئاتتا“ - 1

 اهباوبا 000. هدصصع5دز م0. ؟1سلمط. ةآ>ا. ص 90. ! 4: اهباوقأ. - * 10, 0عراعر ه1'عرفتتل -

 1صصامرم 1, نعماع [دعاقست ممسصتسةانمصعال ططعوصت 0هطتمأا5 ؟'عواتت (1. ع. 1عأ) (]نطاحصنو 30 نلتفت

 لزم ععاتتك رماتععع5د ؟دعزم ءأ وتتح 1م5و اهصواتهات> 1عأ1 1010ءدانمدع اناما'. - * 14. ءعزممعو 5

 1٠١ ءءاوزووزدانس ملص عارم عت 1١ ع. ال[ن140 11. 01. 0هأ. آطام5. م. 580. - * 160. ءزاتف (طتف مم

 ةزاس) 30 11130 "عاعرتعتلانم2 عراب - * 19, مةعاواتمطأ5ذ 0202136 1. هدنواتمطأ5ؤ هعمقأم 6.

 ري69. - 3. ةيوينلا جاوفز ه١ 11, م. 140. ءا 106., انلنأ ةوينلا (18. جتاوف) مقاوف !عااانا“ -

 4. ريخسلاز خ١. ريجنسلا. - 5. ىرتكلا) 8. ىرجتلا, 2: ىروكبلا . 10. ىدوكفسالإ

 ىدركنسال, 5. ىورلقسال. - *5. 111-11101111  مماتسك: 111 - ]1 كزرروم -  1و م ل 5

 لافتحالا كثاوغز هك. 7, 0. 248. - روكذملا 6000. هدصصءو, 1٠١ نيروكذلا. - *و9. د0 ,,0-

 لل هدم مدمس“ ه00عم: ذم انطعو 12017701( ع. مجدصلا عماذل ىل) ءورصات ع2201ت1010123. - * 10

 هس عرط هدخوانا - 2 1201:2478 ءا 1. 0ماتق انتم ؟01اتنطتاتع ءماتت م:عاب عمفاتت> 32001 ةط عصاه ءاغب

 11516. 3 خلا عبسأو نك. 001. ظظطظلر 19. - 6. ىبام نبز 4. ىتام نيو 8.2 ىب

 قيام. ىرغوب 6000. 012265: 1020556 ىزغوب -ح ىزاغوب - 8. ملا ساسأز ©1201, 2.

 870. , انطأ هكاوفلا لوصأ حرش ىف 1عوعلار11. - 24928, - 1. عماجلا ققاوف زر عا 1155: 557.

 7. ىجارجرلا كل. 2. ىجاجرلا. - ىواشوشلا : كل. 5. ىداشوشلا. - 9. ىرجسلاز 4“ 8.

 5. ىركانسلا. - 40. ةيناقاخل كداوذز تأ. "1, م. 2062. - *19. ةصعاتساع 5ةععاتام نانقام :

 ممالان5 : ةععانام اعرماتم ضنعضاع. - 2360 - - 6. بياجتلا بجكلاب 6000. 011865, 1. 3111 بحي

 بداجتلا هنأ باعكلا بجدتكلاب . 2 8 ةينيزلا كنأوف : نك. 1و ص. 309. ح 9. 205[ ميك نم

 ىلع 8. 5. زمكعتانما: ميك نبأ دداوذ نم هفلوم عمجأ, ءا ؟عنطو انصعأو ةهعاسقق آس خ. ءا 5. لعد

 51111. 40, ةيرسلا كتاوذ: أ. آلآ, م. 79, - * 14 ة::ة5دزطت25 05565310565 ]1 "ع5 10

 مدان عوو. - 07. 9 ةيومم (مانم ءاتدام اجم0 عن ةماطتعم ةيومم) 5عاتامو1 طلق, و018 م18ع-

 اع 5. (هدوهس ءا كيوهس) ت0ه00. هدتصع5 لاه 1ععاتضأر عا دممصع» زذص آمتطات عال. ذاه ةعرتمااتتت ءدأ

 (؟. ىومهسلا). ثغر نأ ؟ءاط ذم 5انمما. عام ةيوهس لنعع ءمللعع 0. ممعأعا, زاه ءاتدص طلع

 كود ةعرتاط عت ل23 ءوا. - 3. ةينسلا دياوقلا ©2000. هدص22ع55 ه1. 21. 8950. -  1055و. .]

 كا تاي د16 7 0 105 66 0216116 1, 20 2250: 7 طورشلا) ىلا 5. ةقلثلا طورشلا كك

 ةراهطلاو : ع ةرابعلاو) ةدابعلاو ةراهطلاو . د 10. 111: 5. 11

 ريو6. - 9. ةيئايغلا حئاوفر هك 971, م. 19. - و. لاللل مل 5. لالالا - يسوم

 1. نيدعسلا 1. 6. ىاجرإل فيرشلا ىيسلا 61 ىازاتفتلا ىيدلا سعس. 01.371, م. 16. تا17.

 8. ملعزب 8: 2. مياع. - اه. - 1. ريسلا نأ عم00. هرصصعو 1010856 م0 ردمببلا قباء.

 3 دو. 11لعرت اعذاتك !عوتصااتل م. 467 هن. - 7. خيهقفلا ىيتداوخذز ته. 111, مل“ 4989. عا 71, ا

 13199. - *6. م05[ 01105 1. معد“ 011011113 1111311013 3 (اهدعب) ل 4596. - 7 ب

 ميظعتلا: هل. 11, مس. 3109. ب دله. - 2. وسار 8. وس.  اتئام: 8. ناتئام. ل 4
 راصتخالا ةياغ: 66 5 5498. < 0 مسرب ٠١] مسير 1. ع. 10011061885 ىر ةلورصامع 1عز““.ا

 الفم 1١ البقع ل 10| اليعفاداا كايقتاب



 لكس. ١] . رب. 481 - ه8. 530

 /(81. - 0. دمامتب م0 اهمامتب. - 9. مئالولا مدالعز تك. مز“ 8269. - ىّاوف
 بهطلاز كل. 2331. 1. 1٠١ م. 770. ان. 8. ءا 98.- 482#. - 3. ناميتس نبذ 5. ناماس ند

 نإ 1. الل, مزن. 12026. مذأ 10غ ىخمصد. 81051. 11, م. 468. ءا آلآ. (1355. ظلر 21. 64. -خ 5.

 م0 ةولصلاو ا نانم لوح لاصيالاو 6أ يحرسلا ملم ىجرشلا 1مم كك ىحرشلا . ل

 دياوعلاو : 5 دداوعلا ىلع. ح 8. دكيداوعلاو : 5 ددالقلاو . 488. 5. 111 ةاحسم قزوذ

 نادابلا ءامسأ 20 22372ع. ع00. 5. ءا 2115011912 هللا1 !ععزاتتلا. 101 70 ان نادلايلا مدوقت (6 11

 م. 394.) 0101كسصاتق, انطع همه روق 5عل لصيف ممدطأا 220115 عاما. 01. مةهعاع"عد ةطاتااك رم. 2.,

 انطأ ةنعام» ت00 دود ودأ 560 نجلا وبا هم معااةاتا" , عا 2عئاوءطا“ 0. طم. 1111, م. 845.

 ظولعس 006 5. اثض. 10. روق تائ0 لصوف 5ءئامولار أ طلع انطعع عاتوست ]م لله عا 2. ءعععموع-

 اان. - 6. ءا 9. سرهف حج تعسسرهفز ٠ 00 1, م. 349. ©!1055و زص ن0. ايتدل. 1[. ال. متع 237

 رن. 15. طهعع طقطعءا: شحخحاف طلغ تسرهفلاو للعف هذزو ةيمور ظغل وعو ءايشالا عمد رسكلاب سرهفلا

 ة*غللا ف برغم. كنممانه ]1, م. 166. !ذطع» ءامدنلا رامخا ىف سرهف 601712161701311.  ةا8ه/[.

 ىقنايز ه1 الر م. 487. - 6. نيعملا ضيفز هك 1, م. 240. 7. نانملا ضيفز 61: 1], م. 4

 8 مهديبعز ©6000. 022065 8دكييع 5. هلييع. *  8, مةعاع» و0عرر - هعرت مأأعالات5 !1. وانأ

 هماتت5 عدا 8عات5 , الزكاتك عا دعط ما[ عمان5 5. م0عاعإ“ نانعاللل , كلل عا 5ةعطط مآ عزتطاتالت , ضاتالانك

 [)عرنو عوار, - *90. ونيت متاتصاتع 8[تلأانأ معاتتصأ ]!. نأ عدومم255 0ع زانانع 08003 ةاتكعأتأ ا

 د. لع لايعع معدصمم0ع)ع ءمصوساات. - هت. - 4. ىنبيشز 8. ىتييشر 5. ىمنقش. - عمرا

 نيمرسملم - ةللتعات5 ؟ظدعرتلاأ 1. ونسوع 191515 كتصسصتصهاتمدصتطات5 عأ طاتاهأق ةصلصاا 31عءانممع 5

 5نااإورم موكوان5 ؟نعرلا, - *5. لع 0ععءازموللمصع اعططمم1715 !. 0ع صماتت 50115 805 |1631

 رد عر[ لزوصقللاا 0عع)0 عماعمت ؟ عنوانك عقطأق

 رإ( ه6, - 2 ل 2. 72عءانال5 سوباق. 01. 02. 9843. 83. ىتاغمتال ٠١ ىتافيقال.

 6. نورطيوطاق: هك. 111, ما. 4375. 7. سايروةيطاقز 61٠ 111, 5 96. - 8: 6201م5

 أ 0 .1٠١ 0 ةطا5 ءا (06:(ىنذ. - *6. 5”1و7ةهع14 1٠١ 1"/نمع72 -ح * 8. اعملعمك ٠١ ع

 آماعمل عمور, ىلطأ مرمممدئاسص طقطعمو, معاعتو. - 248. - 2. تاعوضولا ىقز ك١ "1, تل“

 13434. ل88. - 9. ريماز 5. ريمالا. - 83. فشاعز 4. 5. فشاعلا. - لئاوع 0
 هر عع م0 0 01 5106[: - 4:6 نيو لأ كبع نب نيدم ءزودوسع ازادعم ء؟. رثالا ةصالخ

 01.١ 342: ةعفانلا تافلوملا فلاو غداصلا نداب ريهشلا ىحأ ىرسلا دعب رصمب بطلا ةخيشم ىلو

 سوماق باتكو هنع لقذا ىذلا خدرأتلاو بادآلا بتارم ىف بابشلا ناعيرو بابلالا ناكر بانك اهنم

 رفظأ ملف ةمجرتلا بجاص ةانو ليص< ىف ىدهج تيعس دقلو كلذ ريغ هلو تادرفملا ق ءابطالا

 كلذ ماعب امك ءامدالا ىف ادوجوم فلاو نجعبرأو عدرأ خيس ىف تاك هنأ هرب نم تققح ام ةباغو اهب

 هعضو ىذلا هذرات نمهم.-- 6. ملا سوماقز تك. ال1, صل“ 13527. - 9. عماللاز كل !', ضلع

 11020. - 0. هتنمد 82. 2. عزوؤويلاال *6, ء207ع5وز م0أالا15 : مع701610505 ع17ععان1ة.

 * ع. 740: ٠١ 11ه0هر نم ح *  20. طسص !. طتصعب. حج 48ه9. - 2. نم 0 اا

 ريدج ©006> ان 0ةصتتوأ عا ءلئازوصعد اهبمزو ءيدعتمامقع "عءاع كلذيب جه00م16 - :10. ىف
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 باوصلا !. باوصلا نا 11لعرج اذط1 م8ععأمزانطا. * 7, [عا لتس 1 عولقهن] !. [عا زهوماذاهؤ]. ب

 +ع. 00مماهنلممعد ناتاع5و عا ءعرعععءااعماعع ]. ءعمرت0002 م'هعدامصالو. - * ©, عا ل1 ءانورن عرز) ل

 ءمودعماوصعدص 1. لن ءانمصعسم !1هعزاع زصاعالا ععصلدتت 5. للعالوصتك معموماعتلاماعمت [هعزاز0ل"عات. ب

 < 43, زم هعتطعملم - معمطوأا .1٠ ةعتردامدأةطاتك 1عممتت هتدست !دفوتاتنللصت5 عا زها ععءاائاهلتك ٌاصاتك-

 مزز, 5( ءتمامرمعم طقصع لتواتصسعءاتمصعللل ط0 08205ذءانلأا طعوتتع ه«08205ععع 5ا110علتار ءانللا

 رعود هدزأ مطحدعمت5 018 ءمااهاتااتك هانواننعاحي نتحع همنطلتكأ ةهععابتملم اذ صعاتقع ءمعدااتهرتع امااذ م05-

 5111[). - *47. اههعاتتك 1. هرم مأ01011 5. اى. < هنئد5 ٠١] مو8انك 5. الأءنو. - 10900. - 2.

 طرو ةمظعلا ح و

 ةخمظعملا ةيعكلا هاك ةذرشملا ةكمب افصلا ىلع همامتا ىلاعت هللا 0 ل 3, ©٠رم تدوفأ , نامل ط. هع

 0 زص مدعم ءملزعع (عآ. علتا. (هلعنلا. آ]], م. 1977.) !١ععئاتتت ععاتات5 120: دقو

 اناا, 1. 6 ع012130 115 تدرك | 9. ىنعيز ذه ف 1010356 ىضم# | هطخب ىنعيز كلا ا”.

 هطخ رهغب . 10055 هطخب تضم كك 107 تتكبر. 1: 5: سكب ط0 تكو 47< ١

 اوعتنت 1. مصمصاعررت. - * 7. 0عوعرتزار عرنع ع ءانزأا عاتمأز 2 ععاج7ةالا15 : 0عوعاتتط ع نع عا ءرتعنع ءعانل

 امان, 1ذنانع ءماندلتت ةا1عامع 10عتا10ءعرتت !ععابن5و عوار - *8. ]مئات -- ظنلأ 1.١ اتصتتتت انلان-

 رسمتي عرععتتت ماما"انطت , 01126 ءمز'ول> عم 1عععاتوصااتو 316طعاجت تاتا ءوأر ءانزان5 ةعماتم , 1 الأ

 1عوئاسع, لم ةصصانللتت 813 (امع. 6. ة1دن. 1410) اآصعالتا, عا ن00 ممذاعو عم م18عقأ0ع 1ععاتتتت ءةام

 - *11 عا عجعمت ماس 1. 20عم ه0 ءيعمت ت11. لح * 13, مائأ0381110111 عوام ع ءمم5علمو5عاثأ

 1٠١ عا ن100, نأ ؟10عاتتا“, انلاتا01111 عدا هط عم 5ءال 1113. -- * 15. 01100 18انهزرإ] - ماناه8 أت

 ٠١ نم0 جاتمدأ] عمرضتات ن3 م136ععلبصأا طوط «0م21!عدأأر ن112[ع2105 81 ءدععدت ماد طاتك , 01136

 9116101: ماللات5 31211 ذاق 571 م5عاتلهغر صحاتاأات5 220015 015ععلنا.

 2/91. - 1. هثاب 000. هدصصعك ملل هنأ. خعطقمار ى. :عءاع خعطقلا -ح 92. اهم

 هلعفي 000. هر2مع5 م0 هلعفي م 0 -- 5. كي 1. تو. 9, 2051 ةذام 0ععوا 7ع-

 طتصت زلال, ه0 ننم0 !نادرتتمص ءمصاتضاتقالأا. 0. 6)000 ءعماع عع ةينانتاتم : نيعلا عم فاك اك

 11 اعاوع مل. لل. 1.١ اهاوع. - * 4. ونمع ةضاعم ؟ععئا ل١٠ ننمع ةصاعف تود !عععلتقام - 492

 5. سوماق ٠١ ءانا> 0. عا 5. ةسوماق. (0[. م. 4983. اذ. 1. - * 1. نانهع 1. ننمو. - * 9

 طرموعداهماتووزتت انا - جمزتول'عأ 1. اتصاننات ء>> م2عوامهما1ةدلترطت5 هردعاتاتاتك, آهوانتا, و136 0ع |1608

 ءمزتت مموزأج كدتصا, (5(47 عدا نأ ءءاعاتتاملع م”دعععلا نتا  يقوعم - 2 علوا ماله اهلوا.

 5. قيعك: 4. 5. 1هءاعي تيعرب 2١ تيعل . ١-01 م. 492. اذه.,٠3 عا 4. حا 6. رخآلا 6000. 5

 م0 ىرخالا. ل ىدعسيز 8. 5. لعسيب. - 8. فيضأ 6000. 0128265 ما ا - *5

 معدنعاواأممع هرمحأ ؟ععطمتختسص ءاععوضاتئدز 2 هدتتطت 1. ءالناععصاتانابك ؟:ععأذ صمطأازددزرطتتق هدمها

 (مرنمرمرع: محتأ لعص [1عمأممرسواندطاعم لماذ لذع علعاداعم ١؟هرناعزرر - *7 مماتمدعع !. 01 ء6-

 معو. - *10. ونتملتذ عدا 1٠١ ةاتععا قكطول-ءآل - [هوأ1 معرماتو. - * 13. ءا ننهع زطل] - ريح

 ماعطحما .٠١ عا عقر نتحع نائاننطواتع ءمصاتصعطنأر عمدا عمتعصاعت' الذ, نسمع تطأ ذلاع ما'هعععمءانهأم

 دععاترماع 0عوعموأ همصتمع هممت 30 عد ه0لن6, ننحمع 2 هنعامت اتاندعملح نوصاز ءءاعرو

 هرصصتو ةنماعتت (ثم طخعم ةهرتووضهرمانم) هعممات (977*ع] - بل 0ن) ةنعامرت اتادانعملح كانصأ (ءزاتك-

 وانع نمرصدعم نمد 30010أ3), ننم0ل تدحتمت8 مدلك عانلت ةنعاممعت طقاطعا - * 16, 55]6دوع 186

 ت-لممعت ماحع دنصأ ٠١! ©!هدددع هلتئدع لعمانم عد االت5 جعاموذأز5 لا - (ن ما ]181 - ]1 ثسأك ممتن



 1كمزلا 11: )6 4ال3-- 02 5332

 ىيععرمامع عا اتانتلم ىه» هدمواامع 181 - ( فيرنا( ةصفتعملاقع كانها. - طدنو حرشب كل. تأ 0.

 حرت اءععدصضأ.  ؟0هدع اضيأ ممم طعصع ءمهك عدلا, عا ءعئاع م05[ عونص ةامسملا ةانأ ةزوتتلع 01110 20-

 لعررل نررر عددعاي - * 19, معزملع ؟لعرم - ةتعام» ؟نئا !. 815 م128ع1215515: طماع“ ع«05, نتنآ ل5

 نعامملد ]1عدىنعمامعزو 1د:عتدوزددوك 0هءابتسوع ءمزتآدك ءما1عوعئتصأر الان 00ءاتذولساتتك ع طمع اه

 (قررويوو ؟ععلام - 1(©ه7ا. ح 1. زاجز م. ”عءاع راح. ىفوأ 1 قو ا ا

 همي.  هديياقت !. ديياقت انا ك١. ءا ان. - 4. علم 6000. هدحصع5 مهعاع“ 0 : جلتخا . 86.

 8. طيض ىف 6000. همصع5 م20 طبضلا ىف 5. اهطبض ىف. - 10. ةملز شل. 58. ؟ومم. - *2.

 ممصصانل[نك ءزدك لعقمتانوصعد - 1عععطوس 1.١ همدصاتلاد5 0عاتضأال0هع5 ةعفعاتتةا101ع3 20 1281515113١

 طسزانع انارخ (ذ. ع. ميسو ىت) اعوعتع هددتطت ءفصاتولا ه طحقصات - عرق واهتت. - * 11, انس مل15 ح

 بيساتف 1١] طاستسمب امواتنا, ؟عناطد 1" :(همطلل6 انوعامكألا (ما"هماتع: كل ماستناح ؟:عتطق 388عا'عو-

 هتك عواز - ةدصام, 94 طز ءاع. حج 49قوم - 1. طم ؟ءااطأ5 ناقتالاو - باتكودور, 01136

 ع. رن. 494. انصب 11. مموأ برعلا !عوتضاتس, هل 5. طقطعما: ةيبرعلاب (8. 00010 رجغاب) ةمالعلا هحوش .

 --0 9. ناقثالاو ١! ناقتالاو. ح 3. ةرمابز 8. ةزمهلاب, 5. ةرمحلاب . 51 ةرمخمل !هعزر هعراع هلأ
 نانأل كسنمم]عملممت ءعوا. 1"1عا5عطع» ؟لانلا ربه تنم 5. ةراشا هاتأ دزسلاع ونتنل. - 3. ؟ءرطو

 م ظل ىكلاملا لعورتصأا ]م 2. *جخ, نسمات ]ملاتلز5ؤ - 1م5ءتمولا 1١ كاتم عا 0110111123 م11-

 محنك انا عرتتك دزعمج اننما'ع اتطعو ممكاتلا 30 ءادددعست , 30 نسقتم معقالس ءمأر, ك1عم1 36380810. -

 + ع. ج]11ععمرتتعدعز ءأل ١ 80 1, م.

 /36(9. - 3. ءامدنلار 28. ءامدقلا - 8. ىواصلقلاز ىلا. 8. 2. ىداصلقلا - *1.

 لع رو عيت ايرنمرحتست - ذملع ٠١ لع هيمانطت5 موعاتستت مععاماتز. ح *6, 8!- 6 ه0 ٠١ ظ1- 6| ه-

 تم0/.. - 1491. - 29. ىلك : 6ع07عءاناتق: الك. -- 7. 0 لى. 5. م عزل 3 مودل ٠ 01. 0 عصام

 11, م. 279. -- 8. رجوملاو كا. آلآ, مل“ 9١ 10. لاقب !. لاقي. - مرشز 12. سرشلا .

 +4. ةاقامات5 !. ءواععمرنز5. - * 14 . عا وزانإ] - ائطانم !. ههضص 51ط1 الآوان ع55عر انأ, 08

 لع ةمحامسأو لت ععدلو ءددعمأر عد ةزمكجتلةتتت !لط*0ه ءمصمعاطعد0عطعاب - * 16. ]1م 0

 ب لعزم وعمود 1.١ 2هرصت عماقتتات5 هدأ لت ءاسك ه1 ه7]: !ءهلتنف 10 ]1ةهلعف 1١ ع. ذط لتتم 8116101 5

 عوأ ؟نرنمصتناو: وقع هآ دع 07: ءعربو. - !(98. -ح 3. ىكسألا 2. ىكسملا. - 7 499. -

 527 مهيكشل : 4 ميك , 5. ميككال. - ١ 6. عيمج نبأد نات م. 500. اذه. 0. عيمإل نبأ ةمرصتعا-

 ادأتز“, 1لعرت عذاب وتعمد ؟؟؟ةكا عمل عال (6عدعط. ل. خينوط. معماع متل 188.) 187+ لعبت همدتلا 8[. ب

 9 نوذاق 6000. هرت0ع5 مم نوناقلا نأ اذم. 2. عا ةلأوو. - 500. - 2. ديبمتتز 4ك. ةمنت .

 ت18. حراز اهنا 5:1 ئضرلا ت0 عيمتل 4 عملا 5. عمج

 501.6 - 1. نوذكملا 62711 1 5080. 6 1717217 12837 0 ايد 0 7

 1200015 عهفص م8“ لل“ عفدص 0. 5. م05 غيص هد رهيمديأ : 8, 2. 5. ععالات

 رمديا. - 8. عيفصلاز 8. عفصلا , 0. 2. 5. غيصلا . - 502. - 3. ةينامثعز 5. ةينامثعلا .

 10 عمد نامقع لأ مان نوناق عا ناخ كجحا همان نوناق همم عء]]1هانل. - 4. ىلع نب !. ىلع نيبع انأ

 زن. 2. 5. ها ل. ؟ملمط. - 8. ىامثعلا 000. هدحصع5 من0 ةينامثعلا . ح * 7. وأو لاق ٠١

 ران: كان. - *و, عا *10, عممتسواتع 5عنكلانم ه001ءائ5 !. عا 0ع ازور, ونندع ذلطأ معءال 83



 5333 مم 117: م. 503 -

 طقادعنا - 2508. - 7. هللا فطل +متاق عا بئارغلا ركز هك. ]آ, مس 1667. ح 8. ىجامفالا حبق :

 ةنارزأا اري يوزر ا كوب "وأم ةةوطارزتلا 1981151530 ات 1ؤ1 كك: ىلإ تك 3: قارا هب: عيوراوا دك

 2255205055 م ظةضراعم قز م هتضراعم ىفق.اح 5 ىموردنلا : 8:1 ىهروشنلا -

 ىروذيلا. - 6. مىز 5. مل. ةلانلال5 ظكسبق (5. سبق) طلع 5ءل0ز15 ذه انانتلذ5 سيق 1ءعأاات1.

 7. رمز 6[. هل. 7850. - 8.ًاطوم حر ىف سيقز تأ. 11, م. 266. - 9. ماللا ىف (مد0 ماللا ىف قاي) :

 نك, الر مرا 11218. - * 9 5اعز مماتود: 5امأع. ح * 4, معع 01162011313 - ةءعمموعاتأ !.

 ععل مدتالاتتت تزانكونحم !ذطختس ٠101 0ع كداتقدع ()م 38عع208 ممعصلاعماتد) اعط مهاتتطانتك هع 2ءعوصص»

 رجملورسلز, - +10, (ه عمر15 ٠.١ (007"ءرر2مو (متثو ()0"عروفمنز. ح ت50::.هد 1 ىذل: د.

 8. 5. هل ىذلا هلل. - 9. رمز ها. ]1, طل 8251. - 4. هايز كل. 5. هاو. د 6. هنكل 4

 هزت عوز ممائد5 : خئال. - 10. ىنإايز كك. الآ, م. 122. - * 8, طقتا1120116 3556ع]ةتاناط ؟8201119-

 تان 1. عماتت م نانع نان3ع ةزاأ مععاناتدرتد طقطعما. - *4, عاد ه1 "عام !. عا5٠ع73717عزمب

 لسمختس ]انسصتصفتتاتتت ل. ع. كم]أز5 ءا !نموعي - * 10, 1ةمدةعإكو ١] 1 ىو( ح 17 ءطق رب كنزاتق

 ممرمعم“ معاععمل5 ةنصا ه0 اناسلدنص ىسدقلا حتفلا ىف ىسقلا حقا : [كمع همدطع» (81ذع انانتأانك)

 ل ء>ةرولاند عواز هعل : ]مووتتموأ عامي - * 17. هلع 1. 5

 50606. -- 3. بيرغ 000. هرحصعد مةعاعل' 5. (ىَزق): .1١ باورغ. 01. 30 111, م. 598.

 6. خسفانمز 5. ةشقانم. - * 8, 0507280-81 2ة1 1. 81- 000230281. * 4 5365 عطل

 ٠١ مروعدعورسعم. - * 10, هدطصصأ طعاتتم 1٠١ لاتكأم 5. !عوئاتسم طعام. - * 11, ءاععتا !. ؟تانع

 مورو, - 25077. - 2. فقيرطت هرصمع5د ؟000. ءا '[ةكاططق م مذلعط معدعاعتم 8. (كيرطت), ٠

 قرطت ٠ بح اوهسيز ىل. 8. وهسي. 1023556 اويسفير 11 مامالل مال مامالا ىلإ ممدتاسس هزإ7 ب

 10. ضي .٠! ىصيصصح - * 6. ويقاعمات5 - ءممه5عءعاتأهع كاتقا 1. نتتهلعمات5 ءعوع !1ةعءاتووعو

 روراتلقع ةمععاقسأات1“, نا13ع 0م» 00 عدع ةتتعامأاهأع مانتتانلت ءمصاتساتل [20011985 عا انات]عوأمف معا

 انمعصأا. - *17. رع رهاتممع كاتو 1١ انأ مانام .١ ع. نأ 1)::- ءآز عع": مناقاع - *19, 71076ز-

 011 1. 7101(وزررل. - 508. - 1. ةديصقر كء مل“ 9491. 9. ىناكيلا: ى. ناكنلا, 8.

 قاكلا. - 6. تعءآرق .٠! تاءارق. - 10. بهذلا ظضارقز ه1. ال, م. 660. - 509. - 1.
 ىسيو بدرة: 4. ىسيوا 207 5. ىسيو 2 و1100 !عععملتصت عد5ع ؟10عاتتن', نأ 10عت هلأب

 ونت قعصتمم موعامع 77”عنن2ف ذه هحلتمعسص تعلعولاب -ح 2. دحر 5. ليا. - 8. ىو 00.

 هرت0ع5 ملم ىل'ا- 10. 4ةصاع هل". ةزر*إب ءملزعع5 "عمعاتتصمأت رايزابل موكانلا ىف تانارقلا . - *1ب

 (0مءنط و 7. ةانصلل. - * 6, 2عءاععااتد |. 0عمواتاو. -ح *8ب ]عنك - ع6[009 1. 0 2عاتق, مت“

 انعمعو 2عللع ةصتعمو 10م5 جعاع7متاهتتك نمعي. - * 19. عاذم نصمم !]. زض نمل. - 2510. -

 1. هيناوخ نارقز 10عرت هزات 01. 8808, - 83. را ا دك مدرك 5. 76عام ميوك ٠١ ©. مديدوك

 20! هت ءامدس :!! نقع |ينأم ع | تورك ]5 ىس ] مت 9 ىلإيز ©. "ل, م. 400. - 40, قلارعلاز َ

 قولا, قرعلا . 7 * 9, 0015م1 !ععامرتع5 1. ع5دمم255 ]11110163 !ععامرتر5 مرنم, -ح *6

 دامعات|درئع5د !. هعلرتتاتو. - * 16, ص عزرس ما 1. 11 عز 2 3*.

 511. - 3. رعاوللل ىقعز ها ه0 ضل“ 8185. - راحلا 1. ردلاو هل مس 8194.-- قد

 خكسن 000. نهز202ع5 مرو مكسز. - *6. ه1 - 0م“ هآ -ءل]10 .1٠ 11 - 12 نر»ر» ]81 - ]1 هلأ أ.
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 لول. 1ا/. م. 511 ةقل. 534

 *ع, هرععصص مام ١٠.١ 0عوعامانمصعمت. - * 14, طاعحاتمصوتنع !. , عا (ةزصتانأ هى. زماعع طقعع) ماعد

 صتنسوبعب. - 512. - * و. ظءوطاءوأ فضا ١٠١ 12 ءواططمو/امضأ. 01. اع. رن. 6019. ح 5513.

 ن. فلل .٠ قلألا - 7. صخرب 000. هرتصوةز 10213996 ةصخرب) - ىبونتلا منو الانا

 ىسنوتلا : مم سونوتب . - *19.6 نادانزتن 1. 600605510. ح- 5178ه ح- 1. عوشو ىلا 00.

 0101065 م20 عوقو ىلع. - 6. ىخالاز 8. ىح نسلالا, 5. ىحايالا - ة. خلا ىلاكأولا .

 آمدعع ةلتطتك طحتسلاتك مضت مت عصامتتلا ةانعاما“ !1عوئاتتت" ةزمان0 10027 1, م. 112. نئجرللو 4

 0 2. عجول ب *23, 8ع نووونع - ءمعممدءم صا 1. لصع ننقع زص طقصع ةناعال

 ءرلسمأب ذص آال1ذ ننموناتع 0ط5ععأرلوضص02 كرنصأ. ع * 3, هيعمل عماهألم .١) ع. ل5 م"ماوملز. ح * ل.

 1461 مددب» عل ءاع. هس طقهعع ؟عتاطو مويناعتج ؟عودك ءمماتم عوصأ 20 معاضتست طش«1(5 و اعععم-»

 لنص ءوأات ]4 نعود ءلنمن ءمتدتننع )مدل ةدون. ع. ]11ه ميروتت»ت أ ةعصصتمتك ماتتطمععمو 5. م12 عواهم-

 الددزرلت الو, - * 5. معممعاستتك !. هعصاوأآؤو. - *6. (هصضصروبطمععأ] 170 ٠١ (ثهبسسي جهد 72. 1اهح

 ننع 08 عسا هذا ل17 عا |عععملاتصت عوار. ع * 8. ةدلناعممدعأ !. ةصمصماطةعذعأا 5. ةماتتلةن

 0عءناوروهدعام - طق عزرإرو حج ]وانتا ٠١ 1١*دنلتان: [ هلأ دةاكأ]1 عا ءآ -زديوسباننم ع *9, طمس

 تال. - 60. مصقز 8. مصخ , 2 مصق.ر 312 صم عانت 1. 101ءاتأا111 5. 1

 مما ددسن 1. عزو معصلاتاأ5 2عععما٠

 516. - 1. ىواخسالل ءا 2. ةماش وباز ءأ. 111 652 42 ا ك1 ورشعلا : 6000.

 ن5 ةرشعلا ٠ - 75 اها | ىأوع. *13. 0 زن - علو عوأ !]. 0 اا, © اناقتك

 لمرصت ءئاتأ 7هدعام قرع همتعهأ, ناتأ عدا 2عردطإلالات5 50ءأان5 ؟"عرلؤإ - مك”. - 10. سصصقلا

 ممهالاو ز ءأ. ل, م. 458. - موه, 1. خيو 5. مكن. - 3. ءايبنالا صصقز ءاء الآ, للا

 ل 6. ىديسلاز ىل١ ىكيسإلا. مز ه. 8. مان. 7. ىمزوديحلا كلا ىروديدلا
 ىمردريحلا , 2 ىمروريدلا - ودودلا. - ميعربال)و آالاملمط. لادا. مل. 380: قد“

 ىكر
 ممهربأ ىب. - ىيروداسيفلا ٠١ ىروباسينفلا - *3. 10لءةل مه عرت»# : كك. 50 ]11و رم. 105.

 1" ع«ط» : دلع ل: 8مع اقع آت: عطر. ح ةوقكو ح 9 ىكدلمخلا 82 رج ىكودلتلا |

 راوسالا ها. ,١ 0. 10070. - 3. فيرز ىباز كل. 1. فقيزر نبا. - 8. غئاصلا نبا ةديصقز

 ءا. ءولعتط 035105 هت م 9511. - 10, نوديع نبأ 8رلبصقو ءآ. ملا 940653. *2. 8( 006عتز

 (0[(ةعوعن: لاتتم مع هلمخعرتب. - *©9, مزجت - ةسللكلا |. انا>ءلتكات ؟نعرئاتنصز 5عل اذاع 01عام 80

 2001635 ءوا. - 7520. -- 4. ىتيسلا 000.6 5 (5. ىتيسلا) .1١١ ىئلس ماه ىبلش. - 10.

 |..1 افنسزو 8. 1.1. خنس 1. [.11 ةنس اعداع رقالا ظخصالخ 101. 198" - 2007 : ىزاج دكمد ىب هللا دبع

 وعامشلا بيدالا لضافلا ىفنأل 2 ناملا بيضق نباب رمجهشلا ضيفلا نأ مح نب رداقلا دبع نبأ

 سادنلا ىلع ىرككو لوالا ةعيمط ىلا بلقنأو هراوضأ ترهبعت ىذأ ةرمأ تايرخا 3 ىنغلبو مد عيبلبلا ىشنألا

 ىرشع عياس اعبرالا راهذ هلتق ناكو دولققو هدلب لغا ديلع عمنجأ ىتح لاز امو ةلماعأا ءوسو ةيذالاب

 خلا جيش ءاكنأ ىلع لق ربخ فىوردو فلاو نيعستو كتمادسي ةخخدمم ىلوالا ىداومج . ب 01. 0 1ع7 8 2م

 - *6. 0ءتامع 1. نيناتأد كزام عه. ع * 11. 86 عير - ةصلمعرتأع5 1. 08 1عكلاتنا 1ع ةانمعل"

:1 60 

 م21. -- 1. داعس تنب ةديصقز ءا“ الآ, مل. 12552. 148534. 14838. - - 9. رجف



 535 10. 1[1'. م. 57219

 هرت06و 6000, مالو ىجع - انعكس ذا 3 حالم 5 6000. م0 مدلم. - *4 . نانانلل

 مم[ كن5و - م3علزءدكألا ]. نيس ةضاعو ما'6مطعاممت 52172 معجواستمحلدوعأر عت طمع ءقضصتمع

 ]د00وجأإ. 01. (0ةهطت 8عم تماعت» ((ةصسصعم ل عل. 2[1عوامك رم. 55511 506 - 255296, 1

 ىطويممالا ز ءآ. طع. ععمور. ], م. 93. - همر. !ط. 1٠١ متم 832. لاعأأ مهم اب ىطويمالا نيدلا لامج,

 مع تمت ىطووسالا ممكن 720111. - 25286 - 1. لدمدع ندز 2. 8. كمون. 3. هديبصق

 ةدريلاز تأ [1, مد“. 12552. ةيردلا بكاوكلا ءمررمو فةعمعمورمأا "نود 1090615 +

 ءرعازتذ 5ع ةللواعتت مموانأإ - :عومممللا 1. ءءء 5ع ةآم50 011851 ةللاتنتت ءاءاتتقتلا, ندتأ !3عال385 5

 ءانتت 5همعاتتل ع 5110 1215ءان155عأم 1لتصع اعزاتتل, كبل طمع 1ععا5ذدعاب "0عدأ ةايصناتع ةللامنتعمف لل ءلات

 اكتملت هط منعدم 1302 32016011123 1م 10211 5عاءعرد

 (].وعرتتاتوص5 عع هعاتلم مع011162165 تكتل 5328عانأ1 26 1015عات15أا17)

 01. 0هأء اآامذ. م. 434. ءأ 81عطسعم ل. ل١ م. 113. اذصط. 5 هن. - 5214. ه8. الئاقز ذ. نم

 لثاق. ل 11. كمرلا هم 6000. هت265 ١ دكمولا نم. * 11. ذم طهع ءأ هلاعتتح كذاأذ !. زم

 0 داتأ5و "عا)] عه نوز5و ءا [عمنعواتاطان5. - 5225. - 7. ميم خنسز ذل. 5. ممإ خنس. ىذا ا1لعدص

 زمدز هلثلو !هعأ5 (؟. ء. آ], م. 1395,.) ءاتللل 3280 875 1201111111 ©55ع للعانت1. 0( عاعزانات «001عد

 ماات1اطان5 120015 هلة

 5900 ل ل ملا نيدلا ناز خيهشلاو 615-20 1117 01527

 527. - 4. نييلاطلا ةعرنز ه١ م. 580. ءا 581. ءا الآ, م“ 18096. - 9. اهسمخوز هل. الآ,

 مش 14555. ءا 14501. - 10. ىناكدايبز ىل. ىنامكراهب, 8. ىناكداب, 2. ىقاكدايب. - * 15. 7

 ٠١ م41. 01. ه0 م. 408. - 28. - 5. ةيردلا بكاوكلاز أ م. 528. عا ال, هل 10961.

 9. تالمأ 60000. 012265 م20 تييلما. - 1653 ىحرش مث ىكشر خيران ىلا طوطعمأر 01100 01-

 [عرلدأ. ثصاعو لل ءاسصت عوار عمو ىحرش رت هممالمعاتع اعوطماتك ©001م05110ه15 هعألم قصصا

 998, عا ءعرتاع اناعيتهع طمضتست ؟عاتط هتان آااانطح كانا عانان12 ع2 علا12 ا. 110 عاتتا“ 1عععط ل1123 55

 ىكشر )5 هخرات) خدرات نأ "عمان0151 ءزاد5 عطضمصمموان ءطوم ؟؟عرتاتو ىكشر [هرتلت تأ1117, انا 0عاض 0ع

 ىحوش هانطوالاان1. 11ج عع هولاعصت ؟ءرتطو ا! كزعم16عدل'ع 012[. 1"ظانكا2 10 رثالا خصالخو انادآ

 [ه1. 261 حببعامتتك طامع“دماتح |اععئاستل, ن08عدلكا, ن1هع 10عم !نععرب 81 عتع مماتن15ذعضأم 1هكعمل

 انآ طهعع: رسفملا ىفنتللا ىراصحقالا ىمووأا ىشنذملاب رميشلا نودلا ىدحك بقملا أ نيدحلا رحب نب دود

 هفيلات ىف عرشو صفح ةءارق ىلع ديف رصتقاو روهشملا هريسفت فنص نيققل ءاملعلا ءالجا نم نراك
 اذع ىف هلو +ثاعستو نيذاهتو ىدحا ةذس ناضمر رهش للهتسم ىف ناخوراص لامعا ىم راصحفقا هتدابب

 سايلا نب حمد نب حمد مالسالا خيش مهنم ةءامج هيلع هل ظرق قو -  ةريثقك فئاطل ريسفتلا

 ىواضوملا حامي هلوق رعشلا نم ىشنملا ىلا بسند اممو  هداز ىودكب فورعألا

 ىلغي ام عانق فشكب وىلاي م باهلالا ولوا

 ىلبذ ىأ ءاضومد كيب ىئ ضاقال هيذ ىنكلو

 خذني دما ىلا لحرو ةكاعسنو نينامثو نيننثا ادع 0 نيعيبولا رح ىوبنلا مره خم راص ناكو

 فلالا دلعي ىدحا ةذس ىف ىكملا ميكاب وهو هتاثو تناكو اهنكسو . - 29. - 2. هللا كيع: ك١ :
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 هرم. 18/0 م. 5297 539 53316

 هللا لبيع. ىلا 5. م. 531. كيع ه5ءرتطأا م10 كببعر 01000 عاتق طلع 1685002 هدوء 910عانتل'

 ءا لمطو م. 558. طعوئاتت اناا كلل 8. كبعر 2. 8. كيبع 5هنلطانتأا. - نافهللا ةثاغاز هك م.

 ءا 1, مص 978.-- 140 ىشلاقلا : م. 5. ىتانلاو يي ناحل ل0ه«1]1«/:  مماتناتك :

 0, عتام)|ه/,, ح 580. ح 3. بوز 8. 12. ىبإ. ع 5. نييلاطلا .ةعون. لوط 5انم18 7م. 7.

 كمان عذار ناسا طاتصع م21 22عصاملاا اع 1"عررعات م. 527. 530. عا 531., 2عع ء5أ 01آدأات10,

 نينم 11. [كطماكو ص ععمرضعب 1م عللعرا عا نصتنلت عانت ل عيطواتع ءماجتت عمامت انت 17ةلت5 105 عمدت

 مع ماهكلل علام آطلكماناهكلا لع طقع "ع 01. 12027 ([1, م. 82 -84.), ةهأ جمد ال101(, اناتتآاتلتت 1

 لوس رم 527. 1ععأر نطل انصاتك 106220114 2هانعا01 ]ط1عزلاتك ةممعا|ةأ111', ءاتزاتك 12012617 2. 0

 ماعصتات5ك عمعاتاتتا““ دع ؟ءطلذر, ن186 01. 8029 1. !1. م. 84. ءرع مهع[واتمدع «8111[0171162 اح

 نلت, هممو عاب [هعاتصت آل. 17 5و. ,ررعمل7712161131111113 ل 020127 ع2اةاا15 وان“ وزع عووع ؟"عضاعم 013122:

 مرت عمات امتدت, نانأ ]0 عادت عءدردا 1 ءوالمصع عا تمص دعصاعسات ه2:نص 101 عانما:عاهال مع 5انان5اناعانفأو

 عموم ل1هطحضخعمت ةصصضل 787 (ا]مع. 12, ]1"عادا» 1885) هعرت مولان

 2531.6. 1. دومح“ نبذ 2. ليد نىنبءاح 0 ركب ودا الهمز 5. ععاع أ الفم نب ليد

 ركب. - 4. ىللارهسلا ىدركلاز هل. 20 م. 161. - 27. 1902 ةديصقو 011313 6000. 021265 1ةواتلاب

 0لعاعملوج عد5دع ؟10عاضر ل - ه8. هللا ليبعز هك. 30 رن. 529., نلطأ 8. 1طقالو ةزصنال ءالئلاع انا

 ءاص0 عمتوانع ءمصتصت ءداقتتالت عا ة0معامثعرتت اطز5 2عععضواتلامب - 559ْْ.- 5. هقيثأ: 2. متيتاو.

 ت33. - 4. كقمندع»# دسم 926 هم 101:[نا22 ة55عر انآ طلع عا متتلاتذ ةلثتذ !هعذ ]!ععئاتتل
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 دل عمجوصتك 50 ةزاعصاتسا) 7ع0] علا. - ت65. - 1. اهاده ؟000. هتهع5 مل'0 «أدغرو هز5]

 بترد ى. ةدالق م65 لفق !ءوععتع مدان ع5. - اهادعز ك١ 5. اهاده ق. - 6. 5. ذمتاتسسم ]مط

 ركذلا ةدالق ءعووع "اناا: خلا هقاخ ءانف دعب قابلا دلل حململ, دسصواتع ةععاتص0ان5 ةمهمذ لت ةمموأم

 انت عا ممدذأ ةمعامرتك مصاعد 0عصتتتات7 هأ1ا10ع ءدئوعت ماتس ءووع للام ح 9 رماودل دقالق : 2.

 ك1, م. 13042., 0520ع ةرمزتة1'عأر مام 1 (ن0100 ءم0ل31غع5 هدصصعو ةعتطاتما, "ععءاع ىفالبكلا

 1عععملاتزت عدوع. 01. دنمله م. 582. مل. 230. - *8. اونو )عم - زمعامتاتتا“ ١! 1315 10و

 (ننمل ءدا) هردصت5 هةالمطت5 ع>010ز112, 8 0110 01100515 26عماأات) 20510115 20001عمان آهعاح

 مازعملمت عدا, - * 15. اعمم01715 .٠) ع. طانلاتق 8015.

 5066. - 1. جئالقز زم "1, م. 94: ةدالق. -ح 3. طرمو ردلا لس تر تال دنا

 |ءعزانرا6 - 5. ةيلاعلا ةضورأ ء[. 111, هل“ 6654. - امه ء«001عع5 1عرتع هزتتضعد ماو اميفرو 4

 زم 0. !ععااتتزار - 8 نابقعلا دئالقز هك 021عما. 1, م. 410. عا [17عوعتور 5معع. لاء م. 9.,

 ناطأ لع ؟9215 ةتنعامذ5 طتتزات5 !ئطا1 همصلتنات121 ذ5عاتت ماتت م. 8. ةعااتتا» ]مه عمل. الزم. لك. 1.

 705(238) !01. 66 هممرصع» اه 5ع ط025ءا: ىسيقلا بئاكلا هللا ديبع نب دكمدم ىب عقفلا رصذ وبا

 ناقاخ ىباب فورعملا ىليبشالا. - 10. عمج خلا انقنعا دف 2. عمجل ءانمعا,. 65ه

 - 5. ءيباز ق١ 8. 5. هللا, 1٠١ ةيبا١ - رمز هام 8169. عا م. 226, - *9. همهقتق ا.

 مرععامر, ععدعمدور, ؟اناعدتتو "عومانعماأع. ح * 13, 1طن هادا“ ل]1 ٠١ 1و ءاردننت"[ءل] نم

 * و0, زوصعوأ ح 0عم"هرصاتا» عدذدع 1. طتعتماس» م0اعت» طازاتف !ذاطاتأ مص مهو0[1صعتت 5101053 0

 مدان 31016ملا07 ع ]هد عتلوات0م ؟عاتاأذوع ع, اوتتانلأا - هاتت010505 30 5ع ع 1005100110 ؟عمأووعي

 5568. - 83. ممر ىلإ ريكا - 4. احب |. ا!دب. - ىتبا ٠١ ىنبا. - 9. ردتقي 0001668 8.
 م0 ردي: ب *9, ةتتعامرتتاوأع !. لص 5121, م50. - 55069. - 1. ؟ءرعو ةضراعم ىف ©08-

 لام ععملو ءانصأ نصت ؟عائطت5 ىلاودلا ل عا 5111261115 ؟هربم 0ع1ع20115 عوايل 2 ىقورزاكلا  ةيملق:

 كك. 111, ما 6280-6282.  ماتوع !ئلعرط اتهعاوأتك ملقلا خلاسر ةممعااوصأتت1,. - 4 للاي : 8

 قانش 1(. ىتامذل , 5. ىلازأكلا 1ععع 0 كك 0 0 هكا م. 78. *2. 5ة35هعر 2

 ماطور لمن 1١1ه! هيروتزت: عل عوام - * 3, طع ءممامو0)ءانمصع - وندآت زذاه امعلمتأا ]!. ةهدتاهاتم وأ

 نوعاقتتو 001ه: د 1) همدصوي# ءلتات ءا آاصعاملا لاهن. - * 4 ؟7عنطو ,,ةسعام"ع 1) ءامانال“

 ةءاعملو درسا. ع *19, 18 و- هل! 0/016 ١١ ط8 ننس ءا]ت برت. ع وو. ع *9. 0ع هدتدتلاو

 16: - ؟آ/[مم:0]0 ؟عحعملم. ع تطعم زها ةمدامعتدتم ط8 - ءا/»ة0]ن ىمداتسعا ع * 16. ونت

 طمع ممر11]نرو - دعانا“ !. ونتتأ ءمعاتتا> 11011317220603 2071018 (3 م0عم5أز5 ع53كأ3طان5 , ناتأأانؤ

 زمحمأأ معمسذك اعمدممرت5 ةععان داتصأ 1. عي) 5 0عمدعدوزوؤومع ذم اعللوصت (ء[. 001. 5171, 47) ءا

 نمو ممصهتتممع ذم طعفاتدم (ء[. زطزل. ؟تقلك7]آ, 07.) حنانك عدا ءاعب - * 17. ءا * 18. ءاساتء"ءوأب

 ]. م]-ممم“ ورب ع * 18. ةمولمت لمص "ع00عمع ٠١] 0عاممصعمب 5عللعمع (أ٠. ع. آم طعفاتللتت , 0

 5ك. ممرعملل , 135510 100931:ع)

 5731. - 1. تايبدالا ىفإ ىلا 2. طعمع تايبدا. - 8. وهظ «000., !. رهظ.- 5.

 هن هل 5 41 2 1ك د ملا كنق 61211, 00 13382-- 75 ميو 86د 02-0



 541 2ةرس. 197: م. 579-583

 عرررتو ح ةنطواق2ا19 1. معل1ءان]ا05 (). ع. هامطتات5, 018115 1256عةطأ]ع) 0ع 0انةطات5 0113ععاتمطتطاتكر

 ونوع همععاقسأ 80 موجحاعتط» عأ ةهامطاتست 1. ع. مهضاعطل , 0118 طتاص0110ع 01951013 مماعواب - 592.

 14. ةينملا ةينقز هل ال1, م. 227. - *6. ةوصع - هةئاقطعا ]1. عاوز | ةتمعتوأ, عا همهصتنآلا

 ب ةقورمرسوعمائانهأز 195060 ءاع. - م52. - 3. دطعاوف !. دعاوق. - 5. فلالا 30 62

 مرا. 929. *5. 30 ونم0 - ءنمأأ 1. ن110 110 ذانآ ]11115 5. 100معاتذ 7ع00نا1ت1, زاه نأ ةهتتتتازو

 ةالعمم ءورعتتع ممووز1. - * 160. رع 0نةطاتك 5ءعاتق - م08اعصاتتتل' 1. ءءء لان8طا15 (1001

 ءا ©طضتئاتوسمرتس) عاتئزهدتاتاتك مدكسهقتتل5 ءأ مطلتلاوذهدطتؤو. - * 19, ها *90 7205“ هضأ ٠

 لق 057 ءارنإ. - وهل. - مانالا !. مانالا . - 7. ةيعولا هدحصعو ©000., 1. دقيهولا. - 55٠

 - 4. خلا بهاوملا 0[. 711,2. 18877. -- 5. ىسلرولا) ©6000. ىسرجلا م3616“ 5. (ىسنريلا).

 0005290 مظعب : 1 هدب ذي ميظعل - 9. نيمأ ند كود 1٠١ كن03 8. نيمأ كيح# .

 01. رثالا خصالخ 101. 5“: صَل ةينطغطسق ليرن ىلاورشلا نىيدلا ردم نب ديد كيسلا .

 576. -- 3. ةرمز لل 5. كيمل دس 6. ةرتز ىلا 8. هيت. 7. لخداوز ١ هيف لخداور

 8. اهيف لخداو. - ه8. موت: ىلإ 8. تلك. 10. هنثم ىزؤ 2. هتنم قر ط٠ هننم قى. 01. 0

 م. ق.- *83. عا-]501 1. ءا-]ة0ول. - *20, ذم دانم اعئانت 1. ذط هرنعتع هانم (ةظم14أ/ هل-)

 911771مزن. - 257. 5. بجر نبز كل. 58. بيقنلا نب. - * 2. ءا اهنت5 ةلطأ ل لانه 1. أ

 اوت 1موو ه2 طعمءقعأأ5 1لانأذ5 ءوا. - 58. - 4. 11 ظذس دمتأز كه 5. 917“ نس ىفوتو.

 9. ةداعسنتلا لعدز ى. مم. خزس دولح , 58. مو. خؤسإ. 2559. -- *10. ظن ٠١ طعءعف]أ. 1

 30 م. 408. - و0. - 3. داشرالا ةوقز كك. ض٠. 8252. - 4. ىقلالسلا ع ىجلالسلا.

 6. نسل: ل. 5. نيسحل. - 10. خلا لوصولاز ©. 771, طل“. 14278. - 1 جامعا توق: 0.

 5971, م. 5.

 تول. - 9 ا ءل. 11, م. 549 - 4. آ[ماعت' ءاسوولا ءا طويضت طقعع 1ععلتطأا11 4

 18ةمطاةم1240اد : طبضل بالبلا ىف ىفكب ام ىدروامال ةيناطلسلا ماكحالا ىف ركذو. - 5. عاججشلا

 ٠١! عاجشلا . - نابأخل ٠١ نابل. - 7. لكل ه000. هصدعدز 1ةقطلك. لكب. ح 9. الاثم 0.

 هتمع5 ماه الامما. - * 2. 0همعزوصوأمت5 دندئطلتؤ 8عءطقطعاو ءكك. ه0 ]آ1, م. 3887. *7 0 هع

 0 ءاانانو - 0زواتموانعصسلل5 ٠١! عا لمعلاات5 مد"هعقءاعصسلتور, انا "ع5 هنلتزمعمأ عا كاتم عملذو مقه"عمأ ءأ

 داتعمسم5 هط 1عمهرل5 ءا ظمرتاع5 ةط طمقظضتأ5 لزواتصوسمتلا١ - و2. - 7. ىرصملا: ل. 5.

 خينوقي ىفملا ,١  عيدبلا لوقلاز ه]. 02. 7779. - * 5, ةماتكوزستانسم 1. م10طقطأ]ا5ولطتانات. 01

 آ, 0. 128: ديشيب وو. د *8. 0ع لانل31 نو - همععاهت 1. 0ع زان01 م, نن0 ةاتوانتل ؟عداتطط 655

 داماستام»“ ءا ةللضمسفاتوصع 5, 2050860. - 88. - 4. ىسهقفالا !. ىسهفقالا0 - 6.

 ةمدقتز 6000. خمدقم, 1؟عمدتوط ١! ل١ م. 109. طلد ظمدقت . ح 5 همادقي ذ. ه. 51- (هن] 171-
 11م6 ترد مو عتولتو ١] ع. ويعسس ةهاعععلزا 171- (نويآ 191- كنصاضعآ (ىتطسع ؟؟عتاطتذ ةهسعام“ ؟وا-

 دولت ؟06عءز5 ىلاك زماعت:مءاماتممعل , نأ كلا ال. ع. ةحتعناعمو , ةععانل ءرنع ماناقملا05 عداز , !عععنع

 13111615, اطت11 1 لوالا لوؤلا غمردقت ةردان0 1[ عدت“ !. ١] ةسلات 20060 ؟عائات 5058 م0161010[. ل

 8. ديوطتا) 4. هيوطت, 82. ليوطتل, 8. 5. نان ريوطنت . - 9. 20516 ا©#جحا 0ععوأ هلتوانتلب

 103556 بذلك 5. ثنح . 01 م. 584. اذو. 1. - * 1. 210م0 ١١ 71ءعيرمل. 01. ه0]]], م.
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 1كم. 11. م. 383-91 5309

 ب .١7 4/ءم1نعون ٠١ 4ءإمزون. - * 11. مرهعل1ءائمصتطط ءاع.ز ال. ةاتصال م - * 12, 0ع

 مول هدزطاوو ل ععيص عضم“ ١] لع اتد0ئاتممتطسعر ذم ونتتتاطاتك ال02 ©]-ةمعأأ ٠١] ع. مز" كه اتت

 اععتاسع د. نانمع 0ع ترم ددصعام دوتصأام - * 15, 1ءانضأل |. [ءادضأت. - اوله ح 4. ءمز ثع

 5مل نسل لوقلاز ءأ» صل“ ل 96060. - 7. اهضاق .٠ ايضاق. - 9. فلخ ىف «.000. 5:

 هدمه آ711, م. 469. اذه. 16: تلج قو حا * 8. 5 نمل لوقلا اءععادو, ؟ععامه: طمعدمم20عم5 48

 ننهعداتنمعرت, 30 ناكاتات (0110110123 30153113 1 هلل ضصمالم 0 عقعمعملو ه7[]5

 * 11. ناتوك نماتك - حقت ةفدعأ ]. ذص نيتطاتك 20 جلاعتتتات 305725311011123 31111113010 2

 عوار مانا ذاه نأ لادعأرو ةّتأ اه نأ معد ةنص مات ءلاع» ةللتصتعا. - * 16. لع عم - ءودا 0

 1٠١ لع عمصصت مول مدع ممم عءعاقعز ءعملح, هتان 0ع ءمرصصتم 210مل طات5 ل]111هلذ , نا8ع 202 5111 عا-

 [مءاوعيب - * 19, زمول كاررتت - عووع ز. ع. عمم0ل عصص دات هدعصت جاطوعماتك !1ءاامص ءعدوعهيب - موزوم

 ق.م امكز أن صل 9658. 7 رمز ال. م. 492. ءا 498 انأوء عيش ٠١ عيتلا. - 9. تت 4.

 ىم لعج, ٠١١ ىسحكح. - * و. ىومزم]نت !. ىوزأت. - *8. لنماموتع !. عا ماسك انترناو.

 * 13. انا1- 010 اح طانأ !. 110-81ها65[1طو'. - 0111111111 |. 6

 نومهم - 3. ةماع مس“ 111+ 5. 50 مهضعامعت» انطضاتص ءعصواهتتأا مالك نم راتخالا لوقلا

 ىقاهقصالا ةزمح هعمج ظحالا. - فاكذ 4. فاكلا. - 6. قرشملا لوقلاز تك. ها“ 18880.
 *و. مع( *6, هزمت 1. ىكوز]عت. ح * 5. لع مرعععلع - ةعوزلست5 عوأ ٠١ 50 لق ععملاسات الالات

 معلمسطا1 ءوع جهل0صتستئاصتسر 018000 ذد اعدام عا هوعرتوع ؟هعدا. 01. ةافكلا ىاكر ةاقكلا سمش ءاع.

 عا لاطو 8هلصنس م. 124 هني. - * 10, زم ننعم - عجعمععأ ]. طص ن0 هانلاه اصتمءعأععاتو !10ءانطت

 طقاتعب - *11. 81- 7140ه5]رمهع ١٠١ لا - 71هو] ع. حج ءماعجلعمف ط١ (305عاتكدتل) جتاللتت' م18ع-

 نكسلعمو. - موه. - 2. 1| خنس ىقوقأاز 5. ملثء خنس كلو. - 5. 220 ثيح , 0100 000169

 هردصعد !ععتصأب !"1عا5عطعل“ ىتح هعرتاط عملا عووع ءعروعإ ب - *7. ةلط عم اعرت مولع - 312111

 ٠١ ءّرادذ لأن لعوتف دمصاز اهملعمت ةتياعلت عءلاتد5 ءمات 0051610 ع0 ةامعام1 عدأ ةااتطاتلقر 0113 5

 111م عوكل و15 ء5أ رس روستو طمع ذه لا - 12 ءل» ]ا - 1'ن]ن . - *ر4, لع قمع - علان

 ٠١! لع معهناعوعملو همعتع - وح ظمط/ عمر ءلتام. - موه. ع 2. نادل 8. ىكيسلا نبا هاهسو

 نادلد ىيفاشلا نيلوقلا (51©) لال ةقيقح هتاقيط ىف. - 7. ةفايقلا ملعز ءا» لواتتم. ةق. 201 عتطع

 1888. نم. 523. - 10. ىنيل ٠١ ىنيب. - *7. طورصعو !. زازا. - *9. ءا مدلتمو 5علذؤ 6

 1. ع( طعالوتتتك همطأتاتذ معصددع 5. 3مم115[82 ©0عم5ع 831151151. 01 لع ماقملا 1[1عزو5عءطع زق 105.

 [8هطتءطأم م. 98. * 11. دانه ءامهأللم ٠١] عي ءمهعاا1510, م10005110 3110 ءلصمدا105ع ؟012م31318.

 589. -- 2. سصخ 2000. هرممع5 م10 هللا ص 5 اوصخ. - 4 عبتتأ 6000. هدحمعو, 1؟ةفطح

 زعقمات. عام عيتتب ٠ - 5. ©ا 10. نومملكاز ©6000. نوميلقا . 01.30 م. 388. عا 8ععط عمءطعق

 نساتوانع5د دنع !اةعع ءأا !"هملعتمع لعد اهد0عاتقمك !دلتلمعد 0ل' ةسضسكاماع. للون. غلزا. ح مون د

 لواتسلةنم رن. 340-344. , نطأ ا!ععازم طداغممم م12عكولعا, ندنهع عدو ططئاةوحوص هاه عدوع ءرعع
5 

 للان. - 0. 2056 بيكرتب 06ءعوأ هالو1110 انا ناسنالا - 9. عيقت م. ”ععاع عيش مْ

 دوماعماتو -- "ععالأا !. عا هدماعمك ءمصكألااننح , ءانأ 8عاتذ طقصع م0 م11عاهاعتت 0عداتسةالأار, 1علتتح

 كان هل - ه5. ءممولداتا ام ءهمكعناةالمدع ءاعب - 7590. - 5. ىباوالا كبقز ءان !]آ, هل. 2864. ح

 * ع, هوما نععالم .1٠ ع. دان ”ىععع ع !ععاتلم معن همعءعاعمط 30 م7ععوضسلاتات , 0ع150ع: م17ععع5ور 5

 دلتواتل5 داقصك ممعاتم معةمنا. - 2591. - 3. ميما ىف قابر ء الآ, م 1310١
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 طوع. 86٠ انس. 6. قايز ءال م. 651. زومولا فشاكز هل. "71, م. 174. - 7. قابز أ

 ط. 567. - لاجرلا ءامسا ىف فشاكز هل م. 243. - * 4. ءهنزانق عال عاإت ناننتت -

 عءوأ ٠١] هتزاتك اذدعاند ةينءانءاوتمو ةتئدطلتعو عوار 1ماععمخعاقأتلم ةتتاعمت معنوزعمد عا لئ5ممولزات5 داماطقح

 ال كك 75-0 نول فارما هككا1117 0.1209: كك "6: "وركن فيشر ها 11, م. 38.128

 لميسمللا 0000. 012125, !. ليمسما. - * 12. ؟عرتانو ىرتص اناعو 104/'“ لعاعمل9 ةاناتإ. ع وو

 2. ةيعيديلا ةيفاكز تك. 11, م. 33. عا الار مل“ 13551. - 3, دحوشر انا 5ه1عا 8. اكطقللف, م0

 اهحرش. 11. فوفونب !. تالا 2 1 ل فقفو 6000. 011865, ٠ هقفو © هدمح ا 0

 عنمكث. ٠ * 1. 01193[عمان5 5ع آز221261عانطتأا 1. ذا انأ صمص هلأ, 01100 ذاتت0115 00 ءان"مقتانا3 3عط0-

 اهداتنعوضستست دع ةصصعضعومأان - *9. ا - لاءابارءأ ٠١ 1-11! ءا. ع * 11. 1 ءعررت ع ءازلس

 ماعمد ١٠١ ظكفةركيرم 5داتداوعتنعمم للعام. ح *14. ءا دزرتت ع ءةكعمم 1.١] عا نيم0 قكتعتصا ظ/-

 لك ]ا 1147-11: ءار 14 قار نأ طقعع هط تلاح لتكاتصعاتقاتت“

 6. - 3. قولا 1. كلو ىذلا 6/2 ال17 مك 5-2094 سوح 6000. 01108659 0

 معءانمز] ةسوح. - 8. هلوأ رصغق# نأ 5عجءءماتع5 ةمانل 8. اآكطقاادصت م6 اهلوا ةرصتخت . - 9

 وحكذلا ىف ةيفاكز هنأ. م. 97208. 11, مش 14952. ءأ 0كعصاب ], م. 349. - *83. كالو 4

 .1٠ قاعي 0 مقيم. - * 7. 0ههعممهاتمت5 تنطت5 1٠١( اعصمات مكصقتتت) طعءطقطعاب كك. ه0 ]], م.

 387. 7 *9. ؟زععررر - عماعمو» ٠١| ظهير ءا 5تاتكادعاعم5 لتعاست. - *13. 04119ءال

 128119 عام ع 5 4. خوفاولا: 615 2 192 اال, 21. 141063: 61 12027 1, م: 40. < 2

 نوحلا ىضر خيشلا حرشز ©. ال1, مل. 14820. - 5. هب درفني 62000. هدههع5 من6 اهب درفني.

 8. هللا يح ٠١ هللا جا نأ ظ., ءملعرع طسزاتك ءمرت7_ت2عماهتاا آل1ه00طوصءعصوأوؤ,ر 820239 ], م. 39. ءا

 0و0. ظامؤ. م. 341. - *7  هكصئاتو ذص انطرستصت - عن ممم ةعونمأ !. ةتصتاتك ذم انطاةنص

 ( لك فأر و) , ذصم ذم ماستسح ةلثد هعرتمام 5ل'ة12120131163 11028 ©012م05]اا15 عوام - * 16. ةسو

 717 ءاع.ز هلثأ 718. 01. 5023و !1. 1. 1). - * 18. طوتتك 8ع6م 1. 1رهن00 1عاتانن,. - همه

 2. ةناطلس 0000. هرج»عو م0 غنطلس. - 5. ىلوددغلاز ه,» 0عهام 1, ص. 354.-- 7. اهلوا

 6000. هدرتضعو مرو ةلوأ. ىصييشل 4 يكل 5. ىييبألا - 8. ىصييخلز 4 ىصنخلشمل 5

 ىنصألل. - .١7 ©8020 ءمةبدف آسططان ءال. م. 185., 6 ط070061مهن01 طعاك. ععمعت» آل, م. 302.

 *11. عا 5طعتاكعط - ذاعصسواتع ا1هأاو !. ءا 1: كلغ 12 ءارر» 11- 1غ مأىأ. 1 لنع عداب هانم 2عااع»

 («ملذءئع 5. ءةلملمىم) ةلتوحم اععئاسع, اظظ1- كطعتانط عجم - لس ل: 710! هيردت» ءل لظعتف كلنا

 لق ءان» القوي 71ه هبددد»عل 111 - 1« مطلادأ, كتزادك قىرصتص ءعجاقتتسك, 11 - /!10مهداجد]م]ط ذهكعت حانتكر

 ططعانإو ءوا ءا اعادت ة0متءاسس طقطعأات ىل ةنص مويئاع» 181- 5ءيتؤتتل 1|- ةطعتلا
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 يرصممدانتا, ذاعيصوتتع 310118 ءاعب - ©. - 8. ىرويناألز كل. 8. ىروتيبااخلا - 310. - 0.

 خيئامضلا كئاوفلاو تأ. 1[, مل“ 9272. ءا 111, طل“ 14072. 14073. - ه8. ةيشاحز ه١ آآ1, طاع

 14732. * 18. ءزدك 1. ع. ممرصامأؤ. - * 19, امدعاناتم اناعندع ةرفت» 1٠١ مهعمموتاتم ةضاتعانلل»

 11.١ - 2. ًالئملل 6000. 060532657 ل16 الئملا ١ < 552:10 ءولل 1كعورو ةللعلااتل )2 ©

 ععمتاتكم ممدتاسا“ مع ؟0ءولعس لعوب« مصس. ح * 83. 117 71بناه 1٠١ ءا- ]1 ءبام. ح * 11. 4

 ممرستمو 12 /عيدنتت»ل دماهصلح 1. ع. 20 تمردتممي 0113 15 20111221110 ]مرتا1 2111. ع 01. ]10.0

 12. -- 11. ايحاص امتنك ناوز كل. 5. بحاص اهتنك نأو. 510عءانتن' 1عقعه0ا12 6556 نأو

 بدادص تنك 112 111 30 21266606825 دارأ نم ءا بلطيلف ”ع1ععتلان12 ةلار 5. باكعأ مئنك 0

 - *5, نص هرتصتاطاتك - ننمعداتمصتاتا15 1. عا دعدعاتكر ننك عم هرهاتمدت5 1 //64ع ءهمكاتاتعانم-

 مع د. ءمرصممدئانمدع ءاظعاست - *ز, طووأا لدغ طةوارمع ه00ع 517ءينرت. -ح *وب لوس ٠١

 ل01:] ربت. - * 14, 11471 12484 1ىقير هقق لع عدا نحت ظلتطتك 5ةطغتلطت 18 «لطد» رحم عا] اتت

 انمع ءالعلاسع, نأ 92ه ةيفاكلا مرش نممو ةنس قوتلا, وانذع اهسلنتت ذه 8. ءا 2. !عوتشانتل

 لعاعملد هنأ ؟هرئامعدع هلتم 1معم ةصكعنعملو ةزصا. ؟عناعملسسص ةوتاسع تلت ةلطسوتتع ل06 ءآ-

 :نانإكرءأ ]1 داعب“ 121- 1[ ]أجر ءا ذمكعتماحتسس 3]110 ظقمط4 '1؟ىقزرءنأ ءلتلتل. 1كنع ذه ائطعو

 41/نء( + 81 تلاع (ةعلا. تعكاتك هدتغ ةلستاع وننأ0), اصواتتلاب عد ءمصاتسعمسا, نتقع عاعي ح *90

 ءالورصوأ - مووعات5 1. عاتودتطوأ م055ء5و0ه65:'1 (م055ع5د507) انطات لك عدد7 6ر6 ءزدكوتع عامدةةطتست

 دلاتل5و (ةزوؤ. - 18. 1. نولكل 3 هليدنقو  ءارقفلا 1عععدلس» تأ:

 هليدنق وا ريكلا ةدئامو هلييثز وأ رقفلا . - 7. رضح 1. رضخ انا 47 - *1. طدانناهانو - |ةسم5
 .1٠ نيتدكأ مماععاةتعر» لقصأ مو معطاقأتل 30 كاتتت12 انااا 15115801 311[ كانه[ ءزات5 1

 عا اهطتاو طوعمت 5 ععصاتدع هلأ ءزاتك ]د270مو5. - * 11. عا دومع 20 مل1ةطأللا5 عدأ هلع !. ءا طلع

 داناق علا ءدع ةزذ, ونمت !ئطلاتس ونتندأذ5 عدا 11 - 1[ ةجنرءأ ذم ءمئامرسعت ءمطاةتئعالاتا. -ح *18

 11017“ ٠١ لع ل#7خ7 - *90, 0ماتسصتتسصت - عمانصاتمسا 1. 0ماتصتاتست (018110015) ءئمالأ ت10,

 نمل ائاعندع عأ دوصت عداتساتدصأ (ةدأ طكقتتك 2م) عام. - 171. - 1. ءاآدتيم | ا اح

 * 2 3 ممالؤ - معوععتلا .1٠ ع صمعاصلتاطانك ءىععضمأل كان 5ةعردوت واتم ةص ©0016 0 د *9 ب

 رى آنللا15 ب (موعاوه035 1. طهلتك عأر نان1 ع2 0150115 عوأ. ن6 - 115011151108265 103 00 ءامرحتس

 0ع ؟هرحصتتلق طا - 11ه»0 1111/7 1ههعاما"عد دنصا عاعع - * 11. نحت ؟عرئاطو - زمدو ءاع. ل١. وننث

 نمرتاتو اهموتتولط موصاع5 هةالمصت5 2ع>لمصتطاتك عع ةتتوطاعتذ (1م 00880) ]امداتتانتلتا عاع.

 15. - 7. ةيفاولابز هل م. 7. عا الآ, من0 14168. - 8. روطسم: 2. مععاع روطشم. - 11

 زى 52ج خلا ملع ىذلا: تكل. 061. 50191, 4. - *  3. تملتعم 1. دولز. - *8. ةموانت-

 زوم ح توك عدا 1. اموستاتمم. ©هددصعمأقتتانلا 105 116 /11/4لط 5ع مدلا, ناعم5د ؟هطتتتأت ©6207 أ

 هموآاو, 1و]ررمع - موعممتطتسمأات5ك. -ح * 11. ونت طسصنتللاقأاع ممعستاتتع 1. ننعت (ة2169) 0عمعو-

 وزان +14. 30 عوجيلفسس طتعات 22 ءرعع 1. مع طعستءاتعطتو لوصطتءعو اتسعاتل هنأ للص عاف. ع

 * 18. 1881- ]1هضهتإإ10 ١١ آك1 - !1هبرإر نأ. ح < 19 111 - 111م1 17 1١

 16. -- 1. اهريغ نمو ءم00. هدتقص2ع5 ٠١ هريغ نمو.-- 175. - 1. لثموز 5. :6ءاع

 هلمثمو. - * 10, 0ع نكات ؟عئطوالات2 - معئاتسعلا 1. 0ع ءمهلتانمصع ؟ععطل5 طط705زا8, 8

 طمع ءأ زلل10 دلعم1 0 ععصاأر عا لع ؟عاجتلمدتطاتخ , و0تأطانك لاح (0عمالداانمصعر 21عجالمتع عا مم51100ع



 545 1100 31/7: م. 17-30:

 هوصاوعاتعم) ةلقعلاساتتم. - * 18, اعتصتمتك 1. ع. 0عقص]انودتطاتؤو. - 18. - 8. ةوواهلا 60000.

 هددهع5ر 1. ةيداهلا. - * 16. 81-81 هةه/ءأا 1٠١ طا 1101م. - 19. -ح 1. ]ضاعت نتنملا عا

 طباوضو !دعانمج 5و6 !10عات .0ءاناع 2 ؟"عءاتاتو طباوضو زد0ع همكعاتسا 0ع 1( ]ه/عأ كءاتصاستت

 [عمءمدعاتن1. - 2. طباوضإلاز 18. عءاع طباوض. - 3. تسأ 6000. 012265 م10 تكمسوأ. -

 * و مم 0ز5انم عي عنعأ - عا للدموع عرئعا ل١٠ صمم ل1ةانصودع»عا. 1907 هنمم811 طا - 1[ ع ءار 1 ععتاوع

 1ك ]نر مع, ءمرصمءعدلطتتم عا ءمصقمءعاتتك ءزدك (. ع. 14/7, معز ع هدئلتصع 035صهولاتع, ح * 8,

 آ1- 12مم 1٠١ 10 ءمهمل]11. - 20. ح 6. قايز ء. م. 198. - بلاطلا ىفاكز هك. الآ, نع

 1742. 9 ب ىجركلا 1 ىخركلا نا ف. طم. 01.20 اآللر م. 68..- *  5. 12936195 عزلات1[ ان

 110/08 1١ انهعاقك ءاتانضأا 7]2104 ءاعي - * 11. ءمهوعتطعصلت5 ]. ةععتسداع (ذ٠. ع. كتاتنعع) ةعرتتط ءصح

 لزو. - *18 لكممز# 1. لك ممن -ح *و0, 12-81 غ1 ءاع. 10عصت ةتصع قةهان16 ائانع عواب وانت

 زوال م١. 9740. 1-11 ةصقل ةمرت ءالقاتتل“»

 216 1171310010 1م 51-0-2707 قير 160 657: .ىداملا حرش ف قىلاك زرع“

 971, م. 471. 6 خلا ىفاك طلوو ءا. 17, م. 204. - طع صان 9721, كك. هطط06011. م. 482 (41).

 هدوم, 1. ثيرأو! 1: تيدراوملا ٠ - 4 دلوتم لا 10ر05 515251019115 001 ددت 8. عا 2. مم لل

 01. م 9780. - 10 .”طوسيمبز تك. ص 11328. ءا 11327. - *16. ةزلالمعتذز مهاتاتقت

 ةرصمماطاطءع عير ماو. - 28. - 2. 40 موععتمعتص 00. ؟[12060ط. (11>ا. د1. 183.) 300ز11123 زان

 ىسيرا 1. ىسرملا انا ل. د * 16, 271" "ةو1 ٠١ ]17 دن. - كوم. - 3. ىجراوملا ز مك

 ىجراوملا - 1آانطا. ءال١. ءأا ]رعرمتعم» ؟عمعا'و مطل ىجزاوجلا ععرتتطاتصأاو 2018201113 2

 عوار عملت ءعرص 18. انطدتت طاتطط ءلال. ءاتندص ىهراوملا طهطعع.

 26. 8 ىكللاز ل. 81, م“. 12892. - 6. نيتعافصلا لماكز ءال صد ل 9699.

 8. ا 9 ةفطرولا 1 ةقطرولا أ 8. 2. عا ءولعتا> "م0605. 311. 119. 10عد7 عمذر ناتث طالزاتك

 ةيضاتك معان ددصار ةقطارولا ةممعءااها. - وه 6000. هرصصعو متم ىف. - 27. - 3. ىف لماك

 ىداوهلا باساللو نا. 0. 9714. - *18. 1ءامائ15[19 ءاععاوه - عمدوععالا ةانضأا ]. «ءاوعات و

 (0. ع. نانت دمص نمأ ةلتعاتأ "عععدداموأ ءما:ةصاعدع 30داتتعات ذط هتصعاتاذذ ]وزد هوك ]1ععازوصع5د هع

 ونناتصأانا", 0113ع آم5ز5 هماتصقع 10 ءصات), نيت آللحصتس (2عععدعتهصتتصت) 03 عمتئاهنعست 50 لتعمتام-

 اعرد ةعماعمت "عععمقألهصتتنا> عا لعععاتت 7عععطؤل 0 ماتت ءاعيععرتنن نأ. - 98ص 6. خيطخ

 هرسصع5 مز0 بطخ. - 7. هيلاو «000. هدحتعد 1١ غيفلا, نأ ءهملعرع ؟تملماط. طاتزع اعدلع مع

 ل6هءانلا. 11210 عر وسفن ءا حر هذ ععاع 1عوئاتتتلل ن0متحس ةتعام»“ لع هع ذموو 10011101. - * 3,

 اعععمد هلطأ ؟ععلا 1. عم اعاعصلتاب 10 كانتلاننا. - كه. 4 كيزي ال 000. هرصسعو. 5ءتتانعم-

 لان ؟0155عأ كيزم ال٠ 8. ىواكلاو هل. 197, د. 7850. رجالا تيربكز ه1. 1ال, م0.

 ءا ةملعم مش“ 11207. - * 8. ةجمصعص هعئا. 1هودعضلأ 2 - *9 زاووزاواعو ح هنطاثاعد !. اهدع

 انك ءانمصح ةهتعامتاهاست الزلؤو. - *19, طع اتطنوم ظ1- لاا 11! - ]دج من» 1٠١ لع 171 - 1غ«

 لا - 4]ومت» 1. ء. لع اهتلع مانتام5همطمتتتتل. ح 80. - *19 زروال ع 0

 ٠١ هريان لع معدصساحاتممع عمدصتساتعح (804] ذ, ع. مموئاتمصمع مععصتتاهاتال عروس تان 61), 3



 "مننا, ال. م. 31-7 846

 لع معحس ناماتكت5 عمم دهاتعت5 (ةطلقل), ةسان لع مع ناهاتممسع اناععدتستس (لطلقا أ. ع. اناعردع

 عمصكهمهصمأات5 معكم هلثه). (ن1ك. ملا 0

 81. - 1. ايموذمبأ بانكز ءأ. ه2. 9901. عا 1, ص0 40. ح 3. 01110 10 عابذأ عزاز

 دعانا, ممم ءامضع مولعا. آعوزاسم ذه 6000. هدحصتطاتك عا تععاع هجلتصعست ةلمطقط ءاتعاتتت 5عوتتأ اان.

 5ز نانأ5 معم ع0 !هراه556 تاولأ ءايحا 5. تاومالا ءايحأ ا!عوعرع هماسعتاب طمع اهاعلات قعملتتنس ءالا

 لع جمالزرد «عووولتؤ , نقع طم 61 ا فمن 5 ل ها1016 - 5. 1 نمذ 2م. مععاع

 ىءامس نم 7. امأ 2000. هر2065, ٠١ ابا, - *9. لع ءمعام !. لع ءمعاو صعم. ح * 13.

 نانتطاتك ةالموتمر» - (عمعصاتك 1. ونتتطاتع ءانسصت ةانطاتاتطان5 ؟ءتاقاتااتقو 5م010515 ة11115

 كنصاب ىم7عقبنصت رض عبو ىةدنمب» ةنناكم قلل ]/عيموي" م5 لتعاسمت ءأا انطعمةلتاقهلتك ءا ءعامودعماتةع

 طواططعممع (عمعصامس ةلاموممر» ةاعي -ح * 15, طووا عاد ط ءاسةص 3006 عاد ص ة ب انطع» ع

 مماتمصعب واتح ةمتصقلتو ةلطأ ءاتطتلتلف دك. !هلتطانلك موضعمام ع 01. ؟؟عدتن 1. 1٠١ م. 146 هل. 300.

 220 كك 5 م0 6 - *5, لها 8ءروطتسأ اند 1. ع. لع - 8موعطسصتةهنطاوؤ. -ح * 15. لع

 ممماععاتممع ١! لع عموله عالمصع. 001. طوع 810داعصتئءع ظععاتا عل. لع 1 هدتمقتتال » 112, |[

 3-1. وو. - 4. نينمل .١! ينال ح *419, 1طولةنط ا. عطه قاطر تطعن 0ع 26ه0ءه-

 ناناتك ه. مطوعمممتعمأ5 365. - الم - 4. هلاتملو ءم0ل. هرصصع5 عام اهلاثماو. - 5.

 خلا مكاقلاز أ. 00. 2011, 838. -- 5. خلا ماكحا باتكو ه1. مر. 10266. - * 2, 0ع عءاناتك

 ممواتتو ل. مه. لع جععلعماتطاتك 5. هوصمامصقاتك. 01. ؟؟عدصض 1. 1. م. 108. ءل. 243. اذه. 12.
 * 11, انطعع نتقمات اهات عا ععصعتتنمت 1. الطعم ءيلئاتسمالهصتتص عا 5اعطتتت ةأتتالل .1٠ ء. 8[11311 11و

 ناتتطات5 وناتزذ عا معمومرو عا ععصعانع هماأللك عوام - 85. - 2. ىورجبكلو ىزيويقلا ٠١ ىوريجكلو

 ىريربقلا . كك لايشلو 6000. 0ها1125 !. لليهسلو , انأ [اعزدءطعرع مجع لمعمستا عري ظعأ. متم 116. (ءان

 2مئاععا» ل. طصف. الللل, م. 579. اتم. ةصاعردعص.), انطأ اناسلاتق انطا1 ذاه 5ع طقانعا: ماكحالا باتك

 ةيكلفلا ةيصنلا ىلع. -- *. ىهأا ٠١ ىواببتا. - * 14. ذه لهءاضمح ظله41!1 يحسن

 بممدوطداس“ ٠١ طقع»ءاندن ذم زهلتعلم هدم لع 50ع 1]14/]«©71. - 21عوعطولر نات اذه 20 ءاتاطانق

 حم ةطمأل5 11111320115 55عام

 2ث. - 2. ةفرعملا ةخمدقمو انا ءملزئءعد هرصمعد اعودصأ. (00عممدءاسصاتق انطائوو5 ؟نمممعءا'ةع

 15و (-2 نوقيطيسونغورب باقك 11080050164 ت٠ العمر ل١ ل. م. 98. ءا داتماته آآ1, مه. 3454.),

 © ةجاعمأ (ء[, آل عمد م. 255.) ءأ 150 ظفرعملا ةمدقت 1م5ءتمامو, ءا ءورئاع انطع» زلاع آتممو ءىةلتق

 هزئمأ 6 ءةاس“ ءا ؟عدطأ5 ظفرعملا ةمدقم كتطقاتاننعملان5 عقام خليأمل مهرج لنطأو. ةنوعمت5 قاتم

 ص عاطملدن5 2علعم 016“ متطت عم مانمطقضلو عووع ؟10عاطقاتلا“, 01100 97١ تت خليل ام وانتا ماتم

 عدا !هعزعملسصس 7 لع عقماتمدع ةلتودتل ؟هعاعملل انكاتتمهأتن7. - 4. ىلامكو ء000. همم ع5. 1ةلان ع5

 ردع 010م6 5هععان عما12 ةخلاقم ةرشع ىذا. ةعودع عقر ونهع ؟عمتعاط م. 136. عارم. 146. ءا

 147. طقطعأ, زماعع هع عممعئاتذملح ةدصاع 1710عماتس قروطعع معممضصخمست طقضتمم !ئطوطاتمت 0 101-

 وزمرزعمب دععاتات عدوعر ةاه نأ ج5 عوقعو عععمقزوردع هاتصع 0155ءعماتدصاب. - * 1. ونا ةطقموااناع ح

 وعامعتا 1. وننأ هسصسمتمم ماع 8[هطقستص علدصمد انطستصست ةعقزتام ءممكلعمقألاا. 01. 30 ], م. 80

 ءا 2ءاا5عطع. ل. ط0. 1غ م. 162.-- * .١41 ءا-ولعط ذم !. عا-زط 139 خ3, 826.



 547 1هرم. ا. م. 37-48.

 7. نينلاقم الدحتتم هجودو ٠١ هادم» 2. نيةلاقمب الصنم لجويو. - ه. نأ لعاعصلانمن. ح * 3.

 مروطوتزإ - لت ووءرمعرتعأ ١! 1لعمج انطعع ءمصز ات ءالتك ]طك عطأأتتل' ءانكت 0110طانذ (:ةعاهات طتتك 0ع عد
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 ععملاتمت عدا. ةللو5و ذعماعتس طقع ةنطقامصاتمع 5. مدعاقلاد داسحالا هميصامفمسأا01. 01. 0ع طقع
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 ”هرت. آل, و, 45-5. 548

 عل. ©طخئماكمهاتنت 1, ر. 252.) 5. نار [1ورتنوم عروزو.,. - * 4 0ع ةكعوواتمصع .1٠ 0ع ءموعاتم0ع.
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 ءاكت], صم 15019. - * 10, لع ةيتاتنعتام معنس ناهاتمصتتتت 1١ 0ع 171ث معحصتتأهاتمصت5 (عآ - 150أ]و
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 ٠.١] ع, زملزعومأ ]ص مزعاهاعمت عّزاتكر وناتأ طقف ؟0عع5د عمان6 - 250. - 6. جرغلا ىلع وبا !. وبدأ
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- 

 سونامر ومو 6000. هزط27ع5, م60 سوذاير وسو الأ 10 هيي .01٠ ؟7عمت“. ل١ 1. م. 150. <
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 ةضقافمز كا. ه١ 10588. - ميوقثز 8. 2. ميدقت. - 5. ىاولاز كل. ىوارلا. 01. سه“. 10468.
 ميم حس: 5. 4 ةنس. -- :١6 ريظا طا ال0 5707 0205 0 201

 كمدو ىلا 5. ىلع نب كودك مومورنونل. 01. 111, م. 685. - لم ع 6. ]ماع لولا عا باسل

 ان. عا 2. هعمج باتك 1موءانلا. - 7. ةرهاظ ةيونعمز 4. ىرعاظ, 5. ىرهاظ ىونعم. -ح 9.

 هر#ب خس  ىيدلا سمشز كل. 58. ىنراملا. - لومشز 2. هلومش. - * 7. 76ءان5ةللانللل 43

 ٠١ نهمعرتوالتمستلت 51181: (ةعاطسص عانعولاتصت). - "عمّ. - 3 سلا باتك : ءا,. 5ءط7020610. .! ٠١!

 م. غ1. 2 6. ستاشكلا فانك 61: 01-009

 همم - * 10, مواتنعماتقع !. مدوصفاتتعا1010ذ5. - * 14. 746011785 ءآ. آدم اآكطقلام طق

 500. - 556 - 4 ءاثنملا : 000. اًثانأل . [.عععد لات03 55م 50 كانك 5. ثانثل انة:

 لع ةم0«معومت5 5. طغععصقماطعملوات5, ناتحتونان313 05060 ةامطقات ءاتعتك طقصع !ععانوصعمت ععان5ءام لح

 78. -- 12 لبيس نإ نبز 2١ ليس ند: < 5: حرشز 4. هحرشب, 8. 2. ةببذ جرش د 5. هحرش. ح

 11 دارهم نب 6000. 022265, ٠ رارم نب الأ م. 72. 01. ]طه 001. م. 270. عا آطص آكطقلا. م. 85



 551 وس. 7 78-1

 - +18 12ب 71040 1٠١ 12 عج ]140 لي». ع ننعم, مع ةادل ليخلا باتك طلع همصصاتلاف عملتن-

 رت عت ههه كتصاب نان5ع 48 ليلا بانك 1١ 6. 30 ازانانم5 0ع عوتت5 معضاتصءةلضام قطع 8 منا 17.

 ليلا بانك 5نتمدلاز هانلط ءاتقلل ليك باتك , ؟10عوضأ ةالل. .- ظوماقفدو 06 قارعالا نبأ 10 عررص

 قزءومفاتسص هواء ح 9. - 7. ىقاكلز 8. 2. ىف هال. - 9. ىمتاكللز للا 8. 5. ىمتاخلل.

 ل  ءايلوالا متخ باتك. 10عرد ائطعا 1, م. 155. الط. 8. ظيالولا مه بانك 3ممءا1ا01. 01. 08ام

 آنامؤ. م. 490., نطأ 0ع ل ماناتك 51عزااذ5 ددصعامداتست (لعدا> ءأ ةطال» لجمطلأ) لتكرماناهلتتا.

 10 جاوشل باتكز هأ. 171, مش. 14583. - *9. لميس عز لرولو ها“ 30 آ, ص. 3206.- 80,

 5. ىنغملاز ا. مر 12490 نك. 12489. -ح *17. هان ع0ط820 !. دس“ علط قال ح *18

 هزعمت5د !. دزعاتؤ. 01. 5ءئاذعطتس 0. طع. ظل م. 818. !. 7.

 ه1. - 6. نيسمخل باتكز تأ. 111, من“ 4809. - * 1. ةلوصم !. ةزوام. - * 183. ؟نئا

 جانعام1' 1. 11556 ةا1عأم1 01ءلان7ت. - 8ه2ك. - 3. ركل كاسكو 17©6 20 ٠ 076 21 6مل 11!

 م. 143. - 4. دكمح مارح ىخا نال 6000. هصنمعو. - 1م م0. ايلصلهط. 2[. 1. صل 166 طب

 مارح ند تمدح 61 10 116 2 1197060 ييذل) يللا مازح ىلا نب دود ةممعا]ولتا». - 5

 ىليأملا ى. ىبالا 5. ىبيكلا - * و. كلن كلنارت ظلمة. قطا للعأرأ 11 هيف. س 30115 هل
 لوطا و هذ كي طمع اهعم ماه ممصاتمءةضلانتت ءوا. - 85. - 4. ىايردلا باقكز ءا هل“

 9968. هلله - 7. رودلا باتكز ه1. 111, م. 62. - * 4. 17-181 ءآدادتنأط ءا ا. 7-11 ءطاأط

 _--- 6 هو لذ 6-0 91 (سو د درو ةدسيد امك 6ع 01 10155.

 860. - 5. كدنهلاز 5. :عءامع ىردنهلا -ح 8. ةمحرلا باقكز تأ. ]1, ه١ 2991. ءا آ11,

 مر. 5891. - 9. ةمحرلا باتكز تهل. 111, ص. 5892. ءا ةانصاه م. 9964. - *9. مون ظا-

 عزم 0 1. 8و1 81- 8اس ل1, اطعم ظقت (مانم ىأر 1 ىأر) آمل. - (1. 2ءااوعءطسض 0. طع. لب

 م. 149. ءا 152. 14), تطأ ؟ةتقع !ءءاتمصع5د 1هلز1ءهلدع ةانصام - 8. - 83. ىلناجرإل 0

 602265, !- ىانرط 5. ىنارل. 05 20 م. 48. - 7. ىرضملا) 2. ىرعللا, 5. ىرقملاا - *14
 همعمواتمصتع ءعماتعتتا 1. همعواتمصتذ, وتتطاتق هاتلااتك ةانج0305هرنصت ءونعانع م0اع5أار عمات اتا.

 +ه. لع ممععسدتمع هطوعنوسلم 1. لع مدعوصلم معصعللم (). ع. 1ةانعئا). ح * 5. لمصر 1

 110710011 5. 1147 "فرنق. - 8ههم - 9. قانولز كلل 58. ىلاتول. 01 آلآ, صل“ 6155. - هقيرطوز

 60000 ةقرطو ٠ ل 85. ةياور بانكز هك. 111, ه2. 0540. - 410. خيدنهلا) 2. معالم ءاقلط ىدنهلا.

 01. 7علامعطس 0. طك. .1٠١ 1. م. 149. عا 152. 12). - * 10. ةتعامزاهلع !. ةتتعاماأاهأع.

 89. - 3. ةسايرلا باتكذ 261. 01. 10202, - 6. هماث حرف: عال ], مدل 289. عا 19, تل 9006.

 90. - 3. ريعصلا ٠ رمغصلا . ل هل. 8. رغصلا. - 5. رهازلا باتك 4 اناطانه5 اعدت عوام ع مو

 معرئاتس عا. 01. 1711, م. 524. مل“ 1189. - * 4. عا ةنعا0م1 0911906. هز كد 1عععرت 011123 عدأب ؟ع1'-

 امك زله: ءا مقهضدلسع د. مهضممأ, ةنتعام عرس انانرت همعنو 11- 1كعردغا ءا لا - 1: ةبرالا» طا - 5 «و ]7

 0ع طمع ةتعمت عمأم ءمرت مم5ن355عي - * 19. بنت ممدصاتاا» - ة0زءعلا ٠١ ةبنعام7عمت 1ص عطا

 ممدصاتاا]5 اذان معرنأ عا ممكج 30]ععاأ»

 ©]. - 2 !م.زظئسر 2. م.م خنس. آ10 آءاط1ا0 01955. آلآ, 217. 30. 3020 3181 م
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 "لكهرت, آل. م. 91 98, 552

 مووع لز واسس - * 13, اته0زهمعدذ زملرضت وعم ع 0ممممثااتل' مجدكصلا 11م 5 توشا

 ءا ل طور 2م - لت5مموتاتك ع5أ !. لتحص انطعع 2070 1: - ءادرمال م7 ءآتن ذص ءةجتاك 015 م05لانتق

 عونا 4-92 صقيز 8. ضقي. - 10. فقحاللاو فرباسلا بانك. 10ءم2 انطع» 0عوءلث-

 طئاتت“ 111, م. 6988, - *  5, ممر01155ع ة5عللا. ءمصعل1م092200. - * 11. 06 مععلستسع طاتلانق

 ةرتاتو .٠ ء. لع مهالمصعر ونانج 1ظان>تع (اهصأ5ذ مطل1م50 مطماثاتا)ل) م8173201111 ةزا, - 98. - 3.

 ©, زطنسد 2.505 زنا 5ك 4. عيسلا تاتك: ءا ص٠ 1057 155 ها( 186 طزو 1ك 5 دكا

 ذملعو متن 10234. 10380. ءا ]1آ, م“ 4409. - 9. ةروعلا رقس باقك. 1لعمت انطعم 111, طل

 - * وه. معععمو1هطلطاتقز م10 م1716ع 75عععم5امصج1112 311عام1طا115 , !ةعءامتطانق. - *9و1. لع 300-

 12000 (0هرنجصم 1. ع. 0ع موضاتطاتك (0هروصت, 01135 20ع1ع5 مععزاهتنع 0عطعمأ 5ع م7205[ ع106[عق. ل

 ؟ عنوانك , نانك ١اه "ععاادصل1] ةانصاأر تادج ةممعالوصاتتت. - 911. - 1. ىرقملا : 4. 58. ىرصأل .

 تح 5 اقيروطيرس باتكز ©. 111, م. 972. - ]006 طمع س مةعمموزادتطت 011815137 1ة>عالأر

 مم م91عار 2151 ءز2 ىرابو ىرب عمأ 5. ةاسللل ؟06ع صحتنا |ةلتتطط هلا. ع 01. ؟؟ءصت آط.!. م. 3

 ن. 147. - 9ةّو. - 3. ةمالسلاز ك١ 5. مالسلا. - 5. ىجيبطلا عامسلا باتكز هل. م.

 ءا عم 1. ل. م. 134 نك. 147. - 6. عأ 7 عاملا باتك : 01. 111, ل. 7248. - 79: اقودرا :

 كل. اقوراي, 5. اقوقايو. ىلادسكلاز ىلا نارسكلا : أةزر قلدنا ىلارسكلا . دك ىتاقوفلا : 2

 ىتاقوغلا , 5. ىلاقوفلا . كورستصو مهمه عا 7عاوات95 58015 0نطأو. - 01. طلع ةووطاع» 1, م.

 824. تا 11, م. 801 ءك. 906. هانط اقوبراي. - 10. اقوقرقعز 5. افوقرقع. 05 فوقرقع ذه 16.
 عممورل. 11, م. 267. ءا فوقوقع آءاتطط ءال. م. 180. *19, 601*224 انو 17. ةاتما

 96. -- 3. ماخ ناب 000. هددصع5, 10:اه55وء ماله قاح ناب. فثسهل. طعم. ع0. طلعات

 م. 119: مماح قاب. - 4. ىب ىلعز ازوات 1. .٠ ىي ىلع. - 5. ميكالد خ١. 8. 5. مكلشل ا ل

 حيبعم نبز 2. 5. ىيعم نب. - 9. ناشعدنسز 000. 051065 تاشهدخس . 41١ 2ءاقءاتت ل

 اطرصم. 81, من. 149 (قاقس حنسز عا م. 151. 9) ه1. ص. 327. © 06110ءعمصعاؤأم !. !. م. 95,

 11 يلا نادوسلا باتكز 01. 11, م. 114. - * 4. ه74:معو ل. 6ء5ءطب 0. كنوط. ةعقاع م. 5.

 ءا ©ز10عرص. م. 96. - *8ه. الطور لع ةمصم (6. خنسلا)) أ ةنسلا 1عععملات7» ءووع 1006 ءممح

 لاعام, 01100 د11 هدتص عذر, ناتأذ طلع ءمدطتت ء200182أان1, ع1 120110221136 معضتأاتد كانضأ 015انص ءات. ح

 *13. 11*41 مود ورا ءاع.ز هك. آآ, »ل0 0 9:7. - 2. اقيطسفوس باقكز ه1. 111, م. 97. ءا

 ما. 7287. - 4. جيري نأ ىبز 2. كيز نأ ىب. 01. ست“ 10217. -- 5. خسابسلا باتكز ©. 2.

 10152., 111, مل“ 7102., 18, صمت 9006., عصب 1. 1. م. 136. عا 09(. طالصؤ. ص. 387. - 7.

 هاب 5. ”عءاع و ةثام. 01. ؟؟ءمتنم م. 156. - ةبلعلا : 5. ةيماعلا. ةركذ وهز معوعأم 117

 01. صن 10202. ءا ه4 111, م. 683.-- 10. أم, خنس دودح ىفزإ لل. 5. 4٠١( ؛1) 1 خنس دودح قو

 8. 2. ام. خزس. - ملكلا امر ثضاطما. ععقستسهل. م. !ه" ةملكلا ام. 01. ذطلل. م. 384 (2).

 11. 17202 باب أذه !ذك 0عواتمأ ذه كل. ءا 5. - * 19. ةءماتتقعأ 218 110822 1٠١ ءعداتتلل عأ 5عمأات8-

 عاماه نموم1. - 98. - 1. عمال تاتكذ 211121 35950: 2 خلا هيوييس بانك ناك.

 [متكاتو ةطهفع ؟ععطو ةذص آطص اعطقلا. ص 515. عا 931195 0008ع5لكل. آبععاتصأاتع 5هز2ع ط0 0



 51353 1'هرس, ا. م, 98 5.

 نانملورت !|معم,. - *11. ©0010 طتواماتدع 5, زذصتاماتلمطع5 هربانل عائلتنا ةالئغم5 هتئقطأ عم5 ةلللار ال.

 .مروععامابنع هس. ةوهطع 1, م. 210 (1). ءا ةصاطما. عقصسصتتةأم م. 47. ءا 342 هن. مع |هعم

 ءو ةزعمت 6 عدصأر ن026 205 12 ان011عا5ان122 ءائعطرتاد» 0زءصتاتق. - * 13. 1هونتاسع أ. ع. للعأت

 نانو عوزلل. - 999. - 5. إو ظنسز لل. 58. *[. خنس. - 9. ىمر

 01. ةطص لكطحلل. من. 462. - 10. ريغصلا ىنيبولشلا: ©0016ع3 هدصعو ءا 5هودئات ل. ل. مل“ 297

 مرضأمللو 6000. 5 ىرصأل .

 ريغصلا نيبولشلا. 11نامكأ طمع ذه ىنيبولشلا دهلاتمدع طقطلام مدتورتو 51 «1هنارأرا1 ىيبولش (

 عرعع 521هطععممو 20 مدوعع زم لز(0مدمع 6ةصداعمكأ طآلورموستقع ةلاه)ر نانت م. 100. ءماتحت ع2018111*

 طع طمع >7. 1طم اكطقلا. مص 509. ءا ةضاطمل. ععذصتتت. م. 192 (40)., نلطأ ءاتقطتت 101137

 معمم مرتان. - 1000. - 1. .ىح خْؤسز 8. طلصاتق 7ععاع برب خذس. 601. 50و. ]. ]. ماء 505. , نطل

 ةمصم 605 مهاتتك عأ رممعددع عادا 1. ةصلتا] 708 01[هن115 655م لذ عزان. ىنيبولش طلع 6000. هد2-

 1عور 00 ني 503 1. 1. هش 1791 طهطعا 2866: واولا نوكسو ماللاو ةمجتملا جتفب نيبولشلا

 ضيبالا ىسلدنالا ةذغلب هانعمو بسنلا ءاب دعب كيز اهدرو نوذو ةينام اهدعبو ةللحوملا رسكو

 رقشأالا . ب ةنااتسو طقعع ءماتءواتم عمعاتاسع آس آطص اكطقلا. 1.1. 1. مهعاعتنعو ةمل. 11051. 11

 م. 492. - 4. 1مم خلسز ى. م6ءمعاتنونط "باب نس. 01١ 50م7. 1٠١ 1. 01. 1548. - 5. ةنس لعب

 كر". ىلل معرمءمتل 1", حنس دعي. 503. !. .٠ ص 1801: ةةامنسو نيثالتلا دعب تام. - 6.

 ىنيدواشلا ) ف. 8. 2. نيبولشلا. - 5615 رافصلا حردشو لعدنسأا دم 2. كارا كك 07 2-2

 رععامع لععوأ لص 8. تا 2. اعواتطان5 50وانا1 ما. 1328. عا آطص آكطقلا. طل. 356. - 10, 115 خنس:

 4. 5. معجم عروس !150عرت اعداتطاتو 1. كنس  هبويعز 8.1”. هنوبع.- *18. 1 هلع 0ءاعم لان

 .101٠ -- 7. باتكلا خينباز كك 1, ل ا 32. -- 9, متم خنسز ةه 5. ممم طتماتق عاع

 معو خزس. 1176 عمت (نزام ىنب ىف لذ 206 ءزاتك تهر060) تضم 249, ةاحأ 248 ةنا 0

 ضمانات ا15 ءدوم 01ءلاتت. - 11. كريس بانكز ءأ. ةعئاكءطت. ل. طع. 51, م. 148. ءا 150 ة)٠

 ءا ©6110 عطت. 1. ٠ م. 96. 102.-- 6. عادات 6 هراوادت. د رشنع خاسسوز 5 نيسود

 راجع. لي 9. مدهلاوز 0 1 مدلأو. 1عع مرهلاو ب .160*  ءا ةعمع 0عععملام ]. عا ةع-

 مععاماع لععتعزتأالق. - 1086. - 4. ىرههسلا) 8. ىرههسأا. 5 ىمرجمدلا - ٠

 ةغسلا 1. ©. خزنسلا ظمقالا , 115 ن1 30 ماةعععلعصأع5 آتتقلت05 ناتتل ل1164 200عه015 هلا ةعداستع أ. ع.

 دهجام نباءااك * ع. ىورر» عا" ةنحا هى ه11007:1. 01. آعالم ععمعل. 11, م. 54. ها (ةسلتق. ح *47

 ءممل )1 هرحاحصح - ةنصأ ٠١ ءمصلئانمصتتصت , ناتتطاتق 301110 ةعدع 12023120111273 305 عاج ءواه ؟'. ةدتع

 مرتي. - 10014. - 9. روش ذ 6 ورشا د 8. دوش, 5. دوششر !. درسسر تالت نانم طلع !1اع
5 

 اتصاتك 1لعرصوندع وأم 01. ةعئافعطت“ ل. طع. كلر م. 148. عا 150. 1) ك.رم. 325, ءا 6110 عتب

 ري. 95. -- 7. لضفملا نياز 00. ؟1م0ل0ط. 1[. 1. م 251. لضفلا ىبأ انا. 8. 5. ءا هع. كنوع

 60. ؟1طتاع م. 371. - آمالك مل. 11245. موا علل 12. اهضاتتلت ليضفلا طواعإ لب 8. عير» خنسز هل.

 آل خفسر, 8. 5|“ ةنس. - 10. ةذعفشلا) ل. «ةقفشلا. *  19. ظءعي- ءادنم[ .400/11١ 12 عي

 105. -- 1. نسأل نبز كل. 58. نيسدلا نب. ح 5. بسنتدلا : 01. ه1. 11524.

 5 خلا ايب نارقلاز هل. 0هرن. 22021, 29. - 9 يلا ظعيسبز تل. 10171. ءا 10886.



 1م. آل م. 105-119. 5354

 ترسوز 7. تدسو. - 10. ةجللز هل. مس 10171. ها 10386. - بستم: كا. 020
 ها115253.- * 14. دزمع ان115 معمم عمولاوأع دعلا. لهعءابتسقع .٠) ع. عتمانع ذك. نأ ةللأ ؟هااتهأب لاط10.

 106. - 9. ةئام سمل نم. ةءعوزناسم ذه ظاطتتذا (6ه0. آنعوتل. م. 420 ةو.): تفّلاو

 جيرشتلاو ةسدلا باةك لم بانك ةدام سود وك بطلا ىف (1ةطز#ع !هواتتااتك) , عا ةءتانذ: تفلا مك

 ةفسالفلا ىلع ضقن باتك ةثام سمخ كلذ دعب. 016 م. 282. !10. 10. - 107. - 1. جبصلاز

 84 جيصلا - 3.ليعمسال !”. ىليعمسالا - 9.ةيبخالاز ى. غينبالا. - باعشلاو : 5. راحشلاو.

 ل 109. - 2. الوز 2. نيالو. - لديعز ىل. هللا ديع. - 4. ىسهقتالا ٠١ ىيسهفقالا . ل

 تيمصلا باتكز هك. 111, م. 68. - 7. نيطالفأز 8. نيصاوفأو 2. ٠ نيطارفأ. ©نأ طنع نيطارغا

 هلا, همن نصممهعاب - ىفامثلا: 000. ةينامثلا, 8. نيطالفالاو ةينامتلا. 01. 1طد ظكطقلام 8108ا“

 طعام انتهصكا. طن لع ةاقصع آل, م. ة44. ءا. 349 (2). - 10. نيمويب موصنز 2. نيموص <

 ةممعل عضلات 1.١ ةعانسهتامت. - * 11. طاقامز ةل. فماموخلم, 1!نا1ص7 - 110. 2, بهما جرش:

 6[. آ71, ن. 274. - 3. ةلديصلا باتكز كك. ه0 11, م. 114. - 9. رئامضلا باتكز تأ. ها 2

 111. -- 1. نافيضلاب 2. ناعمضلا , 5 ناغضلا . - 97. تلاتلا: حل. 26262 تلثلا 5

 رككملا: 8. رخضفملا . 01. هع 10001. - +9, لع مداه (ءآ. انصع 7. ءا 10.) .1٠ ع. لع نتتقا1اةاتطانق

 مدام وللطوق. - 112. - 1. سناكترالو 2. :6ءام سناجترالل. - مادالاوز ٠ مارالاو.

 3 عولطلا باتك : نا. ةطيااول“. 82و82. م. 77. - 4. مطمط باقكز تك. 111, م. 54. - 5. باتك

 الزظطلا» تك ال ثا 3087 2 11د[ هيرب 1. 1 نردانيورو. س 01. طلع 5ةةوطاعت آى م. 712.

 * 16, لع مطئامدهمطتف ز. ع. لع ءممودتللم ددماعمال ال. ع. لص ءضعوسلم طمصتمع عاعب ح 1182.

 1. سوامبط باقكز تأ. 1'عمل“ !. 1. م. 160. ثازان5 11 0ع) !]طعع ه]وغممعات 311ت10عارح 12عام

 60 عدد 1٠١ 1١ م. 121 طلع عا ةطسللور“ 2وم. م. 90. - 9. ةيقاعلا: كل. 5. غيفاعلا ح 11746.

 4. ظخلدابعلا بانك: تك. 11, م. 384. - 7. قوتملا 0ءاعملان2 عوام. - 17 عرتطو من خذس 1ةعاتلاتل“

 زو 8. عا 2. عا هزمع لصطأم 50 همست 7عاعتعملق 5انصأب ن0 8لطصاتست !نطاتتقل 5111112 ©1[011805111.

 8. سرغيز 4. سوفي, 8. سرفي, 5. سوعب. - ليرنوز ث. 8. 5. ليوي. - 11. سانيهز

 ساينم. -- * [1, ةصمم - طم 1١ وناتأ 1111122 32120 - ء01702م05ان1[. - 11256 - 8. باتك

 شرعلا. 26 لذدء3مامع اماع" شرعلا ءا ىسركلا هك. 201. ءا طعام 2ك, م. 26. ءا 0ةلع آامؤ. م.

 530. هوا. 2. - 9. همكقتيز ى. 5. همكعتي. - 10. ضلا عسوز كل. 00 11, 256. -- *8

 حصمماملأو 1. ع. مدعم" و عمصتملاتنع م8ع5 هلصعتااتسل , )اه انأ اهاتتنط همماتك 30366001 6ع 06-

 هما ط ضأن“.

 116. -- 7. ىمرللا 8. قرتخلا 2. ىمرلا - 9. ىيرقنشلا: 4. ىرزفشلاو 5. ىبرقشلا.
 2ععوا زد 82. عا ط2. - 115. 7. فقشعلا باتكزو ©. 12 10521. م. ع6 - 1118. -

 4. لقعلا باتكز ها ذانأل. - 6. ربكملاب ف. 5. ريكا - 10. ىثالعلا: 5. ىلالعلاو 035. 1, م.

 272: ىنالعلا, ءايكال يرافق 608. ؟لنم00. العلا. - 1139. - 2. نسل ىبز 5. نيسكل نب. -

 6يدوهوئسو ١.8طاإ مل ءدسءا حبا 8. هيعيح لا همعوخحاا 02 201, م160-1288ككتطنا 61355: وم

 مرا 23. 10. من ةءاس للعرز 4. مم خفس للعب, 8. 88 خذسر 5. و, خنس لعب. - *يرإ عمك
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 ءماتنات مانمصاتنت لص ("ة01هدئاناتك 1. اعداد (ةلزالمصتتطت ءانتط 3116651 اهلنل2 الألذ عا ؟لةيتتك ان'تلل-

 (اهدتانانك,ر لع "ع اه05مورتتو. - * 3, عا * 6, ءماثنن ماتمطاناتل لص لانة ما110ءاتان2 1٠١ هع

 عا ؟جتمز"ان3 عدلان (301[هدكتنت , 0ع لادأ5م110عمتازو. - * ىلإ مةعععماماع 1. لزوءلرتاتاو. ع

 *5. ءمضضت مانمصبت. - 0عماع ؟هزع للعلا دزستال 2000 نا0 ةهضاعد ؟لعئاع209 عدا. ىأ كتنص

 جمعامر» طمع اهماسسس 10مم حجاج 8. الكط. عمرص7 ع1201:عاتتتخ, 202 11011عأر, ءانبأ 00ءادتسوع ءّزاتك انطعا

 26ععمج5عصلا15 هزاإ - 120. - 4 ىلاهسولا : م ىناساهسولا .٠ هد 6 ىئأر وقلا : 10 ىناروغلا - ٠

 8. ناميالا باتك ز ءا. ملا 9928. - 9. ىقيتذ 1 ىقني .

 121. - 2. نيعلا باتكز ءأ مل. 11685. - ط6 ةنعاممع عا هماتتعل طاتزاتع اطال تكن 30-

 م. 76., ةعئاكءطس“ ل. طف. ال1, م. 414. ءا 50.1. ل. ص 1180.-- 8. عقو دهفنص املغز 50لاثاأ :

 عقوو ادج هدنع ىطغ هد هصخ هفنص اهيذ. - 9. هذا ىلع .1٠ دئأ 11152. ءاط. - .*5. 11147

 ٠١ 74 1ءهم و هل. !1هع]را“. - 122. - 8. يمحدم ٠١ معحذم اعواع 50و. ص. 128. 01. طم

 طوس. م. 237. *13. 71ه71]4] ٠١ !4هلهأ]ت. ح 128. - 9 نوط طر يطأ 17

 كتلك: هل فالحب فو. 6. صخر 8وط“ رضع. جة. اطخ ب هل ءاطخق . 2" 10: نيو ومآ:
 هد. نيقي. - 121.-- 4. ىرغئاعلاز 82. 2. 5. ىرئاغملا. - 125ه. - 5. طلو ىنثاز 503م :

 انثا. - فلا فلاز 503. فلا. - فلا رشع ىنثاوز 5097. رشع انثاو . - 6. ةدايعستإ

 ةةايبس .

 126. -- 2. نيعلا جقفز ءأ. 17, صلب 8804. 1256. 4. ىمرقز ةرفد  ل

 5 سرا ا فيبر نبالو مث فيشر ىننالو . 128. - 3.93 ةخنسو طل. 5: 06 طيس

 نيغلا باقك ها. 111, ص. 54.4 7. ظمك ظنسو 8. 8. ام خس. هاذ باقكز ©. 111, م. 54. -

 8 محالماو : ء[. 0ططعدأاب 11, م. 298 هوى. - 129. -- *15. ©ةلعم]) .٠) ]طعم 6ةلعم).

 180. - * 18. ازاطعم معتامثنمت هعلا. اعطت ممالتلل 30 م7ععوص لن 1١ ع. اعط ممل 30 م1681 -

 لمص قتلت ع 36ع6م0217200ةامزثنط> 5. م12عدامض ألا. 01. كم0. م00. خذ. 1". 425 (154).

 1821. - * 10. عا 010 قورناتست ءعععاعوزدماتعمرتتست ١] عا زمك0ءداتمطانات (نانهع الان1تن 102:41“

 ةهممعااوضاتنل. - * 14. 129068ا160ع5د مائععابل 1. م1"ععع5 م"ععماتم دانت 501عت صلات 1١ ع. م1665

 زمووعر ناننوع اعرت مه اطاتك مرععواتممأ5 هةماعمص هتطاتك م012112ع18202ع هانا. - 182. - 2.

 لوحالا سايعلا قأوز كل. 5. ىفوصلا ىباو. - 83. هقفتماوز 8. 2. ةعفنملاو. - ةيمورلا ةحالقلا:
 61 ءدرس م. 291: 61. 93. ءا 2(. ظلطام آل. 2. م. 487. 51.2.1919. ع( 1920. - 4. املهز

 2. ايله. - 8. وطسرال ةحالفلا بانكز ©. 76365. 5معع. م. 101. - 10. كلوث عاوذأ

 80 3 ةناعبرأ 3ها - 4 آئ1- كاسنمأ 1. آلا - كةمموآ. - * 10. 12 عنب 06عهمأآ ٠

 رلقعرت 4ن]عنل. ح 01.230 1, م. 259:.-- 1988. - 5. فكاقلا رامم: 011700111 00 12911

 8 ةائشلا 5 ىلاومل . +14. 161 مام17 ٠١ لك هتصانم)]. - 0[. انعام ععموللا 1, م. 371.

 * 17. 061 طاو: .١ طه نطادت. - 15/141. - 1 عيسلا تاءاوقلا ز هك م. 135. 136 طلذ عا صا

 101710 27. 00 11, م. 180. ءا ه0 1[, م. 81. - 29. طقف 0ءهءوازو 8. 2. - 5. ةكللو
 111, 0. 4409. عا ذانم18 01. 10171. عا 10234. - 7. أ 8 كوم ءآك. مث 10234. ءا

 11523. - 1825. - 2. سابعلا نبز 4. 5. سايعلا نإ. - ق3. خلا عبسلا تاءارقلا: هل. 0“

 10171- 10386. ع( م. 136 طلو. - , 11. خا ةدسإز دل.” طمس و 18. #07 طمس
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 18606. -- 5. هكنكلز 8. هنكنكلر 1. ظكنكل, 5. ظةكيكل , 3. دكتك. - 7. سوفيطسرال:

 60000. سوقيطسرال. 01. 5عءطصمع]ل. 1. ]ط. م. 2. *19, 0ع مولداتت5و 1. لع طمتصستصتاناتك اطا'عالزو

 داما روع. ع 187.-- * 17. ةًاررن- ؟هلوعبأ ١٠١ آ1اردء - ءاعمريبوق. ع 01. 20 ], م. 488. - 188.

 10. سامقلا باتكز ها. ةاطلمل1. م. 547. - 189. - 8. كارعالا ىنبالوز 4. 5. عيارعالا قالو.

 12440. -- 1. 365006 هم طلع سابصلا نب ىسح هلا ةيليعاممالا مدقم. 0. خسم. ة[هواء آلآ, م.

 42214. سةقولوطوال : ع[. ةطتال“ طحص٠ م. 77., دتلطأ 200)ا122 ءدأ ىدنكلا هكاصإرب - 2.

 خلا نركلا باقك ز ©: 110 رن. 64. كير 6 ظردا للا ريساكت 0 ل 0

 141. 3. ىفقملا: كك. "71, مت. 12749.- 5. د جاوباز 4.5. ىداولا - 1219. -

 ([. خعست 000. هم1565, 1١ كعيس اعداع كم0. ؟1صلمهان. 2[. 1. درب 19. - 2. ةياهتلابو ءال ال1,

 01. 140990 2 دكتك كاك: 01: 111 ما دايك 5 ابك تامك و 1>: ىسايبك باتك "61: 111

 م. 5و. د *8قي نم ممكعلر هل. ل15 5عماعالت. - 1145. - 1. صوصالا باتكز ه١ طماطم.

 جرو. م. 28(304). -ح 9 ب سوبمسوذواتلو ع[. ملل 9925, * 3. 1015503111 5. ع0“

 اعدت ءواتسس ٠١) ع. نانهلعماتك 30 اءدتعمد معائاتسعتا. - 11014. - 4. ليلخ نب ١٠١ ديبلخ نب. ح

 7. رظنلا طخام باتكز ها. 30. 112607. - 8. تاذوخأملا باتك : ها. ها: 11208. - * 8. 7
 .٠ كم1 تل. - 1705. - 8. إم خنس 1. *!. خنس. 'عواع 5هوحتلتل (متم 793) ةمضم 311 2001-

 (1115 عوار. تح * 15: ةهممم ١315 ءاعن 1. هةموو 310 (10©. 1. 1191. 922).

 11406. - 8. لكوتملا كا. م 11859. - 11[. - 7. ربخملاز 2. ريخكخ. -  ىردوكلاز
 60 ىرذوللا ٠ 2 7 تاطورخم لا باذك ز 61. 035. 1, م. 385. ءأ ةطاتاأوت. طوم. م. 65. - 179.

 ١٠19 1 /10ءوثد» ٠١ آاردء 71: ءعودمبر>2 - 150. - ؟ ةظردادلا ةتاسم بانك هل. 0.6 9

 11. - 2. عيسأم ا باتكز ©. 401190. 290. 0. 64. - 4. نيةبغتنسالا بائك ز ©. 3

 12171. - 1252. - 3. داعلا باتكز ءاذ ؟عوض 1.1. م. 90. - 6. ىناعأا باتكز هك. ةطلهاا

 م. 536. ك. 45(483). - 1583. -- 2. 06 حنويلقلا ام رثالا ةصالخ 101. 369 طقعع !ععاتهأ نلف

 دقفلا لخا  ثدخلل هيقفلا لماعلا ماعلا مامالا يفاشلا سوبلقلا ىرصملا ةمالس نبادحا نب دحأ

 ىريشبشلا مئاسو ىدايزلا روذلا مزالو هتيبب عطقنم وهو نينس ثالث همزالو ىلهرلا سوشلا نع ثيدلملو

 ميقا ياو ىحوطلا روصنم هنعو د ويشلا ياش نما مفايعوا ىبشلا ليلك نب لك رش
 ةيشاد اهنم اهعفن مع ةريقك تافلوم فلاو خومشلا رداكا ىم ثريغو ىمومفلا نابعشو ىوامرجلا

 نبال عاجنن نأ حرش ىلع ةيشاحو مالسالا خيشل ريركألا حرش ىلع ةيشاحو ىلخل لالجلل جاهنأا حرش ىلع

 ىلع ةيشاحو ةيمورجالا ىلع كلاخ خبتلا مرش ىلع ةيشاحو ةيرعزالا حرش ىلع ةيشاحو ىزغلا مساق

 جدلا كسافمو عماج باحلا ىف باتكو غلا ريغب ةلبقلا ةفرعم ىف ةلاسرو مالسالا خيشل ىجوغاسيا حرش

 شويلقلاو فلاو نيتسو عسن ةنس لاوش رخاوأ ىف هتافو تناكو ةديغملا تاردركتلاو للتاسرلا ىم كلذ ربغو

 ىلا ةبسن ةدحوم ءاب اهدعبو واولا نوكسو اهقك“ ىم ةانثملا ءايلا مضو ماللا نوكسو فاقلا جتنفب

 ةرجتك نيطاسب تان :تالث وأ نجيبك سوف رادقم ةرداقلا نيبو اهنبب الرب خص 8حجبلب - 4ب ىسكلا م4
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 ىسكملا, 5. ىكلملا. -- ىملاسلا: كل. ىملسلا, 5. ىملاشلا . - 9. قرعلا ٠١ قرعلا نيا. -
 10 خلا ظخفرعم باتكز تل. 10عم> هزتاتك 11. 12412. * 4. (ه1ةهرطأ ٠١ ه1 التص س- * 7

 آلا - 4هلف ٠١ ةادء- ءام”هاقت. - 15/10. -- 3. ىورعزلا ٠١ ىرغزلا انا كل. 8. 5. ءا صلال م. د

 01. 1اطص 001. رت. 259. - 4. ىطرقلاز ث ىطفقلا 5. ىطوقلا. - 60. تاضورفملا باقكز ©.

 ىطسال. طم. رن. 64. - * 6. 2هآب» هنأ 1. 2مابر». - 1 وو. - 4. بد ةنسإ كل. "م ظنسا. -

 دودمأاو روصقملا باتكز ©[. 771, 0. 5.

 1230. - 8. مسيقم أو 6000. هرتتق عذر .٠ مس م ندأو. كك را لا ار نا حت

 +13. كلوي 11هءونت» ٠١ 1: 141ءدوز١٠. ح .1152.٠ - 1. دوقعلا ةيلحز هل آلآ, صل 4629.

 24 رذحاو: 1027 1, م. 22: وكذاو. مىلآ 600. 11000. ل. 1. مت“ 304 (255) ه5ءالطأا مدهاعال

 رذحاو . ل 9. سيطالملا باقتكز هك 111, م. 54. - 1م ظ1طتالؤا موتا“ 1166 سطالاا باتك 5.

 سيطاللا ةممعءااونان. - 15و. - 5. دتكتلم ىف: ©2000. دغلب اميف 5. ظةغلب اميق. - 6. خسوذ

 000101. 2ععوا زص ءوملزعزاتات5. - 10. شاطوخشالا : ا شاطو*سالا 5. شادونشالا. "5

 قمطتو 1لعرص ائطع“ عوار نتتأل 111, رن, 54., انانآ كل. ساطوكسالا, 8. 1. 5. ساطوفسالا 1ةعاتضاب

 سيلاطوقسالا باتك هت ع]12031. 01. م1. 9831., 011 ىل» سيلاطرقسالا, 8. .١ ساطوقسالا,

 سيلاطوقسالا , 5. سويلاطوقسمالا 19عاما. - 125996. - 2. دوددلا خضقانم باك ز .0أ. 1.

 حام يلا ليواتو ته 11, صا 22055 دل 70 0 ءاكلل دا1لم19 11, 0. 128. عا ]م18 71. 21“.

 12900. ىزمع ل نانو "ءعءاتسك ءافلخل اععئاسا - 160.- 9 ظذزاوملا بانك ز ها م. 878.-- * 4.

 1.هتنلوأ - ى27ء/# 1٠١ 1301006 طسمع انطعصت» ه5عتماماتك هتتعامتتاهاع لكطني 17“ ك1.

 * 10. 01 عزلأز ممالاتذ : 1

 1061. - 4. داعش : 4. ىناغأملا 5. ىناعيتلا - * 0. 31011ةت”انتتز !0اهققع: عمالانلال نان

 21همولف لاهنصان. - 162. - 2. جلا انلوناوز هل. 00. كقكلل], 18. الكا 50. ةلكقللر 9. -
 9. فقفوم هريصخخاو : ك» ىطلملا. م. ةوق. ءا كلعماون طوصوقمءعمأ 126 مادصاتف انطت لنم ةضكاماعأت

 1مم ة05نترمات. 8عععصداتلا ظل. 1. 1". 31عينعل» انو. 1841. 16083. -- 2. فنوم هةريصخخا :

 6 250011: 0.0 55 دار ايا م نباح <10, 120م 71010 .1٠ 12 هرع 1777“.

 قمرا كل 2 كل 1! ىيجا 1كك1179 ١ لكيلا راماو : اهل | نيلاواقأو -2  كعبلاو اماو . 095: 17 رن
 309: سلاواتا (1طقنللل). قا نص ظلطتتوأ (0ل. نيلاواثا ءا سلاواثأ) سيلاواتا ىلا ةلمعو !عولأاتل“

 17/عمصعط , ننأذ رم. 148. ءا رن. 174. قةسضسكاماعات5 ائطرحتس 0ع ةستتت ما7712ع1201316. طاتصع 113]]

 آما دع اهعدص 11 مدانصت رماوصع مععاعرلتا. 1عواع 1زطققأ كتسصلل كنك انانستصت هوتاتتدعع ]ها عال" ع-

 اهللتع عدا ءا (صاعمم"ءاقاتمصعص) نكودع 20 سيلاواقا معناععلام - * ع. 2'ءالت - .158 ٠١|

 16:5. - 4. اكنمز هل. املس. 6. لكشلاو طقنلا باقكز هل. ل01. عا ظاعان“ 17111, م. 300.

 7. ىدايزلا نايفس ىبز 4. 5. (5. ىداجدرلا) ىدايرلا نابعش نب. - 10. يحاوفلا باقكز تأ. لانا

 1"هوها. م. حجرا. - *6. 71 هز ١

 160. -- 1. لشغفونلا باتك در ها. 2ءئام ان ل. طصتع. الر م. 149. كل. 151.11).-- * 16

 نعععووورالا .٠) ع. ءزانذ 0100 8105لعرح)5و 276عععدوورالل هطوعرضاة20ا05 هواه عح 16". - 1. وذولا :

 ان 10



 1م آخ م. 4167-7 558

 م رمزولا تت ,!9])همي ةزئشو 8: 12: تس < ل نادحولا تانك: 8. 5 نادجولا بافك.

 * 1. لع لزع,ر وندم - مععدعتسأان1: مماتاتق: 0ع معءواتممع 772 لتعام. - 168.

 1. كجولاز ىف. 8. 8. لجولا. - 2. هدانسا (5. هدافسا) ؟000. هدتت7ع5 م0 اهدانسا. -

 ءارزولا باتكذ 61: ءارزولا رامخا 1, م. 191 598. - 6. ىاسلا نبا بجتإز 8. 2. ىتسلا نيس .
 حج 17/7 روذجن اب اياصولا. 8ولعمد همد ةأصع ؟ةضعافتع !عواتصاتتع م. 68. 01. مهعاعتنعو م. 63. -

 * 3 معموعوتتاالل“ 1. ع. نسانلت م05[ ةلاعضتمس ةللعانا, - * 11. ه6]7800 ٠١! 5 8نز من. - 169. -

 5. خلا اياصولا باقكز تك. 111, م. 62. - 150. - 4. نييفوكلا ىف .٠ نييفوكلا نم. - 5.

 ماهلاز طلطتتنا: مامتلا. - 60. ىدنواكسلا 1, ء. اعواع 600. آ1هلهاط. 12غ[. تل“ 717: لضفلا وبأ

 دجا نب مد لوقو روغمط نب حمم. - * ا. ذص !1هوعدلو !. ذه اعوعسلم (0هزهصن. - * خب

 1[عمدمنهع# هع. [طممعة و ءا. ه0 م. 62. - *؟. ةطآر» 71ه ءععاس ٠١| لطب 741:ءوعبرت. ع * 8. نحن

 - لعلزأا 1. ودنأ اناطنتس 4060 ءهآ - +ءر12م77+ ءعلتلتا

 1151. - 5. سوطيواهلا 000. هدتصعدز كاتم 111, رن. 5: سوبر اهلا 6000. 011865.

 انهو كملزءع5 اناد] ]اطضذا سوطيراهلا, 1205 سوطيداهلا. - 6. هتاورز 4. هيارد هركذ, 8. ٠

 ةقارود 5 ةيارو. 51710 عادت مصتانت قاروأا عيكذ 16جءملان12» ءو5وع (ءا٠ ائط. 01355. اك, مط 34

 ني 421 ةياور 3 ب *11. 00هرحات ءا2201:اه11 - 30106يئانصأ 1٠١ 1012855ءع: هموت عاتنم79أ1 !آ-

 طئاتنت ظ] - 7 152. -- 1. تاوقهلا باغكز 61. 1061 هصاتق ال1, مد . 14419.

 9. ةرسفنتز كل. 5. ةريس رقذ, 8. هرسغت. 2ءءوا زد 8. - 178. - 83. ميقيلا باتكز ©!

 ]زعج, ]عماتلات>0. كد. ], م. 117. - 8. رايخالا ءق 50 ]1 م. 166. , نطأ ء«م01عع5د هردصعف نأ

 طلع رابخالا اعجدصام ثتلا ءملعجع ؟1ملمان. 81:6. م. 140. 5 راهخالا ةعرتلاطلا, 01100 م0 ماع 5ع-

 نانعم5 ءاهقف ىم مهعاف"عسلضسص ءدا. 5ءورتتاسع وهان10ءز2 اذه. 10. ءاهقف رابخا, ه1 رابخالا رس

 17ه انصك 2, ةنطا رايخالا طقطعأ, ه عنان عمان انك خلا اهدفلا ىوذ 2عوممه0ءا. - * 14. منوع

 كامصاتكدت صقتكانز7> - ةععماتتاات> 1. ممائاتك انآ ؟10عاا11: عدها! |0111 111010113 5100 1ال

 هع لص ذدءمهكانلان5 ةععامع 2لهدجمينن ءاععان. - 1*1. - 3. نوفرعيز 2. ءا ءمل. الاهلمط. !ععاف

 نوقرفي. - 4. داهتجالا نع ٠١ داهتجالا ليغا نع انأ 85. ءا عمل. "لمه. - رابخالاو 7. 4

 م. 173. - 5. راصمالار ك١ 8. 5. ءا ه00. ؟1ه0دان. راصعالا . - *9, ذم الورأ13 انطااناتكز ةلع

 نةيتتلذ اعدت مهتطانو. - 178م. - 1. ىسدقملا: كلي 8. 2 ىسدقلا . ا نوتدحلا : 6

 مالعالا نوثدداو .

 126. - 1. لوصالا عماجتز © 1آ1, مر 3869. - 9. همان تركز هك. ]]1, م. 153. ءا آلا,

 مرن. 6608. - * 8. ءا]-5هو»» ١٠١ ءآ-اتهووعر». - 12. - 4. امأو ٠ نأو انأ 5, 16 امتاو0

 0. دتعلاطمو ؟000. هرتصعؤ. اللؤأ ه 530 ةتعام"عرتت 5عاعمتعملاتتت ءدار 14555 اهتعلاطمو .٠ هت

 ضيراوتلا بتك ةعلاطم. - 7. ةعساو .٠ هعساو. - 8. ىلاقز 5. هام ند ل + ون عمن
 ءءرتاع اع. ٠

 لوس ومما ءءعرناع زمكتعمتذأات 30 10010013 501105155111103 ,

 را دز انصعسحسسص عاتدسص طقطعع5 معمرتات5ذأ صقل , عام0117!
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 3 رهغم 4. رعغبد 0 زهغغي٠ 01. ةصاطم]. عرتقستنا2 أ. م. ["] هن. ح 5 نارقلا مظن : 0

 مرا 138822- 180. - 7. مزعلأ ذ م4 مرغلا. 1 خلا خذدل تح ةدلم ىلو ©. 19, م. 309,

 * 17. 41: .١ 01ههيبربرأ. 01. 2ةسسقلططكطعتل آعاعب ععمعا ل م. 14 50. عا رتل 20

 1816. - 5. راكبالا دعاونز ءا. 11, م1. 14018. - 482. - 9. رقفلاو تكنلا ىساد :

 نك. ةصاطمل. عمقسص مهم م. ل". الص. ةصاعمعم. عا م. 303 (20). -  171883. - 10. باتك ها ع

 2. 8. مياتك. - هاهم ]5 (. اةفانتتت !ععئاتتا». - فاصتنالاو تا 1, مر » 1321. 187م

 2. فاصنالا : 61. 1, م. 448. - 185. - 1. امهبارعا ىز هل“ ], م. 853 50. ءا تسلل طل 11484.

 2. طيقالا رحلا: نأ. 11, م. 20. ءا 111, د. 4868. - 8. بيغلا موتفز هك. 11, م. 5928.

 180. - 7. اهاع» تاضارتعاو ©ا اماو ل١ ءا 5. طقمعع ًاصوءائاتصا: اهدروع ناب ىداني

 باتكلا اذ لاجر نم سيل. - 148. - 9. نم الثم  لصوز 8. 0. 9.05. نيا ىلا ىردأ الو

 طساوا ىف فقو لوقا لصو. خلا هللا ناز هك. 0ه. 11, 24. - 1ه8ه. - * 15. ط5 7 هل

 ونم0 ءلزعع5د طقطعما , 4/760 12 بو 1ه]ببر عه !اعععجلانتت عقاب سب * 1(. 11/60 1. ء 7"

 100110 5ءموو. - 189. - 5. مل" خذسز لل. مل. خف ساء الا 8. بقتك ©000. م0 بكي.

 دو فاشكلا  سيهلو 4. 5. ط2: لوقاب اهزيم رخالا اذعو عا امعابسص الاسم انص. 10. ضاع

 ىميلا ءا ىيدلج# ىف 1056م0. - 10. فادصالا رردز ته. 111, م. 4982. - 190. 9

 فاشل ةبطقو هلل 115, 308.0 0.

 ١ ,يسفنلا بيرقتز هك. 11, همضس 3470. - * 1. 0'17/(ةهوؤرنق ح لتعانتك .10 -- .191

 : مناكو 11/10 1"ء/اة سوبا 1. ء. معررم5د 1"ء/اةسفبنلا 0تعانتقن ح 198. - 1. فاشلا فاكلا

 ةعدوأ ا زهيهذ  00٠عل نر. 9710. - 6. رميمتلا 1لعمت ازطع ءعووع ؟10عااتلل, ونانأ 11, طل

 : : 61: 002:11 2ويزعلا باتكلا ريسفت ىف لاوتنعالا م ىرشة# لا همم عالدل17. - 9, ةولصلا نوميقبو

 . 8. 5ى0ه6آن1. - 19/4. - 3.اهقئاقدز هل. اهنيب امور, ٠.١ ءا ]5, 72. * 12. هءالءز#

 : 5اهقيافو, 5. اهيافو. - 4. رض !. رضخل انا ه١ ها 2. + 7. تامكادملاب اهفيمسو تيتكفز كل.

 ءاملعلا ضعبل امهذيب ةمكاأذو ىئارصقالا وح ىب دمد ىيحلا لامع اهدروا. - 8. تامكاخل لوا:

 4. مكاخل لوا, 5. هلوا ةمكاحلو. - 9. بضتقموز ل. 8. 2. بيضنقمو , 5. تيضيقمو ل * و.

 11077 ٠١ 1610717“. 10 عصص همدتعت ءاتقس 1670017-11 مكممتتد قاتلا انأ لم وطقم. ءأا آ]طص

 001. م. 44. - 01. ]طه ا[كطملل. مرا 598. 195. - 5. لقنوز ف. ليقيو. ح 9. قخاو

 م. 5. هطخا .

 196. - 1. ةناتم لءءدازم ىلإ عا 58. 2. ىقلفماز 2. نيفلغمل. - 4 ريقنلا: ث.

 وييغتلا .١ - سيبقز 8. 8. سيق. - -*144. الاع 1.١ 111ع مع اظوعانتك 5. م1835 1ةهةع. ح

 19. - 7. ضلا مهب تأ. 007. 87, 59. - 10. ةمامزز 0. 5. هئامزا, 2. هئامز. د *و9.
 لص هعسأم5 ةمعاتتاتتمأ 1.١ نآا0 هع هعرنساا - 198. 8 ب [عهساسإز امهيذاسا , 2. اهينباسأو

 5. اههنيداسا. اهساريذو 2. 5. امهساربنو - 7. فشكلا ملع. 110عع له ءانمق, 0113 00

 كعظمتاسان, معماتمسعأ ه0 لت5ءاماتصدم دطموتوانعوو. -ح 9 راقآلا فيك ز ©. 1, 0. 144.-- 199996 -
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 1. قومديسلا 13. ءا طءز ذم هءاهتك لععقاب - نعود قوم_كيشلا 5١ قومْخَيَسلا . له 00. الامه:
 الآدعام مل 183. 101. 648 اعواتصأاتل' 1266: وبدأ ليلا نب ثراذل ند بوقعي نب دكمدم نب هللا كيع

 ةمجاملا لاذلا نوكسو ةدخوملا هيلا حتفو اهكافو نيشلا مضب ىنومْذيْشلا ىدابالكلا ىتراخل دمح

 نم رقكم دانسالاب فورعألا لاقو ىناعمسلا هركذ اراخج ىرق ىم ةيرق ىلا ةيسن نوذ اهرخا قو مهملا مضو

 قى تامو نينئامو نيسوخو نامث ةئس رخالا عيبر رهش ىف دلو - زاجكلاو قارعلا ىلا للدو ثيدححلا

 ةئامتلتو نيبعبرا ةنس لاوش. - 8. راتسالا فشكذ 11, م. 174: رارسأ فشك. 01. 197, هل. 50.

 ل 9. رشع ةعيسز لله 58. رشع ةتس. - 10. م.د خنسز كله 5. مه* خنس. د * 2. 1

 ٠١ دواس لست ؟. كانا لهررس ل. - 200. - 7. قدنيلا. آطص اكطقللم هلل 0 جتفب

 لامعا نم هيد جنب ىلا غيسنلا هذع ءاه اهدعبو غامهملا لادلا حتفو نونلا نوكسو ةددحوملا ءابلا

 مهو ءافلاب ىهيدجنيلاو ىهبدجذنفلا اضيا اهيلا ةيسنلا ق لاقيو ىرق سمخ سرعلاب هانعمو ذورورم

 مهريغو ءاملعلا نم ريثك فلخ اهنم رخو مِهِأ لو ةدحوملا ءابلاج وأ .

 .201٠ -- 6. فلالا ق رمز ءأ. 1, م. 386. ءا ال1, م. 104. - 27. ميملا ق قايز هل الآ.

 0 12007 1 ءاردلا : 6000. ءاودلا. - عغوشرأو ذ را ل اعلا هكيشرأو ةلكسالا: ف.

 هلسالا, 8. 1. ليصالا, 5. هليسالا, - 202. - 1. ماهفالل رارسالا فشكز تك. 197, هل. 9470. تأ

 م. 51925 ف ماهن نبذ 6 5 مامذ. - 4. خف ز كل 85.2. يجني 115-01 رن ممن 2

 8 رارسالا فشكرز © 11, م. 18. ءا 50 11, مت. 1801. عا ظمم56 لع ]5 ظعاتونومم 0ع5 ال125

 مو لع دومعإت 1, م. 0000 عع>2. - *8, ها1معضطاعصاتات13 1. 1222056011101. - 9208. - 7.

 ظافلالا: 35. همد قلع ةيفشل ظافلالا. - ةدايسلا 5. ةرامسلا , 01100 3550ه ةطاتوع 53815 «00-

 عزت ك١ 6 ىنسحلا : 4 ىيسحلا 5 نيسكلا . ب 201. 1. ناملس نبذ 0 نب

 نابلس ٠ -00 لييوأتنلاو تدايلاز ىك. 5. ليواقلا سانجا . - روسفتلا ىف 1 رهسفتلاو 3 ٠

 6. ليومتلا: 8. لهدمتلا, 5. ليوكلا. ح 7. سانلخل لهءوؤ زم كل. 5. - 8. رمز م 19, م.

 4282. 2900و. 1 ةمذ د 1. مف )0 هةر تح ضو قيس: 200 1 5038. 5.2. فنيكشك

 قئاقلاو ه8 111, ص“. 5111. ةمتاكو: اكذب 5. ةمدقموا - "0 لق عزا - هاج: ءز 02: ل.

 111, رت. 233. - +13. ىلإ 1/1- 71447104: ةلتدك (؟. رم. 211) لعيب ىاطآ ظا - 1

 ه6[ 111: 5 222 12 1 ىنيدراألأ طيبس نودلا سمش نب 16811101.

 206. - 1. حوتفملا ز كل“ ه0 11, م. 231. ءأ 111, م. 233. - رابغلاز كك“ 24 اللو مم 3.

 61 551. 5 4 نايز هك م. 420. - 7. ىدالخا: 5. ىرالخلا ك5 7 رامكلا)

 ل 11587. - 4 رماز 65 113, ما 4ق.. سا 6. بولا فئشك : 61: 111, 0.389: 7 ١ 8: لاوخا ق:

 8. 2. ضارمأ ىف. 01. م. 176. 208. - 4. رمز هأ. 19, م. 18. - 8. دئارفلاو 8.

 سلئاوقلا , 4. كئارشلا, 5. تياوشلا. 01. 11, م 8514. , نأ دكاوفلا !ءوئاتت, عا 110. م. 436.

 - * 18, 0عاععاتو [ةهعمدتكر 1[عابولمعع مث 8: معرصمأاتم !اتأل و. [ةععلوؤر. - 209. -- 1. فشك

 خمالظلاز كا. الآ, م. 378. * 18. لعاععازرو - مدنعطسطلا 1. "عددمانو 2070115 100ع ةعععمأتب
2 5 3 

 نان00 طلع مدرتانلات5 110131126403115 ؟عواتطاتك 102015115 (ةاتأ, هل لذا اععود, ل1هاتم معد



 501 ا1لكهرس, ال. م. 2106

 تتستو عرتام) 0عاععاهاتن1. - 210. - 2. خلا ةوكح ا :رى6 601,111. 1 3 تس

 1:1 ىلا 5 51

 211. - 1. ممغلا فشكز تأ. 11, م. 114. - 4. ضماوغلا فشكز ء[.1], م. 5ةق.

 5. ىنيدراملا طيس نبز هل. 20 م. 205. - 10. خلا فشكلاو ه1 711, ص. 17. مل“ 829.

 212. - 4. ىبنتملا) كلا 8. 7. ىشملا, 5. ىنيا. - 218. - 10, 16 خنسز ىلا 5. خنس

 هنو. - 911. - 7. فيسز ه1. 111, 2. 680. - 10. خلا ام فشكز تك ]1, م. 1606.-- * 4:
 ربوعسم 0131ععات5 ماه مدلوتضتس 1. ؟عيتطورتانلت (3مكعء, وا09أ1عصا15 30 1عدجتعمو» مءعضاتسءمأب دمص 00-

 رسامو). - 215. - 2. بوجحملا فيشكز تأ. 26208. م. سا. ءا 201. ءا هات 711, تا 01

 6. 358. ءا رت. 394 هل. 2(359). - 6. ىقايز هل لو م. 4.

 210.-- 2. ةديحز ىلا 5. هديك , 1. ةديجح . - 5. داعلا فشكز تأ: الآ, م. قو.
 انام كفاسك 11506176-00172 خلا غلب الوز هل. 00ه. 811, 22. ءا 2257111, 18. كغ

 ائ171, 14. - 7. ىنايز هك. 71, م. 265. - +* 4, 116706 و !؟هةئاههدع: 14:04. 01. اهتنات ءأل.

 م. 8و. 217. - 1. ىلاملا فشكز ه١ 11, م. 149. 111, مل“ 6828. عا 0طط عوام آآ, م ةن

 هم. 311.12 هن. ح 60. كيس هأ.19, م5 8685.-- نايبلاو كمشكلا 101 م: هوو كل

 ترلود كا ( مك نشاط | 0001551 سل 20م 011 1107 كك 5 كيلا

 1. 8497. - 140, ملا صضرأ از هك 00. 51, 46. - 219. - 5. لثاسلا ةيافكز ه5 1, م.

 464. - بلاطلا ةيافكز هل. "1, هل. 13040.-- 8. مالعلاز 71, م. 313: مالغلا. - 10

 ىلضفلاو 5. ىليقعلا. - 220. - 6. ريسفتلا ىق ةيافكز هك“ آ11, هد“ 83223. - 9. قايز هع م.

 453. - 10. خلا خيافكز هك 1, م. 8.

 221. -- 3. ةوسقلا طلؤز ىل. 58. مسقلا, - 7. نسح يرام طا 2: نشح نر
 خلا ةياحهلاو نك. الإ, مل“ 14345. - 8. ةيانعلاز هل 19, متل 8869. - 11. ةيفاقلاز

 ةيقاعلا . - * 18, لع هدوعات5ذ ةعموتدات5 ١! لع لزؤعتستمتطالك نانمعداتمدسمت زانت لت ءدتنسا زماع' هع

 ةزصتللاناد , ه1 1ع 1م598 0117615071111. - 29926 5. داشرالاو هل. 1, مد“. 521. خلا ةيافك :

 نأ. الآ, م. 486. - ةيادهلا حرش هلا 1, 7. 483. خلا ةفرعمز تأ. 1, م. 486. --ح 7

 ملع لوصأز 1", م. 252: نيناوق, 00100 [65اع 0 طدع5ل. ه1. 94. 101. 179 م1ةعاع»عجلاخ03 عوام

 998.27 2. ىئنالركلا: 5. ىنامركلا. ح +292 --70٠ 5. ظفدتملا ةيافكز ها 19, ص 8851. 7
 ننادجالا: ح١ 2. ىلادجالا . 016 82027, 1, 2. 81-80. - 8. خلا نيحلا دامع اهمظنز هك 11, د

 14287,., انادآ ان[ان1ا15 5 مظن زاه 5ع طهطعأ: ظفكللا ةيافك ىلا ظفلتملا ةليسسو. ح + 16 طورسم

 اناطرحمست ءزان5ك0عرد اناماأ 1. 1لعمتن. 22. -- 0. ةررجلا ظفتاز 6: 11, هل. 2502. ومو خنس:

 مهل. ورق خؤس. - 7. ضايهئالاو: 5. ضايغنالاو. - 2 9. سيدسلا جهفلاز هلك 11, م 18278.

 10 غايصلا نباز 6000. عايصلا نبأ.

 9926. - 1. عمسملا !. عوسملا. - 4. ىهتفملا ةيافكز تن آل, م. 24. كا 101, رن. 480. ب
 9. ةياهنلا ةياغز ءا. 91, م. 482. - *6. ءومجمعصاتك 1, ع. ءععموانللتط ء>ع"ععراتو. ع +197 لع

 و030 ةصاتاداتك ةملوتتاانكز هلزوع تارطنقلا كععادلت كنصاأ هلاتاتنلتهانصس طمضعمدات موعولاعات. (1هعانات»



 ا ا ا 202

 مهعماتتات 30 م5 ءرصضعاتعم005 تورت ءوأ ن00807ةتصائ5زر. - 2256. - 4. م ه١ 11, م. 485. ع

 * |, رعطاترو - هطوعمه208 1. ع, م3عععمات5 ]ص ع3 مع738ع003 2عععدووتتتلم 0طةء9ةصلل5 عا عمصت-

 متعم0وأ155 امهصاننرو. - 228. - 3. ليفكز هأ. 11, 07. 3348. - 9. مالكلا ملعز ء؟ ثانلدال.

 رم. 478 هون. عا 8مااتسمع. طرورسأ. م. 189. - 229. - * 4. مماتتتم : م0الا05 : ةءكاطزاعر 15

 حوعت5 هنأ رصتماتك مانمطوتتم لهعمص اسس معانعأمصت5 30 ال10 معضتمعام - 280. - 4. ناسك :

 أك. [11, نل“ 150083. - 8. 9)"| ةخلسز ذل. 15+ خمس .

 9281. - *9. 9. 0ءاب 1. 0..19 نع. - * 14. 10][سمأ ١٠١ 1كم[ هانت. - 9288. - 6.

 ىرتسيشلا: 6. 00 1, رد. 505. , نطأ 15 "عات» ننتلحسس 37686507“ وص 12018أ1]. لح 7

 ىجعالا 000.1 تأ. الآ1, ن.298. م0. 1740 : ىجيعال. آ.عوع ىجعاللا طش ]أو انا طعن. ععمو. 11

 م. 83. نانأا. فثلأوك هممللم ناحعمال ةممعالداتتن. 01. ةطدتال. م. 428. ءا 429. ءا ©0601. 40
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 ن0. الزم0. 83[>ا. نا. 145. [. -- 7. خلا هأور امز ءآل 11, م. 41. - 853. - 41. ىجكانملا
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 245. - 1. تاسباقلاز ك١. تاسياقملا , هلثل طلع عا ائص. 2. 0طن ع. - 4. ىلاقلاز كل. 5. ىلاعلا.

 10. ىبيغز 5 ىسويع. خلا رميوهثز تأ. 11, 01. 8004. *  16. ءةصتاه مائهمموأتاه 120010-
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 5. ناتسيلا : أ: 11, هل“. 1825. - 7. ىقراحلاو 5. ىراخلا - راثالا فشكز 6. 71, ا. 0
 7-5 راصقنالا : هل. 1, ملل 1298, - *16. نانآ ءزادذ 5ءمراعساتهلتت - عات7ما13 1ع2ع16 ١

 ودأ ل46( ظلمد:ة/مع هءماعماتهص 5. 30عام اهاعتط 5عوتتهأتتت, 0ع عاتتط طاطا ص215 انااا م106-

 هاومرنع (2 معرتتعسا]5) ءزادكوانع عاتذعامصعتت م19عوءمائاتطل 00510 ةرنعب - 175. - 3 05ا عم

 ةيفنخكا ىل. ها 5. طوطومأ )م طنس ىفوذ. - 8. داليلا رهغو 081265 6000. تاو دالملا ىع هرجغو ة.

 هريغ دالجو. لس 10. ةبغربز 2. هقيقر. 11. ماوعلا 5 ماوعلا . 1
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 1س. 1/1. م. 146-156. 2906

 176. -- 1 خلا خوك و هنأ. 11, مل. 2594. ها [71, م. 244. - 4. راوذالا عماجز تأ. ]1

 الا. 8877. - 5. ىذوزايكلا: ل١ ىوزراكلا١ 8٠ ىرورامكلا, 2. ىوراهكلا , 5. (مدن5 قوصلا) ىقيدصلا

 ىدرورايكلا . ب +18. ءا طمع هءعرتاع - ءممك عملا !. عا طمع (هثأو) مرتتمعاماانانك عا 5ص 5

 مدور لمت م ©0021 ءملع 00نعا. - 1147ه - 5. ضوييتز 8. 2. ضومينت. - 0. خلا دوقعز هك

 11, مز. 8224. - 118. - 1. نيرشعلا هدن065 6000. م20 نورشعلا. -ح 2. ضايدْلَو 6.

 111, نزل. 4652.-- 3. خلا خزابالاو ©. 1, نا. 5. - 14749. 1. تارف ند 1 بارق نبذ 6ع.

 501 1112:1619: 107 ةعفلعا 6000. هدحصعو ماث0 ةتملع نوم. -  *9. 8ءنإ 70م1 ١

 آف هرب (ه "نار. - *4. طوقا مطعمه اهكععع: 1 هازرم. - 150٠ - 2. تارفلا نباز ظ»

 101 بارقلا . 0[. م. 149. - 6 جضاولا : هآ. م. 14148, - هاك نبذ 5 ناكلخ ب.

 10. طروصمصعم اغ لص اهنع 20 موضاعف م12عععلعماعق انع5د ”عاعتعجلاننت عوام ع *2 11: - 071

 ٠١ لرب 0« فا. - *  17. ؟عدرتماتكد 20 مآ10165 013ع3اتمصع5 1. ؟عوومصوو 30 موضاع5ذ م13666-

 0ءماع5د جه 0ناط1اها1هدأادانتك 0عاعن ل عا هك

 151. - 4 كئكئارالا نييرتز ©. 11, مل. 2962. - هلأ 83لآ ظطقأأ9عرو 001 2 2

 نص ص 2961. ءعمصاملأا, طتع كلامك نييرت هءتاطوصلسن لهل. - 3. هيامز 000. خدالأاو 5.

 تكي 5 ١ 3 :١
 ما 7-5 0 جالا لا مجال - ىوسرملا - ىوسورولا٠ - 0 9, ند ىويعكأ نبأ نبدل

 ديبي 00 01265, ٠١ ةحيو نب ىبك ىط ىنأ نبال. - ورشيلا رجر 6000. 010065: #6

 وتنجلأ رحز صمط]1زةدزودأ 2201:ةلزان027 - +83. لزلاأر عا ءععاع مانت عااتك 1. ل1علا١ 1ة0ع 1211126-

 1005 هام. ل ا * 1937 1 01 هععانس0دك165 ممائتك: 50 هصمرعرت .-ح ءمملانآنلا, - * 6.

 ءامتاطسو !. عاد: اطص عزو - * 17. 1[: كلغ 1 هطبرو طعن طم عتا 1. آان: كطق 1'هنلزإ

 آله انور طق ءنا 11د تلم. - 1:52. - 1. ىكلاماز هلا 5. ىيفاشلا. - 4. نيدلا ءاهب بقانمز

 هم ما“. 18030. - 10. ةئارقلابز 6000. هدصضع5 تارفلاب. 01. صض 186049., نطأ 10عدت 11561

 لعوعضت طاب“ - * نق. ميععععلمع - ةيعتمصا 1٠١ معضععلعمس لتعت مهم (تص ةااعاتت ال118) طق عاتت155عو

 نتدسكتت5 متاناأمع اصاعم ءم5ذ وماما ععوزدع هعئاقامع ةنعتما - 1258. - 9. خيشلا بقاخم

 خلاف هأ. 01. 18024 -ل- 35. برم خدسر كله 58. نم“ جيس. - 7. افصلا ةوفصر ته. 19, صض 7764. ح

 8 رصتر ىلا 8. 2. رصتخلا. 8ععاع. 01. [, صض 11615. طظادتا اه ل5 نوداناانك 401/1

 ]ض1 - 11[. - * 7. ه0" ءتزام .1٠١ ىف ءمازع ع * 9, لزعع عا معدذعءعق 15ممصعمات 1. وتل 59

 عا تعمد عد ؟ةيتقكأللا عاع. 5. لص انتأ17عؤاتلل : 0111 اعطت م0198 5164ع5 98عاع لان55أ11 ءعاع. - 1 ولاه -

 3. ب. ةنس. 2ع طمع دصصم 0نطلاونل مواعفأر ءتلت ]5 مةعاواتمصمع طاسزاتق !!طدت1 (ءعك. عمل. الاصح

 لمان. 23[. 1". م١ 289.) ةتتعامر 5ع مصمم 718 (ذمع. 5. ة[دننا. 1318) ةءرتتطع"ع !مععمأ 55م ل1عوا.

 7. ك1 خذسز كلل 5. 198 خفس. 1525. - 1. سوردبعلا ٠١ سوردبعلا. - 2. ىنيبوتلا كل.

 8. 2. ىنيقوملا, 5. يسنيونلا. طعجء ىنيثوملا, ان[ 1هطط. ءطضضصما. ةاتط 3. 726 ءا 0عصام آلي
2-7 

 م. 348. - 7. قرونئطشلا: ؟000. هدت0ء5 ىخونطشلا. - * 1. ءا * 2. ل06“ 5 ٠١

 ب +4 7طن .1٠ 7 نيو. ع *م6, زئطصبسب وع - ءموارهجتد5دع 1. عت (1. ع. ل51 187:-

 ءازموست) طمع ةضئسصعماسس آه طامععدمطتم لآ - ءآ - 1ةه4171 اطصعكأاعل معلنة عاق55ع.

 150. -- 8. ىيغلا هيبنتز هلك 11, صل“ 3029. عا الل, صض 13002. -- 9. نآأرورنغم بقانمز



 2007 كد. 1/1. م. 157-70.

 7“ 5 م
 ءآم 197, ملا 728906. -- 155. - 9. افيلاث هددصع5 ؟«000. مام نافملان 5. 517/15١ كقيلاق.

 147 ديس | ميش. كك 10: جكانلا: هكا 1, مب 129521 6هان 171: م 12501: كك «مإ ظنوا

 مدملتلا 1. 105 ؟عزوان5 2 5ع أمد !هعام5 ١ععااهكلا. - * 10, طصصستتق - 3001ةعلرذاز 36ا110انا5 :

 طصصلاتك عمرتتت (1. ع. ةءعتماماححص 0ع طمع هرتعانصعصأام) ءا> اندنطع 15[ءنذتنم ءيداتانلام - * 8

 اناطرنمو 1. ائطضبمت,. - 125292. - 8. نيلامتشم نيباب ملم نالو شم ناداب, هل المتشم اباب.

 9 خلا ركفلا معانم نم الم م“ 118114. نطل 1لعرص انطعتت طتلمتتك ؟ءءاغ ريعلا جعانمو ركفلا جعابد

 1مدعرت مادته ءوأ. 01. انتل م. 197. ءأ الزع. م. 600. - *18 1 هاا .1٠ لمساطن1 ه. ل][غما05/. 1

 30 1, م. 861. 1106 ممردعت 53عممأاتك 2015ءالع اةهعاهاتتال عوام 001. الذع. 1. ٠١ ىنينكلا عا

 0م. ظطا. ظكولص. م. 72. - 160. - 4. هيركذ رمز هل 19, م. 5.2 3. هركذ رمز هك 37

 مد 07-100 يك قارمصوا 01. 110, 2: 70-502 راسألا عيذمز هل 1, ملا 1475. * 14: اتت

 مرةعلقس - نوعا 1. ع. وننأ م2عءءعمام ١ععلذ ل39أدمع 0ع ائ5 015ؤءعع ةات0عام

 1616 - 1. عوكمو : 4. ميركتو, 5. عوكو. - ' 3. ةينابرلا: 8. ةيناهربلا ١ - 8. رم
 كرك ذز هل. الر ص. 299. - *  11: ممط10 1111 1. ؟:عتاتو1تا11. - *14. لت5دوصتا 1. ية وكتلا.

 * 17. نأ ه0طصمصاا]نم - ط]وصلات21: ممائان5ك : هز ىزدععتو 011 ماماع عا ةهصمرع مانواععانم ع <50

 (هماتنس عا - عاوله5 1. طلعاو ز115 طلطصحر اعتمو عا نتهاعتتته م10هردمدلاه ةانطأ 1١ ع. ]81عام ملح

 1تا1ع12 طلصقر اعرطهر ةتلتأ 0118105 30 انه813 م0 م0ةلاتمدعاتت مهاد 03123 ]1518 كانطتاء

 162. - 6. زرطلا للحت هل. ه0 111, م. 108. - * 4. ؟ئئاساع5 مائمزتالوك - م10م60595 "عالج

 للا 1. ازرئم5 مةهعداهس 15512205 - ممتعمدم5د ع6)0010 عاعي - *8 معز معرنونت 31108818 كان1)-

 ةاهماتقع. 1لطعم ناعم ]ءاععاسك دتصتمصتنات ةردمعا] دانت. 01. ؟؟نماعمل. 6عدعط. 0. خردل. 4ةعنتاع

 نري ك4. :*10. ع1-]01 1. ع1-]90ع1. - 168. - 1. فقيسز هل. ][, م. 250. - 4.

 هتيدك 6000. هزنطع5ر 10110556 مالو مبييطهيت 7 - +6. 01 عماتنقع ةمععلظعدعز مماتاتك: ةمانم-

 سكتحأه (؟ةلكاتتط 5 ع0 ل0131:ص عداتمر, ذدعصاعماتوع جعردعوز. -ح * 7. ءمماضدلأ ءانممعد 1. "عاب ا10-

 معو. - عربرتزنعوو102ع5و - 019 ءرووعز مماتتك: ةاقاساهف !ععئاتطصتو 5ععامتتاتلت ءعاعتنةتئاتات طق ءالات

 2ع5م000ءعمانؤو. - 16/4. - 9. به. خذسز 5. بدأ خزس. 01. 0ضتعمام آ]1, تب 3922 16و.

 1. نيميقلا: ه١ 11, طتل 2414. 8 1 611 0:

 1006. - 2. تايخكتنالأاز ءال ؟1آ1, م. 204. صان, 390. 111غ عدا زالع ائطعلل, ناتأ 5 0ك

 ,ىى 8ئاطا1هاطععو مطللامذهردطمت”نتت ““ هرم عال دااتل“ - 5. ىهتاخل 6000. هزتت72ع85 ٠ ىمتال . 01. ىن0-

 عملو ه0 111, م. 59ك4.-- 7. خلا مظتنلاز ءآل. 11, ص. 100. - *10, 170101 ١١ لل

 تك 0ك 0 يلا ل تلا 0 للا كل ل لا ا د ل
 16068. -- * 18. 0هءاضتمحست كانوللت ؟[6ع>9أ1 1. ه لمعءاتمو ذاته 0عوعاوءلام - * 19. نع 10عررر

 [ععأا 1١ معتصم هلتونتل ةطصعتض تأ, نن00 بص تدقاع طقاتعوا, - 166498.-- 8. خلا ىيقتنمز ته“

 11, مس. 1722. 111, طم 4777. عا الآ, م. 429. - 1506 - 1. 2056 بأ ءةنس لع عأ 5. 001:

 فقلخ ىذلا هلل نمل هلوا. - 2. رمز نإ. 7, م. 621. - 8. كاردالا ىهتفمز تأ. 11, طل. 379
 6 راش 20 راش ط١ ننال 5 ئواخلا ك١ 8. ضرتعار 5 16ءاعي ضرع. كي 9.

 لاوسلا ىهتقذمعز تل. 1, طب 69:
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 1و 112171-15 008

 701-1 ىجيتنلا رصتخمز هآك6 ل, مل. 11001. - 4. ظعنص !. ةعنص 11 82.

 قاضت 1٠١ ءانتت 0. ىاضب٠ - 122. --- 4. نأ 6000. هزط0ع5 0 1ك نم تارفلا :

 000. ةيمكلا نمو تارفلا, ا 600. الهلا. ل. 1. طن“ 150 (250): بتقكلا نم ةرغلا. - ن.
 تارفلاز 2. تاوفلاو. - قروبيابلا: 4.١ قرود ىابلا١ 8. ىدرويابلا. 01عام 11, م. 9:

 قرا 01, ءاتورس آمان. ععمعم آ, م. 112. -- * 12. دنلام هز هرحتس اعتمماع 1. اهاعام 0]228-
 رن 5ةنتمامق. - *ه0. ظةبرهاا”"ا4 ٠ 11111 5. 120 ارنا"[1. - 128. - اد. لوقذلا ١! دوقنلا
 نأ ؟و00. هرمصعود ءا زملتعو مص 139706.  لقنلا .٠ ىقنلاا ح 0. ل 1 ناب: 2 نكت

 4.١ ىدنجأل : 8. ىجنملا 5. ىجنمخلا - * 83. 51-2704 1٠١ 170014-181. - 112ه -
 4, امم ء000. هرحصع5 ن0 امي. - 5. ىنوطلاز 8. ىطساولا. - 10. ىقاكلا ال. ىفاك انا لو

 مر 9711: اناطورن داملزو5ؤو داتا عل عنو. -ح * 8. ونيم0 عمرتتسم - ةوصأ ٠١ نيم ةتل226 همعمتات

 نوصأ ه. امعامضنعومام - 1.-- 8. ىرازفلا حاكرفلا نباز كل. ىلامكرتنا ىبا. 01.١ 0تعصام آر

 م. 348. - 9. ىضفارلاو كل 5. ىعفارلا. - فسوو نب نسح رهطم ىنبز 01162. 11و م. 4٠

 مو ءاز ور هلذم1 ء«ممك عمأ معها عا : رهطم ند فسود نب ىف . +9. ها- 200 مو ءآأ- ه2ع] 1. ه!-

 وعموم هنع هآ- عه طلع ءا آ]آ1, مض 4599 : دواتألم 200هاتطت عا 1801160111117٠

 177. - 10. قاروأز كل. 5. تاقرو. - 158. - 4. نعز كله دنعر 8. نم. - *

 مرعي عماتك ءممقستم كلغ: ةللص مال عأاتك : ءرعماد م2011, ءاةمووان][. - * 14. 0ععا1ع - 7ع011531:عأ

 ]ز. ع. عا ممداوده لع 5 ل15م81155[11عا2ا15, 5 هوااعرت 3185 ةهوومو ءممعع0ءتعاب 19.

 9, مقر* الذس: 5. مل خنس. -- 9. #10 ظئسز 8. 2. 5. 11* خنس. - 180. - 1. قايز نك. 8

 م 458 1ك 2 رز نع "ل, م. ندا كك 60 لامكلا ىهتنخ: نب 1 نا 2880 5ك 7

 8. 2. بل ىهتشمو. - 9. «ترشلاو 6 ل1 00 90. - ككاو 52 تكرم 0 40 ا

 لل. 8. 2. ملع ف. - ىلا ىهقنعز هل 19, ص 7455. - * 6. معععنلصقم 1 10115131, 10-

 تمعاوررتلا - *؟30. مطممأوكأدعر ممداتتتك : ماه هاة1113[523 5. 5مععلعاتا102 811113[3850111, 3

 - 01. ©ةاهل. آئنو. م. 473. مل. 2. - * 91. لع مهاستد طاتاتق08 1٠١ 0ع هدتتوأصع طوضتلللة.

 181. - 3. ءاخلا 30 ءآ. [آ1, م. 115. - 182. - 1. 2ع مت. (”خو عا 197, صل

 مملم ءأ. ةرمدتت طتطا. ةع-ةذع. م. 694.- 3. كشرعوذ 4 كنسو , 56 كٍيبسو. - نودلا ني

 4.5. نيدلا زرع. ح  ىروللا 2. 5. ىروإل نب. - 6. مجنملاو 0.37, م. 627. تا صنملا

 رعزالاو ها. 1ال, م 459. - 7. ةيئافولا: ىل١ «ةيئافرعلا . خيشلابز 8. حسمابب 5 ميسلاب . 32

 جسفلا ذ 3 مجيقلا .٠ 01. 380 11, م. 531. ءا 8دضسوللم 5معع. م. 181. - 8. ةينامحرلا جذع 6ع

 11, م. 114. - ةخينامحولا ر ةيذادوولا . - ؛*9. :ةصزعأ 1: أم :ةددعالب حا *145 106

 ق4نلاعطتو عا ا. ظا-1|ةطآو عام - * 16, ؟ن1لع عطيلتاتتصز ممالانك : !ةعئاعاتتم 6001110011113. -

 188. - 1, ءاقلا :: 5. ءايلا ف. انتاضتسوانع 6ءاع. 01. آآ, م. 85. ءا 421.-- 3. جادو

 ىذلا ©0002 01065 م0 ىتلا عئادلاو نأ 11م0. 2. ع 4 ع مان 117/0521

 ىرعلا) 4. ىرمقلا, 8. ىروغلا. - ةييعرسلاز كب خيكجرشلا. - 0. ةدكفنلاز كلل 5. ظعنا.

 7 رم 21. 11, مرا. 20783.  *ه. عز - طاسم عاب 3550000356 211558 !101855ع عا-



 209 لمس. 7/1. م, 183-189.

 مان 0 عا 0اطورلو. - 0ع طوع مومعرتوأا - مءعومتأااتت 1. ل6 20 تااععوالمصمع 5نسصوعي - * 11

 5م معزز 17 ا 1. 5 عم17]1 61. - ه0 از هصانتم 1. هز عطتتتل. ع * 12. 807" ءززأ 1٠١ ه5 ء».

 181. - 3. ديا ىنبز 2. لاحورلا ىو. - 9. «ه* خنس !. بوت كنس. * 1. 0ها1ءعأ 1عنح

 انمع ىعللا. طتصع (ةعاهلاتتت. - * 29, لع ززو ]وعلو - 305معروزا 1. 06 ززذ 00ع2هالقرو 0

 ةلقسس هاتمصعسس 5/0/8 دع ةسعامتاهاع (لتءامصتسص مهرمطعامع ءاع., نتتاناتق ةامطتلتسماتتت) معمل عع

 للدلا 1. ه. عو 00عونهأف م01ع5و55 عدا, هز الاه لتعامه 620ع لتعمقف كدنصاب - *17+ ةمصم 754 ءاع.

 1٠١ ةصصم 794 (صع. 29. 207. 1391)ل. - * 18. اتةعاهطتك 1٠١ هتاتصعات5 !1ععواماتت 28عز (80 طم-

 رسل065): < 97-5-1886 قرييابلا: نك 30 0. 172.1 7. لمثشت . 5. لمعتشمو ٠١ لمتشيا

 - *13. ءا م00 :همحاتص - ءومصص مد عطعم0لعصعأ 1١ م00هدحتتتط» م7ةعاطتااع2صق الذ , 036 لعاقمأ»

 انممعسم طسزاتك لهءاضمدع ءمماتمعما. - * 14. 8[عموطمقفا !. ا[ هم ط2 قش

 186. - 4. رمز نأ. ط١ 12881. -- 5. نسحز ىلا 5. نيسح.دلا 7 رمز 01. 77,

 656. - سيفنلا فصخملاز هك 380 1, م. 458. - 9. كضفملاز ءان 1, م. 437. - 10, ىروصفملا

 2. 50 ا, مر. 10865. ءا الآ, مر. 12640. - * 17. 30 "عم>عطعم0ءعملقتطت - 06

 ممائسك : ه0 ١ءم»ءطعملعملممس مهاتمدعتم , ن3 1047451 ععمعقامعتدنس 1*:45/مموعرنن ع ءمهقاتامع-

 مون 187. - 2 باتكز ك١. 5. كلج باتك. - 10. لعفلاب ؟000. هدح0عء5 من0 لقعلاب .

 -_ ازور ذ 2م. 26عام زوم. ل * 7. ممالزوصعو - 10م وصأعوز ط7عوأاتق : مماتنممع5 ءأ ]00163

 01. كممعمععع, طع آموتع ه1 اطع ةضوطتقم5 م. 1. عا 22. - *9. دنا 20 1ةضنعاتتات لص ل15 زم-

 ؟عمتءعملمصت 1. هبا زص طقع همعضوالممع (). ع. ذم مع0تعاتمم6م 50 هماتمصمعد آعمماهك) ناتاتاهاعس

 ةلكعتتمأ 1. ع. معداعمست 30زنكوضأ. 1. 5مععموعم ]. 1. م. 3. - * 15. ونانوع ذم (11365انووع ء
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 3 ]عم لولت5 عا معععوووتتتم- ط5 عة

 221. -- 1. فقيسز ©. 1, مس. 410. - ىيحسلا صهنمز هل 5, سل 10816. -- و

 رع : 12. مععاع هارعدت . - +9, 0ع 0عاعواوملو - زتوءوتماتمدع ]!. 0ع ععمان15)013520 3003عزد عا

 6 ككاتحصتو لد مق عائاتتكلستمل ءائعواتممعب -ح + 18, ءةضتسالات 1167056 ع 1٠١ (صماتطتسات13) م06

 اهتئاتلل , ناتمزاتا» ءةضصتمم 11ه 4504 ءمضاتسعا, - 222.-- 1. جعاوقز ك١. كلئاوف. ح 5

 0 6111 007 وزمهمتلا 61171 11193: 2ك برغم : 6-1 برقا. 10ه 556 01[3112

 ععرتمسلا: فرعا ىلع دولا 3 برُعملا دلو ستتم م101عععماتذ 80 معااتتمس 0من 71*27110 ( آم 07, رن

 682. اذه. 4.), هامأ برغملا ىلع ترلا ف برعملا مهخم. - 10. ىناكامزلا نبالز 4. ىلاكلم قا نبال.

 - ,45*  مم عصما161عوأه ءعداز مماثتاتك : طم2 م10م38ع2هله2 عوار صمط ]8 ما1111ا112 م0011[.

 000:5 جهنم هل. ]117 م. ققءر اناطأ 2. 605 معانم هعاتلطز[إ. ةييهولا : 8

 كبيدحولا. ل 6 رمز 6«. 107, م. 58.2 87 قيسز 6. 11و ص. 541. خ7 *5. 50 ةءةمناقم

 ةعزا. هرتلتستك 8وعاكدططءصلئاهتنننت. - 92970. - 5. ىفاصلا لهفمز هك. صل“ 14161. - 7 ىرغت

 ىدرب. لوس 1آ[قاطلعمع ص كزعطط. ظعمعسام 111, م. 272.) مععاع 220طاتتاو مها'عل3 1انلائ5 آلاتكاتلا

 5.٠( ىدرو) ىدردو ير (40ع0لا35 5. 12طعم0م705 ىلا خيع) ةممعاادنت عا ةردطعع طعصع 1111

 م 12 ىدرب ىرغت (09/76'3- ارا" 01 5. امم" هنا 51 "15 1'هوادت“# لام": 5. لق ع" 0ن)

 م 00 (لطص 1*هوعا. م. 30 *) ءعوصت ها ءوتتكذدوللال 2020 عم 130عاأ (1'ةقلل) طلا01 ما'0-

 رراتصعأوأ عا اه ماعممرتع عا "ععاتدوتطستع مدهداتص قوص لتتنت عداب هدتصتاع العلو 100701 5. ت47".

 ظسهلعت 2000 ءا ىعرؤات 1ءرقدي نانعتت 01ءوتتسك كععسس لص ظاتضردومت لانالا, 20127 ىدرو فقح

 1161:]: - هنا" ل1 ععووزاب. -ح 9 ل 1: ريدم ان ذم تمل. ؟1ملمط. لآ>ام م 329. نانأ معل'عأأ :

 روجهسشلاو رامعالا ربدمو. - ةمجرت 6000. هدت065 مانو ةمجرتب. - 10. لمالحلاو كك. 111, ها“

 5132. -- * 18. 00ءرؤساتل 1. انعرتاعصدال. - 9222 - 9. ةيارهلا تيداحأ جير ١ 2. ]ماو

 من. 488. .5*  عوه - مموولا 1٠١ ؟هعلاع نيم0 يتدعتتا 1مككعدتوأ عا زتاعاا] جوا, - * 10. لع

 اععيرت عصام ءأا 1001ءئاتاتكز طقتتل لتاطتع ععاتند: لع طعالق ت5 5. همعتاتات5 مأةا015 120

 ءا 0141/6 01. 8ءتعونعم ذم ©010ع 1مهمعوتو - مرهطع 5نلعقتتتع م. 267. م 97-99.

 عا 21. 7

 2263. - 5.99 ظخلسز 8. 912 خئس . 16عع2010123 ©5ا 91م خمس. ع 9 ناوقلا : 8. ةءارقلا .

  هءاهقفلا ةينمز 61. 111, طم 4388. - :10.١ طي#3* رجو هل. 11, م. 21.6 - 92925. 1.

 ةينملا ةينقز 61.157, ,طط. 9596. ت9١. بيبللا ةينمز هاك 11, م. 479: - 5. ىصملا ةينهز ©:

 مد. 14581. 14025. 14074. ح 9. ميظنتلاز ١ مظذلا ح 9928. - 2. ركذلز هل. ىلذت.
 نال 115



 1مل. آلآ. م. 2285 7. 2914

 ل 9. ىققمللا ةينمز هلك 19, ص. 800. - 2299. - 5. ىروقنالا ه١ ىورقنالا١ - 8. نم

 ناي: 50. 1٠١ 1. دا“. 1772: نييودكنلا نم نحكلي ناك نىم. - 9. ثيش نبذ كرض ١ نب

 ءيس- 1666110152011 ملام كك لل: .٠ ك1من. .17*  ظ8ض عب عقاب ١٠١ طع

 ى5منانن. - ©9280. - 2. ىداهلاز ذب ىراصغلا . - 4. ةريفااز كل. رينما. - 6. دراوم

 رداصملا ذ 10عرت) هرمانك طا“ ١ 14975. رداوضأ أذ هك. ١20 197, مو 116. تي 7. [لان ةيسو 61 مللت

 نا. 14075. 8ععاتاتك !(م نس !عععصلام ل عائل ح 8. عياسلا 1: عداسلا عا ممقأ ديزألا 200 عضد

 لسن عدا غباسلا. 01. كمل. اللصلما. لآلام هل 15.

 281. 1 نامطلا تراوهز هل. ال, 05 99100 7 نايح نبا 1 نايح ند 3
 كرايم ب (ى. نحوفلا) لصفلاز 200. ؟1هلما. ل. 1". مل 57. معدوم هن كرامم ضيوفلا قا. -

 4 ىسوبعز 0 ىبقيحو | ىغيص 6: ةذزاوألا ء[ عمل. "مل. مخ[. 1. مرا. 38. 101. 38م.

 ن2 022 خلا ىفطصاز هأ» 0ه 111, 30.-- *2. 110 همن ١٠١ 11ةار كرة.

 *ءىر عاد ع عانس !. عاداعذ1 عوص١ سح *6. لكطاقا/ هلأ ١٠١ 4طا1#[ءنللبن. - 282. -- 3. ظعاوملا

 خلاز 6 111١7 ما 101 < 5 خجلا لاقز هك 50ن1. انطرل[ م. 4. ءا 5. 288. - 4. آماع#

 ىقشمىلا ها كيعلو 4. 7266 طقاعا: ركاسع نب مساق نال تاقفاوملا . - *20. ةمعالانها -06 ٠١

 كلمصاب قل. - 4. لعإ علل. هرتصع5د, .٠! خلعا نأ ؟هل. ؟للم0مط. لآل. 1. مع. 304. ح

 10. ةدرملاب ز ىلا خذديحملاب, 2. ةيرملاب. - *8. عا هرتاتتك - ءمااتشأا 1. عا هاتأتتق 11

 همك ورننات هضعوصمتت عا لمءاضمهتاانل7. - 2825. - 8. ىرفنلا خ١ ىزفنلا .

 9ع. - 1. رغلا (ه ركملا اللعب م. 211. ل)ز 2. 8. 2. رعلا. - فقاومز ©. ظل“
 14845. - 4. نوداز 0. رغصا. - 9. ركذز 0. 2. ركذ اشك. - 28.0 - 9. قوفز كلا 2.

 ام.  *ه. 1ء1ءاللس1 601 ءلعطو هل. م. 2140. 1"ء!ئءاةسدفأ ءا- ءلعت. - 938. - 1

 تامقافنالا : 4. تاقافتالا. - 8. ىلعز لل ىلع ىب. - 0 لليكشمز: 6000. 0120865 لك نم. -

 * 17. له ةأ 1. آه يم[. - 939. - 2. ةنسر طع مث ةنس.- *11.ءا*5. كلام 1

 1ر0 7 خلا ةيشاح ىف هركذز هل 115, م“ 8900. ها

 كانه م1. 12886. - *9. 01"7:ءا1 دنا ءآ - ءلعا و كك. 30 م.

 9141. - 1. هحقصتخقز 2. هحصنفق. - 9. ةبلطلل نافز 4. ةيلطلا نود ام. - 8.

 ىنوكلاسلا ىوكلاسلا» هل 20 10, ما هدو < 10 50/1 .1٠ ك0771:[غ2. - 2102

 3. بيدالا بعاومز ه1. "9, م. 059. - 6. ىهلا بعاومهز ه1. 11, م. 114. - 8. 14 ةذذس 0

 012065, 1. 1نو ةخفس. - 9. ىومالاز كل 5. ىومرالا. - * 1. مةاتممتك عت م 0111123 1. ع. 100-

 رم عصامتنتست , ناتتطاتك نانما01ع م-ععع5د نستموتع 5و1( عصصصعد ؟ةعزعملدع ةزنصاب - * 10. كلقطت

 1اذ طن - + 14. همصم 9604 ءاع. .1١ ةصصم 975 (صع. 8. لال. 1567). - كة. - 2. ناعغربلا و

 نا. 11, هه. 1802. - 6. خلا ةفيرشلا بهاومز هنأ. م. 1406. - 1010. - ف. ناطلسلا ةفك د

 ه١. م. 146. عا آآ1, متل 2594. - 6. ءاقلا ف قيسز هك. 11, 01. 3259. - هركذ فيسز © 1

 م. 161. - 8. بهاوملا لامكاز نا. 1, صنم 1112. - 915. 1 روبكتلاز ك. هريبكت .

 ريو جاوب ديور 11ر١ ككاو "ييتولا وباقل عزا | يمقرول اكوا و جركل



 02015 مس. آلآ: م. 247-26.

 ليرنتلا ماعمز ءل. ك١, طل“ 12822.0-- 5. ةينىحلالا بعاوولاز هل. 11[, 11. 9611. - 248م

 7. نيحلا مجنلز 4.١ 2. نودلا خيشل. - 8. ورمز هلع ل, صن“ 11688. - 10. ىرشافلاب ع
 ىرسامل ا تع ءاولعلا نم م. 1 ءاماعلا م تح 274. - 5 بدووملاب 06موأ 1 | كح

 2:50. - 4. رفعج ىنارصتخمز تهل“ ل, مش 11618. -- 7 خلا زجومز 61 "و مل. 11790. -

 1 جاج نلعو كك ل حاد ىلع. - 410. ظانو 7579 نس د نسأل وعو 11 ىل. طقعع 1ععاتساتتل' :

 ةلالجو زع 3 ميادلا هلل لءدلا ةلوأ (: ىوبدرشلا) ىريزمل ورهع نب لكيدحإ نب كبعس روصنم وبا وعو

 0 مع هدد! اهو خل . 1 ١ سقنلا" وهو خلا

 2:51. -- 3. نادعلاب فورعملا زم 2. اهضاسسم !عولاسل“ 110م ءمعممرسعات 2عوتتع 2 5030م1

 عون ع هط 1طص- ءاعمزات ءزاتك تماطتتل) 300)ادمت عدا. آنتاعنانع 13110216 ءاععوصاعاتت الآ11 5عاتا ماننل'ةل

 ننجح لع ءوتتكدو زن لمعات !ئادر"هركتص هةلط عم ةعئمامدحتست ءانمأ1]0 ءدصأب ان20ع ءمادزأ عم ر قأر لأ

 راو ىادعلا 145ع2010111 ةوووي. حج 6. ىربعتل 4 ىردصملا - نوناقلا رجوم: 61 17 057

 ءأ 21 111 120. - 2:2٠ - 4 زجوملا لحت 6 111 11 41002, -_- 2 حد ُُُْ سوسات

 محاسلا» ءال د 011 11168 كك 11 رواباب نب م00. ؟عع هدتص ع5, 1٠١ رواماق ند | 00 قد

 17 ل ينم عل“ 1١ لق هرب ١7] ررب ىيموزر» .١ - كول. - 10. بذعلا درومز ت1. 111, م. 685. - 2و

 1. ةفاطالا درومز ءأ. اطد دمرت 8ةضلتا 1١( ظطضلتت) ةسصقل. ], طاقعأ“ م. ك5. 4). - 2. ىرهاظلا

 4 رهاطلا ل 83. مع خزسز هل. مزو ةئس.) 1هاههودع 1طن '1دعاطتتت 81101 8220 815 29115 ع5أ.

 7. طه [.1 ةذس ىفوتملا ىنايمركلا ىيحلا ماسح ىب لص كل. 1ءعلاتتلا ىرسوشلا , 10 1. ىرتسيشلا , ]0

 8. ىرتششلا, آد رثالا ةصالخ 101. 40: ىفيرش ديسب ساختملا ىلايمركلا ىيدلا ماسح ىب ميجربأ

 نم ةخياغ ىق هنم مهفي ام ىلع ناكو فصولا قوث خيكرتلاب هفصرو قداقشلا لهذ ىف ىعوذ نبأ هركذ

 ةئاعستو نينامث ةذس ىف كلو دقو لاق ءاملعلا دارفا ىم ادودعم ىنش ىنونفب اروهشم لامكلاو لضقلا

 ملعم ناج ىسح نيدلا دعس ىلوولا ةمدخ لصتاف ة*ينطنطسقلا ىلا مدق مق هدلاو نع طخاو

 معجدنع لخدملا ىو ةيرابقعا ةيفرع ةمزالم ةمزالملا هطذهو مورلا ءاملع ةداع ىلع هنه مزالو ناطمسلا

 ةيكخافلاب ظفورعملا اشاب لمد ةسردم ىلا لصو نا ىلا مورلأ سراحمد سرد مث ءاضقلاو سيردتنلا قيراحأ

 ربكالا دقفلا مظنو لامكلا ىبا دفلا ىذلا حاتفلا ربهغت ةلمكت اهنم فيلات هلو اهب سردم ودو قوتو

 دعب ةرشح تحس ةنس ةدعقلا ىذ ىف ةتانو تناكو ةداهس هتالاو فرط مىم هل ناكو اهيدحرشو ةيفاشلاو

 روس ليخاد اغأ جود“ عماج ىم برقلاب نونذاخ ةفيرش رجحشم هطوع ىنفدو ءاسقتسالا ةلعب فلالا

 ةينطنطسق. - 2. زعئاسع ممر طعصع ةصاطم 1اندنهطتس لزداتصالا, عا لص خل. عاتق "ع [ مقأو

 1..١ ةنس ىف هحرش] معءاع 0عوزلعوساسس“س - 01. ه0 1, م. 505. آ], م. 90. مت“ 2034. عا 83.

 ءا زملخو آ71, مر“ 14075. - * 11. 12ءرب 7110و مورب- ءلآ-لنوم ع دطمتناتتم |. 9791و( ع»ن. - *19ب

 ظوعأ رم, ل1ذذهدحوصات 3ع“ 300ع: طقاطتاقي

 956. - 1. ىفانتلا: ى. 2. رفانتلا. - ةللكملاز ى. ةللكتسملا .١ - 9. هظفلز ىلا.
 ظضطفلا كك 2 ةنمزالا ىلع 5 ©6000. مز0 ةنمزالا ند دك 4. ةجداسز 2. ةدذاس . ح (نأ»

 مروعاعرلعو آتط“» 0ةصاتاعم. اةهقع. 1, م. 37 5و. - 5. اذ انامزز ىك. 1. اذاف نامرنل.ا - 9.
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 مدا آلآ. م. 256 - 8. 016

 نانالا  عاقيالا) ى. ناخلالا ماع: ح10: هدد ىو اى. م. ةىأللم ح *0. ماسوعإا. 6 ةكرل

 مانووو. - 95:7. - 60. ركفتف ةفرح دجويز 4٠ ركفتاف اذحا طخوير 2. ركفناف ادج فخوي.
 8. ضيفو: 4. ضيقر. - 9. قئالكلا ه. فلل. - اهندلا ىلع !. اهيندلا ىع. - 95ه.

 9. ةيحاصز 4. بحاص. - 959. - 1. ةيفرش هلو ها 111, طل 6197. ح 8. رمز 6197

 ما 8م كك 07 لا ىف رمز ءل 1و صم 358. 00 | 0 ن0 1اعائاتات مواعأ لصفتلا

 [عععرل تنل عدوع. 01. 80 آ71و مر. 30. - 2 ءآ. كاتم م. 89 انآزو. - 92660. - 1 فيس :

 هل. 197, م. 24. ءا 28. رهسفتلا 3 جحاضوم : 61: لذ 11 220 5 رمز تهلك: 0007 7

 ..وربخ نبذ قدر ند.

 2061. - 1. شاقنلابز سافنلاب .٠ د ىراجذالا : رج ىرامذالا ى د 111 5037.

 8350., ناتأ ءانطت ةطا0 828 3. 327 201111112 655ع للعلا. (01. 20 1, م. 342. عا 5

 قودلا ه قولا طل قرا 507411 17 1:15 19897 قوأمل ةممعااوأ, ها معلعلا نم برعملا

 ىسوملب فوج نم 1٠١( اربش) ارمهش ةيرق. 1طص- ءاعمأات طقعع طقطعا: وبا ديعس نب ميعربأ نب ىلع

 رصم فوح ىد ةعيبض للعأ نم ةمبرعلا ملاعب ميق رهيسفتلاو وكتفلاب ماع لضاف 0 ىوكفلا نى مدل

 ةثاعبرالا لعب ىلا شاعو ناوقلا بارعأ ىفو وكنلا ىف فيناصت كلو اريبش اهمما. 1ةداتااتك عال. 60

 1, ص. 380. ءا طم زكطحلا. نص 447. اععانم قولا نصلعع ؟عره ءواع 01. مدعاعتعد هدول.

 م. 572 50. ءا 700 5:0. - 11. دكئاوذ فز كله 2. دكاوف ىف. 01. 19, متل 9215. - 209.-

 9 للعلا: م ا 5 2 ارعالاو ذ 2. ع( ل. ؟1ملمان..1[. 1. مل. 5: ضارغالاو . مه. وأ

 خلا 20011 9.. دس ق٠ 0. نيدلا رحكص ىبز كلل رص نير 1١ نيدلا رحص. لع وتهوانع الأ

 جاتدك ةصصم 1086 تتمرناتتا5 ةدذع للءلاتت“ 01. 80 1, م. 479. - ]1م رثالا ةصالخ 101. 3887 5

 طوعع [عيات 1111: انكس ا ادلوم ىنيورقلاو ادق ىرهبالا ىمكتلا ىرتفدلا نيما دود

 عجتر ريش ع سان ءاعيرألا مود ىوذو ابد اهدوقذ ةخداعستو نيسوخو عبس ةذس ىف ةندالو تدناكو بسامهط هانت

 هيكل سفنأ ىم بانك ةثامناءت وك فلخو فلالا دعد ةرشع عمت خنس لوالا. 1101115 عوأ 828-

 مروونز. - *9. موءوزو 1. !عولزؤور. - 268. - 8. داقتنابز هل. ءاهساب. -ح 9. جرفغلا لأ خيشلل :

 هل. جرفلا ردا خيشلا. -. 10. عوضوم: كل. عوفرم. نصنز 4. رصن. - 261. - 3. نع

 كنسع: ا 0000: ترسم ىلع ١-1 1 توحد. 3 اظومز ءا. مرام 14862. - 2625. - 2. كيع

 كلملاز ك١ 2. كلما حيع ىب. طعم ءاقهت. 01. 50من. 1. ل. هل“ 1507. رو كلام نبأ 8

 11, ما١ 36094., انطأ 28. عاتندص كلام نبأ طقطعأ, ةلدما1ءااع كلام اععزااتل“ اناتتا11101164 30 صحلاات

 مماعفأر ءاتال> 201262 ]05 ككلام ىب سنا ىب كلام هلأ.

 266. - 4. فلخ ىبز ىلا 2. فقلخ نب. - 6. امعز ىلا >.ام. - 10. ضاصتخالل

 ى. صايصخخالاب . 1656001011 هوا صاصخخالا مساقلا ىبال ن ل 267. - 1. ةيانعلاز ذ

 ظرابعا - 83. اهاضءز للءاهانعم. - 4. بعصم طلؤز ه١. 2. بصعم. ح 5. رومكب نبأ م4

 ركب ىلا. - 968. - 10, خلا ركذفز 01. 002: آنآ, ةقء - انكالالال]], 9. - 100111



 017 كورس. ال1. .28 - 209 ١

 ل 969. -- 4. ةضواعم !. «ةضراعم. - 10. ةئسقخلا 2. ةسمكلا - * 19. دنا ةءراتءةرنعا

 1. ع. نأ طلوامرتتدك عأ ؟لاهك م0[هم]دكامتتاتالت , مهلة عاطقتاتت عا مائهمطعامت'انلت رتاتطاتءو (30عءزءا

 ءا ءعمانءورتعاب - * 14. ظا 21ععدمبن ح ننهع ةا10أ ادن“ .١ 27هئه7» ءمصاتعو: 1115 ا"ةلنازو ءأا همجي
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 -- 4. راضنز 4. 2. داضتر آه 50هوحتا. 01355. عاهل 273[. م5 راضنلا . بحه ضل يكول

 نوبدلا فرعشا. - 40. ءاوعشلاز كم0. ؟؟1ملهان طاتزانق اطل رعشلا. - قزوالم - 1. ريش ىفز

 5 خاس 20-350 ةرهاقلا 00. آازن0لهاد. 300 هتاوطسر 0110 ؟عاطو زملاتا1122 010 مآ عاناتل“
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 عا ؟عز2510 111[121113. ةرضشلو مع اترضألو ٠ - 005 خدراوتلا ماظن : ءاأ. ةماط. ععفطللت. م. 7

 ءا الما. عا 8ءان“» 1آلو م. 672. - 6. ارت خنسز ىلا 5. 1191ةئنس. - 10, ءاغللا م20 اغللا ح

 ىلا اد *9. ؟1ءامعوز ال. تانم198. - 83و. - 41. ه1 ةذسوزو 8. 28. هن“ ةخنس. ع 3.

 دسالا ماظنز تأ. 1, م. 287. - 11. ىومأل ذم 8. اهمانس اعوزانتت» ع * 17. ءملعمب - هطاتم

 1٠١ هةزصلالذ ءوضصتماتلا> دعأل. مدعاتم ة. ءوضتت0و 30 1لعم) هدعاتستمت ءمرت م0و5ز15 عا تم 003 0عطت

 لزؤتموزام. - *160, عولعرب - ج0مدئااتصا .٠! دتستلااؤ, دعلل. مه"هعمعاتعو د. ةذسصلتلع ونتث0 نأ

 ءورثصتمو نلعاتنم ةزصتاتمم

 <> ىيدأ. 01. ©00. 1200.

 الآدعام مر. 145. * 5. ةزعاوات ح ماممعععأ 1. اناتتأ "ع5 دع نلوم هلكعرام - * 17. 1: ط1

 .٠ 11: آ8لهزرو. ح 55ّ8.-- 3 يلا نامل مظن . 110عع ممم طعمع ءابصت 115 عمن مالهه08 كاتصأر

 ناندع 157, رب. 1306. ءا 137. !ءعوتصاانل“. - 9. رهارقل مظنو هكا 1[, مس 9484. - 858.

 2. نيسأمل ىباز 4. 5. ىنصخل ىبا. - ررحلا مظنز هل. 11, هم 8289. - 7. مفصرز للا 8.059:

 ,ىفصو اكل و رع راما ول نعال رار خل ةكروصلا) كك 9559: 6

 ىحراحبالا, 5. ىزاججالا .١ - 860. - 1. ىجا نب ىلع ىبز كل. 5. لجأ نب. - 6. هبكتقناز
 هلا ةدخإ. كلا 71 تعيس: 6 الا 1

 58560 5 157 نيذلا فرشتو 2١ نيحلا لامح- 1057 سيو هك 20 20 شو د

 عيديبلا مظن: هلل 2 255 9- نبأ 000. هدمعد, ٠١ ةج

 861. - 1. ىتسودترلا: 4. ىسودنولا, 58. ىقوذنو. - 4. ناورقلا مظنو هك 83, م.

 1797 5 5 نيل ظنوا نك 1 050 132: 5ك 9 ردم نا صا ررشنلا 00 7

 * 3, 0ع 0عممرصتم هانم صتطاتخ اععطمتعأد 1. ع. موته01كصتدأات5. ثأ ؟10عصاتتلا م"3عءعءعنام 8

 ]م0 نمل 1عروانإ) عدوه, - 8362. - 4. فقيسز ءا. 1ال, م. 429. - 5. ةلماكلا ةرشعأا 6

 11, 192. - 7. 101 ةدسإز ىلإ 5. 15 خنس. - 10. كصاقلا: كل. ىصاقملا. ح 868. - 9.

 هس ةفسز 83. 2. ة“ غمس. - 6. هركذ رمز تأ. 11, ن. 411. - 9. خلا هركذ رم. ؟لونطو نقعو
 ا[معاتكد 20 تتقتضعتم علت ع00. 5. !ععمتصأتتا': 3[ كاتما'ه تانااات5 !1طعا ديرقلا دقعلا 125عء1ما115 12-

 عملات , ءانزاتك ةضكاتصت عداتتاا انطانو رردلا سئافذ ”65م000عا. - 11 سلا 5 نسا . -

 8614. - 2. طرشلا ىفذ كل. 5. ىسفن ةلا ىف. - ةلهيكتز ىلا ةكلمت. - 9. ىبوذلد ف١ 5:

 ىنيودلل - 8615. - 2. دود ىب نيحاز 5: دومد“ نب حيد نب نيا. باساب: ل:

 باشا , 3. 2. باشحلاب. - 3. ىقلال ا: 2. 5. ىكلاللا .

 806. - 3. ىرقملا 1. ىرقمل. - 8. هللا حبعز ىلا 5. هللا دي. - *6. هوا وا
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 3. سنالا تاكحقنز هك. 28001. ءا ظاعان“ كلل, م. 287 5و. ح 9. ىواللا روفغلا كيعز هك. 1ط10. ل. 8

 (2). ءا ع5 3[ثصمتس 0ع ظحطعع م. 193 هنو. - 868. - 1. ىيدهاشم ! نيدعاشأا 5-5 ٠

 320 وهيعأا تاكقفتا هنمدتو الكلور م. 59:7 0 251.2, 0: 2295: 01. 221:0 02 2092 9212 220

 508. نا. 207. 3001: ىراصنالا تيداحا ىف. - 5. ةركينسلا 2. ةيقينسلا, 5. ةيكيذسلا٠
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 نب ىلع نب هللا دبع نب ىولع نب ركب ىا نب هللا دبع نب ركب لأ نب لحأ نب ركب نأ نب دمحم
 خكحم ليؤن ىميضخل ىليشلا ىولع وبا نيدلا لاهج بقلملا مظعالا نانسالا ىب ىولع نب هللا دبع
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 تاقيأأ ملع ىف فلوا نأ ةعامج ىنم بلطو  فلاو نيثالث ةنس نايعش فصتنم ىدلوم ناك

 ند نوريثك هبتكو هب عفتناو اديفم احرش اهتحرش مث ةيلطلا اهب عفتناو بيجلا ملع ىف ةلاسر تفلاغ
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 لك لاوزلا لظ ةفرعم ىف ةلاسرو غلا الب تاقيملا ماع ىف نيقلوطم نيتلاسر تغلاو دنهلاو ىميلاو رصم لما

 تفلاو بالرطسالا ىف ةلاسرو رطنقملا ق ةلاسرو اهفالقخاو علاطاا ىافثا ةفرعم ىف ةلاسرو ةكم ضرعت موه

 ندرببك نيدلج ّئ ءاجغ ةلوادنتملا بتكلا ىف ام ةدبق تءعومج ربك نبأ خيشلل ح اضيألا ردعغخخ ىلع حر
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 120121 همم ندعمصامل. - 8, ه0 نارقلا تايآ عيبانو ىم ذص هل. الاملماب, ةآدعام مش 195. اعواع

 ةانعامرع ةمذو نارقلا تايآ ناحجو ىف !؟عئاانل“ - الالم ع 1 نودجزإ ئباز ت١1 111, هد» 2



 هد. آلآ. م. رم - 0. 936

 ل 7. ىثاب مهكانم خوراتز عآم نس 14521. - 10, آاطع ناغألا خضاخأ هط 18 .ا[عطولاو همص ع-

 بعموعانل. - * 15, 1713 1. 1719. - والم. - 2. ركفلا خةجيتنز كل. صل 14977. - 4.
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 ىسلدذالا ضورع حر ىف ءانسللا ندسحأ

0 1 

 نب لبيعم»ال ماححالا ررغ حرش ىف ماكحا اخ

 ةشمىدلا لعالا ىسلبانلا لليعمسأ نب ىنغلا ديع

 119, 310. ا. ةذس قولا ىفنألا
 ىئ

 مدح نبا خيشلل ثيدحلل ف ىرغصلا ماكحالا ٠
 قوتألا ىلييشالا ىدزالا ىمحورلا دبع ىب فال دبع

 157 1224: مر" زعنس

 آ, 211. (ثحيلا بادأ ىف) ةرظانملا ماكحا د

 لدم قبأ خيشلل نيدشل ىف ىطسولا ماكحالا 1

 قولا ىلويقشالا ىدنالا نوهحولا لدع د فدل للبع

6 174 1 

 ىكملا نافس يِيشلل كسانملا ىف منا راهخا ٠١

 171, 186. 5991| خذس ابح ناكو ةخكم مرح خيش

 ىضاقلا عيكو فاخ ىب مد اناضقلا رابخأ ١!
 57711, 572. مخض كلج ىف

 نب دما رفعج ىنا مامالل تاياورلا فالفخا [؟

 1, 195. 0 ةذس قوقملا يفنأل ىواكحطلا دمع“

 ىلع لابي خيشلل روطلا فاطم تارايخخا 1

 971, 190. ىلادمهلا

 لضافلال صالخالا ةروس ريسفت ىف ةيصالخا ا
 11, 3015. ىشحلا هداز خيش

 91, 566. فطنغملا ىف ريم ىلع بادأ
* 119 

 نيبلاطلا جاهذم ىأ جاهخألأ حرش 3 جاهغإأ |

 571, 204. بما خس وغلا

 نيحلا حارس مامالل ويجولا جحصت را

 171, 480. مم كذس قوقل ىديبرلا نيام نبرهع

 ع7, ءوضلا ىلع باد راكفالا راكبأ 1

 ركب ننال هيوبيس باتك وهو باتكلا ةينبا *
 577,101. م. ةنس قوشلا ىديبزلا نمسح نب دمك

 ىلع ةقيلعت ىنعي اهنملا فيلعت جاهبأ 5

 ردع نب كمكم ىيدلا لالج خبشلل ىوونلا جاهنم

 571, 207. 1" ةنس ىقوقمللا ىييصخلا

 مهيرد ىبال قاذوالا عاونأ ف قاذحلا عاستا 4
04 ,5711 

 ليضفلا ىنال رهجكلا عماش ىلع تنكذ حاضت ١“

 1, 307. ىفامركلا

 نابعشل ةدربلا ةدبيصق سيم ىق ةوشعلا راثآ م
 ال0 000 ىترقلا لليكام ند

 رحاسع ىبال داهأل ضوف غماقأ ىف داهغجالا 1
 1, 232. 234. هربا خذس ىقوقألا

 نبأ ورمع نبا ظفاحلل ةيلكلا ثيداحالا !.
 1 220 الخلا

2 4 

 ورهع شال ءاهقفلا رايخا بختنم لافقتحا ا!

 1, 188. 711, 567. ىدحيبرلا ىلع نب (01. رمع)
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 نويدلا خاصا ةخياحعلا جرت ل ىف + ةيارحلا داشرأ م

 قوتنا ىلامر#أ ١! شوغد 06 د ءايرك ز نإ ىفطصم

 171, 489. م. ةذلس

 باهتش لحضافال يراكيلل حمأ» 9 ىراسألا دادتر ل

 ىرصألا ىف وسلا يطع سلومكم نب ا نيدلا

 6 كلام 6 ةيقلا ىلا كلاسلا 1 1

 1 77 ناو ةظذس 2

 ىلعل ةييطلا دعاوش حرمت ىف خةباطلا داشرا

 ةهقلأ ىرصألا 0 ىروصخفملا ءىرغقألا نامياس نبأ

 5171, 600. (!(. ةئس

 دكيعأ ديبيحوتنلا ةرهوج حرمت ىف ددو 1 داشرأ اع

 11, 654. !..م ةنس قوقملا ىلاقللا ىب مهعاو 1 مالسلا

 داصرم ةمجرت 3 داوألأ ىلا نيديرألا داشرا ا

 رصع 3 ىراصح هرقلأ دومكم نب 7 دابعلا

 ا, 495. دمحم ىب دارم ناطلسلا

 رصغخ# وهو ةيينذلا جدكصت ىلا ريما اكل داشرأ م

 نبأ ىلع ند رمع نسقح قنا مامالل ءوج 3 ديبنتلا

 11, 430. م. خذضس قوقل ىنفاشلا نقلألا

 ةعمللا تاقوا حرش ىف ةينابرلا ةيكحلا قاورأ ل4
 دمحم نب نمحرلا بع خيشلل ةينارونلا
 57, 388. ىماطسبلا

 طظعاولا ىيحكم ىب ىداداعل خيكرتلاب ىوذتملا

 7, 377. فيرشلا ىزاريشلا

 نبأ طظفادإال راقعملا نعاطلا ىلع راصيتسا 0

 11, 584. ىنالقسعلا رح

 خيشلل رهغصلا عما ىلع رمضخلا كارد تسا 88

 كويتملا يمككم ىب ديا سايعلا نا نيدلا باهش

 1! 13 نان ىعفاشلا

 ىنطقرا حلل ماسمو ىراذهلا ىلع تاكار لة سأ 6

 5 11١

 6 و 2 السالا نيش انالوا ءافشلا خهجرث ىف ءافشنسإ أ
 550-871. !|*. خنس هقلا ىدنفا ناد

 ىنامارقلا فهذحالا دبع خوشال لزاما مذ منوم
0000 

 هقدر طلأ ثيداحأ مدر 3 ةقيقدلا كار بدأ مع

 لصالا ىر هحاأ خةددح نب نمسح ىب ىلع راعلا مامالل

 ةغيلاذ ئم 12 اهاد مارجد ماماب فور عاأ ىلاوبلا مد

 19, 161. [.ه. دس ناضمر

 19/, 451. ىيرخانملا ضعيمل نارقلا لئاضف ةأدأ م

 ىيدلا ءالع اذالوم تباثل صقان كماذ 2دأ "1

 151, 023. 1| ةنس ىوتملا ىدنفا

 خيش انالوا ىشع درو وع راكبالا راكذأ
 171,640. !||. ةخسال ديهشلا ىدنفأ هللا ضوق مالسألا

 1, 282. هيأ ةنس قوما

 نيقملا لزاخم ىلا نيرداسلا داشرأ 3 نوعبرالا 8

 ىلاحوهلا ىتداطلا ىلع ىب للود نب ليي“ حوةفلا نذل

 1, 235. همدو خس قوما

 نب دمحم هللا دبع نال تايذاهحايلا نوعبرأ ا.
 2757 ىراصنالا ىدنرؤلا ى

.4 ,1 

 الا ىراقلا ىلعل نوعبرأ

 آ, 234. ىطويهسال داهذشل لئاضذ ىف نوعبرا “0*٠

 مساقلا لأ ظفاحال سايعلا لئاضف قف نوعبرأ
 1 2057 ىههسلا فسوب تف اذ وح

 مامالل دنع هللا ىضر ىلع لئاضف ىف نوعبرأ |

 ىنيوزقلا فسوو 00 0 جديأ ا لأ نيحلا ىضر

 1, 237. مكاحلا

 ةهحرشو تميم أ لعا 0 نء ةيورملا نوعبرأ 1

 9711, 581. ىلماعلا 5 نيدلا هاهبد خيشلا

 ةدربلا ةديصق مرش ىف ةحهشلا فاشترا ٠
 ىكلاللا ىلوراهلا ىد سمشر نب رك ىضاقلا خيشلل

20 117 

 لدا مامالا خوشلل نيوزق ر ايا 3 دار داش الأ ع

 ظذادلأ ا ىيلذأ هللا دمع موب ليلخ ىلع

200 17 
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 باهشل ةولصلاءانثا ىلا ىراضخيلا ىلع ةلمسأ 4
 ىرصلا ىقالطسقلا بيطخل هيد نب نجا ىيدلا

 11, 587. 18 ةنس قوتملا يفاشلا

 باجا وكنلا ىف (4 ةيرفظلا) ةيراقظلا ةلمسأ
 ىف و»و ىسادنالا ىرغملا ود هللا دبع وبا اهنع

 7711, 591. سلجم

 نيدلا لوصا ىف فهلاذ وهو ةييلالا تاراشا

 اباتك نأرقلا لونا ىذلا هلل كىمحلا هلوأ هقفلاو

 711, 592. خلا اعطاق اناعربو اعماج

 قوقملا انيس نبال ةوينلا تابثا ىف ةراشأ 1
 1 2087 م

 كيمكمل ةزمارلا لح مرشل ةرئاكلا ةراشأ

 3 ةهجنا هداز ىدحوب وعدملا ىقينزالا ك5 نب

 117 204: 106 ةنس

 ىف رصتخم ىنعي رصتخملا حرش ى ةراشا أ

 ىسدقمولا مهعاربأ ند رصنذ خمشلل *بعشاشلا عورذ

 ع7, 450. 81. ةخنس قوتألا

 مملاعلا ليضافلل ظعاسلا طارخا ىف ةعاشا ٠

 انطو ىكملا ىدنجربلا لوسولا كيح نب ىللوكام

 5711, 594. 11. نس قوتملا

 ةيعفاشلا عورف ىف داشرالا رصتخم راعشالا ل“

 1, 257. 1“ ةنس ىقوتملا ىلالطسقلا

 حرش وو تاعمالا ةعشا
 قوتملا حا نب نجولا دبع ىيدلا روذ ىماثل
 0 ةطدل 0 --

 ىلومال ت اعمال أ

 سموش خبيشال ءافشلا ىلاعم ناميل ءافطصأ م

 ىنامثعلا يفاشلا ىجدلا ديد ىب لمد نودلا

 1197, 59. 587 ظن قوقملا

 نيحلا ءالع خيشال حالصلا بأ ماالصا 9

 19, 251. ناطلس

 ن2 حابصألا خجايدد حيرت حرمت 5 كل
 ص

 17, 4. ىردد هرقد فورعم ا فدسوي نبأ

 71, 581. هراعتسا هز

 حرش وهو ةيكسوكلا هل لاقيو ءاقيتسا هل“

 هل لاقي ىذلا وعو ةياقولا حرمت 2اعفيتسلا 5ع

 جعسودح نيحلا ماسح ءبحاص ندل ةيبكسوكلا

11105 :17203 

 ىدهجاو قاكدسال عبرلا 3 ةلاسر ةيقادخ# هد

 5171, 581. ىوسوملا ىدنفأ دما

 ناطلسلا بقانم ىف رص وهو همان قاكسأ هأ

 نبأ ىباجح قاكسأ ىكوملا هاشنذنا ميدقلا مه بيس

 حرمت وخو روغلا نوع ىلا لوصوأاب رورسأأ رارمعأ هاا

 5171, 350. ىزدربتلا نامياس نب ناكسأ

 فشك ىف ةيفاشلا تاصالخلو ةيفاصلا رارسأ هم

 خيبطع نو مييعاربأ ند لمعممال ةيفاكلا خمدقولا

 17. 19. ماو خذس ةهدالمأ نم غرش ىناركلا

 ىب دمحم نيدلا ردغ مامالل مولا رارسأ ه1
 ل11, 597. 9.41 ةخنس قولا ىزاولا وهع

 خيشال باهشلا بيترتب بالطلا فاعسأ 1.

 وزع - 197, 85. ىطوهسلا نيدلا لالج

 ريغصلا عمات_“ رصتخم نم بالطلا فاعسأ 1

 1, 284. 111 ةنس قوق لا

 كم رهاط نأ ىيدلا يكل سارسلا ءاهعأ 1

 حاقفملا عماج رصتخم ىف حاقفملا نانسأ 4“
 مهيعاردأ ئد كودأ نب كمكم ىب كوحا باهشال

 11, 574. مل. خنس دلو ىذلا يفاشلا ىروجيبلا

 نبا مامالل ىخسألا هللا ءامسا حرش ىف ىتسا

 بص

 بجاحلا ىبا باتك ىلع ةيبطقلا ةلوسا م
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 فدصنلا ةليل لئاضف رشن ىف نانملا ةضاثأ

 ىسايبقلا ل.ليكام نيدبافلا م ندز خيشلل نايعش نم

 ناخ ىل2ا ىب ديل دبع هدارهش مانب هفلا ةفيلدل
,171 

 حالصلا نبأ ىلع تمكنلا لموكتذي ىاصخأ 1أ

 رمح نبأ ىلع ند دمحا ىنيدلا باهش ظفاحلل

 11, 250. مم“ ةغس قوقملا ىنالقسعلا

 حاضيالا حرش وو حاضإلا 0 38 حجاصفأ 9

 ىراصنالا ىرزجكلا لييدأ ىب ميغا ربل ودكذلا 8

,1 

 مهبلاو ضماغلا حاضوأ نم مككلا نع جاصفقأ 9

 ع7 01

 نىبدحلا روذل ىفطصللا راد رايذاب ءاولا ءانشقا 17

 511, 451. 11 ةنس ىفوقملا ىدوهمسلا يأ ىب ىلع

 ركب نال ىكلاملا عورذ ىف لاصكلاو ماسقأ

 111, 140. مأ ةنس قوتنملا ىطرقلا ىكلاملا لوكام

 ةيكرتلاب بدالا خغمدقم ةمجويذ ى برالا ىمصقأ 1

 روهشلملا ىراصال زوللا نيدلا ريبخ نب دا ىللومال

 3971, 70. 11. ةنس ىوقملا ىدنفا ناكسا ةجاوخ

 ىيدلا ناحربل هيينتلا ىلع ةقيلعت وهو سحيلقأ 9

0 7 11 

 6 39 1 2 دوم“

 3 زغللا ورويسفلل ىلع روصقم تايباغلا كيلقأ 11

 ند كودحا ءالعلا قا نارقلا

,11 

 تام ىرعملا دللا ليع

 طل طامم فيقتحت ىف عافقأ [..
.610 ,111 

 ,ىوغدالل >موقرو

 باهشتل عاجش نأ رصغخل م حرمت 3 عافقأ أ

 مالسلا نبع نبا دمحم نب ليا ريل نأ نيدلا
 ا 41 5 0 ىيفاشلا

 دوحال لثامشلا ةمءدرذ ى للثاسولا موغأ ا.“

 : اك 59 7 امس 0

 خايشل راودالا ءاقوع ةرك طن 3 راثالا بوطا 03

 3 ىكرق 111 ةنس قوقملا دوسالا
 خيذامتعلا ةلودلا

 ([مم"ي ظئس دقلأو ءاجاهلا فورح ببترد ىلع

 5712559. انللإ 0

 رميها منع ةرق

 ذ ةيقيسوملا نادالاب نيدراقلا
2 

 دويقلا | قالطأ 0١1

,211 

 8 ىلا دوجولا قأرم حرش 3

 مبهم ا

 رهذالا لشاوذ حاضوأو ركبالا دئارف راهظأ مم

 511, 105. ىاج هجقالا

 نب رمع صقح ىليأ مامالل نالذل ىف داضتعأ هأ

 1, 348. ه1 ةنس قولا ىفاشلا ىسخرسلا دود

 نب دلءدح نب كعانع ماللسالا دانيعل تاقتعا م

 7, 45. م ةنس قوقملا ىفنل يا

 2 داك ذل 3كلفلا هلع - هن 5 تامعع 1
 ةسملا تيل .. دللا نع . كلا

 ىئ نب مح
,]1 

 ءأ. خنس قوقألا

 ةداهشلا ىتملك رش ىف ناميالا ةئودأ بارعأ مع
 117 40 ىلارغؤلا دوما ىلوملل اهبأو عأو

 جرغلا ىنال ءابحالا طالغاب ءايحألا هيدا مم

001 11 1 

 مالعالا نم ىراخملا ىف 9 ركذ نكد رجح اكل م

 11,594. مما: ةنس وغلا ىلالقسعلا و 2 ىبأ ظفاكلل

 لاجرلا تاقبط وع قرع مانالا ةرمقخب مالعا ال
 ىدذفا مه أردأ خوشلل ءاسنلاو بادكالاو باسنالاو

 171, 614. !!!م١ ًخنس حفلا لجأ خيشلا ب

 ىب رفظم ىلع نال ضيرقلا ةرصن ىق ضيرغالا هم
 هللا دبع نب ىيك رقعد ىنأ نب للضف مساقلا نأ

 5711, 607. ىولعلا رفعج ىبا

 وعو ةغاليلا بومذا عش ىف بوينالا ةضافآ 13
 مولا تح ند كح ةامتملا صبميكلت مظن

 11, 413. !.1. خًئدسس دعب كقلأ خيساماد ىتقملا
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 ىلوا ةحيصن هل لاقيو ةيمالسالا تاراصتنا
 نيحلا لام ىراصنلا مادختسا عنم ىف بايلالا

 0173515 ىوتسالا

 نب دمحال داقتعالا ةدمع حرش ىف داقتنا
 ةثاملا نايعا نم ىقنلل ىرهشقالا دنمشناد فوغأ

 197, 202. ةنماثلا

 ة باطتسالا دادتا إم

 ىف ديحولا سنأ 1
,21 

 11, 449. بادتالا !ناضف

 ىطساولا ىيدلا روذل بدالا

 نب مهركلا تيع نيدلا ملع مامالل فاصنأ ا
 فاشللا نيد اح هلعج .٠ خذس ىفوفملا قارعلا ىلع

 1, 448. ", 184. فاصتقنالاو

 اهمالك ىف باشل
 عند فيطالا لمع 0 فقفووأ تاماقءلا ىلع

 171, 01. 11 ةنس ىقوقملا ىدادغيلا فسوب

 ىدأو رب بأ نيب فاصنأ 18

 17 0 حالفلا فا م

 نسم ىلع ىبدل ادردعلا ءارعتش 3 ا || دردس

 ةرغل جاقلا ةرد هل لاقيو مولعلا جزومذأ 1
 دوعسم نب دوهكام ىيدلا باحقأ 8 راف ايي لأ

 111, 201. ا«. ةنس ىفوقملا ىزارمشلا

 وجو نارقلا تايآ عيبانه نم نانجلا راهنا زه

 ريهشلا اشاي هللا دبع ححلا ريمال ابيز بيهترت

 571, 5483. [[16 ةنس دفلا ىجدتجب

 نايح ىبال ىلأل راصتخا ىف ىلعالا راوذا

 7, 429. عم

 راوذالا ىلع دئاوزلا دارذا ىف راوذالا راونأ
 نس لا ةمدلا لكيحت نب ردع ََج اا

 , 4 ىلا

 5 1( ةخةيهلا) ةيعبلا رأو- [| 55١

 للود ب 0 د كمت هللا لدع

 1 307 ىلا خماس ىوتملا ىيفاشلا ى مالسلا

 نيدلا 0 ةداهشلا ىتملك حرش 3

 ةبينغ 2 مسمن 3

 ىبال كنعد املا

 راوذا م

 بأ مامالل ءافشلا طظافلا َح : رش ىف ءاففكأ [.“

 ا 61 ىلامملا قايلا ليع نساخ

 ىرال ريم ىضاق ةمجرذ وهو مجارتلا ا
 ىلامركقاب ريهشلا ىدنفأ مكم انالوإ مالكلا ىف

 171, 554. ([1 خنس دفلا

 مملسم جب 2-2 حرش 3 ميلعالا لامكأ لامكا ا.ه

 ىلاغشولا 50 نب وكم هللأ 0 كا ممامالأ

 11, 546. مل خنس ىقوقمللا ىكلاملا يالا

 جارسلل لاجرلا ءامسا ىف لايكلا بيذهت لامكأ 1

 3977, 241. م. ةنس قوتملا ىقلملا نبا ىلع نب رمع

 ىيسلل ىعملا باتكب ىمسملا فيرشلا ةيقلا ٠١

 377636. 9.4. ةذس هفلا ىسراف ىداعملا مداعملا فيرشلا

 خاوسا ىف ناجرملا ىتالق هل لاقي ىلاعملا ا

 1117 5020 وسفن نارقلا

 مامالا دسم ىلع ىلامأ 1 ةفيندح دكأ مظعالا

 57, 585. م1 نس

 ىسلدنالا داك نبأ حيز وهو جبالا ىلع دما [.
 111, 557 شاقنلا ىهك نب مهعاربا داصرأ ىلع

 فيردصتلا ىف دوصقملا نش ىف راظنالا ناعما ا

 ةخنس هقلا ىلكريد فورعملا ىلع ريد نب وكم ىلوملل

53 91 171 

 ىضاقال باهشلا بينوذ موشن بالطلا . ناعما الز

 ىفاشلا ياضقلا ةم المس ند لليكام 5 كيع يأ

 0 84 ا فدي قوتملا

 ىلوهال و كفلا ةيدك خحيضوت 9 رظفلا ن اعمأ لأ“

 21113170 كلل سحر لا نبك ىب 3 كمدكم

 رضك صيخلتلا مظن وعو ةغالبلا بوبنأ |

 |.1. خنس دفلا ةيساماب ىتفأا ىسامالا دمحم 03

41 ,11 

 نيدلجم ىف راصمالا ةمدأ مامال راصتنا اه
 ا ىلغارق هر فسوو رفظملا نذل ندرومجك

.4 ,11 



 ب

 مهيضعمأ جالعلا عمكام حرمت 5 حاضيأ ع

2 ,337 

 لضفلا نبال ىخركلا رصغخ حرش 8 ىق ىياضوأ اه

 .717459٠ م“ زكنس قوتملا نويدحلا تنكر ىلامركلا

 حاكنلا مولعل حاضيأ ا
 171, 7. ىنزاروشلا ليخحام

 ند ىلع نب نامقعل

 ةءامج نبال مدخلا بيم نم مههملا ساضوأ |

 17, 293: ىوحنلا
 حاضيأ م

 نبدحلا نوعل نيجككحدصلا نيب
 عمجالا حرش 35 حاكصلا ىلاعم نع

 ىوعإ رفظملا ىبأ

 خمس قوتملا ردز ولا اظربيب# ىبداب فورعم لا ليحام نبأ

 11, 620. هأ

 دعاوقلا نيع ةوكح 3 دبصاقولا حاضيأ 88

 ل1 0 ىلدكلا فشسوي نبا نىنسح نيحلا لامع

.4 ,17 

 جاهنم ىا جاهنملا حرش ىف جاجالا رحب اه.
 م.ح فس يقل ى يسهففالأ دايعلا ب قي ىوونلا

71, 

 خيشلل ررحلا مظن حرمت 8 وخز ىذلا ركب أهأ

 171, 359. 1 ةنس قوتعملا ىطويسلا نيدلا لالج

 فوعتنلا ةياغ حرش طيخملا راونالا ركب ا
 طيس نيدباعلا ى ز كمكم ىد كمكم ينال

 ,1١ ىقصرملا

 خوشلل 0 نيع حرت 83 داو لا ردا [هز*“

 ىلع ن نب ىلع ىوحلا , مك ىلاعألا كل ماهالا

 17 9 0 1 ةمدس ىفوتملا ىنيورقلا ىتاكلا

 2 هع

 ذ خةيادقلا ىأ ةياحهلا ر اممدخا قف ةداحت (ه

 هذ ىقوباصلا لايكام

 كك

 مب دما ركب

 71 405 ةحع ماس 3 02

 حرش ومو كلاسملا ةياهذ ىف كلاسأا ةياحب اهم
 ناطاس ند ىلع ىيدحلا روغأ روعغص دك سخم ىلع

 771, 183. [.!. ةنس ىف هررح ىراقلا ىورهلا لدكم

595 

 ىج ناممطلس ند للاوكام 2١ امم ةاكلا

1700 

 مابآ خس قودملا

 نودلا لمكا خيشلل راغملا حرش ىف راونا ا.
 ٠١ 1 ةخمدب قوقعلا ى ل ىقردام لا دوودكام ند لكيحا

122 ,571 

 ةيدابلا  ةلبضقلا حرش ىف ةميصملا راوذأ 1"
 197,558. مهضعبل

 نواعوملا دافعمو اةياحقدونأ ادار

 111, 0. ىنايو دنحلا

 21 2509. ىلا سس كاروأ ا

 كمحا ىليت انالومل ءافولا ةمجرت ىف ىقوأ ع
 571,549. 111 ةذس ىفوقملا هداز ازرمهب ريهشلا ىدففا

 دوودكام ىيحلا جال رو راصتخا ىف زاجعا أه

 م. كوس ىقوتملا ىنامركلا ىدبيفؤصالا لياودحام نبأ

0 

 يع 0 ىلع 2و 5 “ب

 ةشمدلا ىيسحلا دمدحا ىب ةرمح ىيدلا وع
 11, 434. مك“ ةنس ىقوشملا ىفاشلا

 ى

 تارطنخقملا عبر للعلا ىف تاراشالا حاضيأ 1
 دراملا طيس كيكم عىب دمحم ىنيدلا رديت

 1, 306. ىفاشلا

 ىلاعملا حاضوالا حرمت وعو حجاضدالا سا محاضبأ مرو

 ىثاوسقالا 0 نب ليكام نيدلا 00 نامبلأو

 1 509. م... ةخااس ليق قوتملا

 11, 311. ريبعتلا حاضيأ 15.

 حالمصأ حرت حاضيأ اذ

 ىجاب ومهشلا نامماس ئب يا نىيدلا

 15 2297 93: ةذمش ىوغملا

 اشاد لامك

 يف حاضيالا حرش وهو حاضيأ ع 4

 كلام ا

 1, ىوكحخلا يب برأ أ ىسوع ند ىلع نئ

 7 ىبال ح ىف ح د ياضويالا دعاوش حردتت

 ىسيقلا ىرقتعلا نوممم نب هللا ديع نب كويكام

 1 514. هكا خنس ىوتملا ىطرقلا بيدالا
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 دمكم نب ىلع نابح كبأ خبشال ءامدقلا رداشبو

 11, 55. ).. ةنس قوما ىدادغيلا ىديدوتلا

 نب دمحم ىلومال كوكس ىف ماكحالا ةعاضب
 ةذس قوغولا هداز بدادكوب روهشملا ىفطصوملا

1 01 107 117 

 ةزمك ثيحأل ىف ةقاطملا ءوج وهو ةقاطب 1

 11, 596. ىنافكلا لوحم ىبأ

 ةزوجرأ تنحابلا ةمغب [.

 197, 398. ةيبحرلا

 ضءدارفلا اهل لاقي

 خيشال بلاطلا ةدشرم رش ىف بغارلا ةيغب ٠
 نيحلا ءاجب ند هللا ديع

 7, 494. 911 ةنس ىقوتملا

 ىروشنشلا ند لاوكام

 نيدباعلا جاهفم ر اصنخا ىف يي اطلا ةيغب !

 71 211 ىسنطالبلا ىوحلا سءو.تنل

 د 5 ديعل ةينغلا ةيغب !نل*

.11,3071 

 ىفاللا ن ناضمر نب

 ةاكنلاو نيدوغللا تاقيط
 ةوظو يذلا" 3

 ىف ةاعولا ءبيعب نا

 نحلا لالخ َع

0101 177 

 اياوؤلا ايامخ ىلع كرت سم وهو ايامكلا اباقد اه

 ى 00 ةرودح ءةيسكلا نيا ىيدلا رع فيرشال

 111, 129. ما ةئس ىذوتملا ىفاشلا ىب 8ةمادلا

 نيحلا ريصخأ وه لبق سدياقأ ح ىف غالب ا

 11, 205. ىسوطلا 0 نب كمدكم

 ةيبطاشلا راصتخا ىف ةيمال ةديصق ةيلالب ا
 111, 47. ىمهورلا ىلالب انالوا

 مماك سنالا ماننل ى ع فتتااآلا ماو ل لباد أو

 روع نب ليكم ند ردع ةعمج 0 ناودد وعو

 111 7“ ىقش ملا

 كيع نيدلا لايكل ثنوملاو ركذملا ىف ةغلب
 اخد ىذوتملا ىوحعكنلا ىراينالا لليد نب نوحرألا

 17, 149. ةهربب

 ٠ صد“ 108, 171,566. باسل ىف ةيداهب ,19 .01(

 1, 325. بالرطسالا ىف راكفالا ةجحهب ا١أ
120 

 ءامككلاو ىلازغلا نيب ةمكاحملا ىق غياحب اذا
 0 417 ىدوطلا ىلع ىلومال

 جاهنم ىأ جاهنملا حرش 3 جانحملا خياحب اه«

 ند دمدكم لضفلا قنأ نويحلا رد خيشلل ىووذلا

 ىيفاشلا ءبيقفلا ىدسالا ةيهدت ىباب فووعملا ركب أ

 5771, 209. مي خذس قوقملا

 بدكذنم وو عماللا ءوضأأ نم عئاطلا ردب هد

 ديا باهشلل عساتلا نرقلا نايعا ىف عماللا ءوضلا

 قوتقملا مالسلا دبع نباب ريهشلا دمحم زعلا نب
 190, 122. 91*] خس

 11, 0 ةياعوولا تالآلا ىف نامزلا عي عيدب ا

 قوقملا ىسالم ىبحب فورعم ا هللا دبع ند كيمدحكم

 111, 590. 99.6 دس

 ىدننا نيحلا ءذلع انالوم تمباخل ةفاث 6 اذ

 3571, 6283. )| خذس قوقألا

 نب دمك ةيدمدل ةقيرطلا حرش ىف ناعرب 11

17 01 

 ةيدمخل ةقيرطلا حر اهرب 1“

 نمسح نب 0 نب دكمحاأ نب ديد

 أى خدع مذ ةيكرتلا خغالاب يسايسلا
 ن

 ش وعو ةقيرطلا ن

 يقبط

162 ,17 

 ىسراف تمغل عطاق ناهرد 19

 ناعربب صلختملا ىزيربتلا

 . نراقسب 5

 نيدسح للمكاول

 571,025. [.12 ةنس دفا

 ىلوعال ن ..انعستلك 0 35 نافجزوو ذأ

 ىف هوذا ضرب ا.ل ظفس ىثوقملا ى

 فورعألأ اشاي ماسر ىكلر ازوك ن

 77, 281. ةجابيد بترو ىنيستلاب

 ل نوبه انالوم هللا

 ىنال قاليالا رصتخم حرش ىف قاولا طسب 1

 ىزيرمننلا كيوم نب جاكلا روهبعأ نب رفظم ءانتلا

17 7 

 ءامد.8ل ا رداصب هل لاقدو رئاخخلاو رداصبلا 11

1 
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 ىلاهفصالا ىهحرلا دبع نب دومدم نيحلا س.ءهدئنل

 11, 38. 781 ةذس ىقوذملا ىىفاشلا

 تت

 ركب ىبال همان هنيه حرش ىف ةكصنلا جا 3
 موالد ره هجاوخلا ىساوبسلا ىقطدصم

 571, 591. 1111 ةنس هقلا اتاي نيسح

 لامك نبا لضافلا ىلومال جاكم ةوزغ خيرات اذ

 11, 113. اشاي

 بلحلا ىف ةدكمللا حرش ىف ةحصلا سيسأت 6
 ناب فورعملأ ىباقنيعلا لوودكام نيحلا رفظمل

 1, 329. 51, 2533. ىطاشمالا

 خيشال بئارغلاو دارفالا ف بثاذلا ربتلا 8
 1, 314. ىطومسلا نيدلا لالِج

 بسذ امع وحانلا ةمدأ هيزنت ليقوا ةقربت
 ىودكفلا فورح نبال وهسلاو ءاطخلا نم مهيلا

 آ1, 4.

 ليوا هدأز غابدل ناوقلا رمسغفن 3 نامبت ".أ

 511, 501. [![1 ةذس قوتملا ىريسفتب ريهشلا ىدنففأ

 ناهملاو ىلاعأا ف نيمبذ 2 ىف نامت مم.

.5 ,11 

 نب دومحم نب دمك رافما مرش ىف نايت ا."
 , 120. مهب رانك نع غرذ ىنيستح نيب 571, 120. مهب نس ةننيانك لكم هس هال م

 2 ىدنفا وود ةخلاسو حرت 8 مارألا نييمن مي

 ىفطمحم كيال ىكوت ءارشلاو عهيلاو ايرلا 59-2

 ىفوتملا ىدنغأ رمعأ ىجقيرطب رهيهيشلا دللا لبيع بأ

 71,5907 11 م

 57, 100. ةيوييس بانك ماكحا ىف طيرجت اه

 ىببال ىخرللا رصغخم حرش ىف ديرجكات 1

 87, 459. هت ةنس ىفوقملا ىيدلا ىكر ىلامرللا لحضفلا

 روصخأ مالالا دكيردكات و2و دكداقعلا كيرخأ 1.

 ىفوقألا ىسوطلا كيد نب 33- رةعج لأ نيدلا

 11, 194. 4, نس

 ريغصأا ىواكلا مرش ىف ىواكلا ةدحهب اد“
 ىراصنالا لييختام ند ايركز ىبدلا نىمز ىضاقال

 ىو 11 2

 خقيذالا ضايرلا حرش ىف نسا عاين 1
 91 خدس ىفوقملا ىطومسلا نيسحلا لالج خيشلل

7 ,111 

 خيشال ةينسلا ةكاهبلا 5. ةدوسلا ةكاهيلا ام*
 1, 292. 111, 517. ىطويسلا ىنيدلا لالج

 دود ىهقن ىوقفلا نيمال ىوانفلا ةكهب ادم

 1, 019 طلو. ىدنفا

 بارعالا سعاوق مظن وتو ىحعاوقلا ةكاهب مك

 1, 359. ىدمحالا وكم ءاقملا قال

 نب“ وب َن 66 كل 0 كالا ما ساكإم لذ 5 ضاتلا ةكابن ١

 ىجا وحلا باهت حملت نيهارمأا مأ حرت وهو

 غرشو ىراصنالا ىهيذغلا لويكام ند ليا سايعلا

 1, 440. غ5 خذس ىلاتلا عمجر ىف

 للبيع لاوكام ىبدأ خحيشلل سوؤفلا ظكجب أمح

 47ه خمس ىثوغملا ىدزالا ةروج ىبأ نب دعس ىب هللا

 لا 252 0

 ماحصلا نيب ةمكا ىف سوفنلا ةجاهب 4
 117 مهضعمأ سوماقلاو

 19, 5و. (0) مالسالا ةلهد

 ١ ىروذنيدلا ةفيخنح ىبال نامج 111

 تاكربلا ىجا خيشلل نارقلا بارعأ ىف نايب 11
 ىوكفلا ىراجذالا ليببعس ىبدأ نب ىمحلا لديع

 1, 356. هيب ةهس ىفوتملا

 قولا رجالا بلكتساا ىفقل ركذلا نايب 19“
 ند للود ئد لديدأ نيد ءالع خييشلل ىسراف

 111, 400. ىكلاألا ىلانوسلا طمدحا

 ىهتنملا رصت# ىلع مرش وهو رصةخالا نامي 19

 5171, 179. ىلاهغصالا حودحا

 ماظخأإ عيدب حرت 3 عيدمأا ىناعم نامب آه
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 ميركتلا نم شيشألل ىف امل ميركتلا مهيمن 1
 ىكلاملا ىنالطسقلا للحا نب كمكم ىيدلا باقل
 111, 080. 161 نس ىفوتلا

 مهعاربال تاققحل هاك تاقكللا و مدر اتت زن

 فمع اهدرقذ 0 اج االفولا 0 0 تب

0 5 

 حرش وهو حاصفالا ريرقت ىف حالصالا ربرتك

 لييكام ىب ليكم

 1, 372. 1و ةذس
 ىنيدلا ىضر حيشلل حاصفالا
 ىفوتملا ىرماعلا ىرغلا

 يشلل ناجالا بعش ريوقت ىف نامبلا ريرتكت ا
 ىفوقلملا شرع نوا ىلع نب ليكم ىنوحلا ىبيكم

1 249 177 

 ديز نأ ىبأ لاسر حرش ىف رهبخ ياكاتلاو در 7

 فورعأم ا ىردنكسالا رهع صفد ىلا مامالا خيشلل

 ناسا خمس نواب 111, 5 ىفوتملا ىفاهكافلا

 ىواضيمب روسفن بشد ىواحكلا ردرح الرز

 سابانلا ل معمسأ نب ىنغلا كليع يمل

.566 ,571 

 خنس هقلا ئ

 نيدلا ءالعأ ىودرملا لودصأ حرقت 2 ردو ةزث

 ىفوتملا 55 رهجهشلا لمكم ىب ىلع

1,060 

 ىطويهسلل ويصيلاو ىمعالا حرش ىف ويوتكأ ان“
7 

 هاو كنس

 ىو مامالل ةمينلا بورغ حرمت ىف ردووك اذا

11, 4332 41 

 ىيحلا مكانإ ىوونلا جاهنم جرت ىف ريرك ا

 نولجت ىضاق نبا هللا ديع ند ديد ليضفلا نأ

 ىف :وذولا م11 خمس 771,

 ىلع تمكذ وهو لوصالا ا جاهن ىف اهل ريركك 15

 ميحرلا لكيع نب جا ةع

0 

 رتل ىواضوملا 32 اهنم

 0 مدس ى ةوتما ىف قارع علأ

 ىف ةدعمادكلا عقو ام طيبض يف لاقملا 0 0

 رامخالا نويع اضيا هل لاقي ىقو لاحترالاو ةماقالا
* 120 

 تابهيذو رصخ# وشو ديبكا بولا نوعد كير 6

 لكمدكم ىب ىقطصم نب ميعاوبا ىددحوال نابعالا

 5171, 455. )1 ةمس ىفوخألا ىضرفلا

 رمم اهيتك ىتاوح وعو ىتاوغلا يركن 1

 181 ةنس ىفوتقلا ىنيسحلا روصنم نيدلا ثاوغ
:. 1 
 11, 202. لاللأل ىلع ادر

 رحت نيعلا اع ىف نيرلا ففشك قيركات ا,
 نب مه ءاربأ نب كمدكم ىيدلا سمت مامالا خبمشلل

 خس ىفوتللا ”ةاقكالا ىباب رمهشلا ىراصنالا 0

.207 37 

 ىدذتا مهعاربال ن كلذ . نبا رصتخم كيركت رركاذت "||

 ىثوةملا ىدحوب 5 دمحم نب طيف نبأ
 571, 628. ||" ةؤس

 ةبوجا ىف رعاوظلا بيج ىوريو بفكات ا
 عورفلا ىف نوردجلا رهاوج ىلع باتك وهو رعاوأل

 مهو ةكملس ىنوتملا ىسدقلا ىدسالا ليج نب لع

,1" .641 ,11 

 ىنشورسالا نيس ب دومكايل سوهدكات رم(“

 ا

.4 ,11 

 حوتفلا نأ نيدلا بجتنمل عودتلا ةمنت 0

 ىوخاا ىعفاشلا ىلاهغصالا ىلجككلا لييكم نب ليعسأ

 17 1441 1. خدش

 ةقيلعت قو ىتاوغلا ةلازا ف ىضشاوتمل ةممت
 ناج دمدكم نب فسوي ىلوهال ا©الك ةيشاح ىلع

 .“٠ ةنس فيذ قوقملا قاشدمكملا ىغابهرقلا

,17 

 ىوحلا ندز ما.مالا خوشلل رصغخللا خودت اب

 قودملا ىفاشلا ىدرولا باب فورعألا رفظألا نب ورمع

 37, 449. اه. ةخذس

 كلما كيع روصخم نا مامكلل معلا خمتنت |"

 0 500: 7. يس ىثوتةملا ىلاعتلا سمكحم نب

1711, 04. 



5956 

 بجا.ل ىبا ةيفاك حرش ىف بلاطلا ةفحق 6“
 “كثب خذس قوقألا كومقلا تمد ىب دكا نيدلا مودفل

70 

 دقو ةعجرلاو ةماقالا ىف عقو اميذ ةفحق اع

 قوتملا ىبلخل عاج شلاب فورعأأ لايكام نب رهع

 117,287. وت زم

 نارقلا نم تيلثتلاب ىرق اميف نارقلا ةفكت انه
1000 

 ىلج بتاات راكلا رافسا ىف رابألا ةقحت 84

.]2236 ,1 

 تاعك حرت جيردصلا ليكولا خوك ب

 فسوي نب ليا رفعج نا ىيدلا باهشل جيصفلا

 117,444. 111 ةغس سنوتج قوتملا ىوكنلا ىرهفلا

 ةباكصلا بقانم ىلا نيقامشملا ةقكحت ٠م
 ديدال ىكرتلاب بايدالا بقاذم ةمجرت نيعبانلاو

 571, 143. ىرهشقالا ةفيلخ شيورد ىد

 دعل ىدعاشلا حرمت هككواملا ةفكذت "1

 ا.“ نس هفلا ىسودقلا هللا دبع نب ميحرلا
,171 

 نامثعل نيطالس خيرات رصتخ كواملا ةفكت ا.
 |" خنس قوقملا ىدننا بثات دمحا انالوم هداز

,11 

 ىكرق موظنم جذل كسانم ىف لزامملا ةفتكات !'هأ
 171,635. !.* خنس ةفلأ ىتاضر نسح حامل لبيس يسع ار | ,

 جارسل ىووذلا جاهنم حرش ىف اهفلا ةفحات اه

 قوتملا ىفاشلا ىقلملا نبا ىلع نب رمع نيدلا
205 ,11 

 ىف نيسدح 0 ديد نانموفلا فكنت ام“

 571, 546. ىسرافلا بطلا تادرغم

 دمد ىيسلل ىدعاشلا حرش ىف ريم ةقكت "هع

 هداز اشاد ىردمب رمهشلا قابلا دبع كيس ىب ىلا

 51, 598. [[.! ةذس فلا

 عاجحشلاب فورعاا مدح نب رمع ىيحلا نيز خيشلل

 197, 286. 11 ةنس ئفوتملا ىاذل

 ججباصملا كثيردادحا حرمت ىف رارجالا اك را

 77, 572. ىواضيبلا ىضاقات

 طظفاحلل ةيسراقلا ةغللا ىف بابحالا ةقكأ مد
 17 2325. ىفوأ ىدربو ىهبوأ

 خيشلل راعضملا ردلا ىلع رايخالا ةفد 7“
 مبهر دا ند ىفطصم خوشلا ند ىدننا ميعاردأ

 571, 568. ![1م ةنس دودح ىف دفلا ىفنأل ىبال

 فاشللا ضماوغ فشك ىف فارشالا ةفك “ع
 ىواعلا مساق نب ىيدكحيب نيدلا دامع ةمالعلل

 57, 190. م. ةنس ىفوتملا ىخمملا ليضافلاب فورعملا

 ماعلا خيشلل ةيفنأمل هقف ىف نارقالا ةفع انو
 ىنوتولا ىتاتومتلا بيطل هللا كيع نب كيمدكم

 1 2 | تيس

 بتاكل لاقمالاو مكحلا ىف رايكالا ةفكتأ طز“

 1, طعوعأ. ب. ىاج

 للثاسملا ىف ةيكولا سوفنلا ىلوأ ةفك “ب

 27,407. ضئارغلا ملع ىف ةلمسم نوتس قو ةةيكملا

 خحيشلل ةجرفنملا نيمضت-ىف ةكهبلا ةفكأ ام

 ىقشمدلا بويا نب كحأ نب دمحم لضفلا ىأ
 19, 558. 1.5 ةنس قوتملا ىفاشلا

 عورفلا ىف هيبنتلا حرش وهو هيبنتلا ةفح“ “٠
 ىعهولكنسلا لبعم+أ ند ركب أ نيدلا دج ييشلل

 11, 434. ب“. ةنس قوتملا يفاشلا

 ِِ مم بييللا ىنغم ةاكند بهيدكلا خو "2.

 3, 6059. 9[ ةنس قونملا ىطويسلا ىيدلا لالج

 نوسروطب رههشأا قاملا دبع لوما راوذالا قراشم

 377, 552٠ هداز

 فقاوملا رصت# حرش ىف بغاولا ةفكات 7
 خيشلا نب ىفطصم خيشلا ند ميقاوبا يشل

 71, 605. 1:1 ةنس قوقملا ىفنألل ىبلأمل مهعاربا
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 ىوادك_سال ضقئارفلا كتيداحاأ جورخات اذن"

.7 ,17 

 ةيلاعلا ديناسالاب ةدواونلا نيعيرالا جدو 4
 ىثوتملا ىلالقسعلا رخ نبأ ىلع نب دحاأ خيشأال

 لك, 2427 11 322 م

 11, 444. ملسم مدح عماج ىلع تاكجرخ 1

.545 

 تاداجم كثتعاث ىف طوبسب حرش وو ربما بأ

 ند مساقلا نيدلا لد“ ديمدحم ىال لصفملا ىلع
 ىثوتملا سر لضافالا ردصب فورعألأ نيس

 371 597 241 نس

 ةداعسأا ءاجومك ةمجرت وجو ريسكالا ريهدت دكر

 قاحكسلاب وعدملا نيسح نيدلا ماس ةيكرتلاب
 ايما دي نايعتش نس طسوالا رشعلا ىف غرف ىيزكر ىدكلا

 8 235. :خبينطنطسقب 07

 مالك ظباوض ىد نلظطلا لوا بيردت +

 1, 4 ىطويسلا نيدلا لالج خيشلل برعلأ

 ريخ ىلع ةولصلا ىف مالسالا لعأ ةركذت "م

 كمد# ند ليال جبعت مانالا ةيبنت رصتن# وهو ماثالا
 11, 426. ىفاوريقلا ىدارملا موطح نب دمحا نبأ

 دعازلا ةمدقم رش ىف كثباعلا ةركذت ا"

 ىثوتملاو مالا“ نس كار مك راك لا ولا

 وهو هيينتلا جكصت ىف هيبنلا ةركذت اب
 بيطخغلا وكم ىيدلا سوشل ةيينقلا ردت

 11, 436. 1بب خذس ىثوتملا ىنيبرشلا

 بيرغلا ةياهن ىلع بينكتلاو لييذت م

.403 ,71 

 نارقلا ناهجرن وف ةهلعلو مهجاعالا مهجاوذ م9

 11, 277. هتاغل ىف

 ال1, 444. طارقب ةيصو وهو بطلا بيتوذ .٠

 ىف مه.دكحلا ةوجرن وجو ةغالبلا ناهجونت ثم

 1, 325. بالرطسالا ىف رظانلا ةفكت "هد
 نوال نيعبامتلا تاقبط ىف نيرظاننلا ةفحات 0

 19, 133. 18 ةنس تام راكنلا

 جرغلا ىب ابال ظحالملا >2: ذو ظعاولا ةفكت اه«

 ل ىدادغيلا ىز 0 دا ىلع نب ىجرلا دبع
 11, 248. ه1 خنس قوتقملا

 ىبأ ةيناك قو ةيفاللا حرش ىف *ةيفاولا ةفكذ اهم

 ميعاربا نيحلا ىقت جيشلل وحنلا ىف بجاال
 3719١ ىتاطلا تمبات' نب هللا ليع نو نييسح نبأ

 ىقطصمل ءامسلا ملس ةمجرت ىف ءارز ولأ وكن "5

 571, 580. 158 ةنسلا دودح ىف هفلا ىدنغأ ىكز

 مرمجكم باقك ىلع ليخملا ءارزولا خفكت ذ.

 راعشلا ند ركب ىلأ ند كرابم تاكربلا سال ءارعشلا

 11, 236. 7,620. 1م فس قوتملا ىلصوملا

 سرغل ةذامالا فيقدت نع ةنابالا فيقحت ا

 ىعفاشلا ىرداقلا ىليلخل ىوحم ىب دمحم نيدلا

65 17 

 ىف هنم 0 1 1 نب ع د لكويدككم

 111, 544. 1". خنس ةريخالا ىذامهج - وزع نأ ]11

 892. !ععذاتتا“: ع 1 ةلاسر حرش ىف ءاروزلا فيقك
 كيويدكام نب نويسح نودحلا لامك للضافلل ءاروزلاو

 91م خنس ىف دمتاو ىراللا ىلع نبا

 ةيفسنلا ةموظنملا ىف فيقكات *
271117 

 جيش

 ةيتايغلا دثاوفلا نرش ىف دئاوفلا فيقحن ا
 ىثوتملا ىلامرألا فسوب ند ليد ىيدحلا سهل

 117, 470. بدك خس

 11, 202. ماقملا فقيقحت اه

 جداصملا ثيداحاب ةقاعتم كئاوف ىف ميراخلأ
 بوقعي ند دمحم رهاط ىنأ ىيدلا ع ةيشلل

 200000 ماب مس ةيفوتتلا ىدابازورمفلا

 ىريشقلل ىسألل هللا ءامسا حرش ىف وهبخعأ
7 ,17 
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 كيج“ نب لال عمجملا ىلع عمسملا فيفنشن 0

 7, 399. 911 ةنس هنع غرف ىفنملل ,ىرعلا

 نداقعا ديروان 0 ٌُك دكعاوقلا نييشت 81

 ىناهفصالا دلصأ ىب 58 ديع نب 3 نيدلا

 نيدلا ىقت خيشلل 0 5-- ءعيكاصت
 11, 296. ىناشلا نولحت ىضاق نب ركب أ

 ىتيدراهلا رو ىطاملا كءكم نب اهجرس نيدلا

 1[, 436. بدم ةنس قوقل ىفاشلا

 حرش ى هيقفلا جحست ا

 وعل ساطسقلا رهسفن ئ سايقملا جحصتق اهل

 ىناكأولا تجول ميعاربا ىب باعولا يع ىيدلا

 17و, 514. "هم خس ةحرش نم غرفو

 هللا فطل بييطال ميواتلا حرش ىئ جيرصت ري

 11, 452. يىرضصألا

 دلاخ خيشال ججيضوقلا نومضمب ميرصتلا ل

 1, 413. م1. خذس

 71, 592. فطنألا ىف تاروصت م

 لئابقلا رابخا ىف فاصنالاو ليدعت “.٠
 ىلاهقصالا نيسح نب ىلع جوقللا سال اهباسنأو

 11, 316. ما ةنس ىقوقألا

 وءو راكفالا ليزنت دقن ىف رايعملا ليدعت *.خ
 11, 441. لضافالا ضعبل مرش

 اذه ىمسيو رانملا لوصا ىلع راوذالا قيلعت !*.ه
 ىرصم ا ميكأ نب نيدلا نزل رافغلا جدفب حرشلا

 1771, 123. 1. ةنس ىوقألا

 ةدربلا ةطمصق حر ىف ىتاو> فيلعت 1.٠

 197, 588. نيسردملا ضعيل

 دئاوفلا ليهست حرش ىف كتارفلا فقيلعت /".:
 11, 203. ىنيمامدلا حمد نب جمد“ ىيدلا رديت

 يشل تايقعت هل لاقيو تامهملا ىلع قيلعت ”.

 رز لامكل ةيكرتلاب مجكلا كولم راثآ
 97 629. ىارسلا

 د مساقل عب ىلع ع ميكصتلاو ميجرت نمل“

 , 457. ميا ةنس قوغملا كفا اغبولطق

 1 ىومغرجلا در

 لالج خيشلل جعكصلا عماجلا لا جشرت امم“

 ملو 1 ةذس ىقوقملا ىطويسلا ىمجرلا دبع نيدحلا

11-550 

 ش لع ةيشاح فيصرت +

 دلا لالج حيشال ىرعلا

 دبع دمحم ننال بئاغرلا ةولص ىع بدغرت "مم

 فشمد عماج بيطخ مالسلا ديع نب زيرعلا
0 11 

 19, 208. ىطوهسألا ني

 ديعل ةيادهلا ىلع ةقيلعت بيبالا ببيغوت م1

 571, 498. نكوأا

 وحدذلا ىف ىفلزانفذ مامألل ليلجالا بيكوت ا.
171 

 قاشعلا لاوحا بيهئونب قاودسالا نيون امه

 قاتاعلا قاوستا لبيصفتيب قاوسالا ير

71150 

 57, 145. ىدوقلا لهس ىيال

 جرش ىمهسيو فرد مهاع قف ريكالا رمد سن 1“

 11, 412. 99 ةنس

 سودرف كفسم رصقخام سوقلا ديدشت 1
 _- نبأ ىلع ب كيتا ىبحلا باهش خوشلل

 7, 542. مما ةذنس قوتقألا .القسعلا
 ر

 ةعيرشلا ردص ىلع ةيشاح وعو حيرشت ٠9
 171١

 3 عاهمالا رصتخم ومو عامسالا كيش 0

 1, 435. ىسدقملا دماح ىنأ حيشلل عامسلا ماكحا

 نأ رصتخم ظافلا لك
 نبدأ 5000- نب هج م أ ٠ نيحلا باهشل عاجتت

 ع7, 441. 31[ دس قوقألا يفاشلا مالسألا كيع

 عامسالا فينشت ٠1
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 خوشال و ظفلأ نأ

 م1 فس رتل

 ريم حمل 35 نازجملا ميوقت امارات

 ا اغبولطق ى ِددأ مهساف ماعالا

 آلآ 286.

 فقاوملا حرمت ىلع ةيشاد 2و بدالا 525 رونا

 271:12240. ىناجرلل فيرشلا ىيسال

 دمحا نيدلا لامكل ةيبطاشلا ةلمكت مع

.0 ,117 

 ةمنذ كو ةماعلا هيف فحاي اميف ةليكت هنو

 ىقيلاول لأ ند بوهوم روصخم ىنبال صاوغلا رد

 111, 206. هع. 5. هب 8. هز" ةنس قوتنا ىداذغيلا

 لكيويكام ىبد لكودحال نيعلا بانك ظخلمكت ا“

 97, 125. عم خنس قوقملا ىدكزراخل

 ةخاقنلا تابفو ىلع ع ليذ وذو تايذول ةلكت ارا

 دكيع نب روبظعلا كيع كلكيكام بأ نيحدلا نورت

 3971, 450. 151 خنس قوتملا ىرطخملا ىوقلا

 مالعالاو فيرعتلا ىلع مامتالاو لييكشلا ع

 4“ خمس قوقملا ركسع ى راد فور ءعاأ ىلع ند كمدك

,11 

 صيخالت تارصةكم قو صيخالالا صيخلت

 11, 411 412. حاقفملا

 كوالا ةدكادصحت رصتخم مككلا صبيخات رب

 571, 628. ىدنفا بات ليا هداز نامقع انالوول

 ةيضو حرش ىف لوصالا ةصالخ صيخا 7
 71, 448. ةفيند ىلبا مامالا

 قرعلا نبأ ركب نال فالخلا ف صبيخلت ##“

71 111 

 خيشلل ماتفملا صيخلن مرش ىف صيخلت 7#
 ىبأ فسود نب دمك.م هللا كيع د يأ ىيحلا سود

 11, 410. بدم ةخةذس قوقملا ىوذوقلا سايلا

 جقلت اراااخرإ

00 10 

 ىسيبارالا قورف فقورذ ىمسيو شس يكاولا

 ىلاعملا نبا مامالأ داشرالا رصتخم صيخلت **م

 نيمرحلا ماماد فورعملا هللا ديع ند كلملا كيع

 آ], 259. ثيم خاس قوقملا

 د لليأ باهشلا

10 

 ميد كفا قوخاأ ىسهفقالا داعلا ى

 نب دمك ةيفلالا م ةيفولا تاقيلعتا 3
 177157556 مس قوما ىشيرشلأ ديا

 111, 171. ىسوبدلا هيز قيال فالثل ىف ةقيلعت م.

 “٠ قاراقلل ىلاثثلا ميلعتلا .111,99

 ماظنل ىطسإملا حرش ىف ريركتلا ريمغت ا
 7, 0. ىروداسمنلا لايكحام نب نىسح نيحلا

 علاوط حرش ىف راكفالا حتافت ىوردو جنفت “1
 197, 170. ىلهالا نيدحلا سمشل راونالا

 دومدك ىرودقلا رصخم حرت 5 دلديرقت رع

 37, 453. ب. ةنس قوتملا ىوذوقلا يأ ىبا

 دئارشلا كيف ليكتب كئاوفلا دقع لبيصقت و

 ناب فورعملا دمكم ىب ربلا دبع ةاضقلا ىضاقل
 571, 192. 11 ةنس قوتقملا ىلخمل ةنكحشلا

 رهجكلا عم عماذل مظن حرش ىف ريركألا مههفذ ادار

 ىقرانلل ٠ دعاص ىب دودكم مساقلا بأ مامالا خيشلل
 11, 509. 1.1 ةنس قوقل

 أ خيشلل يعيد وو ركب يأ ممهيردت خا

 ما“ خذس قوغالأ ىوللا :> باب فورعأأ ىلع نب ركب

1100 

 ىأ مامالل ثيدحألل مولع رادصتخا ىف بيرقت
 ند ىوبكا ءابركز

249 17 

 4يا ةنس قوتملا| "ئووفلا فرش

 ىوحنلا نبأ حرش كثاوز ىلا جاقكاملا بيرقت 1

 ديد ىب رمع ىيدلا جارس حيشلل جاهنملا 0

 7171, 206: مدد ةنس قوتنملا ىذمبلا

 سابعلا كيال رهجألا عماجلا 1 ىف رد رورقذا اسر

 لمث هضيبيمخب هليكي د ىوذوقلا قر نب للجا

.8 ,11 

 نابأ ةمدس قوتملا دوودام

 ريغصلا عماش مرش ىف ريجشتلاو ميسقن 0[
 هم ةنس قوقملا ىدؤملا نيسح ىب دوعسم ىضاقلل

11, 
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 حرش ىف فلل هدومذ نع انغاكتلا هيزنت رصعو

 ىو لوكام ريحا سمحدت خحيشلل بيباللا ىنغم

 ,١ 050. ىفنلل غئاص ةزل غئاصلا

 !.مل“ ةئخس همثا دنفرازهب ريهشلا ىدنفا نيسحل

.4 .540 ,171 

 117,49, بيبطلا عيمج نبال نوناقلا جقفت وأ

 عنقملا ماكحا ريركت 3 عيشملا عيقنت ور

 571, 96. ىوادرملا ىيدحلا ءالع ىضاقلل

 نونكملا راصتخا ىف نوفكملا فلغم حيقنت م“
 ]11, 451. ىدنوخل نيحلا رخفل

 خيوشال مولعلا حاتفم ىأ جاقفملا جحيقفن رسم

 5771, 25. ىزبربتلا ىيدلا جات

 ةيبنيزلا داروالا جرد وو داروالا و خود

 ىقينزالا نيدلا بطق نب دسمكام ليضافلا خيشال

.42 ,1 

 الصأ ىف دتزلا طقس ريونت ها

 111, 601. مهضعبل

 كنزا طقس َح

 دكنسم.لا زور حاصضيا ىف كنسلا ردوغق هع

 نييسدكلا نب بوقعي نب ظعاولا ىدففأ نامشعل

 10 نس هقلا كونه السألا ىخامكلا ىفطصم ىبأ
00 ,71 

 نبأ ىضاقلل رافهلا رصتخ وهو رانملا ريوغت !"هد
 ةنس ىقوقملا ةنكشلا نبا دمح“ نب دمدم ليضفلا

 371, 125, م٠1

 11, 470, مح ةنس قوتملا

 رميهمتنل ننس أ فسودب نب يفطص م ىلوولل تفاهت رم

 11 475. مق ةخذس قودملا ىوسرولا هداز جاوب

 ىلع ىبال قارعالا رههطتو قالخالا بيدجهن ك1

 او ىقوقملا اخرس نبأ هللا لمع ند نيسح

,1 

 ايركز دبا خيشلل فقطنملا سالصا بيذهت
 1,828. ه.8 ةخس قوقملا ىزيربتتلا بيطخل ىلع ىب ىيك

 باسل ساتفم راصتخا ىف ىاففملا صيخلن ا”
 7110 ىتاالا دو عدسم ئد ليش. وج نيحلأ تاببغل

 نيرا حاتفملا صيخلت مظن وهو صيخالن “ب

 11, 413. مع. ةنس قوقملا

 عماجل حو ف مجدكصلا ىراق مهفل جقلت 2

 دكومحم نب مهعاربأ ىيحلا ناتوب خوشال مجدكصلا

 مث] ةنس قوقملا ىمجتلا نبا طيسب فورعملا ىلخل
11 

 دعسأ ميقننلا قداق- فشك ىف جيوات 4

 قوت ىفاشلا ىنازاشفتللا ردع نب دوعسم نيحلا

 11, ك4(4ي4, 1 خس

 نوديز نبأ ةلاسر حرش ىف نوقملا مامث "8.
 قوقملا ىدفصلا هكميأ ند لباخ نوحلا جالصأ

 111, 358, 12 دس

 ىورجلا خمالعال صيخل لا مرش ىف سصيخاوز **#إ

,11 

 جلصأ ةيشاح خيباديلا تيداحا ىلع ه«بينن م“

 919 خماس قوقملا ىرورسأأ نايعش نب ىفطصم نويحلا

2 511 

 ليع نيدلا جان هيينتلا راصتةا ىف هيبخذ "”“

 نارقلا نم ريخالا ءرلا بارعا ىف هيبنت ع
 نوأ .لبءاذ انوودح ب دوودكام نب فدا خمشال

 1, 3857. كلحملا

 نب ىلعل ةيداطعلا مكحلا حرش ىف هيبنت م
 111, 83. ىزفنلا دمحم

 خيشال سرع بأ ريغكذ ىف ىجغلا ةييفخن رم

 51,142. 101 ةنس قوقما ىلخل دمحم نب ميعاربأ

 مساقلا نال نآرقلا مولع لضف ىلع هيبنث هني
 ةماس ىذوتملا ىروداسونلا بويدحح ند ليكم

,1711 

 نيرئاسلا لزانم مرش ىف نيرفاسلا لونق 76+
 نا“ مس ىقونملا ىنيزكردلا للودكام ند دوه

2170 



901 

 غرف ىنورزاالا ىكددسال نوناقلا تاكضوت ا

 1597, 499. ناعم نس هج اذ قادفبلات ند

 3 تاكو يلا لمخل تار يضلا فققوم فيذوت “ا

 ل لكالد حرمت : وهو تاداعسلا عيفم ةمدخ

 171, 595. |اهأ خنس دقلا سويالا دواد خيشلل ىكرت

 فرشل ىواذل ريركت ىف 0 وبيسبب +٠١

 ىوممل ىزراملا نب ممحرلا ىيع نب هللا ةيغ نيحلا
 111 7٠ ب)“» نس قوما ى 8

 حيرت ىف ريدقلا ضيف و دناخام ىو ريسيت سك

 11, 553. ربغدصلا عمات

 رصتخم ةعماشل هلآلا فوطق ىف ةعئاملا رامثلا .“٠

 1, 321. ةعماللا ةعشالا

 ن

 نامقع ورهع شب #2 كلام ةهقف 3 تاهمالا ع عماج *مأ

 11, 7. 0 نبأ

 17 وهلا كيع ن دال ملعلا ن ا عماج ل“

 سيول ىنااب مكانم خددرات )0 ٍ لودلا عماج نعل

 571, 583. ىدذفأ هد»د 52 نيمكانملا

 ةاوادكملا يف رهسبتلا ىلع لليذ ومو عماج رع

 ربيعز نب كئكلملا كيع ناورم ىبأ ودزوال رهبدقلاو

 11, 489. روهشملا بيبطلا

 سحدتن ىلومال خداقنلا جرش 2 ىف زوخر لأ عماج بح

 ىف ىفوقملا ىلاغسيفلا مد ىنلاسارخكلا ديت ىبدحلا

 171, 374. 117 خس دودح

 111, 6. ا حجز 2 عماج مث

 7 0 2 0 لل وأ

 2 خيشلل ىقتلملا حرش قق حورتشلا ع عماج مح

 71, 009. 11١ حنس فلا هداز جرعاب ريهشلا ىدنفا
11 

 ىقتل سديلقا ريرحت ىف لوصالا بيذهت ا“
 106 ىسراغلا ليكم نب للوكام 0 كأ نودلا

 لودمالا عماج رصةخم وهو لوصالا 0-5 مع
 ىتالعلا 21006 د لياخ ن يدلا حج المص خيشلل

 6 5205 كأأ اظممعس ا ل مد 5 ىقشمدلا

 داييعل ةهييننلا حرمت وو ةيبنتلا 2 ماو

 ىددقولا فردت ب م«هب2اوجأ نب ليعملا نى ددلا

 11 437. مهول' فس 0

 نب دم مامالا خيشلل تاعقاولا بيطهن "1
 511, 420. 1.« خنس قوقملا ىراغشاالا دوبشرلا دمد

 نوصغ ع وعو لوصالا نوصغ مهمهت رت

 ىسامالا لمحكم ىب رضخ لضافلا ملاعال لومصالا

 771, 127. !.1* ةنس اببح ناكو ةيساماب ىتغملا

 ىومال لوبصالا عيوفت مرش ىف لودصولا عسوت ا
 11 ةنس قونملا ىفنكلا ىلاوجلا ىلع نب لييضف

1117 

 ىبلحلا بببيدح نب رهع ند ودمج نيدلا رحب

 111, 0. بيل كذس قوتما ىفاشلا

 ند دجال ىووذلا جاهذم حرت 3 حويضوت 7

 ا 200 م.ح خمس قوت ىسهفقالا دايعتلا

 جزومنا حرش ىف بيبجملا فورلا عنق حيضوت "٠
 ىداددحلا نسيدحلا جات ند فورلا دبعل بييهالتا

 1, 407. ا. ةنس قوقملا ىواغملا

 سصيخلت ح هل ق جاورالا حوتذ جيبصوت سن

 11, 411. حاتفملا

 ةيشاح وعو تلال تالكشم حيضوت نس
 ف رهيسفتلا بيرقنب ب ىميسملا فانشللا رصخخم ع

 7, 192. ىناكنزرالا روع نبأ

 ممامال] حيحصلا عماجل تاداكش

 117, 240. كلاع نب نيدلا لاهدج

 جيضوتا م
 2 ىف لوقذملا ميردكحتو لوقعم لا عمضوت و

 2١ نب كيد نودلا سمشل ا نبأ عو عورش

 117, 416. م#5 ةنس ىقوقملا ىكلاذا ى

171 

 ىطاسوأا
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 ىدندشل ثدوهدكم ناب فورعملا رضخ ند 1

.4 ,111 

 ىنيدلا ىيحم تالكشم ىف قرغلا بناج #.خ
 ىكملا خيشال شرعلا نبأ ىلع راصقنا وو ليرعلا نبأ

.46 ,171 .430 ,117 

 حوشلل وكنلا ىف لمج اهل لاقي ةيناجرج د

 ةذس ىقوقملا ىقاجردل نوحرلا دبع نب رهاقلا دبع

 11, 624. 5ع

 ميعت نأ ظفاكلل كيدلا ليضف ىف ءرج 5.4
,511 

 تثتبردحكلا ىف ىفاسلا ءوج وهو انيلق ء ءوج #6

.8 ,11 

 فسوول ىونثم لا بختنم وهو ىوذثلا ةروزج 1.
 ؟6* نس ةهع غرسف كاجب هنيسد فورعأملا ىلوملا

00 7 

 . ا رغاوجو نيركلا عمج مو 8

 د ىجم مج ىيدلا ىقتنا حيحصلا عماجلا

 11, 524. ىنامركلا

 3 حرش وتو
 للوكحام

 جارسل ىووذلا ياهنم حرش ىف عماوإمل عمج

 1 205. بم ةدس

 نيدلا رودل لشامشلا مرش ىف لئاسولا عمج 1

1110 

 ةقيهلا ىف ةيافك ةمجوت وهو شناد ناهج 51
 ا ىدوعسولا دوع دسم ند دمك ةيسرافلاب

 0 بيطهذ حرش ىف للقملا دهج- ما“

 وركب نا نب نوحرلا 3 ىيدنلا ع نبرأ مالكلاو

 11, 482. مل“ خنس ىوتملا ىنمعلا نباد فورعملا

 37,376. تاداسلا ىسح نب نيسح ربممأ ىسراغلاب

 ةييمورجالا ةخمدقولا حوش قتلا رظاوج أد

 هللا لمع ىد لايدكام أ ىودكذلا ديقفلا يشل

 دكيمحم نب ليضفلا يأ خيشلا نبا ديبع وعدملا

 نسخ لأ رغاقلا كم لوح حرمت 3 رعاوج ارز

 بلذرم ىلع باتك ومو دكبميشلا ردعلا عماج 3

 ردع نيدلا ماسح كيهشلا ردصلل ريغصلا عماد

.57 ,]1 

 111, 47. ىنامالا زرح حرش ىف دئاوغلا عماج رسل

 ةءارق نورشعو فيذ هيف تاءارقلا ىف عماج 11

5 ,7 

 را عماج مو

 تربل[ يسم د لاويدكحام

11 

 كيمحم نب دمك ىواقفلا ىف ريبكلا عماج زفر“
 ىفنذأمل ىوابقلا

 نيبدلا رصان مامالل ىواتقلا ىف ريبكلا عماج رسووع

 دللا بع كال ىواتفلا ىف

 مسوس فس ىوعلا

 كر

 ىشسوم ىل 2

 11, 570. .“٠ خنس ابيرقذ قوتلا

 هدآ ةنس قولا ىدنقروسلا فسوي نب كودكم

,11 

 ىتاك متنكم ناويد وعو فئاطالا عماج رفع

 111, 312. ىسراف

 ةغللا عماج رصتخم ىف ةغللا ىف عماج اولي

,11 

 20 ىزاك ىزاهذن موظذم تاغالأ عماج اذ

 7, 3525. ةيسرافلا ةغللا

 ميار د تاق رولا دداوذ نم تاقرفنناا 3 ضر

 ا. خذس ابيرقن ىثوغملا ىباج النمل نب لأ نبأ

.4 ,71> 

 9, 499. تابرطم لاو تاصقرملا عماج 1

 ىقغملاا حرت ىف لوقعلا عمالو لوقفلا عماج 2

 ىفطصم ظفاك

.08 ,511 

 117, 370. ماكحالا لزاونل عماج أ
 ىواتفلا 3 زمجولا عماج ا

 |. ةنس هقلا لمكم نب ىدنفا

 ىواشف- لأ وو

 ليكم مد فمدام ىويدلا طظفاد خيشال ةيزأو لا

 ىفقفكلا ىردوكلا ىز ارملا جاب فورعملا باهش نبا

 11 49. ملخب خا قوتملا

 ةيقافالا خفيكحصلا ةيلاسر اهل لاقوو خءعماج م
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 11, 200. ةيلالال ةميدقلا ةيشاح م“,

 حرش ىلع ةيشاح ىعو لطسحك ةيشاح 5
 ىلالطسقلا ىفطصم نيحلا جالصم ىلوهال ىفازاعفتلا

 177, 220. 1.( ةنس ىفوقملا

 ةمدقم ىنعي رعاطل ةمدقملا طثاوف) رضاح 50“:

 مرد ق هفيلات نع غرذ ىواعلا انوودح ند ىبدعا

 971, 70. دبإإ خذس

 عورفلا ىف ريغصلا ىوامل مرش ىف ىواح ا“

 111, 6. فئتصملا طيس نب دمت هللا دبع قال

 م05 نس قوتملا ىجاوذلا نيس ند ليد نيدلا

6 ,111 

 ىوويو بيثكلا مهدنو بيبكلا بهيد “م
 نجا نيدلا باهشل بيبأمل بيبحو بيثكلا مددن
 ماو ةذس قوقملا رعاشلا ىزاجحلا ليكم نبأ

.05 ,5171 

 نيعبرا حرش وهو ةجخل ىرانل ةحامل م
 ىد.ع سما لياوكحام نبدلا جحاصم انالوول ىوونذلا

 7 95. ىلع نال ذاوشلا ليلعت ىف ةخ مب
4 .105 

 نال نيجحمصلا نيب عمجلا حرش ىف ةجح ما“

 11, 621 هاو ةذنس قوتملا

 رع ماشلا لئاضف ىف ماعنالا فئادح 7:

 قازولا كيع باب وعدا ميعاربا نب نمرلا ىبعل

 8771, 619. |“. نس هفلا بيطخل

 ة.مالع ةلاسر مرش ىف فئقدلا فئادد 8.
 انا مهللا هلوا عدريد نكاسلا ىيدلا عسل فشثاقأل

 خلا كالا ىلع كدمحي نمب هيشنن نأ كيرن

17711 

 فئاقشلا ظمجرت ىف ناكدولا فثاددح 5[
121 7 

 هز"و خفس ىف ايد ناكو ىلوقابلا نيسح نب ىلع

5 ,11 

 لاما بورض ةوجرت ىف لاما بورض رغاوج انني

 5171, 618. رعاشلا . . . ىسدقل برع

 ةيمورجالا ظافلا لح ىف ةّميضملا رعاوج 1١
 ور“ ةذس ىفوقملا مالسلا دبع نب كمكم نب دمحال

 نك

 ةيفسنلا ةموظنملا مرش ىف ةميضملا رعاوج 1
07 ,271 

 ىراصنالا محا نب ىلعل ةللكملا رهاوج
 771, 405. ىئارقلا

 صوصقلا تاملك ليح يف صوصخلا رتاوج 5|

 وتو 1.11 ةنس هفلا ىسلبافلا ىنغلا دبع حيشلل
 171, 601. [|1 ذس

 سم قنال رومجت خيرات ّي شورخو شوج 5

 11, 122. م.1 خذس ىفوقملا ىلامركلا ىكذز دوهد

 نوفدملا زفكلا نم طقتلملا نوصملا رعود مان“

 نب دمحم نب ميعاربأ نوب رعأ َن وكحشملا كلفلاو

 51711 504 ىيفاشلا ىاليعلا كيد ئد ريزعلا كديع

8 

 نيدلا داعت (31. ءادوسلا) دوسالا ةيشامل لن
 1, 208. ىتاكلا دمحأ نب ىيحك

 نب ىلع فيرشلا ديسلل كيرجلا ةيشاح ار

 11, 195. ماا ةنس قوتملا قاجرلمل دوحم

 11, 200. ةيلاللل ةديدال ةيشادح 6

 انالومل نيلالإل ريسفت ىلع نيلال ةيشاح 50
 ىورهلا ىراقلا للود ناطاس ند ىلع ىبيدلا روذ

 11, 359. (.* ةذس ىوقملا

 حرشلا ىلع ةهثاح ىتو ةيناطاسلا ةيشاح 8
 ديس ايايل بجال ندا ةيفاك ىلع ىمال دفلا ىخذلا

 1 ا ادامب فورعم ا ىراذظبلا ليوكام نبأ
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 حرش وخو باهشلا لح خود

.54 ,17 

 رابخالا باهش

 ند لاوكام نيحلا رديل قاطنخملا 35 راونالا علاطم

 2975 .597٠ اب. ةخنس ردود

 ع7, 4. ىربطلا مساتأ ند ىلع

 هداز النمل كئاقعلا حرش ىف دكقاعملا لح
 ةذس نابعش ىف هقيلعت نع غرفو ىايزوكل ىورهلا
 117, 227. مما

 كسعاوق حرش وهو هعاوقلا كقاعم لح 1
 دفلأ ىليؤلا دمدكم نب محا ءانثلا ىبل بارعالا

 1, 358. 11 خنس ةدعقلا ىذ ىف

 ةيكللا ةيادع ىلع مرش وعو ةيادهلا لنك
 71474: ,ىبسلمل فيش نبا[ دمك

 5171, 547 طلو. ريغص .ىبلح 1

 نسل ىبال وكنلا ىف لمأل مرش ىف لاح 51
 هدأ ةذس قوتملا ىسنليلا ىراصنتالا مهغاربا ىب ىلع

110 

 نم حاحصلا ىف ام ىلع ضءاونلا ىلح 0
 ةنس قوتملا ىدفصلا ىكيدا نب ليلخ دعاوشلا

 137 900. بك

 ضو ىرولثا ريبخ حدم ىف ىريسلا ةيلح زر

 كيد هللا لبيع ىبأ نيدلا سمت خيهشلل ةخبعي لب

 11 83060. ابد. ةخندس ىقوقملا ىسادنالا رداج نبأ

 ةينم مرش ىف ىدتقهملا ةيغبو ىلذل ةيلح 0

 فورعملا ىقنل ىبللل دمحم نب دكمحن ىنصملا
 71, 228. مآ ةنس ىفوتملا ياكل ريما نباب

 نب ىلع نسممل ىبا خيشلل ةيرصبلا ةساللا

111, 6. 

 111, ةيشايرلا ةخساودح 4

 111, 116. ةيركسعلا ةسامد 5

 بستحملا ىباو فورعملا ىكاخ كم ةيناعنلا

 19, 60. 94. ةنس بجر ىف هما ىدارغلجلا

 17, 12. ةيباهشلا قرادح

 ديعل ىرودقلا حرش ىف نومعلا قدح 0#
 17, 458. دماد نب ىسح ىب نيسح ند هللا

 ىف نايبت باتك ةمجرت نايبلا ةقيدح م8

 ضمد نب مح خيشلل ةيسرافلاب نارقلا ةلج بادآ
 11, 184. ىجالا دوعس لأ نبأ

 ىفغلا ديعل ةقيرطلا حش ىف ةقيدح مو

 197, 102. ([*ع خنس قوتملا ىقشمدلا ىسابانلا

 سرع ةيدمدل ةقيرط ىلع ةيدنلا ةقيدح 4
 ةخذس هدقلا

 ى

7 
 ديبلدانلا لييعمسأ ند ىنغلا كديع

 171, .(! 600٠

 ةيسمشلا حرق ىف ةينسلا ةلاسيلا مرح 66:
 هم ةذس تام ىطلملا ليدكام نب اييرس ىبزال

 197, 79١

 111, 57. ريغصلا برحلا مم

 كيد“ ند حا ساييعلا شال رمغصلا ةيسح 4
 111, 60. ".4 خذدس قوقألا ىسك سلا ناورم بأ

 خيفاشلا 1 كبقت نك  ةيفاكلا) ةيسح م

 |". ةنس دعب ىقوقملا ىلج الملا لصأ ىب م»بمهاوبال

17 

 خيل ميدلع نبأ خيرات نم ميدنلا ةرضح ؟هأ

 قوتملا ىلذل بيبأل ىباب فورعملا ىساخل ىب رعاط
 11, 126. م. ذائتس

 جيشا ةجرفنملا مرش ىف ةجردنملا مكح م
 80 خذس ىفوتملا ىولوملا ىورقنالا دمحأ نب للبعمعأ

5 ,19 

 ميك ريكالا هقفلا حرش ىف ةيوبنلا *يكح عم“
 | ا ياك ردو تن تخملا]

 عمل ىف ةمهيملا ىراخبلا تاضارغعا لل مات

 دنيا هيقفلل ةءجرت ةئام هو ةمجرتلاو تيدا نيب

 ىوارغملا ةماهدح ىب روصخم د لايكام هللا لليع

 11, 5383. ىهاملجاسلا
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 فيرصتلا مرش فكاقدب فيرعتلا ةصالخ امر

 ميعاوبا خيشال دعسلا مرش ىلع ةيشاح ىزعلا ىأ
 117, 209, [.*. خمس ىنغوقملا ىلاقللا

 وهو رهقفلاو جان ةريخذو ريونغلا ةصالخ مح

 ىمحك نب دعسأ ند ىسوم ىلومال راصبالا روونت مظن

 11, 454. !!51 خنس ىف ابح ناكو ىقشمل | ىساش

 ءالع ىضاقلل ةيادهلا ىلع ةيشاح *صالخ عع

 571, 492. نييحلا

 نكمل اكابلالا بل رش ىف يتلا ةصالخ بم
 ناضمر رخاوأ ىف ةكمب روادملا قابنوكلا ىلع ىبا
 37, 307. 9| نس

 57, 590. تارمضأم ا خصالخ مم“

 جاحلا انالود ءافشلا رش ىف ءافولا ةصالخ عد.

 ك1 508, الزر اخمدس دفلأ ىدنفذا فينح مهعاربأ

 نب دمحا ركب قا ظفاقمل مامالا تايفالخ ا.د
 111,171. عم خذس ىقهييلا ىلع ند نج

 30 282, باج ءابويكلا 8 خداهسعمخ وق

 ىذثوتلا

 ديبيمللا ىدعاش تعغأ عال ىمبظن وهو اذا شوح و

 ضوبقبد رميهشلا ىكللا ضيف

,171 

 اع ةنس هفلأ ربه
6 

 نامتعل دئاقعلا رعاوج مرش ف دئالقلا ريخ نخل

 خادش دو لح ىئ دقلا ىئايرعب رمهشلا ظعاولا ىدنفا

1 .603 ,571 

 بيذهت باتك بقل ومو ءاهقفلا ةريخ 20
 ىبأ بهذم ىلع وصخ عووفلا ق3 ببجالا نعهذل

 1, 404. 11, 483. ةفينح

 د

 .رأويد وعو زارطلا راد عورتس

 111 22474 حش رمل ىضاقلا

 111, 7. 21 خبر 2” كلا اةرداد و

 كلهملا انس نشأ

 ىلع _ كعسأأ حرش ىلع ةيشاح ىكنج هدد و

 ةليقع حرش ىف كلدصأ ارهلا بابرأ ةابيمدحح 8

 رمع نب ميكاأردأ حلا ناعريل ككاصقلا بارتا

 117, 244. 1" خنس ىفوتملا ىربعلل

 ىنعي ةمدقملا حرش ىف ةوهفم ىتاوح 5.

 ىلع باح ىو ديوجكاتلا ى 5 ةيرزجلا خمدقملا

 ءايركز خيشلل فخصملا نبأ ع ركب ىبدأ حرش

 771, 78. (4) 1" ةنس ىفوتملا ىراصتالا لمح“ ىبا

 1, وكاش 3 ىدوم ىب ليخ بأ

2 

 ءاج ام ضعب ريسفت هيف لثاسرلا ةمداخ مرا

 هللا كيع نب كمحا ءالعلا ىببال بيرغلا نم اهِمذ

 ا11, 459, م81 خنس ىفوتملا ىرعملا

 ةيسمشلا ةيفخلا اضيا اهل لاقيو ةيفاذ مي“
 ا ياما نكح 111, 16.

 قداصلا رفعجن ةّيسمشلاو ةيرمقلا ةيفاخ مريع
.605 ,11 

 قالوؤ ىوأ مههاربأ ئب نيسدل رصم ططخ بم

 11, 148. ام ةنس ىقوتملا

 ةيزاوبلا ىواقفلا نم بختنم وهو ةصالخ 1

 11, 49. ءاهقفلا ضعبل

 تاءارقلا جهن حرش ىف تاكبالا ةصالخ م0
 رمع ند قف بدأ ىيحلا ناعرب مامالا خيشلل تالا

 2 409. ان" ةنس ىفوقمأا ىربعمل

 ىداحلا نرقلا نايعا ىف رثالا ةصالخ ممم

 هفلا ىماشلا ىبحملا دمحم نيدلا نيمال رشع
 871, 015. ا“ نس دودلتح ىب

 رايخالا ةصالخ عنق

 ىفنشل فيشاعلا ليد

 ىف خصالخ ب.

 اللا
 ىف د

 ىم«ورلا

 نامقعل بدالا ىساد راصننخا

 71, 680. !ا“| ةنس هفلا ىدنفا بثات محا هداز

 ىها مامالا ةييصو حرش ىف لوصالا ةصالخ ما
 571, 448. ظفيندح
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 حرت ىف ءاضيبلا قرد ه.و

 7, 13. ندرخاتملا ضعبل

 نبال ةرجهلا راد خيرات وتو اعقل ةرد 1.6٠

 11, 246. راكنلا

 مرح نبال ىفسنلا كئاقع حرش ىف ةرد هأ.

 197, 227. ىسلدنالا (4 مر>)

 بجاكلا نبأ خيبااك

 ةديصق و ةحيصقلا حرش ىف ةهبرفلا ةرد هأأ

 1/7 2 ىخدالا ىضرعلا ورهع نبأ

 النمل ةيردلا بكاوللا حرش ىف ةميضملا ةرد ها“
 ىديألا نإ 00 الغم نو كويكم الغم نب ركب ىتأ

 [.عم 1 ناضمر ىف هحر نت ىفنكلا ىنارهسلا

00 17 

 ىضرل ءوضلا ةبطخ حرش ىب ذ ءوفلا 8 7 هأز*“

 دك كل ا نوحلا

 11 10 يلا ةرحلا هأ*

 ىدنفا ىنبدلا ءالع انالوم تمبامل همان هرد هأه

 511, 623. 11]ع فس ىقوقملا

 ةباغلا ىلسا رصقخ رابخأالا ررغو راثالا ررد ها

 ايركز يأ ند لليدكام ىيدحلا رد ةيقفلا مم

 آ1, 279. ظءاولا ىفنأل ىسدقملا

 و فاشللا دلقع للح ىف فادصالا ررد هأ»
 ىبيحكي نيدلا دامع ةمالعلل فاشكلا ىلع ةيشاح

 937, 190. ابو. خس

 ةيقلالا

 اير نا قولا

 رش ىلع ةيشاح ةينسلا رردلا م

0 ,1 _ 

 ةينامثعلا ةلودلا لئاضف ىف ةينسلا 3 ه5
 ىجاحكإ رميهشلا ميجحاربأ نى د كييصع 3 ىكرذ

 5171, 620 9*1 نس دقلا ىلح

 ةيشاح وعو ةيفاشلا نرش لح ىف ةيفاللا رد هأ:

 نأ نب دمحم نيدلا زعل ىدردراجلا حرش ىلع
 197, 4. ما ةنس ىقوقملا ةءامدج ىباب فورعملا ركب

 هدد هرقج فورعملا ةفياخ هدد نيدلا لاهيكل ىرعلا

 1917, 209. با“ نس ىفوتملا

 وع ما.مالل ىلامالا ءدب حرق ىف ىلاعملا جرد الا

 +مإ1 ةخس ىفوقملا ةعاذدل وكب أ نب 6-00 نيدلا

.25259 10 

 رطاشلا نبا ميز راصتخا ىف رخافلا رد
 111, 557. ىلخل نيدلا سوشل

 مهصعبل نيمثلا دقعلا ليذ ىف نيهلا رد +
17 

 كوملل طبخت سوماقلا طالغا ىف طيقللا رد 8
 ةذدس ىفوذملا هدازدوادب وههشلا ىفطصم ىب كود“

.1 .491 ,197 

 هقفلا ىف راصبالا ريوذت حرش ىف راتخملا رد ه..

 ا.١إ ةنس هفلا ىلع خيشلا ىب نيدلا ءالع دمدف
.568 ,171 

 نوفلا ىذ ةديصق سرش ىف نونكملا رد ها
 ىكدلجلا رميمديا ىد ىلع نب ريمديأ مامالل

17 

 ةرصنلا ضاير نم ىقتنملا وهو طقتلملا رد ه0
 ىلخل عامشلا دمحاأ نب روع نبحلا ىمز خيشلل

 111, 521. 11 ةدس قوغولا

 دمحم ةمالعلل ىققلملا رش ىف ىقتنملا ر د3 هير

 ىبدلا ءالعب بقلم ا ىلع نب ليحكم ىب ىفع ىن ِدأ

 571, 105. أ.دح ةنس قوتملا ىقشمدلا 6

 خيشلل روذشلا ردص حوش ئ روقفملا رد 7” 0.

 117, 18. ىكداشل ىلع ىب ريمديأ

 71, 92 ىوامرسلا لبعممأ نب ومسح

 111, 596. ىلازغلل متاحلاب روهشملا نونكملا

 ىف طعم نبدا ةيفلا كو ةيفلالا ةرد ه.«
 ها ىطعملا دبع ىب ىوك ىيدلا ندز خيشال

 1, 414. 11م خس قوقل
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 سابعلا ند يمكم ركب نال لاسر ناآوهد ها“ :

 111, 258. ),ل“ ةنس قوتملا ىمزراودل

 ىو هللا راج ىرش نوال لكاسر نآاويد هله

 111, 282. هز*م نس

 هللا دبع نأ نيدلا داعل لليثاسر ناويد ها“

 ةنس ىفوقملا بتاكلا ىاهفصالا لمكم نب وكم

 111, 298. هل«

 نبال لثاسرلا

 294 دم ةخاس

 ىرهاظلا ءايقان

,111 

 ناويد هز“

 ىنودلا ىدادغيلا

 ذ

 نآويد مهسأ وو زار ةارطلا تاذ هزم

1710 

 انيس نبأ ن

 1, 345. خيبطلا ىف ججذ 5

 لوسرلا ظر ةرضح بانج ةرايز ىلآ لودصولا ةذعدر ل م:

 مبدلس نب 00 نيد ءامضأ ددرتولا سيدخل وع

 7 ىأ ناويد راصتخا

 ىرع.أ أ هللا دبع ئىب دوحا هءالعلا نبذل ببيح

 1117 25 2 قوتملا ىوودسلا

 ىف بم بيو حج ىركذ مغ

 ىطوبسلا ىنودلا لالج خيهشال 5 مالأ اظرايز م مذ ه8

,111 

 ىطويسلا نيدلا لالج ميشال ءاضقلا مذ ه6“
 1آ[1, 0.

 روهشملا رعاشلا بذناكلا فسوببأ جارعملا بحاص

 1111, 2017 + قومملا ىواتتولا شاب

 و

 111, 458. م13 ةنس ىفوقملا ىناجرإل

 نارقلاب نيكسنفملل عمال نايبلا لزانم جعار ه8

 نارقلاب نيكستلا عما# نامبنا رانم ىعاد ىوردو

 نسل ننال ةيمورجالا مرش ىف ةئيضولا ررد هاا

 ىع رخأتم وعو ىلذاشلا ىكلاحلا ىلع نب ليكام

 571, 5“. ىطوبسلا

 كوملل لودكلا جدحصت ىف ليعلا روقسد ها#

 بجر 5 ةدرش مرده ره شملا كوكام نب دووح

 111, 500. 9. خس

 1, 244. ىفاملا روغسد هاذ“

 ةصالخلاو خصالخل َح رق 3 ةصاصخلا عفد كلر

 السدودى  .507 0 ,111

 مهملا بلج ليهستلا ءارق ىع را عقد هام

 571, 591. 11ه ةنس دفلا اشاي ىلعت

 11, 438. 949+ ةنس ىفوتقهلا ىريدلا لحأ نبأ

 ةخمدقملا ىأا ةمدقاا حرش 3 ةخيكلملا قئاقد ١1١ فئاقد ها“

 قوتنا ىراصنالا ايركز ىضاقلل ديوجتلا ىف ةيرزل
 01792 (2) 1 كنس

 كودك ءادنأا رطق حرش ىف ىدهملا ليلد 0
 [.51 ةؤس 3 7 ىريردل لل نب ىلع نبأ

3 17 

 نووالا ببكات كوكاوأ نيطاطخلا خدود مز

 الزل مس ىو يوصب ورههشلا ىفوقملا طاطقل هداز

211 

 ىدنا قزأو 0 ردح د خدرات وعو ةماث 0 مز

 زار“. نس هدفلا ىدننثا بينم ىنمدرلا دبع عداز

0 0 

 ىوونلا ٍجاهنم ىنعي جاهنملا مرش ىف ٍابيد ها“
 ىشكرولا هللا ليع نب دمكم ىيدلا رحب خيشلل

 018 ةنس ىفوتأ ا ,71

 ىف بيدالا ناويد نإ“
 ىفاشلا كوماسلا 9 دبع نب دمحم حيشلل
 1,660.11 ةنس دنع غوف ىدوعسلا

 نمولا دبع نيدلا لالخ بطخلا ناويد هرد»

 ببيالأ ىنغم رصنخخ م
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 271, 7. ىدنفا ةزمح ةلاسر هك“

 نافس حيشلل ناقيالا بالطل ةيفذل ةلاسر هلا“
 111, 397. 1.1 ظنس ىفوذملا بوقعي ندا

 111, 459. ةيسدنسلا ةلاسر ه1

 قرخكلل هك او ىف ةلماشلا لاسر هاه

 اهل لاقدو لالهلا ىلا سمشلا ةلاسر 1

 ىف ةسمخ# ةديصق ةيمجانلا ضرالاو قرولا ءاملا
 هرب لليكام هللا كلدبع لأ لضافلا ميككاملا ربيسكالا

 ل ملت

111, 

 ىميمتلا ليعا

 07, 591. ريسكالا ىف زوفلا ةلاسر هل“

 ةيسرافلا ظغالا قف هاشودنع دمحم ةلاسر هاه
5 ,7 

 بادآ ناهب ىف ةيسرافلا نم ةيرعملا لاسر 8
 راطالس لضافلا ماعات ةيدنب تقنلا ةقورطلا

 171, 31. ىدفبشقنلا نيدلا يات خيشلا

 11, 65. قرخلل باسل ىف ةييدرغملا ةلاسر هن.

 111, 459. ةكثالما ةلاسر هنأ

 نيقفدلا (

 ىدسسالا دمحا .. 50 ىلع روصخم شب أ ةلاسر جديا

 + 3525. ةييسرافلا ةغللا ىف ىدوطلا

 111, 459. جدلا ةلاسر هنا“

 نيسح ماشازروم نب محيهاوبأ ازروم ظلامسر هب“

 57, 325. ةيسرافلا دغللا ىف ىلاهفصالا

 مدع ىلا ءاجالا ىلع ليذ وعو ةيوهلا ةلاسر هاو

 وكلا بوقعد نب لود نب د.<* ييشال ءاهسالا

 17 21 ىسنوتلا

 ماجمالا ضعبل ةخيفاقلا ملع ىف ظيفاولا ةلاسر هدب

 111, 425. رصغخم ىسراف

 نيفراعلا شون ليقو نييلاطلا (1. تشرم) كشر ه٠

 نيس لأ نب رهع رفعج دال نيمدقتألا خهراوت نم

 5771, 328. ىفاشلا ىراصنالا ديا نب ىلع

 ىلأللا سئافذ هل لاقيو ىلاللا سئافت فمدر ه.+
 نىدسحح نو للجا رفعج نال ىلاعما سدارع فدو ّق

 171, 3605. ثم دس قوقل ىودكنلا ىقلاملا ىعالكلا

 لمكام نب كيم نب ليكام جاد أ 0 نبال

 111, 184. 571, 182. ما ةنس قوتملا ىفنتمل ىلشخل

 ىف فئشاقكلا فئادح ر اصخخا ىف فشار م
 نقلملا نبا ىلع نب رمع نيبحلا ناعربل 0
 111 20 0 دس ل ىفاشلا

 جرت 0 عيدبلا حرمت ىف عيممسلا مدر هم

 ىطاملا دمحم نب اهجرسل ناهدلا ىبا لوصف حرش
 117, 432. بدم دس قوغالا

 وع ىنثالا ةمدالا بقاذم ىف رشملا رجر هع
 1 ل

 ىفنذل اغبولطق ند مساق خوشل داحنالا 53 هم.

 111, 359. ميا ةخذس دس قوقملا

 ب دللا لمع ديوةسرد نبال ءأر غلا 76 تر هدأ

 111 0 0 رفعج

 نبال ل.صفملا ىلع كر هدأ“

 ل 8350. ىوحكنلا رفعج

 111,90 سروغاتوفل ةيبعذلاب ةفورعم ا لكاسر هو“

 111, 459. ضيرغالا ةلاسر هد*
 نئب 5 ىلع نذل رفاسألا ريددذ ىف خلاسر ةهنق

 ىنلاهف- صالا ا ةيودنم 0 نمدحولا كيع

111, 0. 

 ديوحنم نبال نيعلا تاقبط 52 لاسر هما

 5711, 739. نمرلا دبع نب هك

 ا رللل تلا رس دن ف بيرقتلا ةناسر
 1, 591. ريسكالا

 ىتفملا ىلا ةيوسخم صقولا ؤاوجج ىف ةلاسو همم

 1, 251. ىاد ىلعب فورعأ أ

 ةيسرافلا ةغللا ىف ىئاقو نيسح ةلاسر هدا
0 

 ىدعسس ىوريو ىدفقص صقح لأ لاسر هنأ.

 97, 325. ةخيسرافلا ةغللا ىف

 ىنغلا نبع ىكوملل ناخدلا فد ىف ةلاسر تاأ
 |(م* ةنس ىغفوتملا ىعفاشلا ى-هاشلا ىسلبافلا

,111 



05969 

 ناميلاسل ىوبنلا انرجتت
 771, 551. ىدنفا ىفيحنب

 ربهشلا نهحرلا كيع نب

 شا ناويد وو ناسنالا ةهونو نافرعلا ةنضور هأ*

 111, 28: ىركهملا ىب ةردصلا حصلا بقاولا

 ذ و2و 2 تضور 61ه

 ةروم رد اشاه

,5971 

 باهشل مولعملا ةياقن مظنب موهفلا ةضور 4

 ىطابنسلا قلل دبع نب دحأ نب دحا نيدحلا

 871, 372. 91, كنس قوتملا ىرصملا

 ىلع كدبعدت مف خدرأت

 ام خذس هدغلا اشاد يك

 تمدحم نيدلا ىيكمل تارضاخل يف ةضور ه0

 11, 498. 187 ةذس قوقملا ىغابارقلا

 ناكو نيركذ ملا خضور 61

 ىبكج نب نيسح ىلع نا خيشلل ءاملعلا
 111, 505. ىغتبملا ىتسودنولا

 اظ-_ضور ىلاغلا ةودبأ

 ىراخيلا

 ضعبل ةحالف ىهسيو ىكرت ناةسود فذور 1

 197, 461. هنردا ناكس

 ةخيشايرلا ةساجلل ضعب حرش ىف ىفطصألا شاير .

 م81 ةذس قوتملا ىرعملا هللا دبع ىب هحأ ءالعلا نال.
.116 ,111 

 هلقذ فدا نأ لبق ةباطخل كامعم اةيروطور و1.

 111, 97. ضرعلا ىلا

 ل

 خوشلل نيفاغشملا داز لمقو نييلاطلا داز هلار

 111, 529. م11 خنس ىفوتنملا ىهلالا هللا دبع

 داز حرش وهو ءارقفلا كاز متفل و ةفلا داو 1.“

 111, 527. ىهامهلا باهولا ديع نى ل اقل ريقفلا

 باهكشنال مصاخلا ةيدم حرش ىف حافلا 7 1.

 ماك اخذس كلو مالا كيع ند ليوكام ند دا

0 ,571 

 نارقلا ريسفت وه راوذالا بهاوم راثا ةحبز "د
 رمهشلا ىدادغيلا هللا دبع نب هيأ ظعاول ىكرت

 571, 501. 1.] نس دفلا بارغب
1122 

 لابسأ صيخات يف ءاسفأا ىلع اساآلا عفر هنآ

 ةفدس قولا ىطوهسلا نويحلا لالج خوشلل ءادسال ا

 1, 270. 7و 327. 1!]

 زونذك نع ةرماغلا نويعلا بجاد عفر م١

 زوذك نم ةرماقلا نووعلا باح عفر ىوردو ظرمارلا

 كيت ىويحلا سوش خيشلل ةومأو ا! حرش وو ظوماو 1!

 نم غرذ ىفاشلا ىنامتعلا ىجكلملا كودكم نبأ

 محق ةخذس هفيلات 111, 341. 11,

 ءانولا نبال باسل باك نع باكل عفر هدأ

 17, 74. ىشكارألا

 بطغلو سوردلا 35 لعب 5 بعتنلا ةفلك عفر هدا"

 ديما نس ىلع نب مع فاربأ نيحلا رك مامالا

 111, 475. هم ةنس قوتملا ىفنأل ىسوسرطلا

 دو فعلا ءانب مد22و يدل را عفر هم“

 111, 475. 91| خنس قوذلا ىطووسلا ع نيحلا لالكل

 2 وهو 3 باك نع باقذاا 1 هما

 لييعمسأ ا 0 رهسفت 3 2-5 حور هد

 511 ٠ ىوسوومجلا ىفطصم نب ىقح

 111, 52. وهل فورال حور ه4

 رد وع ىلا اروذ اري دخخم ىناحور هما

 7171, 644. !.*ب خنس دفلا ىلامملا ىعول

 ى 20مم عدو

 دحا باهشلل هيبنتلا مظن ىف هيزنقلا ضور ه»+

 11, 438. ىرهاظلا كيليب ىيدلا فيس نبا

 فق هاعتل تارضاكملا ىف نيحابرلا ضور هما

.8 ,111 

 مهضعبل رداسلا للملا ىساح“ ىف رعازلا ضور

 بتاكلا بادآ ىف رداسلا لقاا بانك ىلع جرش وو

 577, 378. رعاشلاو

 اميعذنأ عاشو زهرأت هل لاقيو نيسحلا ةضور ةضور هلأ

 51, 4. ىدنفا ىب ةاطصم

 171, 8. مساق ببيطخ ةضور هأ)'

1 



 هو ا تل ات لا ا ل

070 

 دمحم عئاقو خيرات وعو تاعئاقو ءههبز 1
 571, 534. دامادب ريهشلا اشاد

 رعاشلا نيسدح دبس ىعهول موظنم هماث 0 ءارل

71 

 ند ناميمس خيش ضايولأ رعز لوقو ةرهز 4

 1117 راوذالا ةجاهب ىلع هيف دأز ىراوسلا دواد

 كمحا داشر قال جئرلا طقس مرش ىف دقاوز
 111, 602. هان ةذس قوتملا ىتكيسخ الا لدي نبا

 قى بيذهت باقك بقل ومو حانفملا تثاوز 4“
 11, ىفاشلا ىريطلا ىجاجرنا ىلع نبال عورفلا

 نيدلا لالج جيشا ريغصلا عماجلا ةدايز "0

 كوكم مصاع ىال تادايزلا تادابز ىلع ةدايز نه
 111, 556. *مهد ةمس ىفوغملا ىدابعلا ليودأ نبأ

 سنا نب دمحم“ مصاع نبال تادايزلا تادايز
 111, 556. مه. ةنس ىفوتملا ىدابعلا

 02- نب لودأ مساقلا نال تادايولا ةداجز لاك

 111, 555. همك ةنس ىقوقملا كباقعلا رمع نبأ

 ىسدل د دءكم مامالل تادايؤلا ةداجز نزلا

 ديبالا ىلع طمالا حيزب مجرتملا ربكالا حيز 4
 111, 369. رفعج نأ داقسالل

 كب ب الأ نب دما ىدصرلا ىثالعلا ميز 4.
 111, 567. ىدرافلا

2: 

 كصرلا لوصا ىلع ىقاطاسلا ققحملا حيز "ا
 هجاوذ ىلهد نب دم نىودلا سمشل ىلاخايالا

 111, 566. ىونكباولا

 نب فسوي خمشلل راخهلا حرش ىراتملا 33 كرر

 مخ جوزخم حرق وجو شياشخ نب كلملا ديع

 5971, 126. مات يمس

 سس

 ءالعلا نال نارقلا بدرغ ريسفت ىف رداس ه*#

 197, 443. م1 ةنس تام ىرعملا دللا لبع نب دمحا

 نلجأ ءانثلا قال رانملا مرش ىف رارسالا ةددز 4

 نايعش 3 هكا ىساويسلا مك ىيولا للوكام نب

 571, 125. 1ع ظنس

 سال_خالا ار وس رميسفن 2 سافنالا ظطدز "1

 171,503. ىلا نامياس ند سابع ىب دومك خبشال

 داعأأو ءاديولأ سصيخان ّئ فئاقكلا ةدبز ك4

 111, ىفسفلا لايكام نب زوزعأ

 سلو رفصلأو خماقألا ىف 0 اميف ربكلا لكل 58

 هر“ ةنس فوتملا ىلخمل عاكشلاب فورعملا هد نبا
,17 

 ىضاقال ةقئافلا ةدربلا حرش ىف ةقارلا ةحبز
 (4) 1" ةذس قوقملا ىراصنالا ىمدحم نب ءايركز

,117 

 دمدكم ديسلا فراع لال كوكصلا ةحبز "أ

 رمهشلا هللا دبع ال جيسلا ىلوملا نبا موصعم

 571, 612. |],هم ةنس هدفلا هداز ىلعلب

 بملطلا ةيغب نم عوخذم وغو بلطأا ةددز 117 :

 هل. ةنس قوتملا ىلخل ميدع ندال بلح خيرات ىف
.59 ,11 

 خيشلل صوصف شقن حرش ىف صوصفلا ةهبز ")“
 171, 380. ةيكرتلاب ىولوملا ليعمسأ

 ىمسملا رصخخملا نقم وعو لوصفلا ةدحدز 11*

 5171, 426. 1.1 فس دودح ىف قوتملا ىفذألل

 171, 5 ردكيلا لوس ةرابز ىف ركقلا قد “مه

 رمدك هافشلا ظافلا ريرك ىف ىفتقملا ةحبز

 17 00 مآ, كاس لا نم غوف ىفنلل لباخ نأ

 نامثعل دمان نوياع رصقخ حئاصنلا ةحبز
 4# اس قوتملا ىدنفا بكات سودا انالوم هداز

,3971 
 سايس زا للعب اهلوأ ىسسراف ةميهلأ ةحبز 4

 1711, 5٠ خلا راكديرفا شوياتس
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 هفلا هداز ىدنفا ميقتسمب ريهشلا طءدك ىب نيدلا
 11 615: 0 نس

 برعلا مالك نم ءانيلا يف بعذلا ةلسلس 18«

 1, 314. ىطويمسلا نيحلا لالج خوشال

 بتال لوكفلا تاقبط ىلا لوصولا ملس عم

 1, 457. ىباج

 ىكذمرقال نيدحوملا نامسبو نييفراعلا وامس لو

,171 

320000 
 111, 569. كبالا حمرسع ىلع ثمالا ريس "هز

 571, 578 طلو. ىو روس "0

3 

 ةمالعال سلاجلا ىيز هل لاقيو روحصلا جراش 35
 خس ىذثوقملا 0 دكيحاأ . ند دوهدع ىوحلا ر 5

5715 ,111 

 ىف قاشلا كقسم جرش ف لا ةانشا مع

 ليد ند كر ايدلا تاداعسألا شال تالا سوخ

 0 0 1 ةنس ىفوتملا ىروملا ربثالا ىباب فورعألا

 ف لماتلا رك ىف ل.ماآلا رجلا نم لماش "هم

 مامالا خيشلل ميكا قنا كعءاوقو ميز عنا لوصأ

 د للودام لضفلا شبأ ليييسأا

 117 9: 2 فس

 ىيبطلا د_..>ا 8

 ىنثوتملا

 قاوشل م ند كيم ةمالعل تي ءدردعلا 11

 571, 550. ريسلا ىف

 ىسرافلاب ىزعملا ىلع حرش وو باو 1 جرت 4

 فسو.د ئن للوكام شيوورد ب ليكم هديا

 17, 634. كلقم ردهب و عشنا ىرا ذولا

 دق "ادد 11, 198. ديحإلا حرش

 لمع ليد بأ خيشلل ءارسالا تبدد حرش 18

 "ا 00 ىقوتملا ى ِءدز الأ غو د نأ م ند لدعم 0 7

1 

 دكيع ليكم بأ خيشال كفالأ ثييدح حرش ناي

* 122 

 اضر لامكلام كيسلا انالوول زبكذنج لآ خدر ان هل

 لو 207 116: ءدس عقلا ىو لأ ىدننا

 ىكوذ فيردلل تمعذ تف وف كرانجس عيش لو

 دس دول 3 هغلا ىوسوربلا عغماج ليميعممأ دكييسأال

 171, 641. !|ه

 سبأ فيتفلا 5 رهطملا فينعلا 0 لرضإ

 ىنيحلا نيول ةمالسلا ياهنم ىلع د در وعو رهطملا
 971, 203. بدح نس قوقل ىطاملا ليج ب ادجرس

 لالدل رارسا ىف لايكلا فئاطاو لقكلا وس ة7“ب

 111, 592. ىنوجلا ةركذ

 ناعربل حوو
 هدم ةذس ىفوتملا ياقيلا رمع نب _مهعأربأ ىبحلا

.58 ,37 

 لالجل ةيشاح روخشلا حرش ىلع ر 7 ع برعو

 انالومل ءارغلا ةديصقلا مرش ىف ىرقلا حرس 15.
 |( خنس دقلا ىدذفا ىتابلا دبع فراع ركسع ىضاق

 ا و

 ىعوش انالوا هيمان لذيذ حرمت 3 كمان تداعس هال

 11, 68. ىكرقلاب وهو

 ننال ىماسالا ف ىماسلا هل لاقيو ىديعس 450
 ىروباسهنلا ىلاحبولا لاوحام ند كدو.دحأ لحضفلا

 111, 573. هأم خنس ىفوقملا

 ةءوم## ماكحالا ررغ حرش ىف ررحلا ةديفس 187

 ليكم ىلوهلا خدك سذ نم نيسرحملا صضعب اهعمج

 1710. هداز ىاج هرقب رمهشلا نيحلا ماد نبدأ

 ةمدالا سمشل تالدكاسلاو طورشلا ف طقس 15#

 197, 46. ىناولحلل

 خفعأب اضيأ فورعألا وو ةمان روشكاس ل

 سيكو فورعهلا ىحالل سلا وردم 0 ةاوغلا

 11 234. ىيروشكلسلا

 دعس ناميلسل ىكرت نيطاطخ ءدلسلم 4



 تيا م

 90ج سو ٠

59,2 

 بجانمل ىبأ ضورع حرش ىف ليلعلا ءافش ك4

 177,199. ,7* ةنس قوقملا ىسقافسلا دمك“ ىب محل

 لياخ خوشلا رصغق# حرش ىف لبلعلا ءاقش هه

 م50 ةنس قوتملا ىكلاملا ىطاسيلا دمحا نب دمع

.446 ,37 

 ةمحت ىال ىرغصلا ةينشاال ىلع ةيشاح مكش
 17, ١

 ىف ) عي.سلا تاءارقلا ىف ةرينملا سمشلا ب
 نب نيسح بيدالل ةريهشلا (5. ةعبسلا تاءارق

 1711, 775. هع خنس ىقوتقللا سابدلا ىركيلا دمكام

 دمافهش وك ىلع ىونذم موظنم ةمانهش "م

 ىمور ضرالا (31. ىههلملا) ىهملا ىدنفا ميعاربال

 711,770. ىنامقعلا عبارلا دارم ناطملسلا لاوحا ركذي

 1١( اريظن) هريظن هفلا

 1711, 776. ىعمالل

 ىمالعلل كمانهتت 411

 ناسنالا فرشو همانهشل

 وه ةيكواسلا معانملا ىف ةيبوبرلا تعاوش 6
 بحاص دروب مم ثبيح مورا ىلا للصو مم باتك

 ةقيرط ىلع مالللا هفلوم عمج هباتك ىف ىماسالا
 اناو هقجابيد ىف لوقي ةيفوصلاو ءاهاملو نيهاكتملا
 ىزارمشلا نيدلا رحصوب ريهشلا كومدكم رهقفلا

 ىزاوبشلا ركص رمهب ريهشلا ةمالعلا وع هلعلو

 ةظنس قوقملا ةعئانلا فيئاصتلا بحاص ىنيسأل
 ةلودلا ىق هللا هءحر !دبيهش ةثاهاوتو نيعستو تس

 511, 770. ةيردنيابلا

 عماجل تاللكشا جدكصتلاو جضوتلا دعهاوش كم

 ديع نب دمحم نيدلا لامج ءبحصلا

 11, 588. 1.7 ةنس قوتملا ىوحنلا كلام نبأ هللا

 حرش ىف دعاوش كمل
 ةنس قوذملا ىداهغبب ريهشلا ىدنفا ىضترم هداز

«*11 .606 ,5771 

 ىهظنال بيبللا ىنغم دعاوش

 ص

 حرت وهو ةيفلالا ةرحلاب 2211] فحص كرس ةخيفلا
 دوهدكم نب كدمدكام نيحلا ىلءكا خوشلل طعم نبا

 ], 415. 6 ةنس هفلا ىفنكلا

 ىفثوغملا ىدز الأ ةرهج ىبأ مند دعس ىب هللا

1 30 0 

 دمحا ءالعلا ىبال ةيضيرغالا ةلاسرلا حرش

 آ11, 459. 589 خنس ىفوتملا ىرعملا هللا دبع

 ىهاسأالا

 نبدأ

 ىلاحبم فيلات ىف ىماس جرش 11

 اق عدلا

 نبأ ةيفاك ىلع حرش وعو ىديعسلا رش 410“
 ىدهجكلا ديعس ىيدلا مكنل وكنلا ق بجالل
7700 

 رحجبأ روذشلا دكشاوز حرمنا روحصلا حرش هاذا

 ىلذ ىديدقلا كمحا نب ركب بأ ند ىسح نوح 1

 1 19. مز“ 07 قوغكا

 11, 195. ميهقلا رش

 بالطلا ةفد ىلع ةيشاح وهو بابالآ حرمت 0101

 ىجادل ىليذأل نبال بايدالأ جقنت ردردكت حرت 3

 7, 800. 91ب] خذس قوقل

 رديل كئاوفلا لييست ىلع ةيرصملا حرمت 1

 11, 9. ىنيمامدلا ن ندا

 سلا نبأ مالا ا لبينلا حرشلا 11

 ىس فقالا لجأ د لليد ىيدلا 0 ليقع ندأو

,1 

 فقطنملا ىف 3 رردلا جودت : و-2و رظنلا 0 111

 اهح هل هلل نم غرذو ىباح الهلا ند تيحا د ميغأور دا

 111, 2. - رش 5 ىذ ىف

 مثادلا ديع نبال ردوا حرمشنب وهذلا عمت و1.

 071 ةذس لاوش ى هذع غرف ينفاشلا ىوامربلا لود

0 11 

 ىقل املا ١ 0 ىلع ند اء 00 ببوغ

 17:884., 1|, ةنس. .قوتملا ركسع ,ىباب فووعم ا
 ا 00

 71, 259. نموملا ضيعل ةيفرش 10#

 ىلع ةواصلا ىف ماثالا وكمو ماقسالا ءاقنش ؛“

 نب ليل ىبعل مانالا ةيبنث رصتخم وهو مانالا ريخ

 114. ىناوروقلا ىدارألا موطح ند لكدودأ ب ليد
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 نيحلا ءالعل ردبلا ةعل مرش ىف ةعمالا عوض 8
 آآ1, 559. ىدنجشل ىمدرلا دبع ىب دمحم

 ودكذلا ةصالخ ىف فيرونا ةيفاللا طباوض مض 1

 كل نبأ ةبيقاك ىلع ردصغخق حرت وتو فيرصتقلاو

.37,19 

 1, 325. بالرطسالا ىف نيعالا ءايض "1م

 ُْط

 كيدكم كبسلا رسروالا لجالا خبيشلل بط 3
 هلوأ ىروباسبنلا قاليالا فسوب نب كمكم نبأ

 دعب نم ءايشالا ءىشذمو مهسفألا ىراب هلل دليل

 111, خلا مدعلا

 نيعلا كبعت ىمعملا ز ذك ىلع ىهسالا ز مالا زاوط 3

 راصف ىخكاليلا ءاكيلا نباب ربهشلا 00 نبأ

 نس ىف همثا املا ملع ىف ءاهسالا رذك ىلع جر شنلاك
“11 .247 57 

 نيدحلا لالج خيشال زاغلالا ىف زارطلا

 1, 314. ىطويسلا

 ىلوحال قدور لأ ةلبدعق حرمت 03 دو هد زأو َط *.(

 نيدلا رحب 7 ريهشلا ليوكحام

 17 52 |.. خنس قوتملا ىدمل مرد
 2 2500 8 ىشخنالا

 ىجافخل باهش دىمدال سلاجكملا زاوط د.“

 511, 780. فيطل دا ىف ىوصوملا

 وهو بايشلا دوع ىوردو بابذلا درط 0”.

 ليدكام ند ىلع اذالوهل رصقلا ةديرخ رصتخم

 ىمورأا ىداضرب فورعأ أ 111, 184. [.“9 خنس قوتملا

 19, 168. لدللو فالذل ىف ةيبجانل ةقيرط م

 مامالل لدن تالا زلو ير عر كير طععو
 تادلج“ ثالث يف ىفنلل ىروباسينلا ىيدلا ىضر
.64 ,17 

 19163: لحلو فالفل ىدرمالعلا اعيرط

 ىدننا كوودكم خيشال غيم ةقدر 1 1

 ةماذ تقولو ُْط اهل لاقيو آل“ خف قوقملا ىرادكسالا

.4 17 

 بطقل قارعلا ةيفلا مرش ىف قارملا دوعص 4.
 ىفشمللا ىرضوبخلا دمحم ىب دمحم نيدلا

 1, 418. مل* خذس قوقملا

 نوحلا جارس خيشلل ةلاعكلا كئاوز ىف ةدافص كه

 171, 206. مدع خس ىثونملا ىذهجلا لكويدكم نو روهع

 نبا ليذ ىلع اليذ اهلعج ىييطقلا ىبال ةلص 4
 11, 120. دادغب خدرات ىلع ىقةيبدلا

 خهرات ىلع اليذ اهلعج مساق ىب ةولسأ ةظلص "دب

 11, 117. ىراخجلا

 لاحكام نبال ىريطلا خورات ىلع لويذ وعو 2 كح

 11, 137. 138. ىلاغرفلا لهم ىب هللا ديع

 ناخدلا خدابأ مكح 5 ناوخالا نجد جحاص كم1

 ىسلبانلا لبعامسا خوشلا ند ىنغلا دبع خوشلل

 371, 580. ![1.1 نس هقلأ

 ىديملا ةعاضب حردتل ىف ىهتنملا ةعافص 6

 11, 50. ىناكملا اها ىلإب ىلوملل

 تاببلك بوثونو عه وو لاماآلا عئافص 415

 87, 285. ءارعشلا ضعي وجاوخ

 قرابم حرق ىلع ةيشاح راكفالا باوص 1

 ند ميهاردأ اذالومل راوذالا قراشم حرش 3 راعزالا

 937, 549. دكببعملا ليحا

 ص

 مساقل دنولا طقس حرش ىف طقسلا مارض 1

 لضافالا ردصد بقلملا ىمزراوخلا نيسح نبا
 111, 602. 11 خنس قونملا ىوكذلا

 نب ىلع ند هللا لضف مامالل باهشلا ءوض 1
 حرش وو ىدنوأولا ىنسحلا ىضوألا كأ هللأ ليبويع

 711, 782. دمألل هللف نآلا وهو باهشلا ثيداحا

 ىنعبي حابدصملا زمجرذ ىلع جايصلا ءوض 041ه

 كوكم هدللا ليع ننال حاققملا راصتخا 8 جايصملا

 ىوحكنلا ىشكارملا ريرضلا ىمحرلا دبع نبأ
571,19 .37,580 



 و

 هك

5974 

 ىربماحلا هللا ليع ىنال ةذابالا ح ىف ةّدعلا كر

 م 141. ىفاشلا

 مسقم نبال مامثلا ندع ىوريو ماقلا ددع ىلا“
 7, 170. هو نس ىقوتملا ليا نب كيد

 ىف سكاقنلا راصتخا يف سئافخلا سمارع 6

 ىماقلا ىدودل ىفاشلا لياخ نب ىجال لدلل
 771, 364. هب خنس قوقملا قشمدب

 ضعمأ لوألا حولت ىف لوصولا ساو ع داو

 آ, 340. مورلا 2

 01000 ند كيكاول

0 ,11 

 جارسسأ ىذمرذنلا عماج ىلع ىلا فرع كر

 كلر م نيدلا

+ .549 ,11 

 هنس قونملا يفاشلا ىيقلبلا ن

 بيلا حفني ىمسي وهو بيطلا فرع

 ىقاسملتلا ىرقلا هىحأ نب دم نب ىتا مشل
 971, 360. |. ءةنس ىقوقملا بيدالا

 تان ىو ةيدضع
 5 2-5 يل ليع . نيدحلا

,111 

 كضع يضاقلل عضولا

 ه«مأ ةمدس 0 كمحأ ن

 صيخلت ىف باستكالا ةريخذو باهلالا ةظع ل“.

 ةفوصتملا ضعيل ةنيمثلا ةرعوجلاو ةميتملا ةردلا
2 ,111 

 مك قوقل مامالل لصفملا حرش :* ىف براقع براقع “أ

 571, 42. ىفاكرالا فقفوملا ند 4 نيدلا

 ا71, 561. ىلاخلخ كثاقع “ع

 جارسل ىرزمل زاغلا لح ىف ىرعوممل لقع «س»
 ىرقألا ىراصنالا وساق نب روع صفح شا نبحلا

.29 ,197 

 ةميضألا ةردلا مرش ىف ةئيضألا ررحلا ىقع .ل“#

 111, 210. ءاملعلا ضعبل

 بيدالا رعش نم رانخملا ىف ءاماللا قع “م

 فاشل قراحسلا 02057

 19, 163. لدتلو فالثل ىف ةيماظنلا ةقيوط 1

 كيع خميشلل ةيرضملا جرت 3 ركنا ةعلط 0.

 0 002. 1 هع قوما ى ىسابانلا ىنذغلا

 روديلا علاوط أ

 17و, 1 ىقمتز الأ

 كيب ىلعأ روطشلا حرش 3

 فيرش قراشم ةمجرت ىف علاطملا علاوط أ“
 71, 557. ىودنذنا يأ بكات هداز ندد اذالومل

 ىضاقلل ناوي اةويدح ليذ وحلو ري كي أ“

 نيحلا لاهمج

 ا
 ند ىلع ند للوكام

 11 1252 مز*ب ةظنس ةوتملا

 ىجيشلا ليام

 ُّظ

 ىنزاهنل ىكرت همان رفه هل لاقيو دهمان رفظ
 5971, 505. 998 ةخذؤس ةقلا

8 
 خيرات 3 ىعمتشلا ءىيشخمم ردنكسال لل ماع بأم

 71, 4. ناماش

 34 هرقفو فورعأملا ىنيسحلا لاوكام نب هللا لدع

 37, 303. ب*ه خنس هفبلات 20 غرف

 وو دحبلولا ناويدر اصنخخا 5 ديلولا تعيع 3

 ب سدودا ءالعلا نال ىرتكيلا ديلولا ةدابع وبأ

 111, 266. 81 ظنس قوما ىرعملا اللا كيع

 سمه. ىربعملا حرق ىلع خقياعت مو ىرقبع أح

 مقز“ خنس ىقوقألا رولا لبعوسأ نب كمحا نويدلا

 ا 4143

 نك عب حرم ىف .نامبلا ةلادغ 1
 971, 281. نود ىدنكشاغلا لضافال لبق ءالضفلا

 قاريعلا

 انالوءأ ةيبنوذ البصق وىخو نينلبل ةلاجحع 0.

 ىفوثملا اشاد دمحا نب نودلا لالج نب كببرضخ

 17, 555٠١ مق* ةئدس

 ةعانص ىف ةلمع ىا ةدعلا راصننخا ىف هع دانا
 117, 263. ىلقصال رعشلا
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 د ىلع نو نوهحرأا ليدع خوشلل ماكدالا ةللع

 ىروكسرافلا مللاعملا نأ ىيدلا ندز موشلا فاخ

 117 2002 2 ىفوقألا يفاشلا

 _هالالا َّق ماعلا رصتخخم وهو ماعم 2 ؟.

 ميرال ا كيع نب لهشام نويحلا لاهج مامالأ خمشلل

 57,613. 4 نس دفلا ىلذلا

 ةيادهلا ىلع تكذ وهو ةيادهلا نشب ةيانع هدأ
 ىلامذنلا فىسوو نب لحا نيدلا لذلج خيشال رمحتتحام

.0 ,571 

 م عم عورفلا 03 ةخضورأأ راصة ذا 3 رهخع !٠6

 111, ىطومسلا نبيحلا لالج خ.مشلل تادابز

 نودلخ ىبا ةمهقم ةمجرت ىف ريسلا ناوفع ها“
 ىدننا بداص دود هدأز ىردد مالديني الأ خييشل

 971, 557. ||" ةنس ىقوقملا

 ىدنفا لايمكام ىوكرجأ 352 لماوع نم

 71ص,

 ةيفسنلا ةموظنملا حوش ف ةيارحلا نوع «هد
 17110 ىدنقرمدملا رئاع ىيدلا ءالع مامالا خيشال

 نب كد نئب ربلا ديعل قور
 771, 193. ىباأل ةذحشلا ىبا جمدكم

 غلا ىف 6 ؟هأ

 نم راصقلا ىبال فالكل ىف ةلدالا نويع
 111, 171. ةيكاملا

 ةرمارلا ايامخ ىلع ةرماغلا ةرخافلا نويع "مح

 ماء ةمس قوخملا ىنيمامدلا ركب أ ب كيكاوز

.2 ,17 

3 

 1, 211. (ثحبلا بادآ ىف) راصتخالا ةياغ نأ

 نم روبقلا ىلع حجو اميذ رابتعالا ةياغ كك.

 آ1, 184. نولوط نبال راعشالا

 يح اكلا ند هيدا حرمت ىف فيقعحلا ةداغ لإ

 357, 18. ريصن ند ىفصأ

 جرت حاضسيأ نم صيرخعلا لوس ةياع «“#

 111, 313. مهضصعيأ

 رئاظنلاو هابشالا بمترت ىف ميظنلا لقع ن*#
 بادب فورعأ أ ىيدلا روخ نب ىفطصم ملومال

 1, 1. نيدحلا حاصم

 كيسال رثالا ماع دودح> ىف ررحلا نوقع نل“ب
 ؟ 11 نت قودما/ | قولك فسم خيشلا نبا كءاح

 1711 , 800. جلا ءاملعلا صخ ىذلا هلل حلل اهلوأ

 رفز لاوقا نم هب ىتفي اميق ررحلا دوقع د“
11 ,71 

 711, 585. ريراسالا ملع دا"

 نيز خيشال ليلخل ملع ىف ليلدلا ملع ع.
 ادحح دس قوغما ىطلملا لايام ند ادرس نيدلا

 اا

 باسل ف ىدالصلا رصتخم حرش 3 ةيدامع ع[
 ه7, 1

 اضيا ةياقنلا ةدعلا هذهل لاقيو ةدمع عن
11-57 

 بويا نب دمحم كلا لضفل رايخالا ةدمع عز“
 117, 300. 361. وجام ىلا بسقنملا

 رابخالاو تاياورلا نم ةءومجللا رايخالا ةطمع
 نب كدوحأ ند للا لبيع كلمك“* نبأ مامالا خبيشلل

 "ل. ةخئس قوقملا ىسحقملا لبذل مارق نبا كمت

 0 هد

 جيزلا نم صخلم وعو ةيناكليالا ةلمع عم
 فورعملا مساقلا نب ليكم ند 009 ىلعت ىلاكايالا

 111, 505. ىمزراوخل مكفملا ءالعب

 ءايشألا/ تاهيم نك رضاقبلا"ىوذ ةنهع عا
 دويحأ ىب نيسح ىب ىدنفأ معيعاردال رداظنلاو

 71, 587. 1.11 ذنس قولا ةكع ىتفملا

 فرش ىضاقلل دنؤلا (طقس) حرش ىف ةطمع 5:
 111, 602. ب“. ةنس قوقما ىزرابلا ىيحلا

 ىدع نب مةيهال قارعلا ءارمال طودتنلا لامع اثم

 11, 187. ".: ةنس قونملا ىثاطلا

 حرش ىف ماكل هلع كلذ لعل هقفلا ةطمع 1



06 

 7]/ عزل ا ذ ةضورلا راصتخا ىف ةينغ د
 111 9 507. ىطوهسلا ى دلل ا لالج حوشال | متو

 ىبيك ديس داروأ حرت ىف نيكلاسلا ةيمع به

 7 أ( + مذ 6 0
 كي ميدي ةفلأ نولشل ىو جس نإ سبوأ نو ىلو خيشلل

 871, 589. [.بر*

 ىنأ مامالل هيبنتلا رش ىف هيقفلا ةينغ دبا
 نقلملا نبأ ىلع

 11, 436. م. ةذذخس

 ىفنوتللا ى جئاشلا ند روع سفح

 نينموملا ةفد# ةمجرت وهو نيلصدل ةينغ نب
 ىدنذفأ لجأ ىناث اذالوم محا ءابطالا سيول

 1, 540. )4 نس دقلا

 حرث ىف نوتحلا درو ىلهةسملا ةبينغ اد

 ىبدل للوكام د ممهيعاردأ خيشلل ىلدعملا ينم

5171, 
 نا

 فيدرعد د عذأ ىشث ءافتلا حرش ىف ذ ىطسولا ةينغ 001

 نب دمحم هللا يع نبأ ظئاكلل

 ا نواب فورعملا ىدشارلا كررت نب ىسح

170 

 ىفطصملا نوقح

 نو كاملا ديع مامالل ىتاهغ 04.

 ىفوقملا نجمو دل مماماي فور علا ىنيول

 19, 340. كلملا ماظن

 هللا لمع

 بو خس

 ىيدلا تاببغ ريزولل 0

 مجكلا ةيمال رش ىف مجحسنا ىذلا ثيغ «أ
 ىذفوتلا ىدقصلا كيدبأ نب لمياخ نيدلا جالصأ

11 .292 ,327 

 مكحلا حرش ىف ةيلعلا بهاولا ثيغ

 ىرفذلا دايع ىب مهعاردا ند وكمل ةيداطعلا
 111, 83. ىدذاشلا ىدنولا

 ف

 حرش ىفذ تايدالا مناك ىعر رثو تايبالا 5-09 جاف برز“

 ل ىو 20 لييعممأ خيشال ىونثملا

 19, 343. 97, 375. ةيبرعلا تايبالا
 سا د

 11, 409. ىالج الذم نباب ريهشلا ىلحأ

 ىناهقلا هجوو ىنامالا زرح حرش ىف ةياغ 1“

 هفلأ ىنصألل ىلع نب نيسح نيحلا لامدح خيشلل

 111, 45. 11. ةذس

 5771, 482. أ. ةنس قوقملا ىفنلل
 رغم ىضاقلا

 بيويت وهو لاوذالا ننس ىف لاعلا ةياغ هاد

 ءالع خيشلل تيديلل م عماوممل ع عمج لاوقأ مسق

 ريهشلا ىدنيلا 1 مدادبيح نب ىلع ن دحلا

 11, 610. ىقتثماب

 ىرغصلا ءارقلا تاقيط ىف ةياهنلا ةياغ كيلا

 مل“ فس وقال ىرزذل ليدكام نب ليكم خيشلل

11750 

 مامالا بشلل ةياحهلا حرش ىف ةياهنلا ةياغ كك.
 ىفنلا ىلاقذالا رهع ربهأ ى دمحلا ماوق

 ع 8 يضاقأا المك 65 6 مثلو “هد ةذس ىوغاأ

 ىفوتملا ,ىرميداا لكمكم نب نيدلا

 رو 220: اكو

 ِدأ كاكا رهبمأ ن

 مل مدس

 ت5 ءادر 7 432. مرو خذا قولا ئراصنالا لود كر

 ىلع نب نيسد لادخ 5 ردا حراق ىفذ ةرغ 1

 111, 9210. 9“ خف ل مصل

 ليكم ىال وكنلا ع ذ عملا جرن ى ل ةرغ 3275

 فدع وخلا ىوكفلا ن ا2١ىلا .. نبأ ا عه: ند لابي سب

0 8 01 

 ىضاقال ةيدرولا ةكهبلا مرش ىف ةيعملا روغ نأ
 13 9. (7) 91م9 خس قوما را لا كمد نب اهر كز

 57, 872. نوطالفال

 لضافلل رانملا راصتتخا م رز

 2 ناكو ةيساماب تفوأأ ىنامالا لود ند رضصضخ

127 3 
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 علاطملا ىلل فلغا ام حاتفمو عمادلا عتق
 نب دمحا باهشال تارصتخملا م حرش ا وو

 ىذلا ىفاشلا ىروكاويلا ميعاربا نب لاحكام

 1 54 1 مس دل

 رصتخم حرش 35 لياكلا مف 098

 ند ل.ليكام نيدلا سمت خمالعلل

 27, 447. #98 ظنس قوقملا

 ليلكلا

 ةريجررشل ةديصقلا رش ةيرجلا بر عقتف

 ىراصنالا ليهدت نب ءايركز ىدك أ ىضاقلا خيشلل

 لا, 203. 53560. (7) 93 نس ىنوذملا

 كلام ىبا ةيفلا مرشل كلاملا برلا حقق ها
 الو 017 يعفاشلا ىزغلا ىلع نبأ 2 د ديد

 نينا وع فيدرصتق ظافلا لح ىف ىنابرأا جف م.(

 ىنيبرشلا دمكمل ىرعلا ىلع حرش ىا ىناجنرلا
 1177 2107 1 ةنس قوتعلا تبطشل

 همالك نم سبلي ام فشكل ميحرلا مقف ملل“
 ناردع نب دمحم ند ا معيدقلا نكئاثلا

 آو 0.

 23 , مشلل نالجكلا ةظفل مرش ىف ناجرلا حقق م.
 91,327. (9) 10 ةنس وتلا ىراصنالا مد ىب ءايركز

 ىوانملا ىدادحلا ىيدلا جات نبا فورلا هيعل
 1, 407. [.*[ خنس قوتملا

 ىو ل رافملا ح رافغلا حل حقف 1.1

 37 10 0 قرضا يح
 نب ىيحلا

 خيشلل روجقلا خموظنم َح مدنا روذغلا حقف محال

 ارد ةئس 5 قوما ىعفاشلا ىكيسلا د6 د ليد أ

,10 5 

 خمالعال حورلا ةناكر حرمت حوتفلا مف مح

 111, 524. ىروكسرافلا لهككام نب رمع

 رشب بيرقلا حقف مف
 رمكلا صئاصخل حرش

 وتو بيبكلا بعاوم
 اكنلا نبأ ماشلا لضافل ى

 ىنيفااب ريهشلا ىقشمدلا 2 0 يا
 591, 248. 593. ([9* ةنسلا دودد> فيلات

128 

 دبع نأ خيشلل ضئارفلا ملع ىف ةيقراف دع

 ىجفاششلا ىضرقلا ىثالكلا فرش نب دمحم هللأ
 37, 407. 408. بباب ةءذئس ىثوتملا

 ىلاهغرالا ىواقفد اهذع ريعيو مامالا ىوامف ابدد

 (01. ما“ ك١ لالا 3292352 210 عفش

 11, 45. ىدزجلا نيدلا لاهجح ىوامذ بدك

 11, 5 ىنامرالا ليضفلا كأ ىيحلا نكر ىواتف مد

 511, 7. بدرغلال ىوانذ اندم

 عورذ ىف تادايز هل لاقدو ىدابعلا ىواغفف أ

 ىدايعلا لوحا نب كيمحكم مهصاع نبال +يعناشلا

 111, 550. هم خس ىفوخألا

 ناميلس لليوكام نبأ ةعيرشلا ليي ىواتف 01

 11, 645. ىنامركلا نسل نبا لا
 نا

 ىواتف أ

 يفاشلا زدزعلا لمع ىوحلا وع

 117, 351. 11. ةنس ىغوفألا

 خيشلا مالسلا كيع

 ىفامغرالا ىواتقذ اهل لاقيو ةياهنلا ىواتذ ل
 قوتملا ىعفاشلا للا كيع نب للودكام وصنذ وبدأ وثو

 ماهو ةنس (016 طق بمم). 197,8 55

 لييحت خيشللر اهظالا باتك قر رارسالا جقف 0*0

 5871, 590. |) -- ١خنس 5 دا نئب ىدنكا

 ةييمال حرش ىف لاثثمالا برضو لافقالا صقق نوع

 ىمرضال رمع ند كمكم هللا دبع نبأ مامالل لاعفالا

2101020 

 00 0 لايكام 50 نب ىلع 0 روذ

 871, 375. [.18 ةذس قوقل

 ىدز طظفاحلل ىراكبلا حيرتتن 3 ىراجلا جقف "4

 ىلينكلا بجر ند دومأ نب نمولا ديع نيحلا

 11, 580. 15 خةنس ىئوتملا

 حامد عوديلا جامت حرش عيدبلا جتف 3_0

 0 نب نموا كديع ىوحلا ندز خايشلل 2

 11, 35. 421. ىديجل ىلع نبأ
71 
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 هنم غرف ىكلاملا ىريزولا بيطخلاب ريهشلا حمد
 الل, 205 1 2

 ررحلا مرش صيخلت ىف ةيناكجسلا تاحوتف هلع

 نيدباعلا ىيزل ةيوبذلا ةريسلا مظن ىف كنستلا

 1: هيل نو لكى ىوذتفلا يرانملا كفر كا 527
.6 ,111 

 خايبشنلل تاق رو ر ع وصخ 2 تادوذف مأثمو

 شرع نبا فورعألأ ىلع 5 ليكم نويدلا ىبيحكم

 الا 3892 46 ىنثوتملا ىكلاملا ىثاطلا

 لالج خيشال ىجاحالا ىف ىجاددلا رج هل

 مكان بذاكل ةخكلذف مال

,1" .396 .124 .96 ,11 

17 129261 

 دمحم ةمالعال دئاقعلا رش لح ىف كقارف ماله
 197, 220. 1.50 ةنس قوقملا ىسدقلا فيرش لأ نبأ

 ةيرانغلا دئاوفلا لل> ىف ةينسلا سئارفلا هلا

 ليد هقلأ ىذلا ىجوغاسيبا حرمت دن ىلع ةيشاح ىو

 ىبلخل باهولا حبع نب ركب نال ىرانفلا ةزهح نبأ
00 

 ةيدمكل ةقيرطلا ةمجرت ىف تئاقعلا ىئارق ما“.
 رمهكتلا هللا يع ىب ىدنفأ ىفطصم كبسلل

 ا1. خذس قوقملا ظعاولا ىدنفا ريما ىكاتقيرطب

71 

 ديل دعاوشلا حرش رصتخ ىف تثالقلا هثاوف ها“
 َ دوويكام نيدحلا

.2 ,17 

 معد مس ةقوتملا ىنيبعلا لليأ ن

 ضئارف اهل لاقيو ةيجارسلا ضئارف مل

 ىقفحلا ىدنواكسلا ىبيشرلا دبع نب كمكم

 17, 399. ةنس ىقئقملا

 حرش 3 حورأا حرف اا

 571, 605. |[. ةنس هفلا ىقح لبعمسا

 حيشال شرعلا ليظل ةيجوملا لاصفل ىف شوف ماع

 11, 422. ىطووسلا نيدلا لالج

 خيبشلل ىتكرذ خيم

 نيعبرا ىنعي نجعبر الا حرش ىف ىف نييملا جقفلا 2
 بأ لءحأ ىبيدلا باهتش ظناذلل مامالل ىووغلا

 1 21 ؟,» ةنس قوقأا ىملا ىمتيهلا رخ

 ىنغملا ىنعي .ىنغلا مرش ىف ىنجملا حتف هلا
 7, 651. هقفلا لوصأ ىف

 خيشلل ثيدلشمل هركذت حرشب ثيغملا حقف ما"
 ءايركز مالسالا خيش كليءان ىواشنملا لودحم مامالا

 1 2 عرايقنإلا

 حاقفملا ج

0 

 بجاكلا نبأ ةبيغاك حرتن و مف مأ)“

 سمت ةخيكر تلاب ياحلا "لامك

0_1 

 ىض اهلا نف ن

 © خابشلل تيينلا حيرت 8 تمدقولا 2 ما

 ايد ورا اك
0 11 

 ىبعئاشلا

 ومو ىناعملا ىصقا رش ىف ىلاثملا لزنم صقف هاد
 آل, حاقفملا سيخكات رصدخم

 جامولا صقف ها
 ىددكا لدبأ نيدلا ردد

.9 ,171 

 خيمشلل بالاطلا جيهذم حرشنب

 ىراصنالا لديكم ند ءادوكز

 ىبةعلا وصنذ نأ خيرات .طع ىجعولا جتتفقلا مأ

 ىنينالا لويدأ خيشال 1711,

 حفحكالا قلفل (4 ةيسنالا) ةسيئالا ةكافلا مام
 ود ءادوكز ندحلا ىدز ىضاقلل حرش وو ةيسد لأ

 11, 230. (©) 1“ ةذدس قوتأا ىراصتالا دوكم -

 ىرصبلا ىنتم نب ريم ةدببع قال زاوعأ 2و مأ1

 197, 385. *!. خذنس قوقألا

 ةخجرفنملا ةديصق لاقيو ةدشلا دعب حوذف ما

 ىرزو#لا فلىدسو د د لاو دحام نب ىسود لضفلا سال

 19, 552. ىوكنلا ىباب فورعألأ

 تام ىدقاولا رمع نب حم ماشلا حوتف هللا
 187, 385. .+ ةنس

 ضئافل كب د موكانلا 3 لاسر ةيدالعلا حوت مث

 171,583. ([12ب دس ةقلأ ىليلق ىادحمب رهيهشلا ملءاخ

 ةيقالسرلا ةلاسرلا حرش ىف ةهذابرلا تاحوتف هلل“
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 ءاهمالا بيذهت صيخلت ىف ةينسلا كئاوف م*+
 ىماطسيلا كوحم نب نىجرلا دبع خيشلل تاغالاو

.8 ,11 

 نيدلا ديمح نارج ةيادهلا حرش ىف تئاوف م

 11 ةنس ىقوتملا ىراخبلا ردوضلا دكءكحم نب ىلع

1 

 فقطنملا ىف ىصيبخ حرش 3 5 ىبدج# كداوذ مد.

 ةئس ةفلا ىنيطنطسقلا ن اضمر ند بجر ىب دجال

,“|) .592 ,171 

 ىنأ هيقفلل ةروصقللا حردتت : ىف ةروصخل كثاوف مه

 نداب فورعأ أ ىتيسلا لنجا نب دمحم هللا .ةديع

 71, 98. هدب ةنس ايح ناكو ىمخللا ماشه

 برأل حرمت ىف مركالا حقو مدرالا ضيف هدأ

 111, 56. ىزقاسلا ميعاردال مظعالا

 نامقعل مظعالا برح حرت 3 مدرالا ضيف موز“

 امو ةذس ىفوقملا ظعاولا ىلايرعب ريهشلا ىدنفا

 171, 594 ا 5.

 ةمالعلل ىراخضبلا رش ىف ىراجلا ضيف مم
 ىعفاشلا ىنهقليلا ندلسر نب رمع نيدلا جارس

 11, 531. م.و ةذس قونملا

 ىدنفا كم ىهقفل ىكلا ةلاسر امل ضيف دم

 571, 584. 1111 خنس هفلا

 خيشلل ريغصلا عماش رش ىف ريدقلا ضيف مها

 ئوانلا .فوولاا ىيعب وعّدملا حمد يحال سمش
 11, 552. |. ةنس قوتملا يفاشلا

 ىدعاشلا تالكشم لكب ىداعلا ضيف مد.

 ىلج ىجاك ريهشلا ميعاربا نب توصع دمد

 71, 598. از]* ةنس هفلا

5 

 ,١71 554. مالا ىف ىرال رهم ىضاق 71

 111, 0 ىلارحذكسالا نوال ججيزلا ىف 0 0

 11, 84. ةرزيملا ملع ىف
128 

 حضاولا نوذاق 0

 نييكلالا نيب نيدرسم ا ضعبأ عامسالا عرف ماه

337, 2 

 دبع ةديبع ىال لاثملا حرش ىف لاقملا لصف مل“
 ىسادنالا ىركيأا بعصم نب زوزعلا كيع نب هللا

 ], 485. عم ةنس قوتملا

 هل لاقيو ماكحالا لوصال ماكحالا لوصف ها“
 ىبحلا دامع نب ىيدلا لام وهو ىداعلا لوصف

 11, 440. ىفخمل
 رغاقلا بع روصنم ىال ةيماركلا مئاضف ما“

 19, 440. م1 خنس ىفوت ىدادغيلا رعغاط نبا

 ىنب نموملا بع ظفاحلل ليخلا لئاضف ما“
 1711, 0. ىطايمدلا فلاخ

 ىبوغلا بناج ةخوجرد ) و2و ىعولا لضف 0

 ةنس هفلا هداز ازره« 1 ىدنفا حيا ىلوذ انالول

 571, 546. 1م

 401 ةنس ىقوتألا ىفنأل ىدنقرمسلا ئدملا ىنيسمل
1 ,771 

 5711, 828. شاقدلا ديعس عقبال بتاجعتكلا نوذف مالا

 11, 166. 111 ءامدنلا رابخا ىف سوهف م“

 دئاوفسلا ىوردو ةيهقفلا ةيردبلا تئاوغ م8
 ميعاربا ىنيحلا مجنل عورفلا ىف ةموظنم ةيهقفلا
 18-1179204 ةئسا,قوتملا .ىدرسرطلا ىلع نبا
.4 ,71 .478 ,17 

 ىو ةيناعربلا ىتاوف مم
 ىجوغاسوالا ىلع ىرامفلا

 1, 504. نيدلا

 مظن حرش ىف (ةيلخل4) ةليلجلا كئاوف ما
 صلختملا ىفاممرللا ماسح ىب مهتاربال ةيفاشلا
 197, 6. [.1 ةنس قوقملا ىفدرشب

 رغسلا ىف هعماجن عقو اميف ررحلاو كئاوفلا م“.
 خيهشال رابخالا نوبع اضيا هل لاقي دقو رضألو

 ءاجشلاب فورعملا سومكم نب رمع نيدلا ىمز

 17, 286. 10 ةنس قوتملا ىلخل

 ىلع ةيشاد

 نويدلا ناعربل
 حقن

 لامك نب
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 ىفوتملا ليتل ىسدقملا فسوم نب يرملا خيشلل

 171, 554. !,*» ةخذس

 لاهج خيشال ا دوقعو ءالضفلا كئالق ممم

 ىنوتملا ىونسالا نسح نب ميحرلا يع نيدلا

 117,7 143. ببا: الخس

 ىفوتملا ىقنخلل ىدعاولا دوم“ ىب راتخ ىيدلا
 117, 572. "هم خس

 ميعاربا نأويد ىف ىقتناا وهو ميعاربا عاوق مي“
 نب رمع نب ىسح ىيدلا ردب خيشلل ىوحكنلا

 571, 169 - 170. نبا خنس ىفوتملا ىبلذل بيبح

 ةيدصعلا ىكاقعلا حرقت ىف ةيسقشلا دكءاوق مالح

 197, 219. ىناغمادلا دمد“ نيدلا راخضنفال

 مجنل ةلبانلمل عورف ىف ىرغصلا طعاوق مك
 ىلينأل ىقوطلا ىوقلا ىبع نب ناميلس نيدلا
 االو 5777 11 مش ىفوتملا

 خيشلل ةيعذفاشلا عورذ ىف ىرغصلا كءاوق مق

 ىعئاشلا مالسلا ديع نب زيبزعلا دكيع نيدلا ع

 نيدلا رعل ليهستلا رصتخم وعو نيناوق م.
 +11 خس ىفوتملا ةعاملل ىبا ركب بأ نب كمكحم

.3 ,11 

 مامالاو نومأملا فقوم ىف ماقلا لوق ممل
,117 

 ىماج الغملل مالك ىلع ىماسلا لوقلا مدا“

 ديعل بجاش نبا ةيفاك ىلع ىمال حرش ىف ةلاسر
 1, 11. ىرعزالا هللا

 هعمج ظحاشمل مالك نم راتخملا لوقلا هم

 5711, 842. ىناهفصالا ةرج

 جيشلل ىفسنلا ككاقع حرشل ىفولا لوق هدد

 ىف غرف ىمعئاشلا مع.ساق لدعملا نبا نيدلا نيوز

 117, 227. م ةنس لاوش

 سامثللاو راوذالا ساينقا رصتغ# وهو سبق ملأ

 ىسيبلبلا ميعاربا نب ليعمسا نيدلا نجم راعزالا
 آ, 875. م. خنس ىفوقملا

 ةيجارسلا ضشاوفلا حوت ىف نيعلا رق م

 117, د.

 ىكملا نانس خيشل كسانملا ىف نويعلا ظرق مار“

 571, 130. 11 خنس اهح ناكو ذكم مرح خيش

 نيدراولا فايضاللل دوما ىتحورأا ىرق مك

 دوجولا بنارم مظن ىلع مرش وو دوجولا بئارم

 57, 486. مهضعمبل

 ىف نيفراعلا ناتسب ةمجرت وهو نينقملا رصق هاد
 ةنس هفلا ىدنغا فدا مالسالا خيش انالود دقفلا
 571, 545. 1![*“م

 01,) 1, 148. ىزوأمل نبال ءايهنالا صصق م1
 (7, 302. ءايبنالا صصق ىف بايأ

 ةاهسملا فكدصملا مهر 3 ةيداولا ةلبصق مل

 5711, 530. ةرصن# دكداقعلا باوبأ ةحببصق

 371, 603. دئاقعلا ىف قرع هحيصق مله

 نبأ اخماد ىقوقملا ليندا ليد ىضاق ند ىسفل نبأ

01 

 دنقلا ىف ملسلا ىف طذزلا مق ىوردو عطق ٠
 19, 504. 11 ةنس ىفوتملا ىطوهسلا نيدلا لالخ
1107 

 11, 1835. ديعصألا رابخأ ىذ كبيعق مالأ

 حوشونت ىف خيطمسأ ىوردو ةيطمشلا دال مما“

 قوقملا ىناغصلا حمد ىب ىسح مامالل ةيديردلا
 371 924. كه. خدع

 اذه ءارعش كئارف ىف نامجلا دثالق ميس

 ناموا ءارعش ف لاح دوقع اضوأ اهل لاقيو نامزلا

 ىلصوملا راعش ند ركب أ نب كرابم تاكربأأ ىنال

 117, 237. 108 خذس قوضملا

 نامثع لآ كولم لئاضف ىف نايقعلا حثالق م.“
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 ميعاربأ فقدنا ىال فيضلا ماركأ باتك 1.

 7711, 847. قير
 ندا رمح نيدو ردو .ب ةزمح ىويدلا رع فيركاث زاغلالا باتك و.

 18 404. ري خذدبي قوقملا ىيفاشلا ىقشمدلا لكدمحأ

 اهمية ببأ ىعهسيو ةدفاولا ضارمالا بانك 1.“

 37, 51. طارقبل

 1, 490. ىحئلاريبطلل لكاوالا بانك و.

 ىدشارلا مساقلا نأ نب دمك ليّئاوالا بانك م
.40 ,1 

 هللا دبع ىب ىسح لالم عال لثاوالا بانك 4

 ىفودملا ىركسعلا حمدا نال عيديلا باتك 53

 2110321 00 ع

 ىب دمحا نيدلا باهشل عيدبلا باتك 4

 11,32. 10 دس“ ىفوتملا ىيوذل ني دلا_سمش

 دكيببدسلا ليع نوب رصان خيشلل عوديلا تاعك

 11, 389. 11. خنس ىفوقملا ىزرطملا ىلع ىبا

 كومدكم ليقع لأ ءرج وهو ةفكلا باتك 1.
 كثميحدل ىف ىدومكأ ىلئوباصلا ليكام ند ىلع ىبأ

.55 ,11 

 11, 40. رشعم نال ديلاولا ىس ليو باتك 11

 ريجاشتلا فقويوط ىلع ريدك ستلا باتك 9[

 357, 866. ىنودلا رصان مامالا طيس

 ةمدقم ىأ ةمدقملا رش ىف ةمدقتلا بانك 51“
 دومح“ ند نامثع ىب ىسح نب لير ثيللا قا

 ا ىواجكذللا نامقع نبدأ

 37, 00. ددجتلاو قانتلا باتك 318

 3 ىرش مولا طالسغا ىلع هييذغلا باتك 9[

 ظوسيز_كل للعقا نم ىسلدنالا ى

 الل 240: كو عت يفوتملا
 يد

 ودل باتك اضيأ هل لاقدو ربل بانك 9
 دبر ال 7, 73٠ ىنائودبلا (متم سوفويطسرال) سوقيط

 كك

 ردحصل ةياقولا حرش ىلع حرش وهو فشاك دا

 571, 44. لامك هرق دبتك ةعورشلا
 تابسبا نم ضعب حرمت 5 راوسالا فيشاك مدع

 7, 376. ىبلج

 ميشال بارعالا دعاوق حرق وعو عافقلا كاكا ىحح

1, 

 دوعسم ظفاكلل ىووذلا نيعبرأ حرت ىف فاك محأ

 ىولعلا هللا دبع ىيدلا فييدبي رهمالا نب روصنم ىبأ

414 ,1 

 177, 202. ىئاوقلاو ضورعلا حرش ىف اك
 حرش و--و ىقاوقلاو ضو عملا ىمهلع ّق ىفاك م1

 دبع نب ىناللا دبع نب هللا ديبعل ىواسلا ضورع

 197, 204. ىديبعلا ديجلا

 ةديصق ةخيجانلا قرغفل راصتنالا ىف ةخيفاك مقا

 موق ند ركب أ نب لكويدكام نيدلا سهدنإ ا

 57, 6. هز خنس ىقوتملا ىليفتخل ةيزوشل

 11, 288. ىناغرفال ةركلا جاطست ىف لماللا مكر“

 11, 592. ليحعتلاو رد ىف لسماك مع

 نسح يسال لماشلا ييزلا حرش ىف ليماك ماو

 111, 565. ىقنانموقلا ىلع نبأ

 157, 9. لوصالا ىف لماشلا حرش ىف لماك 1

 مميامالا خبشلا عوج ىف وغو لاحدالا بانك م

 ىدنقرمسلا ىنةيهذوكلا ودا نب نسل لوح“ ىلا

,1711 .595 ,11 

 هدد ىلع جيشلل تايعيسلا لوصا ىف بانك م
4 ,111 

 وو حجاحكصلا رومسغنت ىف حاضصفالا باقمك 81

 حرش ىف حاكصلا ىلاعم نع اضرالا نم ةخعطق

 11, 020 ءا 621. نيجحمصلا نيب عمشل

 7711, 847. سقولوطوال ركالا بانك



 0س و 7
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 اوطسرال مءعبتبلا باند وو

117 

 7, 127. طارقيل ددغلا باتك 1“

 هللا دبع نب دمدك نيعلا طاغ ىف باتك 1#
 07, 126, بيطقل ىفاكسالا

 نارقلا بارعا ىف هيرقلا بانك 5م
.4 ,5711 

 نيرشعلا بانك اضيأ دعو كداوقلا باتك 1“

 7, 117. ةيشحو نبأ ليا ركد نال ءامممألا ىف

 ىرزيرقمل معادع نم ىلع فدلا نم فيرشلا

.8 ,5711 

 طارصلا باقك ضقن ىف ساطسقلا باقك 1*ه

 577, 107. ضايفلا ىب مد نب ىلع ىب ضايفلل

 ةلاقم هيسن ىلع حوطسلا عطق تاتك 1

 ةيهتشالا ضئارفلا هل لاقيو ةيافألا باتك 18.
 قوتملا ىهقشالا ىلع نب زيزعلا ديع لضفلا قبال

 17, 397. ه. ةنس دودح ىف

 ءايميللا ملع ىف ريغصلا ضايرلاو لامكلا باقك 1|
0 ,37 

 رايشوكل عمال جدولا ةلثما ىف عماللا بانك 180
 7 ق 111, د.

 نودلا ناعو د مامالا خوشلل امل باشك 12“

 5171, 359. مدم ةنس ىفوقملا يعاقبلا رهع نب ميهعاربأ

 نجا مامالا اهنع لأس ىتلا لئاسملا باتك 98
 تعنت نب نامياس دواد ىبا مامالا خيشلل

 37, 150. بو ةئتلس قوقملا ىنانسكاسلا

 البلا لووذ دنع هللاب نصيصسلا بائنك 1م

 تيبغم عنب هللا كيع نب سنوي دكديلولا نأ مامالل

 3237, 00 ىضاقلاو ةبطرق تدل

 ردنكسالل هفلا |

 دنيدملا

 مويساقلا دبا مامالل دللاب نيتبغتسالا باقك 1

 ىوتملا يطرقلا لاوكشب ىب كلما دبع ىب فلخ

 37, 580. هايم نس

 رص ىارصتخا ذللا راصتخا 3 ربقعألا ملا كاك لك

 ةيكلاملا بعذم ىلع ةيدعجلا باتك
1 ,17 

 ةيجارسلا ضئارفلا حرش ىلالكالا باتك 9
405 1 

 ةنس ىوقملا ىلا لكديمداأ نب نوي نىيدحلا ردجبل

 آ1آ7, 204. مهم

 رمع ىب نيحأ ركب نأ مامالا خيمشلل ليبألل باك 1.

 111, 120. !"٠ ةنس ىقوقملا ىفنل فاصخلاب فورعملا

 11 122. تنعشالا لأ ىبل نآوميك كلا باعك 11!

 111, 121. سيتارقوج دل ناويكلا .اويكلا باتك 1#

 وربك ئب وروع ن ..امثع ىال ناوبكلا بانك 9

 آلآ 121. "هو خادم  قوتملا ىردصيلا ظداشذل

 ءايلوالا متخ باتك تح ةيالولا مت باك 1

 ىذيمرتنلا لا ىلع نب دمحم هللا ديع ىال

 1 155 61 27 79 هم خذنس قوقملا

 لاقيو خذسلا لعأ دتاقع ىف لاصكلا باقك 11

 ىفنأل ىخلبلا ليضف ى د حمد داقتعالا باتك هل
 37, 5 يا خس | ةنسوقوتملا

 كيع ىب ا 0 9 ىالدل 0 5 مقفلا

 0 ىفاشلا رجانال ىنأ ىب نسح نب هللا

,17 

 ىريملل ماش ىبأ كلملا ديع سءكحم نال بيرغلا

 111, 684. .[٠ خس تام

 اعلل ةيردمحلل تاولصلا بانك 10+
 5171, 433. قيرعلا ىبا ىيحلا

 111, 68. ايندلا نبأ نبال تعمدصلا باذك

 نبأ هلقن تاهسلطلا ملع ىف اتاقيبط بانك 1.

 نكولا دكيع ةعرز ىقبأ ءوجح ونثو لدعلا باعت 1[

 11, 4. ىبضلا ور*ع نبا

 بواطملاو بلاطلاو بولغم او بلاغلا باتك 1#

 ىيحم فراعلل
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 حالصا رارسالا راهظأ اهظأ حرش 6 راما فشك 59

 1, 46. ا نيحلا

 لامج خيشلل بابللا رش ىف بارعالا فشك
 ىردربخلا لدلوتام نب للامكحام نس ليكم نيدلا

 587, 304. ىارسفالا

 لاسر سايمقلاو ىأرلا ىف سايتلالا فيشك ةةر*
 دمدكم نب دمحال ةفيطالا ةرخشلا اضيا اهل لاقي
 197, 17. 1.58 ةنس قوتملا ىراصنالا ىجرردل ىميذغلا

 571, 4 بطلا ىف نامملا فشك 19

 بجال نبا ةيفاك حرش ىف فئاقلل فشك 0
 ىنيورفقلا كر امم ند دمحم هاش ميك 377101

 0 باكك21 فشك 8

 حالما

 117, 84. ىناغصلا

 35 باهشلا تيداحاأ ..

 لاوكام ند نىسح را رابخالا باهش

 ةيغيزلا ةلاسر مرش ىف فئاقدلا فشك
 111, 408. نيدلا باهشل

 فئاقألل نييين رصتخ وهو قئثاقدلا فشك 4

 نوحلا لامج مامألا خوشال فئاقدلا ونك حرمت 3

 غر 0 ىفأو يطلا ىنزاوألا ئه . نب دومدكت نب فسود

 37و 202 ةرهاقلاب باب“ خدم هدفيملات نع

 ىف نيعلأ روذو نيشلا حزذو ىنوحلا فينك 8

 111, 609. #18 ةنس قوتملا ىومأل ةيطع

 خيشاح ومو زوذكلا باب جقفو زوموألا فشك 5

 مولعلا ماتفم ىلع ىنازاقفتلا دفلا ىذلا سرشلا ىلع
 0 اضيأ٠ ىراصح جوا ىلع 0 ءاللعأ

 جيرمن 3 فشك 31

 197, 245. ةيدارلا ةليقعلا حرش ىف قيتك 10

 ة#مالعلا مامالل فاشكلا حرش ىف فيشك 10“

 خمس ىوقملا ىنيوزقلا ىسرافلا نةولا ليع نب روع

 3 159. ناعم

 11, 511. فققاقدلا عماج

 ىف نوفظلا فشك 1
 آ1, 573. ىلج بناكل

 نوففلاو بتتكلا ىماسأ

 رمع نب رميعاربا نودلا ناعرب خيشال ىهتنملا

 271, 176. ب“ نس ىفونملا ىربعشمل

 37, 111. زجكملا باقك 1+
 خوشال ىونقلا باكتذا ىف ىونعما باةك 418

 7006 ىقهميلا طظعاو ل١ فشاكلا ىلع ىب نييبسح

 ومو سيئلا ام

 ند ىلع مص ع يأ عل لصفمللا ىلع لوقا لاقي حرش

 رخفلاب وعدملا ىهقفلا ىلع نب ليبملذخ نب رهع

 171, 41. 116 خمس قوقملا ىردنفسالا

 حرش ىف هابتشالا بجح نم ةاجنلا بانك ةهأ
 دحرش دعاشملاو ءارسالا بانك نم دئثاوفلا لكشم

 7, 40. ديرعلا نبا فيملت كعاشملا حراش

 ىوكنلا دمحا نب ليلخكلال مغنلا باقك 17

 37, 165. ]. ةنس قوقل

 جوت 3 سيقما باغ 1

 1, 192. حارل دواد نب دمدت ءارزولا باتك 10“

 فيرعت ىف ءافشلا حرش ىف ةينغلا ريثك 10
 نب دمحم هللا حيع نا ظفاحلل ىفطصاا قوقح

 تاكرجد ناب فورعم ا ىدشاولا فولاخكم نب وسمح

.58 ,197 

 حرش ىف سيئرلا نيعا ءالجل سيئفنلا لكك ةدم

 ىقوتملا همكالا ىكاطنالا دواد خبشلل ةينيعلا 8ديصق
 195, 545. [... ةنس

 70مل فاشللا ىلع فاشك 511

 ندلسر ند رمع ىيدحلا

.4859 ,37 

 فيطللا ديعل ر اكفالا ملع ىف راكبالا فشك 150

 7 0 ىفوتملا ىنيقلبلا

 1و, 09. اا ند نموملا كبيع نبأ

 ١ رداود فيقدو ةيلز لا رارسالا 4 31د

 2203011 كف[ ل 0 3 56 ديمدحا نب كمكم

 ة8ةلمبص_ حرش ىف ماهفالاو رارسالا فيشك 1

 117, 2. 0 ماه ند ىزعلا

 11 1 + يدللا سمت



 - - هك هج

 - ١ 1 22 1 كو ومس” نت خخ جا وس جوس ع وو سوو وم جوي يس يح مسج وج ممع +
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 نب كلملا ديع للضافلا بيذالل نودبع ىبأ

 17 4 ىبلسلا مث 6 مرضعكلا نورحب + نبأ هللا

 وحو فكاقدلا زومر ىف .قكاقكلا زوتك 956

 نب نيسدح د لابي -- ا حرم

 غيردمكاملا 0 حرق 0 زومولا زر زوذك 911

 ا“. ظخس قوتنملا ىرصمقلا ىزموأأ لمدكحم ىلوملل

2 ,17 

 ةعمللا رارسا ىف ةيناحورلا فئاطللا زفك 1
 خيشلل ةروهشملا ةعمللا اضيا هل لاقيو ةيناروذلا

 ىقترقلا ىنوبلا فسوه ند ىلع ىب هيأ ىيدلا فرش

0 37 

 ةريهشلا ةيربلا ريخ سده ىف ةيردلا بكاوك 11
 كمدحم هللا يع ىبأ ىيحلا فرش خيشلل ةدرولاب

 خنس قوقولا ىريصوبلا مد ىصالودلا ليبي عسب نبأ

551 223 10 

 71,75. ةيمورجالا لح ىف ةينوضلا بكاوك 19*

 طابنتسا ىفوه (49اهنا) اهنا ىرذلا بكوك 0
 ومو ةيوكنلا دعاوقلا ىلع ةيعرشلا ماكدالا
 711, 804. لوصالا ىف دبهمتلا هباغكل ليذلاك

 رهشملا صقكاصخ ماظن ق3 روخهملا بكوك 111

 171, 604. ريذخلا

 ل

 ميعاربا نب نيسحن ىلامالا حرش ىف ءىلءاللا
 117, 500. لييلخ ند ةزمح نبأ

 نيدلل 1 2 رصتخوم وتو لوصالا بل“ 11

 ةببجأو سلا ضدارفلا راصتخا ىف ضنأو 0 8 9111

 |. ةغس فص ىف غرف ا كيد ىبرضخ ماعلا

.0 ,117 

 فيلات باتكلاو خذسلا نيد عج ىف باهل 1

 دوعسم نب ءايركز ىبأ نب ىلع نب لمدم ىبنأ

 5111, 6067-866. دحاو كلكم قى ىك ذأ

 وسراطال عامسلا ةخامسم نع عافقلا فشك 1

111000 

 17, 418. زوذكلا فشك 0

 171, ىهلالا هللا كيع

 ةخةيفاكلا تابيبأ حرش ىف ةخييفاولا فشك 1

 7, 8. ىلع نب ليعمل

 مياربال تاقرولا فرغ ةذرعم ىلا ةاقرلا خيافك 83

 [.*. خنس ابيوقت قوتملا ىباج االنأا نب هو نب

.4 ,171 

 ىف ةيافك

 م. خفس قولا ىعفاشلا نقلملا ىبأ ىلع نو رهع

,11 

 ىبا باهشلل لجأ حرش ىف للعلا ةيافك ا

 دانسالا ندا فورعم ا نول ديع نب كدومدا رفعج

 11, 624. 71, ىموردتلا

 صفد ىبأ مامالل ةييننلا

 ىناسملتلا

 ىيكم مامالل ةيمدكلاب عورفلا ىف خيافك 1م“

 قوتملا ىوغللا ءارفلا دوعسم نب نيسح ةنسلا
 7, 221. هأا نس

 1 ىهقنألا ةظدافك 1مل“

 ىمظنل ىكرت افلخ خيرات ومو افلخ نشلك 1.
 4 ةنس هفلا ىدادغيلا ىدنفا ىضقرم هداز

 نا 85

 ىدما_كهلا حرش وع ىدعاشلا نشلك
 فيلات ىدنبشقن ىنيسأل ىيحلا ماصع ىفطصأ

 5171, 599. ([1* ةنسلا دودح

 ىماس دمك ناقسلك ةمجرت ىف ناشفلك لا

 11, 644. |.ه. خنس هفلا

 ند عاج ىلداك ىبال ةمامثو ربكلا لامك 1م

 97, 68. 168. ملسأ

 ىقذ خيشلل ةخياقنلا حرش د ىبث نعل ةياردلا ( ل كح

 ىنمشلا لكودكام ند ليدحاأ 1 ىبأ نيدلا

 يدحيصق حرش ىف رعدلا ةديرفو رعولا ةماملت
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 591 ىكرذو لطرع مواظخم ىدعاش تمغل 4

.599 - 598 .500 

 لياذل معلص ىذلا لومي ليمكلا ظفل ا.

 نب دمحم مساقلا نال مظنالا ردلا راصتخا ىف

 111, 195. 71, 271. ىقشمدلا ىواوللا نامثع

 خيشلل بّدهملا ىءاوش نم برغتسم لا ظفل !.»
 ىنأ نب ىلع نب دمحم هللا ديع نأ هيقفلا مامالا

 5371, 5. ىفاشلا ىلع

 ىلع راب خوشلل تاعمالا لرش ىف تاكل 1
 7, 335. ةيسرافلاب ىزاريشلا

 نأ خوشلل بئاغرلا ةولص لاطبا ىف عمل [.0.
 فورعم أ ىددقملا لييعمسأ نب نمحرلا دبع ديد“

 19, 107. ةماش قاب

 لالج خيشلل قرغلاو عمل ىف قرملاو عمالا !.

 آ1, 314. ىطومسلا نيدلا

 قو ةيسدقلا ةفدحتلا ىلع ةيسمشلا ةعأ [.8

 ىيدراملا طبسل ةيسدقللا ةفكلا ىلع ةقيلعت
,11 

 فرش خويشلل اهميسلا ىف ةروهشملا ةعا [.*
 ىتوقلا ىنوملا فسود نب ىلع نب دمحا ىيدلا

37,0 

 خيشال ةعادقلا تمكن ىف عل 0ع
 37, 385. 1[ ةنس قوما ىطويسلا

 نوحلا لالج

 خوشل ىدراق مث لب رعو ىكوذت تغزل خيهل [.أو

 2 خدس ةذع غرف ىدنغأ ثتعسأ) تمكام هالسالا

.5 71 

 19, 148. 4 راكفالا حقاول

 95 راوذالا بانك رصنخم وو راوذالا عم «مأ فاول ل“

 0 ند لجأ سايعلا ى أ مامال راكذالاو ةخيبعدالا

 6 950: 117 مش . قرشا ىفالط سفقلا أ نبا
30 

 ىبرع وهخهملا بكوكلا جوش ىف ودوغتلا عماول اركز"

 ىعناشلا قونملا ىفاعسالا محكم نب قايلا كبعل

 171, 004. (.1 خنس دغلا

 ةيتاقلا ىو نامل ماورو نانجلا جئاول 4
124 

 نب ميعاربال بابحالا ةفحم حرش ىف كاين 1

 11, 219. |.8, ةنس دعب قوتملا ىلا اللا نب كمحأ

 باتالا ماكحا ةفرعم ىف ةذسلا مرش باهل [..0
 نسل ىب هللا دبع مساقلا عا مامالا >يشال ةذسلاو
 11707 ىيفاشلا ىطساولا لولا دبع نبأ

 لالك) ىرودقلا رصتخم 5-7

 0 ىدؤيبلا نشل نب رهطم ديعس نأ نيحلا

 7-5 0 بايأ 0

 مهعاربال فيرصقلا ف دودصقملا َح رش ىف بايل [..*

 271 92, لوسر نبأ

 سال 0 توذاو صنم وعو توقأ تالا أ.

 ىودل ةشمدلا بيطخ نب ديا نب دوم ءانثلا
 3 581. م” ةنس قوتملا

 ءاقيلا

 1 خس اا ىروكعلا نيسنمل ىيك ىب هللا ديع
 57 100١

 ىبدل لود بيدع بانك دعو بادآلا بايل 1: 51

 ىكرت بطلا ىف ةيودالا ةغل ءايطالا ناسل [..

 571, 626. لدا

 نس كنعهرف تمغل ةمجرت وهو مجت ناسل ا.
 971, 555. ||". ةنس ىقوقملا ىروعشب ريهشلا ىدففا

 موظفم ىدراف فئاطل وهو نيلوصالا فئااطأ 1
 7و 7

 ءارعشل تاهبا رئاظن ه لامخلا فئاطأ ا.

 |... ةنس هيترو دفلا مجكلا ءابدالا دحاول مجت
7 ,11 

 571, 555. ىاكأاز ديبع فئاطل اا

 ىدهم ىب دعس نب دجال ةيدالعلا فئاطل !.]»
 1711, 7. 0 ىلامثعلا كوصلا كيع . نبأ

 هللا ليع ركد ى ىضاقلل فراعملا فكاطل !.(*“

 ىللاعتلا كلا 001 ىلعو رهاط نب ليحكم ىبأ

 7711,0868. .بوسنملاو فاضالاج موسوملا ةباتك

 مميكلا بقأ وعو فيطل [.[2

 977, 028. ىعذلا

 711, 980. ىواوملا متسر تمغل ا.د
11 
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 ىف مصقول حلل ع 3 نيقملا نقم شا

 171,508. !1. ةنس هفْلا 6-0 هداز ميقتسمب ربهشلا

 مجارذ ىلع مالك ومث ىزاوقم لهقو ىراوغم 1.5"
 دمحم نب ىلع نيحلأ رصان مامالل جدصلا عمال

 1115 ىلارحنكسالا رهيخهلا نبأ

 ىببا نبا مامالل ةوعدلا باد [.8*

 0 هللا جبع ركب

 17,579. "مآ

 راصتخا ىف نارقلا ز راج ىلا ناسرفلا زاككم !.*

 7000 ىطووسلا ىويحلا لالج خببشلل نارقلا زاد

 لكيع نب معيظعلا ديع نبحلا ىكول ىلاغس ح سلا

 111, 028. "ه1 خنس ىفوقملا ىرطغملا ظفاتمل ىوقلا

 ىبا اهذدلا

 دس ىفوتملا ىدادغبلا ليوكام

 درد# وهو عذار لا سل عداديلا 5 ار

 كاستل عشار هتنلأ بجمذرد ىف عئافصلا عشادب حرت

 11, 286. ىرةسانملا دوعسلا نبأ نب هوا ىب ديد

 ىبأ ىضاقال محا ماما بقانم ىف دردم 1.5«

 ءارقلا ىلينألا ىلعي نأ لمكم نب دمحم نيس

 0. 51: 11410): 117 1555 0 دبيعهشلا

 روذ خيشلل ردعالا ىقتلم ىلع رهذالا ىردم (.5,
 همتا ىسنهجلا فيملت ىرداقلا ىاقابلا ىلع ىيدلا
 0 104 9151ه مس

 باقلالاو ىدللاو ةيسنلا ىف باصنلا ىلدم اع
 ومهشنلا لايكحام ند نويحلا لايعدسي ناهماسل ىبرع

 71, 614. ]| ةنس هدفلا ىدنفا هداز مهقذاسمب

 لصفملا ىلع رصغخق#و ططبسو حرش وجو الري“ أ.ه.

 871, 38. 11 ةنس قوتملا ىمزراول لضافالا ردصب

 ىف رابخالا عمجام

 ود هللا بع نب نسح ىب ديد رايخالا بقانم

 37, 390. باث ةئس قوتملا ىنيسمل مساقلا نب دم

 ىنعي بابيدالا عم أ.هأ

 ىكرذ رابخالا فيبرعد ىف رابخالا عمدم [.ه“

 آ971, 533. |! ةذس هفلا ىدذفأ ديا جاكال

 ضرافلا بأ رهع صفح ىبا ْح يشل فوصتلا قي

 11, 85. 7*1 خد ىوتملا ىوهذل

 ىحوذلا صف 0 3 ىدحوبسلا ع عمأ عماول مار

 [[]*ر#“ دس قوغملا ىردلقلا ىلددلا ليوا م

 171, ٠

 ٍِ ميشال

 لليد خيشلل ةجرفخألا راوسأت خجكهللا عماول اركرال]

 19, 552. 18, ةنس قوتملا ىكحلا لءحم ىبا

 م

 جام نبا ننس ىلع ةجاشل هيلأ سمت ام [."#
 ا ذاشلا ع رقلطا ع نبأ ىلع ئ . لردع ىيدلا جارس مشا

 111, 621. م, ةذس ىفوقلا

 ىلع بال تالالاب ليلا تايباغلاو ىدايم 1.77

 111, 389. ىشكارملا

 راوذالا 0 بيتوت ف. رامزالا قرايم 1.

.0 7 

 ليداسألا عورذ ىف وتو ىقتنألا فوردو

 كيع 0 فوو ءلأ ىلع ب ميه دال ' عكاقولا رداوذو

71, 

 يمسح نب ىلعل لوصفلاو و دا ىلع

 ىغتيم ]0 |.

 نر 0 قوقملا ى ةّممدلا د

 ىبال رظاخملا ضور راصةخا ىف ىعغفيم ل رون

 كود ند ا نيد ل نميز ةاسلا ىضاق كيلولا

 ماو خمس 0 ىبادل هعمل نواب رهمهشلا

111, 

 قورزاالا لكيبيعسأ تيوتا اقر بيعي 3 ىغتيم |,“

1117 

 موظنملا 4ع ىدوشلل وتنلا ىوردو روآبم 1

 ىضر خحمشال ةلمم اةللمب ع3 حرش وو ىدوعسلا

 قوتملا لينال نبا ىلخل ميعاربا نب مد نيدلا
 17, 4. 7 287. 1| دس

 طو همم ىلع حرشلا ىذعوب ىركهلا طوسيم | لرب

 رهاوخ فورعملا ركب ىببا مالسالا خيشل ىلامودتنلا

 37 305 هذأز

 ىيدحلا زعل لوطملا ىلع ةيشاح قو نيبم !.*
 رباج فورعملا و ب ىبدأ نب دمدكم

7 ,11 

 قولا ةعامج ن

 م11 نس
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 نيدلا لامجن لوصفلا حرش ىف لوصحم 4

 هللا كيع ند زابآ ند اراب نب نيسح لطويدكم ىبا

 117, 439. اما خذس قوقل ىودنلا

 111, 47. ىنامالا ررح حرمت ىف ىصخم

 دهسأ لاقي ىكقو ةخموظنم خل ةيدومدكام 1.16

 111, 576. نايبصلا ةكس

 ىذسا ىف كلاسلا ريس راصتنخا ىف رامكم 1
 111, 637. كلاسملا

 لامجل ىناهتلاو رابخالا ىف ىناغالا رافكم [..

 ءأأ ةذس قوقملا ىرادصنالا موكم نب كمكام نيدلا

.7 ,1 

 نبدا كحام لضفلا ىبال ىوذفلل راضخكملا ا.د

 4 ةماس قوقل ىقنأل ىلصوأ ا دووم ند للا ليع

,7 

 عئانملا طقل راصتننخا ىف عئافلا راكم ربا“

 دمحم نب نمولا تبع جرفلا ىبا يشل كلا ف

 7, 28. نو نبأ

 فقحا ميك ةيوبنلا ةمكحلا رصتخم [..“
1 

 قزيدرجغلا ديحوال ىدراف ضورعلا 3 رصنخت نع

 1آ7, 5.

 ثلاقلا مسقلا راص خا 3 رصغخم لا رصخخم أو

 حوصن نب كيدكملا لمع خيشال مواعلا حاتفم نم

 571, 24. ليئارسا ىبأ

 1971, 600. تاصوصخلم ا.“

 خيشال مرتلملا طقتلمو مظتنملا رصقخم ا.

 هقلا كفنص«م ريهشلا وحكم نيدلا ءالع نب ىلع

 1971, .167٠ مب. ةنس

 ةيفسنلا ةموظنملا سرش  ةياورلا فلتكم [..»
 771, 197. ىبسوالا نامثع نب ىلع مامالل

 ميلدسم جيكص عماج ىلع تاجرخم 1

.5 .544 ,11 

 ليكم رهاط ىمأ ءارجأ خو تايصاخم هع

* 124 

 ىلوولل رححالا ىقنمل حرت ىف رهذالا عمجام (.ها*

 نمرلا دبع ةيمورلا ركاسعلاب ةاضقلا ىضاق ةمالعلا
 ىذكابشب وعدملا ناهيلس نب لومدكم خيشلا نبا

 7971, 105. زم ةنس قوتقأللا هداز

 فيردنال سصودففلا جرت ق3 نيركلا عمجام [.هنغ

 3 مرمخنذو ممم كلاب رميجثنلا ىنالوالا ىنيسالل رصان

 197, 431. 15. نس ناضمر

 نيز مامالل ةيلينأل هقف ىف ناوبلا عمجام ادد

 قوهبلا نبا ريهشلا نسحلا نب همكم نيدحلا

 5711, 873. ىرغزالا ىرصملا

 اظرشعلا تاءارق ق زجوألا رى 3 مظن ةرهجام ا.ه

 هلد نب ىهدحم نو جوا مراكملا نأ نبا خوشلل

 37, 367. 91ه“ ةخنس قوتملا

 باهشلل ادنلا رطق حرش 3 ءادنلا ببيكام [.ها

 ىهكافلا ىلع نب ديا نو هللا ديع لال ىب جحا

 197, 563. 1غ ةذس ىف هفلأ

 صن نسل ىبا مامالل مالكلا ىسادم .هد
 1711, 874. ىلاغيغرملا ىسمل

 هيقفلل فئارظلا فقئاقرو فئاطالا نسا 1.1

 7711, 874. ىفاشلا ىفياطلا نامثع

 ميركلا ديعل طقف نيوارعزلا ىلع تامكادم ا.

 357, 194. ملل ةنس هينك رابأل طبع نبا

 نيس هللا يع ىبا ءازجا قو تايلماحك [.1|
 آ1, 599. ثيدحمل ىف ىلماكل ليعمسا ىبا

 بحاصل سرفلا ةغل ىف نيفراعلا بوي [.1

 ندر

 ماكحالا ثعيداححا ىف ماملالا ردصتنخ *) روم[.
 ةمادق ىباب ريهشلا حا ىب دمد نددحلا سمدل

 1, 421. 56 ذنس قوتملا ىينأل ىددقملا

 *) 7, هت 11552. كيد 0 2 16علات1“.

 نوعاولا هاور ام باك راصةنخا ىف لصتكم !.4ع
 77, 852. ءاملعلا ضعبل نوعاطلا رابخا ىف

 7/1,38.327.دمح هجاوخ كيناسا ىف لصد م
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 هقفلا لوصا ىف ورسخ النمل تاقرملا ترم 1.1
 71ص

 ىلومال حشوملا حرش ىلع ةيشاح وهو حشرم !.1*

 57, 8. ىناروكلا ليعمسا نب دمحأ

 02 نييلتاطتا كيشر) نييلاطلا كشرم

 سمشل ىداهلا داشرا حرش ىف تشرم 46
 1, 4 ىراخجلا لايكام نب للوكام نيحلا

 نىسحلا ىبال ىنوأا رصتخم حرمت ىف كرم 5.٠

 7, 462. ىزول

 ا 10 ىديبألا نيسحدح روم انالؤمل

 ىف ةيسراف ةلاسر ةمجرذ كو ءامهسلا تاقرم

 1م, خذس ىفنوتملا زدورذ ىلومال خيبكورتلاب ةحيهلا

,111 

 تادالجدم عبرأ ل ةاكشمولا حوت 3 اناقرم أ

 ىورهلا لمكام ناطلس نب ىلع نيدلا روذ خيهشلل

 نوذيإل ةاسلس لح ىف نواب باوصلا حزم 1
 ىنيروبلا نسال بيدالل ةيدشكمرقلا مرش ومو
1 ,17 

 فكاقدلا زنك مظن ىف فئارطلا نسكتاسم ٠
 فد ىنوقولا ىلا مهلا ىلع ند لويحأ مجصفلا نبال

 37, 251. هم

 مههاربال فقئاقدلا زنك حرش ىف صلخةءء سم 1

 ةنس بجر ىف هذع غرف ىفنأل ىراقلا لمكم نبأ
 نأ

 لاعفالا مسق بيوبن ومو لاوقالا كردتسم !!.
 نيحلا ءالع خيشلل تيد 3 عماومل عمج نم

 ىقتملاب ريهشلا ىدنهلا نيدلا ماسح نب ىلع
 آآ,

 لالج جيشلل ىراوإل رابخا ىف فرظتسم ا!“
 7, 525. 10 ةنس قوتملا ىطوبسلا ىيدلا

 571, 556. خيراقلا ىف فرظتسم 11.5

 ةيمورجالا: ظافلا لضف ىف ةيموهفم اب ليقتسم ا.ه
 ىكلالا لمكحم نب للوكام نب كلمكم هللا دبع نبال

 َّق ىجدذلا صاخدملا سايعلا نب ىمولا لديع نبأ

 11, 600. ثيدحلا

 دابعلا مفاخم مجول ىف داقنعالا جرادم أ.دأ

 ىسببكيلأ سيردأ نب دمكم لحضفلا نال داعملا ىلا

17119 

 ةيناحور بالجكتسا باتك ىأ سيطادم ا.ه
 37 39, سيلاطاطسرأ رهسغفد سمرو لوق نس مداهيلا

 57100. ىلا ةدالو كل 3 ىومجك نس.ح للم !.م)*“

 ىبال ريبعتلا ملع رصةخم وهو ليخدم [.ماع

 9, 68. قئافلا بااط ىبأ نب ىلع ىلا

 مامالل ثيحمل لوصأ ىف لييلكالا ىلا ليخدم ادد
 مداحلا هللا ديع نب محكم هللا دبع ىبأ

 1 302. م خدم قوقملا ىروباسونلا

 جاحلا نبا مامالل لامعالا ةمتن ىلا لشدم اك
 ىردبعلا ليوك نب ليمكأ نب للود هللا لبع ىبأ

 7, 474. ب خنس قوتملا ىكلاملا ىسافلا

 ورضن نسحلا ىبال نيبعلا باقك ىلا ليخدم ا.د«

8< 

 حرش ىف ضراعلا فشالاو ضكئافلا ددم !.مم

 ىومحلا ةيطع نب ىلع خيشلل ضرافلا ىبأ ةيدات
 ( 1. 11) 180 ةنس ىفوتنملا ىنيهلا ناولعب ريهشلا
117 

 دئاوزلا نم ىد فحلا اهل دئاوفلا جردم أ.ه

 ديزيابل بارعالا ماع ىف بابلالا تعلا لا حرش وق
 57,000 ىوذوقلا رافغلا كيع ىبأ

 يشلا ىلوملا ةيشاح كو نافرعلا رارسأ قارم

 قوتما ىرازاد تاب وعدا ىولموشلا نامثع ديس
 خدافلا رميسفغت ىلع ةيكرتلاب |(. ةنس دودح ىف

 911, 678. خلا نيلماللا لوح هلل حل اهلوا

 بارع "نشكو ”ةتاكرلكلا» بكاذع :تأرما 1
 نيس تاقولخاا بئاجت ةهجرذ ومنو تادوجوهلا

 لبععماب رمهشلا هجاوشل ىفطصم لمد نب ىدنفأ

 171, دول. [1.1 ةنس دغلا اشاج
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 بأ طظنئاحكلل مماسم ىلع رك نسم ا دكديضسم !||

 5. ةنس قوقألا ىقاهفصالا هللا دبع نب دكمحأ ميعت

 11, ة4ق.

 ةيرمدل ةديصقلا حرش ىف قاوذالا براشم 1!!!

 ةنس قوغملا ىلاطوهلا باهش نب ىلع ديسال يسراغلاب

 17, 537٠١ بم

 37, 591. تاحراطملاو عراشم 1

 71, 101. رصتخام عرشم 11.

 37, 585 حايصملا حوش ىف ةاكشم اا

 دللا دبع نب كمحت رابالا نبال ةلصلا لكشم ا[

 11, 115. 101 ةنس قوقملا ظذاحل

 بابعلا نيب عمل صيخلت ىف ملعما ىوشم اا“
 دبع نب دكمحأ دمحم نأ نيدلا بانل مكشلو
 11, 021.781 ةنس ىقوقملا موقكم نباب فورعملا رداقلا

 جحكصلا عماشل جيرمن وغو عماجلا جباصم |

 ىنيمامدلا ركب نأ نب ىمحم نيدلا ردب ةمالعالت
 11, 529. دل ةنس قوتملا

 مالك نم ةغالملا جيهفل نيكلاسلا حايصم أه

 ىلع نب مثيهل ةغالبلا حهذ رش وهو نينموملا ريما

.8 ,5171 

 حاممصم !

 ىفوقمولا ىقاجردل ليوكام نب ىلع فير.نلا كيسال

 215 17 لا كنك

 مولعلا جاتفم ىنعي ماتفملا رش ىف

 نب ىمدكم قداصلل ءاهودكلا ىف حاجبصم ا

 37, 288. ىدويمتلا ليمأ

 ىروغاتيفلا سوداشرال ةءامجلا فكحصم [!+
,111 

 ركفلا ةيخأ حرش ىلع رثالا لعأ جحلطصم ا
 قوذملا ىراقلا ىورهلا لامكام ناطاسلا ند ىلعل

 171, 316. !.* ةخذس

 عئافلا حرش ىف ىفصتسملا وه ليقو ىفصم ا.
 كدمداأ ند هللا لديع تاكوبلا ىبأ ممامالا خيال

 717 2920 نإ. طخ قولا ىفسنلا نيدلا طظذاح

 ىقوغالا نرغملا ىودكخلا ىسلدنالا يعاولاب فورعأا

 271 74 موز“ 00

 مامالل مظعالا ماهالا لامادبس مم رحت نكننذةساا أ.

 ىترقلا للوكام ءامضلا ىبا نو لكدودحاأ ءاقيأا ىبأ

 37, 538. ىكملا ىودعلا

 فيرصقلا حرش يضوتجب فيرشقلا ةيجوتسم |[.

 فو رعطأ ىباذل ميهأوبأ نب كمكم ىلومال ى رعلأ ىأ

 19, 208. 1/1 ةنس قوقملا ىليخأمل ىباب

 جرش وهو مالكلا لئاسم ىف مالللا كلاسم ا[.
 11, 169. ىنيدبالا اشاد قنحا راوذالا علاوط

 نبا هللا يع بقانم ىف ضشرالا كملسم 1

 نب كمكم نب ركب ىبا نب دمحا خوشال لدعسأ

 71, 157. يزوملا ىماسلا ىرقملا ةمالس

 ليقو نييلاطلا دأز لبقو نييلاطلا كلسم ٠١

 ةنس قوقالا ىهلالا هللا كيع خوشلل نيقامشملا داز

 111, 529. م4

 وه طسوتملا كسنملا ف طسقتملا ىلسم ااا|
 ليكم ناطملس ند ىلعل كسانولا باي حرقت

 9,305.571,135. |, ةغس ىفوغملا ةكم ليزذ ىراقلا

 ةلباقملاو رمأل ىف عنقملا مرش ىف عمسم ا[!
 نب دامع نب كوكم نب دمدحا نوحلا باهل

 ماو ةغس قوغلا مكاهلا نباب فورعما قارعلا ىلع

5 ,71 

 ند فحم ا ند بوقعي ةخذاوع لكنا كدنسم |!(

 قوةملا ىرودا سوفا ىنئارفسالا ديزي ند مهعأربأ

 87: 538. 1*1 خس

 ىلصوملا ىلع نب دكمحا ىلعي نأ نسم ا[
 37, 588. 1".؛ ةذس قوتملا

 جك عماج ىلع جرم وغو جحعصلا كنسم !ا!ه

 ىروباسمفلا لايدكام ند ليكم ركب كال مهام

 11, 544. ه1. «. 7, 5483. ىنتارفسالا

 عماج ىلع جرم وعو جحكصلا نكنيسم [!5

 قرود هللا لبيع ند كودكحام ركب نال مهادسسم جدك

 11, 54/4. )ع خنس قوتملا ىيفاشلا ىروداسيفلا

7 616 
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 ىفاموشلا ماممالا البقع ىلع ىفاجالا لقنعم الزور

 197,215. ىعفاشلا ىدمدالا ءاقيلا نال

 1117 1312- ني مس قوقملا ىفاشلا

 كيع نب نمكم رمص ىببال ءارعشلا معكم اعف

 عم خنس قوقملا بلعت مالغب فورعملا حاولا

,17 

 ىف رودكلا وغاوج سرش ىف رداوجلا ندعم ![5:

 قوشملا ىنيمامحلا نب ركب ىدا نب حمد ضورعلا
 11, 641. ماع خس

 ةمالعال لوصالا جاهنم حرش ىف لوصوألا جارعم ام

 5971, 217. ىكيالا نيدلا دج“

 ىف برعملا ىوردو برغملا لوطم وهو برعم 81
 37, 6549. برغملا حرش

 بوعوم روصخم ىبال بوعم ا هل لاقيو تابرعم أو.

 قوتملا ىدادغبلا ىقيلاوأمل دمحا رهاط ىبا ىبا
 77, 632. هزع] ةمس

 7, 640. رابغلا باسح ىف ةثوعم ااها

 خيشلل تاماقملا ىلاعم ىف تاماقملا قاغم !اه»

 نب نهحرلا كدبع نب كمكم ديعس ىببأ مامالا

 قور-دو 2كدذبلا ىذدوعسملا دوعسم ئب لليكام

 آ/1, 62. هدلع ةئس ىفوتملا ىهي دكنفلا

 دماج ىبال برغاا بثاجت ضعب نع برغم أ[ هز“

 19, 190. ىسادنالا نجرلا دبع نب دمحم

 يول ىبال معاص ىذلا ءامسأ ىف ىنغملا ا[ه*

 نيحلا داعل بذهملا ببرغ حرش ىف يذغم [[ةد

 قوقل شيطاب نواب فورعمل ا هللا ةيع 2 ليبيعمسأ

 771, 274. 400 نس

 ىقنملمعو ندردكلا عمم حرمت ىف ىنغم ااهأ

 7, ىبلخل برقالا ىف دكيدال ندرهفلا

 ةابامدل عورف 5 قربك وصتخ حرش 5 ىنعم أ]ةهأب

 نبأ كيكم نب كمحاأ نب هللا دبع نيدلا بقفوا

 7, 443. 10. ةنس قوتأا ىلبنلل ىسحقملا ةمادق

 رمع نب فسوي ىيدلا سمشل تاروضع ااا"

 171, 146. ىضورامكلا قودصلا

 771, 211. ريغصلا نوغضم ا

 ريسكالا ىف رصتخم ةماعلا ىلع دب نونضم !ا*“
,7 

 وهو تاريذل لثالد ءالج تارسملا علاطم **#

 خيشلل راونالا قرأوةثلو تاويل لثالد ىلع حرش
 فسود نب ىلع نب لكيمحا نب ىدهملا للوكام

 111, 280. ىرصقلا ىسافلا

 راوذالا قراشم حردتا 3 ةيوفطصألا عئاطم | و

 دوعسم نب دمك نب ديعس مامالا خيشلل ةيوبنلا
 7و 546 هم ةمس قودملا ىقورزاكلا

 فئاقدلا زنك حرش يف فئافلا بلطم اا“

 ىسبعلا نةولا لبيع نب دا نيدلا راج خ+مالعلل

 5772 ىفنل ىريدلا

 عنقملا مرش وهو عفقملا باودا ىلع 2 اا ْ
 نب ىمحم نيدلا سمش خيشال ىليندل عووف

 ىلبنأل ىودكنلا ىلعيلا ليضفلا لأ نب جقفلا لأ

 571, 97. 1 ةنس قوتملا

 ءابركز خيشلل ىجوغاسيأ جرش وخو علطم اا*“م

 1, 504. (؟) 11 ةنس وذا ىراصنالا لييكام نبا

 نب ميحرلا كيعل ىقلتملا حرش ىف لداعم زو

 571, 0 ىشعرااب وعدم ا ناهملس ىب ركب ىببأ

 متفلا ةروس ريسفت لوا ىف زارانلا ىقاعم !1*.
 ىداسيلا لاودكام ند دوعسأأ نأ ىلوملل فاشللا عم

 37, 191. 9م“ ةنس ىقوقملا

 رخن مامالل ةلدالا عا ىلع ءالمأ وهو ماعم )عا
 87, 3380 ك. 612 طنو. ىزارلا نيدحلا

 خيشلل 0 ىوذ رابخأو م»مالا ماعم اازرازإ

 بيبطلا كرر مهسا.5 نإ لود أ ىيبحلا فنوم

 197, 289. ةعييصأ ىلا ىباب فورعملا

 حمل وو نارقلا زاجل جيرمن ىف كضتعم !(2*

 ىناجرإل نوحرلا كيع نب رهاقلا دبع خحوشال 0

 آ1, 351. 505 ةنس قوت
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 راكفأ لصحم ىنعي ليصل حرمقت 85 لصقم أ.

 ىناالا رهع نب ىلع خمالعال نيرخاتملاو نيمدقتملا

 7, 422. امو ظةذس قونملا ىقطنملا ىنيوزقلا

 ملعل ليصقملا ةيارد ىف ليصفملا ىلع لضفم ا[:]
 قوتملا ىواخسلا حمد نب ىلع نسل نا نيدلا
 3571, 39. 41. 1“ خنس

 دكيع مامالل ملسم بيرغ حرش 3 مهفم

 1 247 هز اخس قوتملا ىسرافلا ليعوممأ 0 رئاغلا

 ةخينالا خةمدقملا حرمت ىف ةيبئاشلا ةوهفم !!)*

 ىلع نب نيسح ىبدلا لاهجح خوشلل ودكفلا 3

 771, 87. 10, خنس دفلا ىصخل

 ىلع خيشلل ىنغملا مرش ىف ىنغم موهفم !1*

 571, 606. اه“ خنس هفلا هداز ىونردالا اضر

 نم. رأأ دكيعأ دمعات لذي حرق 3 لبفم أنه

 5771, 590. ا... ةنس دفلا ىدنفا

 ليدأ ورهع نال دييردتلا جرش ىف جيفم ازا

 11, 203. ناب اس قودملا ىرصمأا لايام نبأ

 ىنثم نو رمعم ةدببع ىنال فاردتثالا لئاقم از

 371 45 ا خمس قوقملا ىوحنلا ىرصيلا

 بار.عءالا دعاوق حرمت ىف بايلالا كيصاقم اأن

 1, 059. نيرخامملا ضعبل

 نيولاطلا حصاقم راحة ا ىف صاقملا حصاقم ([1

 ىجحلا دم نب دم عيشلل مالكلا ملع ىف

 511, 49. 920 ةذس ىفوقملا

 ري ةيريرال تاماقملا ىلع ةيرهودمل تالاقم اا.

 از" خنس قوضلا ىلدملا رساملا ىيحلا جات نب ىودلا

,71 

 رهجألا سفورا ةيبطقلا عافترا خا ىف ةلاقم ادا

 مثوهلا نب نيسح نب ( ىنسح هرسف 5. ةدحرش )

.6 ,51711 

 ىلع ىناومأل رظردابلا رخ لامعتتسا ىف ةلاقم امل

 ند ليو نيدلا رد خوشلل ةمدتاخو لوصف خد

 نيل هلوا غنس قوقأا بوبطلا قوصوقلا كمدحم

6 ,5171 

 جاهنأ ىناممعلا ضشارف حرمت ىف لافقالا عتافم الاخ

 مزراوذ ىف غرفو ىتكاوسلا ناميملس ند مها ردأ نيحلا

 117, 407. ابا ةنس

 ةيرحلا نيذاوقلا تابثا ىف ةيرخلا جتتافم

 ءاملع ىف رخافملاو رثام ىوردو رثاذاو رخافم ا
 باعولا دكديع بداوه ىبأ خوشال راعلا نرفلا

 1“ خمس قوتملا ىعفاشلا ىقلارعشلا لكيدأ نبأ

.340 ,7 

 ناتو ممم قوتةملا للاكللا ىبيطخل رفظم د لليد

.4 ,11 

 تارصغخملا عماج حرمت ف عماجلا حاتفم الزاد

 11, 574. مل“. خنس كلو ىذلا ىفاشلا

 رمغصأا ىواكلا حوش ىف ىواكلا حاقفم ذل

 ىزراهلا نب مميحرلا دبع ىب هللا ةيع نودحلا فرشلأ

 111, 7. م ةنس ىفوتملا يفاشلا ىومأل

 باسدل ىف ةلاسر ملقلا بابرا زوذك جاتفم ااه

 ىبسراف زوفكلا حاتفم اضيا هامس ميعاربا ىب ليلخ
 ا دل

 حرش ىف زوهرأأ حابصمو زونذكلا حاتم 101

 نب كويداأ نفذ نيس ةيسدقلا نيعبرالا تيببرلح>

 197, 33. ىزيربتلا دم

 لحل ىف ةمدقملا حرش ىف رظنلا حانتفم
 ىدنقرهسسلا لمد نيدلا سمدشل رظنلاو فالدلو
 371, 80. 11. خذخس بدجر ىف غرذ

 باقكلا ضماوغ حرش ىف باوبالا حقفم 1"

 فورعملا ىلوبشالا ىهيضحعلا ىلع نب ليام نبأ

 7, 99. ىوكفلا فورخ نباب

 نيحلا زعل لوطملا ىلع غيشاد وهو لسصفغم 8
 ةنس قوذلا ةعامج نبداب فورعملا ركب دأ نب كءكم

 11, 407. م13
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 ليكم نب نوهحولا لبيع ديز كا دعاولا خيشلل

 571, 78. 1494 ةنس ايح ناك ىروجانلا

 هللا ءاممسا صاوخ حرش ىف ىنسالا كصقم 0
 117, 25. رصم خياشم نم دحاول ىنسأل

 قاعاسلا ىبا ناويد وهو لينلا تاعطقم 4
 111, 240. "ع ةنس رصمب قوقملا

 حاضيإلا رصغخ حرت وو ىدتةجوال ىفتكم 1

 هرلهع نأ نيحلا لامج خيش زاجيالاب ىمسدلا
 ةنس قوتملا بجانملا ىباب فورعملا رمع نب نامثع
 1, 512. ع

 771, 607. ىلذاشنلا ىسفخل نا بونكم

 خمشو ققوراف جا خيشال ةيسدقلا تابوتكم 8
 171, 563. ديكحم

 ققوتملا ىقنأل ىنيعلا لدحا نب دومحم نيدلا
 97 4988. ممم انس

 ى:ىدخاولا نسال نال ىنتنلا ناين ل
 5711, 902. فيظأ لكم

 حرش وهو رابخالا ىقتنم ىف راكلا ىقتلم اان.“

 دومكم نب دمحم رخافملا نال ةيفسنلا ةموظنلا

 771, 196. ىديدسلا

 فراع ىال ةاضقلا نيعم ىف ماككلا ًاجلم اراد

 جاحلا ديسلا ىلوملا نبأ موصعم ىمحم ديسلا

 اان“ نس ةقدلا هداز ىلعلب ريهشلا هللا دبع
71602 

 دمك نب ىلع نسحلا ىنال ًأطوما صخلم !.
 5971, 266. ىسباقلا فاخ نبا

 ىبأ ليوكام ىب ماهل باسنالا ىق كولملا ا.ه

 1, 455. .* خاس ىفوقملا لكلا بئكاسلا

 ردع نيدلا ندز خيشلال رابخالا نومع اضوا هل لاقو

 14 ةنس قوتملا ىلل عاكشلاب فورعملا طم نبا

,17 

 ليلعت نأ ىف “ تامدقم ىف ١ خلا نيهلاعلا بر هلل

 فقيرطو ىذلا بزلل ل 0 زداج رهغ ساو

 نع (8, سفورلا) سيئرلا هلقذ ام * لضاب ةلكاشملا

 ءىتن ركذ يف ٠ ةضايرلاب تمعضو ةيودا ف سوفملاج

 ركذ ام صيخات ىف ؟ ردزدابلا رجل عفافنم نم
,1711 

 رمعشلا ءام نم دربأ حارقلا ءاملا نا ىف ةلاقم ادا“
 5971, 51, بيهيطلا سكب نب ميغاربال

 ردوج ةييكلا نأ لاق نم ءاطخ ىف ةلاقم !اه*

 هللا كيع ند نييسح ىلع ىنأ سيكرلا خيشلل خلا

 571, 52. م خذس قوقملا انيس ناب فورعأأ

 ىارغط حام 3 روخنذمو موطظغم ءدلاقم امم

 171,628. رعاشلا نييسح ديس ىبعول لجأ ناطاس

 كوحال وكفلا ىف حابصللا حرش ىف حيلاقم 4
 ندأ ةفس لبق هنع غرف ىدنإل نب دومكم نبا
.58 ,37 

 11, 557. ىدبمح تاماقم طم

 ىيدحلا رون خيشلل لبالاو ليخكلا خماقم ا!ادم

 ا 06 بأآ ةدس قوتنملا ىباذل ببيوح نب اح

 ىسح ىيدلا روذ خيشلل ةيدرطلا ةماقم 1
 571, 600. با ةنس قوقملا ىلأل بيبح نبا

 للود نب رهع ىلع أ لضافلا خيشلل ردرعلا باذاآلا

 57, 194. ىنوكسلا لزياخ نبا

 ظفاحلل ءافشلا ظافلا للح ىف ىفتقم 11
 ىوبأ لخمس ىبادل لليكام ند مه أ ربأ نيحلا ناعرب

 17, 600. ماا خذس قونملا ىمجكلا

 كفازلا خمشلل لوصفلاو ةهإل ف ةمدقم [[9
 ناك ىروجانلا كويحم ند ىنهحرلا دبع كيز يأ

 ىف ةيسونسلا مرش ىف ةيرضفلا ةمدقم ![1*

 هقلا ىسوم نب نمولا بع ىب هللا دبعل دئاقعلا
 71, 597. اأو نس

 لزا-ة.ه-لاو اهباسدو موكانلا ىف ةمدقم [[5
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 ركبالا ىقتلم ىنعي ىقتلملا حرش ىف ىقتنم 11.
00 ,571 

 ىدنفا ىفطصمل ىقتلملا مرش ىف ىقتنم ا

 771, 009. [.11 ةنس دفلا رمع نبأ

 وكب أ ءازجا نم ريغصلاو ريبالا ىقففم 11

 11, 598. ىرابذالا متيهلا نا ىبا مساقلا ىب دود

 هاشل رحالا ىققلم سرش ىف رهنالا ىهتنم 115
 ىفذل ىقيدصلا دوعسلا نا نب دحأ ىب طءكم

 771, 105. [..* خنس هفّلا ىرتسانملا

 ىقنممل ىطاشمالا ل١2 نب دومكم ءابطالا سيئرل
 871, 258. ما. ةذس كلو

 عماجو راصبالا ردوغن جودت 3 رافغلا جحدفم النار

 ىفوتملا ىفخأل ىزغلا شاترمت ىبا ها ىب هللا
 11, 453. فلا لعد عبرأ دس

 ىنعي خةمدقملا لتاسم مظن ةوظعاملا خم الراراإ

 ليا ند باعولا ديعل ةولصلا ىف ثيللا لنا ةمدقم

 رصذ لأ نب ميهاربأ ند هللا ديع نب كويكم نبأ

 ىراصنالا ىلاوذعلا ركب دبا نب هامشبرع نب كمحم

 71, 78. 1.1 ةنس قوتملا ىفنخل

 بارعالا ةكلم مرش ىف بارعالا ةكنم 0
 قوقما ىرصوملا ايجرس نب دمك نب اكجرس خيشلل

 571 111. ابمح خذس

 نب ماشهل باسنالا ىف ةلزنملا لمقو لوألا 6
 1 455. )1. خدم قودملا ىللالا بدئاسأا نبا ليج

 ليلخلا رصتخم راصتخا ىف ليبنلا هرفم 5
 لايكام ند ليدأ ند لايكام للضفلا شا طظئاكلل

 37, 447. ماظا* خفس ىقوقملا ىلاسماتلا فقوزر# نبأ

 مهيردلا نو ىلعل ىممعملا ىف ةموظنم ازرق

 5971, 30. ,كلا* حنس قوقملا ىلصوملا

 جال عماولل عوج قباعت ىف عئاوملا عفم ااناراإإ

 ىناشلا ىكيسلا بأ ىلع نب باهولا دبع نيحلا

 11, 610. اببإ ةنس قونملا

125 

 عراسشه حرش عد عفانملا قوردو عيافم ارك

 ند رهع صفح ىنأ نيدحلا ا خيهشلل عراشلا

 37, 546. هاب خس ىو ىفسنلا لمكم

 571, 09 موظخم ىلههس تاجامم ا.ه

 11, 356. ىعاقيلا ريسفت وهو تايسافم 1

 11, 425. ىطويسلا

 نوحلا لالج خيشلل تاحراطألاو تارظاغم ا الئارإإ

 1, 314. ىطووسلا

 دوعسم ةجاوذ ملقلاو فيسلا ةرظافم ا!
 5171, 140. ىمقلا

 ومو نينقلا دعاوق ىف نيمأرلا دقانم [»
 حاتغم ىلع ديسلاو كسلا نجيدر نجد ةمكاتم

 271, 24. ونب*

 تسيداحا مرش ىف جتافقلاو جيعانم 1#
 كود هللا كيع نأ نيدلا ردضص ِةء ميشال جواصملا

 7, 9. ىفاشلا ىواذملا ىهاسلا مهجارجأ نبا

 نكر مامالل ةدوضوأأ خقيرطلا بخكاشتم "و

 ركب نأ نب هدد نب حمد“ نب دوعسم ىنيدلا

 17١ 4. هداز ماماج فورعألأ

 لشثاسملا عورف ىف وو ىغتبلا ىوردو ىقنذم
 دكديع نواب فورعملأ ىلع نب ميهاوربال عداقولا رداونو

 5/1. 109. 6ع ةنس ىفوقملا ىقشمدلا قلل

0007 

 ديلولا ىبال ًاظوملا راصغخا ىف ىققنم اا"

 انكر خمس ىنوتملا ىجايلا فلماذ ند ناهس

 ١ ان

 نبحلا نيز خيشملا كالسالا ةرد ىقتغم 8

 ميك خحس ىفوتملا ىفنكلا اغبولطق نبا موس.

.111,0 
711 
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 ديبعل ىرودقلا حرش ىف ىرورضلا ممهم عم

 97, 457. ىدعمالا مهيحولا

 خيشلل تامهملا راصتخا ىف تامهملا تامهم اتت"
 ىنمدبلا لمكحم نب رمع صفح نا ىيدلا د

 71, 279. مم ةنس ىفوقملا ىنقلاب فورعملا

 تامهملا ىلع كردتسم وهو تامهملا تاوهم [85:

 ظنا قلارعلا نيسدلل نب ميحرلا دبع ىنيدلا ىيزل

 آ/1, 278. ءم.1 ةنس ىفوتم ا

 ىوذثم تايبا حرش ىف ةينانسلا ظعاوم ام

 571, 588. ا! ةغسل فيلات هداز ىدنففأ

 ىبدال تاقفاوملا 1
14 ,1711 

 ركب دبا ظفاحلل فلتخملا ةليكت فلتوم ا.
 ما“ ةذس ىفوتملا ىدادغيلا بيطخل ىلع ىب ىحأ
6 ,17 

 ركاسع ندب مهسساق

 نال ةيفسنلا ةموظنملا حرش وهو زجوم ا'هأ

 171, 197. ىلع نب طمكم نب ىلع ىسملل

 بجال نبا ضورع حرش ىف ىفاصلا دروم أم

 ىفوتملا ىسقافسلا دمحم ىب صمد ىفاوقلاو
 17 1949, ةوؤرت ةئس

 ىف حضوم همز“

 دكيعملاب فورعملا ىليدل مدراكا كلمع نب زيزعلا دكيع

,11 

 نيدلا نئاصل هيبنتلا حرش

 نب ميعاردال كلام ًاظوم فاعضأ ًاظوم مم

 171, 265. م خؤش ىذثوقما ىملسالا ليكم

 قسما نب دمحم ممامالل ًاظوم "هو

,171 

 ىلابوشلا ٠

 نبال ىناحورلا دروملاو ىناهسجلا كلوم اها

 ىف ىداهلا كلوم ىف ىداصلا تلوم |«

 571, 271. ةساوك

 انالومل فورصتلا ىف دوصقملا مرش ىف دوقفم |

 571, 92. [.هأ ظفس همتاو ىسامالا رفع نب دكمد

 ىنيدلا ىبح مامالل ركل راصتخا ىف ياهنم 1“

 37, 420. 1:4 نس قوتملا ىووذلا فرش نب ىوكي

 117 ةيجارسلا ضقارفلا حرش ف جاهخم ممر

 نيسح هللا بع قبال 0 بعدش ىف جاهذم انام

1 17 

 بذر وخو لاوقالا ن دعي 5 0 جاهذم الدارشإ

 نيدحلا ماسد نب ىلع خيهشلل ريكسلا عماجلا

 اهدرقد 1+ خوس قوغملا ىققملاب رمهشلا ىدنهلا

.555 ,11 

 51771, 558. كتاقعلا ف ىديكام جاهخم اانا

 جداصألا انا كن 91 رع ىف ةوكشملا ج -اهذم ||د)*“

 ىرهبالا زوزعلا كيع نب لكوكام ىب زووزعلا لديعأ

 بيببالا زوهنذا مق ىف بيدالا جهنم ااراردفإ

 مهببهأو ا ا انالومل 7-0 سئاصخل مب دش وغو

 5771 2503. 9 تسلا 0 فيلات ىدنأ فيندح

 111 خنس ىفوغملا ىنارعشلا ديا نب باعولا كيع

,571 

 ىوونلا جاهذم ر اصخخا ىف بالطلا جهنم ااذارتلا

 للوكام نب ءايركز ىمبدع) ا ىيدحلا رحب خوشلل

 5771, 209, ىراصنالا

 ىف بذعلا لهذم ا“

 ببطخاب رميهشلا ىكلاملا مهعاربأ ند لاوكام نيدلا

 17 24. م1 ةئذس ىفوتأا ىردزولا

 سمشل بولا ءامسأ سر

 جباصملا تيداحا حرش ىف عيبانملا لمهنم |1860“
 37و 1

 حرش ىف نيتملللا ةاهم 18

 نب مهعاربا نب حمد واولاو ءايلاج
 117, 548. 11م خس ىفونلا

 لاقي اههف اةدبصق

 ىللل ساكفلا
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 كييسلال راعشأالا حجز ليذل راثالا ةيككاذ 1[

 اا» ةنس هفلا رعاشلا ىوسوربلا غيلب ليعما
,576 ,71 

 دجال ةيمووجالا ظاغلا ىف ةيبرعلا ةيخ ]ل
 “| نس قوتدملا مدل مسا كيع ند ليوكام نبأ

 اانا 0

 وكس ىمركوب رجه شنلا ىدارولا ىدنيشقنلا اككببب

 871, 06835. 11. ةنس دفلا يلج

 ىلوهال ناقتالا ةخباغ ةخوجرذ 3 نادبالا ةعوذ انكر

 غرف بييطلا طاوطوب فورعم أ لايكام نب ىفقلحصم

 115 295 ]| نس هنيجرت نم

 رش ةفوذ [*به

 نءيدلا باهش سابعلا نال باسل ىف بلئاطلا
 نباب فورعم ا ىلع نب دامع نب لاودكام نب دا

 37, 494. ماو خس ىفوغألا مكداهلا

 ةدشرم رصنكم وه ةهقرهلا

 وعو كهقملا ظافلا لح ىف تيرملا ةهوذ
 51, 44. مهضعي) ديوكتلا ماع ىف ديفملا ىلع حرمت

 ىيدحلا باهدش خيشلل رطاشلا نبا جوز صيخلنت

 ىشيرلا ىفوالا بسال حا نب هللا مالغ نب دجحا
797,6 :111,557 

 بقاثو رطاألو باقلا الواسو رظافلا وذ ان

 هفلوم عمج ىانشملا ةعرنو ىاشعلا ةضورب اضيأ

 111, 508. 918 خنس ةكمب

 فرصلا ملع حرش ىف فرطلاب رظافلا ةعوف 11

 ندز خيشلا نب لاوكام نوحلا سهودتنل ىرعلا ىأ

 177, 210. ملز ةنس دفلا ىلع نب مساق ىيدلا

 نسورلا ىلع ماهسلا راسكنا ىف سوفنلا ةعوذ م.
 1 407 ضقئارفلا ماع ىف ةاكسم نوسويخ 2و

 نيسح نب ىلع جرفلا قال بلع ىنب بسن |

 571, 340. ىلاهفصالا

 571, 340. ىلاهفصالا
125 

 فيلات ةيسرافلا ةغالا ىف ءالضفلا هيوم 0+
 37 325. نال ىورغو فال للودكام

 1. مرووإ, ىلج بتاكل فعلا ناؤيم اه1
6 

 فا

 ند دجال نيعلا ةوظان حرش 3 نيعلا ظرصان ا

 5171, 290. باو ذذس قوتملا قرافلا ردع

 ركب بأ فيلأت نينعافصلا للماك وهو ىرصان “أ

 كلملا ليطصاب ةرطايبلا دحا راطيبلا رديلا ىبا
 577, 26. نوالق نب دمحم رصانلا

 خيشلل ضورملا ضورلا حرش ىف ضورعلا ةلفان |
 111, 490. م.م ةنس قوتملا ىلأل بييح

 حرش وهو ةييقفلا لوصالا ىف ةيفلالا ةذين ()"")*

 نبا دمحم نيدلا سمشل هقفلا لوصا ىف ةيفلالا
 1, 419. ما"| ةذس ىقوقاا ىيفاشلا ىواعرجلا

 5171, 635. كسافملا ةطبذ 1”

 وكخفلا 3 راهظالا حرمت 3 راكفالا جئاقن مكه

 دودد> فيلات ىكدطاب رميهشلا زك ىب دوهدم خيشلل

 5971, 589. اه. خنسلا

 ىمحكل ةدربلا ةدبصق حرش ىف راكفالا مكاقن لزق

 19, 550. ىنسامل ىيك ىب روصنم نبا

571,00 

 نب نيسح رمماو ىلوباصلا باهولا كبعأ ىسراف

 197, 102. ىنيساهخل ىسح

 مد قال ىراخضابلا مرش ىف ىراقلا ساجكأ 4

 هداز ىدنفأ فسوبيد وعدلا دمدكم ب هللا ديع

 9771, 589. ((0* ظخنس هفلأ

 111, 592. ىلوييشالا
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 ىددقملا ىلمرلا نيسح نب دمدحا نيدلا باهش

 71, 3601. م ةنس ىقوقملا

 جاتل ضئارفلا مظن هل ليق. "ىأللا مظن 8
 171, 360. ىربعلل دمحم نبأ ىيدلا

 ركب ىنأ ديسلل ىقتلملا مرش ىف ىلأللا مظن
 1771, 008. ا“, ةنس هفلا ىديهنزالا لدحا نبأ

 دعس ةمالعما غباوفلا حيرمش ّئ عغباوسلا معذ 1م

 571, 385. ىلازانقتلا ىيحلا

 خيشلل فاشكلا ةيطخ نم فاشولا ةيغذ 1

 بوقعي نب كمكم رعاط ىبأ نوبدلا دج“ مامألا

 37, 190. ماء ظنس قوقملا ىزارمشلا ىدابازورمفلا

 ضعيل بولقلا رامذ نم بولكلملا ةكفذن |.

 11, 4. رصتخم وهو ءابدالا

 ىدوعسم ةولص ةمجرت هو ةيورخالا ةسيفن |1“.[
 ىدننا ىماكب ريهشلا ميعاربا نب حمد هدقفلا ىف
 551.,771.. (!*م كنس ىقوتملا

 ىضاق ىواقذ نم ةيادهلا ملع ىف ةياقنلا )“ل

 ناخ ىضاقلا ةياقنب ىهسملا ىرغصلا وهو ناخ

171 

 هم ضراع نوراع ىب لهسل هرصعو ةهلقث ا.“

 7, 239. هلاقماو ةباوبا ىف ةغمدو هليل باك

 ةيادهلا ىلع ةقيلعت قو ىرولا رقحا تاكذ !*.*

 71, 2 ىدبوكلا ىدنقةرهسال

 تينا ةدبيصق حردتل ىف دامكلا تلنكن 1*.ه

 جارسلا فيدصلا نب كمدم ىب فيدصال داعس

 19, 528. ىفنمل

 ىبا ةهثالا سمشل تادايزلا ةدايز تمكذ 4
 ىف ىفوتملا ىسخرسلا لهس ىبأ نب ىوكم ركب

 111, ةققءعل. لتس نو لح

 نيدلا لالج خيشلل سصيخلتلا ىلع تمكن ا*.«

 11, 418. ىطووسلا

 ركب ىبا نيدلا ىقتل هيبنقلا ىلع تمكنت ٠.1

 نيسح ىب ىلع جرغلا كيال بالك ىنب بدسذ (اثمل“

 571, 341. ىناهفصالا

 نيفسلا نب هدهد لمكم كيسأأ خوشلل ةمجوذو

 71 5500. أك 00 ةغلا بمبي يح ديسلا نب ىفطصم

 نورداسلا لزافم حرش ىف نيبرقملا ميسن ادد

 رداقلا جبعل ةفالقل ءاشنم ةفالسلا ةاشن الدث
 71, 048. !.*ا غنس قوقملا ىريطلا ىنسلمل ديحم

 ىونثملا بكة دم وغو ىواوألا باصت (!اع

 977, 878. |. ةنس دفّلا ىورقنالا نجا نب ليعممال

 لوودكام هللا راج مساقلا نال رابكلا حاصن أمم

 171, 347. هزم خنس ىلوقمللا ىرش مولا ردع با

 ىوردو ىلاوغلا ل.ماح نال هيبنتلاو حصن ("3

 971, 211. رفسملا ىلع ىسشمل أ خيشلل

 ىسراف صوصفغلا حرق 3 سصسوصخلا سوصنت ارد

 117, 481. ىزاروشلا ىبدلا نكر خوشلل

 عفر هل لاقيو مامالا حصن ىف مالكلا مضف
 مالسألا ديع نب هءح نب دمحا باهشال ةمالاا

 آ1], 470. 1| خنس قوقولا ىيفاشلا

 َّئ عيرافتلاو لوصالا ةفرعم ىق عيبانملا رظن رص

 نب دمدكم هللا ديع يأ خيهشلل ىرودقلا حرش

 17, ىمووأأ ناضمر

 ءالملا ةعيسلا ةءارق ف ءالكلا ررد مظن ا!“

 باول كديع ىيحلا نيمال ةييطاشلا رصغدم وهو

 باح خضم قولا ىقشمىلا نابعو نب لديدحأ نبأ

.45 ,111 

 .فوصتلا ىف ةظيئاتلا حو كولشلا ظنا "ع
 قوقملا ىوذل ضرافلا نبدأ ردع سفح كبأ خيشال

 11, 85. 1* ةخذس

 خيشال هرشعلا ىلع ةدئازلا تاءارقلا مظن اه
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 حرش ىذ ةديرفلا ررطلاو ةديرفلا تحف 1.

 ىبرغم اب فورعألا ىلع ب لوك ورهع ىبدأ ةءارق

 ن1, 508.

 بذهمل تاماقملا مرش ىف تامكفللا تمكذ 1

 نب رغفع نب نسحكلا ند ىلع ىسحكلا ىببأ ىيدلا

 771, 65. ىقاولخل تباك
 ناعربل ةيفلالا رش ىف امب ةيقولا تنكذ 119

7 1 

 داهدل باتك ,ىلع ةلاسر داكمالا ةياهذ 0*1“

 71 44. دوعسلا ىبأ كوملل ةخيادهلا نس

 بدجاذل نبا ضورع حرش قى بءغاورلا ةياهذ ودام

“2090 ,17 

 نب دمكم خيشلل ءارقلا تاقيط ىف ةياهذ م

 17 120, مل*“ ةءذس قوقملا قروش لءوكام

 ىو ةرظال ' ةيكلاملا َع ة ةياهف 11
 'كأ

 ورح# ى

 نيدلا بك ةيادهلا حرش ىف ةياهنلا ةياهف ا

 ىبلكلا ةئدح لا نباب فورعملا لايكام ند لليكام

 71, 487. مآد ةنس قوتملا

 حرش ود ةيانكلا ريرك ىف ةيادهلا ةياهن |

 ىراصنالا كمد نب ءابركز نيدحلا ىبول غيفلالا ةخياغد

 ع7, 218. (2) ة1 ةنس وقل

 شيوردل كبب غولا جبز حرش ىف غواملا هذ 1
 جاك 151 تس هعلا ةضاخلا بيبطا ميمي سابع مال

771 

 رع حرش ىف ةدافالا فقاومو ةداعسلا هذ ا“.

 ىرداقدلا با2ولا كيع نب ردع خوشلل فرشلا

 |.”ع ةنس قوتألا ىكملا فاشلا بلح ىتفم ىضرعلا

 ا د

 رصن ثيللا ىبا مامالل ةييقفلا رداوذ 1“

 8/1, 388. ك1 ةنس قوتملا ىدنقرمسلا

 ىيفاشلا هيهش ىدضاق نباج فورعللا دمحأ نبأ

 11, 430. مدأ خنس ىذثوتملا ىقشمدلا

 نب محا ىيدلا لايكل هيييننلا ىلع تمكن .1

 1117 259 بو ىفوخألا ىرغاقلا ىتاسنلا ردع

 _هامالل ىرغصو قروك هيبنقلا ىلع تمكذ ا)*أ.

 ىكملا ىربطلا هللا دبع نب دمحا نيدلا بحم
 11, 435. 491 ظخخس ىثوتملا

 جحاطصلا عماش حرش ىف جقنتلا ىلع تمكف |

 11, 529. رخ نبا ظفاحلل

 جدصلا عمال نرش ىف جقذتلا ىلع تمكن |[

 ىدادعبلا هللا رصن نب حا نيحلا بح ىضاقلل
 11,529. مع ةنس ىفوتملا ىلبنكلا

 لديكم نويحلا وعل عمال عمج ىلع تماكذ 1* ا“

 ىفاشلا ىفاذكلا ةعامج نبا فورعألا ركب أ نبأ

 11, 012. مإ1 ظخنس ىنثوتملا

 لالج ىضاقلل ريغصلا ىواحلا ىلع تمكن “ع
 ىناشلا ىنيقلبلا ردع نب نمحرلا دبع ىيدلا

 37-111 ع دنس ىدوتملا

 ىنيدلا ناعرجد خيشلل ىلامالا زرح ىلع تماكذ اأو

 111, 47. مول* خس

 حرش ىلع يدكن "1
 11 ةذس ىفوتملا ىطومسلا ىوحلا لالج خيشلل

.9 ,7 

 ببهجالا ىذغم لها دن

 ىو 3 3 منعنا خذس ىيفوقلا ببيقنلا ىوبا ..يدلا باهشل ةمنغلابد
 1971, 205. بمن

 نويدلا رديل ماكحالا ةدمع ىلع تمكذ ا*[م

 57711, 924. ىتكرؤلا

 ةعرز ىدال ثحاقلا تارصنخملا ىلع تمكذ 1*1

 د لمدأ ماك خماس ىفوتملا قارعلا ميحرلا لبيع ن

 نقلملا نبال ىرادل مجدصتو هيبنتلا ىلع ىثاسنلا

710 
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 ال1, 405. داععلا نبال ةيارع (هعرس

 ىف اءزج نيعبس ىف ةياهفلا غواب ىلا غةوارم ارم

 بلاط نأ ىب ىكم ىمكمل همولعو نارقلا ىناعم

 571 490. عر“”ب ئءنس قولا ىسيقلا

 رصغخم وهو كيسانملا ةفرعمد كلاسلا ةيادع عم

 ىدنؤكشل ىضاقلل كسانملا ملع ى كلاسملا
.8 ,97 

 وحنلا ىف ىمرإل ةمدقم حرش ىف ةيادع غ4

 نباب فورعألا دللا دبع ند ليكام نسحلا كيال

 771, 78. "أ ةنس ىفوتاا ىوحنلا قارولا

 ريخ ىدع ىف داعملا داز ليقو ىده مب

 ةيزودل ميك ىباب فورعأ أ ركب أ ند دمدك دايعلا

 111, 529. بهز ةنس ىوتملا كين

 عرؤلا ما ثيدح مرش ىف ناوخالا ةيدع [*م

 |1ع. ةنس هدقلا قلعت فينح ميعاوبا انالوك ىكوت
.2 ,5171 

 |.«* ةنس دفلا ىوديعاتوك ىلع ىروخغ دئاقعلا ىف
.58 ,571 

 انالوول ركجم تمؤف2 باو ىف رظنم تفقه ا*ه.

 171, 5083. ىفتاع هللا ىبع

 771, 558. دئاقعلا ىق ىفامرق ميعاربال ةّميع أ

2 

 نبأ مامالل زيجكتلا مرش ىف ريجولا حضاولا 1"ه»

 ىنولكنرلا لاقبو ىمواكنسلا لليعمسأ نب ركب

 11, 313. ,#*. ةنس ىقوقملا ىيفاشلا

 دعب قوتملا قانغصلا ىلع ند نيسدح نويحلا ماس

 ؟أأ كملدس 71,146.

 ضعبل ردم رتكس حرش ىف ىلدعألا حونلا ]هان

 111, 605. ءاملعلا ءالضف

 ا01, 125. راغملا عر ىفروذ 11

 لمدحا خيشلا ئد قابلا ديع خيشلا نيدلا حوش

 ىفبدرظب رمهدشلا

 ةيفسنلا ةموظنملا مرش ىف رينتسملا روذ ا*ه
 قوما ىغنل ىدادخل ودم ركب نيا مامالا خيشلل

 271 147, م3وو خمس

 رئاس دمتم انالوا داهم 5 ىف دارملا ليف ا“

 971,619. (اه ةنس دفلا هد از ازرهمب رميهشلا ىدنفأ

 971, 100. ![.م ةنس مرد ىف هما

 نم داعل عفانلا باقك ىلع ىداهات ىداع اد

 بأ ممايمالل ةيينغلا

 11, 430. م.

 حرت 3 ةييفذلا ىداع ١ دارو"

 قا ىيدلا

 111, 7. ب4 ةنس قودملا

 ىفاّشلا سككلا نب كمحأ ع

 نب دمحأ باهشلل نيدشرةسموال ىداع ا.
 1, 240. ىقورزاكلا ىزارهشلا ركب نا نب دمحم

 ظفال مامالل ءادتبالاو فقولا ىف ىدام اا

 دئاوفلا ريتك ةنس ىقوقملا ىلادمهلا ءالعلا نبأ

 (5. ىريصتملا - 4 ىربعلمل) ىرهعلمل هركذ ثحابملاو
.1 ,1711 

 ىلع ىب اللا ديعل ةيفاكلا لي ىف ةيواع 5*1

 يف همتا ىزيربتلا ءالعلا كلفب فورعملا دمحم نبأ

 377 18:1, نس دز نح
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 لالج خيشلل ةءيرشلا ركفم ىف ةعيشو 44

 571, 443. 1! ةنس قوقل ىطوبسلا نيدلا

 طارقبل بطلا بيقرتب ةقورعلا ةيصو +
.4414 ,771 

 111 1700 عضولا 3 ةلاسر و ةيعضو اولا

 ركب ىنا خيشلل رركملا حرش ىف حوضو 4

 7, 420. ىروزرهشلا

 نويدلا روذل ىفطصملا راد رايخاب ءافو |“.
 1 ةنس ىفوقملا ىدوهمسلا دمحا نب ىلع

0 ,5171 

 رضخالا نبال ءافشلا صيخلت ىف ءافو (.أ
.61 ,197 

 روذنل ىفطصملا راد رابخاب ءافولأ ءافو 1مل

 1١ ةنس ىفوقملا ىدوهمسلا ديحا نب ىلع ىنودلا

,71 .144 ,11 

 بأ خوشلا مداخ هل لاقيو ليحز ففو 11*ءا*

 111, 127. ه.ه خؤس قوتملا ىلازغلا كوكحم دماح

 ربقعا نم باهلالا ىلوال ريع رد تايفو |مل*
 دود جاح خيشلا نباب رهغشملا نيمآ دود جاكلل

 0 040, أ. خذس دقفلأ هداز ىكبب ىدالا

 نامثع لآ عثاقو خيرات وه همان عئاقو ا.ه
 اشام ىدبع ىجناشنب ريهشلا نمحرلا ديعل
 71, 534. !.هم فس هطيض

 ةيشاح ومو ةصالخلا ىلع ةصاصخلا عقو ا.
 فسوي نب هللا دبع ىيدلا لامجل ةيفلالا ىلع

 باز خمس ىفوتملا ىودنلا ماش نباب فورعم ا

,1 

 1آ, 175. 284. فاصخلو لالهلا ىفقو |.

 871, 561. فطنملا ىف ةيدلو 1م

 بويطخغلل طوسيم باتك ضورعلا ىف فاو !*ه#

 197, 205. ىؤيرهتلا

 طسوتم حرش وهو ةيفاكلا حرش ى ةمفاو "هد

 نكر ديسل وكنلا ىف بجاحكلا نبأ ةيفاك ىلع

 ىنسحكلا ىدابارتسالا دمحم نب ىسح نيدلا

 37, 7. إب ةنس قوتملا

 نب ليضصف ىلوملل ةغيفاللا رصتخم 3 خيفاو [!*هأ

 37, 13. 111 ةنس ىفوقملا ىلامدمل ىلع

 71, 533. ةينامثعلا ةلودلل تاعقاو

 مملع ىلا لودصولا ةدبز راصتخا ىف زهجو

 ىتسامرحلا نيسدح نب فكسوي لح ضافلل لوصالا

 111, 540. 1,1 ةنس قوقملا

 |* هرب

 |[*مم

 111, 47. ىناهالا زرح حرش ىف زمجو ا”م1

 فيلات ةييمورلا ةحالفلا بانك وهو ةمانزرو ا“.

 سيفلا هاهنو ةنيكساروكسا ىب سوطسق ميك
 57, 182. ةمانزرو باتتك

 ىضاقلل طيحملا ردصذدكم وو طيسو السل

 ىنبعلا لدا نب دومكحم نودلا ردب ةخمالعلا

 7, 459. مهو خنس قوتملا

 ىف ةيدمرسلا ةعيردلاو ةيدمدالا ةليسو زك

 مذ كمحا. نبا بجر ىلومال ةيدمكاملا ةقيرطلا

 خبنم حرش ىلع ةيشاح ىلعتلا ةلببسو اك*

 ريهشلا دمكم نب نيدلا دعس ناميلسل ىلصألا

 71, 568. ||. ةدس فلا ىدنفا هداز ميقتسمب

 بارثا ةليقع ىأ ةليقعلا فشك ىلا ةليسو

 17, 244. 1“ ةنس قوتملا ىواضسلا

 نيزل ةدربلا ةديصق حرش قى ةدربلا ىشو اكو

 نباب فورعم ا ىسح نب رهاط رفظحلا با نوحلا

 1107 5277 2 نشا قوتملا ىللل كيب
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 ىدنجزوالا روصخم نب ىسح نيدلا رد مامالا وهو ىدادحلا ىواذملا فوولا لديعد وعدملا ليكم

 197, 365. ه9 ةنس قوتملا ىفنل ىناغرفلا 9/1, 316. [.*| ةنس قوتملا

 ى ةرهوألو ةميتملا ةردلا رضتخ وهو ةميتي اء

 خيشلل حرشلا حرش وهو رردلاو تبقاوي 111, 212. ةنيمثلا



 1 0 12 8#: 865 هك 8 6 21 42 15 8 1

 (2 1 10 نط ل لا ذط - 1١ عد 3 20 ف د

 رع.

 16. ةطاث'اهططقع مىطردعل عم "ةطلحاادلد

 كو - كوم ذأ 11, 5.

 17. قفطان هططقع نطجصو0 8عد 'ةفط0- ءا-
 همام كا - زطس ظوط- 5طعصاعسول“ آو 4

 18. فطاث' هططقعك مططمدتعل ظعم ؟ةطل - ءا-

 لعلنا 11 - 1" علصتت 11, 466. 028. 117 , ؛45.

6 57711 
 19. فطاث'ا هططقك ىطسعل 8عص فلل - عاد

 زععرتسص عد ةةلتص ظعم - ءالئتطملافل 11- [آذهددعأ
.4 ,111 

 20. 4ةطاتا هططقع ىطسعل 8عم كةطل - ءاح

 طحاتستم اا - [عدتدأ ظوط- هطعصوطت 1, 518. 11
.8 .62 ,771 .625 

 21. ةطاثا هططذع ى1طصعل 8عم "فلنا - عود

 هةعافسم 81١ آنت نتا 17 104. 1711, 9

 22. فاجن هططقعك ىططست عل 8عم ؟ةطل - عود

 5عمو710 كا - [:طتلت, ؟العم 5ه1ةلج - عل - لأم لأ ءاتتك
1 ,111 

 23. مىطحث'ا هططقع خلجرتع0ل ظ8عد خطأ ىاح

 مدع0 ظإ- ؟ةطعت ظاحخسصمال, ؟تنلعم آاطص- ءليذكد

 لزءانك 1, 221. 11, 414. 111, 2306. 197, 1

52 .577 ,711 .28 ,371 .462 .161 ,7 

 24. قانا ةططخشك 4طصعل 8عص "ثلث ها

 مملدلان51 111آ1و 5

 25. مطاث'ا هطانذك 4ىلجردعل 8ءعم ءىلأ 8عم
 ماآ ظعاعع -8١ ةلطلعت 181- ةملقلاتو]أ 851 - 815-

 ؟ناعا 11و
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 1. 8ا- فطقلتاع (نانقاانم» 'ةطلهلاوعر آو
304 

 2. ةطوطتت (ه1. ةاطقتت) 7. ىاطتنس ءل- للم
 1310150 قطقأل ظعص "طق

 3. فطوابف 111, 6.
 4. "فططقلا ؟. 5طتطخات - ءل- لتم ىطسعل

 ظعم 1[ ةفلط.

 5. 1طص- عاوططقخ 7. ةهطلتث ؟ةط1!1]0وط 0[18-

 احسست عل ظعص "فطلولاوط - عا خطت 19191“
 ىاجرت عل ظعح 11

 0. "فلتطقق (مداتناتاتف مان0مطعاقع) آر, 7
154 ,371 

 7. ةانطقم ةدوطصسصس 11, 600. 1875
 01. ]اط. (اهقد. الر مم, 61: ةطت'ا ةططقق.

 8. 5ناتكصس ظا- ةططقك ظ8عم »قتلنا 8عم

 التكتل 8ظعص "0دموع ظعص 8عولتا مدتصععمو العد

 120 ع0515 37 7

 9. فططخم 8ءم-ءالولطا 77, 136.

 10. ؟ةلئطقم 8ءص 8[هدط 11, 7
 11. فططقك ظءعم 5ه50 8ا-لوسطعلا 1و

,1711 .4606 ,111 .582 

 12. ظ113-1]] فططقعك ؟؟ءونمصص 1771, 0.

 18. ةطان'ا هطاطقم 'فخطل لاول 8 عمد عامت 0" 2
 ظا- فططقمأ 1, 321. 11, 32. 38. 111, 0.

7 ,371 .36.58 ,37 .145 ,177 .549 
 14. ىثطدتلا ةلنطةك فلئبصعل 11, 0.

 15. 4طن هططخعم مطسعل 8عت "ةاطلحلادط

 كا - لعملللاا 37 225. 296.

 ع



 ا

 كاتاث'ا ةاادذك

 43. قةطحن'ا هططخع 4ناجسصصعل ظعم آكطملوأ 8عم

 4اجبتعل 1:5- 5ءزءوداذصأ 11و,

 44. قطا هططقم خاجسدعل 8ع آكطقلأا 185-
 5ةلئطأ 1, 3.

 45. ةاحاث'ا هططقم ةطسعل 8ظعم 81510 ظا-
 فةسكفتت 151- ]كطمهم”عزأ 11- 1؟هد"انط> 1ص 007

 11, 387. 37و
 46. مااا هططذع ىلجست عل ظعم 11510 اظكاح

 1كتس علا 11, 08.
 47. ىطاث'ا هططذع قىلجصعل 8عم-عامدمطةعاع

 كا -كهسأل 7971, 110.
 48. ف4اث' هططقع 4ىلجممعل ظعص 110131-

 ردع 6مةوصحص ةانءانك 17و 246

 49. مىادث'ا ةططذخ نلجسصصعل عم 8101ه

 مدع0 ظعم خاجصعل 181-1115151 1, 328. 177

 50. ىةطحتلا هططذع ةطوتعل 8عص 1101:823-

 ع0 8عم فلآ 1-81"عددعما , ال1150 1ادد 1501ع]-

 اهط للعءاتك [آ11,

 51. ق4طان'ا ةنطقك 4ىاجمحعل 8ىعم 11017821-

 ملع0 ظا- لرد1ل1 1, 5.

 52. ىط'ا هططذع ىنايسصعل 8عم 181ه]جهصت-

 ردعل [81- ةدطدتت] 8ا- ةااقطأ 11,
 55. 4طن هططقع 4ططسعل ظعم 0[181]طجهنص-

 ع0 81- ظعودبا 17, 148. 1711, 5

 54. مطل هططذعق خاجمصصعل 8عم 83101:80-

 ردع0 ظا- 6طقجمعرل] 871, 84. 46.

 55. مطل هططذعك ىتطصعل ىعم 1[هابهس-

 عل 11- 5هاعطاأ 81- 8ز5مدلععتلا, "العم 5طتطخط-

 ء0- لزم ةكزءاسد 111, 518. 1797, 69. 125. 8.
 56. ةطحث'ا ةططذخ خطجصعمل ظعص 810]جةصح

 معلن ظا- 8ظاسصووم 11, 257. 711, 6.

 57. مطح'ا هططذك ىاطجسسعل ظعم 11[هلجقس-

 جع0 81- 1ةططتلت , "ناعم 1ططص - عااجنت] 01ءانت5 آو

 514. 111, 141. 445. 59/4. 117 و 94.257 ,

.138 .100 .95 

 58. قةطرتلا هطاتأثك فةطسصعل 8ع 0[8ه]طجهس-

 سع0م 3-181هرزةصت 11و 65. 215. 1397, 8. 419.
.8 ,5711 .647 .619 .245 ,37 

 59. مطل هانانا5 4لابصتعل ظعم 1[8هاطجمست-

 12ع0 81- 1عةانا> "لو 0.

 60. ىخاطنرتلا هططتم ملرردعل ظعص 810]ة20-

 عل 31-181هددتا] , ظا-خلءطتلدعاط ل1 ءاتتك 11و

 61. قطا كانطتع ةانمدعل 8عد 1[ه]جقنط-

 رد عل عمد 18[عوتمص 5-1825 عنولعاطعأ (هل. 5ةيضاكاطهكأزو

 قانا 5 1002

 26. ةمطت'ا هططقع نابرصعل 8عم "فلل 58:0-

 طز عدا <27
 27. مطل ةططقع فليبصعل ظعص ؟ةلآ 1!-

 كلوا آو 5

 28. قطا هططقعك كاجرسعل عم فلك ( هلع
 عم آلاثكال) 8عم 15]جو]ع 1-81" تصتمما 18 -'1'ةلتط وأو

 ؟نلعم 1 - عالععمجس 20 للعاتف 111و 569 طاق.

 29. ةطاث'ا ةهطانذك مارصعل 8ظعص "فلك (

 8ىعم "ةطلحالدط) 181- 1[عدلدلعدطعمل1 ظا - ا[ز د

,7711 .398 .396 ,771 .90 ,197 
 30. ةطت'ا هططذع ىخطسصعل ىعم فلآ ظعم

 311353 طعم 45 مدع 8ا-فمودذتا 11 - خصل ةلاتكأ

 كا - 6طحضخإ ظ؟ذطع 5ط0ص لجنس 111, 9

 831. مطت'ا هططنشع قىلبرصعل 8مم "ةسصتل'

 81- 31ءارل عا 186غ 1ءعرصاسملا 11, 3360.380. 4

,711 .495 ,3771 .525 ,111 .488 
 32. مطت'ا هطاطذع مابسعل 8ا-خ2501, 0

 ا - [[ةنوق» للعاتت5 1الو 9
 83. مط هططقم ىنانسصعل ظعم 8ةلطتوتت

 معم ؟خلآ طعم 18[هاطجوسص عل 11- 38[عملفجتا لاح

 11ةقزإل 11, 125. 141. 5711و, 50
 84. قطاتنا هططتم مىطردعل 8عم خطأ 8عاك

 را - ظذحذمأا آلآ, 8
 85. ةطاث'ا هطادذك ىاططرتعل 8ظعص خانآ 8عءاكد

 ا - 1[عر»هفطل 77 259.
 01. ةطتت ىطردعل ظعم خطت 8علسع 1ظ1-1”ملطا اكاح

 ال

 36. مط هطاطقم ىطتعل ظعص [[دلانل11 (ةل
 معد مائل, ا. 801011) ظ1- ةخلعجس] 11,

.8 ,5711 

 87. ةطتن'ا هططقع ناجسسصعل 181 - آهن ه1-

 جازورل 7971, 152. 9١
 38. قمانتا ةططقم خاج مت عل 8 عد- ءا]ج ونوم 8 عاد
 مطأ هس ناعم 81 - [عخلطت لتءاتتك 7, 7
 39. ماا هطاطذك ىابسصتعل ظعم 1طتقطتمت

 ري1240-1ط1 ط) هفاتع» طاصعفعاطلع 71و, 0

 40. ماتا هطاتتك ملجمتعل ظعم 1طصةطتس

 5-85 عصتزا. 111, 16. 3797, 220. 971, 1357 82.
.5 ,5711 

 .41١ ىخطت'ا هطانشك 4ىلططسدعل عم ةؤطأل“ 11-

 861102011 1و 4
 0 قطن اليدعحم قلسعل ظعم ١ ل

 42. ىاحت'ا ةططتع خلرسصعل 8ظعم 4طآ'ا1عةعتس

 فانل - ءا - عادومت 151- آهلءاطططتت 181 - 101051, عمت
 اطعام ظم - عزو زمعلعجناذ 111,



 ملاتاث'ا ةلدانؤك

 70. ماتا هلطئطتعك مىليرتعل 8عد "0 صتقنلب

 ءاماعم اطص كمدنعت] لتءانك 111, 139. 197
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 016 ىطاتااةططقمق قليجسعل ظعم "©صقمع دحناعم ]طن

 كور'عأز للعاانك.

 77. كىاناث'ا ةاتانكم

 مواععس 11و 294. 37و

 78. فاد ةلنانثكد

 رااصتمأمأ 71و 45

 79. شهاداثأا ةلنانك

 هذطل ا 87و 8

 80. 4ثاداثاا ةانانتتك قلت عل 155 - ةعءانات 12ا-

 1[ءاومعز] 111, 530. 2

 81. قلاناثاا هطانتك قئليسصعل ظعص كاطتاطان»

 ء0ل-ل1م, 150 1اطص-عوطعاتات]1 للءانتك 19, 259
 (/16 ماتطقلط - ءلح لم فلطسعل طظعص ١ نحسن ]طمع

 ءعاساتطا

 82.2 قاداث'ا ةاناثك

71107 

 88. فانا هلداتتك تلبس عل 8عض اةلبجتت اتا-

 [كنأل, ت1عم ظاطت- طه لعات لنءان»+ 1و 190

 350. 4351. 430. 493. 11و 3. 4683. 111و

 117 35257 47 ل 1 2497 602 105:1

 1/0 1720292: تور دق 0215 0

 ةابرتعل ظعم 58:0 آتا-

 1 ل

 تلبرتنعل ظعتت - عددولا آتاح

 قلد ع0 15 - كنت ظو-

 ماررتعل ظعد ١ةلبوتأ

145 15. 

017. 8. 

 84. قةاداثاا ةادانذ5ك ق4ليسعل 8عد آطئعانأ 120-

 [نز د ءعواتاجا 1و, 80

 85. قاناتأا ةلئادتك مىلبدتعل عت آ1دتكاتأ ظا-

 [1نصعئاطا طا 01علعم] 12 - /هانعتلا ( 7عط1017)

17 .1014 ”1 .59 ,111 

 عن. قرأ هادانتك مابرتتعل عد ئانآ 7هزل

 هازل عم هايس دت آكا - 8ءزنجتا اكمال ءاعناتلا 127,

55275 

 87. قانا ةانطتم عاد كطتكول 1011511712260

 8ع 5135981 7و

 ع8. ملزاث 1 ةهلطانتم ]ظئ1ا- فنصاقللا 2. كلطتطل-

 هل- لزو قلدنا ةانانتهك تآبرت ع0 8ع طالت.

 89. قاداثال هاناراه ظعص فان 1115 9

 90. ىلا هلئارتم ظا-8 عدا“ 71, 42

 91.١ ىكطاتلا هانارتك

 رعد الطهابوسستع0ل ظ8عص هللا 11و 02.

 92. ملداتاا ةلئاتتك لو اور» ظعم 81هلبهستنن عل

 رخمدا ءدعأل , ناعم 1ئا-8[هداهعاطلاتا" لل ناسك آلآ
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 ]ك5 11 826م ك0 لاول

 م4انات' ا هلاك 1003

 ءمانل]عم اانط - عاإةمجوتاد لتعءاتك 1و 224. 502. 11و

.438 .410 .415 .393 .385 .66 ,111 .5 

 640. 1177و. 415. 438. 447. 97, 33. 38 طلق. ك4.

14355 .128 .115 .117 111:7 104 076 :59 

771 :1627:1169 :166 1051 

985 

 62. فانتا جطاتتك ىليرتعل ظعحص 1810]جةدتت-

 دعل ظعم 81ه1ةهرنءز 18م-1 ءادذات 1ظ8ا1-1ةاتانآأاا, 0

 ادد - عدحتساوته لل ءان5 8[, 29. 86. 680. "1و

.944 .919 ,5711 .8301 
 03. ىثطدرتلا هطاذمك ىلجسصتعل ظعم 810هلجبهمت-

 2160 ا - 8101:300ع5د1 7و 5

 64. طاحت هلطاتتك قايرتعل ظعص 8101ج ونت -

 11م0 ظعح "0و طم - ![كانآأأ 1و 157. 170. 11و
.3072 ,17 .509 .137 ,111 .622 .496 .207 

.9 ,7711 .495 .421 .420 ,71 

 65. ثالثا هلططاتتك ئلبسصعل ظعص 810]ج851-
 ددعل 9-11 مصخلتا <”. 00.

 60. ثا هطاططتخك ناطصعل ظعص 110ه]جةصتح

 عل ظعص 0اطصخم 181- ةخةعلآ, ؟ن1جم 1ص - ءا-

 اذعدصف لزعءات5 1و 339. 11, 400. "7و

 67. فثطدثاا هلئاتذك ىلبصت ع0 عد 1810178121-

 عل طظح - ةزمطنألا ائادخصلدااندأ ظ85-كانأآ, "150

 ادد - عا هلأ لت ءانتك 975 381.
 08. قلداتأا ةطانتك خلجوتعل ظعت 1101:8177-

 عمر, "016 ]آاذد 1[ عا130 لن ءانتذ 1,440. "5

 69. ثاندتلا ةانانتك ثارصتعل 8ع 110120173-

 12م0 12ئا- ؟١ةهعاطلعما“ الآو

 70. ىثاداثأا ةهطاتثع ىكلبرصعل ظعص 110ه]جقم20-

 1160 ]1212-'جنطن“ ]51 - [[هلعاتآ 1, 233. 11,

 71. قةطاث'اةانانناك ىةليرصعل ظعص 11018123-

 1160 ظعم 2ةلعمت“” ج3 ظا- زان ططدذصأ 17,

2101017 

 72. قادرا هلتانثك قلبت ع0 8عص - عارت6 [ه-

 كل طلالوا 7, 48.

 78. ىاداث'ا هلئادثك مليردعل ظعص 81012311

 اك - 1021 71ص 3.

 74. كلنا هطاطقم ةلجسدعل قعد [اتاد]رصتنل]
 31531 ظعص ؟نصمد آئ11-1هنكأا] 1, 153. ]آ, 41

 75. ىلات'ا ةطناناك ىتيرتعل 8عص "طولا

 "لعموم الطن كاطمضعأاب لتءانتك 197. 418. الو

101010 
 (0 كطن'افططتم نكلسعل عم

 ةورخعأز للعانق.

 0مم ناعم ]1طن



 لن

 114. "ةاطل-عءا- هلت عم 1[ه]طججسدت عل 8عص

 1105 عزرجا 111 2

 115. فةطلدهلاوط ؟؟عمل1 11,495. 71 9

 110. "ةط0ةلاقط آاطص ؟ةططقع 1, 79. 9

 11, 332. 333 طأذ. 335 طلو. 348. 361. 58.

 571. 572. 377. 450. 111, 144. 145. 17و

57 ,371 
 117. 'فةطلةللوط 8عد 'ةطلولاقطر ةناناعم

 1اس ]1ءطمس0ة0اعط لنعاتتك 11, 101. 394. 387

5201 

 118. ؟ةلط0هللوط ظعم ةطلدلاوط هسز ءوصقمأ

.0 ,11 
 119. فاطلولادلتت عم 'فطل- ءا- هجم ظاح

.5 ,171 40311151 
 120. "ة0ةلادذ 8عم "ةطل-ءا- 5213 8عم

81153 15 - 519351 17, 7 

 121. فطلهوااذط 8عم ؟ةان0-ءا-]ع30ز1, 0

 610241130 عاج للنءانت5 137, 7

 122. 841:0ةللوط ظعم 'ةلطل-ءادصعاتاع 81-

 1[هزةصأ 111,

 1283. ةطلملاوط [ عم "ةطل-عم--ةلجسمم ]
 58:0ل-طءماندطعت 111, 422. 458. 171, 4.

 124. 'ةاطلوأاوط 8عد 1:5ط-5طعزاعط "ةلطتل-

 ةممدولاجسمم ظ31-1علذتصا] 111, 541. 71, 159.

 125. ؟ةط01181 عد فلنا - عه - 7

 8ظعص 110535 71, 7 7.

   -1"ةا0و]1اوهط 8ع ؟ةات0- هن .126

85-531 111, 7. 
 127. 567710 5طعر؟أ 'فط0هلاوط عم ثلج

.00 37 1260 

 128. "ةط0ح11دط ظعم 4مطردتع0 8عص فلطل-

 ءو-وعءامرس ظا-[[؟طقأاذك 11, 7

 129. ؟هطفملاوط 8ءم نلطسعل 8ءم "هذ
 11-11 علنا 1101-181ع300ع51 91, 1

 130. '؟ةاطلحاادأط ظعم ثلجصتعال 8عم 210-

 اجوستت عل ظعم 1همادوا 82 - 7ةطتل 1آ1آ1و 3.

.5 ,37 
 131. 80و15 ظعم نطصعل ظعص 110-

 طوس عل 1-12 عووتما 1-181"عز ءداقصأ .43 ,1١

 132. "ةاطط0ول1د عم ةاطجسصعل 8عم» 50

 معمم الدولبونلا 7-82[1ةساتلا 19, 8.

 133. ةلرلول1وط ظعم ةلطبسصتعل ظدط- 5طتاح

 دنا 1, 436. 111, 114 ( ظد- كدصختصا).

 ا

 خ11 5 1004

138. 154. 111, 159. 287. 197, 70. 132. 
579-56. 83. 158. 169. 035. 711, 

 98. مطاث'ا هططقم 1-1ءىدتاءعرت 1-11[ ع1

 1طت105هرمطتتف, 8عادتت ع2ل7ل# 015 ءكمانلان5 111, 0.

 94. ةطاث'ا هططقق 1عطت1لط» 8ظعص 181155 آكاح

 [عتلطت 111, 2.

 95. ةطتلا هططخم 11-15:1ءعةلععوطت 17و

 96. ىاحات'ا هطاطقم 1[هزججمتت عل 8عم ؟ةلط0-

 ةللقط 8ع-ظم هتمأ, ناعم 1طص فاطلنشتص للان

50 11 165349 17 

 97. ةطاث'ا ةطاطذم 0[3ه]ججمسحست عل 2عم 4لاجس عه

 كا - 11ةلجطالا] 7, 7

 98. قاتلا هططقع 81هليجمتمت عل 8عن 640

 ظاط- '؟طمصسقلت, مالكم 18| - 8[ه]ططوضتعل للعااتك آو

137 .509 .218 ,111 .9 ,11 .446 .8356 .271 
.99 .43 .28 , 57 .444 .325 .153 .118 

 150. 349. 971,67 (ةطات ةطلدللول). 88.
 99. مطحتلا هطاطقم 11 - 8[نسوأ 111و 2.

 100. 4طدت'ا هططقم ظم - ةلذمطت 771, 9.
 101. ىطات'ا هطاطقم ]ادم - هناا ؟1, 42
 102. ةطاتا هطط4م ىو -هدعطتما 1, 70.

9 7 
 103. ىادتلا هططقم 155 - عمم ةذص (81. 5عصت-

 رسسنص) 11, 352. 5711,
 104. قادتنا ةططقم الولجوتت 8ظعم 5310 8عم

 انس ظمحالهدستسا ظا-8همدت ]71و 5.
 105. آدم ةطاطخم .٠ فل لهلاهط آطصد فانك.

 106. 1طذم - ءعاهطاطة5 8عم 8[هلعطقلاؤ5 1802-

 127 ءطعات] 7 468.

 107. "ةلدطقمأ ال. معتم - عل - لثم "؟ةطل-ع-

 ردلجتت 8ع خلل - ةرع - تدلجبصسفم 2ع

 108. خا[ ه5. ةادل-ءا-آججصآ0 ظعم 110-

 ردعأل .٠ مادا 8[هاجهست0:ع0 فلل ه. قاتل - ءا-

 زطجمنلال ظعم هج 0

 109. 1طص ةخطآ'150 111,

 110. "فلل ظعد نطصعل [ عم 8101ه3-

 1160] 11-1:1عمعجأ, الن1جم خاطاث دوت لأأت5 آو

 631: 11 351 12 5207 027 ل

 111. 'ةكارلو يعم - ءازجبولزعءع77> 11 033.

,1711 

 112. ثالث ه2 ”و

 113. "4كلطد0- ءا- 511 ظعم 8[هزجهضت 20 1ك1-

 معرمزوم01 1و, 210. 11, 269. 17, 471. 71
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 100 4 0ةلاوط

 150. فلطلهللقط 1لئاسصت, ؟انلكم 11:ةلبجاعفح
 لعاطط للعات5 111, 70.

 157. فةطلدلاوط 8ءعم-ءاطموعتص 1طد 18 عل
 ها - 1عكلتاد 1, 185.

 1. ةطت لمت 8[هطمسسعل 8ع - ءاطيموءتم ]طن

 8ظعلع 181-ظةكتط.

 158. فططلدلاوط ظعص 11هدعزم [ ظعص ]13
 ددضإ] ظعد [ةسنل 397, 8.

 159. فان0ةلاوط عد 1[1هدعزم اها - [عمارم-

 اطوآ1 11, 7. 1711و,

 160. "فاطلهللحط آن عد 1آهدءزم 8عم 1504
10 ,11 

 161. فطلمللوط اظا-[1هدوزمأ 1377و 7
 1062. ةطلحااوط 81-1921هدعزمت 151- 2هلتوةمت

 ظولط - ةطتضنقأ, تلكم ةطقط 31هآاذ ل ءادتك 11

,711 .057 
 01١ ةسطدل-علح لم ؟ةطلحلاه ا

 163. تاطلهلادط 8عم لاطةطتس [ظعص كلطل-
 ةالقط اا-]عادتت]إ 111, 114. 7

 104. "كلل هللهط ظعصم 1طعةطتت 191 - [7ة]ال
 كن 1717 5

 105. فادومللهط ظا-آاذطت 185-كتسصنخما 11و

 247. 111و 529. 79و 1 11302:

2 ,7711 
 166. كطلملادط ظعص خطأ آهن هس 18-812

6 ,11 
 107.  "فللةهلاهط ةلئاتق هوزئهات5 ممعامع

 لفصت, ؟لانلعه لتنال لتعاس5ذ 11, 125. 4ع9. 111

131,507 347:1 9 176:7-.1170718 138 
 108. فطلحلاوط عم لعاترتا 8عص 8ةلعاتا

 ععواطتاو 111, 0.

 109. فئاطلحللحط ظعص اكهلو 111,

 170. 'ثانلحالدط ]1 اطص- 1ع عا ط1" 8عد ككضت-

 اا ظا-31ء111 711,000

 171. كطلحالقط عم 1كطقلاا 11- [عدلوك
 ان0ل-ططزط عداتلبا 171, 28.

 172. كانلدلادط اظا- نتا 111, 1.

 123. كطقحلاملط ظادلكتا ل1 1975 2

 174. "كلططل0دلاوط ظ8عص 31ةلبساأ 0, ١10 آت

 لاتل 81هلدرست ل2: لعاط للءاننتك 11754 8.

 175. فلطلدلاحلط ظعص 21هليصساأل ك]طعصة-

 عاوترتاتل 8ع ]ةرتتنأا عد 1 عواطقل - لد لد

 الملجسسال 0 ظعص 21هايحصرصعل 1-11 علم 1377, 8.

 176. كلئلحلاداط 311-121 مناتم 8 عمد عن" عمات
51 ,1 

 1101 ةهط

 134. '؟ةط0ةل1ذط عد ثادآ ثلبسصتعل 185ط-

 5هطعطلا 7,
 185. 410ةلاوط 8ظعد "ذل 7و

 136. 'ةطلداادط ظعم فلآ 8ظعص 21101جة3-

 1260 16 '["عادصعت, كلمه 1"عاعاع عاد هلق 01 ءاتتف
 111, 598 (11ءاناع '4ل3-ع0-ل15). ”و. 5.

 137. فلذلولادلط ظ!-خسصةما 111,

 138. ؟ةطلدلتلدط 1م كه سن 151-اهلجفمادأ
 [:0-ط1صتعوطلبا 111, 0.

 130. 'فاد0دلاد]ج ظعح ءةستن 8عم- لك

 ظد-كدطستا 11, 332. 4

 140. "ثاطلحااحط ظا-خكنوز 11و, 9.

 141. "فتاد0ه]1ذ1 ىةسضعاتتتس 111,

 142. "فاتلحالهط 1ظ11- خعطعتل 9, 1

 143. "فلططلةهلاولل 8عم 8عءطق - عل - لأم 210-

 طوس عل ظعم ؟ةلطلوالهط 185 - 5طعصدطتتا] <87.

4 .405 

 144. "فلادلهلاقلط آةا- 8 ءائان عةطعطتت 117 4
 145. ؟فادلحالدلت 8ءصد ىلتأ 8عاعم 81-81ة-

 هللت كوطح ةطعتطنذمسا 11, 218. 17و 5.

 140. "فانلملادلط ظاعدلا1 [8-21هدصعأا 17,

1 ,71711 .429 
 01 ةطل

 147. "كاتلدلادط 8عد ىلا طالكاتل "7,

 كج "؟ةادلةلاذط 8ءو ىكلبت72607

 148. كاد0لهللولل ظعم ظودطسعأ 8ع 1[8هطقنتت-

 عل كا - ة1ز در طن - ظنتستآ, ؟لان150 1اذد ظواطتخعأ

.2 ,37 01615 

 149. فاطلدااقلط (هل. '0!دعزلهلاوط) ظعص

 [دقطاطللمط 1ا-آعطقطتعا (هل. [كططمعتطا) 11,
 ن1 ل تق (4) الل 0

 150. 1ءامزو فةلططلدااذط ظعم 1*ة0طلةللةلتر

 العم 11ةددنأ ةا-ط[طقلاطتخت للعاننك 1, 324. 11,

 109. 114. 150. 206. 11و 555. 010 انزو.

028 

 151. فلدلهلادط ظعص ؟1هلئتص 111, 3.

 152. فادلهااوط ظعص 1[1نكسصنل 11و

 153. فانلدلادط عم

5 ,371 
 154. فاندام 8عص [ةتنص 5351-15 71و

 [نسضلتم ا - زق

.111 

 155. فادلحالداط ظعص 8ناذا (0ل. "ةلآز 12ا-

 هل11021 19 382. 37,8.



 كانك م40 لاقط

 197. فطلهالدط محال هلعطزا لمآ (ةل. ظةمح

 املعلل هك تصت) ظهطحكاطت معا, انعم 111 م11:

 ل1 ءانت5 الو 203. الكلو 317. 11و

 198. "ةلطط0دللما ظم-الاخع 111,042. 11
2080 

 199. فطلدآاول 8ظعم نسحدع 8عم-ءالطاطقإ-
 اند 11و 4

 200. "ةطلهللاذط ظعم 53:0 ظعم "ةطل-عاح

 اعلا ظاح ل11 5رتأ 11-81 ءاعلكلر, داعم 110 "عااذذات 01 ءانتك

22 ,111 
 201. "ةثطلوهلاوط 8ظعم كدلتلج 8عم 54

 8عم فلت ظءعص 2315 197.
 202. "ةاد0لةلامط ظ5-85هصوتعمم01 1717و 25.

 203. فطلماادا 5-85 ءانعأا 111, 151.4.
 204. "فاط0دالوا 8ظعم كطعصو-عل- آس كاع

 مصكفتسر مناجم 11ةلعاطلتص» عاد هنعاتاع ل1 ءاتتك

1 2107 7117 117 
 205. "فاط0دا1و5ط ظعم 5طتطقلط-علحل1م اظظاح

 الع2ل1 11, 0.
 206. "فطلدللقط ظعم [[كطنع آلآ, 115.155.

 207. قةطلهلاد1ط 8عم 1هلاند 111, 8.

 208. فاد0هلاق1 عم 14سم (كح '1-

 كاتم 2:10 عط), ؟دلعم ظا-1عزلطت لتنعانك 111,

 430. 443. 1797و 409. 7597, 11. 14
 209. فطلحالوط ظعم آوهلدتط ظد- كة

526 11 
 210. "فلطط0هل1ه5 عم ةطا'اع اكتم 35[180-1-

 مذصا, ك؟ن1عم 1طم-عءا جرطاأل ل1 ءانبو حج 11-81 ةلعم

' .652 ,711 .104 ,11 
 211. فاطلدللذط 8عم آلعجأ10ل 1ظ1- !1دضتعت

 (دا. ظا-8ةضنمأ) 111, 577. 1711,

 212. فطلهلاد1 8و3 التمانأ 181 - ة[ناعأو
 ؟ان1عم اطنكاتأ 8[عم01230عط لنءادن5 177, 2.

 213. "ةط0هللدا 8عم 70-18:2هاطعز“» 11, 59

 214. ةاد0هل11هط ماقالت 151- ؟[؟عماع ظعم 8ا-

 1 عوز كاحخت اعدرص 81تنعاول ملفات, ناعم 1[؟ةرم-

 العاج لزءاتتك 197, 542. 71, ن02.

 2135. طظمتم ءاحاطمزز فاد0دلامط مالكطنأب ناناعم

 1هءادعاعاطز] للءانتك الآو

 210. ثان ةادلد11358 11و 4.

 217. ىكطا1 'ةلدلدلاوط1 "قار - عن - نة

 8ظعم- عا نامتسد ظلح ل1151 17, 4ر0. 71ص 20606

 218. ق4 فاد0دا1دذ1 قةلايرتع0 151-5860-

 اططقسر 015م (1طص) كلت (خلدأ) 11لخ اتا-]1ععادألا

 خ0 مح 1006

 177. ؟ةلط0ا1هلز اةا-ل1ءعمتتلا الآو

 178. "ةلدلوااول 8عم-عامت عاتاك]1ع 11, 0.

 179. 'ةاتةهلادل 8عم-عاصتماطةصضعاع ئا-1آةهصح

 اهولأ 11-21 عمبعمأ 1, 81. 236. 300. 111, 3.

11100 71-912 7 24-447 11 276 
 180. "ة0دأاد2 ظعم 11ه]ججمت7ع0 8عد

 ىفطل-ءا- 5212 15-181 ععاعتكا 1, 290. 7و. 2.
 181. "؟ةكاطلول1د1 ظعم 110ه]لججمتا7ع0 8عص

 ملل -ءا- هج12 5-85هصدسعدم 01 1197و 40.
 182. ؟<ى4ط0لول1ولت ظعد 81[هزبهصتتعل 8عص

 تايسون يلد 8 عمم 1101:300-11ع51 11, 0
 ([83. ك4فارلولاذا 8عم 181هزاججسد »عل عم

 ىليمت عل 181- ة1زددت, منلعم 1طصحعاا عدادات لل ءانتك

.1114 
 06 ىطتن 8[هطميسصصعلأ ' ةطلحااحل انعح كلطسعلا

 [ئ1- [واذطةمأ

 184. '41ط0هل1151 8عم 810ه]لجومدا علر 0

 اند كاان هلعلعلل“ للءاتق 7و 7

 185. ؟قادلوااو]ج ظعم 81هابجسصعل اكا-ةخ مط

 ]عمر 11, 0

 186. "؟قفلطلولاهلل ظعص

 مكاعمت 11و, 385. 7111و 9

 187. 'فاطلولادل ظعم 81هاججصدت عل آكا- 1 عوأأ

00 
 188. ؟ةخاج0ه1151 8ظعم 2312227]310ع0, 10

 ما-8هم03> لزءااتك الو

 189. كملدلدااهل ظعم 11هابجصت ص عل 81-113-
 رتاطت [ضاح][كعافطة ل1 18هطح كام طولجصتتمساأ 5. ظواح

 ةطوطولجصتتما] الو 199. الآ, 144. 711, 0.
 190. "ةل:0ه1181 ظعم - عودعوجوت0 11011313-

 ردعل 11- 8ة1زةعار ؟؟دلجم 1ص 1!؟جلطتات ءا- طم

 لزءانك 1ال. 520. الآ1آو 4.

 191. 'ةلرلو]لدا ( طعم ة1هابجصتا7ع0) 151-

 [رعماطعاتوس 1[ [عطغصابءاطا 1, 351. 9711, 0.
 192. ىملد0و]15 ظعصم 81هاججت17ع0 151-

 زكا طا 197, 268. 971, 0
 193. "فلاطلحالوا ظعم 11هايحسصص عل لح 1(0-

 ساما 8عوتأك ءانلعماال> 7و

 194. "خاج 0ح اال ظعم 1101ج ج77 0 1912-12:

 ادت 111, 8.

 195. فطلحتاحط آانس- ءاصم]جد115: 1و 69.

 117 5 128 111 974 95 تود 10 0
 598 11 97 ل 0

 190. "فلدلداادط ظعص 81نك:أ ظا- تخطعاأ 111, 9.

 11هاجوصت 7ع 18!-



 كطت "ةلدلقلامل

 آر, 140. 286. 3506. 15و 628. 1511و 541. 1137و
 547. 37 و 40: 243:1 49:150:195: 137115

 148. 148. 155 او. 871, 4.
 230. ىثلداث فطلحالامدط 11هدعتم 8ءعد فجعل

 ك1 - [ككاناط 181- ظدعاط 0301, دلعم آطص- ءاطقززلز

 لتءاسك 11, 415. 111, 202. 244. 201. 7571, 13.
.0 ,1711 

 257. طلت فطلدلادل 80-81هدءزد 8عمد كلل
 8عص - ءالموعءام 12[- هلع 1و 141. 17, 1

061 ,17711 

 235. ثالث فطلحلادلط 11-181هدعزم 8ءد أفلت

 اال - لآ حتا م. ]كم - ا[عرص عزا 6 هطحطم ةأأ ءانك 1

.590 ,7711 .290 
 2359. فلا فطلدللقط 18هدءام عم كخلآ

 اظو- هةاص اتا: 7, 445. 1771و, 5.

 240. ىلا فطلمالقط ؟[هدعلنم 8عم كةسصنص

 ظعص لح هع ظلط - طاطقطاا 1, 430. 111, 38
 الل

 241. كطثك ؟فلدلدلاذط 1[1هوعتد عند نع

 اطهكدص كا - [1دلتصت1 ق1 - لمدزذصت 17و 48.
202 1111 

 242. كلت فةطلملاداط 11هدعتص ١ عد 1طانثع
 طق اكظا-102اجنأل] 307,

 243. كاك فلطلدللمط اةا!-1[هدعنم 8ع 15-

 نتهناو ت1جم 11 - 1[ءاجبتستاا لت عادتك 1آ1آ1و 20.

4 :1/89 :599 

 244. كلدت ؟ثطلحالهط 11هدعتم ]عن لو لكل

 آئا-01ءاعاا 11, 397. 111, 55. 7”. 5.

 245. الطن ؟ةطلدالمط 11هدءزم» 8عم 310-

 ابحستت عل اكاد علض انا-ظدعالف01, ؟هلجم 8
 8:0-ن عاطانناك لنءادتتد 111, 0.

 240. كلنا ؟ةاططلهللقط ا1-21[هدعتد عم 110-

 ايميصتص عل ظعص 1ططستطتم 18:0- طاسععطتما 111

1 781 07 857 1 543 
 247. قلك فطلودلادا> 11هدعنص ائعو 310-

 بفللا7ع0 انا-]؟دااأم 7”.
 06 ةطف ةكطلخللمط اك1-1[هدعنم ظعم اةطجشم

 248. قللت كةطلحلاد]7 !1ندعتم انءد 810-
 اجهست عل ظعص اكطمور عع 1! ةناططت 775. 7

 249. قلت ءةطلحلاحلل ![هدعلص 8عص 1[

 [ان ود 81هزرمس ع0] آ1-21عن طل, [؟ملعم ااذم طقم

 هلك لتعاسع] 11, 210. ر 401. 571,

 250. كلطن ءهطلقلاحطل 110-121دعنم 8عم الدلم

 كات همم 1007

  2547 1101 5517١5521 42091ف1 01200157

51711, 815. 
 219. قط“ فلد0دللذط ثنتجتعل 8عص 11هنناد

 ظم-اا15ذلططاشسا 1و 282. 246. 111و 65. "7و. 6.

.4 ,3571 .140 .83:91 
 2250. خانت كثاد0ةلاحاط نلبس عل 8عم- 0

 انو-كن11 1ك, 5.

 221. قطا فطلواللاوط ىتجصتعل ظعص 110-

 طحصت 0060 آ1اطص ؟[ةصاطقل 1, 1906. ة44. 11و

 تا 2702501 1110720: 4

 540 0072 1و 07 7 3-457

.150 .148 ,371 .534 .384 
 2252. خانك ةاط0دللذط كلجست عل 8عم 50-

 اعارطخص ]آ82- 2هادعزت 1ظ1- 8دعا آ1كو 438. 111,

 522: 5817 17و 419. 7379 23. 40. ١9.1

944 .751 .084 ,1711 
 0 فطن ' ةطلملادط 7/مهطعت

 228. مط "ةلططلمتادط ؟ةلئص 8عم 11012312-

 دعم 8ا-آكةمطعاتسس 5311-85, داعم 8هلتل ل1ءاتك

057 ,117 
 224. قانا فانلحالمل 11- ةصلقلا51 111

 0141. 37و 7
 نا“ فطن 'ةطلمللمل 8[هزحتسسع0 ظعم-ءالعئمتس.

 255. مط ةطلدللفط اكا- متل 111,
0 ,1711 

 220. ىلطات فةانلحلادط اكاد خت اد 71و 7.
 227. كانت ةلنلوآاهط> 151- دلت هم

.906 ,37 01010 

 228. كطات 4101151 ؟[دصقو 8عم 10[1دعتم
 انا-1داهطئست 1, 487. 11, 108. 115. 145.

02 ,37 
 229. تطتت "فلططلدالما [1دكدم ظعص ىخلجست لو

 اناناعم 79-12 [عرتذصا للءانتك آو 431. 11, ةةق.

.10 .109 77 ,37 .38 ,111 
 230. ثالث فةطلدالدل !1ددوص 8عص ملأ

 402-11 عانانآ 37 00.

 231. ثلاث قلادلدلاهط 151- [[دكدص (هل. 121-

 !1هوعلد) ظعم للدعم ظظا-]هطعصأ 1,

 23>. قطان ؟قفلدلهلاملط ا81-[[دكدصأ 11و 2

 288. قطن "فانلهلادلط ظظ1-[1هددعأل1 177,

 234. فكلنا "فلنلحلادل 181- [[هععتم 8عم خلع

 نعل طعم-كالجموعلد 7-2!1هن2 ع1 3970 5

 235. ثلاث ؟ةلت0هللحط !1هدعلم 8عم ىلبع

 دعم اكل [1 عم لتصل ؟احلعم ةاذص آ[كطقخلمخ ءلات لل ءاسف



 مي تش ل

 فطخت مطلهل1وط

 268. خانت فطلدلاولط 1[عودكنل 8ظعم خلبسعل

 آا- 55101«116 7 460. 711, 7.

 269. خطت فطلهلاوط 3[هزججسدت عل 111, 6.

1 ,71 
 270. ثطاأث "ةط0دلاوط 110طحسنا7 عمق 8عصح

 ءا هططقم 1ظ(-ةازصكذصسأ 7 1

 271. ثكطاث ةطلحااوط 1[هطحسصتت عل 8عمح

 ءاذططقم ظ1- العجنل1 1, 192. 11, 121. 111و
.52 .44 ,771 .451 ,37 .120 

 272. ىذا“ "ةط0ةلاوط 11هلجوستت7تع0 ظعص

 'فاططلمالوط 17,
 273. ثكط“ "ثطلدالوط 31هزجحسصرت عل 8عم

 ؟ةات0لةلاوا عم فطل - ءا- زعازا ظعم م

 11-8 مصآذأ 17و 5

 274. ىاطات ةىاد0دلاوط 31[هليجصتت ع0 8ع

 ؟ةاطلدالحط ظعم نجس عل 315-81 هنصت 111, 419.

 275. ذالك فةطلحلادط 81هاططحصسصع0ل عم

 ؟ةطقدللوط ظعم خطأ 8علمع 8ا-آعهلطغخت [ضا-8دح
 اعمعكأ] , ؟ن]عم آطص- عاوططذع لنءاتك 1كو 1.

.7 ,11( .286 
 2706. ثطا ةانلهتادط 18[هالبجصتت عل عم

 "مال هااذط ظعم - ءاصمأ لحسم 8عم خمهك عم

 31ةلئلع 11, 595.
 277. مثلنا ةطلداادط 181[هازبنوونتنتعل 2م

 مطلدلاوط ظا1- 3812 ظمأ دذطاثنت , الان150 ظاح

 8تلكتس كتعاسك 1, 234. 288. 392. 432. ][,
 127: 155: 273. 336: 591: 1111و 3520

:472 57 .44714 .450 .252 .248 .246 ,117 

.58 ,5711 .150 .149 .09 ,3771 
 278. ثان ةط0ةللاقمط 1[هزجوسنت عل 8عم

 'ةطلوااهط ظا-آعطقتدمطا 7, 447

 279. فاد“ 'ةطلداادط 31هزجحسصتعل عم

 ىطلحلاوط ظا-آعطشإلط ظا-1ءلعفشق 161, 114 37و
007 :520 :120 :101 

 280. فانآاث ةطلهلادط 3[هطحصنصتعل 8عم

 ؟كطلودلادأ] ىة-5ةسصقللا 5. 5ةصقاا 7387و 7
 281. ذا“ فطلوأاوط 131هز]جومد تعال 8عم

 ؟ةاطولحللوط ظدطح كطعتاذمأ ظ1-ائعمصعما 11, 7

 282. ثا "ةالدآاذط 110ه]جوت77 ع0[ 5ع

 ؟ةكط0 - عا - جدلبلع ظعم كهاعاصفقم 186 - '؟ةلتصتسألما

2 11 
 2383. ق4ذطا فانلحااوط 831هابوردحصعل 0

 مطل - هن - ممابنمل 8عم 5ه1علمصتم 181 - «طهضستتلا

,]1 

 ثكطات ن1 1008

 جذ 8عد ةووذماطر ناعم 1-181عدااغص لت ءاتتك

7 ,711 .419 ,197 .599 ,11 
 0[ ةطت 'ةطلدلادط ؟لهدعتنم ظعم 1[هلجودرسن

 1-11 ةم

 251. خطت ةطلحالدا 11-181هدعنم طعم القلم

 وقر ناعم 81-181دأانككا لنءات5 11و 599. 711

.098 

 252. تخطت ةاطلحالمط 1طعاةطتس 8عص 110-

 طمس عل ظعم ةسدكح 11- ؟؟ةفئات , ؟ن150م للا

 (ةكعلط ه5. دكا هحسعلا» لتعاتك 11و 155. 17و

.7 .658 ,1711 .57 
 253. ةطاث فطلحاادط 1-1881 1ص 5طقلتتا

 ا - [عدااشم 7971, 4
 0[ ةطخن ؟'ةطلدآادا 381هاردرصد مل ظعم فلس ع

 254. خطا“ تاطلولادط ظاحآ[سدمخصت آ],

 255. ةطاث ةط01151 15هاجملع ظعص 8101جةطت-
 رحعل 8ع 7عماكأ 1ةطحةطق طآ] 5-15ةككأ, 010

 ظا-[ه!عر"متصأ لتعاتك الآو
 256. تخطت ت10ها1وط 1[ةدددأا عد خلجس عل

 ملط مططقسع عا 11 محال ةةطانأ 87, 0.

 257. خطا ةطلهالدط 1ةصحتا ظعم 810-

 طمس عل ظعم 1اةددوتا طعم فةلدل-عادمت ءازلع ظعم

 "موس 81- 1"هلبلعتت, ك؟ن1ىم 181 - ظدطصعا لاعاتتف

 7و 9
 258. ىةطث ةطلقلاوط 11-لةدبط رت اح [[7نح

 انام اك نانا

 259. ةطتت خط 0هلا هل ظعص لعملعات الآم

 260. خطت ةطلملاداح ىلا طقصأ 77و 510.
 261. خطت ةطلماامط ا - [عقمتس 5عمععا-

 ؟حدلطاأ طعم ختجست عل 181- 1هةاوطقصأ, ؟تناعم 18طح

 1طدلطملا لل1أأن5 آو 253. 11و 420. 492. 56.

 الالو

 262. خطتك "ةطلدااوط ظا-آ[كةددنع 4 ,[١

 203. ةىاطتت "فةطلودلاوط 1:!-1كةاناط 71,109.

 264. تطل "فطلداادط 181- [عطقج و311 17و
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 265. ىطات ةلطلدلاول اا - [كطمداطعما اح
 [عمزمحذصآأ 11ص,

 206. ذطاث فةطلحااوط 831هلجسساأا 0 عد 310-

 طمس عل 8 عم خطا 1كابملع اةا-آعمدامصإامأ 197, 216.

 267. كاطتث“ "ةطلحللدط 1111 ظعم خلجسعل

 مع فلآ 8ظعم 1انتةطتمس 11+ عنمتر ؟ن150 18!

 8فصتو ةف1] للعات5 11, 0.



 ماطات مهمل

 ملابس عل ظعص 3[هزجمسسصع0 11- 8ه]اعطختار, ؟نانلعم
 ©6طقصزةع لتعات5 11,116. 17, 449. 1711, 4.

 300. ثالث ؟فط0ه]11ةط 11هزججسن 2ع0 2م

 فاجر عل ظعد 811هزججسم ع0 131-181 ةك ا - خم-

.7 ,137 031151 

 8301. فذلك فاطلدااوط ه5. مطاث'اه0لط1 7110-

 طقسا عل ظعص خطجريسعل 8عد 810هلججمت 772 ع0 8ع

 31 ءمدناع ظا-'؟1صقذما تنتصما“ آر 412. 11و 2
 024. 37و 47

 8302. ثان ثلط0دل1وط 131ه]بجنت1260 عد

 ملبصعل ظعم "01د عز0هللقط 5هطعتا 11-]ةسن2أ 11-

 الع عمت, ؟نل150 ]طم - ءالئطممطعطقط لتءاسك 11و
0 ,397711 .197 

 3083. فطن فطلولادلط 1[ه]جمستا2ع0 عم

 قىلجردعل ظعم "0رصدوم 5-85ةلتسأ ( ع اطم ةلسم)
1507 

 304. طىاناث "ةطلدلادط 181هلجحسسص عل 8 عد

 ىلبرسعل ظعمص 5210 ظعص 1165510 151 - 8[ءاكلكر
 طمصمات م عع 846 - نطلع ءمعممدطأ] 09105 عا 110

 ىلعلاو لتعانت5و 71و 2

 305. طن ةطلقلاوط 110هزيوصنت>7 ع0 8عم

 ملجرد ع0 1:5-هعطاق 1ظ1-آهلططصتا, انعم 1ص 1811-
 ءةطقت للعءاتتك 11و 628. ]17و 439. 445. 0.

 37و 100. 308. :471.١ 71و 93. 4

 300. ىةطلت فلطط0ول1ج1 110ه]جحردتت عل 8عم

 مطصدعل ظعم كطقلطت“ اا - آعدلاذم اا - هدرا

448 117 
 01 ةطخن ؟قةطقلمالمط ا آطعأ

 8307. ثطالت ةلطلدا1ه1 11012221140 18 عد

 ماجد عل ظعح كطتطقل - عل - لأم خىطسعل [ 8ظعص
 هال عمدوتجا] اظك1-111221 111,

 6 ةطعسمك-علحلتم 31هطحدسصسعا ظعم ' خطل - عع

 مدطتس ظا- 8[ ج2( ءغ خطت ؟"قطلحاادط 845-

 طدتستس عل ظعم ' قط 0-عم-عومطسمم 1:!- 1112

 308. مطت ةطلدالد] 1[هزججمت 2ع 8م

 ىاجددعل ظعم 5ها1ءامدصخصس 11- 8هاعاطذلت 11, 7

54 ,7711 
 8309. ىذلطتث ةطلحاادط 8[هلججتسا١ت عل 8ءم

 'ةلجسعل ظا-18ءعزذصاأ (هل. حاجتلا) 11, 232. 17
.3 .666 ,7711 .62 

 310. ىلا ؟ةلطلدلادط 8[هاجحلضا7 ع0 8عض

 مطستعل 181- ؟7نصانعالا 1[- نصأ51 1, 7.

 311. مقلط ةلطلدلادط 1[هطحيضات ع0 8عم

 منطصعل 7-583هطا 1, 379. 513. 11, 81. 2
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 فاطا ةنلهلامط 1009

 284. ثىطدك 4101131 1310123221ع0 8عم

 مل ل-عر-:ةطصسفم 1801 - طاق 181 - 1[ءنؤلك عوطق

 171, 145. 1797و 128. 37و 511. 371, 19:
 285. ىط5 ةاطلح]1151 1310]جدت12ع0 عم

 ؟ةخطل - عع-موزجسودم 8عم خطأ 1؟1ةاتص : ظن - 8ظفقأ

8 97 
 286. ىطث ؟فط0لد]11د1 1[ه]بوصتت عل عم

 كل ل-عرتمولزيستوس 181-1131221 7 7
 0[ ىكطعسد-علح لم 31[هانمتسسعل ظعم 'قطل - عم-

 ممطتس 11-181زهج( كنك ةفطخ 'ةطلماامط 81[هطبحتس-

 رصعل ظعح 4طرمعل ظعم كطتطقط- عل لم خانرس عا.

 287. ذاك فةطلولاوط 110هلبوسا77 60 عم

 "مارل-عم-حوزج صحم محلا عصتاا ],

 288. ثاطاث ةط0دا1دط 11هابدصت72ع0 عم

 ماجن ع0ل 17و

 289. ىارت فلط01131 131ه]لجوصتا7تع0 عم

 ملجردعل 8ظعم "ةطلمتاهط 81- ةدوؤس ظاح[اكططآلا و

 ماعم ظا-]آكطمأل ذأ لكلءانت5 17و. 4.

 290. ىثطاث "؟ةطط0ة11و1 181ه]زجودت 0 ع0 8ع

 مط عل ظا- ةزاذأ 1-18! طص 51 7571, 5
 291. ىذا ةطلدالوط 11هلجوستت ع0 ظعم

 ماجد عل 8ظءعمع-عا هاذ 8-11 ءاك 37.

 292. 1<نلط1 ءا-زعصشه ىلطتث "ةلطلحلاوط

 8[هاججسسسص عل ظعد ىةطسصعل 11-181هوعزمأ (01. ظاح
 [[جهكدصأ) 8و5-دعطات , ؟داعم 8ةطحةطعتأ 11- خم-

 لهلدك1] للعات5 11, 294. 111, 340. 17و. 2

.4 .736 ,79711 .92 ,3971 .203 
 293. ةطل ةطلماادط 73[هاطجحس ع0 8عص

 ماجمت عل ظعم ]1طخةطتس 181- آئعصعسأ , ؟0150 11-

 ءاصتتنز1" للءانتق 1, 232. 2

 294. فثطاث "ةلطلدلادط 0[13ه]طوسات عل 8عم

 ىطسعل انا-اطءللل1 15-151ضوأ 11, 089. 377, 08
 295. ىاطتث 'فطلواادط 11هازجقسنتع0ل 8عم

 زكلطما وأ ظد-5و 01 ظ1-كط501, كن1عم 11 - 1[ءاعت
 لل ءانت5ك .3 76١

 290. ثان فةطلهلادط 5. قات 8ع]“ 110-

 اجمرت12ع0 ظعص خطص عل, ؟ان1ج6 ]طم - ل

 01615 05 015 ]و 9722512 4

 297. ىاتتك“ "ةادلدالقط 11هلبورسات عل 8عم

 قلدمتع0 11-آعمدتعوطا 11و

 298. ثلاث ةلطلدلاوط 110ه]جحرت3 ع0 8عم

 قلبت عل 1ظ:1- 3[عام عما, ؟ن1ج0 1165101 لن ءاننق

.509 .402 .378 ,11 
 0 831هارمتسسعل ظعم 'ةطلملادل 11-181 رك عا

 299. ىذا ؟ةلطلدالذط 18[هطممتا> ع0 8م

.71> 



 ىثطات م1

 328. ثكطتث "ةطلحلاوط 11هازيحصات ع0 عم

 ىاطا'1هلطا 6طخصتنصت ظلحخمدذس 121 - 01200[1ع5أ,

 ناعم 80-8 طلطق“ لزءاتت5 11, 220.

 329. ىط“ ةطلحلاوط 110ه]طجوصت07 ع0 ظعم

 قىطا'ا؟هملطا 1[عممتس 11-1311 197, 241. "11,

 330. خطا 'ةطلحااواط 310ه]طجدنتتا7 0 18عم-

 ءا[هل11 ظوط- كطحطت ءعداقشمآ , داعم 181 - 1 ءرتلككا

 ( 31. ظا1-1هر5ح01) لل1ءاتتك آو 237. 17و. 7.

0 37 
 3831. ةطنت ةطلحللدط 310]جهر>71ع0 8عم-

 ءاسهطق221 17و

 332. خطت فاطلهااه1ط 81هلبحرست ع0 8عم ثانآ

 11315 ظا-8هاعطخس 111, 7.
 885. ثا قةلح0دل1د1ج 11هلجبحرسصس عل 8عص آ[آذ-

 دول ظا-خ د1اعتتط3ل1 , ؟نل1عم 11 - [ءطهاقت لل ءانتك

14 ,11 
 3834. خطت ةطلولاوط 81هزجومسد71ع0ل 8عم-

 ءالجهعوم ظا-]لءطصتا1ت71 111,
 385. ىذلططت ةطلحاتلماط 11هلردصت مح عل عد [12-

 هوم ظعم 81ةلعطاتع 8-18تمطتلا, ؟نان150 1انس 8ع-

 معانا لل ءامك 1لو 58. 60. "11و,

 336. ذطتخت“ ةلتلدللوط 11ه]جدت1760 8م

 ءالجوكدم 8عم 81هلبهتص17ع0 1151-11 1111و 4
.45 

 337. خطت 110 ةلاوط 110ه]ر وص عل 8عد-عا-

 اطوكوم يدا كات عااناةصا خلات 11دم36[1 015 ل مانلانك

 آ, 47. 165. 326. 11, 37. 79. 558. 505. 11و
 4277 5527 95 07 10/0 21 ا ا

 177, 48. 104. 127. 140. 364. 513. 514 طاق.

 517. 537. 71و 134. 266. 387. 389. 5711و

.754 

 338. خطت ءاطططلحاادا 81ه]جدست »7: عل 8عد خطأ

 كود هطعسأ ظا-هئدصت هاا طصعتما 17و 58.
 8339. كات ةلططلملادط 11هابحسمت عل 181-110-

 ع10ل1 111,
 01. فطن "ةطلمالمط ة[دهارعسسعل ظعم طل ادد.

 8340. خطت ؟110ةلادط 18[هابجست7 عم 8عم-

 ءالجموعزم ظا-آتعصعسأ 1الو 154. 7و. 59.
 341. فذلك ىاطط0ةل1دط 8110ه]جونت172ع0 0

 1ادرةطتمس 835-81ءعمزأ] 1, 9.

 8342. ىئاطاث ؟ثطلدلادات 831هليهتت!7 عل 5ع

 1[طستطتمت 1ظ11-1جلاطس انا-اتعمصصعما] 171, 44.

 343. ىطات كطلدالدا> 11هايقصتت7تعل عم

 1ادمطتمست 1005151-81 17و. 5

 ىكطلت ل حااوط 1010

 312. ىذا ؟ة0هللوط 131هابجص عل 8عم

 4زلج م1-[عمروودارا 5ل-متس عوطلا 3876 040.

 313. كرا ةانلحلادط 81هلججرتا72ع0 5عم

 لأ جعم ىنتجسعل ظاد 8111 (هل. 81- 1آ1عط1 )و

 ؟اناعم 1ص [[همحعألح لزءاتك 11, 628. 111,

.60 ,371 .388 .130 .111 .837 97 
 314.2 ىذطت“ ؟ةاطلدللوط 811[هزجحيسا>7 60 6

 لأ 86م خطأ هلأ ؟71[9, 3.
 315. ىذا ةاطقولاواط 81012122360

 ىلت, ؟ن1جو 8ا- ةامتتصا للعانتك 11, 127. 8.
 316. ىذا“ "ةطلوحالدالط 181هزبوصتت7ت عل 8عص

 4ل]1 8عم [[دعدم ظعم كطتع ظا-ةضص1021 (1 عا
 رص علما, ؟مصست لمت, ضن 021), داعم 11-1 هلك

 قز ناسك 1, 155. 11آ11و 131. 3594. 522.

 117, 39. 148. 321. 0 418. 3871و 33. 07#

.221 .218 ,971 .159 
 9517.2 خط "خاطلهلاولط 81ه]بورتا ع0 عض

 ىلت [موم 1طمةطخس 11-11عستم] ا1-آكط مك هينا

11111511 
 318. نط "ةطلوااوطط 11هلبوس اعل عم

 "خلت, ؟نلعم ظاح1ع113 لتعانك 11و
 319. ىطث ؟ةطلدللولا 11هلبجيت760 5

 ىلأ ماج[ هموت (هل. 3[ةمنسر ؛ آآ, 546. 1711,
 320. خط“ ؟ةانلوللوط 31[هزجهستاتع0 5عم

 ؟ىزأ معد 8[هلججس ع0 ظ8-81دعاط0301 1و 454.

 321. ذطا“ "قةطلولاوأط 81ه]جوردا7ع0ل عم

 ؟ىل]1 ظعم 5ةلئاج 5-1:5دامست ظا-10هإةلتتق 11و

 322. خطت "ةطلدلادا 11ه]ابوسصصتعل 8ع

 ىلأ 6(8- [نمعرتل , ؟ان1جو ]ادم - عاسماجتا لل عالتك
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 323. كانك "ةالحا1وط 811هزجونسع0ل ظعص

 تكسووأا (خصتل 7 ) عاد هلع (ةل. 5-85ةلز1ع) كاع

 '[عرصتسا 1, 435. 11, 522. 111, 180. "و 8.

.5 ,5711 .141 .4 ,7971 .855 .352 .283 .580 
 3524. خانات "ةطلواادط 811هزججرت:260 عض

 م2113 آو

 355. ىذطت ةةطلولاوال ة1ماجهسا 7 عل 8عم

 ماك طتوشع, دملعم افا - ةطامط 181-1283810301 01-

 ءاتا5 111و

 8326. ىلا فانلدالمط 11نليهسات7 ع 8عم
 [ خطأ 8ءاعع ظعم] ظعماطتل كا- 8ظدعطلل01 كاع

42 ,771 5112 
 327. ةذات“ ةطلوااداط 11هلبجرت 760 8عص

 8ءععولالا 11, 1406. 111,



 ىاناكث 11م

 857. ةللاث فلتلوللقط 8[ه]رمست عل 8عم [5-

 دونا 1011-81 11- 8هاءطقست 1و 88. 224. 9.

 288. 289. 290. 373. 11و 23. 43. 75. 117 5.

.83 .322 .316 .277.300 .228 .204 .192 .132 

 ةقذ5. ةذ5. 414. 419. 4583 الك. 464. ال05.

.18 .615 .591 .571 .560 .512 .508 .492 

 659. ا1آلو 28. 29. 30. 32. 33. 35 167. 56

 ةينإ 1221 215:7 520: 11771187 2775 1

11 107 144 190 :192 9887 :245:58 

 279. 303. 540. 542. 630. .59 .304 ,9١71

 8258. ئاددك "ةلطلدللو]ج 831[هطقستتع0 8ع

 كدا كطعتاعاط 122-ءل-لآم خلطات 13 ءاكع اةاحخصعشس
.00 ,111 

 01. ةطت ' ةطلنالمط 8[هايوتستسعل ظعم لق مع

 359. ىثطاأث ؟ةطلقتاوط 8ة1هليجسسصعل 8عص

 لو ادع كا فسوف ظاحظدلعموأ 1, 513. 11, 025.
 01 فطن 'ةطلحتتمط 81هارمستسعا0 ظعم 15دك علل

 '12-علح لكم.

 800. خطتك ةطلحلاوات 81هابجسن>ت7ت عل 8عم

 لو لد (هل. ةلجصعل) 151 - [عمتسدتك نمت اناتلجم 15|-

 02232[1 0لنءانتق 11, 579. 1975 110. 220. ع7,

.4 ,3971 .374 .110 
 3601. فلك فطلدالوط 1[ه]طج مس عل عا ءعوطع

 وتس ١0156 1ص 00135 لتعاتتك 1, 69. "118.

 8602. فطن فطلملادلط 181هزجمسات عل 181-آع3-
 كزرت 11, 1

 83608. فاتك فةطلمالولط 81هزيمرستت عل 18عمد

 ءالعدن1 1دطحكةاتفإتاأ لت5ءتماسلمعك 5ءاءطنخا#م 117.

240 

 3604. ذلك ةلططلولاوط 81هليبجست7ت عل 8عص

 فطا']عقكتس ظاحخص لهلانكأ 11, 78.
 0 ةطن 'ةطلحاتمل 1[ خ ملجأ انخأ

 865. ىذا ةطلحلاولا 11هلبورصا7 60 8ع

 [عفمزرست طاح 1"عدصاصت] 81-1351 37 7

 23060. ىثطتنت ةلدلحلادط 110هلبجرصل>ت عل 86م-

 ءاططملا [ظوطحهطتصتمأ ظو-كنل] 7” 1
 8307. ئلدُك ةطلحالادط 8310ه]جحرتتا7ع0 عم

 ]كولد ( و1. ظعم 1آكطقاأاد) 11- ؟؟ءعودطاخما (

 ذا -1؟؟عوذصت) 181- 0طوجتوتا 11, 546. 197, 416.
,71711 .477 ,37 

 308. ىئانك ةاحنلحللقط 31ه]جبجرتلا مل 8عص

 [كطمورتعو 1|-ظدلاعطا الو 543. 571, 140.

 3609. ىذلطت ةلدلولاول 0[8هلرهنا» عل

 حلومداس 8عم 8دصتصتو ظ1- 08[هعاد”نحا 185 - كز-

 لزاصخما 11و 3.

12 

 8 عم

 هاناثك م1 1011

 344. هلدت ءىطلولاوط 181[هطمسدتتع0ل 8عم

 1اطةطتس 8 عد 110ه]ج هددت عل 8-1881 عوذسا 181-15132-

 8عز] 37و 562 طلو.

 345. خطت ةطلدلاوط 1[هزطجحسسص عل 2م

 1اسنطتمم ظعد 81هطجهسدت عل 5-18:5ءافصست 1175 7

 346. ةطت "فاطلدللوط 8[هابجرنا7ع0 8عم

 1اطعةطتسص ظعص ةكاجقإباع ءاحاعتنا 7و. 39.

 347. كثطتك ةلدلداادط 831هطمسس ع0 8عص

 1اطرةطتمت 59-81 عاد عت, ؟ن1عم 1ظ1-1!زططوتوتا لل ءاانك

 1797, 850 طلو. 870. 7711و 5.
 348. ىلا ةاطقحلتادط 11هاجحسنتتت عل ظعص

 1015 , مناجم 8دةطحكاطخلت لتعات5 آو 45. 173.

030 2211074 45 :178 17242 

 44 اطاآو. - 11, 78. 198. 321.2 355.

 دولا 24270 405: الو 17: 18:54 170. 171

 107 215 260 2507 22 ا 0

 607. 616. 030. 17و, 7. 292. 451. 4506.

2 5202702 422 .5901/32 529 4507 

 10 2407 اال 1417 148:2 105: 3184 50

 410. 7711و 807. 948. 4
 349. ىذطتخ ءفةطلقمالملط 810هليجستت عل 8 عد

 117235 طا 11هصمتا]ا 1, 410.
 01. 81هطحسسسع4ا ظعم [1!جةك.

 350. ىطدكت ؟ةطلحاادط 1810ه]لججستتعل 8عم

 "؟[مخقم ظعم 11354 هاحل1 نممطخماأ 5-11 ع1

 1, 190. 111, 322. 1797و 151. 387, 625. 771, 66.
 351. ةطت ةطلحلاوط 11هزيجسصتتعل ظعص

 ك1وذ [8وم ؟ةطلقللدط , ؟01عم] ةطه خطأ 154
 [لذءاتتك] 11, 558. 509.

 352. تطأ“ ةط0وللاوط 1[هزيبورسات7ت عل 8ع

 كون ظا-31دعطساا 111, 47. 3971, 466.
 353. تطأ "ةلطلدلاوط 831هلجبوس77:ع0 عض

 كون 11كطخمأ (7. عنسصتمأ) 1و 382. 390
610 ,1711 

 354. ىلا ءةطلحالحط 181هلجبجستص عل 8عص

 1و3 8عم 81هططحرصستص عل 8عد ىعاطو (ة]ل. 8عم

 قمعادوعاط) ظاحخج 01 1-181عمورتاناطا 111, 173. 4.

1 .717 ,1711 
 355. ىطات ةطلولتلوط 131[هلبجسا7 ع0 8ع

 1هاجذلع ظعم 18[هاطمس»د عل عم ائوطجت [8ا- ةلذل1

 اا - 1[كادطقصا, نن1عه ةطص 81عملعات لتعاتتك آر

.60 378 ,140 ,177 .600 ,11 .290 
 350. تخطت فطام 110ه]ج جست ءل 8ع 15-

 طقلع ظعص ؟ةطانذم اا 11ءاءلعل اا-1”ةلناطت 11, 1



 قانا 601

 9580. ةطخت "ةطلدالدط 81هزجحسصتعل 8عم

 ىطأ 31هايمصتس ع0 85-هزلهنللت, العم 110ز] ءا-عل-

 لام لزعاسك 111, 5.
 387. ىةطتك 'ةط0د11هط 11هزيبهست7264 عم

 310هلججسصست عل يا- نصعدأ (31. ها ةنتصعدأو 0
 نانم 197, 211. ظا-]آ,.ه8ءامأ !عوئاسع) ظ1- ؟[ةنل
 عطمست, الاتاكم 1ص ةستذ لنءانتك 11و 348. 4
 19و 211. 398. 77و 365. 4483. 771[و 04

“710 711 
 0 ةطنت 'ةطلماادط ة1هزرهستمعال ظعم 11هابهته-

 رسع41 ظعم اله اتط.

 388. ىطن“ث ةطلداادط 1[هزججسدت عل عه

 11هزجومدم عل 8عم آلهئاهتا ه1- ]صل 18[ - لان 5ل

 (31. ىا-1هنتم عدا, 1ادصتأب 1ئاتصاتكأ) كر 518. آلو

.0 ,7711 .480 
 05 ةطنت 'ةطلمالامط 31هزججسسعال ظعص 11هطجهسح

 رعال 1 -1"سسعقأ

 389. ثطتلت "ةط0د115آ 31هلجبحستت عل عم

 11ه]بجسست عل 7911211-192 7و 4.
 390. ةطاأ "ةطلحاادط 11هزججسصت عل 8عم

 11ه]عطملا عل, بلعم ظ1-فااذع لذ ءاتك 11و

.509 

 391. ةطخ“ "فةطلدلادا 11هزيبجسصتت عل 8عم

 1154 0-80 بيوذمأ 11, 37. 111, 597. 711, 044.
 00 مانت "فاد0دلادط 11هزطججست عل عم

 "؟5ن [:0ط-ططقصع آآآظو 5.
 393. ةىطاأ0 ؟ةطلداادط 11هزيححست7تعل 0

 11ندنخ ي1-1؟طمرةسعمسلا 11و 585. "لو 607. 5.

 394. ة4طتث ةطلحالحط 11هزججستت ع0 عم

 مطأ 2ود» ؟هاتلج ظافعل1 ظاحكهدصعنلا ظاحخس-
 لدلندأ 11, 64. 588. 619. 623. 71, 66. 711و

.60485 
 05 قطن ؟قطقمتلادط 81هطجمحسسعل 1ظظ1-]1ه معلا.

 395. ىطاأث ؟ةالنلداادط 11هزبجساستعل 2

 151 ما - 8[هلعطجتست ظا- [عطقللل1 181- 112]عاطأب

 ؟نلعم 1طص- ءالعوتددنمت ءأ طممصمتقةعع 51عمعا»

 ءاسصع ةلأ 000عا-عل-لأ3س ءمعممرصتمس اسك آ1للو 249.
 3506. ةطاث ؟ةط0هل135 1[هزبهس عل 8عم

 وود كال[ عج عما 3, 109. 9
 397. ةطا ةطلحلتادط [ 8[هزجوسصت عل 0
 ردم ىا- ة1ز5ر 8ا1- 8[ءافلكأ] , ناعم ظ1- 1ة3-

 عجنصسآ لتعاتك 1111و
 398. خطك ؟ةطلحلاد] 131هلبوسستت عل عم

 ؟نواطسختم ه1 - [[عمعرأا, ؟نلكم 1مدقسآ لل عاتق

.2 ,111 

 مط م ل1 1012

 370. خطت ةطلدااحط 8[هزججسسات7ت عل 86م-

 امر عالالا" 7 4
 371. ذطاأ ةطلدلامط 8[ه]يهرسا7ة0 860-

 ءاردعالختج ظدطحكطخلدزا] 111و
 372. خطك ةطلحالاوط 81[هليبجتص01ع0 8عم

 215510 37, 60١
 373. ةطت ؟ةطقدلادط [ 81هطجحسسعل ]

 [31هكن0 8ءعم] ىطائاططتوذا 8ا- هطفلتابا آآكو
5 ,79711 .161 

 374 خطت“ ؟ىة1ط0دللدلط 11هزججستص عل ظاح

 11عيجةسنزأ, ؟نلصم 11- ةيافس للعاس5 "لو 34

6 745.2 ,5711 
 و75. ةطنث ؟ةلطط0دالدط 11هزيجصسصتعل ظعص

 3110من «ءاسطقط عم 11هزيبجصسعل 151- 1 عمعاكأر

 طمصم كقعع 810كم يعمم محا ههاتنف آلآ, 125. 2

 3576. ىكطن“ ؟ةطلوللدط 11هلبجدس نعل 0

 ة1مزججرس د عل 8عم "ةطط208 "و 0
 377. مط "ةاد0دللذط 11هطجحست2ع0 0

 1[هزجبجستس عل 8عم "ةطلدلامط (3ل. ظعص 11ه]جهتتح

 رسعل) 8ىعم "ةطف-ءاصمدتس ظا- [1ةنصوقتت آل

.490 ,111 .160 

 378. مطل ؟ةطلدالدط 11هزيهسصتت عل عم

 ح1مزجحسصسعل 8عم ؟ةخلغ [[عصسخس (31. [[هدصقنتت)و

 بماعم 1طمحعاتسةص لتعاتت5 17و 47

 579. مى ىط0دللدط 11هزججست عل عم

 ح[هزججسرس عل 8-81هاطذصأ 111, 362. 117. 445.
 380. خطأ "ةط0دل1حط 11هزبجسصع4ف عم

 31هزجويسل عل 8عم طلصانل 85 - هزهمطقلا, 0

 ]طم ىزورتتترت 01عانتك 71و 0
 381. خط 'ةطلولادا 11هزجوستت ع4 عم

 11هزججسسس عل هاد علطخنال ظرتظفمأ [71,
 3582. م1 "م1011 1[هزيجصتت عل عم

 11هزيجس مد عل 8ظعدم 1 ريال ةطلعتت ظاح

 1خفأ, ؟لعم 1طم-ءالجفلز ل1ءاتك 7و 58. 4.

 383. خط“ ةاد0لدا1دط 1[هزججسص عل غم

 3101 هرسرسعل 8عد 01ج صح ا - 201151

 ما - 8[دعطضطت , ملجم ظعظقت للعاتق 1و 1

 111, 2807 71و

 ةو42 ىةطنت ةطلحللدط 11هلجوسسست7 عل 8عص

 31هزيحسس عل ظعم 1[هاججسس 7 عل 8عمحعا عاش ظدطح

 5ةطقلدز11 11و
 0 31هطحسسعل 55-81[: ءعاذ 8ةطكطفقعاك

 5385. ىةطأ ؟ةطلدلاولط 81هلججسصت ع0 8عص

 11مزججرست» عل 8عمدعمم0 مصتقشص 1و 259. الو 51



 مط مطلةلاوط

 415. 4طن ؟ةط0هللحط 83[ه]زجمست عل 8عم
 الدلطجرتف 81-هدزةست 11و 7

 410. ثطاأث "ةلط0ةللذط 310هازيجسصصتعل 8عم

 المتجول 2-12 ءطآ01 771, 87. 1
 417. ىطتتث ةطلدلتلقط 11هلبجستت7 عل 8عم

 آلعم10 ظا - ]عمموتمأ , دلكم 1طد 11[ةزعط لتعاك

 110 11, 141. 336. 0. 111و 37. 40.

 543. 621. 37و 68. 5,
 418. نط "ةط0ةلاذط 11هزجوسصت عل 8ءد

 اندست هظا-6طقصفلا, ؟ان1عم 11-11عمم لع لتعاتتك
17 317 

 419. ةطاث ةطلحالوط 110هاطجقستت عل 8عم

 التكاتك 8عءمح عاج مدعأم 5-85 ءعصاتكأ (هل. 5اتطاتكأ )
 ظا-8ةددصأ 1, 440. 197, 214. 2442. 87, 5

.619 ,7711 .597 ,3771 .290 
 420. ةطاث "ةطلدتاوط 131هطمستصعل 8ع

 اطتكاتك ظ1- ]عدل عإفطأ, 1ع6 1طص - سوط

 كلء05 لك 227 40: 197 353517 21! 55
041 ,1711 

 421. خطت“ "فطلحللوط 110هطقستتت عل 8عم

 اطنكاسأ ظعص !1هزمسمت عل ظا-آكعصزأ 11و 81. 77
.560 ,7371 .219 

 422. ثطاث ةطلدلاوط 1[18هطمسصع0 8عم

 2610 8ا-1؟كدنإل 1و 351. 37و 1
 423. ثان ةطلدلادط 18[هطحسسع0ل 8عم

 21340 ظا-آكنلا, تلكم 1طص-ءاه تطأ لذ ءاتك آو
 436. 111و 172. 4. 17و 445. 7. 37و 49.

7 ,71 .85 .79 .53 

 0[. ةطت 5ه:4 ةكطسعل 8ءم 11هطوسسعل 8عم

2100 

 424. فانت "ةطلوللوط ظم-لاةعطنا 57-11ع-
 رصعضأ 111, 6.

 425. ثطخت "ةطلهللدط دع 8عم فلث 8ءد
 1[هاجوسس عل ظدطحةطتستعأ, ؟دلعم 1ادد خطأ 71ةن-

 الون 016أ5 1و 513. 11و 345. "71و, 0.
5 ,5711 

 420. ةطاخت فطقدلاوط 5ةلئط 8عم "دقن
 ظعم ىلطأ 58عام 81- 80هنءعاطل 15 - 5ءادعال 37

2 202 

 427. ىلا فةطلحلتادط 5ءالذص 8عص ؟ةطلع

 ةللقط ظا-8ةطنات ظا-]آهططتاا 111,

 428. ملط فطلحاادط 5 ءاصدخمس (هل. م عم نقتل

 5ماعاسخكمز ظعص ؟ةلطلولادل 11- [[هاوةصت دع

5 

5 

 فمطخت“ 4011ه 1013

 399. ىذا“ ةط0ةلاوط 11هزبحستت عل 2ع

 11م2 20طخص 8رتظتتنتت1 7. 5.
 01. 831هزطوستسعل ظعم 8مسملطقم طلق.

 400. كاتاث "ءةاطلدلادطط 810ه]ج21212ع0 1ظ1-

 13011 ظ51-63221 197, 7
 401. ىطت“ث ؟ةطلحتادط 8310هزجهتت72 ع0 8ع

 هن" 7-82هاطس ظ8-11ةماتا 1كفاناد 197-181ةلب101 1و

.138 ,1797 .449 .288 .279 
 402. ثطاث 8ق1ئ0ةللوط 1101:3220 5-

 5وعاطتع 8هة-5هطعأاا 111, 0.
 403. فطث ؟ةادلولاوط 8[هزجوستت عل 8عم

 53510 8ع "0 ميدنن ظعي 5010 185-كزمطقلآ, 0
 ادد 8[هدطخا102 0نعاتتك 07, 247. "11,

 404. خا "ةط0دا1ذط 81ه]زبوردتت عل 5-85ع-

 ل35 2701 1771و
 405. ىةطخت ؟ةطلدلاوط 11هزطجوستسصس عال 8ع

 5عءانرسو 8ع 15 12: 8عم فلآ 8ع 11ةلكتاتللر
 دانآجم ظ1-1[عهلطذأ لزءاتتك 1, 240. 433. 4.
 11, 128. 146. 111, 38 طلق. 160. 232. 19 3.

.8 ,771 .(7) 542 .4830 ,377 .293 
 406. فثطلث "ةطلحلادط 181ه]بجتتتت عل 8عم

 هطمزةك ظاط - ؟طعازأ (ل. ظ1- 8هلططل) 11و
 300. 737,0 152. 7571, 389 طلو. 390. 711,

 01. 8لماطوسسعل ظعم 5طمزة.

 407. ثطدلث "ةطلدللادط 1[هطجمساتت عل 8ع

 ةهطمععتاج ظعم 4نطستعل اقع - 80 هتساأ ظ1- [1هطانأاا

014 37 
 408. ىطاث فةطقدحلادلط 1[هلجوتسات عل 8عم

 ةماوذسم طاح ]آعهتاتةكك 1 71, 70
 409. ثطلث ؟فط0ةل1ذط 110هلطجوسدا7 ع0 8عص

 كمان 11و, 0.

 410. فطاث فةطلدلادط 1[هطحسسات عل 8عم

 هما ءزسصخس 8عد خطأ 8اس ظا-1ه2نا1 [5-85 عدد
 اذا ظدطح ةطعاتا ظ1-هعدصأ] 111, 5.

 411. ىطاث "ةطلهلادلط 11هزجوسيت ع0 8م
 ةهماعتسفس ظا-1[ةلولبل 11, 324. 7 0.

 412. م4طتث 'ةط0ول1وط 110هلججرستت عل 8عم

 هماعتسقتم ظ8101:300-1عدأ ظ11-1هلك1 11 0,

 413. ثاطدك ؟ةط0هلاوط 831هزجحسست 0 1ع

 آلولجوتل اظكاح ةلعصت, داعم آانح خلا ؟فصتت لذ ءانتك
 1و 149. 37, 582. 1

 414. ىلا فلطلحللهط [ ة1هابجساتت عل 8عص
 الوطوتت ظعم ىليسصعل ظاس1عسصتست ] ظا-]آعهداتطأ

 آر 245. 292. 11, 55. 75711, 7.
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 222 طلو. 197, 239. 336. 77, 447. 7971, 9.
 280. 295. 322. 7111و

 446. "ةخلادل-ءا- همن 8عم خلتبسص ن0 197,
 الل

 447. "'ةلطل-ءا- 521+ 8عم ختبرصعل0 اظظا- 80-

 اخس 171,

 448. "ةطل-ءا- هعزج ىعم 4ططجسسعل 50-1-

 رمت 11, 480. 137, 25. 7711, 8.
 01 'ةطل-ءاتمعتع قعم ةلطسع4ف ظوط- 5طقلعتلاب

 داعم 5د0 2-10 ءزسأ لن ءانك - ع( قطل-عا-

 'دداد ظعم قةطسعل ظعم 52:10 150- ءطسأ

 449. "خطل - ءا- كجعزرج 8عم ىتطسعل 8عم

 5310 180-طعطغخل 197, 172. 5711, 9.
 01. ؟ةطلح ءان همز ظعم ةلُيمعل 81-150 سرمُر ح أ

 *ةقطل-عءا-“ هدم ظعم فلسعال 1ةةط- ةطقمعأااب

 داعم تدل 1:0-طعتعأ لتعانق

 450. فطل- ءا- كجند ظعم ىنطسعم 85ةطح

 هطقخلمأال, ؟ن1جم 55 0 0-20 عزت لذعاتك 1و,

 111,219.634. 77,839. 971,430. 1711, د.
 01. 'ةفطل-ءا_كمعتع ظعم ةطرسعل 80-طئممأ - هأ

 '"ةطل-ءا"هعتع 8عم خلطسعل ظعم 5ه10 84-
 1 عا

 451. ةطل-ء[1- ذ2هز7 8عم "فلآ 8عم 2ةح

 ران ظا- 1 عجذست 11و 200.

 452. "ةط0-ءا-'هجتع [8-81دعطلذل1 11, 9.

 458. ؟ةطل-ءا- ههند 8ظعد "53 77و
 454. "؟ةطل-ءا- ههزع ظعص لورد أه 8عم 4
 طا 11[هدتوألل, "15م 1ظ1-آ؟دكتجؤ5ك لنعاتتك 1, 410.

 455. 'ةلطل0-عءا- هجأج ظا-آ[ع؟ةعطت 11آ1و 2

 450. ؟ةطل-عا- ههنع عم 8[هلجهسسمت عل 2عم

 قلاطل-ءرت-مولجمتلوم 17و. 2

 457. ةطل-ءا- هجم 8عم 181[هلججسمت عل 8عم

 مطل-ءا- هه17 ظاحخطوطتا 9,5 68.

 458. ةطل-ءا- هه طعم 81هزجهستس ع4 1ظا-

 1[عموامساتسا , الانلعم 1عةرننط 3عاعات12ةلعاد ةمرمعا-

 1دانتك 1و, 312. 11, 113. 140. 111و 495. 17

 469. 7و 233. 483. 71ص 8

 459. فلطدل- ءا- هعزع ظعم 0اطسصخس [ ظعص
 "هلأ ظ1- ىععلت] ظصم - ة[عوعا ظ1- ظواعطختتا اح
 1[جفطلت, ؟صلعم ها -1عةفطت (هل. ظل 1ةفطنا) هم
 1 عوعا] 01 ءادتك ال. خانت 31هزجحست عل تفلطل-عا- 2

 معد "ماطسمم [8عم "خا ظا-خمعلت] ظمحلا ع5ءعاأ»

 400. "ةلططل-عا- هماع ظعص 81[ه]جبميحا77 ع0 19511-

 كاان مأ, ةالطمأا ءمعصمطتتصوأات5 111,

 401. ةطلحعءا- 5212 8ظعد ةلطأ لود [8ظعم

 مط 111 1014

 حوطنعرذصسأ آر 430. 512. 11و, 360. 111و 5.
 311. 17و. 246. 501. 7111و

 429. كاندك "ةطلقللقط 5121-185 17و 2
 430. ةطاك ةطقملاولت الدكمط ظعص 1طاهح

 اطتصت 0-81 محقتالا 7, 247. 343. 71و,
 431. ةطاأ“ ةطلهلادلط 8عمد الون ل تال 8عد

 آلثكا11 ظاحخعوسست ظوطح قانا 07و
 0(. 4مم. 81551. 11, 460. ءأا آنط. ((1855. تو

 مل“. 6

 432. ىلا ؟ةطلدلاداط الةلعشأ 8عص "ةانل-

 ةللمط ىا- كحسصمحوا ظن - ظيتست ظ1- 85508501 آو

 450. 11و, 394. 7 5542

 0[ ق4طت'للمرع ائةلطنغ ظعم ' قطقمللدط 18-ظنسصتر
 نأ هط 11. لملاك ةمصم 626 دصمصاتنتتق

 عودع لتس لطم 1[ظطمللتلعوم (مص 799)
 تنص همهم 022 ءا ممداضتس مطنش "ةطلح

 ةللقط (مع. 800) ةمسم 620 دممصااننست 53غ
 لزعزأ. 11. [طماآلم مدقدتس ممرل102 عا هع

 ممع رممعأتك بيرصسامك5ذع ؟10عاتتت“.

 433. ىاناك "ةطلهلاوط نكات ظعص آله لهنا

 رما-ةهدل1 (هل. لعمل1 عا لعمعلل) , ال150 8عءاطقح

 6ه«0-ل15 لزءات5 1آ], 135. 144. 159. 111,

60 ,5711 
 434. ىادتك ةطلدلادط ظ7-2عدفات 111, 5.

1 
 4835. ىخطث ؟ةطلحالقط 70هاطعت» عد خلطس عل

 7-87 هطعزتت 171, 294. 5.
 0 قط ' قط له1 اهل ةططرس عل 70-18طعاسأ مي

 430. ىلا ؟فةطلدلامط 7واطعأم 2عد 8ءاكائةن
 ظا-[عمر:عدالت اظ1ا- ىدعلا [82- 72هانعا“] آظو 57

0 ,371 .132 ,11 
 4837. 1طن فةطقحللوط اظا-1[دصاطقلا 197, 0

 485. ]1طط (ةطات 7) ؟ةطلحاادلط 8عص (7) 810-
 اروي عل 8 ةخلأ ظعم خليص عل 8عم 8

 انا-خ مكن 7” 0

 439. 1اط» فطلذص 17و 47.

 4/40. 1ادد فلططلذص طظا-خاطتك 321 7و 7

 441. ككلدل-ءا-وحتككت عا ظعرصحم [1هدعأل, "10

 رحت 1ع1ع0ل للعاتتك لو

 442. كخاطتل-عا- 512 17و 0.

 443. "فلدل-عا- 521 ةفانثف 7017115 7و
 (44. "قادل- ءا- 5213 8عص خان 0ل- ع»-ةانصتحم

 انا[ عاداا1 9771,
 445. '"ىلنل-عا- دهن 8ع ؟ةلطل - ءا- «ةلجبنل

 انا - ة[دعاسلا اظظا- 2[ءاعصنتمأ ( 1. اظا- ةآناعصتكا)

 8م - 7عطقعاللا اظا- 8[علعصسأ 11, 2185. 651. 111



 م41 0-ع1-1337

 483. "؟ةطل-ءا-عارمتطنس ظاحآضتل, ل15 مانلاك

110 25067 117 117 17 257 11 3210212 

 484. 'ةخلطل-ءعا-عطحصت 181عت01 7و. 410.

 485. "ىط0-ءا-عطحستا ظعص ةلط0 - ءا - زعاتا
,171 

 480. "فلل - ءا- عطمست ظعص ظسصتعطخلط 11و
,7711 .448 ,1377 .198 .134 

 487. "فطل-ءاد- عطمست [!- ا «لعطألل 11, 8.

 488. "ةخطل-ءا-عطممأ ظعح 1ةدصقتا ظمعلللة-

 انسلسمأ ظوةطحةطخستأ 111, 248. 300. 17و. 2.

7 .4393 .405 .381 .31.369 ,571 .2064 ,37 
.601 .600 .551 .550 .500 .5405 

 489. "ةطل-ءا-عطقمس] ظعص 53510 11- هلت

 ظا-11ه1ج00عو51 1-181عسصفأاا 1و 214. 111و 5.
 37, 404. 5589. 5و. 7871و 5.

 490. خلد -ءا- عطمست 8-ان عفستا 171

 491. 1 فاد0-عءا-عاطوم] 5: "فةلطل-ء1-عطقع

 طا240عط 1. لعصأل- عل - لأم 81هزجمسحد عل 8عم

 '"قخ1ج61-0-ع 1

 492. 1ادد فلنل-عاحطقل] 7. لعرستل-علع للم

 آندانأ 8عم-عالتومونتت - ها 5اطعسم-عل-لأق خطت

 ؟ةاتلوللوط 831ه]ججستست عل ظعم خطت ل.

 493. 1طن فلطتل-ءا-]جهائعرتت 307 2

 4و4. كةلطل-ءادطف]كتس 1-81[1هدطعتت 1 5

 495. "قفلد0ل-ءا-]طجملكد 8عم كاطع 5-عل-للم

 خا - تنص ل1 ظد- 5نلئتاستال ظا- آخكطتشتا 197, 5
4 .798 ,7711 .241 ,171 

 490. 'فطل-عءا-]جهلرلع 8 عد خلنا 8ءاو' آو 0

 497. ؟ةلطل-ءا-اجهتلملع و-هزلنلا# 11,79.
 498. 1ط ىلد0-ءا-]جولعلع 7. 80هدنطقص-ل-

 قلتم 1اةطت ظعص ةخلآ 10 - طتصعدطلعأ - ما

 [ععرصأ[- علد ل13 ؟[هدعتص ظعم ةةلططل-عا-جملعع.

 499. كةلططل- ءا- يولد 8عص 10110

 ماعم ملكطتعةلعاط لتعاتك 1, 310. 1119و 0
.8 ,71 .83 ,197 

 500. فطل-ءا-]اجملتسد 11-1:1هدلعل 1797, 400

 501. ملطل- عا زجهدتتت 0 8 عد ءةلط ل- عن 0

 رتادخصاءلسا 111, 608. 71ص 9.

 502. ؟ةلطل-ءا-]اجوست10 181- فاعحرا 11, 4

 503. فطل-ءاحاججس1ل 11- ضنلجأ 11, 9.

 504. ةطق-عادطوجو طعم 1"عزلطملاهل 18-

 تست, ؟لن1عم 181230عاح لتعانك ءا 1؟كنلطت عم عح

 20111209115 111و 278. 300. 534. 573. 71و

 5760 طلق.

 "ق1: 6-0ع1- 27 10155

 81هايمستت عل ظعص 810ه]ج هيسصتت عل 1-8" عمداستا 15-

 كنك 151 4
 4602. ؟ةلطل-ءا- هعاع, ؟داجو 0صحدت 1؟عاعل-

 230عط لزعاتك 111, 646. 19و. 0
 403. ءىلادلح ءا- ههزج هىعح 0 لجسفست ظا-آخمح

 انادأ 377, 473. 7.
 404. "خلطل ءا- ههتع 8عم فلا تنعزأ 7و1.

 405. كهلن0- ءا- كهنع ظعم "عسسل تاع

 "[سنلئل, داعم ىطت'ادمطوت ( هل. [طص 4طا'اهكاتة )

 لاعاتت5 175. 518 37و. 202. 278. 0

 4606. ؟هطل-ءا-طخلعت 7. ة[هلجسات 0 15-1101

 407. [فطل]- ءاطفلبل ظاعمل1 7و 45
 408. "فلل - ءها- طلعت 8ءعد> 14

00 ,117 
 4609. "قادل-عءا-طذلجا طعس 8[هزطجمتت7 ع0 كا

 1هابفلبل ظاح11ءعصأا 71,
 470. ؟ةطل- ءا- طفلبت ظعص 1[هزبهستا ع0

 ؟ان1 ج6 ]ادد 81ثسصتو3ف ل1ءاتنتق 71, 9

 471. "ةطل-عادادؤلم 1؟عمل1, 150 05ططح

 ةطقلعا2ةلعاط للعادتتك 71و 7.
 472. "ىةطل-عا-اطؤلعت , 1150 1نضك1ث27030عط

 5. ]طم !؟ثسضاتص لذعاتك 111, 309. 371. 7و

 4783. ؟ةطل-عا- طلبت 2-12 ءنائتص] 87و 7
 474. كةطل-ءا- طش ظعج 1نناكطقم 185-

 ةلمنطأ 111, 125. 7511,
 475. قملدل-ءا-طةمأإ طعص [كطقلتا ظعص 5اقح

 طتص ها ة1ءاعإن ظا-آعمطنسص 11و 137. 308. 57
.405 ,7397 .494 .498 .492 ,197 .198 ,111 

 470. 1اص "ةلطل-ءعا-اطعم» 7. لعصشل- علح ل10

 مانا "ردح ؟نماتك 8عدص م1

 477. ]ادد ةطل-ع0-0لةتمح 12. كطعصو- علح

 قرم خطت ؟ةلطدلملادط 31هلجحستت عل 183 عمع "خلد 0-عل-

 لقلت

 478. "ىلد0-عل-ل1م ظعص آظ[ةطحىطعتاءلل ؟كطلع
 ممدةلجسولت 5155351-185 11و 540.

 479. فلطل-عل-لنم 1طائةطتسص 8عم 1ئتلح

 ظعم 11351, ناعم 82232-151 لتنعاتتق 197,

 480. "هلل - عا - ؟خقطنا (8عم7) "ةطل - ءا-

 ىءاطاطتا 8عرم ؟ىلدل- ع»-مدلبمستدم اظظا - 80 :عءاطق

 5-85 عءائمدعاكا 1.

 481. ؟ةطل-عا-[ءانختج اظ1-آءضسعدل1 111,

 452. كهاط0-ءا- عام نع ظعص فادل-ءا- حد عزأ0

 5. 8ع ةنآج انا-آكنذ] و 606. 71, 2



 "خ1 0-ع]1-1 عمم

 526. "فطل-عءا-آاعخلت» ظا-111ةصآ 7, 15

 527. "؟ةطل-عءا-]عةلنع 8ظعم-عازأاا 111,

 528. فطل-عا-]آعقلز» 1اطص ظسصتع 1[ عادلة

 [ضاعملت], داعم ائ1ةمزت]ع 0لعأنتك 197, 0٠
 529, ةطل-ءا-]عةلزع» ظعم 0[1ه]جوستت7ت عل 8م

 ماجردعل 8دطحةطقلدأ11 11, 298. 197, 4

 580. 5-85 عجول ؟فطل-ءا- ]عة لزم 8عم 110-
 ايجسصس عل 8عم 1[هزبجست عل 1-81عنقت 1و

 581. ءفلطل-ءا-][ء4لزع ظ[عملأ1 عم "0ططقل“

000 ,3571 
 582. فلطل-عا-]عقلزع 8عم "0م [88-81عاتح

 0301 1397و 521. 771,
 58383. كلطل-عءا-]جةلز» 8ص-ظمطفتبا 1و

,711 
 ةقك4. فطل-عا-آعقلل1ع ظعم ىطآ1*هدؤلتاج ظل

 1كافصت 1, 298. 11, 71. 605. 111, 59. 9
 464. 17و 20. 338. 386. 540. 565. 7و 4

.540 .709 ,7711 .155 ,771 .031 
 535. كهطل-ءاد]ةلنع ظ!-7هزاتإا 197, 8
 530. فط0- ء] - زعقطنع ظعم "ةطلهلادلت هظا-

 [1ناعادأ, ؟ان150 ظا-1[نحك لاعاتتك 111,

 5957. كفلط0 - ءا -زعمطتع 1طص سوط 5طعتاكاط

 ؟ةاج0-عءا-][عودططقختع ظعص ظتكانأ 8عم ةليرتع0ل عم

 ملط 0-عم-حداجسمس 11و

 538. كفطل-عا-آعةطتخ 8عم فات ل- عت

 ري1ا-1هزذصآ 1و 280. 351. 512. آآكو 370. 2

 589. 624. 11آو 28335. 1770و 268. 278. 37و
 830. 435. 3771و

 589. كفلدل-ءا-![ععرتلس 11, 446. 449. 111
,37 .102 

 540. "خطل-ءا- ]عع 8عم فطل-عادز عططقتب
 ناعم ؟ةطل-عا-!ءعاس للتعاتتك 77. 1885. 194.

 541. ؟ةطل- عز - ]عع ظعم فا(فقللهط ظاح
 1ةزععملعرت د. 1هاءعم0لععنسا 11, 479. 71و 40.

 542. ؟ةطل-ءا-][عءعاسب 805-11معاكا , 10

 كلت للعاتك الآو

 5كق. فلل - ءا - عع 8عم !1طئةطتص طاح
 لالا ظو- هلا 1, 459. 111, 204. 7, 6

771,1 
 5ك. قلل - ءا - عع 8عم [81- آ[عقلطت] طأ

,1 06151315 

 5و5. كىآط0- ءا - [عءعرتلمت 8عوم 0

 8ىعم-عءازجوعدم 181-11عمت 0351 17, 4

 "هاج ل-ع]-]13 1016

 505. ةطلعا-آجموتإ# 3230]10ءاذ, 0

 رءطفاتوأ للعاتتك 111و
 506. 1طن ةطل- ءعا- طقجوب "8. مة
 (31. "ةطفحلادط) 8عد 11هزيجستد عل 8عم آله طعتط.

 507. ةطل-ءادز ءاادذ» [ ظعم ةلجيرسعم عم

 ؟ىادل- ءادز ءاطاحؤس 51 - [ عملخما اا - ةععلهتطة ل1 ]

 1, 432. 111, 358. 17و 52
 508. ؟ةطل-عادز ءانطذ» 181-8511 76.

 509. ؟ةطق - ع1 - زعططذع ظعح 11ج هر عل

 ما-8ةزطملما 197, 447. 5711,
 510. ؟ىلج0- ء1 - زعادطةمع ظعح 11هلج قست ع0

 عو-هزلللل1 111, 294. 711, 0.
 511. فل ءادز ءانا ظعر 181جم 181- 6132-

 معا 776 299. 617. 71, 272. 6٠
 512. ؟ةطل- ءا -زعانا ظعح 81ةطسال0 1ن5-

 هت 11, 00
 515. كةلط0-ءادز ءارإ طعم 81هلججسسمت عل 2 عد

 ىملطجسدعل طعم ؟1دنسص 1103401-81 1ظا-1ك هند ة صن

055 ,711 .420 ,11 
 5ةزك4ك. "ةطل-عءادز ءازا ظعم 1[هعاإدلخ ظا-خلئ5ءع-

 مثول 1397, 5١
 515. هلل - ءا - اعقلتمع ١> 110ه]جج1- ع0 - لكم

 مادا 1ة10ه]جبديسصتع4ل "ةط0- ءاد اق للم 8عص 2810-

111 

 516. ؟ةطل-عءاح]عةلأ مئهطوطزا نا عن ع كا

 1عتمتس 111, 370. 9[ههملز 441. 1197و 852 طاق
 1ءاعط] آو, :

 517. ؟ةط0-عا- ]قلاع ظعم 5طعتاكلط [1- ؟ةن-

 لعحتم ظا-[1001 91, 392. 711, 925 ءا

 518. 1[كطمزد ةطل-ءاد]عقلتع خلصت (81. عد

 ىةنمت) 11-81عةعات 11, 507. 111, 0

 519. كهطل-ءا-آجخلتع 8ظعد كفلت 8عم 553 -

 طقم ظو-كنأ "71,
 5920. "ةططل-ءاد] جن لزم ظا-ظ8ذصآ 1711و

 521. ؟ةلرل-ءا-]عقلزمع ظاح1ةلكئطتأ 71و
 522. 1عمزو مطل - 1 - ]عققتع 1طص 6اطمتانآ

 ما-1ةقام ظاحالآ نعطت آلآو 45.

 593. ؟ىلطل-ءادع نمنع 8عد 1آةطناط 111, 009.

 524. "ةطل-ءا-]آعق لزم 8عد 11ةططاان هظ5-5هح

 1ع01 11و, 0.

 5د5. مطل - ءا -زعملت» طعم 1طصنطتت 8عم-

 ءوطغطعلادح ظاحل[دلجقلا] 1و
 08 ةطئشئاشأنلط ؟قخلطل- ءا- عولتع 8قعم 1طعنطتس

 11 - ة1هلطجدلاا



 "فاح ل-عا- 01510

 507. فطل-ءا-اةنتطءطخسص 11,

 508. "فلد0-عاد] دنا ظعص 81هلبجسات7 عل 8عد
 ثادا !1هالج ظا-آ[عمسضصسةست ظا-آعطمةعذصأ 197, 4

 509. ؟ءفلدل- ءا- صح هلجس 40 8عم 1طةلطت 8عم

 81هلجمستت عل ظاح]111 ظا-8دعط 08401 97, 9.
 570. ةطل-ءادصعزأ0 8ا-8دعط ل301 7

 571. فطل-عادصعزال طالعت 3871و 2

 572. فطل-ءادطصت عز[ ظعد ىخطا'لاعئاط 8106-
 طوع 7-1882 علل 17. 3.

 578. فلدل- ءا- طعز10 8عم ههنا 82عم
 15311 11و 325. 71و

 574. "فلل - ءا- عزت ظعص 2هعتاب 1-
 نست 1و 249. 11, 561. 111, 370.395. 424.45
 575. 'فطل- عا - دعاتاع 8عم ؟ةانلةلاقتط 11

,200 

 570. فلطل-عادح عاتاع ظعم فطلملاحط 8 عم

 ظعلضصتص 18:1- [ج0طتعتتأ ظ5- 5ءاطأ ز. ء. ننانأك

 هزاكتعو ةصوتتتاتصاتك 1آ'. 520. 771آ, 4.

 5717. فطل-عاددصعاتلع 8عد فلل - ها- ه2

 كا 0ردقحكا 31-181ءاعلك هاد 8هعرتر, د16 1طص 10-

 معزز (هل. للص لعز) للعان5 1و 80. 11و 0.

 878. 111, 28. 629. 35771, 184. 3711و 559.
9 075.2 

 578. فطل- ءا- صغاتلع ظعم ئتييسعف [1ا-
 [عمعإسا1], ناعم خطت 11عبثم لنءاتك 11

100 

 579. ؟ةطل - عا - معاتاع 8ظعم خلا ظ1- 0[11-

 ىع0ل2لد1م اكا- 1 ءعمتعرجا 11, 362. 7. 108. 4344

 580. كةلتل- عاد عانإع 2-80 اعدت 177, 5.

 581. ىاناك فطل- عا - ممعاتناع 8عص 1هنز

 ١ ل

 582. ةطل-عادد ءاتاع ظعم ؟[ةلطاط .١ خطت

 81 عرتك تخص خالد -عاحتت عاتإع ظعص ؟[ةطاان.

 588. ماح0- عادت عاتاع ظعص لعصفل - عل - لكم

 عم 5ة0-عل-لزم ظعم لكذص- علدلتم 11, 0.

 58و. 'ىةلطل- ءا- معاتاع ظعص 81عححتصس 111

.124 

 585. فةاطل-ءاددتتعاتاع ظعم 110هلج حست عل 1[ عم

 رندنص 185-18ع10401 11و, 8.

 580. لطم فلنل- ءادصعاتاع 11,

 587. فلطل-ءا-صعدتلل 1طصد 8ةكسح 111,97.

 588. هلل - عا - طمارعأو كا - [عدندولا تع

 8[هزجبوزد اظا-][[كةلذونلا 197. 201. 0771,

118 
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 5406. ؟خلجدل-عا-]عءعرتسد عبد 11[ه]لجحست 010 [1-

 1عماان] 11,
 5ك. "4لد0-ءا-]عءعتس 8ل0لطقجتأا, انان1ع0 1535-

 هؤلطط2ةلعط لتءانتك 111,
 548. ؟فادل-ءا-]ءعتست 8ع ىزانإ ؟ظةطح كل عزا

 ىلدول-ءا-]عةفز» ىادآكلذسأ 77و. 7
 549. "؟ىلد0-ءا-]ععرترت ظعص ةزمخص ظا- خل

 الدنا 17و 7
 550. ؟ةلدل-ءاد] عع 5155351-15 آو

 01 كزرعسم - عل - لثم "ةطل - ءا- سعزأ0 ظعم 310-

 آو عال

 551. ىلا - ءا - عع ظعم آلهلططوت2 عم

 "؟ناطسفنم ظا-11ءمملععوطت 197, 0.
 552. 1اذو ةلد0-ءا-!ءعرتاتس آآكو

 559. فلططلحءا-اءطقلناع ظعص ؟خلأ 8عد طاح

 701 17و 13

 554. قفلدل-ءا-]!ءطقلناع ظعص كدعل يو

 ةقك. هطل-ءاد]ئءطخلتاع 8ظعم ىطت'اقةك ظاح

 81نورأ ظا-آ[عطمت"عزآ آآ,و

 550. ؟فلطط0- ءا- اعكطقلتلع ظا - 6طمز ل عملنصت

.44 ,171 

 557. فطل-ءا-]ءطخاتاع ظعم ةطا'العقمتس آكاح

 21151 1, 284. 11, 387. 111 13. 75. 17و 9.

 ل ا نال

 558. فاططل-عءادادإتا 7. 31031151: - ءل- لام
 قاحت 110ه]جبدصتت عل "فاد0-عءاد]دأ1[ عم تكانأ»

 559. فةطل-عا-]ذزأآ 11و

 500. فلل - ءا - 1دزتأ ظعص "فلل - عا - 5212
 15١م ةانم - عاد عاتاع للعاتتك. آو 481.2 11و 9

 تكلا الك 3276 1 7 170 30907 597 ا
 124. 459. 1711و. 739. 4.

 501. "فلطل-ءاد]دنتأ ظعص "؟فطل-عا- حانت

 آكا - خابر عل01 11 - [عطمةعنسأ ظ1- نسا 1, 480.

419 ,11 
 502. "ةلنل-عادادإل؟ ظعص فلل عآ - تان

 عد ][هابنلع آو, 9.

 508. ؟ةطل-ءادادزتا ظا- 'ةزعتطأ 1, 5.
 504. ؟ةلطل-عءا-ادزأأ ظعص 1813)] خلبستعل ك1

 لاما 197. 5

 505. فطل-عاد]ادزأ؟ 8عص لعاتل- علدلتم 810-
 طمتسمت ع0 اطظا - [عدجسام], 101جم 13لطآزءاع كه.

 [كالطأ 1طعاذإ لتءانتك 37و 3.

 500. "؟ةلطل-عااحإلا اذا - [عمرستستألتل , 110

 ةكزرمملا7 للعات5 7و
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 هاد ل- عرت- ]10

 611. "قلل - عم٠ستطتس اكا-11دلهسأ 1797و 3506.

 6012. فةطلعددستبتست ظاح انلعت 17و 30.
 613. كلت عتدولجتست ظاحل دنت اد عا 197,

 014. ؟كةطل- عم- مملبتس اظا - [عمصدطلبتوةةدأر

 "150ه 1طص- ءاصصتعاا للعءانتك آلآو 225.
 015. كفطل-عمدستبتس انضا-آععمصتصا 17و 16.

 010. 5ءويوز0ل فلطل عمدسمتجبتم 8عص ئانا'اع
 انبأ ظوم ةعووتأل اكاجفلع 771, 507. 017.

 017. فلل - عم- هةلبتمم 8عد خطأ 11ةصواتلا
14 ,111 

 618. ؟ةلدل-ع-مابتمد ظعم 11ه تنك الل 41

 619. فلن عمدسوتجتمس ا؟11-1هفططعل1 7
 020. ؟ةلطل- عرن - ةلجتست عم - عاصت عمدطقت]

.7 ,111 
 021. فلل - عم -مولجتم 8عد جة

 1نز-علح لأم ظا- ة[آدهسدنا1 237, 54

 022. ظاحاصخس ضا-خسابه0 قاد ل-عم-ةلجتاتل

 عم "سمع 1ل-طتس عوالم 11-81هضلمت 07 2
 028. ؟ةطلح ع ةلجتسمس ظدطع ةطعتكذصأ ( ةلم

 هاتصوةذمآ) 1و 208. 503. 7, 5.
 624. "فلل ع[حصلتبسمم 11, 310. 71, 410.

.48553 

 625. ةفلد0- عم- ممليسمس ه8اعسلك 98. 592.
.00 .590 ,371 

 620. هلل - عم- تدابسحم 8عم "ةطلقلاقط

 انا-[خ0001351 آ[1, 9.
 627. ؟فانل- عن - مليسفم [8عص - عواطقاط ءالكط

 هطدول-ءا-اجملتس] ظد-كنا 111, 485.
 0628. ؟ةطل-عم-عحط7سمسم 8عد ةطل-ءا-]ئع-

 اص 111, 542. 71, ٠
 629. خلد ل- عم ”ولجردمم 8عم فطل-عاع هتم]جح

 هزد 1-51؟ةقزإ1 1و 292. 7, 344. "71و,

 630. خلط 0-عم-دةلجرسدم 18عم "فلج 0-عا-1ع2-

 ج11 50-185: لل, ؟دلعم ظظا-1هدزةصآأ لت ءادتك آلو 1

 631. "ةلطل - عم - هليوم [ عم فلل - عو-

 دعاذس ىطت 11ه'عزن] ظه؟-كهللن الآو

 6832. ؟كلطل- عت-لبسممس 1 - خطلقا ظا- الع

 نلعمأ آلآو 9
 06833. ؟كا0-عم-كدابسحس 8عم قةليدتعل ظاح

 ظمصتنأاا 1آو 158. 17و.

 06834. ؟ةلئل-عم-دلبرسمم 8عم ةلييدعل صح

 8عءوذجا 17. 9

 6835. ءخلططل- عت ”هليسمص 8عص خلجمن عل, 60

 1ادرد 5مهنعن)ز للءاننك 11,

 "خلد ل- ءاح 2 0]جعز 0 101

 589. ؟ةطل-ءاحصدم]بعزو عم 5هاعزسدتم اكاح

 1مم (ضنضلما“) 11و 377.

 590. ؟ةلطط0- ءا- مات ظعم كلبصعل اكاح

 8دللطتم ناعم ]1طم-عااد عاكلعذ للعا15 37و. 47

 591. فطل-عاد صحم 1 5-15 ءاطقتكا 11و 0

 592. ]طم ؟ةلطل-عادصتم 1 ا. معام-عل-ل1ه

 ؟ةلججت 8عم ؟ةطلع عاحطتم !!.
 593. ؟ىلدل- عا - جمإ(هلتاد 1طد - عات01علطت

 كا-لعجعتت ]ظو, 415.

 5و4. ؟ةكطل-عادرتتات111 3871و,
 0[ دزعمعأ ءلحلتم ' قط ل- ءاحصسمتم ظعم [طقاقأ“

 5و5. ؟ةطل-عءا- صحاتصستمص 8عص "ةلط0-عءاطمابلع

0 ,17711 
 5906. ؟ةطلح عاد صحتستم 5. ةطيستم اد عال

 ععرتتما, 8 عاطخض2040عا> ءمعصمطصتتصهأتتك 1و 208.

111 .200 

 597. ؟هلطل-عاحصحاتستص 8عم ىلطأ 8عءاو» ظعص

 310ج ويصت عل 72-127 عرتتص] 7و 9

 دمه. ؟ةطل-عادصحسستم اضف! -8ظهددعحكأا [11,و10.

 599. خلل -ءادصحتستتد» 8عص 8م هلاطخم ]كا

 امك خ42 تطال

 600. "؟ىطل-عدحمتا ظعحد استلع 11-81علعصآ

50 ,1 
 601. ةطل-عم-دقل طعم 81هلججسصصتعل 8عم

 ؟كل1 80-طزصدعداطللا 197.

 602. 1طص هة4طل موططتطت

 تلجرت عل ظعم 10151120.

 6023. 110115 "ةلدل - عم- سولت 1و 298.
 حلمنا آو عت

 604. ؟كخطل-عم-هطتس عد نلجيصعم 111و

252 

 605. ؟ةكطل-مم-مولبتس 8 عم-عدطعاط تاكا كلجح

 متعل, ؟نلعم 5ثضطءطقت“ لتعاتتق و. 4

 600. ؟ةطل-عمدملطجتس 8عم فلك كا - كرتتل1

 37, 457. 3571, 49١
 607. ؟ةلطل - عم - مولجنست ظعص خلا 81- 8عتد

 هلصا ظاد ل115 1, 42. 111, 641

 6008. ؟ةطولعم-مولبتس ظعص 'ذلآ 185- 5نلآ

161 171 
 6009. ؟كلدل-عم-دولبتس 8عم ىلأ 8عاك ظعص

 عماعتسلم, اتان1جم 8ا- 11 عم هعات لل ءاتتك [لآو 00.
 010. ةطلح عم ددلجتمس رظظ(عملت 1815-18 نكالأو

 ماعم 11عماعدط جم لعاط 5. ةآنماعدا 1 2كلعط لل

 ءانتك 17و 362. "لآو 5.

 7. خطت هةلسست



 "خطر 0-عز"- 11130

 6560. فلل -ءم”ةاجسمم 8ع آكاطحلتا 97

 657. "فلططل-عمددتجتم (هل. فلل - عن ةابسوم)
 طعم 1كطملاا 18م-طحتستا 37و 7

 058. ذكطل-عدحتجسمم 31-11هعطتخطا 111,
 200. 37و 4.

 659. فانل-عددلجسمس 8عم 81عملعط الو
6000 

 060. "فلتل-عرت »ولج 8 عرر- عا
7 ,111 

 001. مطل عمددلبسمم 8عدم 11014
,111 

 06602. "ةلطتل- عمد وطسمم 8عم 1101ج ةردتتت عل

 طعصت تابت عل 383786

 608. "هكلنل-عرم-دةلطسمم

 "هات ظعح فليستعل 11, 05.

 6064. فلتل-عم-مطصسحص 18م 111 1 10

 طعم ةطسسعل ظا-زداذصست (ةهل. 8ءدامفصت) آو 20.

 2/45. 201. 11و, 1883. 301. 305. 463. 478. 5

 1آ11و 39. 132. 200. 208 زو. 209. 9212 طلو.

 ظعض 810ه]ي جنت 1160

 8 عم

 215. 217. 221. 401. 497. 503. 17و. 24.

9 .338 .218 .209 ,5 .408 .400 .2305 

 5440 ن7 075 خالل تك 115 5 90 158 1

 201. 500 (ظعد كثلان). 445 ( عد !ط1دكادلت).

1 11 

 005. "فلل -دد]اجسمم عم 710هلجمسا عل
 طعم هلأ 5-85هةناب 111,

 600. "هلدل-عم-صوزتسموتت يعم 810]ج هين ءل

 [!-ة 0 5ن11 37, 154. 7

007 

 ثوم كم3 ذود - ءالمإعتد (هل. 8عص 15[!ئ5) 11-
 مضلول51, ل150 8010اهرت“عأ لزعاتتك آو 8.

 117, 447. 449. ا1"7لو 586. 6

 008. ؟فلطل-عم-ددلزجسمس 8عم 11[هطجوضتت عل

 رعم-عالجهصانذلا] 91و. 0.

 009. خال -عدددلطسمم ظعص 11هططحتساتا ع

 8عم "قل - عل- لتص 181- ؟طقلآ, ؟تلعم لادم

 كسل لتعاتتك 71ص 2
 016 لمصسفا-بلحلتم ظعم "صقل عل لس.

 كاد ل-عمدسوتجسوص عت 110]بهيسالتت عل

 070. خلل -عتدوزجسدصس عم 110]جهسات ع0

 كا-]ةطططلال 11-151هلططن عدت, كنلعو ]طم آ[؟طحالتص

 ل1ءادك 11, 101. 115. 168. 5854.580. 111, 5.

6 17 :550 109:1 0922 95920937 :501170 

11177 

* 128 

 "خ1 0- ع1" -- 133 1019

 6080. ةءملدل- عت لطسمسحس 8عص ثلجرصتعل 1!-

 1[ةادعرت 1و 5

 087. ؟ملجل-عمدسواّجسسوس 11- فتصافطتا 17و
.20 

 688. "مطل عتدةليسسدسم 8عص 5ءيوتتل1 "خلت
 1ا-هرصفعا 197, 491. 71, 7

 639. هلل - ءعع-موطسوم 8عص ءىلك 1!-

 4مسفقتأ, ؟نان156 1ادمحعاست 019873760 5. 110158377:ع0-

 230عاج لزءانك 11و 111. 200. 360. 1111و 6

 385.390. 391. 483 انزو. 77, 410 او. 71 7
 640. "كخلدل - عم- هلرسدوت 8عصم "خصلات [8!-

 كانتا 1و 1935. 111و 180. 038. 387. 539
.3 ,7711 

 6041. فلدل- عر - موليسمس 8عم فاق - ةللهتب

 ناعم كطعتاعا اكا-180عانآا] لتعاتك آ71و, 8.
 042. "فةطل- عمدة ]جبسسمم 8عم خادأ 8 عادم 8عم

 طك ل 21-110 عوطابا 11, 232. 111, 7

 0483. ؟قةاد0- ءم- دلجصتوط عم انآ 8ءآع

 الجياد عتا 10-طاصءواطلبل 7

 قدي. "ىاد0-عم-ةليسمست 11- ظهاطقست 111و

 ةضالل 7, 412
 ن5. 56و70 ؟ىخلدل - هع -مملطسحس 18[عم01

 ساعتك عا, ؟؟ن1عم 18قلجاما لتعان5 آلآ 00.

 ة40. ؟فلدل- عمد سو]جسمم 8 عد ل01, "2150 1851-

 رنعأ للءاتتق "1و

 047. "قلد - عم - مولطسمم , 61ه7411230عات

 ءمعممطآصهلات5 آو 330. [آ1,

 648. "كخلدل - عر١ - "ةلبصتحت 8ع - ءالجه] ءعطتر

 ؟تناعم 0:[1-ةلعاتا لذعاسك 111,
 ن4. "حادا - ع - ملطسحمص 8عرت 1[[1دفوص آكا-

 831ع]جت از 117, 3.
 650 مطل -ءعم-و]جسمم 8عص-عااجموعءتد آكا-

 كل معم عدوا (18لزنمعككتز, كجم 1ظا- ]آكل عأ» لل ءانتد

 1, ١]

 0651. ةقفانل-عمددلجسمم 8ع ؟[هدعتم 1ة5-

 كماعرت] 78 1063.

 652. "خلاد ل-عرتد هلي مم 8عم 1انا"تلطتمت, 0

 لاذ ةطلل عت ”ءعد2نلع لتعان5 771, 0

 058. خلل - عم- ممطسصحم 8عص "ود 8عم

 م1نضوادتل ]0-21 متقن 11, 41. 03750
 654. 'فلادل-عمدسوتبسمم عم 1كابقلع 8عم

 !طومعأم آو 8.

 655. "هلطل-عرت- ملجسولت , انات1أ؟م 7ءاعانا 2:

 لعاد للءان5 87و



 "خط ل- نو-هورح عل

 689. ىتاطتت ةطلع ءعم-عماجمدم 1ءطقللل 8عم

 ؟كلوطختت 061377303 11,

 690. ثطلت ؟ةلط0- ءعى- مدلبسوم 8عم كاناناغ

 اعااط ظا-8هاعطختا 111,
 691. ةطلت ةفلطل-عم-«هلر نتن 0 10

 8ظعم "ثاط0هلاملط 8ا-0محنلا 797, 36. 5
 692. ىثطلت فطل-عم-دليسوم 1م

 ظعم "ةطلقللفط 181-011 111, 0

 0693. ثلث ةلج0-عرت-"ملبسوم ج1

 8ع 1[[1هوءام 5-185ها1عصدأ ( 31- 185- 5جالمسصأ ) 80-

 ا15ةطاشس ظو- 5 1و 211. 213. 219.

 436. 11, 116. 339. 364. 595. 111و 78. 541
 620. 1397, 148. 797, 36.129. 771, ةلي. 711,943.
 694. فا ءقةطل- عع دلجسدس 11ه]يبهسصنتت عل

 ظعم-عامحمملوزر» طاح [آ عنعجوأر ؟نن150 5طتتاعا" 1مم

0 
 695. ثلاث فةطل عم--دلجسوم ظدط» ةطقلأت

7 137 
 0696. ؟ةلتل-عم-ةكتل 7. 7عام- علع للم ة.

 2ءام - ءا ةطتلام 31هلججستصت ع0 8عص 13ز - عل - لآ

 8عم فلك

 697. ةطل-عم-موكاتك , ؟ان1جم ةضهط2340عاطط

 ل1ءاتك 7و

 098. ]طص فلط0ل-عمدعأ 17, 64

 099. 11123 "ةطل-عم-معداتتل 8عم 5-185نا
 امص خطت 5310 8عءطقلاتع 11و

 700. ماطط0- هم- عداتتل ظعص كةلطط 8عض
 دنس كا-8ةلعتاأ 11, 399. 11و 050.

 701. ءهلدل - عم- حعوطلتل ظطئتمانك 18 - 8دطوتك
0 377 

 702. ؟ذا0-ء-ءددةلع آو 81. -ح "ةطل-

 ةرن-"عججنلع 2عملعدومر» دصقئتعصاتك آلم 453.

 708. فطل عدسءددملع ظعم 8[ عسسصتتمت (ةل.
 عمسخمسم ) ظ1- سوت 185- كدصكمأ 11و 30

.0 ,37711 :588 ,397 .629 ,111 .3609.580 
 704. "فات0-عو-كدصعل 197, 3.

 705. فاط0-عو-كدسعل 8عم فاطلهلادط [11و
9 711 .291 

 700. ةخط0- عد - هدصعل 8عم 5عي710 ؟ةلك
 طعم طقكلا0ل 71و

 707. هلد0- عو- هديصعل ظعص 1طضةطتمت 81-

06 ,1 1351 
 708. ؟كىلد0 - عد - هدصتع0 151 - [؟هلتصتوا 1797و

.459 

 ؟ةالر ل- عرن-ةلج اتت لح 1000

 671. فال عمدسملتجبسمم عم 11ج هس

 اتا [عمرسسنجتا ظا- فادح مست 111, 609. 711, 9.

 672. "؟فلت0-عم-صولجبسوب 8عم 0[1]ج حست عل

 11م عودط1لا [اظاحال[زدأ] 17و. 397.

 6783. فلططل-عم-مملجسمم ظ8عم 5372101 110-

 اجهصحتسص عل 5-85[1ةدعاتع آو 505. 111, 0

 674. ؟قةلطل-عم-”ملجبسسوم ظعم 1ةطع 5طعتاءط

 11مم عل ظعم كهاعاسخقص , ؟اناناعم 5طعتلكعطت-

 200عاج لزءادنتق 71و 5.

 075. 1-181عةفطت فلنل-عع-عدلجستوت 1881-110-

 101])23 17و 0.

 076. ءقهطل-عع-تاييسوم 8عص م1نداهكذم

 ؟نلعم 8ةلطؤلعتماطا لزءانك آو 489. آكو

 677. "خط ل-عمضدلجسمم 8عم ودرع ه. 951[1-

 دللقط قعد ةطلدلاهط ظ8ةطحةطتعفقا 1, 507. آ1آكو
 106. 510. 771, 400 (11- فقع. "11و 7
 678. 'ةطل-عم-دلجسوص 5. "فلل - عم- ”ةلجح

 مص مةفاطقم ؟نانلعم اذوطخمزأ فطلآمةفطق لت ءادتف

.590 .584 ,171 
 679. ؟ةطل- عم ضدطسمم 550-18:5دل1 ؟. خطت

 50510 فل ل-عرمن-جلبسمحم 8 عم ةابسصعل آطص ل٠505.

 080. ةةلطل-عم-داجسدم ظعص 5ةلزاَك 1ةصحلننو

 طمصمتقعع "فلعمصدانقط ءمىكممست هاا15 آطكرو 4.

 117 185. 557. 554. 171١و 23. 124. 2539. 3

 (قعم كال -عمحدابسمس). الآ1و

 681. "فل ل-عرم-”حلج هوم ظعص 5ةزطقل 111,

 682. كطعتاعط "ةطلحءم-مدطمدمس 8عم '1هلبتح

 ءل-لتم 8و - هةلئات 1-1عةفتس 11, 290. 111,
.192 

 083. ؟ةطل- ةهرع- تمليسمس 8ظعص آلدلجوتت 181-

 حاعاافلج [ظو-كدفتلم] ظا-ه1زور1 197, 12
 ةقك4. "فلج ل- عت ولج سحم عم آلتكاتلا 197, 6.

 0835. ؟ةلططل-ع-مدلجسمم ظعم 2610 آآكو, 5.
 680. ةطدلت فلطدل-ءعتصوابسمم ثطسعل 8عم

 كام هئاذ 1م - عودوا 1و 288. 291. 368. آو

.141 .54.35.37 .32 .28 ,111 .591 .401 

 268. 3”. 71. 141 طآذ. 174. 383. 42.

 54. 11, 097 137. 150. ؟كللب 703757

 687. ىذا "فةلاد0- ةهع- مملطمسوم 8ةلجل عم

 11هزعطمأا عل (ه1. 3ة1ةلكطلا0ل) 1-181آعهداناأ 11, 0.

,71711 .584 377 
 688. ىكطلت ةطل-عمددطجسمم 1ةصقأل عم

 ىاجرس عل [8 عم ثلططلحالمط اقاح1ءادرت (ظا- 11 7) 18ه

 81سنلدس] 1, 292. 11,333. 397,220. 711,590.
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 111, 0543. 17, 5. 771, 114 طاقك. 192.

7 1711 
 733. ة1ط0- ءا- سةلينل 8عد 1س عل

 طعم ةطل-ءا-مةطنل ظا-خستلت ها 18عستست 11و

.15 ,197 .646 
 01١ ةقطناادلطا "فطل-ءادجةطنل 8عم ؟ذطل-ءافعتمم

 734. "فةطقل- ءا - هذلجتل 8عم - عددولل 8م-
 ا صسخست 11و 6.

 735. ةطل-ءا-عتطتل ظا-1ةحدتلعط 11,57

 736. "ةطل-ءا-ةلطتل 8عم - ءاالم 55 - 5ع-
 ؟ةلعموأا آلم 522 طأو.

 737. 4ط0-ءادوجةكتك ناعم ؟؟ةعتأ لل عانس
0 ,111 

 738. ةطل-ءا-ععططقا 11, 241. 111, 3.
 739. ةطل-ءا-ءططتقط 8عم "ةذطل, 00

 1طط-عااوتك ل1ءانف 7, 40.

 740. "ةطل-ءعا->ءططتخاط [8عم "فلث 8-81ةعاط
 0301] 1ك, 418. 51

 741. ةطل- عاد عططتط, ملجم اعدل عطح
 112ق0عط قتعاس5د 111, 7

 742. "ةطل-ءادى عططخط ظا-آكطملا 1! ؟”, 0.

 743. "ةلططل-عا-ءططخقمط عم 10ج ةحسطت ع0

 عمدا ئةطشسو ؟هلكو 1طد-ءاططحلالو ةذءاسف 71و
405 

 744. "كان0- ءعا- عططخقط 155 - 5ةطاتنمت ظاح
 [[ةصفتسأ 19, 102. 7, 638. 771, 154.

 745. "كان0-عا-ءططخلط 85-كةلاثست .1 ,١71
 740. "ةطل-عا-ءططخان ظدط - داطتست 150-

 طتوتععاطللا 71,

 747. "ةطل- ءام-اعذطتع 8ظعم 5 ءعدطحتس طاح

 كملنا عد ظتصت 50- ططقنأ# 177
4 

 748. ]لطص فطل-ءام-اعتطتا 7. 2101جج1-عل-
 ل15 "فةطلحلادط 8عدم ؟فطل-ءام-اعتللل“

 749. دطعتاعاط "ةطلل 111, 172. - ؟ةطلأ

 (دل. 0طعنلن) 111, 295. 711, 730. - كهطفن
 ظ[عمدلآ] 7, 9.

 750. '"ةطلآ "ةطلدلادط 2؟عملن 71, 0.

 751. فةطلآطعاع 85عجنل1 1771,

 -١10 ةطثاا ؟ططقعك .٠ 16ص ةطلتم .752
 ارويسصعل ظعم ةطلولاولتم

 753. فطلاتك (- ةهاتوك "ةطلتوتك) 11
2 .650 ,7711 .77 

215. 

 "اة 10-عد-كهةر عم 1021

 709. ؟ةط0-ءد-دوس عل عم ة1ةلجسات0 اح

 1خمفطأ 19, 169
 710. كةطل-عد-دورسعل 8ظعم 5510 11و 7.
 711. "ة1ج0-عد-ءدص عل آاه-عاا عارتمأ آر 7

 712. 1م "410-عد-هورنصع0ل ؟1, 424.
 01. 2ةقتععلد لم آطد *فطل-عد-عدتس علم

 713. 80-عد-هةعاذسس 1111و 457. - 80-

 7عااعرت 171, 71.

 714. "؟ةط0-عد-دءاذمت 8عد ؟ةط0دللقط عم
 ؟1[عررستومو [ضلا-كدستمت] الآ, 106.

 715. ؟ة0-عو-سهءاذس 8عم ؟ةطل-عا- هع

 معمم [؟طخعتنم ظمحال ءعدتطأ كلر 415.
 716. ؟ةطق - عد - هءاذس 8عم 1301230 عط

654 ,11 
 717. ؟قفلر0-عد-5ءاتمب ظعم ة1هلج وصحت عل عد

 هو - عا- عطوة 8عد "فلط0- عد- ةءاذسصت ظوطح

 هزعاتال ظا-11علعمت لآ,

 718. ]طم ةط0-عد-هءاذس 7. 122- عل - لتم

 ىاطدتث 31هزجومد عل ةطل-عءا- هعاع - ءا 5طتطقا-

 ء0-لز5ج فنطاثاا ذططخم ( دل. ةطن'اطعط تتث) خليسصعم

 طعم 3ة1هزجيدسص عل 31-51عمشلأ.

 719. 1طص فلطل-عد-وهءاذص 77. 55. 5.

 720. 1طد "ةطل-عد-هءاذس "هطل- ءا- ةهار
 ملجم كطغعتامل ءاتتداذص» لتعات5 !آ1و

 721. ]طم "ةطل-عد-هءاقس 180 - ط©طئلصسس عوطلعأ
+18 ,197 

 722. "ةط0ل-عد-5عوجتل ظا-آ[كطمإدطأ 197, 0.

 723. 8لئ0-عد-هعوجتل 2-82 انما 11, 398.
 724. "قةاطل-عداط-ةطقتست“ 71, 0

 725. ؟ة0-عداللذط عدو ال1, 240.

 720. "قةاطط0-ءا-ةلبنل 78 10.

 727. ةط0- ءا- ؟ذليتل ظعم ةخططسصعل 8عم

 [فثادا'عةكنس] ظا- 31ءانلجت 111و 509. 17,

,1711 

 728. ؟ةطل-ءادىةطنل 8عم فلا 86م 80د

 طقم (8عمعءطقم 7) آو 40.

 729. ؟ماط0-ءادعةلطتل 2عم "فلل 521-11

 معدات كلو 351-7262

 730. "قةط0-ءا- رج ةلبنل 8ظعم اعطقلدل ظادخم-

 هلص آلآ, 49.

 731. ةطل- عا - «نلبنل 81- ة!ةعطتضاا 1797و
.229 

 732. فطل - عا - سذليتل ظعم 11164



"4111-60-10 

 777. لطص ؟ةلثا د. هزرمز- عل لزم 8عم ؟لنا
 ىتاداث 11315 "مدد 8ظعم فلك

 778. 1طم-ءا لزم ا. [ععما- عل-لأ5 ثان
 11315 رصد 8ظعم فليس عل.

 779. كاطعزاكال 54011 11و
 7507 صدم 11 711 772 ل

 781. نلرععأ تح ةل2عأك .١ 5طتطقلد - ءل-
 لم خطسعل 8عم [[ةس لم.

 782. 4خ02ع15 7, 8.

 7883. فةعازاتك 11عرةاعضوأ5 71و 7

 784. قعوءات]همأا5 17, 3.

 785. ةللاطحال-علح لأم قانا "فطلدلادط 810-

 طمس عل ظعم 8ةصسقك عع 8عم "؟ةادل - عا - رت عاتلع

 عادا[كطسمءزأ ظا-3115ن 11, 623. 111, 03. 17,

.699 ,5711 .3990 .258 ,71 .200 37 .499 
1 .15 .709 

 750. قةللاطمل - عءل- لأم 1طعثمطتص 8عص ؟خلت

 انا - [؟طقلبخما اكذط- ةطعتمةصأ (هل. 5طتسصعتمأ)

.04 ,197 .232 ,11 
 787. فقالاحوأ - عل - لأد 81هلبوصت 72ع0 18!-

 كدت 11, 582 111,515. 387, 409.
 788. ىللطحل23خ0لعط ال. هدد عأل - عل - لام

 طعم ىةلل1151-ع0ل-1

 789. فلل - عل- لكم فةطلحلالفط 8عم 810-

 ابوس عل ظعص ةليمصصعل عم اكطقلدأ 8عم 00

 مك ل01 ظ81-81هأة عما 197,

 790. "خلا -عل-لآن خطت لونأس» فانلدلادط

1244 ,11 
 791. هعووتل هلت عل كتم ها - لْزَأ زرع

 511121 71ص 1

 7902. 'ةخل-علح لأم ىئادت'اسصعتلا "ةلآ ظعم

 ؟ةلرل-عاد١تو]اجعتم, ؟ت0150 ااذم-ع0ل0لعج ةاأادأ لأ ءانتك

25 ,1 
 793. ىلا[ - عءل- لزم "0طستتم ظعم 816-

 ابهسصسعل ظم-ا نعمات 11, 159.

 794. فلأأ- عل - لأن ظعانتت ظعم 8[هطفصت-

 دعل [طعم ةلبسصتعل] ظادآكلا 7و. 150

 795. فلز -عل-ل1م 5جلهاجم 8عم-ءاره 0

4 .123 ,11 
 790. فلا -ءل-لزم 5و0 ظعم 11ج

 طعم 28[؟وك4ك0 اثا- 1: 2عحنص] آر 237. آطآ1و 7

 1317و 52. 771, 06
 "م11 - ءن- لزوم كماعزصسنتم 8عم "فلل 1047

 آان 5 1002

 جدي. 1طود فةطلتع م. ةلناث'|طاجدكدصس هلت 8عص

 0[3]ج وردت عل 8 عدد عال 05 الت.

 755. ؟ملطزل 8وم 53:0 111, 5.
 756. مطاع عملا ؟. [1هوذص-عل- للم [[دكوص
 1[هم "ىلإ - ءا ةطاثئاسم(2ة11ع> 14

 13من 0.

 757. ىطاحط 18!-8ظدعطل301 ؟. خطت ةطل-

 دالقات 8[هازججسصمصت عل ظعم 8دلطاوتةل“

 758. مامدطممس ت 1طءةطتس 111, 53.9.

200 

 759. 'ةانورن ظعح 5طخاقلكال مذاق < )3 دد»

 1861 .٠

 700. مطحن [آسسا 1 ةلامط اظا[آ1 ععحكا] 11 4

 761. فىطتا هلط5 ( ةاناثئا هند 7) 80 - !2113-

 1011 1و7.

7627 01 7 
 703. ثلدصت 1و 61. 1آ1و 53. 478. 9

 000. 7و 8.
 76م4. ىلحدسص عم خطأ ]جنك اظ81- ةعايحلةصت

.380 ,11 
 705. خلوصت ظعم 131353 8ا1-لأص321 17و

 119. 9711و
 766. 1ادد) ثءلحتصت آر 0.

 707. 40لذج1 111, 615 طاق.

 768. "ةلعصتت .١ ةطناث فطلحلاهط 81هلجهنت-

 ردعل معد اهلج

 نو, خلاوجس]ا (كققدحكا, 80 علت, 0010131,

 نلكت) ؟. خطت 8عءاكع 31ه]بحسس عل 8ظعص فات

 ها رععرصستل - عل - لتعم ثطاتئاطفطا 15:58 ظعص

 ”["هعطاتاد.
 770. 'ةلطمل-عل-لهناك آر 511. 11, 94.

 771. "فةلطمل-عل-ل1د 111,

 772. ؟ةلاطمل- عل- لثد ائعجلدع مسمع ععرد

1-7 
 773. ىلطمل - عل - لص ؟ىةادا - عر - 0

 ممم ةانصعل 81-لزأ 1و 90. 2083. 210. 0:
 11, 14. ن47. 111, 419. 458. 585. 1050

“711,00 .2056 .171 .19 71 .476 

 7 عدوا - كاتس

,11 
 775. 1ص 'ذل] 7. ةطتث تلباتتعل "ةاطل-

 دللقاط طعم 11هلبهساص عل

 776. 1م "هلأ 111, 47

 طعم ل1هدلك“



0 

 825. تطسسعل 8عمد ؟ةط0ةلاوطر ناناعم 1طن
 11عدزانك للعاس5 11و 3.

 824. ةاجرطعل ظعد "ةطلدلادط ظا-]1 ءرل ع

 8كا-8همطللة01 111,
 8525. ذطصعل ظعد "فةطلحللقط 81 - ظقعأ

,111 

 820. تطسعل 8عم 'ةطل- ءا - حوسول ظا-

 'مطل1 151 - 1[عمعوتما آو 505. 111و 429 - نط

 ةءاتاع معجم عرس ّذص ءمل0. هددمتاتات5 81هاجهص

 2260 مرنم ةطعل ةعتماتتلت ةوأ 17, 1

40 ,171 
 827. ةطسعل 8عم

.60 ,111 171717 

 328. كطرصع0ل 8عم

 آقنت 87و70

 829. مطمسعل عم

 اد: 7, 361. 71, 0.

 880. ةطسصعل 8عص ةطل-عع-عدطسومس 191-

 1[ةادطقمتم 01مم 1طصد ة1نصلمتك ءأط (هلع اذه 11د

 لعد عزاز لتعاسو 11, 574. 111, 372.373. 75.

 3706 (شلطا فلآ). 382. 391. 14214. 4312 5

 437. 4148. 1448. 450. 452. 7. 7 و 44.

 061. 171, 380. 6. 1711و 0695. 9.

 831. 1ةل0طت ءادز عصخ أه ةطس عل 8عم ؟ةطل-

 عن-سملجسمم اظا- آلكطسا 11و 441. آآآ1) 3.
50 37 

 852. ةلطسعل 8عص "فلتل-عم-ةلططسخم 8عم

 11ه1رهصصت عل ظم-اا ءاعتس عدا 117.

 833. فئاجرصعل ظعص فطل-ءعرت-:ةلجرتمم 185-

 كمال عصتو الاناكم ]طا 2آ10 405 لن ءاسف آ1[آ,

 8ة4. كلجردعل ظعص "كادل-عو-ةءاذن [ 85-
 ةزالال1] 18ا-1هتصعسأ 379 5.

 835. ةاطجسعل 8عم "هلت
21 11 

 830. كلبمتعل ظعص ةليسصتعل 181- لأاممت -ح

 هكا-]كاذصت 11, 1106. 711, 4

 887. قةلطسعل ظعص كعطتت علج 510

 ائا-خ]لعسطعطخ 1, 2

 8388. ةاططسعل 12ا-خللظحأا 737, 20
 8559. كابرسعل اكا-خ لال 971, 4

 840. ئلجسسعل ظعم فلجسعل 8عص ىلس عل

 آ[:ل-12 عدس اوأ 185-5153051 2377, 390. 0.

 ةطل-ءادز ءاا 5-85زز21

4 .567 ,7711 
 "هات - ءا - اععرتست 180-

 "خال -عم-صتتل" 191-11:-

 اكا - [؟طقاتستآ

1003 4 11-60-01 

 عمم ةطقحلافط 85-كنأأ ظا-1ةلانسمكذمت 11, 80.
.3 ,71 .480 .26 ,1397 .297 ,111 .87 

 798. "ةلل-عل-ل1م 1[-1ةطعرت 17و. 50.

 799. 1طم-ءادلأأ 111, 7
 800. ىاتاخلطأ ظ31-1[ءمماظنصآ 11آآ1و

 801. ]طم ناادلج ؟. ةطائا]عةمتس فلا ظاح

 "ةهادوأ.

 302. كلاود 11و, 558. 17و. 337.

 8308. ةعواطهلهعدوممم 111, 391. 71و.

.0 ,1711 
 804. فاجلوط 398

 805. 4051 5. 1[طصحعاوطلول 7. 8ع07-علح

 لام 1[[هوعنم 8ةم- ه5
 806. كلت ؟. ع[وكوص ظعم 56737101 1103

 807. فنطلاأ ظدط- 5هطتصفقا 111و 264.

:11757975106 555937 57 539 

 808. ]ام نابسنوتن آلآ,

 809. 131ها15 ةطسعل 111, 393. - [صخس

 ىاطجمصعل 7و 150. - ة5طعتاعط ةطنتع0ل و

 810. 113-11)] خطرسعل 8[عم0ل1 71و

 811. تاطجرسعل 191-آخ3521 07و 4
 812. ةاطمعل 8ع ةنطقم 5ءوجوج10 8ا-خص-

 01151 1797و 178. و 99.

 8183. ةليمنعل ظعم "ةطلحاتلقط 17, 40.
 814. فلبصتعل ظعم ثانآ "ةطلةلادط 11و

 815. ةطسعل ظعص فطلقتلمط 151- 8دعطع
 0301, ؟ن1عم ©6طم“ثلط لنعاتتكق 71و 7

 816. ةجرسصعفل 8عم فطلدلاوطر, ممعانعم

 معمم متأمع 1!"هحتس ةرتزمعااولتك 111, 301.

 ةودل. 17, 315. 711

 817. ةطصسنعل ظعم "ةطلماتقط ظعص "اة

 طعس زكةسصتل ظاحخ صولا الكور

 818. ةطسعل ظعص 'فالحللهط لامك (7 ة.

 1[كطقمعد ؟) ةضاطسعانعن5 1111و 3606. 7, 0.

,57711 
 819. ةلجسصتعل 8ظعم ةطلحلادط 1-ما

 5-85 عمولءطعأ لآو 7

 820. 5ءويون0ل نططسعل 8عم ثانلحاادط 1ا-
 رست 1, 479. 11, 405. 406. 197, 221. 57,

 821. ةايرتعل ظعم "ةطلقلادط 8عد 81هلجح
 ملال 11و 7

 822. ماررتعل ظعم "ةطلوللدط 151 - 1[عطقم

 اطقلت 50 طع ططختلاا" 7,



40 

 8604. ةلبمتعل عت خطأ 8عاعع 8عم 110-

 طقس عل ظ8عم "سقم - عل - لثم 11 - [[ةص قالا

416 ,17 
 865. ختلبمتع0ل ظعم فطآ 5عءاحع 8عم 2810-

 ارمسس عل 8عم 810طكذس 5-185ةسلست 1, 0
 ظا-آ[عممطلا ةتعاسع 19, 162. 7711, 8.

 8600. ةاطجرتع0 ظعص ىانتآ 8عءاعع ظعم 110-

 اجور 27260 8عرم 5ءاذصمو 15 - 5هلوملأ 5| - 110755

 8كا-11ناعت 71و. 7

 807. نابمبعل 81-5800315 197, 3.
 808. ىطجصدتعل 8-81م]ئطقس 181 - ظمأ“ 17و

25250 

 869. ةلجرمعل 8عم - ءالعذلطت 80ه :طغص- ع0-

 ل15 11هلجساا10 8عد خد 0 1:ا-!عطمز_ ءم01 ؟71و 12.

 870. فةلبرسعل اظا-8ظهدمعاا 111, 2.

 871. ثتلبسعل 520-طةسصععطقما آو
 872. ةليمعل ظعم طؤكحان0 [ظعم آلتكاتأ]

 1002-11 ةرتآ 1و, 223. 71, 0.

 8783. تلجسعلم 2عقعاط 8؟عملت, ؟نانلعكم 110-

 معززنسصصطفماطا لزءاتتك آلآ, 533. 544. 5.

 87/4. مة علم, طزصلعم7 ( 2هصاعطتقو 1200-

 عاققو 180112, 00112'1) ©«115[0500121168 آو 8.

 0 27 91-1711: ك0
 8735. 5ءووتل خلجرسعل 150-81 طعرست 71, 9.

 870. ىجرسعل 1ةصئلبل 771,
 877. ىطردعل 81١ [[1دطتطا ظاحختاحعت. 11و

 878. نطجسعل ظدصآ230ءا> "71و

 879. خلجسعل 8ءم- ءاليوكدم 181- 8هالبعتمتأ

 37و 011
 880. قةليمت عل 8عم-عاطممكودم ظا-آعطقإلاط ظاح

 1آ[عموأاهضتااتم] آو 7
 881. ىخاجصعل 8ظعص - ءاليجكدم ظ8!- نمل

5 17 
 882. مجرد عل 8ظعم [[دددمر, ؟لان1جو 1طد 510-

 اععزع لتءعاس5 7و 150. 451. 711, 4

 883. ىخلجبررعل ظعم 8دددصو الان150 1طمهح

 ء22ءرناءعداطا لزءادك 71, 40.
 884. خليربعل ظعم 4ططا ]جهل 311 (5. 015-

 رىس د. ايم 7) 1, 126. 127. 711, 501.5.

 885. 05130 ئجرسعل عم 11ع10ع» ظا-

 1131111 7و 7
 880.  خاررتعل 8عم 8عمصلع» !؟عالكطاتلأذب

 منعم كمطعتاا] لتعاتك 197, 187. 711,

 887. خلبرمعل ظعم [[هدنص- ءلح ل15 37. 5

 م1160 1014

 841. ةلجدتعل ظعم كلبسعل 1-181؟مفمقماآو

 ناجم طا 8عجل5 لذ ءانك 71,
 01 طم( 8عوت5و 8ءم-عاطوز) جستن

 842. ؟ةطس عل 8ءعم-عا هز عتت امآو 7

 848. قةلجرمعل ظعم - ءاولعنمط 81 - 121[1عط]

 37و 0

 8ةي4 نطعل 18(عملذ 8عص فلآ 11 - م[

50 71 
 845. نلجرسمعل 8ظعم خلت ظعص فطصسع0 ]و

248 

 8406. خابرمبعل ظعم ةذلأ ظعم خلطسعل عم

 طقحصسنل 8-11 عاما 197, 203. 392. 7711,

.8520 

 847. ىنطسعل ظعم "خلت ظعم تلجستعل آكاح

 31دطجولاا, ؟نن1جم 1طد-37عصاطعا لزءاتتك 111و 0

 848. ذنلجسعل [8عص "خلت ظعم خطسعل ]
 موطحفطتصمدحا [ظادة1ندمأ] 11و, 247. "11و
 849. خلجسب عل 8ظعم فلا ظا-8نطعنك 111,

 850. خلبرسعل 8ظءعم 'ةلث ظعص 1[1عوذ40 87و

463 

 851. نجرسعل ظعصم فلات 8عم - عارتمط802-

 لوعاد ظا- دج شتت (؟81دكذم 5. [085417) آآو

65 ,5711 .224 
 852. ىخطرسعل ظعم ةذلأ ظعم ةلةمأع اح

11 ,797 3111 
 855. خطرت عل ظعص فلآ ظ1- 00عرو] 580-

 طرود عدلت , ؟نلعم ظا-ة[عداصت للعاسك الآو 598.

001 

 ة5ك4ك. خلرستعل ظعح خاأ 18-81 7104.
 ة5و5و. نمصع0ل ظعم "خالل ظعم 5850 ا-

 ؟خرو] آو

 ة5وق. تخايردعل ظعم "خا ظعم 5850 اح

 0طمضصخلا 11, 159. 17و. 167. 11و 059.

 857. ثلجيردعل ظادخسدةس 111,
 858. ىخلجردعل 81عدلت , ؟مان1عم خك230)3عطاد

 0زءانتك 71و, 9.

 859. خططسمعل 8عمعحعا ةهرتنلطآ 111, 4.

 860. خليبرمعل ظعم ذكحه0 عم فلوكذم

,117 
 861. فنليرمعل ظعم 8376210 آل, 7

 862. ىخطجم عل 2ءموتوط 8علعتسصرمةفطق 7و

 القا.

 8603. نلررتعل 8عم 8علع“ 8ا- 8[ةعطتتات]

37 36. 
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 9183. مذلبرتعل 11- 1[ععرصتوةمأ] م0عام3 آو
1 ,17 .615 .259 ,111 .632 .114 ,11 .285 

0 37 
 914. 83ز1 فلجبسعل 1كطمازك5 111, 0.

 915. مىطسصع0ل ظىعم ءرى1وط 1طقلتاو 11-

 م4ىلجوطعطتاا 171, 2

 916. فطسعل طعم 1ا؟طقلأا 1ظ1-آ.مط1501 آو

7 .487 ,111 .189 
 917. ةطصس عل ظ8عم ةكطقلتا 1:5- 50هطاعأ ]1و

1240 

 918. ةلجمتع0 ظا-آكطقاتك ات 111, 18.

 919. مىلجمتع0ل ظعم 1كطعز"-عل-لأ15 11-2

 اظا-ذذذرتا 8-11 ةعككلا (هل. 1101-181م1) , ن0

 1[ك9]0 151:3لع 5. 1513]ع 1[عطمزو51 1[عم01 01 ءانند

.9 .598.612 .581 .5607 .7170.558 .117,72 

 920. مىاجمتعل ظعص 1عطتلطع 181- 0هلطتاأو

 "ناجم "ملععبا لزءاتتك 111, 3.

 921. مطمن عل ظعصم آ[؟طمطعت» ظعم 8[هلبقمست-

 2060 11-11 "7و 5.

 922. ملجدتع0ل ظعم 1هتدطاقمأا> 1:0 - 2ز7-

 طفلا آآ, 433. 1711,

 923. ىلجسس ع0 81-1:1ةلجحلا] 1-1151 17, 490.

 924. فليست عل ظعص 81ةلجستا0 "7 0.

 925. ةلجصتعل ظعص 81ةلطجست0 111 - ككقطتاللو

 داعم 1عد”ةسفس] للعاتت5 11و 376. 178 8.

3700 
 926. فنطسصع0 ظعص 81ةلجسات0 (31. 81هزجهصت-

 2دع0) 181- ظدسدءاكأ ]1طن ةلغط 8101135 ثيل 1و
.19 ,7971 .109 

 927. مةلبرت عل ظعص 181ةلجربات0 11 - 11 ع1

 ماد][كطوتهعتو ةصتر ن1 11عكاذم3240عا> 01 ءانتك

 71ص

 928. ةىلجرسمعل ظعص لآدم 1, 49.

 929. ىاجستعل عم ثطآ 115م5اثا'"'

 82ءعم ملأ آ1, 9.

 980. فد عل 01-181عماس] "2. مطاثئمم ءزةلج

 ماجد عل 8ظعم فلآ 151١ ذعر.

 56 211:23 7١يج710 نتجت عل .931

 932. ةلطجسدعل ظعح 8ل1هزجبقست17ع0 78 0.

 (؟. ىلجبصعل ظعص 81هزججسبت ع0 ط1عص ثخلطأ 8ع]ع7)

 11, 444. - معاتم202115 37و 478. ل

 ه5ععام» 71, 9

 933. ةليرت عل 8عم 8101ج جرن عل 18د ؟فاطل-

 ءا- ههتج 1! -خصلدلمكأ 11و 68.

129 

105 1111 

 888. ىنطجتع0ل ظعم 18هوعلزم» 1ظا- طقم

 17و 54.
 889. ىطجرمعل 8ع [[هوعزم 1-1:1"ةلتفار "160

 1طسص 8هدتاتذس لتعاس5 111,330. 1711و

 890. ةزجرتع0 ظعد 18هوعتم 181- 1[ عصلقمأ

.4 ,771 
 891. ةىطرمعل ظعم 1[هوعت» 15طح-كط1"ة21

2 ,111 
 892. ىلبرسمع0ل ىعم 1ططةطتسص ظعص 1ةصةكا

 ظعرص 81من 7و 1

 893. ىطسعل 1-1!ةطآ 171, 27.

 894. فنلبسصعل ظعص قل 5711و, 7
 895. ةطسعل ظعص 15زجنلع ظعص خطت "هلل

 37و 091١

 890. تلبس عل عم 15طجةلع [10-81ه:ةلأر, 710

 1طد كولطأاب لذءعاتتك 776 65. 711, 49.

 897. خليص عل ظعص 15لجبذلع 1؟!-11زصاعفلا طاح

 1[عةلدولا 3”, 00.
 898. ماطجرتعل 8عم

7 554 ,371 
 899. ىخاجرتعل ظعم 1آةدححأل 1-11[ صاتطاةكطت

 357001١
 900. ىلبردمعل 8ع 19 1ةل, الان1ع0 1[ - '!'8-

 اطذحا لتءاسف 179, 216. 771, 394. 295.
 901. ةطسعف 1-81ءاذتس 11,189.
 902. ىطردعل ظا-لعمصصقلا 111, 4.

 903. فلجرتع0 ظظاد-10م01 (31. لع701 ءا آ6-

 معلز) 7. هطعمعأ - عل - لأم خطسعل ظعص "طق
 طعم "طق

 904. كطجرتعل 1:1-آ[عداذصأ5أ آآ1و,

 905. ىنطسعل 1-51عمموط]بتوةت“ا 111و

 900. خطسسعل ظعص 1كمضور خةلجت60 آكا-

 8عمعطحمس عكا , 150 5311 لزءانتك 11آ, 9.

 907. ثتلجيرصعل ظعم 1[عمجخسفقص 1-11كتصم ءالثآ

1177070 

 908. ىخلجرتعل ظعصم ىخط1'!]عقمتست 180 - 2وتتح

 اهلها 1, 6.
 909. ىلجرت عل ظعص - عالعقمتصت , 50150 15-

 ظعابلاع 1م-1علتست للعاتتك 1917.

 910. ىخلجبرسص ع0 8 عم-ءا]ئفاتاد ( د الةعاز1هعانلاث),

 داناعم ظلزذص لنءاسك 111, 191. 197, 187. 711,

.719 

 911. فلست عل 1!-آعمعكتمسا 11و

 912. ةلطصدعل طعم 1[؟عدتأتل 1771و, 3.

2, 

 ةزدعتاعط آ[ةصدوك11 1ع 01



511 

 11, 204. 647. 11آ1و 15. 330. 383. 459. 0

00 70 7/7 

 953. فلجسصتعل ظعص 8[هزبوست772ع0 18:1- 8[1-

 اعادأ, ؟01جم 1طم-عاسصملاا12 د5. ]طم 3[عدمات 01 ءانتك

 117, 0. 209. 317. 397. 737, 9. 659 طلق (هل
 اطلع 1ادصحعاسصم]ا4 انطانتق 10عمتواتع ءعدا)ز. 1711

 ود4. ذلبرسعل ظعم 81هطجوسسص عل 8عم عطل

7 00 
 955. ةطسعل ظعص 18[هطجهست 2ع 8م - ءاح

 لغاز ظا-8ءددذم 1و
 950. تطسعل ظعص 81هزبجست72ع0 1طصع ءاح

 ع2 17 17١

 957. فتليصتعل 8عم 3101ج هيت عل 1-151[عموح

 اطزدأ ظاحظنملاك 1, 382. 111, 68. 7 69.

 958. ةلجستعل ظعص 8[هطمستات ع0 ظا-]آعطقح

 1ذز1 اظكا-[كطهإأا» 111, 380. 1و. 9.

 959. ملجس ع0 ظعص 81ه]لجحستست عل ظعم آكطقم

 110 طظا- وضعك 11, 121. 0.

 960. فجسصعل ظعم 8[هزجمسسصع0 18!-آ[؟طقس-

 جوصزأ 1و 228. 87و 5.
 961. خيرت عل عم 110ه]ج جست عل 11-15

 عاحخصإفلكتو ناعم ظا- [كطقلطعخسأ ل1 عاتق 11و

 962. ةطسعل ظعص 181[هزجوتا72ع0 81- آن

 معكأر, ؟لاتاجم 5310 لزءاتتك 111,

 9603. مىلجرتت عل ظعم 81هزجبجستص عل اكا-[ةعطح

 طاسذالا 17و 458. 71و,

 964. ةلجست عل عم 11هزجدتست7 ع0 8ظعم ةطق'ا-

 دعاس 1ظ:1-1؟ةعزإا ظاحال[هاجعأ 171, 7.
 965. ةطسدع0 ظعص 81هزططمسمت ع0 [8عص 110-

 1اجو2221:60] 71و

 960. ةنطجصستع0ل ظعصد 81هلججسا77 ع0 آن1 - 1105-

 اهتنأأ 17و 380.

 907. ف4طسعل ظعص 81هزبوس7ع0 8عص- عاد

0 ,11 12013770 

 9608. ملجرسعل 8عص 11هزيجستت عل هد - الا

 هللا 11, 2.

 909. ةلجرتعل ظعصد 1810ه]لجهتت 720 و

 كا ةصز1230عاد لذءاتك 1و 357. 111, 49.

 970. ىخاجبردعل ظعم 31هزججسست ع0 8ا- 0 مقتل

09 37 

320 

1110 

 مليت عل 8عم 81هاجوسا20 طا - 05طح

 1111 11و, 220. 1711و

 972. ملبردعل 8عم 81هلجبجسا1 ع0 ظننت

 111, 198. 879, 19و 582. 70 0

106 100 

 934. ىاجرسعل ظعم 310هلبجسا7 0 8عص ءفالن0-

 ءا- عطملخع ظا- [عدمكتمت ظاع طنش (1. آ!-

 طمس 11, 124. 658. 7571, 381. 511,
 935. تيسع0ل طعم 81هزبومح 072ع0 عت ةلجح

 عل [ طظعد ذلبسصعل] ظا- خعاطعتأو الانآ]كو آا-

 [كطقصألكأ لنعاتك الو 19.

 930. كلب ع0ل ظعصح 81ه]اجحمحص عل ظعصد ةلبح

 عل اظكظ1- 8[هلباجهعأ ظا- ةئانصعوذس] الآو 2060.

,1711 

 9837. خطجرسعل ظعحم ة[هزطججسا”ت7ت عل عم "فلك

 ماد 8هاعطشس (هل. ظاح8نزةجل) 111, 22. 7711, 0.
 938. ىلجسعل 8عم 31هزججصصعل 8عص خال

.0 ”7 181-13731011 

 9839. ةزيرسمعل قعد 11هاينجسصتسصتعل ظعم ثلث

 را كظعمصلفمأ, ؟01جم آادم آنذ1 ( هل. آطص طقلت)

 كأءانتك 111, 628. 797, 355. 628. 7711, 0.
 940. ثابستعل 8عم 11هزججسصنت عل 8عجد ةثلت

 ظا-'[سنلعأ كاح19؟عوزع ظا-1!طعطخصأ 77و. 5.

 و41. كابرسعل عم 81ه]لججصحسص عل ظعص فسح

 رخص (؟[سصصخس 5. 0مسصم 7 ) ظا-8ةلننات آو

 942. كابصدع0 ظعصحد 81ه]زجحمصنص عل اظا- خدع

 0ول351 117, 49.

 9435. ئليستع0ل ظض11-1هاججسحصت عل1 8-81 ةطضعأا

.47 ,11 

 وكل. ىكلجرتعل 8عم 810هلجمنتتاتع0ل 151- ؟ةف-

 او 11, 418.
 945. ىنلررتعل 8عد ة[مابحس 260 11- كتل

20 117 

 940. خطصتعل 8عم 8[هابجسص عل 8عصد انآ

 8ولع» 111, 185. 197, 309. 527. 387, 256. 402
 0 ة5زئامط - عل- لم خكطردصعل ظعم 1[ هدتتتعل

 8عم 4طت 8ءاع ة[هطمجسسع0ل 1ةط-كطتة أ

 947. كلبست عل ظعمص 81[هلبجسا>7 ع0 11!-8 ةوأاآ

.8 ,11 
 948, كلج عل ظعص 81هاجحجست ع0 11- 8111-

 هعربأ .١ ةليوت عل عم 81ةلجلتتا1 0 8-1181 015 اكل.

 و49. كلرسعل ظعص 8[هزججصسح تت عل 8عد آ1![[عاتو

 150 1طص ىانا'"اس عاعقسلت١ 016115 7و. 7

 950. جرد عل ظعحص 181هليبهستا760 180 - ط1

 سد ععاطلمل, ؟ه1جم 1طد-عالعطقج وكن لل ءانتك 111, 45.

 951. فنابرصمعل ظعصح 81هزججستت7> ع0 181 - 1"

 رثطأ 1, 516.
 952. فةطيسعل 5ع 81هليجتصا720 ]12:1-613-

 جلا ةتهلع» 81هايهسنتت علمود 181-6132311 1, 2



 ماجر عل

 994. فطسسعل ظعص 81هك![ةلقر 1150 آعقلت

 ل1ءاتتو# 117/5 352. 408:2527. 579. "711١و 5

6 .822 

 995. مط عل ظصدالةزاد [عمدعاان (27) 1[ ءاوأ

,75711 .660 ,377 .509 ,117 
 990. ىلبس ع0 8عداطقإا 181- 11عالا علا 71و

220 

 997. ثلجبرت عل 8ع "012317 871, 0.

 998. ىجرتع0ل ظعص "6صقت» ظواط - 5118302زا1

7 ,111 

 999. ىطجردعل 0-181هلدئتطأ, ؟نلكم ؟؟"ةلتطت

 لاءاتتك 111, 9

 1000. 5عجيج101 خلجنت»تعل ظعص 01عز5ذ 181-

0 1 

 1001. ىلطجسست علو ؟ن1عم طةععاد 2ةعطقشلعط

 لزءانت5 11و,

 1002. خطسسعل 8سطظمسدلطخصأ 111, 59.
 1003. خث]جبرتعل ظعم 8عزعاط ظعط 881218-

 لطقص طاح آ[عمداهصإتتا] 11و

 1004. ةطجرتع0ل ظعصس ظندعاجمللقط ظاحخم دفنت
.0 ,11 

 1005. خلجسص عل ظعص ظانلطهل!دلط 1ا-خ صدأ

7 .627 ,9711 .367 .366 ,11 .480 ,1 
 1006. ىلجرت عل 1ماظتشملا 111, 198-99.

 ك4. 77و 80
 1007. خلطجس عل ظسظحتسآا 1!-فلباطجتوةلا آو

,111 .250 
 1008. خيرت عل ظس-طظحتسا , ؟015ع0 ]اند - عاد

 1100 عرت”تت5 لل ءاسد 111, 0.

 1009. خبر عل عم 53:0 ظعص 211701 عم

 ملت ل-عو-ءورسعل ظا- 0اطسخسا 7-12 ءمزذصآأ 1711و

5012 

 1010. ىئلجرت عل 8عص 520دلعم [ادص- عدد عادعأا

 111511-81 1و 257. 71ص
 1011. خاجبرتعل عد 500ة]:3 1:5 - 53011

,111 

 1012. [[؟طمزو ثلجرت ع0 115-5383011: 11, 3.

 1013. ةطستعل 8ظعح 5550 1ظ1- 'ةصوأ 7و

550 

 1014. قلاجردعل 8عد كةلئاج 182-وطس [اظا-

65 ,197 81145 
 1015. مىارر>ع0ل 8عص

 17 111١
 1010. ىابردع0ل 8عص كطقلطتس 111و 7

129 * 

 5عو3 11و 5

 0 10غ

 973. 4لجرس عل 5 عد 3[هلبقتتستت عل (8عد) 4

.5 ,7711 .157 ,11 51-1130040 
 974. نلبس علو نواعم 81هزيمسسمت علقع 8عص

 ؟ةلئاب 7” 246
 975. مزجت عل عم 110ه]ابوستنت عل 8ع 5113 -

 ادذص 85(-1"ةهنفطم1ه51 81-11ةهعاطتا] 9و

 970. خليرسصت عل ظعم 81هابهسام عل 54-18511ل31

.3 ,111 
 977. ىليردعل ظعص 01هلبهستا760 ,

 ةارعزاط ط2 ةلعط للعاتت5 111, 350. 4.

 978. مليرسس عل ظعص 81هزبجست عل 851[1-كطنااطا

1 371 
 979. ةطجرتعل ىعد 810ه]لجوست1760 16 - 1عاد-

 121 11و 157.

 980. خىلبرتعل 8ظعم 81هزبجسصصتع0 عافت نسطأ#

 معردمود .١ 5ءزأ-علحلزد خلصت عل 8عد 1 ل

 981. ىةطصسعل ظعص 81هزجوصست77 ع0 5. 110-

 طوس عل عد 1 علت 15 - 5 ءزذحك عر01 ع 80-

 طقص- علح لأد خطت دلطل 11هلجبجست عل 8عمد '1'عت-

 ؟نل“ 111, 20
 01 ةهزموز -علح لم ةطخت '[ةلجنع 81هزبحستسع0ا ظعم

 11هاروسسعلا ظعم "قطل-ءعم-مءوطت0 5-1885 ءزوك عملا.

 982. هطعست خايرصعل عد 810ه]ج71 ( 110-
 131112607) 1و 7

 988. قملجرسع0 ل1هطال 7و

 984. 4ص ع0 ظعص-عدطعا عالائاط 810ءاناج- علح

 لكم, ملجم ظا31621-1ععج لنعانك 17و. 212. 2
 985. ىطرسع0 81-1هاعمعانادأ آ[11و 50.

 980. ىلبرسصعل ظعم خطا" م3770 1ئ1-

 31هلجسات ل1 اطصحال عوعأ] 11, 509. 17و. 5.

 987. فلجسعل ظا-11هدعاطت :11-1همدتتا 11و

015 

 988. ىليردعل ظعص 11353 151 - ةسحكأ 11و

054 ,35711 .115 
 989. ىلبسس عل ظعص 81ندكذ ل111-51د51 7و

 990. مىلبردعل عد 81353 8عص 11 8ءم

 11ةرسصتتس [81- 1ع عوطقال آر, 195. 117,3087 77

 991. مليردعل ظعص 81نعأتو 01كم [1-81كل15-

 99311 016[ 11و 12.0 17. 1906. 1075 218. 0.

 5500 اال 217

 992. خطصسعل 8عد 81353 ظعم كطقلتأا“ الو

.150 .148 

 998. ةليرسعل ظعص 81355, انان150 ]1اده-عاح

 معاكلا لذعاس5 111, 508. 71, 110. 9.

57110 



 مىلاناا 0

 1038. نتجمصصو0 ظعد آلهابوت ظعم 501عأ-

 صخص 8وص ةفطتاعمذكطك 1و
 1089. ىطردعل عم آله لدتط ظ1- 85د آو

10 ,11 .185 
 1040. ىئ]جرمعل 8عص آلاثكاتل آو, 99.

 1041. مخئلجرص ع0 8عرحد آطنكاتأ, 01560 آكا-

 8عوزع لنءاتك 1171و 7
 1042. خطسعل 8م اظتكاتك ظعم - ع0ل033ع

,111 1917 1847 ,1 

 1043. خاج عل 8عم اطنكاتل, 11010 60500-

 طتسماان5 آو, 298. 11,

 1044. خجرسسعل 8عم آكندانك 15 - 5ءافصتلكت

27000 
 1045. خطسعل ظعصح عانس - ءل- لأم ظعص

 1طعنطتسص 1115-181أ 17و.
 1046. خطت ختجرسعل ؟ةاططلهالوط ظعم 110-

 طقس مل 81- 1م ةصتر ؟15م 1طص ةلآ لتءانتك

 آر 289. 11, 521. 591. 592. 77و 28. 60
,2171 

 1047. خطت نطجرسع0ل 11- "خم د] 1:5- 5ةح

 متقن عوصلال 75 69.
 1048. خا“ خلجبصعل [[دسستو ظعم 8101:8020-

 ردع0 8ءعمدعا ةهطادذهك 17و 69.

 1049. خطت ىخايرصعل 1[1دكدص 8عم ءةطلح

 هللقط ظا- 'ةياععت 11, 32. 302. 111, 82. 4
 290. 339. 542. 207, 62. 160. 464. 1711, 0١

 1050. طا خليردعل ؟[هددعنف 8عص 810-

 اعطولا عل 8 عمحمامز هك عزاط (ه1. 1ططد 7عمزاتجهلط) 82ه

 [عماعتادو [ عمدا ءدذجتا ظاحختل1] 11, 284. 17و

 هيا. 5711و 0
 1051. خطت ختجسعل 154 8عم 11هدعتم 18ه

 2عوعأل 7و

 1052. فطاأ“ ىلبصعل 8عم ة1عمصتان 1171و

.261 ,1711 .620 

 1053. خطت ىخاجبسد عل 3101ج هساتت عل ظعص فلجح

 عل 8ا-طنإتكا 11, 9.

 1054. خطت خلبرصعل 81ه]لجحسدات عل ظعح ةطح

 مدعل .8ةطحفطم هناا عمال هناداتسا 1871و 7

 1055. خانت خلبرستعل 81هلبجسا”ت عل ظعص 110-

 طمسمت عل ملح نلتمس [ضمجالاىةطنس 1ظا-آك عتتلطاكأ]

1 2 7 
 10506. خانت خلبس عل 11ه]ج هت عل 8 عم 4

 8 ءم-عااعملطا 11و 129.

 م10 108

 1017. خىابسصعل 8عم 5طقلم 111,

 1018. 1310115 ختبصعل, ةطغصأ ء08عمماتتأ-

 231115 آو
 1019. خطيسعل 8وم ةطعسمأ ا8ا-8ةعالف لا

 ؟اناعم اظظا- ثطلاأ للءانك آلو
 1020. ةنتيسصصعل, ؟نلعم 5طعتسمأ مدكاق لل-

 ءانتذ 111, 287. 17و
 1021. كنابذس ة1نلقن خايصعل 185ط قطعت

 ظا-ذعأ 111, 16.
 1022. كارصتعل 1[عملل زا10ع>2 103123566 -

 ماتفر نماصأمع 51ه3و1 01 6اانك 1و 17.
 1023. ىلبرسول [5-85وزوضدتك عننا 1111و

 1024. كلجسعل 8وم ةهاعزسصخص 8عص 4

40 ,171 
 1025. ةزجرمعل ظعم 5هاعزسصخم آكإ-!'ةلد عطر

 بانلعم 1اس "[سستس لتعانتك 17.
 1026. ىلجرسعل 8ظعم كمدطما 8ظعصصقا آ1و

:112 

 1027. ىتيسعل 1ظ[عملأ, "انعم كتابت لت-

 ءانن5 الآو
 1028. ةىطصعل 8عم ىانآ 1ةلتع طاح 8ةعادح

 0501 11و 119. "و 9
 1029. ىخزجرمعل 1[ةنط 8؟عدلت, 15ه "0اطح

 رخص ةلعاب لتعادك 111, 42. الو 239. آو 40

 557. 564. 565. 569. 5706. 592. 619. 0٠

 623. 029 اززو. 680. 635. 4

 1030. ما-2ةيز كلببصعل ظعم 5هطعتاكط 14

 ءا-ةسضكاس آ[71آو
 1031. نزجرسعل 1-19ةلتكاطت ظظا-1ا1 11ص, 0

,71711 .4006 
 1032. ىلجبرتعل ظعم

06 ,1711 
 1033. ىلج ص عللعطخم ظعص انماعطقص (1. 310-

 طمسسعل 111) معد ة[ه40]عطقس 1197و 187.

1 ,517711 
 1034. كارم ىلجرسعل ظعدح المهلجوت, مالح

 رحسع 1[ءارل نهض زذص آالعسصعات آآظو 8.

 طنلشم 111, 09

 1035. ىتيرسعل ظعد آلهلججت ظعح خجول

 نعم 76عنل ظءم 1آ.ةلعتل [ظ1- ة8ئ51ك] اظا- 1كنأأ

.518 37 
 1035060. دتيسعل وم ؟كهلبوخ ظعصح 810ه]جهلا-

 معلن يز-1زانصعكخصسا 71و

 1037. ىختجرد عل ظوم آكهلجوت ظعح 11 عل

 ما مدعم آر 2062. 17,507. 711 77110



 ىلع عا

 1082. "فتوح 1[:ل- طز عوط]ب 173 اطنكانا# ةلق

 ظوط- هطعتاعطو 1و. 304. 1111و, 189. 17, 8.

.0 .102 ,3977 .872 
 1083. 'فنداتت .٠ 181هلبجسسس ع0 8-11.

 1084. 1ادد» خزذ ا. كطعسق - ع0 - لتم 110-

 اجرت 1260 ظعصد 81ةلجستت0 1-18 لص ما.

 1085. 2101135 فزع 1, 3.
 1080. فزعص 5كزمُدسص ال. كزمقص- ع0- لثم

 آنفا 8-11 م

 1087. تزعستأ .٠ 11342 12-علحل1م 1310هطجهطت-
 116ع0 ظعص خةلجست ءل.

 1088. فزاز 7. 11هزجوست عل 8عم خلجست عل
 [كن1- 8 علا

 1089. ؟ةكزاخصآأ 7١ نطناازا0 1عةمتس 8عم
1111 

 1090. كرو 7. خطا 8ع" 0

 18 عرر- عا 05عام.

 1091. ىلع كطعسم - عل - لثد 11ج هت عل

 طعم 85225 111, 7.

 1092. 1طن فلئادعرتع5و (؟) 7. كىفلخ- هل - لثم

 فطن حكدس ىلأ 8عم 11 قطا

 1093. 41:0ع5آ 111, 3.

 1094. 1طص-عادلكطلاطق 17و 14

 1095. ىكلعادطعأ >7. كطتطقطت-علحلان 4طن

 هطاطقع ىلدس عل.

 1090. فلءاولجو] و 109. 711,

 1097. 1طص- ءاملعتةصآ .1٠ 5طعصتت5-عل-ل15 5.

 831هزجوت] - عل - لذد ثطاتئازودتت" 0[18ه]يورتتا7 ع0 8عم

 1طن

 1098. فلئطادمط اكا-خدنتدوإ ل. مكن

 5010 8عص 1155

 1099. فليطأدما اناحخدعاطوم» ان. مانا مك

 "111 8ع 501 عا ١

 1100. خطت خلعطت ؟1ذةةسص 8110ه]ج حرا 0 8ع

 آله اجتاح ظاحل111 (هل. ظا-]هطولأأ) 7,32. 711

 1101. كلطتمةلعط "2. "ةلطل-ءا-اجواتسمد عم

 8101 ت10.

 1102. فلانا 2ن0عط 31هاججصصعل 111, 0.
,711 

 1103. كلكطعآلععات 7. 11هدةصت-عل-لزد 310-

 1اجور111160 عم 1101ج قلدنا .1٠

 1104. ئلئطادال 111, 200.

 1105. فلكاطاعا ؟. 110هداتاج- ءل-للم 8[دعادلأ
 18عصد 511225-60-01

 ىانات 0 1009

 1057. ىطث خلجببصعل 1[هزجوست12 60 8ع 50-

 اعزرصخص 1طم 1ا"ثسضسعك 1لكو 7
 1058. ىطت ىناجبرسعل اظم- ادطتضمز انا 111و

 460. 11و 0.
 1059. ىاندت خطجرد عل 0 1:ع10هل1 ل 8 عن فالح

 هالقاط ظعح 1ةطلع 1و 308. آو 58.

 1060. ىطتت ى]جرتعل "مددت 8عص فطلح

 ةللقط, ؟نلجم 5-125هطقت' هك عل1 لل عاات5 11و 7

 1061. 1اس خلطت عل ظا-1ءانتأ 11و

 1062. مىابرسعلادع]ك طنلبهطلتمسةةلعاط 111و

.2059 

 1003. ىلجسعل1 1-11ععمسصتوتةما ان. خلجس ل

 1-11 عن قص

 1064. فاست ع1]0 17.

 1065. خلي ع«لمةمطخق ظعح 519 ءان - عل - لام

 .1-1آهةعزمأ 111, 9.
 1066. 5سلإذص خابسص علفطخل (خلجس ءلمةقكط8)

 طعم 831[هزيبجضسرت عل عم 1101230 "عري 1015

,111 .529 ,11 
 1067. كليبموأل 8عص آعكهن5 آو 45. و

 371 69١
 1068. ىكتبمدأا ظعم 1! صعامأاها 111آو

 10069. ئطاعمد 11و 8.

 1070. ثلطتت 7. 0)113-عل-لآ1د خده0 عن

 آلا

 1071. ىطيسول 111, 150.
 1072. ةلجحنوم 111, 200. 7711,

 1073. ةطكذما .١ "فلد0هلاوط ظعص 111131 -

 ءا خطت هلأ [1دمدم 8عمد فلل
 1074. ىخنلثعاطل] ؟1-1[متخممص]ع ما 17 1و 4

 1075. ةناكأ ٠.١ 0)313-عل- ل1 ثنلكل.

 1070. ؟ةتم-ءالعملطخا ["فالطلهلامط 8عص 110-
 طوس عل اظ1- 11عوجذمنزأ ه. 11- 11عونصعلا] آ؟!-

 ركعصلخمأ 111, 459. 586. 1397, 09. 1711, 5.
212 

 1077. 'ةنم-عددعسختس 7111-11 111و 49.

 1078. كةتمأ "2. 8عل- عل- لثم اا 310-
 امرت عل 81هايسال0ل 8عوم ,_م

 1079. آ1طص- ءاأذتمساأ ا. 7عزص - عل - لثم فانت

 181هزيبحتتا7ع0 "ةانل-عم-وزجرسدم 8عم ىلانآ 8عاك.

 1080. "ةتوطد 1111و 3006. 481. 7و 2

 ا
 1081. "ةتوطم 11- 8ةكتصتوتت اطتصا كلج ل

 12عم 8ةياضعل-لأم 11-8351 197 75
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 ءاحصت عازاع فاح خص للمكأ, 0156 آ1طص 7هطتخ لل ءالنك

17 
 1125. ةطاث'ا هلخ 5450 8عم- ءالبمكدس 18!-

 583ع20301 17و

 1126. خططاث'ا هلك 7هطع ظعص "فادل- عادت ءاذاك

 طعم 81[هاجهستص عل آ1- ؟ةلطططقلا 1-81هاطاطاألل آو

 1127. 1طص-عا هل "7و. 46.
 1128. ككى13-عل-لححتاد ماتس ءعرتذ نضطت5 8ع

571 
 1129. "'فل]ذ- ءل- لددناد كتبس عل 8عم 810-

 اجمرسات- عل ظعح 4ةطسعل ا-85عصصخت 1ا/و 7

 1130. فلذعل-ل15 111, 5375. - 1عنلطتأ
 م13-عل- ل15 171, 492. - عسا مل1قحعل-

 قلص 7971, 508.
 1131. ىلذ- ءل- لأم "ةطل - ءا- همهم 8عم

 فاير عل 8-81هاطقتا 1, 330. "71, 3.

 1132. ملق-عل-ل15 ىخطجسعل 1-151ع؟طص] ع201

 ظا-8هداطخساأ 1و. 5.

 1133. فلق عل-لزه ىطاثنا ت13 101ج هنت ل

 طظعربد مجدد عل ظاح 8زطعداا]ت 151-151 عطنتصآار 1”ةلكطت“

 1[ءطمكعذت ؟08عم01210931115 1و 209. 1لو

.401 

 1134. فلق - عل - لأم خلت ظعم ؟فطلقلاو لن
 عاد ءارقجتا ظاح 61ه2نل1 80-طتنصعواتاجا 7و. 8.

 1135. 41غ - ءل- لآ فلآ ظعصم فطل- عا-

 ردلجسملت 85-5201 71,
 11360. ف13-علح 01م خلت ظعصد نلبس عل 111,

 1137. مل35-ع0- ل15 "ذل]آ 8طعم فطجسعل

 مادخلت 01 11,56. "7. 8.
 1138. ؟ف13-عل-ل135 فلآ عر فاجدت عل 8ع

 110هلججدت عل عادل صخلتو حست ءازدع ةآادكات آو 07

37 .352 ,1377 .218 
 1139. ؟ف13-عل-لأم "فلا ظ1- ةسولطأ 11-118-

 11, 11. ك447. كليو. 17و 221. 7371و 41.
 1140. "ىك]1خ- عل- لآزم أذلأ ظعص 8هاطقص
 هجعو ؟ةطلدالدلل مادكست» ظا-1*ةضكت 1, 421. الو
 400. 427. 111, 622. 19, 99. 7*3, 629: 71و

 1836 (هاح1عدل1 د. ظا- 62017).

 1141. كلذ عل-لز35 خلأ 2علعط 18عمد-عا-

 اططنزز ة[نكإدكأت [81- 8مددعتكا 81- [؟طقلت عانت ه80-
 ركن 1و 295: 4900 :113١152 424 ال115 هل

 574. 37, 416. 7571و 5.
 1142. < ىاذ-عل-ل15 فلآ 8عم 58مواتلط ا؟!-

01 ,37 150051 

 1عاجآ

 ملا 1010

 1100. كهلبنا 111, 501. 7711, 249.
 1107. خطت فلجتا ('0]:هن17) 11ج حس

 ]عم ءفلأ ظعم 11هزجمسمت عل 5-85 ةلطتصا اح 11د]-

 101101 11و 244. 595. 1711و 7

 1108. 1ص فلجتا 2. 8ءطقد عل - لأم ىاططاث

 31[هزجدرسدت7> عل ءىفادلةلاقملط 8ع "فان ل- عن

 1109. ]اذ فلبتا [؟81-آ!كم رت ةصعمسمتا 17و

 1110. ]اد ثاذآ'1 هابائنمع م. "فطلحالدل 8عص

1101 

 1111. ةلعسول - ع0 - لد 1101:23121260 8 عاد

 31ةلبسات 0 ي8-1ةلد عمات (هل. 8-181ةوولططاسال 5. 8كلح

 طشسان 1, 330. 415. 11, 203. 354. 401. 409.
 477. 565. 111, 98. 220. 377.555. الا و 44

 399. 404. 459. "7, 187. 548. ل1, 90. 22.

 172. 185. 582. 4148. 4855. 7 الكو

 1112. ةلعن0د11230ءاد ةلبسعل 8!عدلا آكاتقع

 انا 71و 603.

 1113. فلوو 2 7.

 1114. ىقاجدطعاتتس 5. طعس - عل - لد 110-
 طبل ١160 ظعت ةلجس ل.

 1115. فلعاإوهت ؟. مط ادد ةلبس عل 8عم

101 

 1116. "خلق ظا-11هعانع]ا 110111 135

655 ,711 .455 ,11 

 1117. "ناخذ 8عد 5230هلند 111, 18.

 1118. ؟؟؟عوررخ» خطانا 513 11,

 1119. ىةطدت'ا هاذ ىليببصعل 8ىعد "ةطلدللحط

 8معم ك5هاعاسدتس اح ل1ه هضت طاح عمتشلعطت آو 219

 284. 430. 11و 92. 177. 507. 628. 1119و 0
.66 .256 .254 .258 .231 .160 .159 .116 
 307. 416. 459. 460. 540. 581 طلو. 582 اعا»
 001. 041. 1397, كلي. 177. ل43. 486. 57و 7
 1012 117 150 209 200 طل 145: 2

,7711 .800 
 1120. مة 513 18ا-8ه]عطخسا 197.

 1121. مااا د13 1-11”هنسعلل] 87و 558.620.

 1122. مادا هلذ [[1دعدص 8عص ةلجست عل 8عمح

 ءاليمعدس عا- فنان 11- [عصلتما آو 340. 11و

 528 ( فطن فلأ). 117 150: 290: 4802 7

3 .931 ,71711 .409 .35 ,3171 .36 
 1123. ثا هلق 81هزبوصت>7 ع0 عم ىلانآ'ل-

 دعاطتماو ظعد ةطق'اقدالج ائا-آكعحسصتص] الآكو 3.

 1124. فكاطاث'ا هاذ 11هزلبجسست7١ عل ظعص فلط0-
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 ؟ان1ج0م 81هددصصأعلع ةصمعء]19115 1و 208. 54.

 338. 409. 11, 228. 238. 378. 4006. 445. آكل

 19. 221772 4507 ال7 :2201١525 787١

 17و 73. 190. 261. 303. 3706. 430. 488. 5.

 582. 597. 5171و 21. 107. 166. 197. 3714.

 465. 457. 1711و. 679.

 1160. فلق-عل-ل1م 'ذخلأ 8عم 10ج مست 0

 عوطح كا عزلطعلطت ظاحظدعاطلفلا 11, 175. 371. 17و
.66 ,771 .204 

 1161. 4لذ- عل - لتم خلت 8ظعم 11354 1
 10111 1و 5

 1162. "فاق - ءل- للم ثلأ 8ظعح "0دق» ه8]-

 4و30 1, 509. 7, 643. 651. 3971, 58.
 1168. فلق-عل-لتم فلتر حنلعم 2ءارا ذم

 لزءأ5 7و. 3.

 1164. "؟خلذ - عل - لثم

3717 
 1105. "فلق-علحلتمي "خلا أ- 151 11, 445.

 111, 330. 17و, 218. 7و 188. 417.

 لا

 1166. 5710 فلق-عل- لد فلك 8ظعد لكهطوتت
 اند - هدص متعه لك ءأا ممداعو ظ81- [عدستسقلا 11و

.8 .504 .18 

 1167. ةلق-عل- لنص ها-ةلتس 7. ؟ه1ذ-عل-
 لام خطا 1ةلطج 11هلجحسم عل 8 عد ءفطل-عا-جقستأ ل٠.

 1168. "فلذ-علحلتد خام دسنذا نص 1طن
.3 ,111 

 1169. فلخ-عل-ل1م "ةيةسعاتلع 8عد 8ءطقح
 ءلحلتس 8[هازنمهسمعل اح 1من عزمت 11, 658. 71و

.0 ,717711 .407 
 1170. "فلقحعل-ل13ج 8عل [5-5ةصح دعم 01

405 ,1397 
 1171. فلق ءل- لم (هل. 8ص - ءل- لثم)

 قفط اط عالجت فلآ ظعص 0 طسخم 8عد 101م1

 عاد 002م ظا- ظدعالل 01, اجو 1طد- ءالعقعتل

 ل1ءانت5 11و. 231. 1111و, 44. 200. 17و 5

.0 711 .496 ,771 .588 ,77 .511.542 .253 
 1172. 413-عل-لنج ةااث'ا واج 1[ جة

 عد "فلططل-ءادطحسأ0 181- 0ةصعمل1 (5. مماتانك

 عدت عصل1) ظ5-5دصقتعدصلت, ناعم "هلق علح لأم

 كل ةلتص لتعاسك 11, 507. 19, 292. 37 2
,0 ,1711 57 .197 .190 ,7171 

 1173. فلق-عل-لتم خطات'اطحعكدم ةلث عم

 قفانائالبحتد (هل. 8ظعم ةطداثاطدعدس) 1200-81 عوطن

 خلآ 85 - 5 ءاطقتكت

 مآ

371 

 ؟ة6-105ع0-للد 10131

 1143. "ةلق- عل- لثم "ذلآ1 181- عمقتا 87و
4 ,3771 .10 

 1144. "كلذ-علحلأد (ه]. الثس-عل-لأد) "فلك

 طع 8هدةصت- عل لأم 31-81 عاعلكا طاح نص لل , 10

 اتنا-8[هانعابت لزعاد5د آآ, 553.615. 111, 52. 447

.4710 .403 ,571 
 1145. 4لذ-عل-لأج اخ]1 ظعد 1[؟طقلول طاح

 6113221 آلآكو
 11406. "فاق-عل-ل1م "فلآ [كنزطجندذنا آو

0 171 
 1147. قاذ-عل-ل1م خلت طعم 81هصواتتن ظاح

0 73 10051 
 1148. ةلذ-عل-لآ]م خلا ا 11ء5 عا 1ا'و

.0 .1983 

 1149. "ذلق-عل-ل15 ذلك |8عم 1110310 1:1-

 [عقماطت 111, 559.
 1150. ىلذ-علح ل15 فلآ 28ع»> 4

 ظعد كملت هلدارناطألا 1-11ف011 111, 2.

 1151. ى13]1-عل-ل1هم فلن طعم 10ج ه0

 معمم فلول عددةاب سوس 1)23-1:[1 111و 78.

 117, 301. 3976 206. 425. 7711و
 1152. ؟413-علحل1م خذلأ 82ةعد> 0

 تا-8هاهطقس 1, 254. 11, 14. 16. 648. 111,
77177 .47 854.397 

 1153. فلق-عل-ل1م ذلت 8عد» 14
 ما-[طتافإت 111, 635 طلو. 77و 783. 771, 5.
 1154. "خا1ة-عل-ل15 "فلت 8عر 14

 معم 1طنةطتصس 11- 8ةع50301 ظ5- 5ك, 0

 طا-آ[؟طقمأتم لنعءانتك 7. 8.

 1155. فلذ-عل-لأج خذلان 8عج 1طن

 8ع 131غ 197 02
 1150. ءفلذ-عل-ل1ج فلات ظعم 81هلجمتطلت «0,

 ؟اماعم ظا-آ[كنئازا لتعاتف 11و 15. 20. 109. 1

 1972198. 230. 363. 440. 573. 11و 93.

0 .559 .458 .454 .447 .438 .457 .450 

 111057 7 2707 957097 202 د 12 107

.85 .042 ,7711 .528 
 1157. 'ةل1ث-ع0-ل15 فلآ ظعم 1514

 1مل 0 7١

 1158. ةلان-علحلأد خلت 8عم 11هلبهلا7 0

 [ر5-5و 01 ؟ن1جو 1اذ2 فلط0-ءاعامةطنع للعات5 17

.7 ,771 .487 ,37 .299 
 1159. ةنلت-علحل1م فلأ 8عم 11هلجحسنتت عل

 ظواح ةطقطستلا ظا-8زداةست 1ظ1- ممتن 18-181 اكتر



 ى414-ع0-ل10

 ماس كاد ةانو 1, 308. 1آ, 5283. 524. 111,
 545. 021. 024.636. 1397, 119. 37, 240. لانا.

 320 يلو 120:7 27827

 1188. "ةلق-عل-لخم 310هزبجسسم عل 8عم فادل-

 ةمدضلجسوم 151- 8هلطقس , 701جم ؟فلذحعل - لأم

 7-2:[1ةطنل لنعاتت5 11و 2

 1189. ف13-عل-ل1م 1[هزجوسحا>>ت عل 8عص ؟ةانل-

 هموسة 1ظ1-[كاطمز عدلآ آ1و 9.

 41190. فلق-علحلتم 11هزبهسسصت ع0 8عم خآبح

 ردع0 عد فلآ ىخليرسعل 15 - 5دصقتاعدمل1 آو

2740 170:23 :472 

 1191. ؟فلقحعل- لأم 310هلبجستات عل 8م" 1:511-

 مطعزاعكط فلك 71,
 1192. ؟ةلق-عل- ل15 131هابجست عل 181 - 80-

 اقرت 1175 45

 1193. كسلازقص فاق - ءعل- لأم 11ه]طجهستاتت عل

 طعم [كلمالةععصفاةل آو

 1194. "فلق-عل-01دمالآ] هزجحسمت عل 8عم 11ةلجح

 20110 6-11 ط قص عزا 111, 420 طلع.
 01. 1310م - عل - لثم ةطشناذاك 131هطجمسسعل ظعم

 31ملجساتل 622-181 هعالا

 1195. ىلذ-عل-ل1م 31هلجورست ع0 8عص آلاثح

 كدنأ ظا-آكنمعاألا آو 3.

 1196. فلق-علح لأم 8عص-ءامم 12ه 8ع
 11005 (31. ظعص ]1طةطتص) 8ظ1-1كم01 11و 4.

.68 ,9711 .207 
 1197. فلق-عل- لأم ظعم 81ةمزس عل-لأم 8:0-

 طن عذابا 171, 4

 1198. فلق-عل- لام 18م-[15ذلطنس 11آو

 1199. ؟كلخ-علح لزم "0مصدقع 8ظعم "0اطستم
 [2ل-طاصخسا 17و 7

 1200. فلق-عل-لازم ظتظحشسلا 71ص

 1201. ىلق-عل-لزم ظدطحةطخستأ آ[آآكو
 1202. [ ةلق- ءل- لثد ؟طعسضق-عم-281281']

 قط 8عاجع 11هزجوصست7: ع0 ظ8عحص خلجتتع0ل 185- 5ةح

 مدور عمم 01 0511-181 71و
 1203. فلق عل - لثم 181- تنماطمعطتخت 180-

 1عى303- 8-11 عءاءاعدصاذاطت 5111و
 01. ؟ةلقجأ 8 [همطمعطق ظاحل نطقمت.

 1204. 'ةلق-عل- لد 1!-1ةهجوتان اضا-حخصعتسأ

17100 
 1205. ؟ةلفحعل-لتم 17عئاندرس [ ظعم ؟فانولح
 هللقط ] 81- لمصلت (ظاح1عدل17) 197, 159. 71و

1537 

 ؟413-ع0-ل10 1002

 اعلن ورك, ناعم 1طص-عدصعأل5 لتعاتتك آةلكو 0.

.435 .424 .165 .10 .197 .432 ,111 .433 

 171, 251. 478. 1711و 079. 765. 0

 1174. ؟كلذ-عل-ل1م نطحتناطجحكدص ةلأت عم

 1طرةطتس اا فباذ» 11و 231. 17و. 293. 9
 نإ ح ؟ خلك ظعم [طعطتس [ ظعم طقحن4ل] 10-

 تس عةانإت

 1175. ؟نلاذ-علحلأذد ةطاننا]لجحدكوصس خلت ظعم

 1ادتنطتمت ظا-1”عاعاعك 80-طتصت عداطلبلا, الان150 1طصح

 ءوطقاطقإتا» لزعاتن5 آو 321. 11, 228. 111,

 467. 470. 488. 494. 557. 560. 71١5و 370.

 1176. ىلذ-عل-لأد نطل جبدكدص "فلآ ظعم

 [هرسف ل ظاس1عانزتم] 81-آكنص عا 11و 302. 7

,371 .6 ,111 
 1177. 'ةلق-عل-لند ىاطائئازجحكدس فلآ 8عم

 لعطقلتا ذز-[ةسكطماهدز ها-3[عدلأ 787, 648. 71و
400 

 1178. ؟ىك13-عل-لآج خاطئا اجدكدم فلآ ظعم

 310هزج درست عل 1طن ىلجادعنعد 7 1-81كةطنت 19و 9.

.773 ,75711 .254 ,7 
 1179. ؟ىاذ-عل-لزم ةطاثئاجحكوم "فذلأ 8عم

 ج[هزجوسدسعل 8عد 52:0 ظا- 8جلعادأ اها - لزاداصلو

 داعم 1طص 1[طقمتلا) اة محال ةعزسجد لت عادتك 11و 0.

7 ,711 .200 ,111 .125 

 1180. ؟ىةلقحعلح لنص خطات'ا]جحعدحص (هلء ةاطاث'ا-

 رمورنءاعتأ) فلك ظعم "0اطسخس اظظا-113101دآ, 0

 لادم - عا ءاععطصفس] للتعاتك 11و 71. 371. 2.

 نيه. 0و5 (طعم 5طعضعل). 111, 198. 203 (عص

 حامابخرسمت ءل 8ءد خطأ 8عاك" 8عم 5طعمعأ). 559.
 627. 177, 119. 136. 244. 249. 331. 7و 2

2 :649 ,75711 .486 .164 ,171 .465 
 1181. ؟ةلذ-علحلزد ىلطائ'اجدكدص فلآ عم

 نوط -هطعتاعلط هاطعمعأ علح للص آعقمتس 8-11 ءاقتابت

4 ,3771 .327 ,11 
 1182. ؟كه13-عل-ل3م ىخطاتنا]اجدكوم ىلآأ ظعص

 كمواعزستم ظعم خلجسدعل ظعم 810هلجهرتت1260 ]آ1-

 11عرملذحكا 11, 212. 71و 0.

 1183. ؟ة1ة-عل-ل1م 151 - [[مدعزم 8ظعم "فلك

 طا- 8 عءزطقلمبل 871. 6.
 1184. "قلق - عل - لص 81-]1؟مفوف ( هل. ظاح

 [ع3دوع] ه5. آكودف1) 17و 18. 11و 0

 1185. '؟خ13-عل-لتم 1ادم-ءالعززةدت 1و

 1186. "فلن -علح لأم ظعم 31ةلئلع آ81- حسنك

.7 ,111 
 1187. كلف علح لأم 81هعاتا عافت ظعم 1آكنالز



 كىخ]11 8عءم 'فمطل-عا- 2

 1223. '؟ةلعمم-عل-ل1م 1عفمزست 8عم نططس عل

 ظا -1هنماجأ ه1 - ةهسلهلاتكأ 111, 46. 5971, 39. 0
 1224. 'فلعرم - ع0 - لثم خطا 11هطجقستس عل

 كا - [عقدانسص ظعص 11هزطمسسسع0 18:0 - طئصد عوطلعلتو

 داناعم ظا-ظزءمذلا ةكتعاسو آآو 25. 118.130. 11و
 338. 347. 7و 482. 628. 71و ٠

 1225. فلعرم - ءل- لذه 5ةلئط 8عم 5ز10)-
 ءل-لأم 6مم ظعم ظمفافسم 86-81ل]آءعتمأ] ؟؟ةلعت

 لعء131- عل - لام 11, 191. 222. 258. 265. 8.

.5 ,1711 .508 ,111 .652 .0650 .356 .389 .9588 

0006 

 1220. فلعسصوطخط 7. ؟فطل - هز -

 طعم 5هلز11 مان

 1227. فاعلا 7. 11
 1228. فناعدجوصلع» (15اءعدلع») آو 71. 3.

 194. - طالعممأذ 111, 53. 9.

 1229. ىناءرءوص 0ع كمط7001519عانتد آو 6

 اطنو. اآآ1, 5. 111و 91. 97 طلق. 619. 7و 31. 60.

1442.616 .97-..94..95- .69.37 

 1230. كلا 7١ ةطدعامتخ 8عم قطع
 1231. فلآ 18قفطت ننطأد 8[عهمط 1397و 80.

 - 111 خلأ 111, 152. - 11هحناذمأ فلا 1111و
 1232. "فلا ظ[عمل1 7. فلآ 8[عملت, "0

 لءعافلعزوكأ 01ءانتق.

 1288. كملت 5؟عملأ 111, 430. 517.77
05 ,3571 

 1234. فا]تدط201 .٠ 5[1هدؤذصد - عل - ل15 110-
 جوس: ع0 ظعم

 1285. فلآ ظعم ةططقم 11,
 12306. هلآ 8ءم- ءاذططذك 8ظعم مطعم

 8عم-عازوسناطعتت 7”, 6.

 1237. "خلآأ 8ظعد فططخم 11ةعات5ذ (101-116-
 لاثكا) , 015قرمداتاتت5 مط“ 11ةطنت# ؟؟7ءزنوأ 8عم

 ةزمنم 7و 25. 71و 7

 1238. فلآ 8عد فطلدلتتدط ظعم متجست 0

 كا - ة1زدو تلكم تعلم - عا دتنهط 03 ءانك آو 468.
 197, 499. 37و 566

 1239. "ىل1 ظعد ةطلدلاوط 8عم 310 ةننعات
 انا - 1[ عرج ع1 1917و

 1240. "خلت ظعم فطل-ءا- 5215 11, 4
 1241. ذ]1 ظعم فطل- ءعا- هجم 81- 8ع-

 عارعالا 7١

 1242. "خلت ظعم "ةهطل-عءا- همام, لانآ]عم 1ص

 هرحصت 781م0 لتعاننت5 71و 77

130 

 "؟413-ع0-10 1013

 1206. "13]4-ع0-ل1م 1عءاععؤات (01. 1تلعتكا)

 1كوب ور عمرسأتنع 5نالاوصات5 11, 500. 111, 9.

.5 .6094 ,7711 .330 
 1207. "ةاذ-عل-لزم 8[عملت, 0150 1طقلنلا

 للعااتك 7971و 6.
 1208. كى]1ذ-عل-ل1م الهجوم 8عم ءفطل-ءا-

 األ[ طا 1هحمانذأ ظ1-آعةم1م1 آ11آ1آو 6. و

 1209. فلحكذم (هل. 01ىمذم) ا. فلآ 8ظعم
 "؟ةننوجو ظاح دسم 81-1

 1210. 1اذ) فلو535 7,
 0 ةطرسمعل ظعم لع

 1211. ةلقجأ ؟. 5هلفط-عل-لآم خلطات 0
 [عطقللا ظعص 1[ عزل عال

 1212. فلذوتا آ]و, 233. - 71, 328.

 1213. "فاذجأ ظعم !1هزججتأ (21. عم 8[ه]بتاداد
 5. طعم الهططوت) 8هةط-هطاةمأ 85[1طحةطعتتاو 0

 اا - فلقجت لتعاسك 1و 480. 11و 138. 177. [11و

 228. 75 377. 7711و 627. 660.

 1214. فلذجآ ظأ- [سهصطمعاف ظا- لنطخةمأ

.5 ,9711 .547 ,111 
 0 'ةلاق-علح للم 84-[سدمطمعطق 150-108.

 . كطمتاط ىلوطت (1 آلقطت) 19و 445.
 1216. منئاعرد .٠ ةخطتت 151]ج3لع 1طةطقس 8 عم

 1م

 1217. خةناعرد 6 7ةتط112911ا15 عا عار هاتان

“19 ,11 
 1218. ةكاءعرج 8عم فةاطلولاوط 111,

 1219. كاطع 1311 فاعرس 80-11]عطقسا 177

477. 971, 5 
 1220. "ةاعمد-علح لآدم "ةمطل-عا-طآععرلمد 8عم

 ىلا طا“ 1ةلجأ آ, 445. 499. 11, 370. 432. 37و
.154 

 1221. '"ةلعمد - عل- لزص منطناطجدكدص "فلآ

 عمم 81[هزطجمرصت عل عد "؟ةطل-عو-ةورصع0 185-
 كماطخست ىل-طزرس عوالم ظا-81زو1 1, 161.

 38607 11, 363. 4557 607. 649. 111, 43. 17و

 171. 244. 266. 516. 7و 265. 411. 4867 ٠

7 3017 2017 .133 .128 .39 .7 ,71 

 راق. ؟؟ءعطن 'خلأ 8عم ماسعكطسق !هعأك معدنو ةييتس
 موسما.

 1222. طاع ةاعرس-عل-ل13 1"ةلعطصعاع ظ1-

 210ه]بج عرلأ ةنلع 85- 5ةطنط 1310هطجأ - عل- لكم

 مانت 01234 1طم 2[عل1 (1طص 75ع037) 151-

 810هزتمأ, ه0 عصا" لذ ءانتك 111, 264. 711١و,

71. 



 'ةخا1 8ع 118

 138. 310. 509. 7و 10. 871, 183. 2810. 11و
.40 .778 .754 .731 .040 .509 

 1205. ذا1 ا؟!- فسولطأ ا. 4لق-عل-لأم "فا

 [1- "ةلواطأ.

 12005. خلا طعم فاز اظا- 1[نصفكالا ظاح

 ركلات, ناجم "فلمكحتم (هل. 9لسذم) لنءاسك آلآ,

0 57 2145 1/1 :11190609 :871901505 

.651.731 ,7711 .368 .347 ,771 .587 .389 
 1207. خلان 8ظعم ظلت, ؟تياجم ةكدصلع ل1 ءاالخ

 1317و 00. 7711 22-2425870 1 0

 1208. ءكلازادءاع 71و 0

 1209. 'ىلزانءعاع 1-181جمالعأ ها- 8كم هلانا

 عمد [ظنضا 111, 270. 593. 7,
 1270. ؟ذل[ ظعم م1انآ ظعاع ظاع [[ عععونا

129 ,71 .550 ,111 
 1271. ىلآ ظاد- عودا“ ظا- ؟دصنقتالا 17و

3517 

 1272. ىلا 8عم-ءاطعونم اح 1"ثسفأ, اناناعم

 لوجنص لتعاتك الآ, 119.

 1273. ؟ىلآ طعم طفسال ]181- [عطمإتاد ظاح
 لوط عا [آكو

 1274. خلا طءلعاط ا. 'فةلق- ءعل- لم 'ىللآأ

 1601٠

 1275. "خذلان 8ظعم ةادا'ا؟هالج ظ81-آككاتان, نانا عم
 كا - 3[هدتككك عاع ل1ءانتك 1و 2

 1270. "خلأ 8عم 1”علطلطخا [ظعم ؟تلث] اكا-
 310هزةدادت 1 اذا - [خدن تهتك نصا 17و 15. 271. 78.

“0 ,7711 .84 7 
 1277. 5عءووتتلا "فلا ا-6طملحإ هلك, اناناعم

 [كتانادآ لاعاسد 111, 302. 7. 8.

 1278. 'ةذ]1 8عم ©6اةلزان .١ ةاطاث'05هم

 "خا ظعم 6طقلتا.

 1279. 'ىللآ 8ا- [[داعانأ اذ. خانان'اطججكدم "فلل

 8 عز ا 0.

 1280. كخلأ ظعم [[ديصعو م١. كانتا هيندز ىلا
 8مم ؟[هدعزنم ظا-[كادطقصاآ.

 1281. ىلا 8عمد 8دسصقو ظا-8دعاا .١ خطا

 110 دنت فلأ 8عد
 1282. ؟ىاأ 8عد [آجرنان 11و 9.

 1283. "ىا1 8ظعمر [[آدكن0 7و 7

 1284. ك؟خلا1 8ءعرد ؟آدددم 71و 29.

 1285. "؟ىإ1 يعم - ءاليحكدم ظعم "فلا 8عص-

 ءالدلطإ ظاحل101:200عدآ 11و 599. 78 1
 1280. "هلأ ظعم ؟[نددس [ظا٠ عل عمخجأ], نانا

 "؟ىخلأ ظعم ؟ةانل-عا-ةلجنل 1004

 1243. كخل] ظعم "ةلطل-عا-نلجبنل اك تكل
 ىيو-ةنز زا مصقمأ ظاح1عمؤتسا آو 5

 1244. "ذلآأ 8ءعم 'فطل-عات-اجةلطنت1الو 5.

 1245. "خلأ ظعم ةطسعل 17و
 1240. ءىآ[ ظعمد خطجصعل 8عد خلاك اكا-

 كعملا (ضععاتسك لعمعل1) ظا-آلعدصعمأ ل1, 8.

 1247. ذآ طعم ىخطجسعل اتئا- ندا اح

 1كم 7و 592. 71,

 1248. "خل1 ظعد ةكليسصعل [اضا - ظدعطتلةلل],
 "15و آ1طص - عاصصعضجهادتم لزعاتك 17و 454

 1240. كىا1 ظعحد ةذلاجبرتتعل اظظا-8ءكاعثلأ 111م

613 

 1250. ى]ل1 ظعم ةلجسعل 18م خلدأ 8ءاعل'

3720 
 1251. هىلآلأ ظعد نلجببرسعل اظا- !”ناتذآأ 71و

.200 

 1252. ىةلآ1 8عم فلجيردعل اظا- طاق 7و

220 

 1253. "لآ معد مةلجيرتعل 1! - [1 ةمدلقصآ

199 ,1 
 1254. ءىنل1 8عد ختجسع0 8ا-]آكمنذفأ 177,

3230 

 12535. ى]1 ظءم ةطدعلر الان1ج0 81- آ[12-

 من01 للءان15 7و, 49.

 1250. ىاغ ظعد فلبرسعل ظظاحآعه:عداتت الآ

426 

 1257. فان 8ءم ختجرسع0 8ا-1[هداحتأا 111

, 284 
 1258. "ىاإ[ ظعم خنجصعل ظعح 113453 آا؟ا-

 611)823 7و 2.

 12509. ؟خ][ 8ظعم ختجسعل ظعص 31053 1-

 8011 7و 22.

 1200. "خاأ 8عم نجصستعل ظمحللا عوعرعات 111و

204 

 1261. خلا ظعم ةطدعل 8ةطحفطت ل21 1!

 موف 11,

 1262. 5عءوزت101 "ثلا اتا ؟خز ءعددأ 17و 77 اناق.

,3971 597 37 
 1263. "كا ظءعم "فلن 8ظعم نتجبسصتعل 8م-

 عزل 19و 7
 1264. "فلآ ظعدح 4ةسيتوللقط 1اطم-عءالجامصقتتأ
 كح 1طم- ءالططتمتاأ , 1طص - ءالئتمدلا , 1عصقلا 40عط

 آ, 170. 203. 310. 355. آلآ, 15. 197. 111,
 187. 297. 314. 317. 412. 45/4. 6406. 17و



 ىلا 81-111

 1311. 'ذال1 ظ[عمل1, ناعم 3عاقلءز وأ

 لتءاسو 17. 304. 771, 618 طلع. 3711و, 7.

 1312. "فلآ 8ا-آعذمأ 7. 13- عل لأم خطا

 اطمكذس نلآأ ظعم 5ناانصم

 1313. فلآ 8عم 1عممتس 8ءم - ء00ء]لجملع
 ظكا- 1ةاططالا 11, 027. 7711, 00.

 1314. "ذا ظعم 1عةفلتص 15-5301 151-
 ؟1ناعطا [آ1و

 1815. خلا هعم [عمتس 1؟(-!ةطعت 17 24.

 1310. ىاأ 8ءم 1كفمتس 82- 2ءئانتصأ 71و
480 

 1317. فلا1 ظعم ا!ءعسصخل-عل-لأه

 الا - ةعداعنتط 301 1ظ1- ة8[دسداعالبا 151- 1[ءاعاك 121-
 116ز10 17, 8.

 1318. فل1 ظعم 1[ءعسقا-عل-ل15 31هطقمت-

 عل هعممو آاطم-ءااةضلطق 111, 248. 7711, 5.

 1319. هلأ عن (5نل5) 111و 444. 757
 638. 7711و 41

 1320. "ىلا 8ا-1؟عوطقطا 7, 409,

 1321. 'ذل1 [طقلااهو 71و

 1322. "فان 8عم [؟طدلأاد آا-171351 7, 40.

 1323. ملأ [طقتسعال 111,

 1324. 5ءوت ل1 "خلا 1-81كطقتت 535 11و 650.
7900 

 1325. 5عووتنل "فلا, ؟دلعم 1[طتوط ةلعطت
 230عاد لت ءاسع 197, 317. 7711,

 1320. طقس فلآ ا -1عمدرصصتا 11و 4.
 56لل. 9711, 01

 1527. 010113 185- 5ءوب910 فلا 1-81كنص عع
 مكان 1111و 5.

 1328. "فلآ ظعم خطأ ةتاةللهط (هل. عم
 ةطئاادإال) 1, 189. 111, 478. 7711, 7.

 1329. خلز 8ءم 11هطمستاتل 8عم 110ج هصحت 8

 ظم-[فللط ظا-8 علمت طعطخماأ 1511و

 1330. "فان 8عم - ءاصعلعمأ آ1, 268. 8
 اطاو. 11و

 1331. "خالك ظعم 11عنصحتصس 11- 1لمكأ ا-
 [[هدعامأ كا - ة[دعطضطت 11و 79. 429. 111, 0
 000. 117, 34. 310. 7, 203 (1-151آدددملتر. 59.

 771, 81. 142. 1797 243. 7711و, 50.
 1532. 5سدااذم هلأ ظا- اا عوططعلا 111, 52.

 1333. "هلأ ظا-111عقات لن5قممساسك ةطعتلعطت

 مطلع دطسمم [اذا-[هطفمت] 871, 7
130 * 

 'ذإ1 ظعم [ةةوص 1015

 رعمرتت عم - مهنطا لنءانك 1و 487. الو ةكا. 71و

.180 .105 

 1287. 'ذلأ 8ظعم 1؟[[ددوص ظا-1]0[1, 0

 رمو-كعمطتتنت لتءانت5 71و 7.

 1288. "هذا1 8عم ؟[[ددوم ظعص 520هلعو 1ا-

 حلتورتا ماع العصدفماأ, ؟تلكم 1مدفسص 8ءالةس مككطق

 لاءاتت5 1797و. 161. 7711و 7

 1289. 'ىخاز ظعد 11عنلقمد آآ, 400.

 1290. "ىلا ظعص 1ناطواملاهلط ظعص ةىئاثب

 ناعم 1اطم-عاانان"لآ1 لتعاسد 111, 229. 11و

 1201. كءقهل1 ظعم 11زانداملاهط ظعص 8101جج51-

 معلن 111, 200

 1202. "ىل] ظعم 1هدعتزم (01. عد 1105ذصت-

 ءل-لأم) ظا-هك صحقمأ 11و 91. 17, 5.

 93>1. "ىذل] طعم 8هدعتنم ائا-كصوؤتا, الام
 [كفز1 (ه١.1 1ذز1) معلم ظا-خاإذس لتعاسك آو 7

 1294. 'ىإ1 8عص- عاطمودعألس, 1كم 151-

 8عءزاولبت لنعاتك 197
 1295. ىلإ[ عم - ءاطاجموءزم 181- [؟0عدات

705 

 1290. ءخلأ 8عم-عاطمدعام ظ505-15عطلآ (ةل.

 52-1225 ل13) 1, 220. 11آ1و
 1297. ةخلأ 1!8- [هدعأنم1 7” 609.

 1298. "ى]1 [ظعم ]1طعةطتس 8عم ةطجسعل
 معم ىلا طمص هتان عع 1[ن8-عل-ل15 ءمعم هدحتم 21115]

 را - [[داعاا [ضاد- [عقطتس] آو 458.

 1299. "؟ى]إ[ ظعصم 1طعةطتص 11-01

01 ,111 

 1300. ىلآ 8عم !اطمخطتس [ظعم 2ةكلاتل]
 زل - طاصعوالبل , لطم - عادبإةع لأ ءعانتك 197, 65.
 0١ د '؟ةلاك-ءع0-لئم مةطئئاطدكدم فذلك عم

 [طعةطتس.

 1301. 5ءووتأل "فلآ ظعم 1طةطقص 10-
 كتلمعطفات 171, 348.

 1302. ؟ىلأ ظءم *154 11و 184.737 510
 1303. ىلا 8عم "1و4 ظا-هداعلفطأ 11و

.306 
 1304. هلأ ظعم "وذ ظا-50عطألل 7, 211
 1305. خلا امم * وذ ظا-11دسنمأ 1797و 180.
 1300. كلذ 8مم "لعن ظا-آكدططخا 11, 2066.
 1307. "خلا اظا-اعمتلبل ١ "فلئانعلع ظاح] ملل.

 12508. اخل1 8ظعم-ءازدتل 111, 1
 13019. هلت ظعم لحطصس 85-كذصتأ 111, 7.

 1310. *ةلاأ 1عاعانأ آو 251



 'ذ]1 8ظعم خطا تتزذل

 1352. "خلأ ظعم 1[هزبوسا ع0 8عد آلاثكانا

 8كا- 1115, اناناعو 1طص-عمصعطتا» 03 ؟اتك 111,

 1353. "خلت ظعم ة1هزجهسص ع0 [8عمت] 78-
 ا[ة734 37و 5

 1354. '"ذلأ 8ءعم-3[هزجعزم (هل. 81- 8هقدم)
 ا - [[دددصت 8ه-كنسدمفسا 11, 305. 711,

 1355. ؟ىا1 8م 31هزذطت0 آو 185. 11و
 1350. 'فآ1 181- 3101:300عدأ 111, 404.

 0[, ام م-علح لائم "خلت قعم 6طقمتس.

 1357. ةل[ معصم 1[هزكطدلائو 8ةطقغ ظاح

 1[عوممفط عطس, ؟نانلعم ك4 مطناعمةقال 01 ءاتتك 7و 609

 1358. 'ذأأ 8عم- ءاسمامدللع» [8قعصم ]طاح
 طخسص ظ1- [كمل1] 181 - 1ءاععمل ءعنصأ , لانلعم تع

 154:1 لزءاتتك 11و

 1359. ىآلآ 181- 8[نصكدطل 1:1 - ظانلاتك ءاللاو
 ناجم ةكمصاعداطت ءا-اعطملا اح "محم 8[؟عدلت ظاح

 8ا01015ملاب1 ل1ءاتت5 71, 0

 1360. "خلا ظا- 8[ن"لطنأ (9ل. 8| - 8[ةردلأ
 أ. 71, 220. ا 711, 645) 11, 46.

 1361. ملأ 8ا-اكساعلطخ 11, 168. 711

.059 

 1362. ؟خا] ظعم 11353 8301-8 7و ةكل!.

 1303. "هلأ ظعم 11353 1181014-181 11و, 0

 13604. ملأ معمم 8ةمزع, ناعم 1طقجوتتا

 لزءاتتك 17و 7.

 13605. "ذل1 ظعم اطلمورند 8ظعم طلال 11و
277. 37711, 669. 

 13606. "هلأ 8هعم '6طعزنلح ظرع- ظتطنمسأ 7و

.105 

 1307. فاز 8ظعم 0سم ظا- فض ءعمزة صا 7و
.192 

 1308. ملأ 8عم 0من 1-81[ةانان 111,
 13609. هلآ 8عم مو 11- 1؟فاتطآ آ1كا-

 11 7و
 1370. "ناز 8عصد 0اطصخم 1! شانذآأ ال آو

 1371. ملأ معد "0اطصخس 8عد "هدقنع

 18و - هةزرتعاا 111, 26
 1372. ذل( ظع- ظممأ .١ ىطن'اططمكدم "فلآ

 ار - 321
 1373. 'ةذاآ

 01ءأمن5 71ص 00

 1374. "ذلأ طعم فطانضتزفذل يداك عزطقمأ

 1آ1آ, 4.

 8سنلطخ 5| - [:0عمعت1240عان

 ]1 2ع 4 1036

 1334. ؟ذلأ1 ظعدم ا11هطحس7ع0 1111و 209.

 د 71ص 1177

 1335. ةذلآ 8عد 5طعتلكط 1[هزجهست عل 7و

.255 

 13360. "هلأ ععد 13[هزجحس عل ظعم 'فطلح

 هاله 7, 40.

 1337. "ةذا] عم 11[ه]لجحصحت علل ظعم خلجرس ل

 معمم ةطلقلتلادط 8عم 2هد1--عل- لزم 8ظعم 11ن!طءفص
 [ما- 8 ءمامكةصت] 111, 182. 1ك, 1.

 1338. كذ]1 ظعم 81هزججستت عل ظعم خةلجس عل

 ىعم قم ]طن خطأ 7هنك 1, 489. آآك, 8.

 1آ11آ1و

 1339. 41[ ظعد 1[هزججرناصعل 8عص فلا

 طعم ىطأ 1[عدداطو ظا-6اطمتنلا 1, 273. 111,

 آ97و 579. 787, 578. 871, 281. 9711, 0
 1340. كطعسضأ فلأ ظعد 8[هزججنت12ع0 لاح

 8ملعست 11, 0

 1341. 'ذا1 ظعم 81هلججسصا7 عل 8-181ه]ءطقلت

 عمد( ءاطاطتو انان150 "ةلذ لأ ءانتك آآكو 7

 1342. "خلات 8ظعم 38[هطحسس عل ظعص طنطلعتم

 كىل]أ عم ىطأ 8عءاعع 8ظعم "فلل ظم - آ[عوعأا 1كاح

 مئاععملل 721, 25. 911, 9.
 1343. كل[ 8عم 1[13هزججسملعل 8عص "122-

 ءلحل15 111و
 1344. ؟خلأ 8عم 1[هزطجهسست عم 10-181 ةمآو

 ؟ناعم 105151 لنفسك آل,
 1345. "خذ]1 8جعم 11ه]زجوس0ت ع0 81-10 3-

 معورمت , ناعم 110هزز ءا-عاوكذلطتا للعاتك آر, 3.

 1آآ, 59
 1346. كذلأ 5عم 1[8هزججسصنصسصعل 11 - ]ختصفمأو

 ؟نلعم آ1طص - عودذتعال لتعاسد الو 514. 11, 8.

5 ,7711 .101 ,7 
 1347. "خا ظعم 83[هزجهسمع0 31-1:1علعمتر

 ملعم 1طم 1!ععاجبتتص لتعاتتك 111, 4.
 1348. ىلإ[ 8عم 3[هطمسدت ع4 اكد - 12121

,111 
 1349. ؟ىل1 8عم 0[18طججمسدت عل 1 - ظحتصتاو

 بناعم 810لطفجت لتعاسم 111, 134. 281. 71و 9.
 6 [8زلطو - عل- ةئم 1!8هطدسسسعل ظعم ' خلك

 1350. "هلأ طعن 8[ه]اجحتنا760 و, انانآعم 13

 رمز - ماسؤماأ لنعاسك 111,
 1351. كخل] 8عم 05[8]طجهد107 ع0, الان1عم آل عانت

 لزءاب5 ]11و



 فةاطا مذا 4

 1394. هلأ 5!- نس 51 -ةانورأ 111, 332.
 1395. كةلآ, مانآكم 5؟ةكأأ "155 للعااتك

4 ,371 
 1396. فلآ 8عم- ءاسعأذ اظا- 5ع

 عوط - ةطخفتألل 11, 239. 111, 251. 7*7
 1397. ف]أ ظءعوص ؟؟عا1 ]آو 0

 1398. فلآ ظعد ؟؟عا1 185 - 5ءامصتلا 71و
.045 

 1399. فلآ 8ءم الهلججت 1110101-11 7و

 1400. "كخا] 8عم آلعج10 .1-8ةطعتت لآ, 59.

 1401. "ىه11 عم تكانت ظاحخسصاحذتا [1آ1و

 1402. "خذلآ عم اآلنداتك ظ1-1عمذت 111, 4.

 1403. "هلآ ظعم 7هلكمتولخ 11 - 8105دططتطت
30 7 

 1404. "فلتمةعاطخ ظستع 5عرتمع 1و 208. -
 فاامذماطق 181- عوام [71, 467. - "؟ةلامذعطف

1 ,371 - .505 ,771 
 1405. ؟ىفلتكطخاط 8عص 11هطمستم عل 8ءد
 1عةمتس 181- ط0 5ةسضسعمتمت, ؟1ج0 181-؟فلذ ا

 8هاططقتتا 5. ظ1-'ةخلخ 81- 38[هدهززأنط ه5. "فلقح

 ءل-ل1م ل1 ءاسو 1, 170. 318. 111, 565. 17و 15.
 1406. 5677101 'فل1530عط 7و 85.

 1407. 111 فاتدطتس ؟ن150 2ع ةجتأ ل1 او

 آلو 285. 322. 11و, 28. 115. 158. 268.

.89 .586 .578 .495 .319 .176 .118 ,111 

.347 .312 ,787 .479 .419 .306 ,197 .639 
 417. 418. 639. 8 .”357 .340 .284 ,١71

,7711 .380 
 1408. ىكطات ؟خ]ل1 م9عاعءاتو 11و 98.

 ىطاث ذلا ('[وخ 8ءم همه 7) 77 95. - 71, 506.
 1409. كطاأث "فلآ فال - ءا- اععص 8عدم

 [1هدوس 8ءعم-عاطم وعلم 8ءد 11ةلعتس آو 4.

 1410. ىثاداث "فلآ "ةلط0-ءا-]ع عترد 8 عم 5555
 اكو - 50ه]ءاعوتتا 17. 444

 1411. خطا "فات فطدتم 82عم 1 عطط عمل
 كا - 0رصخمأ 151-1311 111, 25.

 1412. خطت ملأ ةلطسعل 8عم 19 3: 10-

 طاموعجعرت 197 119. 71و, 7

 1413. فذطاث فان خط أل 8 عد 4

 ظا-3[ه2نلجا 111, 115. 254. 19, 39. 41. ككل
 1414. خطا فان نط عل 82 0

 8عم آله طعتط, ؟نلعم 1طم 13115135 عزط لت ءاسو
3 ,197 .581 :477 .191 ,115 .213 2057 ,1 

 162: 17و 1120 71و

 ؟ةذاز 8ءدر 4ةطانتتإ 1017

 1375. "هلأ ظعم ىطاتحتلب 8-181ةد51 111و

.040 

 1376. 1عطمزو "؟خلأ 1 - ظننوذمسآ آآكو

 1377. "ىلأ 8عم 550-عل- لثم ظعص *1هةح

 لدم 17 01
 1378. ىلإ[ 85- 5501 11 - 1[ضنمعالا آ1ل11و

 8374. 3971و,
 1379. "نا معمم 52510 ظعو 8

 رو - كامطخلا 11و 2
 1380. خلت ظعم 5ةلئلطج ائ!-]هةسآ 11و

7 397 .589 
 1381. ءىلآ ظعم 5ةلئط [8-ظحشستاو 2020-

 رتلعع "؟ىزل-ءا-ندو1 "؟فخللوآأ ءمعمماتتأ115[08] 87و

.239 

 1382. ذل1 8عم كدطق طخم 11- فلبذءنذجت

.2 .568 ,3171 
 1388. ؟فل1 عم 5كطمس-عل-ل1م 1[ ةطحىط عئاعط

 "مط ل-عءا-احذلعل ظعم 18ةطحكطعزاعط خلجتت علب 0

 1231111 لزءاتتق آ71آو, 10.
 1384. "خ11 طعم كطتطخا 8عم 11ج هطحت عن

 كا-[[ عسصلخما 1, 204. 283. 492. 111, 329. 3.

0 ,71 .481 7 .587 .426 .24 ,177 .427 
 1385. 'ىذلآ1 ]طص 5طمططعاط 111, 0.

 1386. "فلآ 185- 5هعطلآ 17و 3506. 3.

.7 .816 .815 ,711 .296 ,771 
 1387. ذآ[ ظعم 50هاعاطسذسو 2201826

 11ع105 (111037) ظا- العرج عمأ ه0عمملطأ 81115 57و

,379711 .210 
 1388. ملأ ظعم 5هاعاسخم آظكا-0[8ه]ج5 طاح

 3لهصوت ظا- 11151 1, 569. 0.
 1389. "ىل]1 8ظعم 5000ه 1:1 - 8 عوطط ءعطقتلا

 5. 1ظ:8-1عوططمعطقتا 11 - [عةطن“ 111و 297. 17و

.51 ,711 .337 ,71 .512 

 .٠1390 ملت ظعم ىنطأ ةلتط 1!طقلأاو آو

,17 .631 .604 .608 .382 .17 ,11 .237 .66 
 49. 129. 160. 194. 297. 17و 101. 318. 2

 5م. 79, 219. 541. 605. 771, 32. 156. 406.
2 .417 

 1391. 'ذلأ عم خطأ 8ةلئط ةاجبصعل 8عم
 "خل 7, 96.

 1392. ا'خلآأ 8ظعم خطأ هاجم 151- [ةةطنست
.5 ,771 .336 .333 ,11 

 1393. 'ه]1 ظءعم خطأ [ةلطمر انعم 181-
 117ةلئطا لذءانت5 11و 2



 فاك افأآ 81-5

 1433. خطا "خلا را - [[دكذم ظعص - ءاطمساط

 ماد 1ك متو ةسعمسدا 8ظ1-1عماتاط# (1. 8ا-11هاطاتطأ) آو

 274. 7711و 7
 143/4. ىاناث "ةل1 1-151[دكدم 8عم - لج ةذوم

 (مل. ظعم 8هوعتم) 8عم-ءاطعئاطعسد 8ل-8ةداك آو
 382. 11, 180. 111, 143. 37و 38. 150. 71, 0
 1435. ةطا [خلث] 1[1-81هعدم 8ءم-ءازآج05ءأه

 كا-8دعط ل01 197 .٠
 1436. مطاث ؟ىخلأ ظا-1[آ1دكدم 8عم-ءاجم5ءاض

 ا- 1 عرس لنص1 71, م١0“
 1437. خطأ "خل [[ددوص ظعم 1طعةطتسو اح

 .يةيضلعت لزءاسك 17و. 481. 71و 5.
 1438. مط ىلأ 11- 8دددم (ها. 1[1ةفدم)

 ركل - 1منزان 11, 7
 1439. خطاك 'ىلآ 11جددص 8ظعم ىفمأس انان-

 58321 7و. 6.
 1440. فطن ىلأ 8ظا- [دكدص (31. 105ءاه)

 8ععم-ءازبفمتس ظا-1[ةطعت آو 510. 7و 385. 419٠

.460 

 1441. خطا ىلأ كدددم ظعم طظكطقلفأا [8عم
 معانصم] كاك نمعسذما 11, 414. 1711, 682.

 1442. خطا "فاأ 8ا-[[دددم (هل. ظا-8هدعلم)

 مععم-ءالطمتتم ىم- 210 سهفمأ 1-151"ةيضكأ, 1ةمطتل-
 ءل-لأزم لتءادتك آو 195. 371. 11و 381. 426.
 1443. اناث ملأ ودوم 8عم 20

 معمم معك و0 يا [؟طمم 5 نما 6عمعداهعأ5أه 7و 133

 5911, م5
 1444. خطت خا ؟دعدم ظعم 18[هلزجمسس عل

 1با- ظمام1زتن51 1طو
 1445. خطا ىلاأ [آ1ددوم 8ظعومو 4

 عم 1طةطتس 8-81دهعطل101 111, 10.
 1440. خطا فات ؟[دددم 8عدم 1 جم

 5ا-1ةلبن 11- 1آةلعانأ آو
 1447. خان "ةلاز ظا-1[دددم 8عم 110طهضل-

 مدع0ل 5-85 ءطووو نت هكا-ظ ءزطملبا "و

 1448. خانك خاآ ؟[دددص 8عم 81ه]جهمدات عل
 2-82 هزز ها [ظ!-1ةهطعم] 11, 483. 177 , 240. 871, 9

 1449. خطت "ىاأ 1[1ددكدم 8عص - عاسصما2311ع''

 رم - [1وةطنس اظلط - ططحن» 1و 328. 111, 000.

0 ,371 .275 
 1450. خطاك "قلأ 51- [[دمدم ظعم 8ععءطتلع
 ادهم لا 51 -1عدنزمعهنماأ 1, كان8. 11, 33. 142.

 111, 572. 137, 17. 145. 203. 509. "7و
 871, 205. 285. 37711, ان

 فطن فماأذ خاج عل 1015

 1415. خطا ىل1 نليصعل 8عد لهج اح

 [كداوانأ 81 - كانا 11, 478.
 1410. خطا خلغ اظا-كةلأ ظعم 1طةطنس

 يعم 1ةردها ظا- 0م 2 معلا 7, 545. ال1.

 1417. منطاث "ىل1 .580- 7ءابابذلع الو 0

 1418. ةطدت ءقلآ 1-11”جلطا 8عم - ءازجمودعاص

01 ,1 
 1419. مط "خل 8عم 14 عط 8ا-8هنز 01

 و. ها-8ةمتززرلا 111, 307. 9711, 2
 1420. مة ىآز رظاح[[دددم ظعم "فطلها-

 اذ 1, 514.
 14421. خطك ؟خلأ 1آدكدم 8عم "فطلهلاهط

 مر-8ةملعمأزت ظا- ظوعطلخل1 111
 1422. خلط ىلا 18دهدم ظعص "فطلهالنط

 رجا-1؟؟ةطخصأو ان150 لزءانذ 1111و
 174. 17, 240. 378. 7و 5 31771, 2858.000
 1425. خطت ىلا 1[1دددص ظعم ةثطسصعل الح
 موق ا ل ل1 ل 5 كل لل دس

.134.150 .93.98 37 .215 .850 ,1197 

 5ةا4.

 1424. خط ءىلأ [[دددم 8عم ة1لجببرسعل ظاح
 جانو, ناعم 1انم- ءاطعمملد لأ عاتق 1آ, 512. 111,

 ا 11 1497 1
 14925. مط "خلا | - دددم 8ظعم ةابسءعلل
 معمم آلدلبول, 0 ]آدم - عا1ئ502023ط5 لن ءاننك

 1و 0“
 1420. مط ةفلآأ [8آدددم 8عم "فال (01. ظعص

 ةايردعل) 18ا-هفاع“ةاطخل1 111 14 117 و 4
 1427. ماك "خلأ ظا-[1دددم ظعحص فلآ ظعم
 ]طمنطتس ظظاحخ طخ عا, ؟هاعم 1طص آئع2040 لا عانتك
:40 .412 .2510 .85 ,871 .507 ,197 .385.510 ,1 
 1458. ىلا "ىلا 81- 8دكدص (1]9. ؟هوعأم)
 رزجوم ىلا( معد 15طخلع ظ(- آنا, داعم اللام

 ءا- محسااع لذ ءاس5 آو 433. 111و
 1429. خط ؟ةخلز [[دمدم 8عم فلك 151-81:عمح

 لعرتتم1 الو 9
 1450. يي 1صخس 18ا-خساجدل خاداث "فلآ 0
 نعم ىلا[ 1-51[عرملعكعوطل 1, 393. 11, 572. الكر

.695 ,5911 .389 
 14931. مادا "ىلا ريا -1[آحكوم 8عد ةنولد
 عع آئعجأل ىاح ةطلتر ؟دلعم 1ص فتدلذ 01 ءااند

.3 .287 ,11 
 14952. 4طاك فلآ 8دددس ظادشخ201 11-81ءطح

 لعاألا 1و



 ثتاحاث ثلآ "0

 ؟تاعم 15311 0ل1ءا5 آو 432. 11و 3. 1آ11و

 254. 7و 30. 131. 150. 35. 71و, 45. 8.

 1404. ثا "فلآ 1ةرصدتا ظعم 110جم عل

 طعم 1ةرتدنلا ظعص 5ةلئاطر, ناعم 185- ةهعاقت
 لاءاسك 11, 500. 5398. 1711,

 1405. فكل هلأ (0ل. آهن 11) 1انص-ءالعدلةصتوأ
 11, 131. 9711و 055

 1400. خطا فلآ 81- [[طمج »نأ 015ءأ ماتلاتف
 181جم خههاانطق 7و 18.

 1407. فلنا خلا 11ه]زججسا7 ع0 ظعص ةلبست عمن

 ظا-8هلطاطت 197 3.

 1405. مىلادث ثلا 31هزبجس تت عل ظعدح ةلطتسعل

 8ع 831هزيقسص ع0 1ظض8-1ةعاتتال1 آو 7.

 14049. كاد ثلث 31هزجمسستت عل عد تهلك [طدان

 ة1هائاذ 111, 1
 1470. كاان "خل1 11هزجهسات عل عد معمل

 طعص - ءالعط دك ذل اا - 8هدعتما 11و 91. 177, 149.

4 .186 ,771 .154 
 1471. ثطا ثلث 11هزجويساتت عل 8-51 عا ةصحل

1806 ,11 
 1472. كاطاث "خلآ 11هزججسا>7 عل 8عم [ةكوص

 [ظعم-عاسصت م12 ةتاعات] ظا-ةانصأ اظاحظدعا0ل301 111و

 112.312.594. 79779. 71, 1006. 7711و 907.4.
 1473. خطا فلآ 11ه]ج حسنت عل عمد ءاجمدعلم

 8عص لمسطتنا" ل1 - كل عات1 "و.
 1474. كلذ "هلآ عم 831هزبحسصا7 60 8عم

 [خماطط-عل-لأد 111و 69

 1475. خلاد فلك 110ه]بح مدت عل 8 م-عا220516-

 ماسر العم ظمأزضماد لتعادد آو 342. ]11و 5.

 17و 240. 320. 324. 7, 39. 43. الي. 107. 2.

 138. 172. 374. 0618. "لو

 1470. ثطاث فلآ 11هزيحصا 60 8عم 44

 ظا-[عموطعأتا آكآكو

 1477. فطن فلآ 1[هطجومدزد 8عد ملأ 8!

 8[1قخلطل1, ؟د1ج0 هظا- '[عصتنلعاطا لتعاتتك 111و 99.

 117 7520-41: 11و 3 1 7

 1478. خطا فلآ 11051: ظعم- ءالدلاتا

 طعم الوطوخ الا -فلعر] 81- [[ندعانأ الآو 3.

 1479. ىلا فلآ "محال ءدعاذ 197, 469. 478.

 1480. 4طلت ؟ىلآأ "0مبوع ظعم 1ان"ثطتست 11-
 قةندوس 111آ1و 0

 1481. ىطث خ]1 02131“ 8من 4

 ظعصم آعطقالا ظد- 5ءادتمت ا - 1[ةعطضاتا 7

1 

 ىطان "فا1 8ا-[[ةكوص 1019

 1451. فا "فلآ 11- [[ددود عدم 34

 ظعم الودع ائا- لمدزةصآ 7و. 64

 1452. ةلطاث 'ىلآ ه81-؟[هطانلا (ها. ظا-3ءاتنات)

 آو 514. 7711, 5.
 1453. فثاداث فلآ 1هدعزد ظعص فةلطلهلادط

 عم "قلل - ءا - ههلم ظا-ةط 1831-11عمكآ, 0

 آل - ]1ط31 للعادتق 11و 027. 7و. 5242

 1454. داعتالل 8نظعجتأد خططا فلا [105ءام
 عم "ةطلحاادلح ا1اذض كدذملم 1و 1060. 202.

 24(. 270. 301. 303. 308. 403. 493. ]11و 4٠

 244. 2531. 208. 305. 307. ةةان. 409. 1آآ11و 4.

 77. 80. 92. 98. 09. 104 طلو. 185. 197.

.368 .367 .361 .359 .354 .207 .24 

 370. 390 اع. 393. 408. 412. 416. 418 طلق.

 419 طاذ. 420. 421. 423. 439. 442. 443. 7

 450. 451. 457. 538. 0647. [آ'ا , 62. 129. 0

 175. 290. 310. 495. 496. 517. 543. "7و

236.9 .145.163 .143 .138 .129 .104 0502 

 270. 279. 312. 435. 484. "1و 33.0 52. 5.

.8 .203 .253 

 1455. نطاق فلآ 1ه5ءانم 8عص "ىلا ظا-آكع-

 ا"تطتعأ 1, 291. 1797و 47. 419. 77و
 1450. خطا فلآ 8ا-[[هدعنم 8ظعص "فلآ م-

 8لوسةطنس ةطعتلعاط ظا-11ةلنس آل, 541. 711
 1457. ةطاث "ثلث 1[هذعءام [31. [آ[ةمدص] 8عم

 1[كمافل ظا 1 عوق 11, 402. 711,

 1458. خطا "ةثلأ 11هدعنم 8عم-عاسص هطقسءاع
 5-85 ةزرنعإا 85-5 71١1و

 1459. خطا "فلآ [[1هدوزنم 8عد 101ج هت عل

 عرب ةلجردعل ا-6طقمذةصا ظكا-1ةجوجةصاأ ظاحخم-
 لدلتكأ آر 289. 11, 397. ة4ق. 7, 349. 7711و

.0 .050 

 1460. ثان فلآ 1105-18:1عأزد 8عم 1101ج هضت-
 2260 د - 5هضدلعمدأإ] ظا- ةصلقادفأ اظو- 530عاأو

 115ه 1طص ةولعطهلذ للعءانتق 7, 029.

 1401. خطا خلأ ؟[هدعت» (هل. [[دكدم) 8عمص

 كام هتط عم 8[هزجمس مت عل 185-كتمز] 5. 1طص-عد-

 ةرسراا ال1 414. 17و 277. 2417. 97, 408. 7
7 .711,682 

 1402. فلا فلآ 181هدعنم ظعص الهطول 1ظ1-
 ظمهاكطقس اظذ - 2عملنوا1 11 - 81هاناععاطت 11و 7
 111, 505. 37 366. 370. 433. 771, 3061. 71و

0 .095 

 1403. فلا 'ذلآأ 1ةدحدأا 8عم - عاليففأالتب



 م1011

 1509. مطحن هد عزاطقا 'ةط0هلاوط 8عص آ[عط0-

 اعز 11و 296. 7, 62. 144. 9. 6171

.071 

 1510. "ةسأ 5ا-آلعمل1 87و 7
 1511. ]1طص- ءاذضسص]0ل ا. "؟ةطلدلاوط عم

 فةطا1' ك1“
 1512. خسمزل1 ,. خطة جدكودم اةخلآ 8عم

 مطأ هلأ ظعم 1810]جويرت ننعل - عا ةنث']عندامت

 [1ددوم ظعص 8511 :

 1517. ةسن]لل ؟. ظماعم-عل-ل1م ثطاث 113-

 محال 18[هلبوردسس عل 8عد 1[ ةرطصنصت 0. ١

 1514. ]طم خسآا (آطص خصونتق17) "ل. ةطاث
 ىزلولاوط 11هزججسصتس عل ظعص ةسودل 11-81هلكتس

 (وا1. 1و - 5ةفنلو) 81- ؟عدصتسأم

 1515. '"ةسنا] .٠١ ةزم3ز-عل- لزم مط 8ءاك

 معد "فلا
 15106. ةستم-عل-لزم دن 8عم آكصقنلا ظل

 مابدعتشجتا "7و

 1517. حرصنا" 111و 145. 4.
 1518. ةرسزع 8عم 1؟ماطقجوأت“ 8ا- زوم

,111 
 1519. مادا "مرسصتع 8عم "ةطل-هم-ةطسقم

 ريو - كهطانل 111,
 1520. مط مِسن' خاجسعل 8عم ةطق- عاد
 رصعاتلع يا - [عمجتطأ اظا - ةصلدلانك1 11, 457. 111,

7 ,77 :1044 .5 
 1521. مط "مصنع 1دفطل 8عم 1ةصهنأا هلع

 لورزةمأ 11و 82. 190, 205. "11و 0

 1522. مط قوز" 8ظعم لعطوع» 8ظعم "قطع

 لنك 111, 359. 711, 8
 1529. مط ةرستع 8ع [عطقكطقمت 111, 40.

 1524. خطت حسني" 110]ج حصدت عل 8 عد خل

 عمر ؟قرووزر» ريا - 8ءاعسأ هى( 1هينمطت 5-85ةلتصتأ

 1357, 62. 37و 62
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 مانا 8ءلع 8ا1- فسخ
 1597. لطم "ةرصسسخم .٠١ 5طعست5-علحل1م كلاناث
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 ةططوم ملبرتعل 8عدم م4 18 ل- مزح عواطلعأ.
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 عام آلوطجعف 11- 0[1ةلطنإ 1797و 58.

 1564. خطا ةصحت 0 طسخم 8عم 1طةطتس
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 1540. مة 8عم 0طعزل [ظعم 115 ططقن“
 سال ["عصتست] 111, 298. "711,

 1541. فسدت 8عم خاططآ 0ددقنت' 17و
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 154 181- 8ءان 871, 02
 15906. 1طص ةةسسطدطخط ال. 13]-عل- لص (ةل.
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 1605. مخ 0115عرد ع5 7و 4121125 5

 10604. ىةءطتطنت ءلعد كعوعومانمك آلظو 3
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 زكمتط هست] 812-181 سحق 111, 203. 11,
 1575. ةصماطؤتا 7. كانك 33 1“ خلجبسصعل

 ظعم 15هطةلك _ ءا ةانث 81هزبجستت7 عل 1[عةمتس

 8ع 0.

 1576. ةمانؤتت 5. اطد- ءامصطفت ان. كدت
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 طححوم فلآ ظعم ةصز ءان.
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 11هزبحسسا7 عل 1[عةمتس - عا 4اطاثا]عقعتس ه. قاناث'ا-
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 1043. كمعل ظعص 813535 37و 1

 قاناث'ادعاتو" ؟ 1طد ةلنأ'اةعاتقك
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 1 عوزرتتك كدلمدمصت5 111, 324. 197, 200. 7,

5 5 112 
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 1580. ىلا هنذ اا 11عاتابأ 17و
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 فاذجأ هدتهداتن5 1آآو 175. 296. 572. 17و 7

 99. 5و4. 585. 71و, 368. 503. 576. 577 طاق.

 1693. آطص فإذملاوطط 7. "ذر - عءل- لأم
 فطن دلطاأ نطسعل 8ءعم 1.

 10694. "خيذجتأ ده ت2ةلعط 7. "ةيكماتقط
 8عرر ج1

 1695. فاإفجت, اتنلعم 21عمةلتع ل لعط لتعادتك
7 ,111 

 1696. ةنطتع- عل-لآ1د 4طا ؟[دجوذم 810-
 طمس عل ظعم 1كتكنأ 1:!-6طمتضصتتت فا - خص لةلاتكأ

 آو, 147. 148. 224. 243 15. 285. 3531:

 5255:4101 11و 15220:1521059: 437 0007

0 21 :293 .271.0201 .2535 .221 .182 

1057 117 '35358:2135161377602427 35057 

1545 1071176 11795 -2/87.551 :95524 1871 

 295. 804. 97و 100. 185. 296. 330. 5.
1211 :710958 5316 :2217:4209 :3069:3582 

41 .398 .5394 .382 .353 .270 .207 

 1697. ىاطتعخ- عل- 01م 1310جهلطفطحا 8عص
 وردد عاحخطوطس (دل. ظضا- ةطاتقتتت, ؟نلعم 81مل
 اذصفهة0لعط لتعاسك آ, 307. 502. 11, 440. [11و

2002122005 7 10111055 

1 475057 1127580 

 1م < عىاتاع ملكا 1044

 1030. آطم "ةمطتلعمةدطق 111, 09.
 1657. ؟كمطناب 111,

 1058. 567310 [8عمح]ءأ هكطقطقلا> 9و
 1659. ةدألأ 111,

 10660. ةدال- علح لأم "ةطلحلاهط ظعص ةطل-
 ةم[سولجسممس آ1- [هدعتماأ ظودا- داطتضمأا آ1آآو

.223 

 1661. فخعآأا-عل- لأم

 معا 771, 0

 1662. ةيزسس 8ءعم فطلصصقزا0ل مطات
 8ءاجع ظظا-فخمعل1 ظظا- آنا 1711و

 1603. خطت ؟كدنسص 151-ةسنن 197, 10.
65 7 

 1664. خطت فحص فلك 8عد "0مدق“ آطص
 ءالعطماتا ظعم ؟خلك 8ا-؟لعطت, 01كم 1؟ةلعط-علح

 لام 1ا- 15: عملعرتت لت عادتك آل,

 1665. خطت مياس 31هطجسسعل 8ءمد خلجح
 ع0 اظكا- فلطططذلا 8ا-11عتعحا آو 221. 111, 0.
.2 ,71711 .469 ,571 .365 ,397 .362 .141 ,1177 

 1666. خطت ككعلس ظمدالعطأا 11, 2.

 ؟ةطلولادل 181- [[ع-

 1667. آطص مىطأ ؟ةقزصت 7١ كطاث 8ءاتل
 ماجن عل عم كة

 1668. فندزتفععس ظاحاطتنمل1 7, 40. 71
5147 

 1069. 1طص ةعاكور» 7. 810ه عل 8عص

 هلأ 8عم-عالكطت لط» 6-11 طوعدذمأ»

 1670. ةداكعرت ,. خطت ةخطرتعل ؟[ةكوص

 معم ةطلةلاهلل ع( ةطاأث 1811131 ةكوص عم
 ١

 1671. ثدادتس 111, 5

 1672. ثداحست 8عم دهلطل 11و. 150. 711

025 

 1073. فورت0حت ا. خطا 5010 ءفطل-عاح
 12 عان1ع 8عمد 1م معأط.

 1674. 4دإعناذلطا . فا 'لجفمتست [11طولقل-
 ادا 82-1

 1675. ةماعحتكطعم] ؟. 055 عطا

 1676. ةدوى50 8عد آلع210 11و 5.

 1677. ةطائئاددز20 1جذلتسص 8ع نا

 6-50 نعاأ 11[1, .1١54 252. 7711و 715. 5.

 1678. فل 8ظعم طامسخخ آآو
 1079. ذنذ 8عم 18و79 5001-85 11و

045 
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 1716. ثاتعام انطاتت آننطقل ءاحلئفمأل 1. ع

 كاعد د-علح لأم 18[هزبجستصت عل عم آطةطخسمس 8عم

 5350 كاف سوثسا 7971و, 062
 1617. ةسعاما ائطاتأ 81ه عطتتا .٠ ء. خطتتنا-

 !ذللج ةةمزع ظعم فلطل-ءو-هعجوتل 151 - 8[هأةضتأتأ

7 371 
 1718. ةنعام“ انطعت 31-181هطتأ 1. ع. 8هر

 اطفص-عل-ل1م 81هلجسا10 ظعم ”1نز -عل- لأم ىختجس عل

 طعص 530 ظوط- كانعا10 طعم 11ةمعط 18!-8ه]عطللا

 7. م“ 11559) 7و 5

 1719. قةسعام» ازادرت ة[هذم ءاحطم]لعةسص ١] ع

 [[هدةذصس-علح ل10 ظا-آكندعز 171, 65.

 1720. ةسدعام“ انطد"أ 81هذم 8111-81 37و
529 

1721. 4116]01 

 7 07و 0111137١ [1

 1522. ىةسنعاما» ائطل د" - 817301 7و

 1523. ىةسعاما“ [أطاتا هاجس“ (1. 1عزنأل 7.

 آو م. 388. عا 11و صا 2457) .1٠ ع. ة51-عل-ل1ه

 31هاججسسعل ظعص 81هطججست عل 1[-1نكأ1 75 9.

 1724. "ةسأأ 111, 60.

 1525. ىت]جه0-عل-ل15 "فطلدااوط 11-110-

 هعاسا ظا-ظدلتجةمأ (01. 8هل]طةصت), "150 ؟فطلح

 هلامط ثساتزتت لتعاند 111, 519. 71, 30. 1711و
 001: "ةطلمالنلط ك1 [لهدعتسل

 1720. ثحناجج0-عل-ل1م 1:0-ثلآ آو 50.

 1727. ثةحسناجحنل - عل- لآد اظا - [ععرتتقت] 37و
1 ,3971 .577 

 انطرل ع - ظلدؤلعا 18:02-

 1728. قة 0-عل-لزم 1ن-11عوعأا 11و 9.

 1729. ثاناآ201 17و 4.

 17830. ثحنابن0ل1 151- 1ةاهطخضأ 11و 49.
 1آ111,

 1731. ثساجدل1 [ضعم 1عكطمزد خعلا- عل-لأم

 اظا-11عخعطت] 111, 29.
 1732. ةسم-عل- لأم ىلاحتنا:0251عر' لج

 معد 181هزجموسصع0 ظواط- ةطغعتاتم] 11-11 عمات

 الان150 1طص 11هطعأو للعءانت5 آو 195. 240. 8.

 829. 371. 11, 620. 111, 158. 17و 190. 7387و
717 1507 114 397 

 1733. نط ةسم ظا-[عفاتان 7و

 1734. كلاتك 8وهم 11د]51 111, 264. 711

710 

 1735. كتنام]5ئ605 1و 389. 11و, 213 طلق.

10 112 7 

 1آادد كاانآن 1045

 1098. ]طم ىكاطتم ة. 1طم-عاماطتع ؟. ؟1متق0-

 هل-لأم 1ةدصهتا 8ظعد ناطجسعل عا *122-ع0ل-ل10
 قانا اجدكدم ىلأ 8عم 8310ه]ليمسات عل عا 0]113-

 ءل-لآم ىاطاث'ةدءللذأ 18[هطقضعلع 8عم ةلذآ'اطعع-

 عرب 1010

 1699. 1طم-عاداطتع ظاح]عمعرت 7. ططتوتتس

 ةل-لأم 8همرضلاهط 8عد 11ه ٠
 1700. ىاطت-عل-لأد ؟. ىاطتتعلحلآص خطت

 [[هوجونم 11ج هل

 1701. ءفلاتلع معمم طةصسان4ل 111 - العمدذمت

.7 .411 ,111 

 1702. ؟كاناءد 111,
 1703. لاطص ةاتوو . خطت 8ءاكع 8[هطجقس-

 ردعل 8عم ؟ةلدل-عا-!اجملعلع  ءا خلطات 11 جهت عل

 ؟ء1ادل-عا-اجو]ءلع عا ىاطاث 1[هارهست ع0 فاط1

 آان 611
 1704. 1ادص فإنوو 8ءعم-عاطخقساط 11و 9

077 1711 
 1705. فةااذطا 7. خطت 1[هدورن 5. ةطان'ا]لعقح

 دارت ىخاجستعل 8عن 1

 17006. ةلباخع د. خطت ةطلهتامط 81هلجهتتح

 عل ظ31-1عوينصتز[ عا خطا فانلداامط 110]جهطتح

 ردع0ل ظعص 8[هزءانتو11[معل  ءأا "ةاذ-عل-ل1م ىطاث'ا

 طمفدص ىلت ظعم 1طصةطتص  ءأ 1"عت10-عل-ل10

 31ه]لججس ات عل عم 1طصخةطتم)ت - عا 1865110-ع0-ل1م

 تانان'اجحددم الدلجوت 8عم "فلك

 1707. 1آاطم- ءاماإتل“ 17. كطعضعأ- ءل- لام

 قات هلتانذك تلجيرسعل عم 110هلبجسص7 ع0 8عم

 اذا.

 1708. 1طم-ءا ذاع 11و

 1709. آطص فكاورتعسعت 81ةلجساتل 111وص

.40 ,1711 

 1710. كاعطقم- عل - لد كا - 80 عانألا 71

1025 

 1711. ءكاعطنطت ؟>. ةطاأث ؟ةلطلهلاعط 310-

 1مل ا 0

 1712. 113017 ثستطعاتت (4سانعات17) 7و 5.

 1713. ىسنعام» انا ظا-1"ءانحكا 51-185 :عأ

 ٠١ ع. 00[1طلادلاحط 81هزبهسصتصعل ظ8عص 1:7عتاناط 71و

.852 

 1714. قةسنعاما“ اناا 11:01 7و 60
 1715. ةسبعامر»» ازطرت 18103و:عا ز. ع. ور

 طقص-علحل1م خلآأ ظعح نانآ 8عءاعع آ١-11هنواتتمةصل

.120 ,7 .555 ,111 
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 1701. ]طم معرنولع اظا-1خضلبت 11و ل. 5
 1762. مورنءابا موعاج 1, 419. 111, 0

 175. مؤلن 8 صعادلادال ظعم 11ج
 (مل. ظعح 8[ه]ججساتعل) رجم- دل طزااكخملو

 كلوسنم ساد مريفطعا لزءانتك 1و 403- 17
 نانا. 7و 233. الو

 ن4. منطت 5عجولل ظعم 110111
 مرد ماعطخسو ناجم 8ةادقفاتلط لاعانتف 110

1 14 57 
 جونو. مةطوماولل دن. 8ةلدن 5عجولل ظعم

1111010 
 اجنن. 5نطوعألعاط 11هزج هت عل ي1-]عدلاذح

 مالا آلآو 5 |
 1707. هلو 11, 109. ال11 45

 1708. زان 18دعواط302 اد اج

 نلت 8ع م1

1769. 
 ]ارم 8ةطانجنع ح اد 8لنوك عاب

٠ 

 وول - عل - لزم ىطات 851 11هزيورسا ت7 عل 8ع

 كا
 1770. 1نم-ءاطؤخلمزدا ا. كلان اليئقتلم 'ذاأ

 7ع 04
 ججر. مننا ؟. ىاننئا] بهدم (ةل. قاناث'ا-

 ]جم 5عا) ح1مزب ويست عل 8ع 1110
 1772. 1201ج: عم 1ع ]7 مرر - علا للاخ

 |0175 تل
 1773, مانن'ادولبع 5واكنص 8 عاد 1كم آلو

 دو. هون. 111, 527. الآكو اناث.
 و74. ما (01. آططصر موطتتم 11, 5. الآو

 1775. ظوطعاطما آكل 150 711, 06
 00 قزروئليدهدم ةقاحرس ظف هولا انمح يجن طعم

 !لاهطتط رتادلا ةماإت. ةرئط. 01نهو. كب هلك 3

 1770. لانم-ءاطولجاطا 1و
 جوج, مئزإ ؟. ةرؤعل-لتم "فلا ظعم 210-
 زيوس عل اا ظ:لأ1 - ءا مل ىعاتل كهل عاسصقم

 عم ]طقم
 1778. لادم 82ةلكم ءال جدا كاد 1, 187.
 ججو. م.لعطوتما م. مل ليهم '؟1]1 80

150 

1046 
41170 

1130. 

11 
 جوج, مان "ةحسؤمدو آلوذعتلطل معد ]هلل
 جيو (نارإ ماك ةحسفصو نم 0 مود هنااا 11و 544. 17و 0 د اورتن 8عمد الع ماد 11 حدنز ل1 ما 15 عر تمل

 عجور لتتلت 51/١ 2711و

 منموك ا كقلرل- عن ةليرسمل اة

 | فلا

 بوو. قررنا هسعنملا 111,
 739, زانرو ذهن آ1آو 7

 لجيل. خكوم ظعص كلذ 3151-121 ع7و

241 
 ت41. 1طو خجذق ١ لورا - علد ل15 فلداث

 1101 [105عار 0 1826
 742. ةخوعات 111, ةان4.

 بوو. "ةجنص 18عم-ءاسه00أ 107
 1745. م01 7. خلات [هزيخلع 1عصحتا 8ع ب441. كمةجووذست 1آآ1و 5

 1ةلبلع
 1740. خلك 111,

 1 م ا ا يسرا 5711 65 1750. ماد 1 1101ج هر11110 8 0132- 749. محن |دقطقتل رجا[ هزعن0ل1 11و 0 1748. ةخهعاتأ رجا]ومرانما 1, 180 جيج, هزيمزاءا ممعت آلم 0000
 روم 8مم فابرتعل ل ءأ 7 مزو-عل- ل15 1 جوز. معارعت ل. خلاك 11ج مكتلم 8101912- 900

 جوي. قلدنا هقاق 60 1و2 11 11112-عانا" ع2 111, 303. 437. ة3ؤ. و ةن2. الل 90 1753. ؟ 42123 0 11110101 ]جر 1 عدعأأ 1752. 7 ماع ومواسا 111, 1 ممر ه1
 وو مارت هما لكذتكاا5 آو 106 241 ما-1ع2عل1 37و 48
 ب56. ؟خج121 1لو

 وجوه. مادا ةقص ح1هزيورست عل 8ع - نكاح جوج. ؟ةمامأ (ممعاه) 37014
 زمان 87و 00
 1759. 81ه

 مجئعمل1 111و 290.

200 

 '؟كجرلا 1, "كمر
 يروا رزا - [ععلشدا آلم

 بنل. ؟ةمرساج 0ع حمموإمأن 8ع طال
 1101 11 عا



 860 1-ع0-ل1

 1807. 1انم-عااندإإةل 2. 5طعرتتك-علح لد 810-

 جوست عل ظعمص ةخلطجس عل.

 1808. 1اند 8دهااذال ؟. خادات'اطحكدم "خلات 8ظعص

1 

 1809. هلاك ظرخ - نصت

 ا 0

2301 .1810 

 طعن كلج.

 1811. 21 عال1 ا”.

.1312 

 111101115 الو

 81 - 15]غ عمل عاتأ

 كادت طنطا 11ج حرصت عل

 قاد 81هصداتلا 835 علل

 كسلانم 8ةجعمتلم آلئ1ل ءرتس ؟«معمم-

 202, - كدسلااذص 833210 (11) ظعص

 1[هاجحيسص د عللءانخشم, "؟ىخل11 ءمعممصأا ةأتتك آلكو

 11. 29. 220. 35360. 445. 481. ]11و 69. 6.

 195. 295. 578. 1711و 720.- 8236210 ةالاتك

 5م1ءعاسصخم# آ1آ1و

 1813. 83210 ظعص "فطل-ءاح عدمت ةع كاع

 1كم عربا الو 300. اآكآو 4

18. 

000 
 1815. 833:ع210 1ءاهل]1 1 10-11 معد عاكت1 كان

 ظنا 11و 374. 111و 583. 592. 17و 172. 8.

 7571, 40١
 18106. 831 5مصاعم» 01123 آ1آ1و 0.

 1817. 232331 17و 9.

 1818. 8عل1* ه. 801-81“ 2. 1”ةلعط"- عل للم

 186016 ظعم 4لطأ 8[همدتع _ ءا ةطتئئا]عقمتس ؟ن-
 اذداها1د1 8 عم -

 83ج ع210 ظا-8زذإةصت (ه1. 8عدافصت)

 1819. 8عل1* ظ81- [ءعسصلنمأ آو

 1820. ]ادم - ءازتعل1* 11- ظعملعات 7, 0

60 ,1711 
 1821. 0-8601 - ل10 17و

 1822. 2601- عل- لأد 4ىطسعل 8عم ىانآ

 ]نت ءام» ظعم ةطل- عاد ءططخل 81-آ1كممجتما 11و 0

 1823. 86علم ظ8ظم-8عوطآ0 1]7و 0

 1824. 860- عل - لأم 71,

 1825. 260-عل-لت5 ثاطتتث ةانلحالملط 810-

 اجو عل ظلتتعك [اطص 81ةلئاك# 1و 7

 1820. 5ع0م-عل-لآم ىلا فادلحاادلط 210-

 اردت عل ظعصح 8ءعطققت“ عود "ةلططلحلاوط آا-

 3لدسفتال, م01عم 7-12 نع عداطت 5. اذان 27-182 عنا عدل

 ل1نانان5 آو 5135.300. 11و 21. 40. 259. 3062. 4

 487. 524. 525. 529. 5350. 611. 1111و 7

 129. 219. 343. 340. 117. 549. 600. 17و. 0

 8ةلعطع طقم 1047

 1780. 8ةه]ئطقطختئاب 1طصد 1131028-1-111

.52 ,11 
 1781. 5حهلئطقطت 1كطماأاه 111, 400. 7111و

.41 

 1782. 8ةلعطاصقوم» (1[عادتلعطهلصع231) آو

70 

 1788. 8411 7. هاد ءا- طولك.
 1784. 83للاذصآ ال. ىلا عاكس 81هلججسم-

 مدع0ل 8عم-عااوج واد.

 1785. 8هزينا1 7. 530-علح ل15 خلطات 110-
 طمس عل 8نعاد ءطخم 8عد قةانآثصم 8ك.

 1786. 2ةلجئلا 0. 8نع-علح لأم خط كم

 ؟411 8عم- عال 05ةءعا.

1787. 5201056 7+ 

388. 711, 1 
 1788. 8011 58:0- 0ءااعرتر ؟"لاتاعم 12 ءطعلت

 ل1ءانن5 111, 0

 1789. 8011 1ا؟طقل1اد 15 - 5ن117ءم1 آللو
.48 .36 ,1797 .429 

 1790. 8311ملدطخ ظعص 18[هزيهصتت7ع0 آكاح

 آلءاعذمآ 5. ة1هنافمت العاشم ]آو 50. 71, 7.

7 ,11" .464 
 1791. 8مل هادا آو 0

 1731ع057) آو

 1792. 8وللعطت ؟. ذلطاأ 740 ثتجسسعل 5عم

 كولا.

 17983. 5وهللعاطا ا". 1طعازأ.

 1794. 1طم-عاطولاءاطآ 177. 4

 1795. 8ةصأونذم] 2. خطا "ةاطلحلادط 11تلتلك

 1796. 1اطم-عاطخسما آو 0.

 1797. 8ةصم] 5. !طم-عاطة21 ا. ةطعطعأ

 ءلحلتم ىةطحئئا]عقئتسص 8نطوامل1ذط 8عد كةاطلحعت-

 رةطللل

 1798. داع (هل. ةطعمعأ) الذ 111

 1799. 1اذم - ءااططورنتوتت 7و

 1800. 583207 الو 8.

 1801. 5ةكزاتان5 111, 19.

 1802. ىلا 8ةفالا» كطعصو - ءلد لتق 810-

 طمس عل 8ظعم صقل الو 7

 1803. 8هكددت 1[آ11آ1,ص 71

 1804. 8051 ظا- 110 "اه2عءاأ ل. 4طان'ا]بم5ءزد
 81هزججسست عل 8ظعم ؟ىخلأ 18[ - "3711.

 18075. 8د5كن5 ؟عمداصو 11آ1و 2

 1806. ]طم 8ةلتذط ال. "ل[طخل-عل-لام 4طن

 هزل 1ةردحنلا ظعم [1طواملاول
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 1841. 8عل»- عءل- لزم 1[18ة5دم عم كانا

 8 عا 8ظعم ةلجرس عل 1505051-11 11-11دلعاأ 17و 9.

 1842. 8علر' - عل-ل1 1ةهكدم 8عم - ءا]م أ

.08 ,117 

 1843. 8علرن- عل - لأم 18دكدم ظعم 70101“

 ماد[ طتاا 111, 500.
 1844. 8علر"-عل-ل1ه 1105ءلم 8عم- [عدو10011
 ظعم 8هوعنم ظعم فةطل-عع-١ستجسدم] ظاحخط لأ
 موا - ةطعتل كا - ؟؟عصعما 85 - 5 18:0-طتنسوأت

 8ا-5هدةمت 11, 160. 227. 111, 440. 77, 209.
 1845. 8عل»- ع0 - لزم 1ططةطتسمص ظعم 110-

 طوس ع0 اكا-ةادلعطخانمتا 1115-11 و ؟ن1عم 1طم-

 ءالكطهدطقطقط لتعاتتك الآو
 1846. 860 ”-عل-لآ1م آةددهأا آو, 485.
 1847. 860 7-علحل1م ظا-]] عنا 1[,

 1848. 8ع0-عل-ل1م خطتت'العةعتس 1810ه]آجقهطت-

 ع0 ظعم 81هلجهستت عل ظعد ثاجصتعل 8عمد 810-

 اوما عل و ؟ن1عم 1طاطد طلصأ 1130101-11 01ءانت

01 .345 ,37 
 1849. 80-عل-ل1م ظعم-عءالبهتناذم آ11,

 1850. 8علم- هل - لأم 81داجمنا10 11-1110101

557 ,11 
 1851. 8ءعلم-علحلتم 81ةلجساتل 11-11هعضدسصت

59 ,7 
 18352. 86ل-عل-لزم 81داجست110 ظعم 15ةلار

 ؟انلعم آم 1[عةفطت كنسصصخكمو 5. 5ءعرسقكم8 لأ

 ءانتد 11و 355. 502. 38و 314. 528. 7971و 1
7 .695 .070 ,711 .414 

 1858. 8علع- عل - لأم ا8!-آ[ع؟نلطأ 1[ةلجبسسانلل

 طعم ظوط - ةطعتاعط 11هايمصسص عل ظعم "!ةمعأ

 1 سصتوا 7. 0١
 1ة5وك. 2علععل- ل10 8ة1دطرمنا 0 8عص آلتكاتآ'

 ماد 318:مطخزأ ظا-01ئؤ2 11, 05.
 1855. 276ءل"-عل-ل1م 1[ةلجسنات0 ظعم 710,

 ؟نلعم ظا-آكستواا لذعادتك 1و 40.

 1ةز5ق. 8علم-عل- لتس كاد 1[ةعل1مأ 111,

 1857. 8ءعلم-عل-لزم ىطتئاس ءاجذمت0 ىطح
 ردع معم 1[هزجهسست عل 8عمجعاط 012311 8عمج

 ءامصماعاطاةع 1 خطظقمأ [لآو 54.

 1858. 2علم-عل-لأ5 11- 18[ععمعاطأ , 60

 يعلم 8(-["ةهحعأا لن ءانسك آو دان.

 1859. 8علم- عل- لآزم الهازبجهسنمدتعل عم

 ؟ى 1:0حل1 د1 [ةةطحكطناحا] ري ل- طنص عواطابل 1-1 ةدستادو-

 اهذأ1 آ, 380. 490. الو 413. 3.

 8 علم-عل- لأم 1048

 3191 3574 529: 576: 578: 39:1 .32 ١79

 3206. 505. 51و. 200. 300. 843. 429.

 5711و 641. 645. 677. 4
 1827. 8عل»- عل- لأم (هل. 5كطعسصو-عل-ل10)

 ةطاخ "ةاحلدلانط 181هزججسس عل ظعص 110ه]جهسحمت 2

 عمم ةطسعل اا 8115[ , مناعم 5زاد4 (5. آاطط طاصا)

 كا-1[ةسض 01م1 لنعاسم 1, 300. 11, 215. 236.

.0 .432 .399 .150 ,197 .391 .233 .11 ,111 

 511. 3”, 205. 211. 352. 345. 407. 711و

501 

 1828. 860-ع0-ل1م كاجس عل ا - ةنمأ 71و

551 

 1829. 276عل-عل-ل1م 4لجتعل 8عم 51ع”عا-

 هل-ل1م 8[هزجهسص مص عل 8عص-عودةطاط 11, 258. 111و

0071 642 

 1830. 20-ع0-0ل1م خا "ةاأ [[ددوص 8عم-

 ءازعؤمزرم ظعم هلأ ظاحل10301 1:ا- 011511, 0

 لاو 0م 1عقفاسص للعءات5 11و 293. 633. 111

 47. 197, 21. 71و
 1831. 8؟0-علح لزم 8-181هلاعطت و.

 1832. 0«276-عل-ل13 مىطاث'اطعاجتذ 81هطممست-

 رمعل 8ءم آلدطوذ 8عم 5طقلت» 8ظعم فطت'ازأا ثم

“609 377 
 1833. 260م- عل- لثد ةطاث'اطعنعاكقك 810-

 مسس عل 8عد 8[هاججسص ع0 11- 613221, 0

 1طد 8ة0طت-علح لأم 5. 6183221-81 لزءادنتك آو
 411. آلو 15 46. 355. 372. 6135.

 111, 187. 190. 350. 1397, 428. 525. 7و 9
07 ,771 .488 

 1834. 58علم-علح لزم 8زل1 8ظعم خطت'اصق-

 مروع 1ةرمه 11 ظا1عطات1 1, 232. 11و
 18385. 260 -عل-ل1ج طا ؟دلطا 110ه]طجقهس-

 جعل عم ىطآ١ 8ءامس 8ل-شدعلل, الن15كم ]1طم

 هطمططعاط لتعاتد 111, 188. ال, 343. "71و 9

 1830. 201-علح لم ظا-هجوتسآ 17و

 1837. 86ع0-ع0-ل1ه 1اطم !'عماجتتم (ة]. 1"عم-

 مقم) 11, 145. 711,
 1838. 86عل-علحلآ1م 68221 7. 8ع0» عل-

 نلزد ىلا! طعععاعذا 8[هزج جست عل ظعص 110]جة2-

100 

 1839. 860-عل-ل1م ظعم آظكا- [[ةنن

.065 ,711 .280 ,11 
 1840. 8علص-عل-لأم ؟كددوس ظعم "فلق-عل-

 لزم ما-[عنمعم1 [ظادال[ندم] 11, 31. 1711و



 860-عل-ل1م

527113 5242 2401 1138:1317 :117 :109 

0 .6306 .615.625 .597 .571 .185 .30 ,111 

 0640. 641. 17 و, 4. 82. 136. 145. 200. 4

 229. 259. 362. 393. 506. ””و 234. 0.

 398. 459. 488. 514. 5اياغ. 614. .286 ,١71

 1874. 260- ءل - لزم 131هطجسمتعل 8عم

 11ه]ج جرد عل آو, 240.

 1875. 2ع0- عل - لآزم 1[هزبجستتعل عم

 81[هزبجستت عمل 180 - طئسوفلتا, لان15ه 1طص اعكعصأا

 لزءاتتك 17و.

 1870. 58علض- عل- لام 1[هاجهسصعمل 8عص

 181هزجحست2ع0 عم 6طقتم5-علح لام (8عءد-عاأهقك 7)

.9 ,711 .227 ,197 .382 ,111 
 1877. 8علس- عل - لد 110]طجوستعل 8عم

 81هاجورسمت عل 1-11عهتنداتم01 ءا 8عم-ءا]عةانكاتلأ 5.

 [عوسفاتسآ12ة0عط 11و 260. 111, 225. 373. 1
 طلو. 7. 240. 581. 11و 743.

 1878. 26ع00- عل - لأاد 11هطهتتسص عال 8عم
 31هاجوستست عل ظعصص 1عطقألا» ظا-1ةلطصوو 11, 0.

.9 ,71 .227 ,17 .(7) 202 ,111 

 1879. 2ءعل»- ءل- ل1م 810ه]طجوس ع0 يسطع

 ةطعطقل] 7و 59.

 1880. 5علم - عل - لأجد 11هزبجس عل عم

 آله زعتاط 1-81[دصقتو1 0[1-طزسد عوطلعلم ؟0150 1طصض-
 ءمصقطتواوته للعاتك 1و 415. 71,

 1881. 8ع0- عل - ل1 11ه]اجوست عل عم

 ىانآ 7هلعمز3 1101300-121ع51 آو 9.

 1882. 8علص- ع0 - لم ظا-11012311ع» [8عم

 ؟ماد0-عو-ةءاقم] ظعص فطل-عمدةليسمفم 1ظ1- 88-
 ؟لطعايلكت 80[1-طتصت ءوط]بلت 7و 157. 971, 34.
 1883. 820 -عل-لآ1م خطاك 135» ج0
 عد ىطأ 8ظءاس ظا-1"ءعمطت 11و 559. 1797و 409 طق.

 1884. 8ءعل»- عل - لزص "0مدقت" 8عم "فاطل-

 6ة]-]ءعرتاس ظل[ ءروعاكا 11و 7

 1885. 86ل»- ع0 - لآد ثطاثذدوه304516 110-

 ارويصتس عل عم 11هاجمجسصصس عل ظ1- 8ها]ةععامأ 111,

 129. 211. 71و
 1886. 8607 - 60 - لزم ىطات'5دعتم 11012310-

 رممع0 ظعص - عاعطقت5 ه. ظعم طقت5-علح لأم 177و

 219. 224. 467. 478. 1711و 27. 9.

 1887. 860-عل-لأ5 1(-1"هحكأا 11-11 ءرةعطت

 [طابصأم ظعم 6اطقلاطعاع 8عم خلت ظع- ظنصستأ]
-05 ,17 

 1888. 8602-ع0-ل15 ظاطح- [طقطأات 71و

1132 

 86علم-ع0ل-10 1049

 1800. 28ع0ع- ءل- لأم 11هلبججسا7ع0 عم

 ؟مطل-عم-ممطجتس 8عم-ءاارموعزم 11-181هصقتتا آكاح

 الناةصأ 37و 655.
 1861. 26علع- عل - ل3 11هطجحسد172ع0 8عص

 ىزرل-مم-؟دطسحم 1581 - "ةادوأ 0:[1- عزت "7و

 1862. 26ل-عل-ل1م 110]طجهسست 760 8عص ةلبح

 مع0 احا ءارلئذسأ ظو-كةلال 71و

 1863. 260 - عل - لأم 11هاجوسسصتع0ل 8عص

 مقل 181- ؟عسقماأ , ؟"لان150 80 - عل- لم ]آنا

 '1["نداعرت لتعاتتن آو 303. 11و, 511. ”و 7
 1864. 8ع00-عل-ل1م (هل. كطعسم-علحل1م)

 11هاجوسدست عل عم خطأ 8عاجع ظعم "طق 1:0-

 مطعصسفستما 1ظ1- 81هلعط تست آ1و 292. 529. 0
 نك41. 111, 128. 19, 201. 345. 468. 87و 9.

.692 ,11" .419 .49 ,1" .657 .329 

 1805. 8 عل»-عل- لام 11هلجحصحمم عل 8عص 183:-

 ويئنط 8ءعم "ةطل-ءالعقطتم ظا-11ةلبمسضست ظل 11ه عطار

 ؟اناصم ظ1502511-1 لنءادتتك الو 443.

 1860. 8علض-علحل1م ه5. 80-ع01-0م ثان

 81هزجحرتصت عل 1؟[ددوص فص 7عام-عل-لتم "صدقت

 طعم - ءازطوددم ظعد 11ةادااط ظا- ةلعطا 1و 186.

 249. 11, 120. 248. 540. 659. 111و 6. 199.
 1177و 20. 440. "و 215. 265. "1و 66.

 98. 170. 305. 341. 455. ال11, 667. 0.

 1867. 50-عل-ل1م 11ه]لجحصحا>7 0 8 عم [اطةح

 طقس ظكا- 8 ءوطاعامت ظا-آ[عفطنت 197, 145. 711.

 1868. 2عل-عل-01م 11ه]لج وسند عل 8 عمد ]اداة

 طل 8عم كه لهلاداح 181-طكتمفصتم ؟دلعم ]ا ]ع3
 كتعاتتك 11, 259. 292. 320. 111, 355. 197 249.
.429 .67.228 .33 ,171 .508 .449 .367 .216 ,37 
 1809. 8ءعل”-عل-ل1م 11هلججسد7 ع0 18!-1”ازلأ

,11 

 1870. 8ع0-عل-لزم 81هزججسات عل 8عصد 1ع

 قل علح لأم 81هزجهست عل 10-طزصت عواطلعلاو, : "10

 اطصس ة[ةلئاع كتعاسع 11, 57. 111, 485. 19, 00.
0 .80 .18 ,3971 .291 .6 37 

 1871. 8ع00-عل-لأ5 81هاجهسصت عل 1:ا-آعد-
 ذا 11, 213. 111, 240. 17. 43. 151.77 7.

,17711 

 1872. 860-عل-ل15 11ه]طجحس 1260 8 عد-عا-

 اعقمتس ظا-1ءعدورت 11, 3.

 1873. 8ل-عل- لزم خادت 810ه]ج هنت ع0 1131ج

 م0 8ظعم ةطصتعل 5-15 عضنئزا, لان1عم 11-؟ةنمت

 لزءاتتك 1و 408. 413. 414. 59. 117 207 25

0 



 8 عاق ع0-ل1م

 1908. ظعءاطق - ءل- لأم 185ع1لععم 8عم 110-

 زجمستصس عل عم 1طعمطتس 181- 11هلعانأ 197, 40.
 1909 8ءاطق-عل-ل1م 1[؟هةلجنمط 197, 5

4 ,711 
 1910. 8عءطق-علح لأم مطات'العقعتسص 11نطةلع
 جلاقط ظعص ؟فطلدلاقلط 81- 1عم1, ةطص 4
 ءاحلكم11 ءمعممتستمهاتك آ, 442. 11, 347. 7

 111, 35ه. 837, 584. 771, 347. 0
 1911. 8عءابش - ءل- لزم ىكاناتث 0

 قلطلملامط 8عم فطل-عم-لبسهم اظهظا-11ذور1 1ا-
 [8ةئطتست اظا- فلبتاث, ؟داعم ة1طص ءفلتأ لت ءانتك

 1, 408. 495. 11و 293. 349. 577. 17و

 771, 428. 9711و 4.
 1912. 5ءارخ- عءل- لزم 1[هزطحسمص عل عم

 1[كطمزد ةطسصعل 5401-85 ظ!-هطنتست ظاحا"ةصئلخا
 ظا-1[ه5ءزمأ 8محالهلءاوططعمل1 111, 7(573). الآو

499 

 1913. 8عءادق - عل - لزم 0[13هلبهت7 0060 50

 ذاأ 8احخ موذلت آآ,
 1914. 8ءعطق- عل- لآص 1831هزبوص7ت ع0 1كا-

 مسنات 9711و
 1915. 8عطق- عل - ل1م 11013220160 8ع

 [105ءاد 111و.

 1916. 8عاطق-عل-لنم 181هاجبجسحتت عل 181-10-

 ىعزمت آآ, 055.

 1917. ظعاطق- ءل- لص خطت 204

 [عةئزس ظعص "فلآ اطص فمئلتع» 11, 130. 1ا'و

 448 طلو. 452. 7, 545.
 1918. 8عطخقس عل - ل1م 831هزججسنت عل عم

 31هزججيد 2240 8عد 8[هزججسست عل 18م-1[هلبتذطط عملت

 (5. ظدد - ا[ةلعدططعم01) 1و 225. 487. 492. آلو

.152 ,71 .427 .375 .371 ,111 .428 
 1919. 8عءاطق-عل-ل1م عد كتكات ظا- مح

 نعال كم 1120 عم1 17, 63. 7711,

 1920. 8ءاطق- عل- لزم 1طص آندانك 1!-13ن2

111 
 1921. 8ءعطق-عل-لزم 7هطعت» [فطت'اكلطل

 8 عم 3101ج حرس عل 8 عم فلا 11-81هادهلا ءادأ] 111, 268
 1922. 8ءطق- عل-ل13 7هطعت» ظعم 8101:9102-

 ر2ع0 8عم ؟ىخآأ 1:5 - 530م 1ظ1- [خعطا» 11آ1و

 1928. 8ءاطق-عل-ل1م230عاد 71و 2.
 1924. ]اند 8ءاطق-عل-لآ1 17. 8.

 1925. 8ءاطقش01 (91. 8301) .٠ 110171-ع0-

 لتد ىانحدك "ةط0هلادط 310هزبوسصتت عل 8عم خلك

 8علم-عل-لم 100

 1889. 8ع0م-عل-ل1م آكنكاتك 1:0-الزس عوطلعل

 802-طدعاطعاأ, "ناعم 1طص آمثااث لتءانتف 111, 9.
 1890. 1طد 8علضخم ال. 1]15-عل-ل1م الوك

 ]اند طعم لة

 1891. 2ءعطعألا 9. 110]جو21 عد-داند02 تلناث

 31هزجورسس7 عل ظ8-1[هدعنم ظعص 81551140 1ظ8-1ع-

 عع

 1892. 8عطق-عل-لدناد طعم 8و5 111, 11

 1893. ظعطق-عل-لدسنلح ظعم 1110 181 ةلت-

 ءلحللد [لعقمتس] 8نتانةلعطماط 18-18321 111,
 1894. 8عطق- عل - لأم ا. خطت "ةطلدلامط

 الثكانآ ظعم آلدئوتات 1-01.

 1895. 8ءاطق- علح لتم .٠ 8 ءطق- عل- لأم 110-

 طحصتات عل ظعص 181هزبجمستت عل ظعم 11 جة

 [رضم- 8 هلعت دانا عمل.

 1896. 8ءاطق-عل- لأن 71و 7

 1897. 8عءابق-عل- لأم ىخاداث "ةاطلدالدل 810-

 طمس ع0 8عم 1اكطتمت [ظا- [[هلعادأو ؟ان15ه 1طذم-

 ءدصهجاجفف نزءاس5د 17و, 548. الآو 8.

 1898. 8ءعاق-عل- ل1م ؟فلدل- عم-تةلطسمم طاح

 11ةعطقل عارم“ ه1 7, 0

 1899. معاق - عل- لزم ثطجصتع0 13عم "خلآ

 8مم "؟ةاطل-ءا-][عءقلأ 5-85هطاك 11, 410. 1[1و 7.

.4 .174 ,571 
 1900. 8ءابقحعل-لآ1م خطصعل 8عص 3عاذلع

 ع«0- لآد 81هطحسصت عل, الناتجه 5نلاذص عل

 0ل1ءاا15 71و

 1901. 8عارق- عل- لد تلجست عل 8ظعم 0

 اكئا-خ70ةلانكأ] 1[,

 1902. 8عطقد عل- لثتص خلت ظعص 1101ج120-

 1 ع0 8ر:م-كدصمتعدص 01 ظا-آذاناز غ1 17. 90.

 19083. 8ءعاتقةحعل-لآم خوات آلآ,

 1904. 8عطق- عل-ل1ج كطعتاعاط ظا-13ي] 8عأ-

 رت طظاحخ مال" عا 111,

 1905. 8عءارق-عل-ل10 ةاطحثئإلط عالجت 1101ج هلت-

 1دعل ظعحص ةلجسدعل عم طاطتونة- علح لتعم (هل. عم

 تادآ طانوقة- عل - لأم) ظ31-1[ءاعاكل ظل 9مم اقا-
 [عمرعوطل ظاع- ةلعصسأ آو, 337. 11و 19. 3.

 442. 19و, 7. 07, 8399. 5837. 598. 71و 5
4 .641 ,711 .419 .1406 

 1900. ظعاخ- عل - لد ظعص 14015 0

 1[:ل- طز عواتلعأ 771,

 1907. 8ءادتت- ءل-لأد خلطات ؟[نسصأل ةلبسعل

1 0 



 4طن 8ع مهلا وم

 1948. 8عءاكطقةعفلا ]آو 5.

 1949. 8ءاعكطعر5 (91. 8عءاعاطات:ة) 2. عزمت

 ءل-لآم خطا 5طمزُذ* عا خطت علطقتا.

 1950. 8ءعءابلبذلل *؟. علم - عا - مجعوطقتا

 ىطت'اجلطل 81هزجمسس عل ظعص كانا'العةكتس.

 1951. 8ءاءلعق» 1-81ةلطت آو 189
 1952. 8عءاعاعذم ظعم 1[عماعتطو 8عد "قال

 ةلاهط 11, 396. 17, 7
 1958. 1ص 58عام عوط

 قكاناتئازجهعدس ثلا.

 1954. ئاناث ظعاعع ظادلكذفطت 1و 259. 111
 858. - ةطاث 8ءاعس 11, 274. ل- 8وصطولتاه ]و

2 397 81-3101 - .869 
 1955. فانا 8عءاد» فطلدتلولط 8عم فلس عل

 طعم 81هطمستت عل ظعص 1811212 (ظحتماطو7) ظا-

 طعصلثسصاأ 11, 178. 7711,

 19530. ىكطلث 8عءاج“ ةطلدلادط 8عص "خلت

 8ع فةطلحللمط ظعص 11هزيمصحصعل 1 - 8[ةتنعتلا
 ظوطحكطعأتطخسآأ "7. 3.

 1957. ةطاث 8عءاجس ةطلوللدط عم

 1210 5-18:5ءز ءداقتأ ا7آو 3.

 1958. ىطاث 8عاج» "فطلحللادط 8عمص 1310-
 اورت11ع0 111طو

 1959. ىطاث ظعاع فطلحالوط 8عم 110-

 امس عل ظعص ةطسعل عموم لئتت 97و 2

 1900. ةىطاث 8عاكع» "فطلداانط 82عم 110-
 طمس عل ظعص 1اتةلطتصت 11و 9.

 7. 1ةلعط»-عل-ل10

 مقادآ

 1901. تطل 8عاد* ةطلدلاولط 8عم 10[7-
 طمس ع0 اا-آكهاةصسأذأ 7 3.

 1962. كلطاك 2عءاج© ةطلدالقط عم 210-

 زبمرسات عل كا آكنآأ ظ1- فطوأر ؟دلجكم 1ط» خانأ
 ةاعاطو لتعاتك 1و 149. 159. 11و 330. 34.

 496. 551. 111, 356. 197, 451. 37و 582. 8.
04 ,1711 

 1903. ثلاث 8عءاج" ةطلقالماط عد 110-
 طمس عل ظعم 81هانوسصسع0 آلادد ظعءاطعتمس 117

 47. 71و 8

 1964. ىلتاند 8عاج» فطلحلاوط

 طمس: عل "مدا ةةاناثلا "7.

 1965. ثان 8ظعاععس فطلدملاذط عن 1310-

 ايمسس عل ظعص "0110 ظ1- [عمنءواتأ 181- 8هعطع

 ل01, ماعم لطص ثلطآ'00هصوتخ لنعانتك 1و 8.

 245 11و 250. 11آ1و 68 طلو. 335 طلو. 30.
 آ17, 410. 453. 561. 7و. 30. 43. 50. 59. 5

132 * 

 8عم 810-

 8 ءارك 1001

 19206. 8ءطذس 111, 8.
 1927. 8عءارخجا تح 01-0-2608 71و.

 1928, 2عاتواات ؟. طمس ولطخس ظعص "فادل-

 ءاسمابعأد» 11-1112 1.

 1929. 5ءااععةم 81ةلجستتل 11- [عطم هع

.49 ,87 21211 

 1930. 5عءاصعصوتةم 11و 217. آآ1كو 250

,51711 
 1981. طعطمعدأ "2. 81هزجهسست عل ظعد 810-

1111110 

 1932. معان ظعص "فاطلوالوط 8:0-1-

 سطل آو 410. 197, 11. 8”, 446. 1971و 7.
 1983 معءارستتسص 11-151هعأا 17و 14

 1934. 5عابسضةصت] ال1“ !ط1طو

 1985. عاكس ظعص 11ءع؟ةسصفاقلط ]7و 4.

 19860. معبسذثرس 8عم ة11طغقم ال 1ةأدطقمأ

.65 ,9711 .14 ,117 
 19837. 15 عانس ك6

 كناندلءاتلكاما 111, 40 اطأق.

 1988. 2ءزلطقتكا 7. 8ةمزع- هل - لأم خطت
 5050 ةطلملاواح 8ظعص "0231.

 19839. 2ءزطم]عا ال. ىلا 8عءاك» مليسعل

 يمم-ءاز]مدءأام _ ءا ةطان'ططددوص فلآ 82عم 0

 - ءا مطائاجمدوصس فلات ظعم ىطآ'للعةمتست عا
 هطعرسو-عءادتسادت ص ق4لدان'ا-]عقمتست 152811 8 عد-عاح
 1جموعزت - أ 5طعصس5-علح لم خا 8ءاكع خلجسد أل

 معرب - ءالجمدعأم 8عد فلآ

 1940. 1م ظعزاتشمع .١ ططتوة- عءل-لأم خطت
 31ماجحسست عل ةطلقلادط ظعص ختجس عل.

 1941. خطحت'اطعاجت ؟ةطلهلادط 8عص 0[8]ججتط-

 رسسعل كاد 8علصض اكا-1[8د2 10ل-طنصد عدطابت 71

 1942. 1آذ ةطنئاطءاعت 8عص [فلططل-] ءاح
 اطلعت ظ1-81آهدعزمأ [1آ, 440. 45د.

 1948. ىلا اطعاجت ؟ةاطل-عا-اطقلبت ظا-آعولذع

 ملول 87و
 1944. 4ىادانئادءاعم 81هلبجسصصس عل عن "ثلآ

 عم 1ءطذلوت ظاحخاجسمت علا 1, 359. 11, 532. 1797و
.4158 .215 

 1945. قطن ادءاجف 1[ ه]جمسنت عل ظعص هلو

 1[ ءعم>عازأ ذم (ها. 8ظعمدعاز ءلاذس) 11, 411.711 2
 1940. مى ادعاعخ "صمت" 8عص 1810ه]طجحصضت-

 مدعل ظعن ؟ةطل-ءا-]ععمص 1ا1-1”نسضنلبا 0875 349.

 1947. ةطانئاادعاعن ك5ةلئاج ظعم 11هدعتم 19|-

 ل3131 11, 24

 آ81- 62320651 15-



 فةطاث 8عءاحن كلينت ع0

 1982. ةطاث ظعاعع ةليسصسصعل 8عم 'ةخلأ 8ا-

 1717عرنن1ع 80 - 8021 7و كلي

 1983. خطأ 28عام ختييصعل 8عم ةسنت

 .موطحةطعتطةمت, ؟صلعم آ1طم خطأ "ةعلص لتعءانتك
 يا كا

 1984. خطأ 8ءاكع خنطجسعل ظعم "ةصنات

 (جلع 6مقتز ظوةطحةطعتطومت, "ناعم 11 - [[طقسدذك

 لتعاتت آو 175. 220. 284. 11, 031. 111, 0.
.65 ,3971 .87 .56 .47 ,37 .46 ,117 

 1985. خا 8ءاجع نطير عل 8عم- ءاجمذءلم

 آدم ةكنطعقس ظم- ة815ذطاتنتات 17و 11. 7

.9 ,79711 .94 802.397 
 1986. ةثطا 8عءاس خطدعل 8عم 1ه5ءزم

 [ظعم دوطا] ظا-!ةضدأ 19,

 1987. ىطل 8عءاج» ةلبسصصعل ظعم 1طةطقمت

 اكئا- 8عددؤذم , ؟ناعم 1طص ذ5طققلذص لتعءاسك آلو

3979 .598 
 1988. ىطك 8عءاجع ةلبسصعل ظعم 1طا0ةطتس

 معد 1[ةسقأل اظا-آةرصهن ل1 75 626. 0.
 1989. خطا 5ءاع» ثتلجصصعل 8عم 1ة]جقلع

 ظمحال هذطاتسا , ناجم 5-85 عزا 03 ءادتك 17, 448.
 1990. 5673710 ىطا1 8ءادع ظعم ةاطجرسعل

 اتا-آجمتاعس101 آلآ, 00.

 1991. ىاتاك 8عءاجت ةطمدعل 8عد 192 19:

 معمم ؟دصلخم 8عم 11ةلئآع 111-181 7و. 541
 1992. كاد“ 8ءاعع ىختجسصصعل معد 1فصنا

 [موم ر.كطملمك 8عر 5طقز هته ظدط - كطقز هلا 11-

 8دعط20501] 1و 188. 197, 331. 11و
 1993. ىخطا 8عاك» ثلطجسعل عد 1130513

 .ي11-1دعطتساتا 1و 4.

 1994. خطت 8عاع» خابسصصعل طعم 1عملةص

 [ل-ط1م عمرا كا 81151 7, 382. 71و
 1995. 4اداث عاد خابسصعل - ظعم 1101ج قهطتح

 ع0 1:1- 8ظزكعذصأ 5. 8ا- ظءابفصأ, ؟ان150 ظاح

 [كطمو نر عمصتا لذ ءانذك 11, 619. 7. 539. 71و

.099 

 1996. ناك 8عاع' ةلجرتعل ىعد 1]110جتطت-

 عل 180-طام عون عورتا (5. 80- عزم عرب ءعات), 0

 1طص-عو5دمردصأ لتعءاسو 1و 240. 501. 11آ1) 2.

 117 132. 268. 7 137. 11و 751. 783. 01.

 1997. قات ظعاجع خلصت عل ظعم 0[11]جه21-

 لعل ظعم طذصاأ ظا-!؟اطععس 111, 0.

 1998 ةطاخ 8عاعع فلجستعل 8عم 110]جه00-

 ع0 ظا-لعجعرتأ 71, 78. 56.

 فطخش 8ءاع هك 1002

66. 70. 85. 94. 105. 106. 109. 116. 

133. 137. 146. 150. 159. 161. 168. 173. 

5706. 579.771 995 15: 120. 154: 505:51 

 1966. ثطتت 8ءاع» ءةطلهلادا عم 110-

 مص عل ظعد !؟ةلطنع !7آطلكو

 1967. خطا 8عاع» ظعص "ةطلهلاهط 185-

 هوست: عهد 01 آو

 19608. ةطدت 8ءاعع ةطلحالوط 8عم 70 علال,

 ناعم ظا-؟هردعأتل1 لنءانتق الو

 1969. ةىطات 8ءاس» "ةطل-عا-![ععماسص 1-1:1آ8-

 اهطأ 1397, 57
 1970. ىنطك 8عءاوع ؟ةطل-ءرع-ةليسصحس 8عم

 [عاوذم , ال150 ظاحخ كوست لتنءانتك آكلكو

 1971. فاد 8عءاد» ةلدل-عم-مولجنتتدل 5ع

 11هزجوسند عل 5-15 عمدلءاددأ 11, 193.

 1972. ىطاث 8ءاك» 8عم "قةلطل-عا-؟ءططخاج

 11-81ه1عاآ آو 4

 1973. ةىطك 8عءاك» آطص فطلثك آآكو
.0 ,1711 

 1974. ىاطث 58عام خطرتعل 8عم "ةطلحلع

 اذط ظعص 1015 "7, 438.

 1975. نطق 8ءاع ىلجسسعل 8ظعم فطل-ع-

 ردطسمم 1ظرةطعحئاطأ ه1 1و 288. 419. 7و 0.

 1970. ىلا 2ءاع» ثطسعل عد فلآ اكنا-

 8ظملططت, ؟ان15جم ظام-1جةلطتع للعأااتك 11و 7.
 1977. خطا 8عءاجع ةماعلا ظعم ءةلأ 8عم

 8علمتس عا- هاك ةصا ظا-ظدهعط ل01 1, 430. 17و

397 .481 
 1978. نط 8عءاكعس ةليسصصعل 8عد فلك ها
 1مطقصت, ١0150 1ص 01عمز ةكعلاط لن عاتتك آو 29

0 ,711 .548 ,11 

 1979. ثط2 2عءاج» ةطرتعل 8عم» "فلكر

 تانلجم 81- [كطقتلاط 1ظ1- 8ةقطلقل1 5. 81- كلمت
 لزعاتد آو 156. 288 طلق. 8306 (7). 507. آو

 119. 130. 402. 577. ]11و 254. 3440. 347

 572. 632. 17و 43. 252. 7و 32. 806. 92. 2

:100 15 :55 46932 :53731 :368 2225 :201 

 1980. ة4نطاأ 8عاج» ةطصعال 8عو ؟فلث 8ع

 كفا, ؟ن1جم 7355535-81 لل عانتك آر 173.195. 0

 8335. 11, 555.566. 635. 645. 197و 28.77, 445.
 459 (نادأ معمم ءردصت 810181212ع0). آ"7آلو

 1981. ىاطاث 8عاعع خاجسصتعل ظعم فلك 1طن

 ءاوولجنطلتوو 1, 281. 111, 98. 587. 1و

12 152 11 9955 191 208:20111 



 ىطات 8ءاعع ظعم ةخطا'امتوز0ل

 2015. ةطا 8ءاك# 8عم "فلآ ظ1- ةكدصآ

0 ”> 525-50011 

 2016. 4طاث 8عاكع 8عم فلآ (ةل. 8[هطمت-

 مع0) ظا-ل1زهرت 18115401, ؟0150 181-01

 كلءااتك 11, 237. 360. 197, 590. 591. 77, 4
 452. 71, 197 طلق.

 2017. ةطاث 8ءادع ةعنسص 8ع 8عودتط اح
 5801013351 197, 38. 7و 5.

 2018. فاك 8عاع ةفانلع عد جم

 طا-[[ عرعر 11و 350. 364. 7711و 7

 2019. ةطل 8عءاو» 8ظعد 80-علج ل10 226-

 لاعاد ؟ءاعتمةيانو 7, 4 26.

 2020. خطا عاج اا- ظهلجام] 17 و 469.

 2021. فثطاث 8ءاجس ظاد ظواكطختا 1!؟هدومت

 1ععام آو 488.

 2022. فطاث 8عءاجع ظعص ةكلات0 (ةلك

 طوصسانلم ظءوص ؟ىلآ 1-81هةةطقصا) 19و. 47. 37و
 ا

 2023. فطدث 8عءاج» 82ءابت 111,

 2024. ىانث ظعانع ظعص- ءاقوقطا آلآكو

 2025. ثلاث 8عءاجع 8عص 18ةاطتتس آو 7

 2026. خطأ 8عءاكع ©طماخسص ظا- [طقلاذل

.7 117 

 2027. ةطاذ 8ءاكع ظعم 8ةننل الو

 2028. ةاط 8ءاعجع 8ظعم 8 عوؤر» 8ا-8 ءاقتابت

 11و, 3.

 2029. مط عزكم ظ1- [هكوس 8عم 110-

 طوس عل 20-12هطع101 1, 8.

 2030. ثطاث ظعاصت ظ1- [018ةطل 7. فطت

 8عاجع ةلططمدعل ظعم ثلث.

 2031. ىكطات 8عاج» 15-81هلئ315 971, 0

 2032. ةطاث 8عءاجس 1ةردونا 8عد 1ةهاس
 7و 8

 2033. تطل 58عام 8عم 15223:11 (ةل. 15-

 ره لل) ظدطلةطعمعمةصت 1976 28. 29. 85. 7
.8 ,711 .77 .74 ,371 

 2034. ىطث 8عءاجع ظعم مةطا'العقمتس ظاح

 آرعئااطت 85-ةوصمتساعوملا1 11, 4.

 2085. قى 85عام 181- ![؟طعن2ةلئطت2ا] (ةل.

 ظا-آكطعادةلعطمما, ظل ]آ[عط عز ةلكطتتما) آو 0
 20360. 4طن عاج ظعح 81ةلجصتاا0 71, 2.

 2037. فطاث 8عاكم 01-11ةطسستنلا "71و 7.

 2038. خطا 8ءاكع ظعم فةطا'الصحت0 11و
.3 .241 37 .192 

 ىاداث 8ءامع ملبس 1003

 1999. خان 8عءاعع خليردم عل ظعد» لجهد

 معلن ظعص [؟طقلا0 1-11ع13ت1 7و

 2000. ىطدت 8عءاعع خلجستعل ظعص 1101:312-

 مدعل سا-[عطملاذل 8-81ةهعطل801 11و, 9.

 2001. ةىطات 8عاج» ةططستعل 8عم 1101ت20-

 ردعل ظا-آكطموصب ةععمسمت , "لان1عم 8-11هجأ ل1 ءااتف

7 ,111 

 2002. ق3 8ءاج» مط عل 8عم 11 31ج317-

 عل 8م مدصصسصخقما 1[1آ1آو

 2003. ىخطلت 8ءاع ةاجمصتعل عم [1101جقهن2-
 رصعل] ظا-[هداعر , 0150 خضعت ةصاأ لذ ءانتك 11و

.5 ,797 .630 .260 
 2004. ةاناذ 8عاكع ةطجستعل 8عص 110353 (ةل.

 طعم 18[هطججسمت عل ظعصحعا ةهططقم) 1:!- عطل,
 ؟نلعم 1طص 8[هزقطت0 لزعاتك 11آ1و 17. 7و 3.

 105. 135. 136 طلطؤ. 8.

 05 4طن ة[ن5وؤ ظعم- عا ةططقق 1-12 عسدتست.

 2005. ىخطاأث 8ءاجع ةليرتعل ظعص 11353 آ؟!-

 1وردطقسآ, الان1ص0 1طص 1110ه عأزط للءانتق آلو
 105. 108. 334. 336. 350. "11و 652.

 2006. ثا 8عءاكن ةليرمعل ظعص الكود ظو-

 هعنجا 77. 134. ءا 2006 ه. خطت 8عءاس فلس عل

 طعم "0ممع ظعص اطتكسأ ظا-آ[كطملذل 7و 0

 2007. خطا 8عاجع ةطسدعل عم 5510 آ1-
 1لطسصتساأ آالاآكو 5.

 2008. ةطث 8عءاكع ظعم ةلجستع0ل 1طص0-عو-

 هةنواط آو 0.

 2009. 4طن 8ءاعع 8اعملأ 8ظعم ةطسعلب
 ناعم 5طعضألةصأ لتعاتت5 الآكو 0

 2010. ةطتث 58عام ىطسدعل ظعم 501عاطسشم

 (ةا. كءاسفم) ظا-8ةعطلخل1, نن15ه محال 0

 كذعاسسو 197, 482. 37, 542. 59711, 0.
 2011. ةطانن 8عءاجع ملجتعل 8ظعدم 0

 8عم-عءازطودوم» ظعص 15نةلا ظا-8ةعط0301 11و

 2012. ةىاطاث عام مطدعل ظعم 5014فل

 طعم 7ءعووذم اظا- [كمل1, ان1جم 1طص 7مم

 لاءاند5 آآكو, 3.

 2013. ىلا 8عاكعع ظعم ةطمعل 8عم آلاثح

 دانأ ظا-11تاعطا اظئا- فااذم 197, 20. 213. 71و,

 2014. ذا 8عءاك خلجرتعل ظعص 70طعتل“

 [قموم 11دعط ظم - 1[عوذجتا ظا - 8ظةعطلذشلا , 0

 1طص ىطأ 1[طعئاطقسستو للعاتتك 1و 288. 11, 9.
.8 .0655 .052 ,711 .491 .132 



 مىكطاخ 8ءاع 11ج

 2054. ىلا 8ءاع 11هزبحجستت عل 8عم ؟ةطل-

 هللوط ظظا-1؟ةمعلع آو, 03.

 2055. ةطدك 8 عام 1[هلجج 7260 8عم كفانل-

 ءاحاقلعلت, ؟دلعم 11-11ةتكدافمأ د. 8ا- 81مدةضسكافمأ

 01ءاتعإ 11و 4852.11 120277و 55

 2050. فةطدت 8عءاجم 11هزجوسات عل ظعم فطل-

 ءا-طذتعأ 8[هزجهسص عل ظاحخمدثسأ 97.

 203537. ةطاث'اط ءاعذ 11هلججستات عءل 8عم كمال
 ءاحاطعرن» 1011-11 ظو-5هطاعأ 111و

 2058. ةاطا4ث ظءاع» 1101ج هس عل ظعم ؟قلطل-

 ءا- عطمم] (هل. ظعص 181هابحصتتع0) 1اذد) 01

 كا-8دعطقفلا آر, 288. 457. 11, 397. 7. 3.
550 

 2039. ىاداك 8عاعع 810ه]جحسصت عل 8عم ؟ةلظ0-

 ءا-او]ءاع ظعم [فاطأ 85عام ظعم] ©6طقلتط ظعص

 'هنتوو 8ا-طمضفلا 87

 2060. ىةطدث 8عاد 8[هليجس:ع0ل 8ظعم "ةهطل-

 ءادز عحطخع 8ه-دعسص ةمأ 11, 234. 111, 186.
 2061. ةطت ظعاس 11هزبدسسات عل 8ع كفاطل-

 ءا-صعاتاع ظوطح كطعماععسمت 11و, 416. "7. 6.

 2002. ىادث 8ءاعم 0[1ه]ج وسمت عل 8عم ؟فاطط0-

 هم-عولجس وم 181-1101021 11, 2.

 20603. مخاد 8ءاكم 1101ج وصد: عل ظعص قات ع0

 طعم ةطل - عم - ممطرسحم 1131167-51 1102-181 ءاعاكأ

.00 ,11 
 2064. خط عام 11ه]لجحرسس عل 8عم ةلجتت ع0

 عاد فخ موش, ؟ان1عم ظاعآكطت 0عطات ل1عاتتك آو

 20635. ىطدت 8 عاج" 0[8]ج جرحت عل عر قلت ع0

 ريا-8ءنلطقتلا 7 4

 2066. خطا 8 عاج 8101ج حصدت عل 5 عم خلجتت عا

 عم 8[هزججست عل ظا- [كتصخصأ 1ظاح3115[و 0

 1اطد-عاز7ج0030 لت ءاتتع آو 221. 112 9. 562. 4

.942 ,711 .272 ,171 .416 .350 ,117 

 20607. مىاداك 8 عاج 110ه طججمسدست عل 8 عم ةلجنتت عل

 معمم 11هاجوستت عل 6-181طمعكدذصت 5113017-51 ةعطل

 11, 44. [آ11, ١
 2008. خا 28عام 8[هلج نصمت عل ظعم ةليرت عل

 8من 0هقع الو 7
 2009. مخاطر 8 عام 8101ج صدرت عل ظعص خاجنص عل

 1ع "مووت [03-20زا151 الو 134. 5
 2070. خطي 8ءاع» 81هلججسصصت عل 8عم "فلل

 ]زعم ىزيزدع0 (1]9. 31هزيهصصسعل) 181-11088221,
 ناعم عاده ل عا (هل. ظاحهلزدحكأر 81-0011

 لأعأانق 1, 273. 384. 447. 11, 358. 7511و 0.

 قاد 8عارع ظعم 150 1004

 2039. ماك 8عءاجع ظعم 115110 11و
 2040. كانت 8عاع» ظعصم 11عد 1104 ظا-آكمح

 هطقما 11, 87 (7). 235. 111, 05.

 2041. ىلاددث 8عءاج» ل10هطؤنعاآع 8ظعم ا[فسنا

 معد ةاطنآ 6طقلناط ظ1- عطول 11آ1و 612. 7و

1 ,3971 .626 .562 
 2042. ىاداث 8عءاعع 8[هزيمسص عل 8 عددعا ه1ط-

 ادنك ظ1- طم ةسعمست , 1-81ةطوسعطقمت1 ©0820-

 رمتمقلاتك آآآ1كو

 2045. ىطتث 28عام 11هلبجيص 260 8عم 'ةلطط0-

 ةلاقط 111, 451
 دلو. ىاطت 8ءادع 110جم تن عل 8ع كفاطل-

 ةلاحط (هل. ظعح فطلع عا - طؤلعر طعم 1طعةطتس

 ما- جدعطلة 01, ملجم 81- ظءعممجفس لتعاتتك آلو

 5و0. 111, 345. 19, 341. 787, 539. 711, 4.
 دم45. ىطدث 2ءاجع 8[هلزججصات عل ظعج '"ةلطط0-

 جللداط ظا-آ[كططتلل ع. ظاحخص لدادكآ 5. ظاحل1دعطتتادار

 ؟بدلعم 1م - ءاهمضجاتا لتءعاسد 1و 173. 4062. 11,
 209. 539. 549. ]11و 171. 288. 588. 17و

 495. 5304. 71١1و 31. 67. 265. 286. 290. "11و

918 

 204. ىلا 8عءاجع 8[هزيجرستت عل 8عص "فاد0-

 هلامط 8عم 11هزبجمرسعل ظاح آدم عاجأ ظمحللاا ةةلططاثسأ

 1, 250. 11, ة4ش. 618. 111, 412. 97 371. 548+
 دو4ث7. خا 8عاكع هك. ةطاث'ا هلتاع ظعم 110-

 زججيستل عل 8عم "ةلطلملامط 181- ممل[ (16ع2017 )و
 مدلعم كادالذلا1 قلعاسك 111, 321. 71و 9.

 2048. خلطات 8ءاكع 38[هزجهسست عل 8عص "ةطلح

 جلاوط 1-81عةلفصتكا آو 258.
 2049. قىاطاث 8عاعم 8[هزبدصسمصت عل 8عم ؟ةلتل-

 هللقط ظاد1هلهلعا (هل. عاده 1ةلئاعل) 11, 177. 11و
 180. 17, 30. 7و 591. 9711, 1.

 2050. خط 28عام 8[ه]ج وصحت عل 8ص كشلت0-

 دالهط ظا- 8[ةببدتا1 ظوط- ةطعتطذساأ 1و 490. [1و
1975 .618 ,111 .251 

 2051. خىاداث 8 عام 81هزججت 740 8عص ةادل-

 هللقط ظعم 38[عزصتتم 1؟1- فطاعمنت (هل. اظا- ةطلعتت)
 ظا-][عدتوأ ىيا-1عهدتاتلأ آو 514. 11, 627. 7و

60 ,171 
 2052. ىانن1 2ءاج ة1هلبقرتتسصت عل 8عم فاتلح

 جالدط ظلال 0لطت 7, 3.
 2053. هادا 58عام 11هزججس1ع0 8عمص ةطل-

 نلاهط ظو-كجعزمعأ ل, 339. آآآك, 120. 291. 838

 اطاو. 17و 7



 كاد 8 عا" 10

 طممدس ظاحال1هدوزل1 , ناجم ظمحالهلبلعممط لل ءاتتك

 1و 188. 260. 8. 11و 3830. 381. 601. 117,

 2337. 335. 1797و 58.2116. 797, 185. 650. 71و
.5 .261 .134 .133 

 2086. ىاناك 8عءاك» 110هلججستت عل عد - عاد

 طقفدحس 01-11 هعطق 11و

 2087. ةطاتث 58عام 831هطحمت7260 8عءرو- ءاد

 اططمفدم [ظعص 231502طجنز] 20-182 عز01 (معينم موس

 2,ءا:101) 1-81ءانطآلا] 1و 140. 197. 150. 155.

371 .337 .308 ..126 .122 .101 3375 .301 
 2061. 416. 2. 7711و 5

 2088. ىاناث 8عءام 21هلايبجسست عل 8عم 183-

 كطتسص ظاحاكطشللل1 7118 3.

 2089. قطا 8عءاعع 81هطجقسص عل 8عمد ءآ-

 امودعءزم ظا-خزهدنتأ 1, 188. 204. 230. آآ1, 4

.108 .104 .91 757 4142 .30 ,197 .647 
 2090. ةطاث 8عءاك» 31هززحمم عل 8عدد ءا-

 طموعتم طاف ذةصآ1ل1, ؟ان1ىعو 1”ةلئطس-عالعم لل طخأ

 5. 1ةلكطضس ءلحلأم ءمودمسصتموألتكف 1و 3985. 2
.7 ,11 

 2091. خطا عا (8عم) 11هطحستتت عل 8عدح

 ءاطمودعءام ظعص 81هزامسدمد ع0 86-11هلعطقمب ؟ناناعم

 [عكطقط ء7240عط لتعاتتم آو 221. 11, 206.
7 ,31711 .363 75 .357 ,117 

 2092. خطت ظ عام 11ه جس عل 8عد ]طةطتص

 اظا-[طنا] 1ك, 419. 717116: 616 (نطأ "122 - عم - لكم

 2001 اجصت» ءدأل.

 2093. ىاداث 8ءاك 81هطقستسم ع0 8 عم ]طةطتست
 اتا-آ[عامطخمت آ, 280.

 2094. قة 8 ءاكج 110ه]جهصحتح عل 8 عم 1طةطتست

 كم ىةطانسا ؟0هناههدو حاطم ة[هدلمأ» آآ, 2
 2095. ةلطات ظ عام 010ج حصن عل 82 عد 1]ططةطتمم

 كم - ل1 5ةطاتن , الان]جح آانص 81ههلعأع لن ءاننو 1

 190. 318. 377. 385. 494.| ]آو 330. 350.500,

: 70 
 2096. 4طن 8عءاعم 11ه]ج حيد عل 8 عم 1طةطتم

 ظعص آ[كدتجتات 1و, 2

 2097. قطان ظعاع 11هزججسنتعل 8عص 105

 ظا-آعملطقت 197, 5
 2098. قماطناث 8عءاي» 31هطحسص عل عم "اه

 اطص- ءاامطقمو 181- [هلعطماأ ظ1- ةملقلتكأ 111,
.0 ,971 .603 

 2099. ةطخت 8عءاكع 38[هطحسدسصعل 8عص 151+

 1-18:1[هإةللتطا 111, 45.

 كانا 8ءاون 11 جة 0 1015

 2071. كاان 8ءاعع 3[هزطجس ع0 8عد فلل

 ظا-آ[عد1101 كا- آ[ععانأم 8هط-كطقمطت 1, 209 (7).

 282. 11, 414. 587. 689. 111, 413. 17و 7
7 508 .413 37 

 2072. ىطات 8عءامع 81هزيجصمعل 8عد فلك

 آظا-11[ءعتتعا] 7و 1.
 2073. ىطات 8عءاعع 81هاجوسد 2 ع0 865 فلكر

 داماعم 811نصدخم (ةل. 8[ءزرمسفم) لتعاسد آآو

2 ,7711 .101 37 
 2074. تطل 85عام طعم 81ه]جهتات ع0 8عم

 "فووةماط ظا-؟آةعوفمس 11, 81. 711, 0.
 0[. كطتطقط-علح للم ثكلرسع0ل 8عم 8[هطوتستسع0 ظعص

 81[هابددسسعل آكا- آخ ةعاع

 2075. 4طات 8عاج» 810ه]جوسات عل 8عد ه7

 5-85 ءزءدافمسأ [ظاح فهآ21] 197. 211. 381. 2
.3 .7296 .795 ,71711 

 2070. ىاناث 8علعع 81هطجهستص عل ا - هك
.185 ,1 

 2077. فطان 8ءاس 31هلطمسصست عل 8-18 عءئطقلعت
.0 ,117 

 2078. مى اتت 8ءاعم 110ه]لج حست عل عم 8ةك؟تل

 ظام - '[2ةطنس 1, 446. 111و 552. 7, 46. 55.
4 ,1711 .447 ,71 

 2079. ثطاث ظعاع» 18[هلبجسصتص عل 8عم-عاح

 !دلط1 [ظعم - ءاكططقع] 81- 8ةللطت 17و 5
.0 ,71 .469 .307 

 2080. ىكااث 8عاع» 8[هلبجسا760 8ظعم ىانا'ا-

 امال 8م-ال[وةطدتا 1, 5.

 2081. ثطدث 8عءاك» 8[هاطقسمص عل (0ل. 8عم

 1[هزبجسصد عل) ظا-[[دطفعطأ 1اا-815أةصا 1آر .١

0 ,265.711 .262 ,121.77 ,511.589.1377 ,111 
 2082. ىطلت 8عاعع 81هزجوسص7ع0 8عمحعا-

 طمفحم ظا- 201 81- ظدعاتر ؟01ع0 1طصو 0

 لاعاتت5 ], 223. 2091. 8. 11, 029. 1111و,

 224. 543. 177 و 331. 565. 566. 77, 48. 53
 41. 94. 95. 147. 157 الو. 371,93. 9.

 2083. ةاطاكث 8ءلع» 831هطحسصعل 8عم-عا-

 اططوعدم ظ0-طءنلندعستأ اظظاح1*نسعكأ 11, 105. 197
4 .652 ,711 .518 

 2084. ةاندك 8عاع» 1[هزلجوستص عل 18عم-عا-

 طودوم ظعم 1"ننعلع اثا- !؟!ةلجنمسأ (هل. ظ1م-][153ح

 طشسار آو 491. 11, 349. 851. 1و 151. 37
.6 ,711 .355 ,7871 .559 

 2085. كاان 8عءاجع 83[هطوسصعل 8عم- ءا-



 مار 8ءاوع 11ج حرصت 8

 2115. ماا 8ءاكع 11017310104 0 "رمل
 رمردقتت, ناعم ]مد عدوعضتتل لزءانتك 1111و 9
 2110. مخاط يعزم 0[3ه]جهسحس عل 0 "؟01-
 مملم 1.يةطحقط ءاطذمأب 0 ما-104 زن ءادتك ]11و

9 ,971 .155 .149 ,37 .178 
 2117. مطر 8ءاع 1[هلجقست 24 يعور ىادآ

 كولنا 5-1285 عرولتطقأ لو 8.
 2118. ىلا 88عام ظعم 11هزجبورس ع0 85-

 ةللنما] الآكو
 2119. 1[ءعماذ مطل 8عءاع عم 11
 31هزبوسصسعل 8عم ة1كعدلخ هول عزوة 101-1101

 مو-هوطعقما 197, 531. 11, 787.
 2120. ماتا 8عءاكت 310]جبورب ب عل 8ص ءأح
 مووت 8ا-ةخدط هس ما-8ةلئناذمأ 1و 351. 446

 7 46. 199. "01و 497. 711, ٠
 2121. ىلا 8عاكت 1101ج ورحت عل عم 1[ط4-

 ازا ظ1-[عطمز عملا 111, 512. 2
 95122. مارك 8ك 4 [26- ؟ن51

 17و 47
 2123. خطا 8عاكلا 212111 8 عمجعاح
 (نكاطا (مورم قلل ررإ_[مرونكأ) 0 عاتق 111, 0“. مبءانل 1 - طمس 160-151 مءوطخو ال60 1-11 ه1

 197, 163. 8و 77. 83. 971, 04.
 01 مم.

 2124. ماا 8اس 0[1لجهيس ات عل مع الواد
 عمرو معا ماحكم تطأ 11و

 2125. ملا 8ءل (1, 223: ةطاث ؟م1081-
 1ادط) 11هزجوسص عل 8عص آملبجل 8عم ممم

 عومد عا ةططقم 5-15نلا آو 184. 192.6
.253 40 .114 ,111 .110 ,11 .492 

 259. 266. 7و .713 ,711 .168 ٠
 2126. ىطاث 8عاكا 1310ج جسد عل 8 عم 20

 ماد [1عصولفما 111,
 2127. م4طدتث 8ع 1101311240 8 عض 11

 مو-5ن11 آلآ, 4
 2128. ىطا 8عءاكل 110ج مدت عل 80-عاإل 6-
 ررؤو ريف - ةوممون وصلا 1و 245 111, 3555. 7و5

014 
 21929. ماا 8ءاذت 110ج درر 2140 0 ىاكلا

 رماد 11عمعطفمانمأ الر 385.
 5130. مطات 8عاكت 31هزيوسس عل 8عد تفح

 111, 12. 108. ةقان. 640. 1, 343. الد 6 ريوصوو مر كفمأ (8ققأكو عطومعد) 11و, 5ت.
 245. 271. 280. الآ, 42. 15.

1056 
 ماا 8 لع" 1

 5100. خانك 8ءاكع 0[8ه]ججسصد عل 8 ل 15130
 مود وة طاب ؟مناكم 1م 0 ءانتذ [1و

 591. 197, 99. و 66. 521. 711,
 2101. خاج ظءاح» (8عص) 1101ج هر عل عم
 لوو 81 - عطه تل سو -هن003111 1و 349. 7و

,711 .512 
 2102. مادا 8عاحت 8عم 110ج جرت 240 م9161

 قول م1-عل-ةنمن ىو-كهوحنإا 1آآ, 8. 197 215
 2103. مط 8ءاكت 1101ج 114 عر - عا -
 عسل 8-11 عوطعطقلت,ا 0 مرد خم طن ذك. [طص-

 هلووطوتت 01 ؟اتتك آو 216. 225. 29.
 508. 11و 111, 174. 529. 1و 3
 41. 119. 325. 7و 142. 149. 150. 0

 171. 573. لاو 261. 11و 910.
 2104. ىلا 8ءاكت 1101ج حرج 1260 15118-

 1و[, 0 ]ارو - ءزررعممهادذس 15 0

 91ص
 2105. مى 8عاكت 110ج جرسنرد علل ظعص 15118-

 اون, ؟يلوم [[ءاذل“ لتعاتتك 1197و 317. 7و 88. ٠
 2106. مى 8عءاكع 110]ج هر عل 8 عم 1132-

 كانغ آو 0
 ]ومع 0 ىيزنلوااول 15-8طانألل, 0 11 2107. ماا علك 11012322160 0 110-

 [عولخا (ةل را-آعولت) لتعاتتك لو 515
 بناعم ]او مج قزوات5 آو 219. 111 رجح عل 8م ]ار ةطامسم 151 خص وكلا موزر-كطقتتاآو 2108. ماا 8عاكك 110]ج هرب: ع0 0 110-

 120. 7و 22. 955. 11و
 2110. ماتت 8عءاكك 1110 عم - عاج 111 رعود وةطنس [ضاد 1و[ ءعفنصت] كلو 5ك 2109. ماا 8عاكت 1101ج 0121ع04 110-

 ]مرمر آول 0 رجرور" عادت سلما 11001 2111. ةىاطاك 8ءاكت 1101ج جرس عل عل 11 12101231411 رماة 11و 105 طا
 هالينإتجو ةلءانتك 1و 9573. 1آ1و, 300. الو [8عم ؟ةارل-عا- 5212] ريا - [عمرات طل, ؟ان150 1طال- ده112. قطا 8عءاكلل 11 0]ج جرسرت عل 0 0100 107 عاطل
 2115. ماجن 8ءامم 0[1]ب هس عل 6 [0ردقنا 51711, 00.

 2114. مط 8ءاك“ 1101ج قدرت علل 2 عد 0121 8معمد] عاكس رمد ءزز وسع 11و 4
 31-81 ةطأ 7و 01



 1ادن- عااد عما

 2154. فىطاث 8عاس آلدلجوو ظعمص "ةلطل-عا-

 لعاتل اظكاحهصلدلانكأ ظا-8[تنست, تانلعم لطانص 310هزان
 لأ ءاتتك 111, 49.

 2155. 4طن 8ءاس آالوطجت 8عص خطأ 8ء]و١
 طعم "فأل 81-العمصعصت آو 5.

 2150. فلطات 8ءاع الولججت 8عم - ءالج هلع عد

 ظاحخصلهلمدأ, ؟تن1صم ©طقمُذلل لزءانتك 111, 91.

 2157. فاك 8عءاس 8عص الداود 81- 0-

 لست ظا-ل1ةلدلعأ آو 518. 77 100. 8
 2158. ىاداث 58عام الوطجت 8عم 110ه]بمتت-

 دعا طاح عطقت سقت, 0150 1اطم-عددعت»عأ لل عاف
04 ,11 

 2159. فطن 8ع ظعم الذمزم» ظا-لهج مسا
20 ,1 

 2160. ثطا5 عاج“ تكاتك عم - ءالعقعتس

 8ع ظكتكاتكل ظعح 1"هنالَك 1و, 429.

 2161. ىطاك 8عءا“ النكات 8ع0» 15ة1عنط
 ظعم- عاط عطانا 11, 3.

 2162. ثلاث 8عاجت 182- 7ةطلل ظ1- 8دلاعطت
 ا

 21083. 8-1 عءاجرت ال. خطت 0160 ؟ةل031]-

 اذا ظعم ؟فطل-ءا-

 2104. 8عءاعت طظطا- 111511 7. كلعرمد- عل للت
 ىاناتاططحعكدم 8101ج حصحتص ع0 13 عم هان ل- عرس

 2105. 8 ءاكاقماب اآكتلآ خطلقا 11و,

 2106. 8عءاذلت ظاعملا 19, 2
 2107. 8ءاذئوددأ 5. 2ءاةلوصتو] 1. 51 عرتؤ-
 ءلحلام 131هايجسصسصع0ل ظعص 11هلبحسصا77 0 18عم

 ا

 2108. 8ءاعإت .١ 4طن طلط '0اطصتم 18 عد

500 

 21609. 8عءازعط 8ا- 8105عاكلا ا. 1ص
 8 عءالعل

 2170. 8ءاتمنم 11, 48. 111, 54. 7711, 045.
2171. 81151 77 40. 

 2172. 8ءمئلكلال 1. 1”جلعاط)“ - عل - لزد 810-

 ايمسست عل ظعب مانآ طفحتل 501 علم.

 2173. 8عراتث ءا-ة درت 111, 470. 6.

 2174. عمان 810535 عم كاطشلتا 1و
,]1 .401 

 2175. 8عءصاث 05672710 5. كد107 111, 0.
 711ص

 2170. 1طص-عااط عمصتأ ؟؟. خلداتلا هلططاط4ع خاج ءل

 - عا قانا ىلآ ؟1دكدص 8عد 4لنالت .0١

103 

 مط 58عام 110ه عا' 1057

 2131. ةىطت 8ءاس 0[1(ةهططع» 8ظعم ىلنا'ا-

 زعقمزصت 8عم خطأ 50:10 ظا-1عمقلل, ؟01عم 181-
 آلع201 لنءاتتق 197, 1

 2132. ىطا1 85عام ظعم- ءاتماعإولتاتاط 181-

 ]كتم عكا , طمصملقعع 520-عل-لأم ؟معممزتت]8-

 انك 111,

 2138. 4طاث 8عءاك 11هك[013 185 - 515351

 آكئا - 1؟طمز2 , 15ه 131هلعطلاصس» 1105عزصزم 5ك

 لاعاد 71و. 591. 0

 2134. مى ظعاسس ظصحال ءوعأأ 1و

 2135. ىطا 8ءاس سوءا 771, 0
 2130. ةطاث 8عءاك 8مظملعقصأ 7و 5

 2137. قارا 8عاعس ظعص 5ةاأاع آآكو, 40.

 2138. ىادث 8عادم 1[طم-عددذتعات كا -خص له-

 اندت, "0156 1م 5]843 (5. ]طصد 8وةزْزَد 4ةكتعمرموعع)

 01اا15 و

 2139. ةطخت 8عاح ظعم كةلتس 11-1130

 اظل

 2140. فطدث 8عاك 5ةلطس ظ1-آتعدبعماأ 71و
14 

 2141. ىاناك 8عءاك 1طص- عودذصأ" 117 ءملللاتف
.2 ,111 

 2142. ةاطاث 8عاك 5-85 ءلدلخساأ 197, 7
 37و 6

 2143. خطت 8عءاص» 8دطح كاططدطت عجاتت ة. 1ةطح

 511021 7و 0

 2144. ىلاداث 8هاكع 5طعمجذصأ آو 550.

 2145. ىاطاثك 8عءاج» ظوداط- دطتستتا] 2. ةطاث

 1[عاص ةلجت عل عر خلد 0-ع-لج ١

 2146. 1ظردتخ ءاحصحاتستسام فلا 8ءاوع 15-
,197 .29 .14 ,111 .619 .280 ,11 510011 

 7171و

 2147. ةاتاك 8عاج 1-81ةانعرت 11, 9
 1[ مع.

 2148. كانك 8عءاجم ظ(- '[ةطعت 11 - آمئلاتآ

.190 ,1 
 001. م. 7

 2149. كانا 8عاد 1[ - !ة15م35] 19و, 7.
 ن1. م. 17

 2150. ةاطاث عاج 1طم-عاإماعتا 1-11هلطططأاا
,111 

 2151. فطن 8ءامس 181-1705111, 4

 2152. ىذا 8ءاهع ظا-[[5معنإا 571, 6
 21583. 4طن 8عءاع» ظ8ا-1؟:ءاذجتا 1, 1.

11 



 ا

 2200. !ذءدابت» ظعص 15141 الو 8.

 2201. 1طص 8عدطاطما31 7. 4طن العةئاس

 [كطمادأ ظعص فاح ل-عاد صح ءات]ك.

 2202. ]او 8عءواطتنسم 81- 8[ةهعطاتا7] 185-

 ةزاتتلال 111, ةوق. 1[, 146. 37ص, 8.
 2203. 8عءوات ظدعطل301 1111و 7

 2204. 8ءودطغاطقل 11و 4. 9.

 2205. 1طط 8عءووؤذرت ه5. 181- 8عوذةتطا ع١

 مادا ططذمكدم ثلأ ظعم 110

 22060. 8ءاةتابت 7. فلق-عل-لآد خطاث'لب ندم
1 

 2207. 1اطم-عاطعإإفل ؟. ]طمد-عااطدإإافل.

 2208. 8ءانخصآ ؟. 81هلبجصرت عل 8عم لطأا“

 2209. ]ادم - ءعارعرمل53ط 7. كطااج ةكة0

 'ىخلا1 طعم نمل

 2210. 8ءعوذم 5. 8عولص-عاطململع ال. عزت

 ءلحلأم 5. 5طتطخقط-عل-لنم خلطت ا]عةعزسص 1[هلبساتل

 مم ةطاآ' جك

 2211. 8ءعونصس-هالوط 1-11ةصطاتاا 87و 9.

 2212. 8ءوذسآ ممعاه 111, 556.

 2213. 8ءعونتنص 8-11 عمعط عدت (81ةعاجمتقلد)

.58 .789 ,9711 .375 ,111 
 2214. 8عءدجات1 ءةمععات5 111و

 2215. 8عء2ججمر“ ال. ةااث 8اس 0[1]جقستاتت ع0

 طعم ةاطلحلادط ظعص 1اثطتسصس عا ةطائ'العتع

 هز "0طعزلملاهط عم 81ه]طجقسسمت عل.

 2216. 822321 5. 1طص- ءاطععمنما .١ 8ع

 ؟117-علح ل15 11هزبجصح نت عل 8عص 110ج قطط ل٠

 2217. ظل ظااطوتت5 (1. 8ءاانونتك) ظماكمس
 ءل-لأد 11-181[هصدت اكاح 111ه 180-عج نخلق 11و

.2 .710 ,9711 .587 ,111 .121 
 2218. 81طآ رصماع» !ةهلاطلق عا ةلثح "فانلح
 يدعورسعل# ظعص هلأ ظعص 11هابهستست ع0 8عم

 4لدل-عم-ممتجتس ظاح]ل ناط عاود 11و

 2219. 810مدز (ابديب) مطتاه5هماطاتق 5
7 37 

 2220. 8زاعنأ 7. ظمرعطتمس-عل-لأ5 ىاداث'اع

 اجدكوس 1اطثلطتمت 8ع 0080.

 2221. ظزاخلا اة - ظشسصا 111و. 47. 11و

08 

 2299, 8زعاإن ح ظزرءوكأ ؟. 10

 زجعرر طع خلأ [ضصعمم !1[8هابجسص عل].
 2223. 81:1 عنأ] ح ظزععتاا 7”. 1

 عم طلع "فلآ [ظعم 81هزجمسصلت؟0]

 1انرد- عااد علصخ 10058

 2177. 1طص-عاطعءمصخ. اظظا-1[1ءرتة]طععوزتأ 97و 41

 2178. 8عمصخجوت, ممعاتنعع 11411 (ةهل. اآكطقلل)

 ءمعممرطتت سهأان5 111, 267. 11و 7

 2179. 868031 5. [اندهحعاط ع "001 ك7. 81هلبجتأ

 هل-ل1م 1[هلبجصت نعل 18 عد

 2180. ىلا 1طءجءعاعءتثأ ةفطلولاوط ظعم

 كلجرسعل, ؟تاجو 11ن1-عل-لتم 1م-1عوعال لذ

 ءانتك آر, 349. 17, 261. 4460. 7, 23. 249.

 528. 11و, 121:6 123. 164. 195. 291.2 8

.48/4 

 2181. كانا طءمعاتأ فةان0ةلاوط 8عص 110-

 جمستصسعل اطص- ءاقذلطا 185 - 53501 181- "هنن

9 197 
 2182. ىذا اذ عععاتا [1دمدسص ظعص 1101ج هلنح

 نعل اكا-]ععدكذمت آآ, 6553. 711, 2

 51883. 4لرت اد عئءاكتا 8 اددلملاهلط عم 11 ءالعت

 انا-8دعط20301 9”, 0

 2184. ىادت اد ءمءاعذأ

 ؟ىادل-ءعم-صداجتس 111, ك4.

 2185. ملط !اذءعاعتلا 81هزججسا7 ع ظعمص

 تكلجسعل ظعم 81هانهسصمدعلأ ظا-1[هدعاما 1[.

 2186. ىلا اان ويتفاعل "0مقع 8عم 1انرتةطتصت

 الرا- هخا1عكا 7و
 2187. ىاداث' ]اد ءمءاعتا 53 0-ع0-ل1ج 8101:01عاخ

 1انرد-ع5و5و]911 7و 7

 2188. 1م 82ءمءاكذا

 110ه]جوردر7 عل عد 12530

 2189. ]او ىادآ'[طعنءاتتا آطآكو

 »2190. 8ءرءائعاتعطخص ا؟ظا-آذصالتا 111, 3.

 2191. 8ءرنعاطومت عا 1و, 0.

 2192. 1انم- ءاطعءطقس كه. 1طص 8عنطقص اي.

 كاتطخاد- عل-لتسص ىطانئاكحناب خلجسس عل ظعص "فلك

 51938. معرسةككا 1. 5]عصت5-علح للم كلان

 للون 31هزبجسصت عل ظ8عص فل لح علل

 هوو4. زطم 8عدنءزذم ؟. خطتئا]ج هلععمد فلنل-

 هد-وعامصت 8عرد "ىادل- عت

 2195. 1اس 8ءعص !. 1طص 8ع

 3110هزيدسصا7ت عل ؟ةطقحالمهاط 8عم 8ع

 21906. 8ءروذت 15!-1عرتاععدا ]آو

 5197. 8ءعرجذلا 1٠١ ظاسذلا .١ كا عيس-عل-ل1

 ىلا 81هزجوصستت عل اكا- آخ قفلت“

 2198. 187 6عووجأ (1. 13 ءووولز .١ "فلل هلذانتك

 ىلرسعل ظعم 1[هلبحصت 70

 2199. ظعواتل» ظاحخصعتس 111,

 810لجورت ع0 5ع

 ؟. ىةطأت ةللولاوط

 كادت



 8مهعطقم-ع0ل-ل10م

 2242. 86011>عز5ؤ1 7. 0)119- عل - للم ىاناث'ا-
 [علخ 1هددمتا ظعم ]1طةطتص.

 2248. ظوالععتسا .٠>  "فلعم-عل-لأد 5ةلئلج
 ظعصم كزنز - عل - للم "0صقتت _ ءأا 3عاذل-عل- لل

 فطل- عدد ةطسحم ظعص "0صمع _ ها هزرمز-ءل-
 قلتم "نصدق ظعم 8قففاذم 8عم 051[1

 224/4. ظشاداث 8هصتص 1210هطممد7ع0 8عم

 فلطل- ءا - ةهلعر ؟نلعم آانص 11ةززط لتءاتتك 237
.104 

 طظمصلفس (ظعم 1؟1دصال) 11, 7.

 ىطاث 8هدلح 111, 25
 2247. ظمورعأاع ظعم آعطمتو ءلاز0ل 111, 67.

 2248. 8مهطخم ءا- هتسنصتو "طم 8عم

 فالح ءا- هقام ]طم 1[3ةععطر ةئانلعم 1105-11 هد.

 ؟ي[هوقص- عل للم 81ةضاجتم ى. 50-185 185 كاد ءطقل

 ءا 530-عل-لآ1م ظوطحكطعطتل لتعاتتف آو, 158. 0

,1397 .328 ,111 .508 .557 .207 .189 ,11 .389 
 107. 262. 355. 356 طلك. 859 طلو. 66 6

 60. 61.2 77.2 78. 106. 109. 111 71و 7

.40 .3715 .340 

 2249. 567310 ظهرضطخقمس-عل-لأص 197, 0.
 م

 2250. 80طقص - ءل - لأم

 "01د 17و 02
 0[. ظمضطقم-علح نم *0طءلحللحط ظعم 8[هطحسس ل

 2251. 8مهءطقم-عل-لآم 50-15 1-11 عادا

 فاططل-ءا- ههلت طعم "رمق ظعص خطأ ةقطل 37و
432 

 2252. 8مهدراطقمس-عل-ل1م 4طن عل عم هان0-

 ةللقط 185-كنسدذمأ 11, 189. 440

 2255. 80هطقم - عل - لأم خطستعل 121- خر

 2عمزلما آ,

 2254. 8هضطخص-ع0ل- لذ ثلاث ؟خل1 51-

 1امدمم ظم-اا طءاددلطا 111, 321. 37717
 2255. 80طخص- عل - لأم 191- 86ل1 1|-

 طفلا 971,
 22506. 8مهدطخس-عل-لتم [ةطتت'ا؟هلطل] 310-

 طقس عل ظعص 1!"عزالتع ه. 8عم ةطستتع0 5-15 عد

 لكعمل1 111و 3206. 197, 284. 77, 170. 71,
855 

2. 

2240. 

 '"هطلدلاوط هاد

 01. ذتعنز - ل- للم ةخطش '[[ةطنع ةئكهانوسسعل آنعم

 قاماروسسعا ظعم "قطل-عم-مومطتل 5-1325 لمح ءهلل

 2257. 80هراطذص - عل - لأم قةاداثئالجهكدم "فلآ

 ظعم ىانآ 8عءاك»“ [قعم ةةطل-عءادز ءانا] ائا-ة[هرن
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 2224. 1 (ىفورميلا ح ىلاوملا 1و 154.)

 4طن ءعااطنم 81هزيهصصت عل ظعص ةطتصعل 151-

 8اس

 2225. 815341 1. 5طعسود-عل-ل1م 81ه]طجقمت-
 1160 ظعص ىةلجنت ل.

2220. 81511 71, 9. 

 2227. ظزولم ظعم ©6طتوذلط ظا-81ءرتعكأ آ1و,
.5 ,7711 .109 ,397 .18 ,111 .578 

 2228. 8زوطع 8ظعص "0صتقتت 11و 4

 2229. ظزوط» 8عم- ءاسعاأل ظا-11 51 (.
 131عرددأ, 821ةكأ) 1-851كمل1 آو 220. 11و

.05 ,7711 .109 37,0 .685 
 2280. كلت ظزوطت» ةصصضصت 8عم 0 اطستم
 الا - ظوورت ظا - [ةضاطت, طمصم 1ع كزاطقحو ءزط

 ه0 عاتهاتطتسفلاتق آو 98. 105. 1406. 446. 11, 90.

 281. 579. 111و 350. 57, 30. 97. 179. 56.

.40 ,71 
 2281. ىثاناث ظاوط» [آ5رتنن1 ظعص "ةطلحلاوط
 ظاح[ءامطقمت, طمصم نك اتعع ةعصصاتجتت لت عادتك 1387و

.9 ,1711 .47/1 

 22832. مانا ظزوان» 0121134 ظعص اطتصمو آو

 480. 11, 5. 111, 96. 97 طلو. 619. 3837و 1
.39 ,5711 .97 ,97.371 

 2233. ةانان ظزوات 110هلجب حسم عل ظعص خلد عل

 طعم 1[1دصصسخل اكاحف مدس ؟115ج0 1:0 - 2ةناقطأ

 لزءاستك 1, 185. 288. 11, 591. 111, 384. 1377و
.85 ,397 .119 

 22384. ظزاصضلع 111, 97. ىلا عدمصس ل هاتك 71و
97 

 2285. 1طم-ءاطزإتلع .١ اكهطوتش طم 8110

 2230. 1طص 80]ع10 11و 2

 2237. 80ل]ءادؤرلا ١> ةطلت ةطلحلاوط 116-

 اوت عل ظعص ]اةدصدأأا _ ءا ةططلت ؟خذلأ [هدعلم

 ظعم آلهلجوتت _ عا ]ناطق عل-لتقم 1ةطناخ 8عص

 ملبن عل عا 0)113-عل-لأم ىاطث 11110

 كةلجنا» ظعص 821هابمتتت60 عءا ثكطأت 10
 81ه]زججردت 160 8عم خلجست عل.

 2238. 8هاكطقسر الاتاعم 18311 ةلندطخط
 لزءادنت5 111, 9.

 2239. 1ادد» 8مهاطاج عوطتتام 1987و 2.
 2240. 1آاد» وااطذم ال. "ةلق- عل - لص كىلت

 عر 8هاطصت

 2241. ظواطتصآ "2. فطن "ةطلولادا 110-

 طمصستمت عل ظعم 11هلجقصت ت60.



801130-0-015 

 2269. 80ه:طخم-علح لتس 1ط؟نطتمت 8عم "خلد

 8عمر ىطا'العقدزس 1[هلججست0: ع0 ]طم 1*عنابتنتم 1!

 المكم ظاح[علعصت 11و 181. 111, 240. 17و
15 

 2270. 805:طقص-ع0ل-ل15 1طعةطتس اكاحآكطقح

 11 ظا- كل عسا 37 10١
 2271. 80 :طقم-عل-ل1م 1ط:ةطتس 1طاطم آكلة ]1-

 مقص ظا-8ةلدتطت 111, 7
 2272. 8مرطقم-علحل1م 1اطعةنطتسص ظعص 110-

 طوس مت عل 11-11ة1عادآ 120051-11 1-1851آعهطقتينطأ الو

 257. 297. 411. 418. آ1آ1و 389. 612. 17و

.25215 

 2273. 80هعطخم-عل-ل15 1ادءمطتس ظ8عص 110-

 طمس ع0 آ1طصد 1عموجوتست طظاح]ةه121 آو

 2274. 8مهرالقص-عل-ل1م 1ةطتسص 8عم 110-

 طوس مب عل 8عص 1طقلأتلا 11-181هلعطأ, 150 5لطإ

 لاند - ءا هز عصآأ لزنعات5 1و 3608. 11, 188. 2
 525. 111, 621. 1797و, 59. 60. 285. 71و 54.

.28/42 

 2275. 8وطقص-عل-ل13 1طائةطتم 8عص 110-

 جوست عل 81 1[كمذصت, ؟نآعم 1طص لعصط3 ه لأ ءاتتك

,7711 .346 ,11 .157 ,1 
 2276. 8هدنطقص- عند لم 1طعةطتس ظ8عص 110-

 طحسصت عل ظعم مطا'امعاعةيتس 151 - [عمممامأب

 ؟اناعجوم 5(-1'ةكى م51 لزنعءان5 1و 236. 17و.

 2277. 805:طقس-علح لم 1طةطتس 8عص 110-

 اطججصت مت عل, 1ع 1طم-ءامصاتهلجلبتا لتعادتذ 11و

 8331. 6035. 7711و 735. 6.
 2278. 8م::طخصس-علح لزم 1طةطتصسصت 8عم 810-

 طقسا عل ظم-1عوعاأ آو

 2279. 8مرطقم-عل- للم 1انعخطتس 8عم 110-

 اوس عل عم ةلطأ ذطعتتأ ظاحل101:800عوأ آو

 258. 358. 11, 533. 17و 2.

 2280. 8يمرطقص- عل - لزم اطعةطتص عم

 131ن5دذ ظا-حسطذعأ 1, 411. 17. 16. 151. 49.

4 ,571 
 2281. 8ونص -ع0- لزم 1طدةطتصل عم

 310153 ىعح 1111351 ظا-آععنعاكأ 1, 284. 401.

.239 .208 .105 .47 ,111 .6533 .371 ,11 

2 .66 ,3871 .497 .308 .300 ,7 .439 ,197 
4 ,9711 

 2282. 8مرطخم - عل- لذ 1طعخطتاو» 8عم

 310534 1:-1"هرتهط01051 1, 284. ا7آ, 3.

 18 601:132-ع0-10 1000

 عاطاسختما 11و, 23. 206. 567. 17و 308. 7.

 471. 482. 17, 436. 502. 71, 134. ةائلل.

,17711 

 2258. 80 ::طقم-عل-ل1ه ىاداث'اطجوددم 1اد"ةطتسل

 عرب "0م طا ز ابق 1ك, 120. 278. 285.
 8323. 345. 386. 417. 421. 4/40. 4/142. آلاأو 3.

.21-75-02 .210 .88.89 

 640. 111, 234. 335. 475. 644. ]آل"7و 1

150 20 3 24 271 2205 21407 1227 

1/701 :022 25152 575 95520 229 4628587 

016 ,711 .858 
 2259. 8مهرطتم-علح لقد 15عزلع» 8عص 110-

 اطهسات عل 11- 11ع»عوبأ لت5دءلمانلدك 1ءااقعذمت#

.1588 75 .400 ,117 

 2260. ظمورطخم - عل- لآ1م 1طةطتسص 8عم

 ؟فاطلولاوط 11-81هزعس 115-11 1ك, 0

 2201. 8هءقم- ع0- لأم 1ط”ةطتص عم

 ىادلهلادط 1( - '["جنفطم ]و51 15:0 - طلصت عوطلبا كاع

 11151 7, 0١

 2202.  ظمواطخم - عءل- لأم 1طءةطتسص عد

 ؟ةكارل- عا - اهزأ[ ه. ظطعص نطسعل 1ظ8-1ةكئصأ آو
.0 ,17 .149 ,11 .237 

 2203. ظورانخس - عل - لثص 1طعةطتص ظعم

 ؟ةال-عم-ملجسمس 151- [ك معاذ (5. ظا-آكعانك) آو

 28اي. 414. 19و 4.
 د>04. ظمهطخص-ع0- لأم 1طءةطتمصمت 8عص

 ىليردعل 1 ظ8عززاتت 111, 0.

 2205. ظورسطخم-عل-ل1م 1طكاطتسصت عد ثلجح

 ع0 ظعح 31هزطججسس عل 8ا-11ةلعادأ 1ظ11-1ةداععأاب

 ؟انلعم 1[طصحعاصتمأ13 للعامك آو 291 طأ5ؤ. 468. آو

 218. 408. 454. 111, 107. 222. ]ا7و 7. 52.

.1 .772 .664 ,5711 .434 .8349 ,771 .528 ,37 
 2260. 8مرطقم-علح لتم 1اطعةطتس 8عم ةخلأ

 معمم ةلجمص عل ظعم التعج10ل 80-طعت 1-181عةلت

 ا

 2267. 8ورنطقم-عل-ل1م 1طعةطتس 8عد فلك

 8:0[1ل-طتسعوالعل, انااجم 1اذه "فلطد0-عاهلجاع لعن

 1, 156 طذو. 11, 247. 111, 426. 440. 3771و
 169. 289. 8390 (ناذأ 1اد»> "ةلد0-عا-]جولعلع ماه

 ىتاناك ةاد0-عا-]جولعلع !عععدلاتنت ءوا). 490. 11و

924 

 2268. 8مهرعطخصس-عل-لنصس 1طصنطت»ا 8عص لعد

 اذ1- علحلأس خليبسصعل ظعص 810ه]بجست عل آةا-1ع؟ط0-

 زعرلا 8ا-11علعصأ آو, 240.



 8 هرناطةمس-ع0-لزد

 2296. 8م١طخص-عل-ل1م ظعص 1[ءعمصقل-عل-لتم
 طعص 1آ1هدصعتل آو 504. 1797و 7

 2297. 80180-ع015-0 8عص اكطتلطل' (ةلع

 طعم 8؟ةلطع) 11, 80. 5206. 528. "11و 0.
.002 

 2298. 8هطقخم - ع0 - لثص 11ةلجت110 8ع

 مطعم 11و, 505. 71,

 2299. 8هرتطتصس- عل- لأم 11ةلجسسال 8عم

 ىاجصت عل ظءعص ةطل-ءا- 5212 11, 9.

 2300. 8هدتانخمس - عل- لذص 11ةطسا0ل 8عد

 05 ءنلحللهط 0-81هثلت ظا-11عةعطت 111, 68,
 2301. 180:طقص-عل- لزج 81ةلطجسا؛ 0 8عص '13]-

 ءل- لام ىطسعل 8عم 185 - ولع ظذطع ةطعطأل
 8هدطخس - ءامتست8 فلل - ءا- كمنتج 8عم "0طقن“

 ظعصم 11ةمعط ظ8-81هلعطخر, ةلئاتك ؟؟ةاهتف 55-5

 سوات - ةطعط10 ؟هدذنس - ءل- لثص 111و 328. 5
 (5ةلجنط 81-81هططتا). 1797و 472. 37, 481.

 11مم 432 طلو. 711, 7

 01. ظدحطقم - عل - لم ' 0دمع ظعم 11ةسعان.

 2302. 8هدتطتس - ءل- لثم ىاناث'اسع ه1 خططح

 ع0 ظعص 2لةمتع ظعص 1ةطلع اظ1- 1[هدعتسآ ]لو
3220 

 2807. 8هدادخس - «ل- لتص 11ه]جبجمت7 ع0 11و
.481 

 2304. 8هدطقصس-عل-لآ1د ثلاث 110]جهسست ءل

 1طمخطتست ظ8عم "مدحت 8عم 1طةطتس 75-191 ان عت

 1و 175. 2068. 374. 496. 11و, 245. 9.

 281. 313. 388. 8. الل 2411257 2

502. 5851. 117, 43. 230. 244. 534.535. 559. 

 77و 18. 105. 170. 7971و 134. 150. 2

.7 .445 .410 .409 .324 .208 

 23035. 8هدتطقم- عل - لام 81هزجمس ع0 8عم

 تطأ 1هابقتع ظا-11ه1300ع5أ 771, 7

 2306. 80هدطتص-عل-لتم ه. كطعسس-ءل-لتم

 81هطجحوسد د عل ظعص 81هزجوسصت ءل 8عم ]ءاطنلم» 11-

 م45ع01 150051-11 ه5. 11- 810130053 ه. ظاد

 81310151 ظا- 0طقت] 1, 202. 213. 277. 3

197 .607 ,111 .641 .612 .477 ,11 .448 .412 
 300. 340. 17. 10. 204. 550. 578. 71و 5

.8 ,11 .435 .429 .205 

 2807. 8هداحقم-عل-لآص 110ه]جحست ع0 اثعم

 1[هاجحصسعل ظمعلل وع 1, 303. 111, 398. 7

7 .5 ,771 .603 .470 ,737 .471 .442 .28 ,1377 
 (30لت نس“: ةطانااعلطقتلا). 85. 185.

 8 0هطقض-60-ل1م 10061

 2283. 8م:طقم- ءل-لتم 1طةطتصت ظصعللان '-
 سقما (هل. 1طم-عدصم طفصت) 11و 532. 711,

 2284. 80رطقصس-عل-لأم 1طعةطتصس 8عص 50-

 !ةنسذص 81- "كفا 1977و
 2285. 80ه:طقس - ءل- لأم

 171711 ظ1101:300-1عو1 71و 4

 22806. 8هرطقمس- ءل- لثم 1طصةطتص 8عد

 آلتفانأ 8عص ةطل-عءم-ةلجيسمم 1]113-11ءادآ, 0

 1طص-عاطةصاولل لذءاس5 آو 213. 11, 495. 111
 83714. 17و 9

 2287. 8هرطقس- عل - لآ1ه 1طعةطتس 8عد

 صنم كاد 8ساعطخس آر 210. 197 443. 771,
 2288. 80هطقم-عل-ل1م 4طدتث 15طفلع 1طاةح

 طلت 8عم "4لط0-ءم-ةطسمم 8عم ]1طءةطتسص 8عص

 ةهطعطاوم ظعص ططتوق ظ1-1"عدذص 10-طتس ءوطلتتر
 15ه ]1طص-عاةعاطذلطج للءاسك آر, 362. 411. 11و

 6. 134. 432. 437. 111, 105. 352. 394. 17و

 3551. 408. 448. 450. 17و 357. 771, 46. 60

.4 .039 ,711 .145 

 2289. 80::طفص-عل-لآص ناك 15طفلع ]طانقح

 طخس ظعص خليسمعل 1م-ظماملبا 5. 82-8013331

 (31. ظم-اظمسصصسست) 1, 164. 11, 375. 17و. 5

.06 ,7711 

 2290. 8هعطقس-علحلآم خطت 15ج3لع 1ط2ة-

 طتصسص ظعص 81هايجسست عم 120-طزسص عذابا 87و 4

 2291. 8هدطقص-عل-لآم خطت 1513لع 1طدذح

 طتس ظعم 11هاججس عل ظعص ةلقططستتل 1م هنأ
 اكا-آ[عمادعزاطذات 180-طتسصعوطابا 1و 370. 11, 9

 288. 492. 111, 74. 414. 1377و 566. 567. 37و
.9 .663 ,1711 .350 ,171 .644 .226 

 2292. 80هرنطقس-ع0-0ل1م ىاناث 15طقلع 1طانذح

 طتصت ظعص 81هلبهصت» عل 5-15 عذلئودكا 115-11 عا

 تطأ 1و 353. 11و 642. 3”, 185. 410. 6711و
201 

 2293. 8هرتطخس - عل - لص 151- لولتزءاا (ةل.
 ظا-لانز عز 1و 8.

 2294. 80طقس - عل - لأم 1طط 7ع38 37.
 ظمراطخم- علح لزق 1طءةطتس 8عد 110.

 2295. 80طقم- ءل-لأم ه5. 8نس- عل - لكم

 مطن'ا]عةئتس 11ةلجسساتل 8عص 1كدصتد 8عم 25:

 اد[ عحصفخما اح 1[هلبسأر الانلعم 1نخز ءا-لعمتت لتح

 ءاننك آو 370. 515. 11و 47. 338. 377. 17و

 186. 275. 310. .2 .298.299 .115 7١

 1طخةطتن» 2عم



 123510 8عم ؟خذاأ

 2827. ظانصا .٠ '[هلجت- عل لأم (هل. 110ه]ججت-

 ءلحلام عا 5طعمعأ-علحلتم) مطتت'ا كططقم خليص عل

 طعم ىةطاأ'اطجحدوم "ثلث.

 28328. 8ساطعطخ قست 111, 267. 711 7
 2329. ةطاث'اطان7سعزلا 7و

 28830. نكات 5. كطتطقط-عل-لأ5 منطجسعل

 ظعم ىطآ 8ءاجع  ءا 5طعرعأ - عل- لأص ةطث

 "فانلدتادط 81هزطمسسعل 8عم 5250 50-0351

 2881. ال2101 !1/و 5

2 

 23832. 01عممعمع (0هلتسصتتمس) ال. 6

 2333. 01م موته طاماعصفعأ ةلتد 111, 2.

 2334. 00 مك5اهصاتضاتك لو 72.

 2885. 3ك 111, 9.
 2836. ]طم دم (7) 7. 1عماط-عل-لتم ثاددت

 عام 8عم ةلجس ل.
 2387. 1طص وهل]ج11ع ءا- 10 ان. 12]170-ع0-ل1م

 110هزبجمت نعل ظعم "فلآ

 2338. 5؟عدزضتع5 كانرصلت 15 ططةصقم 1طاةح

 طتصمفماطخ آلآ, 540. 551. 554. 557 طلق.

 2339. 2كمآ ال. ثطا فصلت 000

 8عو 10.

 2340. طدمتعا (طةصتوتفل) آو 388. 11,
,71 .68 37 .479 ,111 .402 

 28341. ةسزدطسعم0 ل. ةاطئ'الآجحكوم 2ةح

 ماكاس عمل ظعد خاج عل.

 2342. 1طم طةصاوت1 "1و. 0

 28343. 1طص 1ةمتوذل ال. كاد عصقع - عل- لكم

 ةطخق "فطلحلاوط 831هليحسصت عل 8عم-ءالب هلع عدت.

 2344. 1ةهلعمإمت . ةانت'اابهعدم "خلأ 8عن
0131 

 2345. طقضصسمت ال. خطت ة[هلجحمت 7260 ؟ةاطل-

 دلادط 8عم ؟ةاططل-عرت لج

 2340. اططةحنل ( طشنثل, 822110عد) آ1آ, 439.

 462. 111, 540. "و

 28347. نكات ظعص "فلا ظل-]ءاهطغصآأ 1ا2-
 1طن 1797, 47. 71, 148. 49.

 8مواطقم-عل-ل1م 1006

 2308. 8هعطقم - عل - لأم 811ه]جهرت72ع0 8عم

 11هاجحسم عل 7-82 عاما "ا [[هدعلزما ةلئادك كطعتاعطت

 11هاجوسص عل ظ8عص خان ىاس 1 نصنل21 937, ٠
 2309. 80هطقس - ع0 - لأم 11هزجهنسات عل 180-

 21ةعنطلا 171, 1
 28310. 8وءطخقمس-عل-لزم 1عق5 طعم 1؟علط

 معمم كدلك 1-1:1؟ععسصخما 1و

 2311. 8هعطخم- عل - لأم "011ع10دلاحط 8عم

 31هزجوس 0 عل 11 - 0طعزلعات 1هطحةطعسأ 1-11” عم-

 عطقصت, الانلكم 0-11 لتعاتفك 197, 169. 7و

“7 ,971 .576 
 0 8معطقم-ءعلد لم ؟ةطلهااهلت 181 0طمأ - ءا ةطت

 3كمردسسعل ؟خطلهآلامط ظعم 81هاجهستسع0 181-

 1”همعطقمأ ظا' 0ط عزل

 2312. 8وطقم-علح ل10 0صمقع عم 8[ةهعط

1 ,711 .46 ,117 
 01. 8مدطقم - ءل- لثم ة1دطستتل ظعم 1[ - ءل - له

 ةطتسعل.

 2813. 8ووعطقم- 60- لام

 ةطااسعأخ 19و 371. 3971 1
 , 28314. 8مهراطقمس-عل-لآم ظوط- ةطقعطتتلا ٠

 مطتت 1هزطخلع 1طءةطاص 8عم 0.

 2315. 8هرطقم - عل - لثم 8عم ؟دتكاتل ظمح

 115 71و
 2816. ظوءطقمس-علحل1م ]طم 1ةوطتعت (ةلع

 مط 2[1دطتعو عا ظعم ىخطأ ؟جوطتم) ظا-01 عائل

.665 ,7711 .369 ,771 .228 ,11 
 2317. 8مه”طخم - ع0 - لأم 182 - 7عممتتزأ 11و

74 ,79711 .825 
 2318. 8مطقم-عوطعط عه 11ةهلجصتل 82عم

 كول - عورمط عمه ظا- ةجيسععا "0 عأ0هلاحط ظاح
 ح1دلططاتطا 71, 458. 711, 980-

 28319. [طصحعاطمعطقص آظا-8[هدتدأا] 7. 333.

 2320. 8موملحا 7. 5طعسصع-عل-لأم ةطتت'ا-

 ؟ططخع نليردعل 82 ع»

 2321. 805عرولا 17, 573. 1711و

 2322. 8مهدافص ظعص !1هابهسس عل 111,

 2323. 012351[20 .٠ خطت“ 1س

 ؟ةطلدل1ذط ظعدح 11ج حصص ع0

 2324. 80ءزز1 7. للعسل - عءل- لأم ةطحت

 آه ]اعنا اطتكاتأ»

 2325. ظنعطمت1 17. 103 طلو. 471. ال11,

,529 

 2320. 8ناعطخس 1. ظوعطقم-عل-ل15 !طصقح

 طلص 8عمد آلتكانأ“

 ةطاتنذدوأل آطم



 1[ عرض

 2373. 1ككالاتل1 11و

 2874. 6ةجع ا. 8 ءزرت- عل-لتم خانات 8عاخ

 "ف 011515 8ع 0.

 2375. 1ط0-ع0037ع 2. خطرت عل 8عم آلاتكاتأ

 2876. كاطعزاءا - ءاتداخصت 7 عاتطةعط230عط

 11هابدست ع0 1[عدصل1 11 543. ؟اناجعو 1 عاوأت

 ل1 ءانتك 501.566. 8 عدد 111 ةلجردحات ل 8 عد خلجات 60 4

 نا. آطم-ع0ل0عططتعاب 4 ,'١]

 2377. 1ءعءاداد3ث] 11و 7

 2378. 12عاداداث51 !. 2عادتتس] ؟. ةطاث 76:0

 ؟ةطلحلاول> 8عم "قنا

 28379. 1 عادانثم ام. ةلعزسد - عل - لتم ىلا

 اهكدم فلآ ظعم 0737

 2880. 12ع0ع]» 1عءاعاتآ ١ 1آ[1و 152. 2ءلعط

 ظاعمل1 111, 412. 75 08.

 2381. 1ءلعا آ[عطو]1]و 5. 1عمتتنط 2ءلعط

 .٠ 1ع - علح لأم 1اطسةطتمم عم آلدلعاطفطت.

 2882. 10-ع00لعءططقم 7. ةاطاث 110118111111

 5310 8عد 81هطةسءا

 23883. 1انم-عل-0لعزطوعط 7. ؟؟ءزاط- عل- لله

 5. 13]-عل- لأم فلدل-عم-دوزجسدمم 8عد خلت ظوطع

 كا عزة.

 2384. 12ء1لمج عيدا ال. ةطاث 8 عاج 3101:321-

 1160 8 عم-ءا كة.

 2385. عءئاعرم] 9. كطعصم - ءل- لثم ىخطدات

 1طقلدأا 81هلجبحسص عل 8عصد ؟ةلطل- عادت ءانلك

 2880. 1 عءزاعرتتت 117 282. 7” 0.

 2387. طعزسا 1٠١( ظعتصستر م. لعيصؤل- عل-لتم

 81هزبجست 2 ع0 8عص ؟ةطلحللدلط 8-11 عطل.

 2388. 1ءانلعاثا] 17و

 2389. طعتا .٠ ةلد0-ءاح هعلج ظعم قل علل

 سداح كطقل2أا1 ها 590 - ءل- لأد 500 8عم

101 

 2890. [عءاتطحح اع 7. 81هطق02027عاد- عل-لأو

 تطل - عد لبتس 8عص فلل 1:ل-طنسس عداتآخل.

 2891. 1اذم-ه00ءالعلع 17و 477:
 2392. ]عا 8نرةق0ع» . 81ه]لجحست»ع0 اظظاح

 8نراوعكلا 6121٠

 2393. 0عازآ 7. كطعيسود-عل- للص 810ه]بهصت-

 ردعل طعم 8ل1هابحسات عل 150- ءازأم

 2894. ]عت ضلآ01 ؟. 28علض-عل-لأو 310-

 ارهسصت عل ظعح ثلدأ 8ء]كل“

 2395. علا .٠١ [ععربذا- عل لتس 810! هيصح

 016ع0ل عد 14

 مة ثساأن0عات تانك 10063

 2348. طقكاتل تسصاتوعءادعصات5 آو,

 2349. 1ةكان0 ظا-8ةلبنا] 7و 2

 2850. طةحكاتل ظعم ىطا'لطعوذس هلأ كتف

 1ةنمعاناد 111و

 2851. طةككاتل ظا- 1م وتلا ءةععاتف آ[1آ, 5.

 2852. طةحكتل ظعد 11هوجوذم ([1ةفدتس7)

 5. 5ماعاصسخمص 8عص 8دعدم ظاحخصلهلانكأو, 10
 آاد» ل01]01 لزءاننك 10, 133. !لآكو

 2353. 1ةككان0 8عص٠ ءعاز تنل آو

 23854. ]ةحبان0 8ظعصم 1[؟دلجلمصت عد 501ءأح

 فص ظا-1ذجأ 8-81همدتأ 81-11ه]اجهطاطأ“ 7و 18.

 2355. طقصانل ظاحال1دعاتساد] 17و

 2850. طةكنل ظعص 831-181ءاتاع عا-81ةصكاتن'
1 ,111 

 2357. طةككان0 11- 8100865 ءنعت] (11-

 كلاترسأ 97و 233. 711, 2
 2358. 1ةككاتل ظعص 810هلجبحسست عل (31.1110153)

 10-1 عمت 1, 157. 167 (ةطات 5هاعصخم). 11و
.5 ,9711 .451 ,197 .384 

 2859. طلكانل ظعصم 8ةمزر» ظاحخ عطل (ةلع

 عاده عططوس) اتا-ة1هددونال 71, 397. 9711, 0.
 2800. طلال ظ8عح 0و“ 7و 0

 23601. طةكحكانل ظعح "همس 11- خصافلكت

 80د ططقتتا 1, 178.274 طلع. 11, 60.260. 111, 50.

.6 ,3532.911 .320 ,171 .578 .545 .500 .117 

 2302. طةكتل ظعح "ممتع ظعم 5ءاصخم

 8ا-1ةرتدأ 17, 04
 2303. ةككاتنل ظعس 8عدطا0 1, 9.
 23604. اطلةككان0 [فدطحكط عك ةتأ 7. 5

 2305. ننعم 8[-1نجتأ 1, 20

 2300. ىثطاث 8طقةحصسانل آآكو,

 2307. ىثطلت طةصسنل ك5هاعزسطتم عمد عاج

 هدا ذلط 8-85 عز ءواقصت 111, 28. 32. 34. 35.

.(9) 84.91 .36.59.63 ,447.7 ,1797 .022 .230 
 150. 157. 174. 521. 682. 71, 290. 1711و

 2368. قادت طقكحكتل 5هاعأطتم عم 01د
 (؟هلعوطو7) ]ص

 23609. مانا طقضانل 18[-7'عويتلل5أ 2. 50ه-

 اعزردنأم ظعم طقكاتل 1-18" عجنلتذأ.

 2370. 1طن 8ةككانل آو 298. - 11آو

 28371. 1انم ىلانآ طلكالات0 7و
 37. طئاط. 001355. 2و 5. 0

 2372. نكن ل1 1. 81هابمس تن عل 8عم كذخلآ

 طظعر ةليسعل.



 از 0-ع0ل-ل10

 5421. ططتوة-عل-للم فطل- ءا - هعاذ 8ظعم
 11هاجج مدت عل 12-151 111, 6. "71, 4.

 2422. 1اطنوق- ءل- لدم فخلآأ ظعم خليسعل
 [ا- 1ك عتعل] 7

 2423. طلو ةحعل-لأ5 فلآ 8عم 1[هلجسنل

 1-1[1؟عاتت ل1 7و١

 242/4. 1طتوتت - ءل- لزم "فلآ 8عم 5ءاتاط
 50 0-علح للم ظاحح لم عك 11, 438. 71و 2.

 2425. ططتون-عل-ل15 ثلث خس "0ا1-

 صنم 8عم كود 11- 8علطشصت 81- ة[ةعلصت ظاع
 [ك101 17, 331. 71, 274. [71آ, 9.

 2420. طاتوق- عل-ل1م 8-11ءعمت 11و,

 2427. 1الز3-عل-لآ1د ةطات 8[دلجستال0 110-

 ارهوسصت عل ظعص ظمتم- علح لأم فطل-عا5جأ5 8عم

 81هزججسصص عل طظدطح ةطتضنما 17و. 8.

 2428. ططنوة-عل-لتد ىاحتئاصسع نا1 ؟فطل-

 ءادصعاتلع ظعص "فطلحلاملط 1881- 1019 عاصأ, 110
 1سصفت ا - [1ديندضس علم للزعءانتق آو 6. 255. 59.

 26060. آلآ, 11. 48. 65. 244. 250. 355. 0

0 .339 .244 .183 .9 ,17 .450 .04 ,111 

 طلو. الو 277. 300. 330. 332. 471. 6060. 71و

.645 .551 ,111 .433 .405 .148 

 2429. 17طتوت3خ- عل - لام آاظا-11ءاكلكأ آو 8.

0 17 
 2430. اطتوقع عل - لأم كانت 4

 ؟ةادلدلادلن ظعم ىنتبسصتع0ل 31-1ةهعطتضاطا 1ظا01-1ن-

 اهليلم الجم 1طص» 8ءااذص للعات5 1و 228. آ1و

 255. 500. 576 (تناطأ مدملع ةطتت ةطلهلاهط 110-

 طورت عل). 111, 504. "7و. 37. 353. 6050. 71و

:00 :55 54 

 2431. 2طتونت- عل - لأ ثطا0ا 134
 ؟ة10هلاواط 8عد 11هلجحستسس عل 1-1581 مم "عزا 11-

 ممققلسدأ 111, 340. 19, 201. 208. 530. 717و
72030 

 2432. طلو -ع0- لأم تخطت جة

 مابصعل 8عم-عاز عقال 5-85 ءمنجأا آآكو 4

 2438. طاطتوق- عل - لأم 11013002160 عه
 1دنتطخس ظا-1[1هدننا آ1آ,

 2484. 21173-عل-لزم ة[ددسدلاهط ظعص 110-

 اجود ع0 عم كجنتم-عل-لأج 11هاججصسا>7 عل عم

 ؟ةطل-ءا-]ءعتس 1طم-عامتطتع» ظا-لعمعتا آ1آو 20.

 ا را ا
 2435. 28طتو34- ءل- لأم 0صدقع ظعم 80+

 (ول. ظعم خلدا 8ءاعت) 8ا-11ةسكنلل آر 275. 197,

 آد خ11 0 1004

 2396. 1طن خطق' لل عدس ان. 5طتطقلت- عل لأم

 مادا 1ةهاجذلع 1طمخطتس 8ظعم م
 2397. 2ءمستمءتاتنك 11آآ1و 121. ةدلعرمتام

 111 129. لل 001

 2398. م76ممعملعا] 11[هابجسصصعل 1[عملت

0 
 2399. 1و طعتناعمدعد ]11و 9.

 2400. 12عصتنتا آ1آو 9
 2401. 7ءعوتما ممعام 11, 632. - [مخص

.400 ,111 
 2402. 7 ءمماذا 11هابجصحسصم عل 11و 60.

 2/403. 8عرمجاواح 1 تاظحشسا 11و 14.
 2404. 2عءمأدطمةفاطخ ممعامه 111 50.

 2405. 2 ءداعزت ل1 (ه. 2ءدانزاتل) 1, 58.
 2406. 2عماعاهطةل1 ١ ة5طتطقط - عل - لح

 قمليرمعل 8عد ذاع د-علح للم 8عص 3

 2407. عسا عال ”ةتلطخمس آطلكو
 2408. ظصتع عساعادطخقل ظعم فةلقحعل-

 لعولعن 8هلكطاتئطخط 11و 62.

 2409. 2ءعواعامطخات 1ةدححتا 8ظعم 11عنلعت

 5-15 عاعصسا 111, 4.
 2410. 2عوت؟ةصت ان. 1عاقشل- عل-لآم 310]جتست-

 ردع0ل 8عد ىخك

 2411. طاقلجبطقلع آآكو 9

 2412. طملباةلع 8ظءعد ةزافم 111, 0.
 2413. مطمتجاةلع ظعم 02[18ةلبنسص 1؟!-1كنأآ

3553.050 11 
 2414. ]طحنا ظ1-1عةلاةكللا 7و

 15(24. ططقستتا ( ططمصعلا77) 111و 10

5 ,1711 
 2416. مططخستس (ططمسعتات 7) كاع[ عمم ذم

 ممواه 11و 70. 681. 111و 292. 38و 348. لاو
.298 .288 

 2417. ىطات'لطلاطعأأ 1كطحلتا 8ظعم ؟ةسنم

.58 ,11 
 2418. طاطتوةحعلح لأم "ةانلحلاوط 8عد 810-

 زبه 22م0, ؟ن1جم 1طص "ءةطل- ءا- 26ز10 15

4 ,11 
 2419. ططتوة-علح لت خطت ةطلدالدلط 810-

 طمس 1 عل يعد كفلدل - عا - ىسنلجتل 1101300-181 ع51

 [:0 - طن مب عدطلبا 1و 175. 177. 232. 17. 440.
 451. 474. 7, 166. 440. 171, 233. 445٠

 2420. طلو 3 عل لأم كخلط0- ءا- 5213 عد
 ؟ةلرل-ءا-]ععرتامب 1111-1 الآكو



 ىلاداك 1821 عزاد

 2457. ةطاتنللمع اكةليتأ 8عص فاطلهلاولط
 1ك - طحنصا اا - [[دصمتوا آ81- 8دعاط0401 1, 47
 11, 222. 111, 151. 152. 1377و 138.397, 5

 362. 628 (كطت ةطلملاهط). 626. 571, 68.
 2458. ىطث'006ه» الذلتأ ظعص "411

 طا 1دسوتال 111, 151. 17, 6.
 2459. مىادا'00ه» ائةلجنا 8عص آلؤلجتأ 2عم

 ؟فادلولاحط اكرت-ظتصتأ 08-11[هدامكتدتتت 111,

.0 .715 ,7711 .8394 
 2400. 10و" 181[ه]بهنتتا:ع0ل ظ!عصلآ1 ا1-

 8111 71و

 2401. مضت, الان1عم 8هلجت2ةلعط لن ءادتف

9 ,111 

 2462. 1آةعم 17و, 9.

 24608. ]ادم طئلئداكم ا. "0 اططصسقس 8عص 110-

 ]جدت 7160 11-11

 2404. 1طدسلعسلع 1. ع. دلع فلع ل. 5ةضلت-

 ءل-ل13 1طسةطتص 8عم 110هلج ةرتتات ل

 2405. 1نلؤاتآ 5. مماتتك 8ةتاذطت1 7. قاناث

 طظزوا» 8[هزجحسا عل عم خاج عل.

 2406. 1انص ىتانآ'للدصإتخ 1.

 ؟ةادلدلادلط 8عد 81ه]لجحستت7 0.

 2467. 11هزذضا 1797و 77. 11و 775.
 16 8مل طقسا

 2408. ]ثضستئاتلاطقس 111, 4

 2409. 1ادم الان كاهكك عزط ذة. 1طن 1آ03135اقح

 ىعزاط ؟. 4ةطدت 81013121360 5. 4اناث عدة

 ىطلحاتدط ظعم 15 131.

 2470. ملاك طتوضت 2. فلل طعم خابس عه

 - عا 1030[3ه]ج-عل-ل10 ىلا طدوض' كلج عل

 عم-عااطم "اخص 1طدةطتلت .

 قانا 8عآكل"

 2471. ثطاث 82و اكا-آ[عطماقطا 197. 50.

 2472. ىاطدك ط2هنع اظا- '0انهتا] 19و 4

 2473. مىاداك [2هرث“ 18[-1ةدتذانكأ 111, 9.

 2474. 102311 1-ظدتستآ 1و 179. 111, 0.

 1آ17 79

 2475. ىلااث”ل202ءانااب 1هرتحأال 8عض 1210-

 اجهل عل اكا- [[دلط عت 81 - ؟لعتعما آو 4

 71ص 01.

 2470. 1 2ءطعاط] .١ كلتعصتك - عل - لذص خانات

 "ئةطلحلتما 11هزججردت عل عم ىاجصس عل.

 2477. طجمطاا 111,

 2478. ىكلالل طبعا [لكطمال عنا

 اكطنألا0] 1002-181 علت 111, 255. 7711 5

104 

 13 عر

 2طن -ع0-1 1065

 2486. طاتإوت 3 -علدل1م "0 مهنع 8 عد عا- اج ل
 (ن1. ظعم ةطت'اطمعدم) 8-181زوأةصاأ 87و 159.

 24837. ططتوة- عل- لأم 0-11 70ثطةل1, م0-

 ءانعع 5هطقتلابل ءمعممستسةأاتك 7و 8.

 24838. طاطتوة-عل-لأم كتكات, لذصلأ# للان
.70 ,11 

 2439. 1الاطتوتلش-عل-ل15 الاتكاتل, 26205 28-

 هاسءل-لأد# 18-151 111, 40.
 2440. طتو3نعل-للم ؟نكاتلو ؟ان150 8ققأ

 لز1عاا15 7. 5

 24/41. ىلا 2طنوتت -عل- لآص "فلآ آك5طح

 كادعطتةرص عازوو1 171, 7

 2442. 1ادد طاتوؤ-عل-لتم ا. 8 ءاطق- علحلأم

 خطانا طعاجت 131هزبجسمت عل عم لبنت

 2443. 10[ 0. 11نصاعاءطماط - عل - لكم

 ةطاناوناج 81هزيجسد عل 8عمد 500  ءا 5؟7ءاتح

 ع0-لآص مىلاتث ؟كاد0لدلاوط 131[هابحصتا02ع0 5عم

1 

 2444. 111 8عم خلك 1ظ1- [طم2ة1 111
250 

 2445. آطم طتطجم .١ ىطنئززعطمإإط "0دحقن'
 8عم-عءالجحدوم 8عم ؟ىةلأ.

 2446. 113 عت جم لعط 0" صحقت" 1!عضل]

 "رحمت ظاعملت, نعم طزاقتع ععوعاطص2ةلعط 01-

6 

 24/47. طتسعدطلع ا". ىطاث 0اطصخم 18آ-

 اد عوط]عل.

 2448. 1112عدا]خ]1 71, 9

 2449. ]الاطجتذلا .١" خادت 81[هطجحسستم عل 8 ءآذد

 عم كهمطعأا  ءا ةاطعسعأ- عل - لزص هةاططل- عاج

 نةدامستم ظعو [طقاقأ

 2450. طاسوتلإل 11, قد. - ا1ةلاق 37و
.2059 

 2451. ]105)1ءمر10عو 111, 241. 975 37. 5.

.35 ,3771 .85 
 24:52. ]اند - ءللهاطعءئاطت ؟. 1 عصخل-عل-لل0

 مط فادلدالدط 81ه]اجبهست عل 8م 5050

 2458. 820 معزوءاتا .٠ "1230 - عل - ل10 خاحان

 "قلل ةللدط 31[هلبجست7 ع0 8عد "خانك.

 2454. ]احط [آ26هعز0 ال. خلدا 8عاك

 امرنا ع0 13من --

 2455. ]ادد - ع006 معزاطتمت 1. '13] - هل - لأم

 "ىاأ عم 18[هابجتسات ؟0 11-191ةننكز ا.
 2456. 1260دهاطعاتذ ىلعريودلصاتك آو

1. 

110- 



 11173 ظن عأ

 2/498. يمتد - ءل- لزم 11هزبهسضساتت عل طظعص
 يلرل-ها- هلت 1151-81 15976 285. 353. 11و 599+
 2499. 1ةمحزم - عل - لص 11هلججستت عل عم

 ىلا 11, 055٠
 2500. ريرمصتمص - عل - لآ 131[هابهسص ع0 8عص

 ىل1 11-181ةلجهلاك ما-'ةكصتلطت 1, 247. آآو

.05 .53 ,197 
 2501. ظسصتم - ع0 - لتم 11هايهستت ع4 آقاح

 3110هزجزاداطا 8داطحةطقسصأ ل1,
 35502. طظرسستم-علح لأم 11هاهدلظع» ظعص 810-
 زرحسصصعل (31. 8عم خطأ 31هلبهصصع0 5. 60

 مارس عل), تلكم 1ةا-1ءاصم] لتءاسك 1كللكو
 576. 618. ع7, 425. 4

 2503. كرضام- عل لزم 8ةهدنولاهط 71و 47
 2504. ظستست [1, 248. - اقواط-هطخشت

4 1179 
 25035. همت د. 811 8هدعزصت .١ 1"ةلكطت

 هو-5310ل31 11هدعزم 8 عم 53

 2506. ظرصتادعاع آو

 2507. 1طص طظست» ءادابقت]ز 7. 5طعصة-ع0-

 لنم 131هزيجستسعل 8عص 11هايجسصتت عل 8عص 110-

 12110٠

 2508. ظن 28015طقط

 اكرصتم ريا- 8هلعطخس ظظ11-1هدعلصملت
 2509. ظمحتسكطخلط 81هليدصتص عل ظعص 15-

 هول 5510-85 13]-عل- للم 13101622 ظعص 18ةح

 طق 11و 229

0. 0 

 2510. ظص م600ءاع5 1, 72. 7و 144.

 2511. مص دلاملط عا ظصع ا. ةيستدللقط

 عا خت“
 2512. 8ةللام 1851- 8ه06ععوطت "و 4

,1711 
 2518. ظمسخإت 7. ةطاخ 15طقلع 1طصنطتس

 معمم 15131

 هوز14. عمك عا انننع. 111 26
 2515. ظمك عا معاتذ. آآ1و 4

 25106. 0[1عاداال آكو
 2517. 8تئرساتع 7 الار 4. 1711و

2518. 8:50:15 [1 2. 

 2519. ظوداعطللا 7. 1كمإط - عل - لثص ةطان

 11هزبحسس عل فادلةللدلط 8عدح جة

 2520. مدارععأ د. مطنش فاطلهلادط [_ةهنهتا

 2521. 5كنااقص ظداطتخعأا آآطو 4

 2522. 111:3 ظداننعك 111,

10066 122101158 

 ه(ن79. 22ثئانءاطو* 1-81هماطخمسأ 111و

,1711 
 5480. 7220:لعدعص عام ا". قل عتنو ت0 عا.

 د481. 72م صصاتصم 87 و, 089 مانتام5ؤ0 مااتك.

 3171, 101. - 11-81ئ521 17و
 د(ق2, 22نمصتتص 8عم خلجنتتعل 8ع آلاثكاتل

 15 - ةمدنتةلا 17و 534. "1و 71.

0 

 هيجل. طع كطعاذتجت ةاتسك آو 75. آلكو

14 

 داق. 8011 111, 0
 . ياء آ11طو 0

 . رزة م1, ؟نلعم ظنمطعصم] لتعاتتق آو

 . عانوك ؟قةاحلعت آكلآو 2
 . ماتوذ 8عم ة1هالطنم 0 1

 410ذ3ظْ
 د489. ظسصتم نتجرسعل 1321-8 ال1.

 هوول, رعردتم-عل- لدتاف (ةل. 1م ظكحتم-علح
 لوسامز 1. 0)3112-علح للص 11دعدص 8ع 0
 د91(4. ظرصام-علح لدلك (هل. ظعكصحتم- علحل10)
 ىطننا موز 1هلجتط ظعص 1كابقلع ظ1- 8[ءعولطل 5.
 ممد ا هعتتسا ظا- 1[ عنعاكلب 0 1م عالعم118 01-

 «اان5 11, 561. 589. 19, 7. 129. 130.
 557. 263. 438. 498. 499 (نطأ ءءاع ظعص

 15هزج31ع 1عععملتتست ع5أ).
 د(92. رمردتم-علحلدتناد 81هلبدس عل 8عص
 31هزيجسسعل 8عم 18111 ءامللملط ريا - [[موعزما اكا-

 م1551 7و 9١
 51499. عردتم-علد- لزم ةطل- عاد حمابعتم 8ع

 11د ظ1-[1ةلعارأ الآ, 9. "11,

 د (و4. يسرب م- عل لام "خلط ل-عا-ى عططخاط 8عص
 ىتجردعل 8عم ؟؟هططقس .ي:0-طزد عواطابا 111, 7
 69. 20/4. 214. 231. 414. ]الو 8 20ؤ0ْ

 3923. 7و 199. 71, 191.

 د>95(4. عردتس - عل - لتم ةليسصعل ظعص 010-

 زجورست عل 8عمد- عالج هكدص 1و 454
 د(906. زمزم - ءل- لأم ىلا ثلث هك
 معد 0[8]جرورحتس عل 183م - عالرمكوتن 6م 11

4 ,117 
 ديوج. رسما م - عند لكم يا 11ةْزز !طةحكاتل آ1و



 قادتنا [ةلطل خاج عل

 2544. 1”ثلاتا 1ظ1- ؟كعمتعسأ] ال. ؟طستقل-
 ءل-ل13 اكملججتت 8عم آ[عقفلس.

 2545. 101 8عص-عا هلئاتؤم ظا-خصسدفتا 17و
135 

 2540. 1ةلطل ظعم ظزواطع آر, 199.

 2547. 1ةهلطل ظعص ©طقصتصت 015م5

 5عأ17 كلاث تقاتل 1797و 477. 7و 7

 2548. ]30"1ط1 طعص 11ةاتانن ]كا - "1 عاداتأ#]

 (5عزراسا7) 77, 113 (2). 386. 9711, و44
 01, ا ستمأ عا ١ ملل

 2549. !جلط]1 ظعت ىلطآ'ةدو 0 اظا- 0ةلمدت
 71و 7.

 2550. ]جلا ظعص كولا 1و, 199. 111, 0

 2551. 13011 طظعص 5ةلقنت2 71و,
 0[. ةطتت '!ةلتط 8[ه[هلطلطمل ظعم ةولهسمم

 2552. 15ة0ط] 8ع ةكطعلتق 185 - 55351
7 37 

 25583. ىكطان'الدلطل اكا- "ةلئادؤم 8ءم-عاقلاا
 اتا-خ صوفا [[آو 5.

 2554. ىاداثئا/دلطل "فطظاننمك [181- اتعستصستإ,
 ١11860 1اذ> ثلبسول لزءادتك 1111و 3.

 2555. ىطاتئالدلطا فلطلدااوط 1975. 0

 2550. ادا هلاطل فطل-ءا- هداج 8عص "فلتر

 العم 1-11 داطاعاا للعانن5 17و 7

 2557. ىكطتاتئا15ذلطا فطل- ءا -ع3لز» 8عص

 [1مهوعزم ظعص ىلآأ عض 11هعادعت#ز1 15ءط- كلن
 لهنا 37, 262. 9711, 84

 2558. ىاددث'115011 خلات 0- عاد عاتاع 13 عرج 1اد1ة-

 طخ اظاع 8عصلفسأ [لتا - ا"هسلطت] , داعم اكا-
 8101:300651 ل1 ءادتك 197, 410.

 2559. مىاناث'1هل1ط1 ؟ىخاتل-ءاححمم د 8ءد

 "تهل" 8ع ؟[همدتس 6-1! ممدةساأ اخص للنكت

 اظا-1نلننذصأ 1و 219. 280. 11, 212. 111, 5.
 2710. 294. 299. 305: 314. 7و 47157. 11

 128. 11و 3.

 2500. ىئانان'ا[دناذ1 كخلططل-عءرتدةلجيموم 18د

 نطسعل 15-1321 197, 451. 7,5 0.

 2501. فطن دلطا كئلدل- عا - ىتلطنل 0ع

 مانل-عا- هدام اظا-1"عطدتست 77, 4.
 نا ؟ةطل- كح ليتل طعم 81ه للنت نال

 2502. قانا دلطل ىليرتعل 8ع

 ءالوللا ظظا-1' عادا 7,

 2503. ىكطتنادلطل ثكليسصعل ظعن خلط 183 ءلع

 اتا-31 هعاطت اتا-11دلعار] 1175 202.6 8.

134 7 

 *؟ىفلر0-

 1 ة]ررن عل "قلن ل- عان- 130 1007

 2523. وانتم كىلدل - ة-حولجسوم 1[ةدل1

.616 .171 

 2524. ظداد»عأ خلبرتع0ل 111, 8.

 2525. ظولتنعأ ]ةرصقأا آل عرتق036ع 765

4 ,11 
 2520. ظوداطخعأ ([عةجعاطذت) آطو

 2527. 11هطرخعأ 8ظعب 181ه]يبجتسس عل 1-18ظقست

 1111و 7.
 01. المقدم ظعس 11[هلطبوسحسعا 8-ظ8فسنم

 2528. 1ارص ظداطععل 7. فطلحالتقط 8عم
 1و1 عا

 2529. 102-ءاءوا7عآ 77. 5.
 01١( 81هليمرسسعل, ؟تلعم 1طمع ءاعواتسعءل ل1 عانق

 2530. اكدطضعأ-عل-لتم ثليبرص عل ظعت فععل

 ا-1"عنعطقمسا 111, 130. 9.
 25831. 1طن ظةطاقا ان. 810ه]جهرستات عل 8عصض

 0ك

 2532. 15معكلا 7. لعصا - عل - لص ةطل-
 ةرت- ولطلب 8ع 511

 2533. ظ5معاللا 17و

 2584. ظانعازلع5 1و 20. 81. 194. 0

 582. 383. 11و 205. 213 ناننوأ1ع1. 811. 11م

 972-925 ا 112: 149:7 154 159

 2585. ناك[ 1115 7و. 51.6

 25806. 1ظانام اند كقعدلمدتات 7و 140.

.2 ,7711 .3806 
 2587. 18ووتاتط (نماط) 11, 62.

 2538. ظووتتا ظ8-1ةكدت 197,
 2539. ظعواتط 1ظ5-كملطاتوةصأ (هل. كزلعاطس

 انوذصت) 11, 596 ازد. 711, 7

 2540. كادت ظعوتاط 1[كطقللل 8عد 560

 [ا-كصوفسا 171,

 2541. 1ظ:2عءاطتعا آآو 1

 ل

 2542. 1"نلطتا ا21-81ءانإاك 111-110

 "لت خ0-عل-ل1م 1هدصحتا 8عم-عاوألطمأ :؟خلآ 151-

 ظووتطا, 116 5ةليتناد [آدصصنن للذءانتك 7. 15

,711 

 2543. 1"نلاتنا اظص- اللعوعأا] . كا - [عةلاطت

 اكرم عوعأأ



 فطنة هللطا 11ج رحت 4

 اكطئاخلو 81هطمسس عل [ظعص 81هططاخشس] اف! - ةلطقلأ
 [ضادلةنو] 111, 8.

 25850. ةطنلادلطا 1عقمزرت 8عم هلأ 80-
 اماجتك5أ, ناعم 5-85ه ع للعاتك آو 285. 7و

.89 ,711 .100 
 2581. كانا دلطا زطعطقلتمس هدط- 5طعتاكط

 ثطاث5ةدم 110 اظا-1ذسضاجت 17و 7
 2582. ةطاث'اةهلطا 313ز0-عل-لاأم ةطلدلاهط

 ظعم ة1هلجساتل [ظءعد 1815:10110] 8121511-11 87و
 4306. 7711و 75:

 2583. ىاد'ا هلال ظعم - ءامسماطؤضعاع اظكاح

 [كنم01 ل15ءئمانلتعك ءمصعامموامتت5 خطانا [هلطأا اكاح

 [ككم حتمت ها 5ءعووتلف "لون 8عازك- علع ةنص 85-
 5 عاعوأ , ءمعممسصتسع موعاتعم 1"عزلطت هعصقاتتك

1/1 :108 11 
 01. ةطخ' ا[ عزلط ظعم ة[1هطفمعلاع 18 11آخدلل

 2584. كانا: !؟دلطأا 81هطجمسس عل 8عم فطل-

 ءادزعاز11 ظعم '؟ةطل- عا - مدعاتاع ظعم ذلأت 8عم

 [1عنلع» 5-85دهسصق نجقسلا 197,

 2585. كانه لطل1 83[هزجحسصتنتعل 18عم

 ماطرسعل 8ا-8ةكتمأ 11, 149. 232.111, 75. 137و
39 

 2586. كطاث'1ج0 131هزجبورتمتع ظعص

 ىاجسصعل ظعم ظعجوحتط 10-طزسعوطلعا 17و 3.
 2587. مةطائاةهلطا] 8[هزيبجرص7تعل 86عم

 نط عل 8ظعم-عاتعئاط 11-11[ عما آو
 2588. خطانا !هلطا 1[هزججصحسد عل 8 عد خلجنت عل

 ات(-!'هطوآ (هل. ظ[-!1'هطآطآ) 17و 9. الآ1آكو

 2589. مطل[ جحلط1 11[هزجحسن:77ع0 18عص

 'خا1 ظا-آ؟طناذز1 17و. 5.

 2590. مةطغئ'اةدلطل 311هطحسمتعل عم

 [كدسسانوتج (ظعص ؟[دسصقتوعزط) 1و 7

 2591. ةطت'اهلطل 11ه]لججسس عل 8عم

 ا- 8101151 (هل. 82011513-81) 8-50 عءقاعرتت آو 5.

.159 ,71 .330 .273 ,111 .300 .110 .106 ,11 
.653 ,9711 .500 

 2592. ةادات'ا؟دلاطا 8[هلججستا72عل عد 13 ون“

 اظظا-10زذمأ دزكع ظا-آكطمدذ'ت آ71آ, 180.
 2593. نط دلطل 81هانجسسصع0ل عم ةطآ

 لوتممس 8ا-0وهأق0 اظا-ال[هدلماتا 11-181عمعجبا 1397و
105 7 1 0270627 11 

 2594. ىثطتن'اةحلطا [11هزججسصصمصع0 !ظ؟عسصقل-

 ءل-لتم 8عم 81هانمهستعل ظ8عم فليسصعل] مح

 وب عا 11و 2

 فال ةلطل ةلجرس عل 1008

 01 4طن ةططقق

 11 رخ ةقطأ

 2564. ثطات'اةدلطا ةلططصسعل ظعص 11ةكوم

 [معم] مععتصتنم آل, 595. "711, 7
 25605. فنا جلطل ةطسصعل ظعم !1هطجمس-

 ع0 8ءم ةىطجرمعل ها - 1[عنلذخصأ 130 - 15ةطاثنت

 1, 468. 11, 91. 111و 573. 17و 41. 318. 37و

 3552 2917 24 غنا 3

 25600. كذاحات'ا[دلطا تلجرتعل ظعو 1101813-

 جعل ظعم خطسمعل 8عم ةطا'ا[مدةلت 1م - [15ذح

 طص 11, 595. ل11, 7.

 25607. ةطت'ادلطل خطسعل ظعم 0101جق02-

 عل 80-ط1معع عت ظا-8دعطل8301, ؟015ك0 1طص

 1[قعأسم لزءادتك آ1آ1لك, 5.

 2508. فىطادلائ1 ثطسصعمل [ظعم] خطأ

 5010 11-81همعوبأ آك, 20.
 2509. ىذطن'اةدلطال كلجس علدطقلل 8عم-عو-

 هياتم 10221[8عةطقط آآكو

 2570. خطتت'اةلطل خلأ 8عم-عازجمدءعاس اح

 [1عرصلفمت , ؟لانلعكم 1طم-عا؟عاعاكل لتعاتتن آو 288.

,71 .632 .50 39727 
 2571. ىطن'انلاحل 11- ظءاطولبا 11و 109.

.0 .508 

 2572. ةطاثادلطا طاحظعتت آو

 2573. ىلا هلط] 1-51"عاع]ج]3

 د01 ملت 8عم-ءا05ءاط

 257/4. ظثاداث'!؟دلطا (ةلي خطانا[ علطقتل) ؟183-

 ءوم ظعص 81[هاجمستعل 15 - 5دعطقسأ آو 42

1 ,1711 
 01. 83هلطت-علح لم [لدمدم 8مم !8[هطجسسعل.

 2575. ةطناقلطا ؟[5ذ 8عم كءمزو» 8ع
 1مطنات, ؟نلجم 8ا-8ةزاأسأ لتنءعاصك 111, 299.

 2576. فنطان'املطا 1ةدصحتل [ظعم "خلت 8عم
 530] 1-81ةقزإت 111, 187. "711, 1.

 2517. ىذطاتاةهلطا "1ر23 لط 8عم 310562 8ع

 "193401 5-85 عطا ظا-آلهطوزطا (ح ا1-آلهطووطأر
 را-ا؟هلجودطاأ) 1, 158. 188. 363. 420. آآك, 58.

 133. 274. 439. 507. 545. آآ[و 548. 4

.5 .359 .338 .380 .291 .151 .50 .35 117 

 37و 477. 546. 594. 000. 629. 71و. 357. 0.

2 .565 ,9711 .597 
 2578. ىذا ملطا لعاترد طعم 01هلبجصدس عل

 8ا-1علاتسأ 71, 11
 2579. ىكطان'اهلطا لون 8ظعم 5طعسق-عاح

 ق4طرسعل ظعم ذطأ ظعولسع 181-

 تاناث'ا-



 1" ه]ع11-عل- ل15 خد 0

 2015. 130طادللهط ظ1- آهدثآأ 1آآو 7
,111 

 2014. 1ة0طاةلاوط (8ع27) 810ج هس

 ظعم 8و 111, 397. 17و 254. 0.

 2015. 1هقطل (1. 1*ة0طلقلاهط) 8ظعص 205م

 اكا-6طحتس طا“ آسصخلا 11, 240. 9711, 666.
 2016. 30”1طاهللقط ظعص-عءالعقلطت كدماع كاع

 1[كوذج1 11, 9.

 2017. 1[ةلطاحلاقط 1[- 0طعزل1 71,

 2018. 185ل01ادلاعط ظعمص طظئماطعطخم ع.

 ىاجت ]اء عتم 1"دلطلدللقط 8عدم ظحتعا ءطمق

 2619. 1طد 1”ة01لهلاحط 7. كطتطقا-علح لح

 ةاجردعل ظعم ؟ةطوذ

 2020. 1ةلطلل 7. 1عدضسطل !جلطلت 810]جقتع
 1160 1 -نشستت.

 2021. 1"هعطلتت“ "عز> 510ءنؤأ5ؤ ]11و

.8 ,1711 

 20622. ىطتئاكوطل (هل. ثطدلت 8هطل) ا-

 8و1 1و

 2628. 1ص 18ةطل 7. 81ه]يئانات- علح لتس 131-

 ةللقط 81هاججسحت عل 8عو ؟ةلدل-عا-

 2024. 1"كللط1 7. ؟ةطل- ءا-طجوتوو 8عص
 1["عالطحلاهط اكدن - ظحتصتت.

 2025. 1"ةلعات"-عا- هتسنمنو 86015 8ءص 1[هص-

 كاثل 11و
 ن6 الآ, 290 : 5ةلعطع - عءل- لأم 8ظعلك 8ظعم ذطأ

 3[همجسع ظظا- ]ملت

 2020. 1"ةلكطص- عل- لكم . 1”ةلعاطتخ - عل د لكم

 11هابحس 1 عل ظعم "0ددو» 1-7321

 2027. 1"جلعط”-علح لام خانت ؟ةاطلقلاذط 810-

 جوست عل 8ع "صفع 8عم-ءااجكوم اكا-1عط مط

 م21 7و

 2628. ["هلعاط» - عل - لأم فنلجبيسعل 8عم ؟ىلت

 طعم [فلجسعل] كاد[ عصلتسا, 150 1اطم-ءاهكتلج

 لن ءاسم 111,49. 117, 4083.545. 77, 251. 71و, 4

 20629. 1ةلعطنخ- عل - لزم كليسس عل 8عم 310-

 ارهسل عل 8عص ىلطأ ظعءاعع 8عم

 انةادح كانا "321 17و 0٠

 2080. 1"هلئطع - عل - للم فلآ طعم تليسعم
 اظا-0101ع2300عدآ 1, 4

0072 

111 

 2081. 1"ةلعط ”-عل- لأم ةسسانم 111, 0

 مرت مم

 2032. 1ةلعطتعل-لآ1ص كمال ا121- ةءاعرثع

 طل1 1"دلعطص اظ1-1هنمت 71, 4608. 5.

 ىكاطا01ةلطذأ 0 10069

 2595. ىلا [دلطا 11ه]ج هححس عل 15-181 0عوات

 اكو - 550111 1:1- [؟طقتلاد 1:1- 1[ه]جهذطقأتأ و, 0

 اتا-[عةععرحتسآأ لتعاتتك آو 255. 474. آآ, 440 (7).

 111, 430. 197, 509 (انطأ ادد مانو ]اص 1ةععاتج

 لاتنط ©وا). او 2(9). 71, 239. 7111و

 25960. قانا !!دلطال 81هزيجست نعل 85عام 110-

 طمس عل 8ظعصم خليسصعلو ؟0150 11-191ةلءلص آةطح

 كادعط10 لتعاتتك 1, 307. 111, 134. 552. 17و
.08 ,971 .521 .22 ,7397 .320 .40 

 2597. قة ةهلطا 31هلجوسسس عل عد 110-

 طهسس عل اكا-[عدعاامأ 171, 8.
 2598. ىادت'ا؟هلطا 81هطجسسس عل ظعص 2ةقلل

 5-85 ءافصتاأ آر, 430. 111, 5.

 2599. ةطتنادلطا 1810هلجحست عل 8 ءدد-عص-

 معززة 1و 7

 2600. خطا [جللططأ 1101ج هددت عل عم ؟01ع10-

 ةللقط اظ1- 8ءافست [ك1- ["عدصتست ظ1- 8هاءاطتس]
 ا[ئ1ا-17 عدا 11,

  "01131١فثاحاتثا دفا 11ه]جبهسست عل 8ع .2601
 طعم 1كطقاتل اكا-آعمعوطتو ونانت همصتمع آعضقلا

 1 2نعاوتانلا 17و.

 2002. خطانا دلطا 31هطمسسعل 8عد كلل
 ظا- [ععمفطاوأ ظد-كويسصمتسعهم01 197 418.

 2603. ةطات'ادلطا 81هاجحسصت عل 8عم 210-

 اجه عل 1-18ةجوذاطأ ,١71

 2604. ةطتثا]دلطا آاطص 010عه015 آو 7.

 2605. ةطئا[دلاطل 810353 عد 1؟13ل)] 110-

 هعزم اظا-[آةمتلعا [آ7و 2

 2006. ىكاندت'ا[دلطا 0طعزلملاهلط (هل. ؟ككلتل-

 هللقط) ظعم 4ةطامصقع» (ةل -ظعم ىاجتثمصحلات0)

 ىكلبسصتعل ظعص فلات 8ءم-عءاسصتلعتل ظلداةصتع 11و
.109 ,771 .466.629 ,77 .452 ,137 .114 ,111 .498 

 2007. 4طن حلا ظفعطتال 8عد

 طعم 5عافصو آظم-8عز1 197 59.

 2008. ىاناث'هلطا ظدطحةطتضنقا ظ1-113-

 هلآ 197. 59.

 2609. فادات'ادلطل 50-15 كتل 11و 49.

 2010. ةاطنئالدفلطا 1[- '!هحكتكأ 197, 04
 2611. ةطائاك دلال تكتل طعم 2101ج هنتح

 لعل ظعح 1كنعاتآ 1ظا-1هنم عا, ؟ين1جم 11د0-عمد

 هولجالا للءانتك 17و 516 2

 26012. 30"1طادلاوط 8عص

 1!ممالاسا] 7, 0.

1 

 ؟كهطلمللط [11-



 1ةلعطس- عل لأسم رص طحشست

 81هزججصت ع0 ظعم "فلطلةللمط [ظعص 81هلجقستصت ع0]

 طعم 5طقلتم 1ظا-آكمااز1 5. اةا-]آعهاماط1 11,
.49 .657 ,466.711 .290 ,95.497.197 ,143.111 
 2649. 1*ةلعاط - عل - لأم 81هطججست ع0 8عم

 قادأ طلح 5هاعاسخمس, ال1140 !ظظاح8 عملات 5.

 طعمذلكوات لتعاسك 11, 121 (نانأ قطا 501ءزدلقم
 1[هلعاطسعلح لأجد طقحتتل ةممعالواتتت). 111, 7

.9 .727 .654 ,1711 .499 

 2650. 8311 1”هلعط - عل - لأصد 4

 طعم - ءازجوكدم (0ل. ظعص - ءاطمودعزم) ظا-خفاعاةح

 طقلآ 11-11ه5ءزم] ظك-هزسقلم 11, 40. 203. 50.

 ا
 2651. 1”ةلعطع- عل- ل1م 81هطجقهصت177ع0 8عم

 81هزبحسس عل ظعص 1173م 11-11ةتسصمت عانت 771, 4

 2652. 1ةلعطتخ - عل - لأم 831ه]ججستا7ع0 0

 31هابجست ع0 8و-كزاجتلا] 11و 0.

 2658. 1ةلعاطنع- عل - لأم 81هزججست عل 8عم

 ل1 نعادأتل ظعص 7ةلعمتجت 580-طانعاك 197 548.
7 ,711 .549 

 2654. 1ةلعطع- عل - ل1م 11هلججمت 27ع0 8عص

 "نم ظل 8321 1و 6. 8. 60. 172. 204. 2.

 258. 280. 301. 350. 351 طل5. 465. 498. الو

 17 49. 80. 1702 216. 248.2 298: ت37

.8 .560 .2478 .425 .313 .367 .304 .354 

4 .430 .415 .236 .202 .156 .177 .19 ,111 

 596: 60602. 117, 276 1625: 2122 2907 د

 497. 498. 499. 17و 129. 165. 267. 269. 0.

 343. 358 طاد. 422. 424. 426. 505. 592. 2

 1515:7613:7 6227 7719و 423587 98:7 1127 1

242 .2402 .399 393.6 .377 .261 .190 .150 

.5 .551 ,59711 
 2055. 1هلطع- عل لأم 31-1ه]ج51 11و 58.

 2050. 85ةلكط عل لأم 0اطصتتشم 8عم "خلك
 ادم 1[كطقإلاد لعط» ه. عاح]زام1 ظظا-11هاعاتأ (ةلع

 لواءان) 11, 38. 314. 19و 11. 711, 672. 5.
 2657. 1هلعاطس-عل-للم 0اطسصخقسم 8عص "فل
 [مءود ظتصمو] اظظ2- 7ءئادأ 11و, 568. 111, 10.

 17 250 (فطات 81ه]جوصد0>7>1). 437. 11و

 2658. 1”جلئطت عل لام 0 ططسصتخم عم 1كصتمألا
 طعم فلا عل [1[مدكأ, "نناكم ظ1- 'ةلحساا] لنءاسف

10 ,37 
 2659. 1”ةلءاطس عل للص 18مظشسصت 111و 229.

 37و 5ةؤا4تح هلبول 17و ما.

 1ةلعاتر- علد لأم 801 100

 26383. 1”ةلعاطبخ- ءل- لأم 8601*' 8عم ةطأ

 31ةموتس اح [سذلجأ 1797و 572. 71, 0.
 01: 1هلعطس-ءا-هتتسسسم 8علتك ظعم 8[دهقاتس

 2034. 1”هلعاطس-عل-ل1م ىاططاث 8ءاجس "فلك (هل
 زثعرر ؟فات)ر 8عد ىطا'اانءمعاعقأ 8ع 4طا'اس ع5

 طعم 12ةطلعو 81- [عممعدات 81- 11ءاعلك آككو 60.

0 1 

 2635. 1*ةلكطس-ءل- للص خطت 8عاك» 8:0-آن112-

 آاعما] الآو

 26360. 1”ةلعطص- عءلح لد خطت 8عاعم 0101ج820-

 ردعل 8عص- عاططومكدم 1ظا-[؟هضعطت, ؟؟عدزتتتك 8عاطقمع

 ءلحلدتسادعآ11, 03.117, 388.77, 20. 475 (7). "11و

 710 (1مرتاعطت مدع عرتعم لمص , مد آ[ك1]01). 845٠

 20837. 1هاعطضعلح لأم خطت اطجدكدم فلا 8 عم

 عاكس عدا اا 1ددناك 11و 233. لو 439. 0١

.5 .230 ,5771 
 26838. 1”ةلعطتت - عل - لكم

 طعم 8101عردتتوا 17و 0

 2689. 1”ةلكطع- علع لام

 ظعص 1اطعةطتمت الو

 2040. 1”ةلعط“-علح لآد 1-81[دعوم ظعص ال[هم-

 هن" اثءد 1[ةلجبسص 0 81 - دز عمل اا - 1”عمعاطةصلب

 ناعم 80[1طتلكطقس للءانسد ]كو 144. 221.2

 الل 55527 507 د0 اللا 2592: 555 1/0 4

111) 2421 .373 1976 ,171 :1447 77 .471 

 [[05عاض).

 2ةن41. 1*هلكطنعل-لتم_1طدطتسمس ظعم [كتكةس

 اا-[كةتتالنعك 17, 419.

 2642. 1”هلكطص-عل- لأم 1اطعةطتس 8عص كطعطم

 رتذسس 81- 1[ةلبل 7و
 2ن43. 1؟ةلءاتءعل-لنم 8ا-1كطئاذإا 111,

503 

 2ة44. ]!”جلكطتت-علح لأم ظا-آكطمز عدل1 ظوطح

 ةهدعزاء ا 8م-1 عوام آل, 451. 197. 500. 501 طاع.

 2645, 1هلعطخ- عل - لص خطت 31دصداتس "ع
 ظعص 115010110 111, 9

 2040. 1”جلءاط»-علح لأم خاحدت' اصح عاعفسضسمت خلجح

 ردعل 8عم-عازردكوص 1-18 عاططا21, 0140 طاح

 معصل1 (01. لةعوطءرتل1) ل3ءانك 1و 293.

355 1375 471501 1177 .7 1117 14 ,11 

,1711 .606 .487 .215 .38 ,271 .655 

 1[”هلعاطع- عل - لتد ظا1- ضغ1عنعطتأ 111و

 مادا :1طآهدو5 "فاآ

 قانا طحكوم 3

20117. 

501.6 

 2648, "جلع - عل - لزم 5. ةدلقتج - عل - لأم



 مادا ![ةدهز

 2677. كانا هددت فطلماادل 8عص [ةطتتعل]

 ظا-!ةجوتنان 111, 98. 197 09.

 2678. ةلداناا[درهز ثلطلدلتلقط 8عص كف
 طال[ دسعتلا ظاآةنسصوتأ, ؟ناناعم 1طصح علل عططخس لذ

 ءاتتك 111, 4.

 2079. خطانا [ددتدز فةلطل-ءا-اوزأأ 8عد "ةانلح

 ءا - صممت 8ع كىلأ 8عم لهم طا - [[ةيتننلأو

 0156 اظح - 8آءزأط 0تءات5 11, 494. 1آ1آو 4.
.09 ,1711 

 2080. ىئاداتا[دندز فلل - عرن- موليرسحم 8ع

 فمطسدعل ظعد 81هطةسعاع ظا- 6طمعمأو ؟ان1عم 1طن

 ءواطقطعتاكاطه للعءاتتك 1397و 7

 2051. فةططانئاددز خلل 8عص-ءاليمدعاص (ةل
 ن0 ؟[ةسصقور ظا-1ءةدطخسأ آو 185. 135.

.230 ,111 .629 .316 .218 ,11 .499 .427 .3006 
 240. 258. 259. 266. 1797و 415. 77و 127.71

 ةقك4. 240.

 2682. ثلاث015] فلآ 8عءم-عءاطمودعأزم اتا-

 1[كفاتطو ل50 1انص تصمت للعاتف 111, 2

1 71 

 2088. كطا !!جددز ظعص ذخلاأ طعم 310]جت110-

 1160 اظا - [كطمماعز1 ظ1- ةصدتت ظ81- ؟ عسضعمأ 11

4214 

 26084. ىكاناث!!هد:0] 8-121هلنان عمانتل كلتل-ءا-

 كلين 8ظعمد كدحع كاد ل1هلعطمنسا 1آ11آو

 20855. فطن دز ظل 6112 وتك ؟. لعد

 دقل- علدلتم فثاندانئا[هدتنز عت ]5

 2080. ئاطانا1دنتد) 1[1ديتت0ل عن كةل1 ه!-

 طع ل1 3”, 49“

 2087. كلتا دنئد] 11د225 8عم [[هععام

 [ا-[هلادطخصأا الو 60

 2088. قادت حد "لون 8عم 31هدكتل 22-

 26111 11و 27

 20389. ىكطتالهنند] 1؟هل:25 عن 1و

 عم 1[عملتسم ظا-آكتانط اةا-اتدعطل: 01 11,

.7 ,137 .020 .547 .528 ,111 .605 .398 .286 
 103 16 50 خلال 01 07

 01. فكطن'اح» ءان0 1ننلخسم ظعم لاه.

 2090. كلان ا[هندز

1/0 

 2091. كطنتتالدردز 01هنلل ةعم هلع أ

 طوخ نط عما 11, 0607. 1711, 8.

 2692. كطانئاأطدولت 5. كطشناس عاتنأكأو اح

 ل10 ه0طلطحأا ظعص 31عوذ10 [؟-[عدنلئطا 11,

 81نمعالل“ النص - ءازذلت#]

 1”جلءارس-عل-ل1م 1071

 2000. 1”جلعاطس# - ع0 - لزم 1طص- ةوودذناأ 17و

.8 ,37 .500 
 2061. 1*ةهلعطع- عءل- لثم ظعص .5ةلق

 1]ءاطاعرسا [17.

 2662. 1”ةلعطع- عل - لثص 8ظعص 5عزأ- عل لام

 ا-[؟طموتاا 111,

 26603. [!"ةلعطتت- عل للم 1-81 11ءعاطقما الاو

120 

 2664. 1”هلعاطم - عا - [ذامصسب تح 1”ةلعط7-ع0-01)

 كج 800-ءاحتواذصت خطت ون نم فلك 8ع 110ه]بقنتت-
 عل ظا-طءجلعسسبا 1, 3835. 432 طلع. 11و 7

0 5 :250 56 442 292 5091 151 

 570. 580. 111, ةقل. 040. 1397و 7. 108. 5.
4 ,9711 .406 .261 ,971 .368 .199 ,7 

 26065. 1”ةلعاطعاتد]ذرتت ىلا 8عاكت 810-

 اورد عل عم ةليتعل 181-آعمل01 (1]3. 8عصدعاس

 اعولاتلا) 81- ظدعطل3201 عدطع 5طقماتو 0

 81هداها عانت لتعاس5 1و 209 (7). 11و 284. 7

 ل15 112: 5442. 117 112 2685. 77 460:

002 

 26600. 1”ةاءاط»- عو-5ل001 1هدعلم 8ع - عاج

 ادمكدص (هل. ظعص طقصتس عدد عاططمموت 5. 82 عد

 !11هزبورحست عل 11- 1ند) , 01540 صاع 1105علت

 لزعءانتد آلو 68. 111و 275. 482. 528. 645. 17و

,771 .254 ,7 .569 .157 .102 
 2007. 1”هلعطتخ 1[طم7ةكتص 1. ؟ةلق-عل-ل1م

 مااا ه1 6020

 2608. 1”ةهلعطس عم-ععستس .١ ةطاتناسس عاجخعأم

 31و40 8عص "ةلل.

 2069. 1"ةلكاطقت]1 17و 388. 71و 2

 01: فطن لدلك ؟"9سمس ظعم ' خلك 5ةلْنم

 2670. 1اطص-عا؟ةلكتطخساأ 5. خلدا ولك دنقلا

 8عمد ثلأ 5ةلتس

 2071. 1نست !طةسمأل طظاعصلا 150-17
 طعزكتا ا7آو 7

 2672. 1ذماأ آظا- كااذع 71, 445.
 2073. 1"ننطاأ 2. "12 30-عل-لأم ىلداثنا]0-

 همص د. قلائل عتعتس ة1دليستتل (هل. خلجسعل) 1 د

 كلابرتعل ا ىانت دم 81هزبحست7 عل 18د

.111 

 2674. ]ادرج !”ةهئولج ا". كلتا ةلد- عل-ل1ه خلداث'ا-

 ةاططاننع ىلجيرصعل ا81-آ5طاطأا].

 2675. 1”ةينولبا 7. "مسنات

 2070. ىلا مس 1. 1ادد-عااعمال“

10- 



 4احات' هال

 2713. 1ةك1 7. قطان "ةطلحلاوط ة[1ه]جحتس-
 1260 86م- ٠

 2714. آطص- ءازودتلج

 ةاطجردعل 8ءعم فلا.

 2715. 1”ةفلط- ءل- لأم 210هزجويسرمعل 8عم
 قادو-ءا-اععسد 8متلنامذسصت 1, 322. 971,

 4أ3ذظ

 2710. 1ةداطا آلآ, 421. 1هعدص ظ8[عمل]
17 ,571 

 2717. 1ةأل 2ع2> فلا

 1آءادطقصسأ 197, 2

 2718. ةطاثااهاط 1, 298. - 11, 414.

 311 خطننادناج 111, 446. .5 ,١71

 2719. فاتن "فلل - عم-ملجتست 5م

 ثادأ 8 عءاعع ظعم ؟خلدل -عا - زعاتل 81 - 181ةينعطتسلست
 ظو-كدسمتعدصلا 117,

 2720. ىطاث'1[ةالج ؟فلطل - عم - قلجستف» اكاح

 آ[كطنمأام 111,
 2721. فطان'اوأآج فطل - عو - هدصصعل 8عم

 81د طجس 0 8 عمد اطتصمد 1-طقشم عكا 11, ٠.370

 2722. ةطاتئاكداط ةهفطل- ءا- ممطتل 8عم

 كموعزنم ظعم 5طعتإف ظا-8دعطلل01 11و 5.

 2723, قةطا'دالج فلآ عم 0و

 دان[ كم ظ1- 2ه5أ1 لزءاتك 1111و 257. 197,

371 
 2724. ىاحاث'!![دالج 58ةلكاتماءلل

 كك 7 70
 2725. فانا ؟دالج 8هملذع 8ظعد خطأ هك

 طا طخإتسا 7971, 6
 2720. ىلا !؟دالج 1[دددم 8ظعم 'ةطلدلاهطب

 ؟ا1جم 1طد خطأ 8هدامو لخءاتتدك 111, 243. 7711و
.7244 

 2727. هادا ادألج 8وددم عم

 [1موعزم» ظدطح عطلة 1]2 7 5

 2728. قكاطت'لإدالج 1ط7) 4ثط113532'1» 1585-

 كنس آكو 00.

 2729. مط هاج
 2730. فاد ها

 [ا-11عرتلمصأ 7و

 2731. ةطات'ا1دالج 1-11؟عمدذلا] 71و

 2732. ىذا [جالج 11دلجسس 10 8 عم - ءاطوذدءعام

 مما مسلت, ؟دنلعم [عمدطتلاسد لن ءاسد آر, 224. 111

 140. 303. 1797و 158. 172. 7و 107. 151. 2
11 ,711 

 ا. 7 ةلعطر- عل- لثم

 آكا- مدل 11-

106 

 ملأ 11-

 11- 1هاععملعت الآو 58.

 لعتتتماط ظعم ةلجسحعل

 ىلا11218'1) 1012

 437. 439. 111, 422. 452. 17, 154. ]1و
742 .650 

 20983. ةطات'اهرتنز 81ه]جهسمت عل ظعص "ةلتلح

 ءادعةلجتل 5. ظعم "ةطل-عمددتجسمم 2-1820 ةضصت

 اظا-8دعطل301 1, 271. 11و 0

 2694. ةطنئاقدتدز [!1[8هاجوسدتسصعل 8عص ثلبح

 12عل] 188:0- طنمح عةطلعلو الاناجم آظئا - ؟؟خككب ءمعمم-

 طاسمأاتك 11آ1و 25.

 2695. ةطات'ا1هرندز 11هلجحس عل 8ظعص 15131

 انا-ك1 عسسنلع [ظا- ظحعطلةل1] , ناعم 1طص انآ

 ؟كةئينط ظم-ا ءلتسص لتءانتذ 111, 94. 19.
 2096. ىانانئا1دتدي 5حاوسسو ظعم ةطلحااهط

 كا-ا1 نق 4 7١

 2097. ةطات'ا1درته] 5-85 ءرولعطقأ 5. 58-185 م-

 اعطقكأ ]1و 0

 2098. قطا هرندت ظدهطعحفطتا]]

 ا 2
 2699. ىكطاث'ا هرمز 185-كنزد[1 آ1آ1,و

 2100. 1”جرنملع عجتععا ضان هدد عأل1 11و

 01. ةرمأ قرسق 1,

 2701. ااذم ج55 5. 1اطم-عالدتنت5ك "2. ةططت

 3110هلبجسد 2ع0 "فلدل-عاد صحح مح 8 عد 11 01ه 1

 [ض٠- 0 ]عط عت

 2702. آان 1!"ةهيتهك 5. [انص عالدتنتن [!11و

,1711 

 2703. ]طمع عازدبنعلطت ان. "فطحل م عازل "ةطلح

 دالقط ظعص 110ج حصن ل.

 2704. 1ادم-عاظهتبخس الو 3.

 2705. 1طم-عازةسلط اي. خطا 11315 "مددت

 8ع فلك.

 2706. 1ةسلعتأ .٠١ لعطقل- عل-لأم خطت فاطل-

 دللوط 81هلججستت عل ظعم 1101ج حصتات عل.

 2707. 1ك ظعم ةطسعل ظا-1[ذصوأ الآو

135. 

 2708. فات 1"ةضك ةال-عاح 5212 ]آو

234 

 2709. 1طج 1ةستع ؟. ةطات'اططمدعتم فلجرت عل

 عم لا

 2710, 1”ةعدأ ال. مةلطائئا]آجهددصم "ءةاطلحعاح

 عاقل ظعم 1]ةطصحألا عا 17ةلعت-عل-لتم قلاناث'ا-
 اعادعز» 110 لي هت .0٠

 2711. 5طعتاط آظا-7نسدأ آ1آ1ل, 44

 2712. 1”تضوداعتلا ؟. "0رمدور» 8عم 181017ة10-

 ندعل أ 7علم- عل - لثم كةلطل - هن -70

 عر فلا.



 مط وغ]7 1من
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197,7 .310 
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 2789. 1"ءالطأ 7.١ "ةطلدلاوط ظعص نسكت
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 01 "قط ل-ءادخنلتع انعم 1 رقمم-عداعاب ءاطد

 2849. ةلارات'!هانثاج "قةلد6-0هو-هءاذصت

 آند 180-طنمدعدان]تأ 1, 465

135 * 

 13م

1075 161 
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 ملطا [عادك1ةنام] 151-11 عنتمل, 60 ]ط0 -عا-
 رتمكعرسأل لتعات5 11و 9. و 201. "1و 9.

17711, 040. 
 دعجود. خدت ؟هاننلج 81هزجوسسست عل ظعص 810-
 زيمصس عل طعم "خلك ظا!ةجاأ رظا-[[عصلذصأ آو

 22غ5ْ.

 9859. ماتا (هانناب ودم ظعم 10ج هس

 [ضا-1[هتتوزا] 111, 7
 هعوو4 ىطاث'هاننآط 8ةدمدلادط مدعاه الآو

.209 
 ههعوق. ةاناث'ا؛مانتلج ةدورتدالمط عم فطلح
 دلاوط ع1 - [رملعطرست 1ظض1- ةعطعتا 181- 1ك![ععمل ءانلر
 منلعم لطم 1كملخلبتد ءا طمصمرتتعع خقق ءم-

 كدمرسا تاتو 111, 249. 497. 71711,
 2856. [ىطن'اءمانتاج] 8طقطلا ظعص 810هلجقستح
 نعل 1-81هدزذمت ظا- ةملهلاكأ1 11, 627. 1711و

700 

 2857. ]طم - ءالمال عال

 ىول-مم-عججذلع ظعم خليسعءل
 2858. 1[نملنلع ؟. ىطاتئااجهددص فلك ظعم

 ةاآ' ج١
 5ع5و. [ننصآ ١.١ ةطانااعةكاس

 ممليردوم عم 1 0
 2860. ]1م [نرنعاع ؟. خطا علام 0[8ه]جه-

 1160 18 عر ٠

 2861. 1م 1[”ثعط .٠ ىاجت'اةدللج 11ه]جهنت-

 عل ظعم كاس 0
 5862. [ينكنمأ 8عم ةطلدلادط ممعام آلآو

 1ع عمقا - عل - لكم

 "< خ]1:0-عات-

530 

6 

 28069. لعمانك آو 73.75. 119. 4.
 11, 5. 311. 111, 5. 90. 148. 19و 109. 7
 ا لتر تلا دلل 137. 158. 495. 71و

.3 .140 .35 

 28ن4. 6طجلدصاد» ثعطق لو
 2865. ©1ولطحمإاد»» ظعم لوك انا [[105ءاصت

117 
 دقون. 6 طحلهملدس 1ظ2-لعمرصم] 11و 88.

 ممراوووع تى 620ه صاق 111, 0



 1طد ؟[ةطزان

 171, 12 (نطأ ظعص 81هزميستت ع0 معكم ءطقتلت ماو

 ظعص 1[ةلجصستاتل اععئاست). 28. 324. 580. 1711, 2.

 2908. 6طن ع ةلنطح علح للم [عطمزو طلع ىطست عل
 اظا-11 عدا“ 171, 4.

 2909. 6 1طتوةلط-علح لام ة[ةمدتع ظعم 1111

 5و0 - ءل- لدم 11هانهسمس عل اظ1 - 11هوعزمت 1ظ8ةط-

 5طتضمأ 11, 201. 365. 499. 111, 15.
20 97 370 2127 :170 1107 

 2910. 61و ةاط- ءل-لأم 8عم 4

 ظءوم فلآ 'ةللذم 11-81ءائلعت 111,

 2911. طع ةاطح عل-لاتم 181هلججسمدد عل 8عم

 8[هطمستست ع0 1ظ1- 1[كعنإل 1397, 302. 37و
571216 

 2912. 6 اتوفلط-عل-لأم 11هطحمصد عل 8عم

 1كطمزو 8عقطلل 5تلاممت آم 06 طعم لعط ؟9[عمزساتك
1760“ 

 2913. 6طن و ةلط-عل-لآص 1[هطممسس عل 8عم

 8عواط10-عل- لم 31هزيمصتسعل 8عم 1810ج ةمحسص عل

 طعم 1ةلطنع 71, 0

 2914. انو ةنط-علح للم 1طص-عءاصماانلع 1397و
15 

 2915. 0]610عمذصت .٠١ ةلداث'ا دق 154
 8عد 101جم ل

 2916. ©طماذسص '[طقتعط 7. مط "دقن
 8[هطجمسد عل ظعص ؟ةلططل-ءعا-ةطنل.

 2917. ©نلدطعطات 197, 465,
 2918. ©نئداطاخعط آو 9.

 2919. ©ن5ةطق ممعاه 7و 4.

 ام

 2920. 15طدهلعناع [آ1,

 2921. 1اطم 8دطاطنم امل. ]طم نطاق

 2922. 11هلنااط 8ظعم خسنذ 111, 0.

 2923. 11جاناطط 8-11هلعط1 7. 1طص- عالج مطاط.

 2924. 1؟[دطاط 8م-15ذطاشا 17و,

 2925. 8هطلاط ظعص "نصمم 51- عينعطقمت
 11, ة4ق. 771, 218. 0.

 2920. 1ادم-عءااجمطتا» .٠١ ؟122-عل-لزو و. 7ءزو-

 ءل-لتم 4ةطت'كمم 8ةطنع 8عص [1آهكدمب

 2927. ]طم 81هاناط 7. خلناث 515 11هطقس-

 ع0 ظعص 1؟[داناط _ عا 8علض-عل-للو ه. 18نر

 01-60 ةطاث ]لج ةصتصت 4 [آددحص ظعم "37

 61181:5- ع0-010 1077

 مطعما (ةل. ظعم ة[هطمستدتعل) ظا-آ[ قاتل 11و

.85 ,197 .290 
 2891. 6طقتو - عل- لأم

 فدا اظا-11 ءاذجتا 17و. 86.
 2892. 1م ©61815-ع0ل-ل10 ا. 860-عل-ل1م

 4طن سدعأخ جة

 2893. ©6اطهع5 ءعمدمتتطتو فمطتت'اطهموس 810-

 طحسمست عل ظعص 8ناذل ظعم - عاصم ]اجذأز) اك

 11 122: 138: 1 80.2 1722 71,1503. "الو

3 .60506 

 2894. (1ةهكدةصآ

 "؟هل1 8عم-عااذطت ط1.

 2895. ©طققتال 11, 59.
 2896. 0-1 طقتتاا آو 62.

 2897. 6ه2ةل1 >7. ؟[هززدا-عاتداذصص ةطاتث

 [1ةسصنل 1101ج هت .١

 2898. ©طقعذلل, ممعاه 115 معمم 115

.5 ,461.37 ,111 
 2899. ©61832311230عا> 17.

 ؟ةط 0-1-1301:
 2900. 6طقعةماطقص 1[, 8.

 2901. © 1طقجمعاللا ان. ةطاث'ا ةطانذك قاس عمل

 8ظعد 81هطمهست عل __ ءا 8[ه؟م-علح لتس ثطاث'ا-

 هلق 8[هطمسسعل 8عم 81ةلطستتل _ عا 5زةز-

 ءلحلأم خطا 1315 "0رموتن 8ظعم [ةاطقلع

 2902. 62221 7. 8هرتطنص- عل-لآ1ه 5. 51 عت 5-

 ءل-ل1م 181هاجوتممصتعل ظعح 11[هزبجصا7 ع0 8عم

 1كطا1لط" طاح خععلا] _ عا كطتطقل7-عل-ل1م ثلجنس ؟«ل

 ظعص "فطلدلادلث [8ظعم 8ءعلع] _ عا ىطاث !ذاطقلع
 1طمةطتس ظعم آالدلطجورتت  ءا ةطعنعأل 5. ةطعصعأ

 ءلحلا1م "فلآ 8ظعم 0اطصقلل.

 2903. ©6طعتافم ظعص "0]عطوي الان15جم 12213 1-

0 ,111 60820121231115 1012113 

 2904. ةطت'عطعتاط 1:1- [عمكطعطقفط 71و

 142. 7711و 05.
 2905. 1 عوزس ©طتوخنط - عل - للص 11, 260.

 ا
 2906. ©6طتوخاط - عل- لأم 8عم ؟[آهسخصل-
 ءل-ل1م, 1كطممل عدت" معمم ا آآكو 4

.058 ,7711 .350 ,37 .228 .163 .14 ,111 .150 
210 

 2907. ©طلوخاط - عل - لتم لكعصوطأ0 ظعم

 31عد ن0 [ظعم ة80ةططستل] نا-آ[عةدات آو 397. 11,16.
155 010 .5063 .559 .452 .449 .304 ,111 

 1101ج هرت171:60 آكا-

 .7١ ا[هطحسا!72ع0 عم

 8ط0وا1نط ىعص



 مطل 1316

 2951. كادت 11315 ةلبرمعل ظعصض 1101283-

 21ع0ل ظعص ئليبصع0 1-1:1؟فائط 8ا-خصلهلانكأ 11و
.8 ,771 .384 

 2952. خطت 11315 ةسحت 8عد 18:5-580
 ظوطح ةطعطلل اح[ ءعددذص 87, 5.

 2953. مط 11315 1:!-8 عاصم ءآكأ 7و 76. 110
 ٠ ىطا1 8315 ظا-8هاعطقتتا آلآ, .2954

 2955. مطل 855 ظا-كدسضاط 8ا-1عطورم
 هلطآ آو

 2950. ىطت ؟[1315 ؟دسصعاو ظعم

 37و 0

 2957. ىثطدث 8215 8!-]ععا :. خطات "فاطل-
 حالقط فليست عل 8-81 هلق

 2958. ىطث 1215 0ددت» 8عد "ة0ةللقلت
 [ر5-هةوصح نعمت 01 1آآآو

 2959. خلاد [1ج15 "0 رمجدع 8 عم "ةادتل- عادصت أ

 معمم نصمم [ا؟ا- 11 ءعوةصتكات] 160-181 :عداطت الو
 2900. ثطاث 1855 "مدوع 8عم ةلجسعل

 معمم 0اطصخم 1؟!-8هعاطت0خل01, دلكجم آم 5طقطتم

 قأءانتك آر 289. 11, 149. 594. 37و 47. 96.
.9 ,73971 .627 

 29601. ثا 1135 مدع 8ظعد فليصتعلر

 1150 آططط 50عا] 01ءادتك آو

 2962. حطت 11315 "0م 8عم فلآ 8عم
 31نسدطنل كاد ةلزدرت كا [ةصقتكأ, ؟نان150 1ط0-عا-

 [نضتلاط لنءاسد 11, 19. 44. 85. 88. 89. 4

570 .558 .587 .110 ,197 .247 .196 ,111 
540 ,7711 .571-507 

 2963. خطاك 18305 "رصدنب 8ظعم "فلآ 8عم
 ماجد عل 7-18:2 عدزذصأ ظا-8دعط لف 01 1-80 ةستلعماصأ

377 
 2964. خلطات 1[دلو '0مدوع 8عم 'شلأ اح

 110م1 1197, 40

 2965. فطن 18155 مدع [8عم فلات 5ةلئس
 اظا-[ةلطصت] طظا-]ءاععم لعت, "150 1طص- ءا1ةلكت-

 طقمت كتعاتتق 111, 358. 418.
 29606. مط [[دلك "0مدنب 8ظعم افلإ عم

,111 5312018 
 2967. ىثطك 1115 "ة0رصمت“ 8-81عال51 (ةلع

 مر-8زاطاوأ, 1ظا-8ز1انعتدأ, 8601-181 علذأ) آو 40.

 2908. مىاد 81ج[ 6صول“ 8ءم-ءالب 0

 معمم "0مم 8ا- ؟خسسمأ ؟8!-1هةططآاا 11و 2
 2969. مط 11215 "0صحت» 8عم 1ةاجقلع ظئاح

 العر مرآ 7. 479

 ]طن 1؟1ةطاط 1015

 2928. ةهطعتاعات 1 ؟1ةطاان [11و

 2929. 10و 1!1ةطاطولاهط 111, 4.

 2980. 11ةاطاانولادط اظهاد - طلال 21, 0

 ال1 2ةزذص للعءاسك ]1, 298. 303. 467. آآك,

 405. 408. 111, 108. 360 (ظا-8ةعطعم41) طلق.
 7275 596. 71, 172. 241. 711١و

 2981. 530030 17و

 2932. 1اطمحعاارن0030 ان. خلداكث 8عاك“ 810-

 طورت ءل ظعص خلبصعل  ءأا 01هزبومت120 عمد

 ىكاطسعل ظعم "0 اطصتتم.

 2983. 181000301 ؟. ىلداث 8عءادع 8عم ثلك

 31١( ة1هاجوسسصعل) ظظا- 1115
 2984. 181ةلطتس 7 7, 351. 5711و 0.

 2985. 80 عا 8[جلطنسطقل .٠2 انلطلوتتع

 اعطتلط» عا اعطت لطنةطقلم

 2980. 8جلطععصتا ا. لعصةا-عل-لتم قادت

 ؟ةطلحاا ولج 811[هلبجستات عل 8عص "01081

2037 1001 171, 230. 

 2938. 1طم ةطا'ا]23010 1. ؟]122 - عل - لثم

 4لرل-عءا-اجوتا10ل ظعحم عئادواملاهط اظظ01-1علخنصت.

 .2989. 1130101 آ1آ1,
 2940. 113015 2-5802 هاطوتذسآأ [111و

 2941. 1طط 1150172 ]11و

 2942. 115110 ه. 183110 ظا- 1[عاافعفست 5.

 15110 52 0- عل - لزم ام. 5عزأ- عل - لام فلطسعل

 8عر لج

 29و43. 11ةلام-علدلتم ظاح فز عدت 5. ل2

 "مز عم زن. 8101112- عل - لكم 111ه لج حصحصج عل 8 عد ةلجنت عل.

 2944. 11ن11ا2-عل-ل]ص 17و.

 2945. 181112 - عل- لزج 21هزجهسست عل ظعص

 4لئا معطل ظل- ةز عصا 37و 0
 2946. 8ةلئاع - عل - لأم 811هلطجحس عل 8عم

 تطسعل ظا- فز عسا 11, 123. 203. 1111و 8.
 577. ]17و 170. 483. 7و 6 ل 245 0

.3 .350 .305 .2838 

 2947. 8ةتئام - ءل- لأم 81هابحس ]عل عم

 31م]بممد بعل 8عم 5طتطقا» 12-181عملعت, ناعم

 1طصد-عاط ء22321 (1. 1طصحعاطع2232) لتعاتتك الو
 337. 11, 49. 19, 354. 367. 37و 455. 588.

 171, 145. 171لو 0.

 2948. 181ةلئاج-علح ل1 ظصحالا عدعزأ 7١ خلاتلا-

 مطعربعامأ ةلطلحلادط ظعم فةابسصعل.

2049. 11315 11, 50. 
 2950. ةطات 11هل5 5811-81 97و 36.



 خا 1181: عمت

 2992. 1طم-عءاطقز] 1. ةلطات'ا هططقع ةلجتعل

 ظعصحد 81هزبهستتت عل كا-1هطانآل] .

 2993. ااند 183]] ؟!ةكدص 5. 13[1)] 18ةقوم-

 200عا 7. 11هلبمصتصت عل عم ة11تدامأخ ه5. ظعم

 810هءاتاج _ عا 810ه]ج هس ءلفاخلل 8 عد 110ج هطلت ع0.

 2994. 3]]115] ظعص 11ةاقهل“ 111, 95.

 37و 149. 80.

 2995. 8هززذز طعم اطنكانأا اتا-آككناآأ 1و 3.

 351. 111, 68. 154. 7و 168. 5.

 29960. مىلانانئالبهز]ةز 81هزذطنل ظعم لواتءتا'

 عا-01ءائاكأ 11, 335.-378. 111, 180. 711, 4.
0056 

 2997. ةاطاث'ا1ج3]]2] ظكنماتنك 1-11هد1ل1 اح

 31ةعطتضطا 111, 307. 17و

 2998. مطا3])]13] آالتكاتا 2م 72

 (31ج ند, 8[هعطضتس) انا-آعهتوأ ضاحك صلهلانكأ ]و

 513 اللا 40

 2999. ةاداثئا]جد)]3] اطتعاتأا عد 1101:311-

 1160 ]طاح ءاعروب] ظاحخ مل ةلانسأتو ؟انلعم 1اذدم-عواطع
 ةاطعأاكا لاعءاسك 1و 405. 1ك, 9.

 853000. ثاداثئا)3]]9] اطنتفتك 8عم 1[1هلجهمت-

 لعل ظعم 1طعةطتس اكل - خسوف 181- 8عيموجمكا

 ظاحخص لقانا 1, 362. 11, 272. 111,

 83001. ثطاث01ط3]2] آاتكاتأا 8عص 1101ج ةطت-

 عل كاد ةطنس ةا-1عماتلططت 1, 248. 7711

 38002. مطاتاطهززذز 1كتكسك 8م
 8ا-آهططألل 11, 5.

 3008. خاططاتئاطمز]3] ظنكانك 8عم 501ءعتستم

 سكدانح كا عضاعست علو ان150 ظ؟ظا-فكاعرت لتعءانتك 11و

.5 ,111 .0627 

 3004. 1ططص - عااجمز]3]

 1105 عار

 8005. اادد لأ ؟ةزاح 7. كلئاتتتط-علحلتم

 قانان'ا ةطاطنع ىلييرمعل 8عم آ؟هططولم

 8006. ]ادم ؟[هزرع ا1- فةقائدلتمآأ 3. 5طتطأاد-

 ءلحلتد فطن ذلطل خطجصتعل طعم فلك

 8007. 1طن جزع 11-1 ءاعلعا د. 11-181 ءئاط عدت

 .٠ كاتاتخات- عل للم خلجرسعل 8عم 11دزان

 83008. 11دلععج» ظعص 11هلعتمت 8عم لأب

 ملجم ظا-1سصحصستخلب لتعاسذ 111,

 3009. ةانان'اطجملئعردت "؟ةلد0-عو-هءاذص ظعم

 "ملنل-ءدسدلبسمم عم 81هايمصسع0ل 1ظ1-81ةططتلت

 ائادحخ دلهلسكآ آ81-آهلعاطمتت, 14ه ا1طند 8 عضعزنتم

 متقن

 .7١ ىطتاث 0 اخو

 فطاث 115 109

 2970. ثا 11315 سقت 8عم- ءالطتلطل'
 آاطص-عالوصموال ظا- دسك 11, 131. 111,

 2971. تطل 1185 صدق 8ع 110]جهت-
 ردع0 [ظعص ؟ذلأ ظودطحةطتصتقا] 5-15 هلعطقأ آو

345 

 2972. نانا 11315 ردو 8ظعص 8101ج هنت
 تمل 1ظا-آعولطخك 1797, 444. 7397و 4

 2973. خطا 8315 "0صحع ظعص "0اطسخمس

 اتا[ عستسا [71, 100.
 2974. خطت 1[دلؤ هةلعلل (53017) 37و

.8 ,711 .8325 
 2975. قلنا [1315 5-115ة11:عل1 17. 0.

.94 .829 ,511 .409 
 2970. 11ةلذد 111, 287. 511, 729.
 2977. ]ادد - ءالجةتلع 7. ىةطاتا 0

 آاكا-1[1دددص ظعح فلج

 2978. ]طم ءعاطقتالت ال. ة5طتطقط - هل - لم

 مط هطاطأثك قىليرسعل ظعم 110هايمصتت عل 8عم

 1٠"

 2979. 1]1813 خاسوزدلل 7و. 404. 711

 2980. 1]113 8ةطق ا. 1طةطتست 8عد فانلح

 ءا- ]ع عمات

 2981. 1]813 8ءزرثصت 17و 187. 0و 4.

9 .791 ,711 
 2982. 83ز1مةقاطق ؟. لءاقل- عل- لد 1كطتلالا

 8عم "فلل.

 2988. 11ةز1مقوطغ الو 595. 597. - آكا-

 810م1 11, 290. 19, 109.
 2984. 18ةزاط ظعد ةنطسصعل 1351-181 11و

207 

 2985. 1طم-عاج ةززا ام. لعصقلح عل-لاتم خطت

 ميس "0اطسخم ظعص "02081.

 2986. 1طص 181ةلزاط كحد ةلهكصتس 7و 9.

 2987. 11هزاز 8عص 1[عةفزص ظا-[1هاعانأ, اناناعم

 8ا-1[هلجت0 لتعات5 [71,ص 9.

 4 7ك ,2068

1١ 

 2989. 83لز ظاعملل, كتناعم ا[عمسضلل 1[عحاض

 01ءانن5 71و

 2990. 113ل]مقكطخ ظعص 1ءمزد خلت 8عم

 310 ظعص 1كطمزو فلك ظعم 1105ثرت-علحل10

 1-11 معلا 7, 014.

 2991. 1طص- ءاطقتز
 ك1

 1101 11هك[ه15خ 8 عم

 11هلجونت2ع0 عم



 مات خصال

 83035. 8هلاقز 1, 185. 1آآ1, 3.

 30360. 8ظخسصخمأ ١> [نطخصأ

 3037. [هصمنما 5طقللاه 17و 5.

 83038٠ كهضصلمالادط ظعم خلع 5طعاتت5-عل-

 لكم ةلم]جحسس عل, موعاتنعع ؟[دنتط 01 «050000108-

 اسد 11, 233. 111, 2706. 137, 590. 737, 4“
.58 .271 ,71 .430 

 53039. [1ةسصلحلادط

 ىخسضسقفأ 111,
 3040. 11د لداادط 8عص خطأ 8عاكع 8عم

 ركدرص ل ظ8عم الود اظ1-81[هدامتتلا 8ا-آ[عدمام] 19/و

 176. 177-377. 391, 330. 7711و 0
 01. لدسل-ءعلحلكم 4طن ظءلعع 11!-1[هدامسكا»

 8مم - عوطقط ءعززعاط 1كا-

 3041. 11ديتلدااوط 8عم 1كطعت تعل-ل1م اذا

 8101ج 1397و 1
 83042. 11دردت ل-عل-للص ىلا 8عءاعع 1:1-!105-

 اهسنأأ ظا-[كةعاجاما 0971و
 0(. [[حدسلهلادط طعم 4نطأ ظعءاع ظعم [لدسل.

 823043. 1آدصل1] ا. هت 0لةلاذاط ظعص مثلك

 511 ع6-125ع0-1.

 82044. ]طم 8دمطول .١ خطاك ةطلحللاحط

 مخ اجرت 1١

 3045. لام 8ةسصلل5 11, 124. آالآ1و

 3046. 11خسصنل ظ[عمل1 37. 48.

 3047. 11خصتل ظعم 8هءطفص-عل- للم 8عم

 ىفانآ طودتن» ظا-1عمفتا 111,
 3048. 11خسصأل طعم 1عطنلطب» 1-181[؟طمز عمللر

 تاناجم 1طم (د1. خط) ة8[ةلجسساتل همدتأضقااتك 111و

,7 .4106 

 3049. [خسصتنل ظىعم 81هليهسصع0 18|-1كتح

 معربا [17, 5
 3050. ىةطات 8ةرصأل 1و 209. - 7و

 3051. خطت 8ذسمأل ىطجرصسعا ظعص "فلآ

 1اطص-عوطعطتاا] 77. 2.
 3052. خطت 8كةسصتل ىطدعل ظعم [8ل5ط5

 مومز كةسنع ظا-3[عدععتمت 11, 480. 578. 7387و
.5 .6960 ,5711 .460 .289 

 3055. مط ةكذصتل ىطسعل 8عم 11هطح
 رحل عم ؟خلأ ظعم خطا ؟[ةلئان, ماناعم 5طتطقا-

 ءل-لزو لزءادك 17, 406.

 3054. 4طن ؟[[خصنل ىطسعل 8عم 81013127-

 ند علب ننعم 5-15 عرتدلكطعأ 01 ءاننذ رم 0 7٠

 3055. ىطا [1ةنصأل ةطس عل 8ع 1101جت12-

 عل رداد كار ذلك 11-81 عرنعوا 11, تكل. 1711,

 4مطات' 1121 عاد 10060

 (ةا. ]ادم 1عمسعزذص) 0زءانت5 آو 257. 11,

 8346. 197, 22. 24. 26. 37و 38. 79711, 7
 83010. ةطت'اطداععد [[نكدم ظعص "هاتل-عزن-

 ممطسمم اظاحف صدقا آلآ,
 3011. ةطئلا]جبولععرص 1[[دكوص 8عص "فطل-

 ءةم--وطسمم 8عم "لهو ظ!-1؟طقلطتضشكا آو 59.

 3012. قات! دلععمب 01طءعزلهاادط ظعص 810-

 اهو عر هاد 8دطنلت ظا- [١ هعطعطت 111, 235. 771,09.
 82013. 1ططص-عاطج هلععرص 11و 9.

 3014. 11لجلاعأ 7و 7
 3015. 8دلعامت ا. 0[1هلجهنتطتا760 5.

 1[ه]ابجرصدس عل ظعد تةلحص 5-15 عمفقج.

 4اناث

 3016. 1[1ةلكتسص 111و 470.

 3017. 181ةلكاص فةزعص 17و

 3018. كول ]دطقلع آ1الو 8.

 2019. كدلك (مايناهدهرماطسو) الزم 111و

.228 

 2020.١ [1ةلعتس ظدط- كطعاطتل اذ. خططا ة لاا

 11هزبوردتت عل عم 810ه]ججرصدات ع0 ظعم كابس عل.

 3021. 11هلكتسص٠ (ظا- لضصتل21) 7. خطت

 "قال هاادط جة ١

 3022. ىاطت'ازجةلعتس ؟ةطلداادط 8عم ةانل-

 ةمدط محو 17و 20.
 3023. هلكت -عل-للم 181ةلجسسات 0 ظنا - 1 عاد-

.280 ,11 21" 
 83024. 11هلكتسص-عل-لآم 181هزجميسصت ع0 عم

 'هذا1 ظم-اةسصنمأ 111,
 83025. 1[1هلعكصسصوداتخل 8[هطمساد عل 8ظعص 810-

 طومعاع 1-81عمععاما آو, 505. 11, 2083. 3060. 0

 111, 124. 348. 177, 218. 222. 0”, 10. 71و
20000 

 3020. 11ةلعكاط28306ءا 71,

 3027. 8315 ظظا-1ة!مطقصآ الآو

 83028. 11داعار] الآو 9

 3029. 11هلعاجأ <معطتا (طلصم) آو 547 طلغ
 01 ]طم ادت“ ءاحطقلز.

 83030. ةاواله 15164 871, 277. 711,917
 01. 38كسجاملك ظعم طع 8لمزطحسسعل !1ةلعات

 3031. 11ةلعاتب, مداعم عودا [1تلعات 0]ذ-

 ءاتتك 1[آ1آ1و 5.

 3032. 11311 ةعسنجا 1آ11آو 5.

 30338. ظكدلتطسمت م. آدااملاولط عد آلتكاتك»

 3034. 18[للمت] 1"-ظحشتت] 17.
 01 مس ذلادلن طعم اتقان



 11 ةساط

 8080. تلات 1[1ةتطعفر انان1ع6 ظاطح طمس

 للءاسسف 1آ1و 7.

 85081. ؟1ةسضانولل ]كو ةأ1

 83082. . [طد-ءاابقصادلا ا. 80:طقسص - ءل-لت

 1آانرتتطتمت عم تكاتك  ءا 5طعتو-ع0-ل15 كه.

 0[1لط1-علدللم 81هزجهسس عل ظعص 1ادةطتسص 18 عب

 اناتأ.

 8088. 1[1ةصاتقلت 2للعط هك. ةلدد-عاابفصادولا ا.

 1انةطتمت 8عءص-عالعقعتسم  ءا 1طةطتمت 8م 1810-

 جوست عل 11-1:1ةل عاد.

 3084. 11هالث ظا-[ةدصعأل 1, 9
 30835. اططم طخسصأ .١ خاناث'ل]عةعتس ه5. خانات

 اطودوص 81ه]لبوصتا7ع0 اكئا-خ201 ءأا 11ه]جقتم -

 10ع0 عت خلا 5-15 ءادات.

 53086. كثاناث 1هصآآلد 15 - 5ةعاتقل“' ع7.
 لوتمس 81هابجساتت عل 8عم "ةلدلةلاول.

 5087. ثان ىظدسدآأو خليص عل 8عص 8ةككنم

 ال-ططرم عر عت (هل. 8-10 ءاد ع عت) 1, 329. 11

1 .8 .470 .03 ,111 .644 .301 .105 

2 ,711 .308 .169 .162 .130 .108 .67 

 5088. ىكطلتث 8هصآلح 50 كذصدؤص 8عم فلد0-

 ةلاقلط لايلع> ةطقلتانعاتق 1و,

 5089. فطث [كدصتلم 5هكصخص 8عص '8طقللا
 ائا-آ[كث[أ 1, 141 اطز5. 159. 1042 195. 219.

.0 .52 ,11 .448 .445 .352 .349 .510 .249 

.16 ,111 .648 .039 .554 .380 .523 .230 .228 

.35216 :250 :220 15827 :171 1707 42 2189 

7 ,24502457117 ,177 577 260:7 

 230.589.-580. 587 ننواعا. 0621. 622. 1,

 91 طلو. 143. 319. 448. 609. 633 انز5.

 5090. 1؟1ةضاعفلل اطعد 8محععزاد 111, 7

 5091. 11دصاعدلو 1عد-عوطعاط عااازت 1111و

 83092. الذم 18درتتعتست 15. ةطص 111132 عاطعلتت.

 850983. ]اطص-عالبمراا» 5. ة1طدت 11ةرنات ؟. ةاطدت

 "فانلدجلادل خئلبرسعل 8عص ؟[1ةتناد.

 82094. 11ةيتاا] آ1- 8اس عزكا 111, 5

 3095. رهرتس ك5. ةلدت 81ه]بجصتست ءل آت
 "مل.

 82090. 1لهدترل ممعام (اننتع.) 19[, 0.

 3097. 11كضالط 1عص ]كا - 810 ةعزاتأ

7 7 .471 ,111 
 8098. 11ةدتاط ظعص 11ز1اننن ا81-آ'هعاتلا هد

55000 

 8099. 8ةيتاط ظعص 1[؟ءاولم 11آ1, 2

156 

 4ث

 1ع

5560 

 كات فل 10031

 2050. فانت ظخصت0ل ئابسعل عم انآ

 1؟ةطتع 81هزطججست عل 11 - [ه!ععقنصأ 11, 52. 3.
.640 ,1711 .514 .98 ,111 .340 

 83057. مط ظفصتت 0 ظدلطا ظعص 1810ه]جهطت-

 1160 8ءر "ك]1 17
 3058. نطل ظ8ظخذصأل 1ةددد أل 8عم 11ةسصتل

 ظا-خ صوتا 7 7١
 3059. نطل ظةصت10ل ظا-آ[عغهل51 111,

 3000. ثطت 8ةضأل 81هاطجمستت7ت ع0 8ع

 ؟كلطدل-عم-مداجسومس 1ا-خضصلهلتكأ 177. 59.
 83001. ىاددن خصل الطن - ءعووةطاتصآأ [010-

 ابهصستت عل 8عص "خلل ه80-طنصس عواطارل] 07. 4
 3002. ىاطدت 8٠0 81ه]لبجصسدسس ع0 8عص 110-

 اندست ع0 ظعرت "فةلدل - عم - ”ةلجرجودم 181- آن عرب نأ

37 
 30608. ثطث ظذصتن0 11ه]جوس مت عل 8عص 110-

 ارسلت عل ظاح]هأدطخسأ 11, 55. 17, 5.

 83004. ثلاث ؟1ةسصنل 81ه]زجوست عل 8ع 010-

 بمس عل ااا ع201 78.

 85005. فطحل ؟1ةسنل 1ظ1101:300-1ع5أ ]و 5.

83066. 11317301 117, 14 

 3007. 11درت10-عل-لآم "خلت 8عم 11ه]لجهست-

 ردعل عقط - ططقت ظل 8ظهاطقتلا 1, 3838. 71
.451 

 8068. 11ددت10ل-عل-لذص 81-81ه]ءطقلان5 ]اند
 "تادلدللمط ظاحلتنسل1 80-ط ءاداأ 11, 2

 83009. 1خصض]01 ؟. ؟[هدصن عالأ.

 83070. 8ةسسقم آك1-!!ةسنضأ آكو 3.

 83071. 18ه ل0 رمهاعت" 810ج هيسصتتت علقو 13 عت

 اكدعحم اظدطح كاد ءاطخسأ الو 7

 82072. 8دسصتتل0 عت 5ةلتطتق ]و 20

 8073. 8دصصنأل ظعص ة5طقلت» "معا عوعكأ

 اا اهلل

 8074. للطص دسم اظل - ةصلفلانكأ1 111
 ةق. 97, 208. 771, 66. 511, 564. 8

 83075. 1!1هرضت25 1ظاعطل1 31ه اندئانآ5 ]0ع
 !"عن0لع 71 583. 7

 85070. 11 هضم ظعص 1[1جطتان 13عد صا

 ان2-2هج حتا 11-1511 1, 1755. 4406. 111, 05.
.00 ,1711 

 83077. 11ةهنضعد 1-11خهرتماط]ب ل دذدا 171, 0
 8078. 1!ةسصح 8عص ظظصت“ آكماتا 71, 4

 8079. 1لخضعم 8عص ة5طتسعطتل آو 2

 انا
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 3121. 11دكدم 8عم 'فلأ 8عم-عاطومص 7,
.201 

 3122. 1[1دكوص ظعص هات ظعم 1055 17و
.451 

 3123. 8[1[هكدص ظعص "فلأن ظعم لعضت40 17و

.250 

 ١ 11ةكدص 8عم فلا عاحآكتسعمسفلال .83124

 ائ5-5عجر10 ؟[هدعنص ظعم 5-85عجو10 "فلل

 3125. [[هدوص ظعص "فلآ ذا - 1[همععاطتمخسآ

50 1170 

 3120. 8[دكدم 8عصد فلن 8محالأدةطاتس [11و
.22 

 85127. 8ةهعدصو 01كم ةقاز12340عا> لل ءانتك
271 

 2128. 18[دكوس ظا-8هلجتتا 7و 10. 71و

 3129. 11هددس ظا- 8ع 1, 80. 11, 333.
8359. 111, 180. 197, 508. 37”, 35. 179. 00 
1-558 56 

 3130. 1[دددم ظعم طننانل 18-5013331

 (دل. 8قلبللا) 117,

 8131. ظلت ؟كودذص 2ءاطلعتلا 111,

 اك د

 3132. 11ددوم 1ظاعمل1 10-11 عمعتلا ا71و

.612 

 83183. 1[[دكدص ظعص 1ةلط [8ظعم 1135128]

 كا-[1عصلفصأ 11, 9.

 83134. [طدعوص طعم ؟[ةرعان ظا-1[دعواتتنمآا 111و

002 

 2135. 1[هكودم ظعص ؟ظ[هدعلم ظعص ثلجتت علو

 ناعم 1طص-عامتاتشس] لتعاتتك 91و, 72. 73. 0.

 3130. 1[[دكوص ظعص 110ه5عءاصر 50150 1ططص

 ىادآ 8ممععزر"و للعاتك الو 461 طاق.

 3137. [1دكدم 8عم- ءاليمدعتم ظا- آ[كطقلاةل

.15 ,117 
 823138. [[دكدم ظعم 1[1هوعزو ظعص ا81ه]اطبقصت-

 1160 17و.

 85139. [[ةكوص

.529 ,197 .139 ,111 

 3140. 11ههدص 8عم [انعاك (5. مماتادك 1ةةانعاك)
171 

 3141. 8دعدم ظعم 1ططصةطتس 1-181عمسامتا

1061 

 3142. 8دددصم 1ظا-]1هادطنمأ 7. فلات فلل

 [1د5دم ظعم 0 ةلاوط

 ظعم 1؟1هوعزنم 181غ- 1ةلتؤطت

 !ةلل 10032

 3100. 18ةعااط ظعم 81هطمس 260 1-181ع-

 رصتصتم انانلعم ااند خطأ 05ذصق لل ءانتك ]آو 149.

,7711 .589 .582 ,37 
 83101. ةطانئاطقسااد ؟دعدص ظعم ةوطا اا

 زعمرصسا 111, 98.

 83102. 11ةساطق 8عم-عاانعلا“ ظاحتط نلقمأ

27 111 

 5103. 8ةضصعاد ظعم لمصقلم آآ1آ1و,

 83104. [[دضتنمأ .٠ "1ج2-عءاحصتلالع 810هلبقنتت-

 160 ظعمص ةطآ'ا]عةئاس مك

 83105. 8ةسئص (عرخم زادص]م) قكفاتم20-

 متان5 آو 383. 11, 589. [11و. 134. 7و 48. 71و

54 .611 ,1711 .5309 
 3100. 1[1ةصئص ظعص فطل- ءا- سعات [ظعص

 ىاطل-عد-هعاذس اكاد 11ءعمعاطت] "7. 140. 71, 17.
 3107. 85ةضئس 8عد "فاك 11و 4.

 3108. 18ةضئنس ظعص 1*ةاتاع 17,

 3109. [1ذصنم 8عد 81358 اظكاحآعهضاسادا 7,

100 

 3110. 8تصئنن عض 2ةلكمسوت ض11-1آدز ءانأ

7107 
 83111. 11ةههنلا (ظظا- 8ظةكو12) 11و 596.

 ل15ءاماتاسك ثلبسسعلمع 1[عدضطلبتوةأ 1آ1آ1و 2

 ب ظياعملا 111, 378. - 71,

 8112. 1[[هددص 8عص "فةلط0- ءا - اعءعلست 8عم

 31هزججصستص ع0 اكا-ظ عمم عدزأ آ111,

 3113. 8دكدن عب "ةطلح عاد صتتستم ]18ا-

 اكمال هجوتا اكا- 110 ةل1عاتا 197, 574. 77,
 ال ا

 3114. 1ظ1ةهكدس ظعص "فةطل-ع»-ةلبسقت لو

.204 

 2115. 181ةدكدص عد فلطل-عو-دديصع0 125-

 ةوسدسا (د1. 5ةضصعفتمسا) 11و 407. 449. 1

.740 .685 ,75711 .289 .178 ,971 .459 .387 
 5110. 1[1دكوم عد ةلجرد عل 111و 355. -

 1197, 305. - © (131123116ا15 7و0

 3117. 1[[هدورن طعم تكطصعل ظا-1”ةتلعأ 87و

3200 

 3118. 18هكون ظعصد ةلجرسعم 1ظ31-1هطقلا عانأ

17 

 82119. 1طص 1نادنم 135[1د0 8عن كلل

.09 117 

 3120. 11هكدسب ظعم 'ةذلآ (0 مدت 1 ءانف) 111

40 - .10 



 فاتن 0

 83104. 81-81ةيز 1كدمدم 8نلطقجت لطم 8و-
 5عيج710 اظظا-11زز "فطل-عمدهاجسمم 4-1:1]ع5ءاموتأ

“00 ,371 
 83105. طرصتع 1مكدس ظل ظلتصأ آو, 0.

4 ,771 .401 ,117 
 01 1هدعنم 8 ظشست.

 831006. 8هكوص ظعص-عوووططفلل 77, 40. 40.

 3167. 8[هكوص عد كولا ؟؟ءعمزدنك 16[1-

 رطاخص# آآ, 581. 111, 8.

 3108. 11هكوم ظعص 5ةلئاج ظعمص 11هلجهرس7 عل

 آظا- 200 عاف صأز عبأ1 71, 0.

 31609. ظهموم ظاعملا, ؟داعم ةزصخص230عط
 لل ءاتبك 71و

 83170. 8هكوص ظعص

5 77 254 ,1 
 83171. 181هكوس ظعت 5ماءاسصقم 1! !؟طمز عمل

77 

 3172. 1[[دكوم ؟طظاعملا, ؟لعم تطحن لأ-

 هالتك آلآ, 555. 503. 626 1” عنط عم عط] - طلو. 8.

 83173. 8310113 18دكدص 8عص 1ة]ع- عل - للم

 "فطل-ءا-] عة للم ظا-1عصصتستت آو
 83174. 181هكوص 8ظءعم-ءااومسةلل 7. 3.

 3175. 1[ددد20 ظ8عص م4طآ ؟1طقتعاال 8عم-

 ءامدمطقةسعاع 71, 9.

 3170. ظ8دعدس 82-71 197,

 5177. 8هكوس ظعص 21730 1, 431. 37و
 80. 351. - 11-آمئالآك 7 05

 5178. 18هكدصةعطت, ناعم زم طمل لة

 01 ءانت5 لآ, 190. 711, 0

 8179. 1؟1ةهكوصا عال 240عاد اظا-آكةانط 11, 3.

 85180. 18ةكدضمكعاطف 11, 219. 9.

 83181. 11ةهعدص مققطخ ظعص فلق عل-لأم ظا-
 من5530 7”, 488. 3.

 8152. 11هكوصقاطخا> 8-11 ءابلجقلا 19, 515.
 01. ةادعمعا- ءلحلتم ؟!ةقدصسوطتط.

 8188. فطاتئاطمعكدم آلو 136. - 1-81ةاناد

 150. - 81هلزاكلام 2839. - ةطعزاتط 111, 188.
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 8184. فاات'اطدددص (2ل. ةطث'اطجمدعتم) "ةطل-

 هلاداط ظعص 81هايجسصسسس عل [ظعص 110هطةععاع عم

 همازذص 8عم-عا]792232 77, 149. 155. 8.

 35185. ذطاتئاطحذدو» "فاطط0ل-عا- 5217 عم

 ةلمواتت 81-11ءائلكأ 111, 8.

 31806. ةطانئا]جهعدم فطل - ءعا- عطذتع 8عم

1300 * 

 501رنم 1م ءعوعأ

 [1هووص 1ع1عط1 10033

 3143. 1[1دمدم 1عءاعط1 8عص خلا ظعم ةصلخ

 ةللقطر متاعم 1ةكصقلا230عط للنعءانتك 11و

 4006. ك4لي6. كلي7. آ97, 316. 1711, انانؤ.
 3144. 1[1دكدص لعاعط] 8عص 0[1هطقسا7 0-

 دالذط 8ظ1-1"عدذتت 11, 203. 405. 445. 117,

6 .241 .236 ,7971 .592 .188 37 
 8145. [1هكدص 1ططد-ءاطهززذز 18-81 ل0ط1ةك1ع عال

 ؟ان15ج0 1؟ن]ب101 لن ءانن5 111, 0

 3140. 1آدكدص ظاداككفلا ظاد- 8هودمعتلا ظاح

 مللبتوذس آو 339. 111, 617. 19و 216. 971,
121 

 83147. 1[1دكدصم 8عم-عاطئطقمآا آو 199,

 3148. 1[دددص ظا-!؟ةدادآ آلكآو 7

 8149. 1[1دكونب ظعم 5عيج3101 آ[كطمروو "50

 منطق لتءانتك 111, 67. 138.

 3150. 11ةكوص ظعص 8[ةلجساتل 8عص- كوم

 1مل عز ماا 117,
 83151. 310115 11هكدص, ل0150 11-11 ةصتزأ

 ل1 ءانتك 71و 9

 3152. [1هدوم ظ8عص 11هاجهصحصت عل 8ع ؟خاتل-

 ءع-ةاطجرسسوم ظعص ةطا'اطعاعف 81- '0]اءطعت 111و
000 

 3153. 1150 ظعص 18101812220 181-18 1-

 مما ظدط-فطقساأ 11, 89. 111, 248. 17, 4.

5 
 3154. 1[ة5كو5 عم

 دوصآ ظ1151-1ءادآ 1, 3.

 3155. 11هعدم ظعم 8[هطهسمس عل 8-8 ةدتو

 طمممت ال عع كاع عأ- عل- لص ءمعدمصأصهأاتك آو

.0 2186 ,111 .487 

 01. 85د ععأ ظعم 1[1هطدحسسعل 1؟ع-طظذسأ,

 31560. 1855ه ظعصض 81هواتتت 177, 1.

 ."٠ “8 1101231دكو» ظعص .3157

 . 110123111"هلأ 1[1ةددم ظعد

 3158. 1[[د5ووم 8عص 8010153 ظعم كطقلتا“

 111, 95. ال, 148. 150. 4

 3159. 1؟1دعدم اح 81نداشت, ؟اناجم 8طتوتنوت
 0 ءانتك 111,

 82160. [1دعدص 8عم [ةطأ] 01303 7,

 3161. 3[1]] ؟[دكدص ظعص "0اططصخمس 86م

 [؟[ه5نرصح علح لأم 18! -خ]جدعرتنجتا 87, 408. 71,

 3162. 11دددص ظاح 0اطسخمت ظكا- ةكذمأ [1و
25 
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 12120ا115 ]آو 234. 288. 291. 294. 402. 4.

 11, ة4ق. 591. 111, 37. 348. 628. 1797, 0.
 35د ل كم 00: 62: 392 1190 1300:

463. 520. 

 3289. ىاتاتئاجودوص فا 8عرر "صمت اح

 [كندطا ظدطحفطخلمألا 71, 8.

 3290. ىطا0طجودهدم فلآ ظعم

 اظئا- 52م عالا 87, 5

 3291. فطناطجحددص فااأ ظ8نلظفماأ 11, 1

17 37 
 3292. فطئئاططحكدمص "ىلأ 8ىعص 810طكةم

 ظا-8[ةعطتساا 1, 440. 19. 109. 971,
 3293. ثطا'1د5و2 ىذلآ 8عص 805[,

 ؟نلعم 1طص-عودذشات 01ءانت5 111, 40.

 83294. كانا اطحددص ةلآ 82عءم

 ةسوذتس 11و 57. 1377, 52. 370. 469.
 3295. فطائ'الجوددم ثلأ 8عص 530 210-

 120202 عاد- عل لأم 18ا-11هسدتلل, انان150 1اذص 110 ةانأل“

 لتعاسد 111, 249. 7711, 3.
 3290. ىاطنئاطجودوص لأ :85عم ىكلاطأ 0

 مطل عمولطجسمم, ؟مانل1جم آطص 1صتصمذ5 لأعاسسد آكو

.558 ,111 .148 
 3297. مطنئالجممدم فأن عد 5350 اظاح

 مانعا 737,
 823298. نطئئاطحكدتد ةلت ظعص 5310 اكا-

 ظموامعااتمأ 1, 258. 258. 197, 357. 470. 7,
590 

 "0 طصنقم

 530 طاح

 3299. ةطانئاطمعكوم "ىلأ 8عم-ءوددولعفم آكاح

 11عقلتاا آو, 4.

 3800. ثاتاثئاطحكدصم ىذلأ ظعم ك5مهاعتستم

 كا فلئاطما ظافيعطمم (31نمم) الو 28. 99.
 3301. ةطائئااجهددم فلآ 8ظعد قلت 12ةلئاد

 8ا-1ةنلع 70 63
 3802. ةطانئاطحمدم "خاأ طعم الدلبوت 8ع

 لوتدت كانلعم 1طص "خال عا عا لتعاتتد آآو

 3808. كطتنئاابحددص فلآ ظعم اطمن اذا

 8ةقاا 17و 2

 83304. كلنائئا]طجحكودم فلك 8ءعم اطتعانأ اظ81-

 لمه عادت, "العم ةطفعتاعط ظا-8نز ذم لتعاسو 7,

 3305. ىطان'أطجمعكدم 'فثلأ 8عم 1آطئكانك 185-
 كتل مداضسك 1[قتص# ءاحابمت دس عت 111,

 33060. ثطن'اطممدص فلآ اظا-117 عنتتلع آو 51.

 838307. قطئ'ارحكحص ةذلأ ظعم 7ءنل عم

 ةلماطحسد عل اظا-ات ناددلتت آ1آو 122. 030. 54
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 هانلع [فطق - عم - مدلييسمم 1851 - 8ةعطلخلت], العم

 ظد-2هكعتفصت لتعاسو 11, 210. "1, 5.

 ةدو4. كانت ااجحكدص 810ه]طجهيسست عل 8عم 710-

 طفضعلع ظعم [31هايمصص علم دتتاعم آطاطم]-ءالطتال
 لاءانن5د 11, 431. 7711و 4

 8345. ةانانئا]جهكدص 181هلججدتت عل 8 عم-عا-

 سملإت# عم 31ن53خ 8عم "وذ 8عم 1101ج حم ع
6 ,317 

 8046. ثطانئا]بدعدص (21. خاناث'اطمدعات) 810-

 اجمد عل ظعم 81هاتمصحص علو ؟دلعم ظا-8ةلطنات

 لاءاننك 1و 195. 11و 110. ”و

 3347. كلادت'اانحكدم 11هزبوست7تع0 18عم

 0 طعالحلادط ظا-81هلعاط جتصتت, ناعم 5ءامصأ ل1-
 ءادنتذ 111, 5.

 3848. فطن طيدعكدص 81هليهسلت عل ظعص 5تالئا

117 117 

 3349. تاناتئا]بهكدصس 110530050 8عص 810-

 كلان كو 149. 7و١

 8850. 5عججت0ل فطتت'ا]جدعدم 81-181هأ(دلطأت ءل'

 8عرر-عوددعووال فىططا'ااعقمتست ]طلو 20.

 8851. ماطتناططحعدصس اكد دلال ظعص 50-

 نعلا اظا-ل1قعمزصأ ظا-8دعرت 111, 174. 17و

1207 :1205 5153:7205957 15157 3350 

 125.152. 574. 7711و 717.5121

 8852. قلت |ططودوص لوك» ظعص فملبصعل

 كدضن22103 و 239.

 88583. تطات'ااجمكدسس اودع 8عمد عالج ةكوص آ8ا-

 31م عطاسقمآ ال11,

 838354. قلنا جهوكدم ؟01ء1لولادط 8عص- ءا-

 ارموعزم [ظعص عا1ذل ظعم طئاطعس], ناعم 181-

 [؟ىراعطا لتعاس5 1, 444. 511. 11و 558. 0.

.459 39 .184 ,111 .571 
 3355. ءط-كطعرتل قطئئل]جودوم "015371

 طعم مكدصتتو ظعم 1[ عططقتم كت 11ءانامع 111

 282. 7و 180. 711, 728. 9

 838350. ىانان'ا]جهكدص 8م-8ةكئنصآ 11, 13.

 3357. مىاطحئنااطرددوم 8عجاأم -8عص ' 110 ذح

 نىزوو ظا- فانلعرا ظ5-85دردلعمدإل 11, 192.

5051 
 3358. فكطئئاابهددم 53150 8عم "ذلك تاح

 لمسنلم] 7و 09

 3359. ذانان'طجمعدص 5010 ظعم تاهلة

 تعم طدعدصر, علتعد5 ةطادفآألدع 11ت]ءاعلأ
 ازد تمالهط 1, 269. لو 653 طلو. ال11, 50

 كاد هلا 1003

 "؟ةطلةلاوط ظعم 8 عسصلخم 2-50مهاهنأ 181 1زان [[11و

511 
 3328. قطان اا]يدكدص ته. ةطاث لوقوع 810-

 ارهضصمعل ظعص فاطلدالقط ظظا-آ[كودذجأ, 11و 23.

 111, 174. 197, 191. 7(278): 7(522). 37و 58.
 3329. فثاطان'اايهكدص 8[هابوحست73ع0ل 8ظعم

 ؟فلدلمالهط, ؟نا1عم 1طص- عا عطل لتعاتتك 17و

«(7) 212 .78 ,7971 .2446 
 238330. ثتطتنئاططحكدص 831[هلبهصت تع طعس

 ؟فادل-عاحس عاناع [ظعم اآطدةطخس 8عص فلجيسسعل] اكاح
 معصفمفقسمصاأ [كا-6طقتضلطت ة. اكا-1”هينعلطت] 1و 2

 (ناطأ ا1اطم-ءازبحكدم 13150 م60 ةطدتئا]جهكدم 1عقعلد

 ان: 11: 1572 155 191 11/5 149: 272:1

0 .504 ,5711 .609 ,17 
 38331. ضثكادا !ططجدوص 181هابتهصتنعل اطعم

 'ةطل-ءاد د عاناع 1-81[1[عمعزأ 111, 333. 1, ؛4

 3332.2 كلارا 1انوددص» 181هزبوست7ع0 18عم

 كطل-ءادةلبنل 1-11 ةطغسآ 810-11 ءدافصأ 111

230 

 ةدتن. كلا !انهكو2 81ه]زبهسا7ع0ل 8عص

 تابرسعل [اا - ظءاجلةيضصست], ؟نلعم الطص 1؟عا5ذص
 لزعاتت5 1ل. 416. 17و. 246. 326. "و 1414

,3071 618 
 83324. ضهلدا !ايهكدص 1810]بحستت عل

 كلج عل اظظا-]ةجحتماأ آل,

 838835. كلت !زجودوص 811هزلبقصسمت عل ظعم فلك

8 .8 71 
 3330. ىئاداتئااردكدص 110ه]لبمصدرتعل 8ظعم فلل

 [80-مدلرتلبا 07, 498. 2

 8887. قلادات !اتحكدص 81ه]زبهمصنإ7ع0 28عم

 طعص 81هلبقسا ع0 اكاد خ201 آ1,و 4

 383385. كطات اطحكحم 811ه]بهستا ع0 عم

 تواط-كطقلتأا] 71و 75. 7

 83389. فكان 'اجدعدص 110هزجهمت نعل ظعص فلت

 112كقلإت, ؟ان150 1اططط خادأ' ءددلس لتعاتك 11آو 9

 830540. قفةاطئ'ا]طجهعدص 810هليبجسا7ع0ل 8عم-عا-

 ارمهكوسر, ٠150 ظا-لكورناط ءتتأ لاعاتتك كلو 7

 3841. كادان'اطحكدمس 81هزججيس» عل ظعم 110-

 هعرم طاح ل1 ن5دعحكل, ؟هلعم ظودابح كا عرتت 1-1 لطل

 لاعان5 آل, 461. 111, 286. 7و 380. الآ,

.408 

 5342. ىاتتااطحعكودم 8310ه]ججمت 72260 8عمد-عا-

 اعقفتس 11و 308. 0.

 383483. كات !ايدعكحم 81هزيدصد نعل عم 81عرث

 آعم

 ع
 2 ىلا

 الا



]1012 111 

 8577. ]انس ظودط- ظهطعتاعط ظ1-1آدعدص 8عم-

 ءاطموعتم 1كا- ا هضدأ 181[-1عاطءطزا 7*2 0.

 3378. 5ءيو10 آظطص ظصصتتخ 1دفوص 1!-
 11وذنل1 111, 5.

 88379. 18ةفطتصم 8عم ةطصعل عم "ةطل-

 ءاحع طل عد ظقفطتسم 181-آكطحإلاط كاهل عاطأ
.9 ,71 .308 37 

 8880. ظصصتخ كففاطتست 18ا-11ءععمعجبأ 97, 0.

 85951. فلان [[ةدطتس 1ظ51-5نلآ, ناتت 15

 كنأآ ةممعالدلت5 ءعدأا 1آ, 8.

 8882. 1طص 8ةعاطتمت 171, 49.

 838883. 8ةفطتستا ظات5ةءالا 111,

 3384. 81[1ةعاطتست ظ1- ][ععدصخمتب ةكطقط زد

 طقسلتتع همستصملاتف 111, 321. 75 0.

 3885. 11هقارا 7. لعصقل-عل-للم 11هلجسستل
 8ع ج١0

 83380. 11عائ علا 971, 009,
 3887. 11هقدذص ظعص 2آهعتلب 1 ه-لتستا 71و

.499 

 83888, 1؟[هعدفس 8عم 'ا"طقطنا [8 عم-عاص هم لزج
 اكا-ك صوف اظظا-آعكطقتءزأ] 111, 5.

 8389. فطلت آ1دكدتس 7. 8.

 3890. 8ةاتأ1 ١ فلطلدلاوط طل. 7

 8391. ثطاك 1[1ةلتس 1ظ1-آ[عمووتست 111, 0.
514 

 8392. ثكطال 8ةلتصط 11ه]جحضت760 8عم

 [1نانانذص ظعص فةلاسدعل 8-11هدات 1-19" عصاصتأو

 ؟نلعم آطص 1ةنانطفص لتعاتتك 1و 205. 289. 11,

111 .496 .491 .380 .355 .347 .100 

 6227 11707 997 119: 1355 ١6 كل سرق

 171. 2531. 445. "11و 589-90. 652 5.

0 .778 .679 

 838983. ةطت 8ةاتنس كدطل ظعص 110]بقطتست 8

 [5-5ءزءداقصأ 1, 196. 342. 350. 111, 13

 د 30: 372 927 102515: 112:31317.1923:50

 130 انآذ. 1834. 140. 142. 149. 150. 156. 9

,711 .49 ,771 .357 .167 .108 

 8894. 1اط خطأ 8ةلتس 7. ةطلت 7110]طقرت-

 ردعل "ةطل-عم-ةلطسمم عم 11هططمسس ع0 8عم

1 

 83895. يةلتصتا (حهل.[؟طقاتتا) ١١ خطا ؟ىخلأ

 1101ج حست عل 18 -

 3396. 11دامالا 7. خطت ءأنلا 5350 18 عرج

 ل1 117-11 عضل

107 

 ل ل 1069

 38360. ةاجتئا]آتحعدص 5950 عم 1155 ب

 ؟ا11جم اظظا-خلءطلدمط اظا-خدتكدإ لزعاتت5 آو 4

 11, 463. 197, 3830 طلو. الو 35. 42. 44. 116٠

 138. 158. 518. 617. 618. "1و 0.

 38301. ىطا'ا]جدكوص 8عص 5هلعطع 8ظاحشخ 201

 1آ17 .51 ١
 88602. فةطنئاطجهكدص 5ءافصح 8عدص "1جنلط

 ظعمح ةلجسسعل ظوطحةطقصتا الو 5

 383083. ةطائئاطجودوص 5عرتت ظءعص مجبر ؟2

 [ظعم-عوودمرت] 5-18ع/1خ 11-آكتصل1 8-11[ةهحفتلل
.3 .284 ,111 

 3364. ةطاتئاطجممدس ظدطح كطقلتلل1 17. 41[2-

 6ءل-لتد ىطاث'ا]اجدكدص ثلث ظعو» ه1

 3305. ىطائاطجحكدص 1ظ8ةطح5طقإ4ةصهتنلا 1ظنا-

 طنوس 1ظ1-[ه]جاا آآآكو 5

 3300. ىطنئاطجحكودص كطعتاط 8عم 1ادةطتس

 كادت مفحا ظا- هططقلا (ظا“خ1طشمأ7) 1-هل
.6 .8345 ,737 .548 ,139 .478 ,11 .308 ,1 

.9 .593 ,1711 
 8807. ئاحاتئاطجدعدص ظداطعحكطتتةما 111, 6

 83808. ةطت'اطوذوم ظ85-كزدل1 8عم ؟ةلطل-

 هاحطخل1 ظا-11علعمأ 111, 622. 625. 7

 3809. ةطئئاطجحكدت 1ظ5-85هطاكك 11, 4.
.117,130 

 3870. ةطاتئااجوكدسص 1ةلطتع ظعب "ةخلططل-ءاع

 متمص 1 11-11ةل عادا, ؟ن1عم 1طن ©طقلطاذد 01-

 ءاتنتك [11, 250. 11و, 8.

 823871. ىثطاتئاطحموس "1ةطلع ظعص مليح عل

 1آآ1, 0

 3872. ىطانئاطحعكدص 8ةطلع عم ىتلجصت علو

 "ن156 1ص 8ةطعدطق02 5. 8ةلطوطقلت لتعاتتك آو
.0 ,971 .418 3978 .3 ,117 .620 .322 ,11 .8384 

 87. 7111و

 3873. ةطئئا]جهفدد ظا-'1عستنتا 77و 61

 3374. ثطئئالجهكدص "نطخطلا 8عص 1عمرتو

 اكا-1[1دضكسأ 1, 382. 383. 389. لآ, 5.
 1834. 218. 111, 54. 98 اع“. 438. 620. 77, 66.
 112. 140 طلذ. 144. 148. 15/4 طلو. 161. 2.

.385 .351 .247 .164 

 8875. فىاانئاطجحكدست 1-19زطقصتأ فلآ 8عم

 1101ج ورن1:ع0 111, 5.

 85370. فلانا طحكمدص كاكهلطوخ 8عمص 1ءزذلج

 ةعم-عالءالفم 0-81 صدحعا انا آعمدئاسطأ 111, 0.
1 



 11 عا عو

 842/4. 11ءاس "خلت ظا-آ1هئافطأ ور عزنا 1, 5
 8425. 11عءئاطحسم (لكطعتاطحسو 7) ظعص 50-

 اعامحخص [ظا-آعه"عوادتإ 12!-1ةصفاطوام51 78

 2426. 8ءزالطعط» ظ8عص "ةلن [ةخطاث ؟فطلح

 ةم-ملجسمس 1ظ!-1ذيتا] 11و 107. 121. 137. 17و

 149. 7111و

 83427. 11 ءئاطعسس ظعص

 [11-1هز "نصا 1, 7

 3428. 11 ءااطعست ظعم آ[عماعتط ظةطح ةطققاطت
 11, 600. 37و 2

 3429, 11ءئاطعمت ظعص 810 ةحكذوتو 1آآكو,
 3480. ]1طص-عاطعئاطعمت ال. خطا "خلك اح

 1[1هعوم 8عم-عءازاجهفوص.

 8431. 1اطص ىلطا'اط ءئاطعس 2. خانت 810]طجقهصت-

 عل ؟ةاتلحااهط (ةل. 0طءزلحلاهط) 8ظعم الوطوفم
 8432. 11ءئاطعسا ؟. كطتطقخل-عل- ل1 ةاطجستن عل

 عم كدزع كاع آل عئاط عصا.

 3433. كاد 1[آعزاد» ٠١( 8هزاد) 1-51*عمنس

,111 

 ة4و34. 1[1عاذلكا (اسنع) 111,321.( 97. 8ز1ةلل).

 83485. 18 ءاقلكت (معتذ.) [آآ,

 3430. 8 عملخما 1. ةقطحت'اطجحكدص 110]لجقتت

 عل ظعح ؟ىةلطل-عاطصعاتلاع  ءا خطت 110]طجقنتت-

 ر>عل اك|-1[دكدص طعم ثلج ل.

 83487. 1[1عيصلةطل 87و. 47.

 8488. ]1طص-عاط صلخساأ آآو

 3489. 18 عمدصصخل>» عا [طصععاط عصحسصقلت 1.

 [كمصسخات> عا [اطم-ءاط هدة

 83440. ]طم [1عمطعأمل 7و 654
 3441. 1[عمصأتلل 8ءو-عدووعاتأ 7.

 3442. آ16ةعالات5 7 73.

 قا4يق. [[عمعر]1 .٠ 1ععصقل-علعلأص خانات

 02د عع 81هاججصس مح عل عم ىلحص عا خطت

 ؟ناطعنل ىةتجسعل ظعم 181هلججسمت عل _ عأ الث

 ءلحلتم ةخطت'ازجهكدص "فلآ ظعم كنتاذم 110]جةتلح
 ردعل عا خطا كوطال 31ه]ابحسصت عل 8ظعم ةلك

 قايل. اظا-]1] ءرعالا 17و

 ق4ي45. 11عنمصصعد 11[1و 583. 128. 592. 17و

5 :171 1571 417 :39 779 .126 :100 

 همرماطاتق الو 35. 280. 587. - 1عماجتتاه 17و

 4065. - مصعلا15 - 18ع0065 11عراط ءااتا7> تح

 105 1, 62. 05. 74. 111و 540. 7و 247. ح

 نأ اعناتمك عصا [11عينص عانت 5دماعصاتمت آآآو

 ؟ى1ل1 8ظعم [1ءئاط عر

 هنأ 1000

 38397. [[تنتأآ 7. ىلاتان'اطحكدص "فلآ 8عم

 [طرخةطلتم

 82898. 1اند ؟ةتدلبها ]11و 3983. 7و5 510 طلقت

 82399. اطم-عاطمت مآ آو, 306. !711, 3.

 3400. 1آآدعذلت, 8 عكذلا .١ 1[ه]لجههحلت ل

 انا ]لطم ةلآ.

 3401. 1[ةجذلاأ [آآآكو

 5402. 1805ج ظعص ؟هلباعقم 11, 9.

 5408. ثان 1؟1هجتونص ؟. كاطتنس- عل- لام

 كادت 8هووتتم 81هاجحسصنت عل ظعص آلتكاتأ.

 3404. ىطت 8دجوذم فلآ ظعم 1[هلطجحصد-

 ردعل انا-[دسلجبتل1 1ظا-ظدعط ل501 1و, 380.

.45 ,771 .498 .55 ,11 
 8405. آطص دجوذم . [اطم ؟[ضطاتنصم

 3400. 1آاطص خطأ ؟مجوذم 111, 5.

83407. 113723355 17, 445. 

 5408. ؟[ةعلس عم 8[هطمسصمت ع0 [8عصحعاح

 طمفدم] ظا-آ[عمس فز عومأ 197, 554. 971, 200.

 3409. كاد 8[1ةمأزص ال. ثكلطلت 1اطقعتست

 '؟ةلد0-عا- حج.

 83410. لاطص ؟ةعنصست آلآ, 92.

 3411. ظةعاصأ (هل. 8ةضاطت) 9. 7ءعزم-علح

 لكم كاد 8عءاعس 1[8هابهس 760 2عم 115

 83412. ثطتئاطجحتات "و

 ة413. آط٠ص !11دعرص 2. ثطلخت 8[هلجحسات عل

 ؟ىذا1 ظعحم ثلبسصعل عت 0.

 3414. 1اطم-عاطجه2 232 ا. خلطات ااججكدص "خادلح

 ةالقال ظعم 10ج حصحنت 0.

 8415. ىاطتئ'اط ءالخص 1؟عااذلال ظعم 3

 ظا- '0]عدتلا] 76 357. 711, 0

 3416. 5عزلع» طعم "فلآ 8غد 11ع10عر“ نا

 ياو ظادكسمال آو
 3417. 11123 11ع10لعم ظعص

.55 ,7911 .1852 ,11 
 3418. [1عزلع» ظعص 81هلبجصتسصعل 8عم خطأ

 8عزج ةكا8ههماتا5 87و 250

 3419. 11ع1لع» ظعم 8[هزجهصت73ع0 اتنا-[[3-

 ىذك ظا-[عموسأر, ؟ن1عم 520 -عل-لتص لل ءاننخ

1 ,3971 .510 ,1 
 5420. 11ع1لعم ظعص 13]-عل-ل1م 197, 1

 3421. 11ع1لطعم ان. آكل عالطقما

 3422. ]اص ىتاا'اطعتزتذ 1 - 5عالاك301 5.

 [1عموفنلتو هل. 8-10 ةمن0611و 107. 7711و

 3423. 11ءزتعات آلآآو 277.

 1101 ع



 [11 طق

415. 680. 11], 114. 296. 177, 109. 377, 85 
152. 159. 166. 308. 391. 771, 120. 8. 

1711, 730. 2. 

 3470. 1احص 1[نئ131 7. كطغعصم-عل-لأص 110-

 طمس عل ظعد "ةلأ 1121-101عاطأ

 83471. ]1طص ناقل ], 488. - 1-181طقتةنات

,71 

 8472. 1كناذلل 111, 321. 7711, 35
 83473. 1111311 1197و. 370. - ةعاعمةطةل]

.8 ,7 .14 ,17 .321 ,111 

 ةك474. 18ذ111 >7. خطت 5250 110]بهسست عل

 ظعم ثلأ ظعم ةطلملتلقط _ ءا لعسفل- عل-لأم
 مانا 18[ةهمداثل" 8وكدم 18م الاشقاتا.

 3475. 11ذمدوو" ظعص ةعطق 111, 14.

 5470. ؟1نصتوتوت“ 197-181 ءادعتت 17, 44.

 3477. 1[كذطووللا 7. ف4طاث فلطلحلاوط 810-
 ططوصتا ع0 8عم 1

 3478. ؟اسصوقتلا 7 4

 83479. 1آذمل1 ؟. ةزتفز -عل-لذص خط 15

 ؟0رجق» 8عم آةاجقلع عا ةطتطقط-ءل-لزم تاج عل
 ظعم كاعست-عل-لتم "0قت“

 3480. ظكتنص0نئطخط ظد-هلعطز عا ةصا 117,

 3481. 8120005كطقط ظعم 5عدمزع» 11,

 83482. 1طص-ءاطتسمفجا ؟. "فلك 8 عد كتلة
 3483. 1أمموتعطاتق 020175[835 (5-

.49 ,111 .282 .71 ,1 (803510 

 ة4ق4. 1آخمممعواعد 1, 81. 148. 5.

 209. 271. 491. 11, 388 سيطارقب, 886 طزو.
 589. 1آ1و 5. 76.6 الآ 1257 1202 1

 129 طلو. 131. 155, 245. 4360. 480.583, 59

 77و 51. 38. 34. 36. 50. 51. 52. 56. 57 اطلق.

7 :120 1205 102 517 70 02 :720 :59 

.4 .162 .161 .142 .140 .137 .136 .130 

.293 .141 .50 .49 ,171 .544 .495 .475 

 4للل. 1711, 9.
 3485. لطم ؟1:ةععطعس هل. اآطص 1؟[ةحذعتسم

 5. لطم ظاةهمءعاطعس آو 181. 711, 570-71

 84806. 1لزوطخس 1و 175. 111, 105.
 83487. 8ندطخمسب 8ظعص "ةطلدالماط 197, 7

 83488. 1[1ذذطخص 8عم-عالئةفتلت 1976. 4.

 5489. ةنوطخصسص عم 8010 ةحزوتو 11-1
.25 ,111 

 3490. 1؟توطخمس 8عم 0عنلهلامط اكا- ل1 ةعاصأ
,171 
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 | ك1 1001

 424. 480. 1711, 747. - 810عوطتع [؟كهدإاةصعق

 طعم ةسكستو 111, 409. 0.
 ة4460. 11عسصلتلدك مطلاهذهمطتتك 1111و 408.

 8447. 11ءدنمور 17. 1[ةلتل»
 3448. 11عالذج1 اقا-8 س5 ءلا آآو, 53. 71

.2744 

 3449. 18زطحاملاذال 8عص "فاطلدلاوط ظد-

.450 ,17 503101 

 3450. 111طولملاوان عم "كفطل-عا-ةياط

 ظوطحةطاةما 11, 4
 8451. 111طداقلاهط ظا- فل ةج عجبا ان. 1110377 ءاح

 هلم

 83452. 1[1زطداملاهط ظا-[1هدعتمت, ؟اناعم 5كطقط

 ال1 لذءاتت5 11, 2

 3453. 8لطواملاوط عم 81هزطمست عل 8عص

 "مطل - ءا- سجةطنلر, ناعم ]طم - ءاطجموعأم لل ءانتق

.42 ,1 

 3454. 111طواهلاوط 8عم

 [كطتلطم» 111, 7
 ةك455. 111طوامللحط ظعص كدزسصعم» 1و 9.

 34560. 1زانطخس ظعم 18زاخل 711,

 83457. 8نططخص 8ظعص 76104 7711و

 83458. ]ط0 ؟كنططغخم 7. ةطا ؟ةاتصح 110-

 طقسا عل ظعص ظزاططشذم _ ءا ةطات'كاطعط ءعألعات 5.

 فمطاث 31هزججسصت عل ةلطلدل1ذ5 82عم 0

 3459. 18نطع خلأ ظاعملا 1-11 اخلط عكا

5 ,371 
 83460. 8103ج عاهللحط اظك1- فلذجتأ د. "فلذج عاكآ
.711,663 .315 ,197 .448 .204 ,11 .479 ,1 

 3461. 8103ج عاطعع ةآعاذجتا 111,
 834062. 8كنزذس 11, 151. 111, 41.37, 5

7 .658 ,9711 
 3463. 1طم 11ر1 .١ 5طتطقط-عل- لزم ةطصس عل

 ظعم ةلذ-عل-لأم 59-15 ل1 10-طنمعوطلتل.

 ق3464. نزتر, الناعم 1عدتضط 3ءاعاتأ لأ عانت

 111, 321. 11ص 5.

 3465. ناخا 1-81هلذع 11,

 3400. نافل ظعم ةنطق 18ناذل 111, 7

 84067. 1ناقخل ظعص 8[هطجمزم اكنو-5ةطأ آآو, 1 3.

 3408. 8131 ظعص ؟كهطوت ظعم 181[هولاتسم

 ظمأ ظاح8هوال آو 175. 284. 197, 45. 6

 37و 75. 103. 147. 71, 165. 711,

 3409. ىطنن 181131 ؟دكدم 8عص ةطلدلادط

 [1- ةواععر 1, 430. 0 11و, 33.6 128.

 "طسقم لطم



 [1هرجج عئل- عل لأم

 255. 285. 351. 361. 408. 417. 426.6 11ه

.514 .513 .505 .492 .489 .474 .409 

0 .587 .570 559:6 .558 .557 5276 .525 

.15 90 .89 .48 ,91 .641 .631 .021 .0609 

 162. 184. 199. 203. 210.211 طأؤ. 285.

0 55156 ,1711 .5106 .508 .437 .427 .402 

 83509. 5[هانث1ك (31. ؟1هلاتاتت, 7. ىلاتاث'ا'55-

 طذه ةابسعل) 11, 451. 711, 3.

 83510. .هاكذصأ (1. 1دل]كةصل) 9. طع

 ءا- ةتسدسمو خطت 10[1]جورحات عل "ةطل-عا- 5217 8عد

 فلست عل.

 83511. 1[1ه]18ةصت ل. ةطاث ؟ةطلوللقط 5ءاح

 دخص 8عم

 8512. ؟هسصقسس ءاح هزعدد 111,
 8513. 8مسصقخس 8عص ©6طقلتاط 8عدم 5538
 8ئا-1عصاستا , الان1جم 1"عتع2له]ع للتءاتتك 11و 0

.70 ,771 .300 ,111 
 5514. [[هطصخقسص 8عص 181هدعططتاط ظ5- 58ج

 عاقما 17و. 0

 8515. 8هدسفست 1-ظنصتاأ ظاعاعصتلتا 1ل1و

.045 

 83516. 1طصحعاطم صحتتنس الآ 11.

 8517. ]1طص-ءاطعسصقص 5. 1طص طمسصقمل ل٠

 عمت ل1 - عل لأس 11هطجمس ص عل عم 11ه ةطتت-ع0-

 ل15 فاطط0-عا-

 8518. 80[1هممخص-عل-ل1م ط1 - [؟طمأ ةطعتالا

15 ,11 
 83519. طكهرصةس-علحل]1م 1-181كتامقتتا 17و

.169 
 3520. 1[1هرصعزل ظعد 18نا1ذ1 111, 7.

 3521. 110م عنل-عل-لتص تطل“ فة ل1هط

 11هلجسسا10 8عم "نسمح ظمحللاءزذلت 1م [15ةطان1

2 ,711 .514 ,771 .26 ,11 
 823522. هم ع10-عل- لأم ظعح قةكلطمل-علح
 لام ظ1-1ه5ءتمت, 0150 1ان» خللطقل 5. شللطقلل

 230عاج لزءادسد 11, 12. 409. 111, 387. 17, 68.

.8 .177 ,771 .169 
 83523. [[1هرمعز0- عل- لأم .ةطاث 8عاعع عم

 "ومحو 8ظعم 81ةلجستت0 1:!-8ةللطعطت 71و

 3524. 115م عزل- عل ل1م [[ذصتل 8ظعص ؟ظوحتط

 ي0-طتدمعمات (؟؟[عمعاطتمست) 11, 651. 711,

 3525. 110معز0ل-عل-ل1م 1هةخلا 8ظعم ]8 عت“ علك

71101 

 ماا 111 1002

 3491. ةطات 8زدطختس 8ع-8ن15خ15 7, 36

 3492. ]طم 1[كلوطخس ا. خطا ةطلهلاقط

 11ه]جهرسس مت عل ظعم قطن عل _ عا ىلا 1101:812-

 عل '"ةطل-ءا-مجعاتاع 1ادم 8تدطقمست _ عا لعسصفلل

 ءل-ل1م خلطت 1[هزجحست ع0 فطلحلاوط 8عم التكاتك

 3493. 1815مهلععأاا 71,
 3494. 1آلدصآ] ال. لعصفل-عل-لآص كه.

 ءل-لتم 05[1ءزد ظعم "ذلك

 3495. [1طم [0هطعتمو 7. 'ةسم-عل-ل1ه خاطات'اع

 02د الدطوذ 8ظعد 11ج هطلت 1

 3496. 80اطعتوال ؟. 5طعمعأا» علح لآد خاططات'ا-

 [جلطا 8هطعتوط ظعص 1طنةطتمتم

 3497. 110ط عزو 8عمحعءاطحكدس الو 5.

 3498. ]طص طمطعا 5. [طم-عاطمطعا ان. 110-

 53023027ع-ع0-ل1م خانات الجدكدصم خلت 8عم خاج ل.

 3499. [1003[1ج1 .٠ ة[دطجساتل ظعص 810]طجهطت-

 عل 1-هل

 83500. 500ةج1 آ1آ1آ1و
 3501. ىنطاث 11003331 111,

 3502. ىطخت 5002عءزأذ 1هلجفلع ظعم ظلوطلل

 (31. 8ظءم 1ةهو) ظا-آعهمعوط] 19, 380. 385 طاق.

40 ,37 
 3503. ىط 51002ءزأو 11355 8عم 11510
 د+نلعم ظمد-الدطلت لتعاتك ]11و 381. 711, 9

 8504. 1طص 1آ0ز]و 1. 1هلع-عل-لأم فطاث

 عاج 8ظعم فلا ر1-[[س هلك
 8505. 1810هزز ءا-علح لأم ظا-8هللطعطا 91و 6.

 3500. 180ز] ءا- عل- لأم وذ 8عم - ءاسصم هل

 (هل. ةاسمللخ) 11, 188. 111, 299. 3975 40.
,1711 

21'31:1- 

 83507. 1810ز]عا-عل-لآزم 181هطحس7 عل 8ع

 ؟ةط0-ءا- 5215 8ةوم-ءاج ءسنلع الآو

 83508. 180زز ءا-عات امص 4طن 8ةصنل 810-

 طقس عل 8عد 1ة1هزطمجسصتصعل ظاحطقتذلا ]آو 6

159. 170. 180. 182. 202. 243. 

.9 .445 .438 .401 .376 .320 .282 .281 

.254 .217 .177 .55 .27 .24 ,11 .519 

.655 .631.5 .476 .4060 3728 .323 .307 

 ةأ46. 647. 111, 74. 80 طلك. 127. 167. 0

 180. 195. 197. 207. 223. 330. 334 ط]5.

 352 طأو. 367. 390. 418. 426. 436. 4415. 6

 طلو. 17و 54. 107. 270. 275. 301. 302.

.4006 .459 .446 .3604 .343 .340 .319 

 496. 510. 514. 575. 584. "7و 66. 73. 9.



 1105م

 85540. 105ذصت- عل-ل]م 11هعدس 8ع فلآ

 اكاد فطاصس علا 1-81[عطقإلا 111, 345. 7, 595.
 85547. !1هدةص-عل-ل]م 1هفدص 1-]آكفلت آو

.54 .17 ,7971 .508 
 8548. 11ه5ةدص-عل- للم 1[1هوعزم 8عد "فالح
 عماوطمتحس اظا-1نءذاك خسدفتدع طةنلات 11, 49.

1 .278 ,117 .450 .408 .400 .364 ,111 .197 

235 

 85549. [[هدؤسص-عل-لآص 180هدعلنم ظعص فلل

 8و-ةزوطمفل 1, 386. 11, 287. 423. 11آو 7
 185. 17, 488. 971, 39. 163. 304. 480. 71و

.3 .070 

 8550. 11هدةص-عل-لأص 1هوعلم 18-150 عمنا

 جاما, الان1عم 5-85 عاجبخاأ لذءانتك و, 85.

 8551. 110 هةص-عل-ل15 11ه 5ءعتم 8عص 1[ ةطخست

 طعم ظ[هنت25 ظعص آكطقلاا 11, 190. 197,

2 ,711" .560 

 8552. 11هدةص-ءل- لأم ؟ا5ن 8عم 5 عز عا

 طع ظءاستس ظكاطنانألل, العم 11-181ةزاس 01 ءاسك

7 ,711 .299 .271 ,111 
 8558. 110 كة علح لأم 1ةدحد 11 8 عم 1طةطتس

70011 

 ةقق4و. 10ه5ةص-عل-ل1م ظ1-آكجدععز (هل. ظاح

 آ[كنوعز) 77, 263. 644. 3971, 65
 ةققق. ؟هدةص- عل-لأص ظا-ال1ععك 71, 7.

 83550. 11هدةص-عل-ل1ج 1[هطمسصع0 8م

 1[هاججستسعل [ظعص "0سقت"] 181 ةلعطعأاءعات 71و
168 

 8557. 11هدوص-علح لتعم 831هطمستمع0ل 8عم

 0اطسصخم ظعص 81هاججسس عل 81- ؟ةلادطأ01 15-

 كوست هصسل1 11و 371. 1797, 470. 472. 3597و
004 

 8ق5ق. [هدةقص-علح لص 11-181 ع02 لعند (ةلع

 131160202 أمأ) 1-لا هدو ةسضعوصتا 1971و 16. 5

 , 3559. 18هدذرت ءم-دصوأا2ون"  ةطننااسم ءاذلأ

 3165110 ظعم 5طمز هن 8عم 110ه هد عل 191- خرم بأ

 (ظاح وسقف 7) 3771, 108. 77117 02.
 83500. 5هدذةص7ة40عط كه. ]طم

 81هودان]ج- عل لأم 11ددأولأخ 1-13.

 8561. 1اطص-عاطمدطذصآ 7. كطنطقط-عل-للم

 فطسعل 8عم [ فةطلقللمهط 8ءدز 131.

 3502. 180وءلاطآ] "1, 2

 3508. 11ه5ءلم !71, 468. - 'ةخلا# قلئاتك 11و

10531 3. 

 ]طور 0 1003

 8526. 1طص طظمرصعنلو 7. فطاأت مة

 31هزبوست ع0 ظعح فلآ 8ءعم نابرس ل.

 3527. 8مرصع10ل1 ا. 7عزط-ع0- للم

 ءرت-”ةلجسسوم عمو 4طن.

 3528. 1هددع101 (8وص1017) 1و 149. 87و

 589. 3971, 557. 79711, 882. - 5و1 01 7971, 40.
 01. ؟ةطلهآ]ادط 8عم-عمجمط ءلع 8ءم 30 آم آاطت

  1٠طا. 11117 .1358(

 8529. 1طص 1[هدرصعتف 7و 2
 8580. مصلحتك صل (31. ظا-11آذم لدنك ةصت) |.

 مط 1315 81هزبجدسا7 60 ظعح ه1.

 ةققأ1. 8هدعتم ظ8عم 1هاجذلع 1501-1 آو
 881. 446. 486. 1آ, 5 طلع. 111, 96 طلو. 7

 ؟410-

 كا 0 00010 6 0 5 1

 160. 247. 320. 385. 386. 514. 71و 50. 7

.3 ,51711 
 2582. 1ظ0م1101 111, 4

 82583. كاك 10103 7و

 83534. 180:عئالذاط ؟١ "فطلدللقط 8عم

 8535. فطات 80موزره آ1آ, 382. 197, 100.
 37و 534. 71, 229, - "ةطل-ءم-:ةليسفس 0

 هولك 11, 334. 1711و

 8580. 11هدةيصح علح لأم 5. 5-81هدؤس 185طح

 كطعا10 .٠ 8هطقسعا - هتسصصح 0صقع عم ءفطلح
61-2 

 83587. 1[1هدةص-علحلكتم 1نعءذات 9. 1105ةلتن-

 ءلحللم ؟1هدعلم 8ع ؟ةلط0- عرت-"ةلجات 1

 3538. 80ههذص - عل - لثم 1::- ظمطقكا] 37.

 ماحس عءاطقمأ» 1105ة2-ع0-ل10.

 8559. كطعتلكل 1[1هدةس-علحللم 1, 281.
.200 ,11 85-530 

 83540. 11هدؤةنص - عءل- لثص ةطلت 10 هلاوط

 [آدووت 8ظعم ةاطعمعأ طال ءطأم]1 111, 185. 71و
.1544 

 38541. 18[هدةنطص-عل-لآم 'ذلت عم ختجرس ل

 ا - ة1ءاعلل 18- ظققأ 11, 554. 111, 018. 37و
.455 .4514 

 8542. 180هدةسص-عل-ل1ه 191-8101151 7, 49.

 8548. 11هدةسص-علحل1م 18-181لم عروأ [!؟!-!عاطقم
 اكد ءان 11, 190. 711, 2

 ة5ق4ل4. [0هدقسص - ع0 - للص 8دمدص 8عص - عآ-

 ةططقق 1797و 0.
 ةق45. 50ه5ذص-عل- ل1 11دكدم 8عص "فاد0-

 ءاحصتستم 1ططم-عاططماكةجتإتا 71و .0١



 110 5ع

 معمم 1كطقللا "7. 10ه5نيصد-عل-ل1م 1[1هوعزم عم
 1مل 1٠

 8588. عمدعلتم ظعم 1طقطتس امدح ءامصت1
7 ,111 

 3589. 1؟[هوعلص 1ظا-[آهطاتطآ, ؟لاتلكم 501

 للءاتك 111, 290. 17, 60. 1711, 4.

 8590. ؟1هوعتم ظعص [كاععملعم 1ع - ةلتمنأ

455 ,11 
 01. 11هدعزم 18-آنسأ

 3591. 11هل13 ؟[هدعزم اظ1-1كمالةحبا آآ, 9.

 111, 272. 340. 7, 281. 295. 771, 51. ]1و
0 70 7 

 3592. 1؟[1هوعزم آ؟طقللاو 197,
 83593. 1[1هدعلم 1ظظا-[عطولاءطخلا 110-18 دعتسأ

.218 ,1797 .4837 ,111 .481 ,11 .478 .298 ,1 
 7, 417. 3971و 1

 3594. 1105 علم ظعص 81 هلجست 40 [عطقلتل ! 'عم لل,

 ماعم العاعتس 5-5نآأ لتعاتنك 71و, 30.

 83595. 1[1هدعلم 8ع 81[هصكداتلل, ال1150 1ا-

 ردلاخز لنءاسك الو 35. "711, 4.

 83590. 8[هوعزم 8عءمحعاس ءاكلكأ 181-[105ءأمآ

 317 0١
 3597. [[هوعزم 11123 171, 457. 458.

 8598. 18هدعلم 8عصم-ءام هاذ 020م عاد [اتا-
 ةلنود] 111, 7.

 83599. 1105عءلس 8عص 8[هلجهست1ع0 71,

 83000. 1هدعلم |ظعص 18[هازجهسصع0ل 8عم

 ماجر عل] 11-101 عرج عا ظاحآل نعوأ 11, 323. 4.
.3 ,711" .364 ,11 

 3001. [[هدعزم ظعص 8ة1هايهصتصتع0 8-180ةح

 سععطخما 17,

 36002. 110 5عزم ظعص 8[هاجهس مد عل 2-50 17ةص
 اطول 1, 495. 111, 7

 3003. 111 ؟[هدعلنم ظعم 8[هزطممستسس عل ظا-

 !ادعدصا ظم-الأدذطاننأ 111, 4.

 36004. ظمدعتس 8[عملأذ طعم 181[هزبهصسصس عمل

 11ند(وأخ ها-آككطمزو, ؟داعم 1ةرصحأل منفاخ لل ءانتك

4 ,7171 
 36005. 1[1هدعزم 8عم 131[هلبجهست 720, انان150

 كم-ا[ءزمد لزءاسو 11, ة5ق. 1الو, 309. الآو

 3006. 1[1ه5عزم ظعم 11هطبجسص عل 5هلظفلأكب
 ماعم ظا-آ[كطقلت“ لتعاسد 1, 436. آآ, 251. 111و

.56 ,387 .109 ,197 .254 

 [105عزم 1004

 40. - 1ع3موطت 11, 483.- ةوووتل 111, 528.
 ةطقط آو, 9.

 ةقلك4. ؟[0هةعلم ظعصض

 [[موعزم 8ه-5هطذت آآك, 8.

 85605. 1؟[1هدعزم ظعص ثابرتعل ظعص 18101جةا0-

 عل ا-1عاسأت] 17و

 3560. [1ه5ءعزم ظعص "خلا 18ا-1"ةسضكدأ آو
 35607. 8هوعزو 8ظعم 'خلأ ظعص هلله اكان

 اعز ةزآأ ظةط-كطتشمطقكالا 17و, 2

 3508. 1[[هودعزم ظ8ظ!ا-ةكصقمأ, "ناجم 8

 [1كهدةرد لزءانتكق 71, 4

 835609. [1هدعزم ا !عملت ظاحخصاإفلك 71و 9

 3570. 11هدعتزم اظأعم ل1 اظا- 8ةعادلقلل, اماعات

 مرنع5 1؟هدوقلا, اناناعم ةدام هتآ230عاج لذ عانتك الو

 'مطل-ءا-هج17 عم

.8 .6010 .555 

 82571. 8هدعتم 8ا-8ةللطت 11, 4606.

 8572. 8هوعزم ظعم 8عطضلع [11, 7

 3573. [1هودعنزم 8عءزاجهرتته 5نلاكضصو 0

 كموعزم] اة ةعرسذجتا للنعاسد 11, 70. 111, 5

 3574. 1[1هدعزم 8عد خاآ ظعاعت انادإعم اظاح

 1هلععدلعم لزءانسك آآ, 5

 8575. 181هوعزم ظا- 180 عطالل اظاحخططممأ [11و

 230127 ا 2907 ال 17 17

 3576. 11هدعزم 8عم-عازوفطا 1ه-5عنملعطقت

,1 
 83577. آاكطمزو ؟[هوعنم ظعص 1"ندتك او

 5578. [[هدعزم ظعص انت عءاّزرعط 18مدواعمت-

 مقخدطق, ؟نلىكم 1[1هدعتصت للعأاتق 7و.

 3579. !1هدعلزم ظعم ؟هسملكفط 11-11 عد-

 0301 1و. 50.

 83550. ؟[هدعلس ظعص 1[ةدو2 7و 5.

 3581. ؟[هدعزم 8عم-عاابفل] ؟هكفم 181-180-

 معرعكلا 171, 45.

 83582. [1هدعزم 8عءعرن-عءالجبهمفدمس 11-1 عدو عدا

110 377 
 3583. 1811 [[هوعلزو 8ظعص 11ة5دصم-ع530-5ثا

0 
 8ق5قلك. 5عوورت0 [[هدعتم اكا-؟[هفدصت آلآ 5.

 3585. ؟1هدعلم آ!كطمزو, 8 عجفم[ عدن «0520-

 انناصهلاتف 11, 451. 171, 540. 504.

 83580. ؟1هودعالم ظعصص ؟[هدعتس 8!-1[ةناق 87

ْ23720 

 3587. ؟[هدعنم ظعم [طعةطتس 8ءولم



 ماجا: 11ج 05عام

 8029. فطن طمدعتس "قةاتل-عرتةليسف 8عم

 نسمع ظو-كنلا 111, 360. 17, 1

 360830. فئادت'ااجمدعتص مطسعل ظعص "فلطل-

 ةلاقط ظعص دعمم ظعم ةطا'اطممةزز“ 181-118-

.4 17 111 

 86081. فطان'اطمدعتم خطسعل 8عم فات 8عم

 ثتاطآ 0ةذصتف 7و

 360832. ئاطحات'اآجمدعتم فلج عل 8ع "؟ةاآ 8عص-

 ©«220ادعزر“ (ة. د - 7هاطعت) 1ظ1- 6طمعدذصآأ كا

 05د ةصآ ل, 439. 11, 107. 031. 197, 58. 11و
.2 .019 

 30833. ةطاناطمدءتم فلتجسعل 8عم 1"ةح

 ظعم 72ةلعمسوت ظعم 11هلداط كا-1عممححامت آو 7

 292. 440. 111, 112. 172. 3835 5. ا

 454. 459. "7و 143. 351. 406. 423. .7 ,١71

 162. 182. 424. 1711و 777. 4.

 5034. ةطن'اطهدعتم فليس عل 8ءم-عءاطم د عزم

 ظ-8021 1-11*عمصفلكا 71و 7

 35085. كطاتئا اج هدعتم ةلطس عل 8عص 8[هططمست-

 عل ظا-8ةعطل301, ؟ت1عم 1001115-11 لأ ءاننف

 آو, 220. 511. 11, 18. 24. 88. 198. 285. 9
.5 ,111 .60 .659 .576 .308 .328.20390 

.59 .451 .30 775 .506 .159 .17 .590 .527 

.3 .395 .322 .146 ,71 

 30860. فطن طمدعتص نطسدعل 8عم 153

 اننا-['هاططعرتا آو 0

 836037. فطن طمدعتم مط عل

 51101 آو

 25088. كطئ'اطمدعتوم تطصعل 8عن 5

 انا-[؟ةلنط ؟1-1ه!دطخمت 11 4505: 7 76 160

10 

 8039. فطانتئا]مدعتم ةلجسعل 8عم الوطجت

 اكنا-8دعطلنل1, العم 1ادرم-عتتتحس عملك لن ءادتك [1آ1و

 ق5. 1377و 446. "7, 00. 922 7
 5040. ةطئ'اطجمدعتم ظعص "خلل 7و 40.

 83041. ىئطحت'اطمدعأم "خلت عم 11هطمستست ؟0

 8 عم "ىةاحلدلاحا انا- 31ه 200عا, مناجم ادم 8 عىطستم

 لاعات5 11, 2

 36042. ةطان'اطمودعتم "خلل ظعم 81[هلطجهمت ادت ع0

 آ01-1عداتسطخإو 1و 2

 80483. ةطاتئاطمدعتلص "فذلآ ظعم اةلوعتت-عل-

 لام 11, 0

 ةانكوك. ىاناتئا]ج هدعتس 8510 (0هعتل, 05عججت107)

 18 عرر- عزنا عد

 [؟105ءعام 1005

 823607. 1[1هوعزم ظعص 110هلجهنت 7760 آظؤ-

 ةعرص ما [1آ1آ1, 0
 3008. 18311 [[هدعزم ظعص 8[هلجدسس عل [؟ةاتح

 ةاتأما ظم-ال ا هةادانتا و 8.

 3009. 1[آهدعزم ظعص 11هابجسص77ع0 اكاح

 الع مآ 17و 52

 36010. 111 11هدعتص عم 110 ؟م-عل-لأم

 اظا-3[ءزاطم01 ه5. 81ءزط101 1ظ1-1ةضصأ ل21 11, 9.

.9 ,1711 .474 ,871 .10 ,937 .297 .100 ,111 
2031 

 36011. ؟هدعلم ظعص 81353 [8عص 11زذطهلح

 هالدط] 0[1- ط[معس عرار 0150 181 - 1عا15 لن ءاننذ

.43 ,11 
 83012. ؟[هدعلوم 8ءعد 1[0هدامأخ 110-81 دعتصت

 راهملد 11-81هلعانآ آو م
 830183. طرستس [[هدعتم ا" م-الن] هك 111, 9.

 83614. 11هدعنس ظم-اظتتستا آ1و, 229.
 0[. 1آمهدم 8علتشسسأ ءغ [لهدعنم ظعم 1هطعملع»

 نم 1شسستم

 36015. 05عام (هل. ؟ومقدص) ظعس كذا كاع
 8دعطلخ01 11, 267. 11, 9

 8010. 5-85عوج710 ظهدعلم (ه]1. 1[ةكدوم)

 8عرم-عوودعو و10 ظعص (7) خلك 1-151كنصسعصذات 111و
.59 ,1" .565 

 836017. 8هودعزم ظدطحطاطتخسا 11و 179. 17و

.2514 

 3018. ؟8هدعتنم ظود-كتزسصخصا اآلآكو

 3019. 1[[هدعلم ظا-1دلهتت آو 53.

 83620. 11هدعأم ظعص !ةلطم ظ-ظقتأ 71و
 4ك

 36021. 1[1هدعلس ظ11-1ةناق .٠ 810 "ص-عل-لأم

 [1هوعزم ظعص هلاك

 83022. 1ه5دعزم) ؟7ءاذجتا 7و 5

 30283. 5عوتوتنل 8هدعلم, تن1500 517 عاططت

 لزءان5 71, 580. 3.

 83024. 1[[هدعزم ظعم-ءاجحتساك] ا7آو

 836025. ؟هدعلتم 8عص 7علزم- عا ؟ةطن للم, 150

 1طن 0صمحنت ءاداىكعاع0 لأءانتك 11و

 8302060. 1[1هوعلم ظظ[عملت, ؟نلعوم 7101200 عاذ

 لزءاتك 71و 0681. 0682 طاو.

 36027. ىةطانئاابتمدعزنم 11, 594. 71, 0.

 3628. ىط10طجمدعزم "؟ةطل-ءا-طنلع عم

 1عنصت ظعم 31ةعنعاتاع ظا-8هعطلخلل, ان15ه 1م

 رعتصأ لتعاسك 11, 104. 83785 0627. 0٠
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101 

245: 736: 53464. 141::160: 

543. 171. 199. 0. 

 5062. فطانئازجمدعزم 8عم-ءاصما2ةلكعت» 71و
124 

 85063. فاطانئاطج هدعتم 0 ءز0لهللهط“ (هل. "ةطلح

 ةلاقطر ظعم فطسعل اطم قانا سنعات 181- '0اطسخمت
 اسا-[5ططألل ظاح0مدهنجا 1, 518. 7و 100. 71و

.2 ,711 .1183 
 8004. فطن'اطمدعءزم ظمحالل و عا [فلبس ل

 طعص 81هاججستت عل] 5-85نآ1 1871و

 8005. ةطتنئامدعتم "0مق» 8ظعم 181هطمست-
 عل [ظعص النماتك] 8ا-آكخفط1 [1طم-ءاطجذلطت]

.40 .326 ,1377 
 36060. فطن جمهدعنم 5510 ىعص هلأ 121-

 ©اطقضفلا الو 5.

 8360607. ةطانئاطمدعتم ظد5-5ءافصتا 11و 7

 30608. فطائئاطمدعتم الدلبوذ ظعم 1اطعةطتست

 [ظاحخ ملدلامكأ1 احلا دسأ], انان1ج6م 1اطن-عءاط ءويذم
 ل1ءانتو 71و

 836069. ةطئئاطمودعام ظعم 7دئبهه عاط 11

.2594 

 3070. 8هودعلم] 2. 5طعسصد-علج لص 4طن

 مدعاجبذكأم !1[هزججست عل 8عم "خلت 8عم- ج59

 3071. ؟[هدعلزم] 8ظعص ظسنناعسمةعطق 17و

284 

 8072. 1[1هدطعتست 1و 0 5

 8673. 1[هدطعت> 8عص ظزوطع آطلكو 2

9 ,17711 
 3674. 805ر5 ". ىطنئالبوددص "فال 8عد

 ق1 0-عا- م٠1

 83675. 0[15ا(عزو [لعيتكعاإ ظعم خسدك ظعصض

 31ةانلع] 111, 276. 711,
 836070. ؟1ن1ةعنططتم ظعص ةضكئاآ] [آ11و

.202 

 36077. [1نكطعصاءسطخط آكل, 581. الآو 5.

 3678. 8و9موزءاع5 1و 381. 11و 213. و

.122 

 3679. "طذلأ (. 'ةططخلت) .١ كطت "معلس
 110ه]ج ورنا ع0 ظعم ةلطجس عل.

 قلادات! 05عام 1006

 مم ةمزس !مداعم 8[هايقسسعلقد 11, 590. 711

.0527 

 36045. فطتنئاجمدعتم ؟[دمدم ظعم 4طن ل

 580-طةصعاكأ 7,

 3640. ذطحن'اطمهدعتس 811131 8عمحعاضته]اجعام

 انا-فجذلاا 7و 40. 711, 7.

 ةقك47. ىذطئئاطجمدعتم [هاجقلع ظعم 1طانةطتس

 انو-55 01 11, 2
 8648. خطا 1[[هدعزم ظ!-11ء1لةذصت 1و 10.
 3649. خطانا اجه دعتم 81ه]جهيسصس عل 8عص "ةلطل-

 ةلالقط 8ظتظقمأ "71,

 36050. ةطاث'ا اج هدعتم 0[8ه]جهست 7 عل 8ص فماتلح

 ءو-دورم عل 1-1151 1, 4.

 836051. ةطنئاطمودعءعاص [31هزجوسصصع0ل 8عص

 ملبستعل ىعد ة1هطمتسسمت760] , 01540 ]طن لعل

 0ل16أا15 7و

 3052. فطاتئاطمدعزد 11هاجويسصصتع0ل اآطم

 تطسعل, ؟نلجم 1طص كطغعستتم (1طص ك5عصختم#

 أم لطم اكطقلا. ما. 642) لأ عاتشك 1, 429. 111, 5.

 3053. ةطت'اطجمدعتم 8[هزججسسعل ظعص "فات

 ما [ةجوزط 8ا-8دمرت 1, 339.11, 305. 197, 8.
.941 ,5711 .622 .51 ,97 .448 

 ةقد4. ةىاحاث'اطمدعتم 81هلبجسس عل ظعح ؟ة-

 ذل ظعم-عودعرا آ11, 504. 7, 6

 36055. مط اطمدعتم 11هليهستت عل 8عم-عاح

 طموعزم 5-85ءّز ءوامصآ ظاح]طاأ الآ 148. 150.

 3056. ىخطاث'ااجمدءتم 810]جهسس عل عم ل9: 1

 [ضوم 3[هابهسسع0] ظالكنلا, ناعم 1طصع عدص ءززةنع

 كاءاسعك 11, 148. 3, 158. 450.
 3057. ةطاث'ازجموعأو 810ه]لبمست 22 ع0 8عص ل0-

 ارعزع ظا-خ صلولتكآ, ك؟0150 1كمخم] ل1ءادتتك آآلو

,711 .350 
 36058. ةطائ'ازجهدعزو 110132260, 0

 لاس ![.عداععلع لتعاد5د 111, 277. الآ1آو 8.

 8659. فطان'[اجمدعزص [31هزجهست»تعل] 8عم
 [31هزججسحسصسعل 8ءم-عءاجمدعتد] ةطاث 1511 آكا-

 1[هرتت 17و 135. 1711و

 8360600. خطت ]اجمدعزمس 0[8هليهسات عل عد 50-

 اعاصخس ظاحخدط هدا 11و

 36061. كادت" اا جمدعأم (هل. خانتتناهزز3]) 1105-

 اند ظعم 18ةزز3] 1-1عموطعتت 8م-لاكةلطاناتا آو

 2359. 288. 289. 4148. 495. آلو 4214.512.

 519. 541. 591. 615. 618. الللو 281 2970
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 1طرةطاسم

 3699. 1اطمذطتم 8عد خلت 8ظعم ةطأ 15طقتع

1771 
 3700. 1طعؤطتس ظعص "فلا ظا-1هطعات ظد-

 ظنجذصا, ؟انلعم خانتن'اطس عاش لذ ءانتق 19,

 8701. 1طءةطتصس 11- ةصسصصختخ 5. 811-81 طق
 (ظ1-[81زةما) ظاحال1ندت, ؟دلعم ©طماخست ظ1م-]نن

 كتءاسك 111, 242. 77112 4
 8702. 1طعةطتس عم 8ءاعو5د 81-"1ةليأ

 21علتءان5 7و 245. "71, 51. 711,

 8708. 1طةطتسمت ظعم 8ءعوطقعطقت 111,
 3704. طظصصتس !طصخطتسم 1:0- ءااعرت 111,
 8703. 1ط0ةطتص ظعص ظلطعتط 77, 3.

 83700. 1طرةطت 580-181 عمعتكأر ممعاتءعع
 ظانلعد» 01 ءمعصمصتت ههاتت5 776 69.

 8707. 1اط"ةطاسص ظعص !ةاجذص 1ظ:010130065-1أ
 5. ظا-[عه051 1آ11آ1, 352. 0.

 3708. 1طخةطتص 8عص 8وطأط 1-11 ءعؤتت

 (ها. ظا-6طققذتات) 1و 325. 111, 556. 37 41.
,3971 .61 

 8709. 1اطةطتس ظاعدل1 11-هلعط1 8عم

 1[: كاد- ها عزاء 111دج(ه14 8 عم 1 :ةطتص 171, 568.5.
 8710. 8ا-51هزز 1طعفطتس ة1كمصأأ 81من
 117, 01. 771, 529. 580. 542. 545 طلو. 560.

-562165.583.588:599 572.2582 5421 

.8 .624 .615 .598 

 8711. 1طحةطتس 18ا-1[ةدنطا 2. ةطت 15هلطُلع
 1 ةطتمست 8عم

 3712. 1ا"ةطتص 8عم-عاطمودم عم "ىلإ

 8مم مطل-عمسعلل“ 8مظمطوأ 1, 282. 11, 8.
.708 ,7711 .29 ,119 

 8718. 1طسنطتمس ؟01عر" [1[دموم# 8عم-ةوووطس
 طل 77 40

 فاق نش هاا

 8714. 1ط”ةطتص 8 عم [81هدؤس 16-191 'مدتإةصلو
 كارعتلا ءمعممسصتمهاتتك 1975 6. 458. 771, 2.

 ه55. 7711, 5.
 83715. 1طةطتص ظ؟عملا 8عم ؟هدعتنم 2عم

 قلت عل اظا- ل11 771, 8.

 83716. 1طةطتص ظلعدل1 8عم 11هدعتم عم
 قتلجرسعل, 0186 اك ةلعاط لتءعات5 771, 609.

 83717. 1طعةطتصت 8عم 180هءعن» عم كىلت
 [1-1"ه:علطا 171, 4.

 83718. 1طةطتس ظعص 1[1هوعلم 19-151 هةجأر

 داناعم ااطس 12عا2 ع1 لن ءاتتق 15, 2,

1365 

 كنلؤةم 1طمطتسعطقلل 1001

 3680. كساننم 1[طءةطتسمطقمط 1, 144. 111

 288. 37, 590, - ةطعزاتط 1طعطتس 111, 3.
 -- 6:ةس قال ءان5 771, 170. - 8[عمل1 71و

 836081. , 1طخةلطتمح 8عمععا هططاطةقر 0150 185-

 كناأ لذعانك 111, 291. 711, 9

 8682. 1اطتةلطتس ظعم "ةاد0ةلادط 11و 9

4 .69 37 
 3688. 1طءةطتست ظعم ةاطلهللمط ظعص ةلطل-

 ءا-اهنل, :مان1عم 1كطمز عملك لنعانك آو 234. 17و

84 ,771 .349 ,7 .8350 
 ةقق4. 1طخنطخص 11[عملأ 8عص "فةطلهلاقلط

 طعم 1اطمةطتمس طا 8ظةطفإزةعادت [71و 7

 8685. 1اتةطتس 8عص ىلطلهلاقطر 1156 ما

 [عملخصو للءاننك الآو

 3080. 5عءووز0ل 1طعةطتمص 86م - 404

 "مطل-عا- طلتك, ؟نلعم [انم-عا هدطعا هلأ تع ؟0وطح

 هاقلع 1230 عاج لأ ءانتع 197,68. 171, 570. 1711و 4.

 83687. 1طةطتس ظعم "ةلطل-ءا-][ععماست 1ا-

 1151 (د1. ظ[-1نكاج عسأ), "نان15كم 1131 8ةطغ 1 ءادنك

,7711 .584 .20 .12 .278.77 ,177 .436 ,111 
 83088. 1اجةلطتصت 8عم "فلن ل- عرت- ةلجسد وم 8 عم

 ىابت عل ظعم ؟[هدؤصت, ال1150 !اطد-عاانطنلا لأ ءاتتك

00 
 3089. 1 مةطتس 8عم فلاح ل-عرت “ةدلجسمم 8م

 مطأ ظعاعر ظا-خجولع آ1آ, 5.

 83090. 1طضةطتمس 8عم "ةلانتل-عرت »عججؤلع 8عم

 [عكاطقلو أ [امظمع هما, ؟تلعم 1طم-ءاصم]ج ص00

 ل1عانتك 7و 3.

 26091. 1طضقطتس عملت اطم سطح ءتاعط

 ىكل121ع0 71,

 83692. 1اطعخطتصسص ظعم اطجسصعل 81 - ةدعض

.0 ,3771 .201 ,111 
 836098. ]1عةطتسص 8عضص خطسعل 11-1100

54 37 
 3694. 1طسصخطتسم ظعص ةلبسدعل ظ(-1ةطعالأر

 كنتم 1نعجاتص لزءاتك 111, 9.

 3095. 5ءعوونتل [اطعفطتس ظعص 5ءيتزتت0 خلا
 فيول واعطتانةفطأ 111, دس. ك4). 171, 522. 11 5.

 85096. 1اطسخطتس 8عم خطأ "خلت عم ةطا'ح
 عوفر اكا-1"نضسكأ 11, 2

 26097. 1طةطت عم "فلأن عم ةطجردعل عم

 آلعج10 8-50 ءز [1-1عنلزت 111,

 8098. 1اطسةطتمحم 8عم فلأ 8عصم 1آهددم عم

 ة1هاجحستص عل ظعص كةلئاج [اتا-!؟عاذسصت] 2 ,1١1

1. 



 1م ةطق

 3740. 1طرةطتسصت عم 1810ه]جهستا760 ظعص

 1[طرةلطتم, ؟لن15م 1تاذطعمت لتعات5 111 و 24
1 

 ة741. 1طخةطتمص عم 11[هازيجصص ع0 [8عم

 كوذز ها-1[عنصنصت ظاح آند 11, 13. 152. 4
.5 .688 ,1711 .247 ,71 .14 ,7 .456 ,111 
 3742. 1طعةطتس ظعم 18[هابجستتت عل 1:!-1هطح

 طالت, ؟لعم 1طص 81[ةالعتشص لت1ءانتذ 11, 182. 111و

.114 

 82743. 1طخةطتس ظعم 181هزجمسست عل ا؟1-]1عةدتأ

50 377 
 قرد. 1اءةلطتسح 8عص 8[هطقمت22ع0 و, 110

 '1[هطقتتةط230ءاد لل ءانتك 17و,

 3745. 1طةطتصم 8عد 8[هزيجسات عل 1:2-211-

 محا كاد للنور 111, 587. 7711و 52.
 83746. 1طةطتس ظ؟عملت, ل1150 1602010

 ل1ءاان5 11, 628 طاق.

 3747. ]1طةطتصت 8عص 1810153 1-1581[ ةكلإت

12 ,1 
 83748. 1اةطتمت عد !1[1تدأقأت 7و 49

 8749. 1اةطتمح ظعح 11ندإولذ ظعص 110-

 زحل علو ال0156 599723101 لذ ءادننتك آلآ, 455. 57.

 599. 600 طلق.

 83750. 1طمةطتسص ظعم 01151518 ظبا-8 ءنعاطقد

 دعككا, 150 اهات اءاطخس 01ءادتك 7. 402. 9711و

8213 

 83751. 1طةطتصس ظكمحالاةلعطت آلا

 8752. 1طةطخست ظعم 8[ةفاضس عالج لقص 5دتاانلك-

 انلعم 111,
 8753. 1طءةطتسر الانأعم 217321 للعءاتتق 87و

.039 

 83754. 13[1ز] 1طةطتسمح ظعص "0]ءكقفا ها-

 1[ةاعانا] 19, 0“.
 8755. 1اةطتصت ظص-8عاأاع آكو

 8750. 1امةطتصت 8عد 8عولتل الآ,

 8757. طعجكتئال 1طعلطتمسلم ؟150 1ط2-عو-

 كهواططقلب للعءانتك 7و
 فا 2 دلتا

 8758. 1[طصةطتس ظعص كدلتل ظا-1آةططالا 111و

.241 

 3759. 1طةطختس ظعص خطأ 5050 58[11-181ا-

 رتادأ ظا- ؟كاذجت 11, 393. 1آ[آ,
 837600. 1طعةطتس 5-85ةليتمأ] 111, 560. 71و

9 .595 

 1 ةط1 لل 1008

 8719. [طةطتس 8عم-عاطمودعتم 1-1 عمستتا

 515351-15 ع”. 0
 8720. 1طكطتص عم 15]بذلع ظعص 501

 مقص 12م[ طسمأ (هل. تصف مءعافع 1ءادامل)

 5971 00١
 3721. 1طعةطتص 8ءم-عاز ةنضد ءت01 11, 5

 8722. 1طعةطتس ظا-1ءادعانات آو
 5723. 1ا«ةطتص ظعم-عالعقماس ]اكا-؟[ةلعاأو

 ناعم 8كدصطحاا 2خلعاج لتعان5 17و 5

 8724. 1 ةطتسر 0150 1طص-عءا]عدهوةط للح

 ©اات5 آو 46

 ةجد5. 1طةطتس ظ1-1[عحصقمسا 111, 227.

 ما-][عمسسصفما [[1و 3.
 5720. 1طةطتم (هل. 1هزجقلع طعم [طصةطتس)

 عم رعكطواوك عمدا 5ةاناس 17, 518. ال11, 534“
 95727. 1طمخطتم ىغعملت 8عم اكطمللا 8! عد ل1

555 ,1771 
 38728. [انمفطتمسم 1كككذسصت 1"ةضنلخا و

 8729. ]1طرخطتص كا-آهلبخصت ظاحا1ئ5ةأ 11و

 654. 19, 209. 225. 7971, 317. 8351. 11و
 702. ٠

 3730. 1اةطتس ظعحد 11هنبلا محلل ءوعاأ

45 ,37 .521 .520 .845 ,11 
 8731. 1طممطتسص ظاحل1ةيسنتصت ظاحا1١عاعلك كه.

 ظا- 1115: ع7, 15 اند. الآ, 208. 8.

 3732. 1طمةطتسص 1ا-1[ءااناثا] 7. 320. "11

5056. 

 5739. [طرةطتسو 8ع 11ع:لعضتك ظ1-80-

 اططقص آالآو
 د74 113 1طءةطنطد ظعص 1112ةئطقلط

 [كموعزم 15-81 هطغصت الو
 37955. 1طةطتت 8عم 110131201عأ, 0

 1اس هت هليلتطا للعادك الآو
 8730. 1طمطتص ظعصم 11[هلبجصت> ع0 ([اكاح

 هجن 18ل- آردلجطا 177, 522. 97, 374. 711

 5737. 1نمماتص ظعص 1[هزيهصتت7ت ع0 11-

 613221 37و 0

 57938. زارتةطتست 8عم 81هايجستت عل اا-[1-

 اعاجا مدلجم 1ص عاتجهمطقلل للعام (ءا. 7و 508.)

.4 441.2 ,111 .648 .288 .91 ,11 .417 ,1 
 5و8. 197, 138. 429. 494. 584. 7. 503. 71و

5 .228 .142 .102 

 37839. 1 مةطاست ظعص 81هزيمسات عل 181-119-

 مدحت, ناعم 1طص 1عضصقف لنعءاتك ]11و 5.



 1طن

 11ةهطاذتا ظعم ظممداط 8عم ة5طعتاط 8عص ةلقصت

 1, 62. 111, 53. 144. 478 آ15ؤ. 9.

 3788. 10515 ظعم فلطلوللمط 1-18 نساع عوصشطت

 111, 106. .18 70١

 83784. كطعتأل 105 8عص "فلآ 8ظعص فاط0-

 هلله 7 60

 83755. 10115 8عرت 8 10 عاذتس 1111-181: عت

 0 د
 83780. 1015 ظعصح 81ه5ةص-علح لتس 181-810-

 انها 1آ, 107. 110. 111, 357. 417. 197, 54.
 430. 77, 238. 71, 500 (8-181 ءالتكأ).

 85787, 1015 ظعصت كاطعت]ءطمةفاطخ 197, 5.

 3788. 1اذ5 1005 - هطفلت 7. خطانا ةلطل-

 هالقاط 8101ج جسانتت عل 8عات 115.

 8789. 101151 .١ خطا 53510 ءفطل-عمت ولبس

 رددت ظعص 181ه]جحجسات عل 11-1 5

 83790. كطعتل 1051 ؟. كاطعضسأك 10[8]جودتح

 ردعل عرب 81هلبهستات7 60 181-115.

83791. 1051 7971, 186. 
8792. 110114 151102 11, 14: 111, 579 

 8798. 1ءنعستدو (امعرأز 11, 461. 462. 111
509 557 

 8794. ]ءدوتد5د 11, 401. 111, 9

 8795. 1! طقض-علحلأص كفلنل- عادت هإ(هلتان
 مجعم- عادلا 8-11ةعطنسمت 11-11ه1عادأ 11, 500.

05 ,3711 
 83790. 1!ان1ء1ط3-عل- لأم 11هزبحصتا7 ع0 اة1-

 8مل ظا-آ[كمماحاما 111, 020. 7,

 8797. 11111 31"-عل-للح

 طورت ععاطقل1 17

 83798. 111 خةضس-عل-لتد 1["ةلطنع 8عد خلجست عل

 [ضود فال عدضعدطأل] 1ا-8هاطقست 11آ, 5.

 180. 1015. آو, 340.

 316 .٠١ 1!!تاحنص .823799

 3800. كزا1 ؟. 381نصاعز ءاد- عل- 01ه, خادات'!؟هادثلج

 مح ك0 8عصحد 11ةلبرتت110- ها قةاناث' ]جر ةكدس م0

 8مم ملت ل111

 82801. ىانتاازاءطاذك 1آمكهحص ظعص ؟ةصصانتل'
 عر هلآ 81- 11 ءاذجا ظول - كطضصااتاةلأ 1]-

 م1151 111, 189. 364. 1597, 308. 317. 71و
 192:7 393: لكو 0

 3802. 11طاتوقمس ظعص ©6طتوتةاطح عل- ل15 151-

 [1هوعزلأ آو 4

135 * 

 11ه]جحرتت ع0 10-

1009 1 

 8701. 1اطرتةطتص 8عص-عددولا 111آو 98. 0

 37 83806 انأك
 3762. 1ط"ةطلص ظعص كلتا 11-11" عنلت

.3 117 

 8708. 1طا0ةطل ظعصع- عووعاتل ؟. خطان 15طذلع

 1طمةطتس 8عد 111١

 837604. 1اطةطنس ظعم ذطم ذم 8ظعب ذل

 ظو-كنلاناطا 7و 58.
 3765. 181123 1اد:ثطتسص  ظعص كطقطت»ه اء

75 ,117 
 3766. 1اطةطتت 5اطعانزواعرإت ع عاد ذاع

 محال هلت ءاطان عد ل1 1و 505. 11, 90 انزو (ح 5

 طوصعزال هععانسل005). 1و. 6. آ71و, 255.

5 .704 ,717711 
 83707. 1طةلطتسص ظعم كزمخم .١ ةطات [5]ج3لع

 1انتلطخ ظعم كزنمةص.

530 

1, 99١ 
 2709. [اطمةطتسس ظعص ك5هاءلصتتص 8عص 110-

 طمسصت م0 كادلامتسا 1[ل-ادزس ءةاطابت 11, 372. 111
,37711 .225 

 8770. 1ادعةلطتسص ظعص "ست ءطقس

 1131223 805-581متالآ1 و

 8771. 1طصتطتس 1"هعطصةزاطخص 11, 4.

 83712. ]1طضخطلت ظعص 1؟[؟؟عوزلؤطقلل اكاح

 طنوس 1, 190. 11, 99. 150. 641.117, 186. 37و
0 .114 

 3773. 111ةططص ظعص الولججف

 37و 150. 350. 360. 5741. 711,

 874. 1ادتةطتس ظعص 2ءزنص- عل لتص اكاح113)ز

 1[عقمزست 1كا-1آناعاتأ الآو

 1اطنةلطتست 8عد ةكنمنم 1-11هس ست

 1 عزت

 انا- ١ ع1

 83715. 1طط”ثلطتس ظعص هطلت !- 8ع 1ال, 0.

 837706. 15 عدت 1طصخطتسرمةعطخت 111,

 8777. 1ططصتطتسمةكطخ 1 ءااعنلةل العم

 طعاوعاطعتك] لزعات5 الآو 8.

 3778. قلد 1اطرنةطتس 15اجقلع 8عد 1طدةلطتس

 1ظا-1تزاانآ 1ظا-آعهدنإنانآ و 1064. [1آ1و 7

 82779. ملدا 1انصتطتس طةرصمأا 8عص الولع

 طال هدوصت 1, 372. 11, 282. 408. 477. 137
 7 لك 1 :459 )9(11850 

 83780. 1طص 1ةةانحح كان عزلعط 1ادنتطتلت 785 12

 2781. 1ان1 7. مخططات امو عام

 8 عمد عا 0هعا٠

 83782. 1015 (ظمصماعل) 8عص الويتعا 18عم

1110 
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 اومت ندعل ظعمص 181هطحصت مت عل ظعح ؟[ةسأ10 آتاح

 [كفانا 1-81هةهطغصت, ؟تلجم ظاتآصخل ه. "صقل
 ءل-لآم لنءاسك آر, 42. 11, 43. 119. 133. [آ1و

«509 .348 ,3771 .505 ,1397 .589 .298 .138 
.055 .644 ,5711 

 83828. *1]سصخ00-عل-لزس ةفلطل-عرم-دلجتس 116-

 016115 71و,

 3829. "12140-ع0ل-ل1م
0 ,117 

 838830. * ]صح 3 0-عل-ل1م "هاد ل-عرت مطسمم 8عم

 مانلحءا- هلك (هل. ظعد فلثزر 11-81ئ51 11و 7
71 

 88831. "1ص 00-عل-للم
45 

 8832. *1[شل-عل-لأص فانا عل 1ةسدحأل

 طعم 1اطةطتمم 1طم عصا 1ظ19-1مقصت ا2ا-10051

.5 ,7711 .209 .60 ,19 .418 ,1 
 88883. "1سصقل-عل-لأص مطل علُذ 1ةصقتل
 طعم ة[هاجدست عل ظعص ظمفاذص اةا-11'88 37و

(71 .29144 
 83884. *1مص0ش0-عل-لآص ئاطحتنااعلذ 1ةددوكا
 طعم "ومحد 80-طنمس عواتلبا 181-آعممعوطلوم تلكم

 ادم عاطل لتعاتتك آو, 156. 172. 442. آآ,

07 :575 5302 :3549:0398 :183 .118 .104 

 038. 111, 388. 347. 617 طلو. 197, 1444. 149.
.52 ,7711 .150 ,771 .261 ,37 .249 

 83835. *1هت 00-عل-لزد خانت 8ةسصنل 1101:801-

 عل ظعم ظئصمو عادلا 5. ةا-1[هتنوأال 17و
7 ,071 :438 ,37 .870 

 3830. "1 00-عل-ل1ه خطانا ططهكدم فلك [8 عد
 الوكعناط ظعد ك5طمز3 8ظعم خطأ 7هطعتم (ةل

 2مطخمفم) ظاح ل[ هسسدأاا] 111, 44. 11, 0.

 3887. "140-عل-لأم خططا 'اطجحعدم 5. قطاث'ا-
 اعقكزس 01ةلبس ل (111, 123 فلجس علز ظعم خلاجسعل

 طا-كعكطت 1, 296. 111, 128. 167. 608. 137
2 ,711 .577 ,377 .100 
 3838. *101340-عل- لنص

 اجهيضا عل *) 1و
 *) 0عماع ممم 8[هلبدتستسع0ل ظعم ]1هدعتم 1؟18-1دم عجب.

 838839. "1م40-عءل-لزد 1ةدححأا 8عم خنلطجس عل
 طعم 5210 (ه]1. ظعم ة3[هايمصتصعل) ظا-11دلعطأو

 ؟نلعم 1احم-عاماطتع للعان5 11, 99. 17,

729 2207 :250 

 8840. ؟]رصخل-علح للم 1ةصدحكا ظعص [طدةطام

 "مار ل - عن- "حلب هل

 ظا-ةفطاعسا 111,

 1[[هدعزم عم 810-

 كطاث' 11 1نل 1100

 38083. ةاطاتئاناسةس 8عم

 117 عاذجا ظا- 1 دهسأ 111,

 3804. "لتسم !طعصضاسك اطاطص-عا ةاانذم# 11و

 3350 2717 نال 42051 الالللا 070

 8805. 1طص[-ءاتافطا ظظاح8 نعدعكلأ 71و

 3800. 11312 7. كطعرمءا-عل-لنم ىطات ؟ةططل-

 ةللقط ظو5-5عجوت0ل 81هاجهصتات عل 8عصد الانقانك»

 3807. ]مخ

 كذءانم 1, 5
 3808. ًاللئطقس 1117 0

 83809, "ل صص- عل لأد ا. "فلعرط- عل-لله.

 ةداقط ىلا اع

0 2 

 كدصعألاه, 0150 1!ةستكاط

 83810. طععوتعكاط "1لصتق ىو
 2811. "لصق نطصعل ظاعملا آ71آو

 83812. 1اجذك طعم فطلحلاهطر ؟1ك0 النطخلآ

 كأءاتذ 111, 319. 7971, 211. 79711, 734. 1
 3813. 1اجنذك طعم 1طعؤطتسص 1ظد-كزمقلتا 5.

 [رو-ك1منادا 111, 379. 17و. 201. 458. "لآ, 45.

 3814. 1اوذك ظعم "1و3 ظعص 0)115-عل-لتم

 اتا-ختئطتوذسر تلكم لطص "153 لتعاسك 111, 0
 اظطاو. 17و 155. 412. 440 اطاك.

 3815. كنلامذص 1!مجقك ظعص 21هطجقهسس عل

 اكلعطخم 1, 0.

 2816. 1اوذع الوذهأ آكآ1, 9.

 85817. ةاتع 'ط!صخل 111, 152. - 1
.10 

 3818. *1240 1ظ:1-[ععدصفخمست 111, 2.

 3819. "1سم عم 8[ه]ج حسد عل 8 عد آللبجت3

 منآ1 8ظءعم-عا[ةسعوأ 17و 7

 8820. "اس0 5-ظقعأ 111, 8.
 3821. 1طص-ءاكسص 10 111, 240. 71, 5.

 8822. "1مت30-ع0ل-ل1م 5. ظات ]صقل ؟."1تد30-

 ءل-ل1م خطت ةادلحاادط 811هلبجسد عل 8عص 810-

 1مل 0

 83823. 1ةللت ' ]سحق 0ل-علح ل15 07و 77.0.

 3824. ؟1رجن0-عل-ل15ج خاطاثنا هطاطقم خط عل

 تمد 1طةطتس 5-11[ةمزاأ آل, 64. 111و 616. 7و

,71 .4714 

 3825. "1م ة0-عل-لئد خلطات "ةطط0دلاهط 010-
 زويصسمتعل ظعح ةطاطقعك طعم ىطسصعل 1:0-120-

 معادعا ]1و 246. 71,

 38206. "]تل-عل-لأص 'ىةادلهاادط 8عص 110-

 طقس ع0 اظا- آد للةسصت ظا-85عا04501 17,

 3827. ؟100-علح لأص 114 "ةطلدالقاط 810-

 8 عم



1101 153 

 8859. ]سقس اظظ1-آعةصتالو23 7. ]1ع عتن1-ع0-

 ل1م 831هزيجسصت عل 8ءعد 0110

 83860. اها-آصحفس 1-1021 .١ 1 هلكاد"-عل-للم

 181هزجبجرت 2ع0 8عص "01081.

 83861. 1صقست 185ط-كايخصت] "ل. آلاثكانا 8عدح

 ع0 لزج عواط]عل.

 8862. 1طص-عاتسصتخست ا". 810ه]جتاتط-عل-لكم

 ثتادات'!؟جلط1 110ه]لجدسصت عل عم ةطسعءأل.

 838603. [سانتصفمتو (81ءانسفمأد 111, 410)

 ناتو ظدطصتتخ# ءا دهاع» 8هسم# ةنتماا آللو 9

 38604. مىادث *"آ[مخس 111, 204. 1711و

 38605. ؟مةوعاقلاهلط 11و 650.

 82860. 1م0ا15 0010ه 1, 219.--5.

 838607. لماحسمعد (8؟ةهمععاتذاك ظئطمسمف)

 آ, 450. - ©1ةرتت11311ا15 71, 97. "2. "لج

 عمد "فلل.

 83808. لمدو5 آ1, 1

 8869. لمدانو آلكو

 8870. 1طص "1:ةلع 5. ]طصم-عا لة مةلع ال. ةطناثئا

 طوموم فلآ 8ظعم *12ْملع عا 5طعتت5-عل-للم

 8310هزبدرصد نعل 8عد فلآ

 8871. *نلعت ؟. مطحن ا]عءةكتس 1[هلجبمسنتت ل

 8عمرر ةطتتعل  ءا نط 5210 110ج هدتنل77 4

 8عد ىلآ1 8عص فطلدالوط عا 7عزم-عل-لتص

 ماا [ج0ل11 فاطل- عت ولباس 8عم 105عءأط.

 3872. 1كنأا1 7. 181[هاجوستت عل 8عص "فلآ

 طعم 81ةللاك

 فلا ١.7 111 .3873

 8874. "154 ١] ه. لعودق 0طصكاتك 11

 83875. ةطعزلعط ؟اولل 3871, 158. - 11016
324 

 3870. 153 8عم مطذم 1!صمخست 110هلجقنل-

 071ع0 ظعم-عااطحهوص 015ءارتاتلات5 111, 16. 37و

.119 .100 

 3877. ؟15ُخ ظعم "ةطل-ءتةلطتس 197,

 3878. "15م1 8ءم "ةلطق0-عمددلطسمم 11, 60.

 3879. '153ذ ظا[عمل1 8عم "هلأ 571, 2
04 

 83880. 153 8عم 18كنوطخسس 81و 5

 3881. 1534 8عص 1طعةطتص 8-5مطوأ ل.

 15ه 11 8عص 1ا1نلط1

 3882. ؟154 8عم آةرصوألا [معم 1عطمدر" عال

 دطقاط] اكا١ خلئدعتنجت 771, 126.

 1100-ع0-ل10

 ىا-1عم051 5, ظ8101-81ع2300عولو ؟اناعم ا!طض 5 عا'عأ

 لذ ءاند 11, 437. 111, 10. 1و, 8.

 8841. "12050-عل-ل1ج ةطاث 15 دن 010178127-

 ردعل ظعحد "فلك 8ءعم-عازطمودءلص ظعم 8ةلطاتجتعا
.0 .110 ,117 

 3842. '1م30-عل-ل15 11-آكمل1 : خاعرقم-

 لنوع ز10عزء ]11و 371. ”و 8.

 3843. '[مت30-عل-ل1م 11ةلجبستا0 1سهطححاطتأ

 رثهأ 111, 3608. 377. 256.
 ةقي4. '[30-علح لآزم ةطنئئاصوز0 1و

 ععم 11زطداماادلط ظا-ا01ةهددوأا], انان1ىم 1طص 8ةلكاط

 كتءاتد 11, 154. 197, 142. 737, 64. 503. قدا.
+658 ,7711 .274 ,71 

 3845. "12130-ع0ل-0ل15 شكاتاث 101ج ةححاتت عل

 مل -عمدضملطجسمد» 8ظعم 5ةلتصت ظعد 1[ةعضةلاوط

 80-طتس عواتابات 71و 0
 ةقك4ق. *1850-عل-للد

 ملبوتعل ائا-خائاذطقأ آر 12

 3847. *آط[سصقخل0-عل-لآص 11هزججسات عا 8عم
 [[كموعزم ظ1-ظهمعكلا 1, 411. 11, 294. 0٠

.45 .750 ,7711 .515 ,111 .434 
 01. ؟]سم0-علح لزم 11هدعنم ظعم 8[هطجوسستس عل.

 3848. "1[متقش0-عل-لاد 181353 ظعص 181017221-

 مدعل معمم اكوطح كاطعتاءا آلدلطجوت 71ص 5

 8849. "12800-عل-ل]س 2عداست 111, 8.
 5850. "12240-عل-ل1م الدلطججتت 8ع ةلجس ل

 رما-عقمطأ 1, 208. 71, 7.
 3851. ؟1ت080-عل-لذد الولبوتت 8عم فاق

 عمري علل ةسنصس ها-آئعصفست 11, 74. 111, 9.
 8852. ؟1م040-علحل1م الدون طعم 1عقفاس

 سا- خلعحت, ؟لعم 1ظ1-1"خلطنا 1:1-آئ عدحعمأ 01 تانك

 07, 189. 190. ب.
 3855. "1س 00-ءلح لزم الدلججت 8عم قطا"
 زعقكاس 1ظ1-8نمعدأ ظا-01هعطضالا كزادا ائ1105-1ءامد

 2مم ؟ىلأ 87, 8.
 3854. 1اس "12 830-ع0ل-ل15 77,

 83855. 1 30-ءا-تداذص 5350 8عم 1101310-
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 ماد 1105

 8992. فطن ورنصح 83[عوذث0 ظعص 810]ب هلل
 ردعل ظعم 181هايجصصعل 600-11 ةمةصآ 11و

.410 ,17 .2401 
 83993. 1آةرصقتال طولضدصضعطو آو 61. 111و

 145. - ةكطقط 1ةتوأ1 111, 14. 312. ل ةدتأك

 1ةردهأكا (181-81هدعتصت) 197, 432. - 1وطوأل 37و
 107. - صدعاممط ووزعت #8. 65. - اكاعمل]

 اندعات5 71و

 ةوو4. 1ةرصمتال ظعم "فطل-عا-عطقلت»“ 187

.220 

 8995. ]ةرصحتا قوص فطل-ءا-عطممت ظعص
 ادرصمأل ظصحاكةلدانان ذأ 180-طنص عدالعل] 19, 1.
 8990. 1كصمتللا ظعم [ةطل-عا-ىةلجنل 8ع

 اةسحتا] آظكا-8135ءدزآ 37, 28.
 3997. ]ةدموأل ظادخل2عأ 11و 3206. 37,

0 

 8998. [1ىرصتحتا 8عص خلجص عل 8عد 110128123-

 ددعل اكاد عل ظا-180عادأا] 1, 8.

 83999. 1ةرتو 1 ظعص كليرصعل ظعص آلتقاتك

 اآظهة-هعازأا 1[آو 90.

 4000. ]درو 8عص فال الو 8.

 4001. ]ةرتد11 8عص فلآ ظا-]آ[ءطقتتاطا 11و
107 

 4002. 1ةمددنا ةمابتا" علا 5. 01ةعدكاعكلا 0.

 [8ههئلعاط-علحلأص 1ةردقأا 8عد خاجبس ل.

 4003. اذصونا 8عد ثمل ةهلط 11و,

 4004. 1هنتحتا كي هذال ظ1عملت, لجو آ6-

 اعاطا2ق0لعاد لتءادت5 آالآو 3.

 4005. آاكددحتال ظعءاتعاط ظلح سند عالاأ 171

.622 .611 .610 .587 .570 .500 

 نا اذسدأا 181-[1دللعل

 4006. آكةصدهأا 2علعات "70. 7

 4007. 1ةردفألا ظلط- طحت .١ خطت قلل
 ةرم-صولب سدس 1ةصددنل 8غ تلبس عل.

 4008. آكدصحأا ظا-11ةلبلبل ظعص 11ه عاملات

 اتا-ظنستدعحلا آو, 541. 561. 502. 560. 1
 طلو. 580. 590. 605 طلو. 610. 624. 7

 016 1دصمنأا اثءاتعطم

 4009. 1ةرححتا 8عص [[ةيسسخل
 المصتلد اظا-آكنال 11, 578. 111, 5
 4010. 1ةصحتل ظ8عص 11زطذافال مط

 را 111, 01١
 4011. 1خةرسمأا

 7-7[1هطعألا 11, 59.

“11. 

 عمد ثادآ

6 1 

 [كئ11-1تر1-

 1انرنةطتت اذا- "خل ءاكأ 8ع



 122-ع0ل-ل1م

 4051. 122-علحلتص "؟خطل - ءا-كمتع ظعح

 تلطسعل ظعحص 55510 6-80 ءسصتب ؟لنلجكم 180-

 ]عزت للعاتك 111, 8.

 4052. "122-ع0ل-لآم "فاطل-عءا- همز 8عم فلك

 اظكا-1[ءايلكأ 72-152 عرق عرت] 1197و 376. 485. 71و
2575 

 4053. 122-ع0- لأص فال - ءا -هملع عم

 8عءعلسعل-لآم 8؟هاجهسصتعل [21- دسصقتوا 80-
 طم عوطابت], تلكم اطص لع ه لت ءانتك 11, 28.

7 .1352 771 
 4054. '122-عل-لآد ؟ةلطل-عا- هجم اند !"ةهطل

,658 ,7711 .152 ,11 
 4055. "122-عل-لتم "ةطل-ءا- هعزع 8ع 110-

 طق 1160 1771, 440.

 40560. 127-ءل-لتم 'ةطل-عا- هداج ظعص 810-

 اججصتست عل ظاد 1[ ءاذجاأ "7, 227. 71, 309. 57

 4057. '1722-علحلزم "؟فلطل-عءا-]اروسصآل ظعص

 [1كذط دا ملادط ظ11-81علةنمآأ ظاح 3160 "اهععاتر "ل150 1اذ0

 ةطائاطبن010 كلعءاسك 111, 294. 577. 137, 445.
.7 ,171 .4214 .422 .3783 ,37 .44 

 4058. ؟172-عل-ل1 "؟ةطل-ءن-دةلجتسم 8عم

 ة1هابجسصس عل 8عم-عاكمانأ 1-81عةطتت 11و, 255.

 رك
 4059. 1722-عل-لآم "ةطل-عءو-وةءاقفص .ظعص

 قلجرسعل (51. ظعص 81هزيهسصتص عل) ظعمص طغقصأتتت

 ظا-3101:300ع51 (ةل. 1ظ1-1آ0051) 11, 385. 111, 59.
.00 ,307 .349 ,19 .104 

 40600. "122-عل-لتد كفطل-عو-هءاقسص عم

 ىليرتعل [ضادآ[عدتامال1] ظا-8ةعطل301 197. 5
.7 ,711 .540 

 4061. '122-عل- لأم ؟ةلططل-ءا-ىءاططخط ظعم

 1ادعةطتست اظاحاكط ق2 عزأو الان]آ؟و 7-582ءعمزةضت 01-

 ءانتك 17و 514. 7و 360. 632. 71, 199.

1 ,711 
 4002. 172-عل-ل13 نجس عل 8عص 11012813-

 ردعل 11-81هدعزسا آآك, 494. 111,

 40063. '1727-عل-لآأص خئلجبسصسعل 8عص 15

 [ظومح 8هدود] ظا-1”هجوحتست 1!ا-1كن5] 871, 7.

 40604. "'؟[27-عل-ل1م اظا- فز عدت 1132-11 ءد-
 0لعمكصآ] 71و

 40605. '؟122-عل-لآ1م "فلآ ظعم 81هلجحسمت عل

 (ن1. مععاتس5 811هزجحستسص عل 8عم ؟ةلأ) ظعم 5طعل-

 ل30 ظا-11دلعطأ 111, 640. 043. 1711,
 4066. '122-علحلتم ةاحختسماا 771,

 [هاملكط 1106

 «033. [كاولعطسا ؟. خطا 5050 ه5. ىطات

 ة1هابحسص عل 11دعكدص ظعم خجل.

 4034. 1اانلعتمآ 2. 18ه ةصععلحلأص فانت
 ظكدصتلو ظمصتع 1[؟فانط طعم عدت“ '0صقت

 4085. ]ادد "[سعلط 7. 0[1هزبمستص عل 8عم

1 

 40ةا. ؟كجذلط ؟. 4طن هلطل ؟؟وذفط 8عم
11 

 4037. اكةلطت لجذلاد 111, 548. نك44.
 اوذفط 5-185دلطتكا 11, 440.

 4088. فطنئاتجخلاط 210ه]طججستسعل ظعص-عاح

 ايومومد ظا- دعس 11, 578. 511, 690.

 4039. فطانئاتوتتا 111, 257. 711, 0.

 4040. 210113 ]آ؟35 19, 6.

 4041. 1حةعمذماق 197, 228. 225. - الآل
.797 

 4042. ]آجةئكمةعطقم لعط, داعم اعطقلبتست

 ل1 ءاند 111, 113. 277. 17و 31.540. 71, 7

.8 ,7711 
 4045. اطص آجذك .١ 11هزجهمحسدعل ظعم مك

.81-1115 

 4044. 12مآلعأ ال. ةامابجتت-علح لد 11ه]جمس-
 12م0 ظعم 1عمأاد-علح لكم.

 4045. 122-عاطعاتا 7-82ءدزةست 87, 6.

 4046. 122-عل-لددتلح 550 ظ8عص 11[دصكاتت

 (ظعم 5ونل) ظلك ههتلت, 1ص 1ععرطتاث 8 .©0500-
 طاصمألاتك 1, 303. 11, 271. 420. 443.111, 2

,3711 .411 ,39771 .198 
 4047. 122-علحلتص ىخطات'ا هططقع ئطسعل

 طع 81هزجمصتستعل 8عد "قاتل -عم-ةلجسمفس 18ةطح

 دطعسأ 1؟1[1-1هدعتمت 11-81هلعاطا 11-11ذ هت 71, 7

 40/18. 127-عل-ل1م خطت "ةاطلحلادط 1[ه]طجحسص

 260 ظعم ؟ةطل-عد-هءاذسص 8عم 1هزج3لع 8!-0طتقح

 أ 11, 427. 9711, 685.

 4049. "[22-علعلتص كانك ؟ةطلهأاولط 110-
 ايقستص عل 8ع خطأ 8اس ظعم ؟ةلطل-ءاح همام اح
 [كسفمأ ظاحآ1دسمتلا, "15م ]طم لعتطص3 ه لتعادتق

 آ1, 237. 294. 347. 359. 407. اللا. 439. 5.

 491. 495. ]11آ1, 88. 185. 210. 216. 295. 8.

.9 .166 ,111 .612 .580 .412 .409 .407 

.49 .2214 .121 .106 .4 ,17 .507 .487 .577 

 438. 4683. 517. 559. 578. 7. 374. 71و, 74

170. 191. 216. 219. 224. 1711, 664. 4. 

 4050. '122-علحلكم "ةادل-عا- دمام 111, 19.



 مط "172-عل-لأم

 ءا- همهم 8عم "؟ةطل-عو-دءاذسص 5-15ةاقسمأ 20-

 طلاس عواطلبت (هل. ظودطحةطقست 5. ظا-الانذمز آو, 0.

 315. ت4: 24332 الل 107 77 281 32870

 111, 429. 472. 17و 15. 107. 215. 243. 1

.6 .109 .48 ,371 .379 37 .577 
 4080. "122-عل-ل1م خطت 3[ه]لجهس ع0 ؟ةطل-

 ءر-مع223]ع ظعص ظ8تعاعهلاةهلح 8عص خطأ 8عءاعع [عطقلما

 ظعم ةطاناطنزفذ 8مظمم ما 11, 336. 369. 111,
,711 .594 ,7 .480 .208 

 4081. '122- عل - للص 1[هزطججسدصت عل عر

 ةطسعلر, ننلعم اطصح-عاز دقه لتعاتتك 7 7

 4082. 122- ع0- لص 18[هاططحسا7ع«0 عم

 .فنطسعل 11-11ءاعلكأ 111, 600. 97, 09.

 4083. 122- ءل- لأص 17[هطقستت «ن

 ىلذ ظا-11ةلعاأ 111, 0.
 4084. "122-عل-لأم 5. 110]جونت-ءل-لأم 210-

 طمس ع0 [ظعم "ةفلت] ظا-آ[عممدططقعطل 13-18 مدأ

.60 ,71 .459 .396 .361 ,111 .498 ,11 

 4085. 122-علحل]ص "صدقت 8ىعدص 4طمعل

 ظمحلا وجا ظا-8[هلانز1 1771, 488. 711, 29.

 4080. "122-علح لد "0رسدوس 8 عمد عاطقزتاد آلاو

.7 .0205 

 4087. ؟122-عل-لتم ظعم

 صدف ظا-آكمفماأ 111و 0.

 4088. "؟122-عل-لتم 1ةطنع 1. '1722-عل-ل1م

 5. 2ءام-عل-لتد ىطتن'اكد2 '[ةطط' ظعم 6

 4089. '122-عل-ل1م 8ا-1ءادتلعأ 11, 15.

 4090. ؟122-عل-لآم 8عم '["عدصصت ةص آلا7 , 2.

 4091. '122-عل-ل1م 1تكتأ 8عم 1[هلطلطاتلا
 كم-طظفما ظ(-!ةطعفصآ "لو 2

 4092. "122 - ءا- حتالع 11هزيمهسصتعل 8عرب
 فادا'اعقمتس "فطقحللهط (هلء ظعص "ةلطل-ءادسص ءاتل)
 طعم خلجرصعل 8-81ةسنسا 10[8-1:1هةوططتات ظنا

 3[هاطاقعس آ, 367. 437. 485. 11, 125. 145
518.1 .17 .484 .225 ,111 .651 .419 .147 

 306-77: 906-902: 1095: 11252 7 الل

 4093. كانا ؟[22-ءل-لأ5 (ةل. قاتلا 5212)

 8ءطق-عل-015 التكاتك ظعص 8ك 8عص 1 ةدحتصت
 ظا-فخنعل1 8-11[ةسسكتال 11-181ةهلعات, نلعم لطم

 5طع0ل030 لزعءات5 1, 300. آآ1, 111, 4.

.0 .108 ,71 .447 ,117 
 4994. ةىطات '127-ءل-لتو ظعن آةسوتا 197

.200 

 8عم

 دول" عت 16-

139 * 

117 1272-60-10" 

 4067. ؟177-عل-ل135 مطاط عمعاعذأ ؟ةطلح

 ءا-5217 ظ8ءرت ا'خلأ 8ءعم-ع1122 ظعص "ةخلطل-عا

 هما 8-11 اع 8-81هعاط0301 1:1-آع0051 197, 65.

 4068. "؟122-علحل1م 1810عدداتت» ظعص فذلك (ةل

 ظعد ةطلحلاوط) ظعص 1810عمصاتا» 1110-11 عاع اح

 جنود آر 481. 11, 28. 48. 58. 388. 111, 0.

 207. 209. 221. 351. 375. 596. 17و. 17. 8.

 75. 100. 501. 519. 588. 542. 568. 7و 2

284.545 28052 282.2 .280 2786 2407 

.7 .045 ,711 .295 .99 ,171 .598 .581 .474 

 4069. 127-عل-ل1م ةطات'ا[علطختا (هلء ةطاتنا»

 ردع ةلكز 1طعفطتس ظعص "فلطل- ءاحو ءططقط [ظعم]
 كرصخل-علح لأم (هل. ظعم فلتر ظعص 1طعةطتصت 2[1-
 2دزةسأ 11, 304. 197, 208. 797, 21. 641.771

,425 

 4070. كطعصل ؟122-عل-لتم دعو 8عم

 ىابرسعل طاح [[1هدعتمأ 0[1-طنس عدالبت آو 404. 40.

.8 ,171 .447 .143 ,197 .129 ,111 .4354 ,11 
 4071. 127-عل-لآ5 خطا ئاطجحكدم ؟ىةلآ 8عم

 8لماجوسد 01 ع0 1ظ1-1عجعدأ, 15و 1ادم-عاهتطلا" لت

 ءكالتك 1, 278. 450. 11, 99. 282. 571.39 5.
211 

 4072. 122-عل-لآ1م 1ءمطتست 15١ - [ععزوأ

 (ها-آععوطقطل زر 19, 4838. 7971, 4836. 711, 5
 4073. '122-عل-لتص ىطتت 1هلجقلع 1طعةطتست

 طعم 81هزبحسسس ع0 اد خ صوف 18:0-ططنمد عوالم اظ81-

 ركدلعتمت 15-ةه.عزلل, ؟"ن1عم 1طص 1؟هسطقم لذ-

 ءاط5 آلآو 9. 250. 259. 270. 296. 111, 9.

,371 
 4074. "'1722-عل-لتص 5. 7عزم-علح لأم خطات'ا-

 122 (هل. تكطاتاسما25117ع) "خطت 8عد 1[[ةفدم

 ظا-[1دلعاتا, مانلعم آان ظ[هلئاط لزءاتتك ]11و

 418. 111, 199. 490. 197, 81. 408. 8527. 37و
.4 ,711 .405 .124 ,771 .412 

 4075. "122-علحلتمص ظا-آكصخصأ 2. ؟122-عل-

 لكس خلطات فطلدلتادط 110ه]لججسد د عل 8ع 4ىطل 8 لع

 4076. "127-علحلتم 81ةلبسات ل ظعص "خلل 191-

 [فماأ اكدحالل ءامتس 1٠١( ظصحال دهم ت1) 11, 86. 197

 270. 537. "11و 050. 5.

 4077. 122-علحللم 81-ل1هسوتاا 11, 360. 17و
.220 

 4078. "12 2-عل-للم 81هلجهسطعل اكمل آو
 5ك

 4079. "122-عل-لتن خلطت 310]جهنط عل "خلد 0-



 0 و بم هن بح يوحد

 قطان ]51

 4114. لدكذم اتا-11هاعوس ولكنا (اةا-1كطملتاه)

55 ,111 
 4115. لوكويس ظعم ,ةطعسضك-ءالطتاةله 310-

 اجهستت عل 1111و
 4110. لوك لعاعطا ظعص 1[ةزاانعع آل 0

.05 .1835 ,871 
 4117. لدتور» ظ8[-1'هوطضقوتا 1و 7

 4118. ةطخت لوكدم» 11آ, 509. 7, 5.
 4119. خطت 1و: خيرت عل ظعم "ةانلنلاهط
 (حل. 0طعتل) كاان 180- ءناعصأ 17و 55. 2

.149 

 4120. خطت 1وكدمع خلبصعل ظعم 'ةطلدللمط
 [قوم ىطالالءةعترس] ه5 - 5هرحصتتاا را - 8دالعطت 1
 141. 11و 170. 7و 59. "1, 140. 717711, 0

 4121. خلطات 115: ةلجبصوعل ظعد فلك 8اح

 طمئاخلوا , ؟دلعم لوناطسعلع لتعانتك آكلكو 93. ا"

515 ,971 .451 
 4122. خطت 11د: ةلجبرتعل ظعص فلك اكاح

 ح10 , ؟هلعم لطم 8ةلتذا لتءادك 1و 111

.5302 

 2/4123. خانت دك تليسعل ظعم ![دسلقم

 [8ود ؟هلث] كم-ازهةطانعأ 11, 5ك
 4124. خطت 1دكمم خ]جبرصعل ظعم - ج0

 [مادعماقكز هادا خلملما 157, 44. 486. 7,
7 ,9711 .365 ,51 

 4125. خطخن لوكدمم ىليسعل ظعم [طصةطتنم
 جاد 1تلعأ , ملعم 1اطمحعاز عم23م لل اان آو 180.
.7 .384 .359 ,111 .318 .05 .62 ,11 .349 

.2006 .131 ,17 .528 .451 .450 .408 

7 ,71 .383 ,7 
 4126. ىطخت لوكوعس ىكليسعل ظعم 1هططقلت

 ما-خمطؤم 1, 220. 97و 88. 971, 9+
 4127. خطت لدكدع كلبسعل ظعم 38[هعطتاط

 انو-كهملعأا 8[-هاعنإعا1 "1, 6
 4128. خاطر لوكوم كلبردعل ظعص 8[هاطجهتسح
 نعل 8يعم-ءازطجهدطخا (هل. [طص قاحا'ادمط هنط) 226-
 لذعدد 11, 284. 7و. 40. 55.69.94 07
 127. 129. 138. 145. الآل, 45. 71711, 4.

 4129. كلر 1وتوم» كىليسصعل ظعم 810هلجهنتت-
 نعل ريا -[عطحساثةمت نا -خصلحلامكأ 18|-1كططألال, 0

 1طن -ءاوطاطخ» لزءاسسك آ, 360. 111, 242. "11,
 4190. خانك لوكوم تلجردعل ظعم 81ه]جهتت-
 نعل ظادلعمس سلطت , ؟انلكم ]1طنص خطأ هز ل1 عاتق

9 ,5711 .019 ,11 

 قانا 122-عل-لل0 18

 (نوذ. ىطت'ا 12 ج-عل-ل1م 11ه]بهصحصت عل عضد

 ناارمدمتص طعم 8مصملقس (ةل. رادنير 1-81عماةصأةأ
 ما-17ةمأإل 1, 252. 851. 885. 11و 207. 37و

.6 .224 
 4096. ىطخ "؟122-عل- لنه 8[هاججسصعل ع
 ح[هزيجسصرسعل [ظعم 381عىةطتط], "ن5 ][اطم- عاد

 رع مر"ةمئرأ للعاسذد 111, 5
 4097. ]طم ؟122-عل-ل10 11, 225. - 71

 4098. "221 (هل. ظلا-عطقمتا)) 1. 6

7 ,711 
 4099. ؟1ج21 كماعزصخقص ظاعملا آو 5

 آل

 4100. 1دكاطوس م. 8مرطقس-علح لطم
 حلنزرورسعل 1طخفطتس ظعص "011

 4101. لؤطت»» د. لؤطأع ظعم كدجوتس ل. ثلاث

 حلك لقطاع طعم [[ةجونق.
 4102. لوطز» طعم "ةطقحللهط اظا- كصعشس

.4 2352.6 ,11 
 4109. لارن لوانز» . كطعسد-ءعل-لتم ثطان

 كلرلحاادا 31هزيمسصات عل عم 34 جت 1

 قادت

 4104. 1قطز» 8عم 2410 111, 0
 4105. لوكا 111, 64. 17و 50 (1. ء. لوح

 ان][عا10/ْ
 4106. ةطقلط ]ونأمل [11و

 4107. نوكوم» طعم ىليسعل اناحل1ءابفجا آلم
.66 ,9711 .580 .300 

 4108. وذو قعر ةليسصعلا اظ5-ك عنز آلم
 1357. 971, 1837 (نطأ حطت لولو" عا 1ط635-0ءا-

 رنز 1هعلااتلا).
 4109. لوكورس قعر ةكدنط 1و 3839. 516

525 7 
 4110. لوك قعر [[وهدص ظعم آلهلجوت 8 عاد

 53105 71و.
 4111. دك [ضعم ة[هابهساصعل] اكا - هوما

.758 ,9711 .339 ,111 
 4112, لوكؤم» مم-كزمتاع ظعم 110ج هس

 ماد م3]ن8 1, 194. 11و 581. 004.
270 198 797 557 ,111 

,17711 
 41195. هموولل لوتذسع ظعص 1101
 زجمم-تاليضعنللو ان ما-1نكؤيس لتعدد 11و 10



 فانا 15 ند“

 4147. ىلا لوكدم» 31هليبويسصتات عل ظعت كخلت

 اتم مطمتب ؟نلعم صقل -ءعل-لذص لتءاسو 7, 9.

 4148. فثاحت آدتدس ل1 هزججسس عل ظعص اة جنط

 اظا-!'ةطعت 1, 198. 111, 5.

 4149. ىطلت لدتممس 81هطمسسعل ظعص ؟[ةلدالن

 كا-ظهعط ل301 1-81ةعطنسا اتا-خلءططقتل 1و

 5905. 420. 436 (تانآ خطا لوتدمع 1[هجهصطت عل

 مرنم ىلا 81هابقصصع0ل لوك“, نأ 1. [طقلاو

 هعءرلموزأا, اعععصلمصت ءداز. 4560. 11, 128. 14

2 ,3*7 .826 .295 .144 ,177 .178 ,111 .310 
 1062. 411. 435. الد ا 120 00

4 ,5711 
 4150. خانك لوتدن' 81هزيجست ع0 عدت - ءاد

 طقفدم ظءعم 'ذلأ ظا- [كندأ 11, 369. "ل, 64
401 

 4151. فطن كولون 81هابجست عل ظعص - ءا-

 طووعال 11و 2

 4152. ثلاث 15 دنع 81ه]جهصصس عل عم [10ةعلان

 طعم مطسعل 8عد العجل عاحخحصطذس 111, 11

 4153. ةطلت و115: 0[81هلججسا ء0ل 8عم - ءا-

 طموعتم للاطم 8علر» ظا- [كةلتاد ظا-8دعاطلفل1 1, 5.
 01. 'ةطلحالمهط 8عم-عاطمدءعتنم آطصس 8ظعل 1-81 ةانط

 4154. كاد لوتدسع 81هطمسس عل 8ع ءاح

 طموعأم ظعص 81053 19|-11هدعلم]1 7و 6.

 4155. قادت لحام 31هليمصس عل 8عص - [ءاح
 اعقماتص] 8-11ه]طاعت 1, 429.

 4156. خطت لدم 8[هزجوسمت عل عم 81 عادل

 كا-01ءلتصاأ الو 43.

 4157. تطل لون 0[8هطمسسس عل 8عم 116م-

 لعاد 1-81ةةوطقست آآ, 3.

 4158. تان 15و هد 810ه]زيمسسسص عل 121 - 11 ءرا-
 معما] ظا-خماعنذطقلا 11و, 05.

 4159. ةطدت لود 31هزطجمسات عل عم ل10-

 اجهصت مت عل ظا-1ةلطعتر مانلعم ةططم لع ى. 1ةلن عرس

 ل1ءاتك آل, 196. 212. 446. 11, 100: 1256. 8.

 ةقك4 اطاذ. 380. 346. 369. 476. 578. 7 111١

 197, 40. 7 108. 184. 135. 971, 642. ا711
0687 

 4160. ىلات لوتس 8[هليهستت عل اثعم "النو

 ا[ -ظعاطخنمسأا 7,

 4161. ثتطدن لحلو“ "سنا 8ءص كةلأ 11-

 11011 7, 478. 711آص 9

 4102. كلت لوو 9صدقن» 8 عم خططا هذعتم

 ملأ ظعم فليسصعل ةا-خمدتس [71

 قتاداث ]5 ةنع 119

 4131. خطت لوكدمس ةلجبرتعل ظعص 0[81هطممت-

 عل ظا- لاندرت , ناعم ظ(- !ةطفك#] لل عادتك آو

 252 [عا6 172 195: 259. لللو 137-559. 7

 ة45. 111, 51. 134. 136. 17و 45. 46. 7.

 515. ”ذ, 32. 76. 169. 415. 444. 559.

.9 .250 .143 ,71 

 4132. ىاطاث لدتم» ةلطسعل 8عص 181هلجقصت-

 ردعل كم - ةةلجطقم ظ1- 31151 1و 223. 350. 11,

 320. 3306. 881. [آ11, 173. 17. 41. 151.

 2922 ل 24 2 992 10071520

 6835.171, 00. 95. 289 طل5. 711, 717.780.

 4133. تطأ 1515 ةطصسصعمل 8عم 0

 ان0-0دسانلا 11, 2
 4134. ثلا لكون تخطسسعل 8عد آالتكانأ

 ظعم [طةطتصس 111و 8.

 4135. 4طن كوكو 8-181هلططت 11170

 4136. ىطا“ دل“ ؟دضنعاو 8عد هلو

05 377 
 4137. خطا لولو ظ8ظا-زظعكطفمأص ه. 1!18-
 1[طقعأسا 1, 382. 394. 11, 584. 111, 595. 37

17711 .170 ,3771 .49 
 4138. ىخطاث لحكم 01ةموت» آكطقلااو آو

.7 .91 ,111 .178 
 4139. فطاث لون 01ءولط 8عص 5310 17

.1159 

 4140. ثطدت ]5 هع 81ه]لجهسصنط عل ظعص ؟ةطل-

 ةلاوط الآ, 0

 4141. ىلا لدتدس 8101ج حرصصت عل 8ظعم ؟ةلتل-

 ةالقط ظعص 81هزيهسصص عم اكاد [هملمتضأ (ةاء

 لملم ةصت) , ؟ن1ج0 خطت 1[دم115 185 - 5دعطت

 كذءاسك 1و 220. 11, ٌةقال. 558. 1397, 470. 8
 طلو. 480. 77, 211. 9711, 694

 4142. خانت ل9 ع 0101ج هصااتت ءل 8عص |[ ةلطل-
 ةللقط ظعم] ةساعتستمس اقا-!11دلطسءعدت 1آ, 4.
 4143. ثطتخ لد هد: [1[هطجمستتت عل] 8عص 'ةاتل-
 ءا-اقل11 ]طم- عاطل هحالع [ظظماطدوك] 11, 280. 711

: 070 

 4144. ثكاطتن لوتدمس 8[هزججصحسص عل 8عم خططح
 رسعل ةا-8عءئائعمل1 (ظا-ظ1لءعملل) 11, 245. 111

7 ,1711 .412 
 4145. خطت لدتدمس 81هليمصس عل ظعص ةلجح

 دعل ظمحال عوعأأت آآو

 4146. ىاطنت 15 درع 0[81هلجحسستعل 8عم خلطت

 "خلا ظا-عصلنسأ آكآكو



 لعاذل- عل-لآم

 4190. عامل ظعصص 1كطتلطا“ لو 9.

 4191. لعامل ظعص 1كحكحذسص ظعم - عاطما عر
1 

 4192. عامل ظعح 0مدع عم [هلجهصت 0

 آكظا-1ةععحتمسا 111, 9.

 4198. لعافا - ءامتستسستو اظظا- 8وعاطل401 111
207 

 4194. ءاذل-عل-لام 111, 152. - 17 5.

 4195. 1ءاملا- عل-لزم "ةطلدتاقط 8عص آءطقللا
 8ا-ظزدافصاأ 1و 4

 4190. 1عءا31-عل-لآ1م "ةطل-ءعم-متبتنت 18م-

 ءازجووددم ظا-ه8همقجتا 1-181كهمعدطق 7. 5.

 4197. 3ع131-عل-لاأم "ةطل-عرت-هلبسصسمم 760

 فطأ 8ءاكس 1585-50 1, 42. 61. 147. 0
 طلق. 151. 152 طلو. 154. 156. 158. 162. 3

 ط5: 160.2. 1712118310515. 3190 515 10

287 222:12214.:234.237 .214 .213 

 253. 201 طلو. 262 نا19161. 263. 205. 6.

 270. 276. 284. 285. 287 طلو. 297. 313 طلو.

0 360 3522 .549 .348 343.6 .323 .319 

 3604. 305. 369. 370. 371 اعلم. 372. 356. 5.

 8580. 391. 405. 408 ادزؤ. 414. 4417. 415. 0

 طاو. 423. 428. 433. 441. 443 ادا5. اليلق. 0.

.9 .491 .490 .481 .474 .467 .462 .461 

 الآ, 3 ط15: 5. 7. 9. 27.29. 30. 35: 40:

 43. 46. 50. 53. 54. 63. 64. 66. 67 اع. 4.

177 1702 .149 .131 .129 .128 .110 

.231 .225 .222 .210 .209 .190 .186 

 238. 242 [ء. 248. 2068. 271. 277. 279. 6

 طر5ؤ. 200. 297. 298. 299. 300. 309 اط15. 7

 طلو. 319. 321. 326. 345. 346. 358.

 875 طلؤ. 388. 389. 390. 4135. 4185. 422. 5

 اطزو. 429. 437. ا4ا41 اطاأ5ذ. 442. 452. اوال. 58.

 478. 482. 490 انأ5ؤ. 498. 530. 547. 5149. 0

 575. 570.580. 590 طلؤ. 598. 601. 608. 3.

4 .19161 683 .682 .627 .0622 .617 .614 

 651. 659. 660. آآ1ك, 4. 12. 13. 14. 18.

 39. 47. 66. 67 طلع. 68 طلتك. 69 اعرب 70. 74

 طلو. 75. 109. 111. 116. 124. 128. 130. 0.

.192 .189 .186 .184 .179 .173 .141 

:5 225 .219 .218 .213 .208 .202 .196 

.2 .286 .278 .260 .248 .240 .239 .230 

 3836 طلو. 338. 8350. 356. 367. 592. 416.

 ال7. اانا. 4471. 473. ل474 انآ5. 475 طلك. 4.

 ةطات 81 1110

 4163. طلت لوكذمع» (هل. خطت 11319) 0081

 عم 15طةلع "1-عدم عما 11, 580. آ71آ1, 0.

 41604. فطن اهل“ 8351-1 آآكو 4.

 4165. لوعطصسام] ا. 181دلجستا0 عد 110-

 زور 1مل - عا 31جطسا10 8عج 012131.

 4166. لذطناع .١ نطل 0 طسصخمس فسنت 8ع

 ا

 4167. ثكطان'ازدطص فلق-عل-لأ3د ظعم 1

 ظعح فنجو ظ؟ا!-8ةطناأ 11و 4

 4168. لؤلععت 111, 70.

 4169. 1ةز ععصصت ؟. 81هذم-ءل-لتم خطت آن
 210 11[هزبهس7 عل ظعص 1اةطاست.

 4170. كذخسقما 111, 384. 397, 85. 67.
 4171. لؤسصاأ 97. 01-0-1010 ةطل-عم-:ةلج»

 ردوم ظعم مثاطس عل.

 4172. لؤسآ ظ31-1ءع م عجأ 17 2

 4173. لقسصا ظا- 115.1 111,

 4174. 1اطد ثالدآ لوصتح ان. خطت 10[8]ججصت-

 106م0 "ةطلقااولج ظعم 53 ل.

 4175. 1ذهلاوط 2. خطاث'العقمزست 11 ةلجستت ل

 ععمو "0صمقت

 4176. 1ةضهلاقط ؟؟عا1-عل-لتم 7, 4.

 4177. ]135معل01 ."٠ !هلعطص-علحلآم ةطت'ا-
 رد عاعةسد ةايبست عل 8عم-

 4178. 1طه-عاَزذنل 171,

 4179. ]05535 ؟؟. ةطاث 8عاج» خطجدعل 8عم

 "مل.

 4180. لوستطعاتا (1و 382.) 7. "فططقم 8عم

.510 

 4181. .1آددنطعال ا. ق4ادت الود [ةصحأتل 8عم
 ركدصسصل4ل - هع ةطتطقطم - عل - لأم خطا طاط عمد

 31ةلجست 10 8عد 5عءامصقم»

 4182. لولتز را 7. 13 ءانأ

 4183. لدت2 دز ذصآ] (1نمز ةصأ) آو 26.
 4184. 1طمص-عاز دتتقأ ؟. ]عمخل-عل-010 ىاطاث'ا-

 !هرندز ةط0-عم-مدلجسصوس 8عم "فلأ

 4185. ]طم 13215 "2. خطا فلآ آلهطوت 8عم

1 

 4186. لعطزواعت .١ 1طصةطتمم هظةطح ذا عطاو-

 [ عام.

 4187. ةعاترلا متهعععمام: "طق اعاطأق آكو
 4188. 1ع010 هد-كةسنططقما 111, 4.
 4189. لعاععم ىا- كنم01 111و 135. 11

7214 



 لءاذل-عل-ل1م

 380. 5006. "71و 177. 207. 234. 11و

.0669 

 4200. 1ءامل-عل-لآم ختجستع0 11, 8.

 4201. 1ء131-عل-لتد ىلجسس عل ظعص ؟ةلطل-عر“-

 :ةططسمس اد آكم ل1 [1 1-0 ءوطصقتت] 5. [0-طزئاطصق-
 ى] 11, 438. 7711, 4

 4202. 01-60-716131 خطجسدت عل ظعص "ةلث 8ع

 81هزطجحسست عل طاح 6طمز 0عمنماأ (31. 0601]60ةصت)

.3 ,711 .8 ,7 

 4203. 1عا131-عل-ل1م 8عد ختجرسعل 1-18تطت]

 اتا-آ[عةطتسص , "150 1:!-1عمادطذسأ لذ ءاتتك 71و 7

 4204. 1ء13ل-علحلآ3م ئلجمتعل ظعص آلتمانل

 ها 1ءططخما 771, 40.
 4205. 31ء131-عل-لآم "خلأ 8عم آلاثكانأ 8عصح

 ءددولاذس ظاحل1ةسلتمساأ 1و 489,

 4206. 1ءا31-عل-لآم 111 - ةعوط 197. 85.

 4207. 7ء131-عل-ل1 خطلتث 8عءاك» 81عطقل-

 رحاتسآ 5. 11ةطلمستسا آو, 430. 117,406. 711

 4208. 76131-عل-ل13 8-11 ءاجدت 7. عاقل -عل-

 لأم 31هطوسست ع0 8عد "ةططقع

 4209. 1ع131-علح لتس 8-181هلطقس 11و 2060.

 4210. 1ع131-عل-ل1ج 2-10 عءاباعوا 17 8.

 4211. 7ع131-عل-ل1د 50"1طاةلاوط 8عم "ةاتل-

 ةرم-ملبسمم آكا-خفاعسةانة01 197, 190. 711, 3.

 4212. 1ع131-ع0ل-ل135 ىاداث'الجهكدم "فات عم

 لعصفل-علح لأم ظا-1آةةةطخصا آآو
 4213. 1عاذل-علحل]م 8هدعتس ظعص ل335 7و

.551 

 4214. 1ء13ذ1-عل-للم 5-85 عووجنل ظظا-]1عماذمت

2 377 
 4215. 1ء131-علح للص 1طن لطرد" ظعص خلا 8عم-

 ءالعطحإإةلط , ؟لعم 8هزامةعطت لنءانن5 17, 1

1 ,7 
 4216. 1ءانا-علح للحد ظا-آعطمز عملا 11,529.

 4217. 1ع131-عل-ل1م 181دلجستلل 8عص [ةطح

 كاعتاءا 0]110-علح لأ3د ؟1هدعتس ظعص 4لجردعل :!-

 0ةمتكاعما ( هل. معينم عدس قةقاعتتكطعما) 177

7 ,971 .470 .409 
 4218. ]عا31-عل-ل1د 810ه]جبحصحر» عل 8عد "خان

 اطخك (نل. 8عص '"ةانل-ععن-ةليسسنلت) اظ1- 8 عا 17

42 .300 ,7 .588 .89 
 4219. ل عءاتل- عل-لكم 81ه]جهرستت ء ل 13 عرد 'قطل-

 عمحو]ليبسمم اهظا-آعدصتحعا ظا-آ[عمرعدطت .١ لعصتأل-

 ءل-لتم 81هلبجصست عل ظعت 'ةخاطل- عرج 0

 لعاذل- عل للم 1111

.9 .528 .517 .507 .491 .490 .487 .485 

 589. 540 طلك. 541. 542 طلق. 545. 572.6 5

 580 انأ5. 587. 606 طلق. 607. 612. 616.

 623 ازد. 6206. 681. 632. 642. 644. 6/40. 1137و

 5. 7. 16 طلؤ. 19. 21. 31. 34. 30. 39. 43. ٠

.89 .86 .85 .81 .80 .70 .69 .64 .59 .58 

 111. 113. 1106. 118. 120. 121 طلؤ. 122.

 188 طلد. 184. 1838. 139. 145. 1406. 149. 0

 151. 152.158. 150. 157 طلق. 158 طلق. 167 اك.

 ةيرضا 17 175 14 1577 1945 1976

273.1 .271 208.6 .259 .257 2287 :211 

.15 377 .15 372 .349 .3447 .3414 .321 .295 

.2 .425 .422 .420 .411 .410 .399 .387 

 453. اي5ا4. ل455. 4614 ادذؤ. 471. 479 اطتذ.

4 .502 .551 .522 .506 .492 .486 .483 

4 .583 .582 .570 .507 .55 .01012011145 

 585 طا5. 586 اعرن. 7و. 29. 32. 146. 176. 4

 207. 208 ط15. 209 طاق. 210.212. 214. 217.

00 2582 2602 .204 .200 2402 2442 2300 

 305. 308. 327. 328 اعل. .331. 335. 336 اعل

 343. 3414. 352 اعاثم 556. 358. 361. 267. 2

 انزد. 380. 395. 401. 415, 476. 489 ادزو.

 497. 500. 502 طلق. 508. 505. 507. 512.

 525. 580. 535. 588. 541 طلق. 573.575.

 592. 594, 602. 617. 620 طآلؤ. 621. 624. 7.

.101 .55 .49 .32 .12 .6 ,71 .659 .657 

16120 1502 1512 :147 12422 410 1080 

 182 اط]5و. 188. 198 اآؤ. 203. 207. 219.

 ضلال فكضار 2207 251 200 2407 2 29

 262. 204. 265. 276 انآ5. 281. 285. 290. 8.

.329 .328 .324 .320 .319 .304 .3502 

 8580. 342. 343. 351. 354 اناق. 355. 5350. 9

4 .583 .382 .381 .372 .369 .360 .500 

1 .410 .407 .398 .392 .391 .390 .8386 

 424. 420. 427. 429. 432. 435 اطلع. 436. 442.

0 .507 .500 .504 .498 .472 .40 .447 

 514. 515. 516. 5983 ااؤ. 665- 079. 71و

798 

 4198. لعام]-عل- لتم فخطل-عر-هليسسومس 8ع

 اود 1-11 ءادا] 71, 1

 4199. لعاذل- علح لأم "ةطل-عرت نولجسمم 8عم

 "رصف ظعص 8قفاقم ظا- 8هاليعتمت ماع 5ةلتلجت

 1و 152. 297. 11و 248. 278. 356: 540. آلآلو

35427 252.2 11/5 :492 .432 :141 5 



 لعد ا- علل

 4232. 3ءاذل-علح لأم الطتدسيأ طعم كطشتطللتب

 1[طص 1؟1مز# هعممود 1, 189. 11, 142. 71, 9.

 4233. لعاتل-عل-لآص 7دامسإتت ظعم 810-

 ارمصتت عل ظعم "6طعزلهللوط ؟!-آعذنماأ 8م-1ا عدعأأ

5 ,9711 .05 ,771 .545 ,1397 .319 ,1 
 4234. 3ءاذل11 111, 271. "7و 9

 4235. 56وج710 1ءاعاطا 71, 7

 4236. 110115 قلعاعاتأ 1-1820 ءطعاعا ' ]و

2 ,197 .16 ,11 .297 
 4237. 1عا111 8-81تدعحما 111و 138. 4.

:221 

 4238. 1ط0-ءازءااذل 1آ1و 8.

 4239. لعد 8عم-عوداستلاغم

 اقص 111, :

 4240. ]اند العصف ال. 8علض-عل-لأد 810-

 طحستات عل ظعم 1ط»ةطتص - عا ؟127-عل-لأم خطت

 "ةلطدلحلاحط 31هايميسستعل 8ظعم ىاطأ 8عاك“  ءا

 ىطان'ااءطعت' 5ءعاذصو 8ظعم ]عصا

 110 ]بنل 11160-

 42/41. 1طن لعدم عضو 7 أ ءانك الو

 4242. للعم ل- عادت محسسم ا- 1ع عكس ءامصأ 17و

5398 

 4243. ]ءصقل-علدلتم 111, 152.- 8!عءملأ

207 

 4244. 1ءعرصخل-علحلأم قطن ئانانذعم خليرصعل

 8معم "خلك ظعم 1؟اعمصخل 1!؟قتلطت ه8ا- 8 همحدئتساالنا

259 117,7 
 4245. لعرسخل-عل-لتم خطا هططقم خطط عل

 طعم 0سم ظا-ه مدقتت 8ا-آعمرضانطأ 11, 39.

21 ,97 .56 
 4240. .آعمتتل-عل- لكم خطحت'ا ةطاطقمع خلطجس عل

 مم "0مدحتع ظعم 15و11 ظعم 81هزججسصدست عل [8عم

 تطأ 8عاع» كد-كنأ 17و ٠

 4247. لعصخل- عل-لتم "ةانلجلاوط 71, 486.

 4248. .1]عرتنل-عل-لأ1م "ةطلدلادط عم "فان

 نعم ظوونط ها-[عقلتس 1ظ11-1ةلكطعتمتا 180-ز-
 ضعفاالا "71, :

 4249. 1آعردخا-علحلتو 5عوجنتل "ةطلحااقلط

 ك1 مرةعذصاأ 1[, 15.

 4250. 1ءر781-عل-لأو

 لزصأ 871, 309.
 4251. لعصتتل-عل-لتم ةطنت فطلخلافط 810-
 ابجسصتص عل ظعم ةطلحااهط ظظا- نجا !ف!- خص لهلانكأر

 اادص 31ةلثلآع ءمعممستأ صحأات5 آو, 105. 106. 9.

631747 119 .4077500 35927 .3407:7374 

 ةاطلحلادط اكا-8[ةس-

 ]عاقل - عل- للحد 1119

 4220. 1عءاذل-عل-لزو هد. 5طعرجتد-علحلأص 110-

 اجهرصات عل ظعرر "ةلططل-عم لجسد 8عص "صمت

 ائا-[عددحأ مت, ا!عطمألاط) طلصسععطلع وعم 0 15

+19 ,71 .555 ,87 .630 ,111 .402 ,11 .509 ,1 
1 ,17711 

 4221. عامل - عل - لآص 11[ه]زجحصت تب عل 8ع

 ةاييدعل ةظا-ا[دلجملا] آو 358. 1و, 295. 8.
 4573. 574. 610. 041. 659. 17و 78. 202. 7

7100 4222 209 137 :995 7/1 

 4222. 1ءاذل-ءل-لاص 0[0ه]ب هس عل 8عم ةطح

 ردعل طعم كما عامصقم [دت مح عداطلبت [طص آكل ان

 5. طةضجومف لو 411. 490.7, 70. 1711, 0500

 4223. 1ءاقل-عل-ل1م 810ه]جهس عل 8م خف

 رو-كملتلعا 6-80 ءحوحدعذما 1, 90. 202. 203. 8.

 209. 298. 425. 465. 484. 1و 26. 512

.0 :570 .300 .361.365 201.6 .200 1972 

 111, 360. 367. 3508 طلو. 372.377.387. 2.

 ةل4. 419. 421. 430. 440. ةايلي. ["7 و 41. 7

20 1 :009 247 212 1707 1547 5157 

 541.417 1/15 12772401 2017 505: امال

2 .559 

 4224. 1ءاذل- عل - لأم 8[هطمصستسع0 [ظعص
 امل سصتوتس >ةلتداقط], تكاتطمع 2ةلتدطقلط طمصسم-

 1ع ءموعممرت]ههاتتك 11, 8.

 4225. .1ءاذل-علحلأ5 11هابجرس7 عل 8عص-عا-

 "صفا 187 46.

 4226. .آءاتا-عل-لأج 81[هطحس7 عل 8عص 810-

 اجهس دعم اكا- 8ظدللعطت اك1-]كنم عكا 18 "- تسل, 710

 كيرلا لتعاتتك 1و, 282. 11, 86. 111, 180. 444.
 ,4الق. ]ه7 ةقق. 87, 375. 771, 154. 556. 9

 588. ن4. 1711, 7.
 4027. 1عا131- عل - لام

 "(نرصددت“ طمعا هكااتاأ 71, 07.

 4228. :1عاذل- عل-للس "مدح ظعم 0[8طجنت-

 ننمل اظظا-آعطقطاطققا] 7و 650. 71و, 2

 4229. 1عءا31-عل-لأص اتحكتل3+ ظعم كلجسن عل

 ظا-[عادطفشصساأ آو 338. 11, 410. 523. 111, 58.

 3714. 3577. 380. 408. 4231١ 1[ 7او 53595.27" 7

 550. الآ, 38. 40. 123. 194. 7711, 2
 4230. 1عانتل-علد للص -طظشست 7. .1عاتل-علد

 كلان ةلمايهس 0 عل طظعص 810لجهستل عل.

 4281. 1عانتل- علع للص خطت كدكل ل1هاحطانعل'

 اهم-ما-اجهمهدم انا-آئ ءلآ آآ, ةقان. لو, 453. "1
3890 

 810هطحت127ع0ل 18عم



 لعد ةل- عل-لأ

 264. 599. "71و, 206. 215. 216. 278. 59,

,1711 .417 .351 .339 
 4263. لعصةل-عل-لزم خآبرصع0 8عص "فاد0-

 ةللقط ا1طص 18توطقم ]1و 144

 4264. لعرصفل-عل-ل1م خطس ع0 121- رتل ءعداقصضأ

7 
 4205. لعصصقل-علح للص خنطسعف 8عص 13106-

 طقصضتت عل ظعم لئاج 181-آعخط]5أ 1!-6طوعم عكا

.10 ,111 

 4266. .1ءعصتقل-عل-لآم خطجسدعل ظعص 1310-

 طقستا7 عل 17-8:1ةعزإ1 "و 7.

 4207. لعمصقل- علحلآ5 ثططعل, ؟نلعكم آطص

 "0]عاطو ل]1ءادتك 197. 59.

 42608. لعسفل-عل-ل]ه ثابقهطعأ 111, 1.

 4209. 1ءرصخل- عل- لأم 8عم "خلا 8-81زةافصت
,298 

 4270. لعمدقال-عل-ل1م خطت ةسدحت طل

 ظوم سمت, العم لص 11ةزتط لتعاسك 1, 105.

 100. 169. 428. 512. 516. 11و, 37”. 59. 5

111 ,0 .607 .2614 .4143 .428 .427 .385 

 4714. 578. 19و 38. 199. 200. 416. 77و 6. 5.
171113790717075 24415 :99720906 :55 

2 .35851 

 4271. لعصقل-علعلأد ؟ةيقحلامط آم !ةهلنطا-
 ةلاوط ظوطحماتستما ظمأ دذطشس 111, 5.

 4272. 1ءعرصتخل-علح لأم خطت 8عءاك»# 810ه]طهس-

 ع0 ظعم طنوانأ 8ظعص 81353 ظا-6طمسضسمذاا 181-

 مصلهلاتكأ, ؟انلعم آاطص 810501 لأءانتق 1, 8.
 37و 7

 4273. لعصفل-عل-للم (هل. 5طعصس-عل-للم)

 ماناث'1ه011 810هلجهصتمتعل ظعم 1310]عو"عرت 1|-

 فسوف اظاحلظتلع ظا-ل1نو 1, 307.11, 181.131

5 11 3107 77 2397 1177 5919:5927 
 4274. ]ءطقل- عل - للص ةطان'ادتنهز ؟ةلطل-

 ءعمدسوطسمم 8عد "فلك 1اطص-عازددتقأ 8-151هعط0401

 آ, 169. 175. 181. 184. 185. 945. 252. 0.

4 .0 ,11 .57 .462 .455 .365 .288 .208 

.2758 .2493 .182 .136 .123 .100 .65 .52 

.4 7 .490 .155 .441 .417 .399 .295 .207 

2257 1107 702 07 227 :111 :649 

 555. 482. 529. 545. 640 انو. 1175 1970

 950. 105. 119. 184. 191 ازو. 228. 240. 8.

 290. 328. 331. 443. 465. 590. 7و 8.

2882 287 .240 :215 :150 :119 77/7 502 

140 

 1317و

 ل ءعرصشلا- عل- 10 1113

 304. 421. 464. 558. آلآ, 47.118. 168.

520 :258-205 :240 :118 4/5 57297 354 

 3511 500 79 ل 4 0 7 ع

 205 17 200 ا 002 7 6

7 .439 .361 .350 .222 

 4252. 3عرتةل-علح ل15 "فاطلهلادط 8عد 110-

 طمس عل ظ11-1هدعتمآ, ؟ن11ج0 آ[ت]عععطاعفل“ لأ عانتك

 11, 410. 450. 111, 47. 19و 5. 522. 584. 77و
.5 ,71 .303 

 4258. 1عرصفل-عل-لآص خطت "ثط0هلاهط 81آ0-

 طورسصصت عل ظعم 831[هطمصسدمت عل 8عم ة0ط515 (ةل.

 ادم ةعطقنم) 1ظا-1”ةياجل ظاحلآذدرا 1, 143. 11و

5821017 :508 :551 3582 20517 1115 :215 

 11, 48. 345. 391. 562. 9”, 403. 603. 71و
.9 ,711 .813 .1006 

 4254. 1لعصفل-عل- لثم خطت ةلطلدااهط 110-

 ططورسمتع4ل ظعص "نصقت» [8عص 810هطةسضعاع] 11-
 1130 طرخعرتتا 7 291. 4.

 4255. لعسقل- عل-لآد خطت "ةطلحالدلط 110-

 اجمسصتم عل ظعم 5250 1-1:1؟ةقزات, ؟من1جم 1اطد-عل-

 لماطعئاطت (1. 80-طوداطعءتاطآ) ل1ءانت5 آو, 235. 11و
054 ,79711 .156 .120 

 42560. لعرتتةا-عل-لآم خا "ةاطلو115 310-

 امرت عل ظعم 5ةلزطد عم 1ةعمهلاوا 181-115-

 ددوككأ , لنجم 1اه ؟ةعأا لأءاتتف آو, 243. 7.
7 .33 ,7971 .199 ,1177 

 4257. 1ء281-ع0-ل1م ةطدت "فلطلدلاوط 110-

 اطوصتصت عل ظعم 5ماعتسدخم 1101300-11 عوأ, "1م

 1اطم-عمصس لئلا لتعات5 11, 214. 187 59.

 4258. لعمل - عل - لثم ه.' كطعطت5-ع0-ل15

 ىاداث ثاد0دتادط 81هلبجرد ع0 عد آكتكاتأ 8عم-

 ءازجروكدس 1ظ72-82هصعملا اتاحخصوفللا 11, 60. 111
.79 17117 .215 

 4259. لعس ن1- عل-لآد فلطلهللدطط 8عد ؟ننكانك

 ظم-2ءئامك 111, 166. 397, 192. 3971, 225. 88.
 4200. ةعمصخل - عل- للم فاطل- ع] - طذلعأ

 '3[1]-عل-ل15 فطل-ءادانؤلبل 8عص "فلططل-ءادصد ءزأل.

 4201. لعصفل-علح لأم ؟فطل-عاد]ع3لز“ انا-
 ؟ةطلعم 51-181 عصعصأ 11, 39. 711,

 4262. لعصقلح عل-لام هةطلح ع--ةليتس 18 عم

 1[1ددودس آظظا- 0رودحكا 181-آعمرجعداتت 151-ةمعا آو

111 .641 .580 .423 ,11 .410 .404 .312 .170 

 17. 508. 17و. 143. 150. 199. 418. 2725 22

 اال



 لءعمسقلاع عل-10

 «287. 1ءرتةل-عل-لآص ثلاث [ةابقلت, لنجم

 [تلاقز لزعان5 7و. 48.

 4288. 1ءعطقل-عل-لاد فاططاث [اةطجفتع !طاةطتس

 طعم فطسصعل 81-181ةدنوتاا 7و 4.

 4289. لعدصفل-علح لأم 1هابذلع ان1-آع؟معفصسفللو

 ؟ل1عم لعمل ا[كطمأل1 د لت عادت آل, 475. آآ1, 9.

.49 .397 .307 ,111 .457 

 4290. لءسصخل- عءل-لتم ]ةدصحتا اةا-[؟طصل هن فلل

 (هل. ةل-[عطقاسءات) 1, 519. 397, 492,
 01. لعسفلا 151-!خطحاتل ءاأ

 4291. لعسقل-علح للم ئاحث لوتع 05[1ءلد

 8ظعم 0]113-عل-ل1م "خلا 8عم ةىطسصعل 1105-81 ءاضأ

 كاس [ةرصأ 021 ظا- خنصأ 07 8.

 4292. كاطع عسل - عل-لأص ىةطتث 15 [هنع

 3101ج درست عل ظعم "ةلدل-عاح هماج 81-1051 1, 2

 4298. للعرس ةل- عل-للص 1ادص لمصتات 7و 109.

 4294. ]ءصخل - عل - لثم خطت العقكتست 8عد

 11ةلطجان 7 111, 365. 9.

 4295. فىطائئا]عقمتس لعسصقل- علح لام 0[8ه]لجهصت-

 ردعل ظعم "ىلا اتا-آ[كنمطت 111, 30.

 4296. .آ[عددصقل-علح لأم 8[هلبساتل 1و 9.

 4297. .آعمصخل-عل-لنم [31ةطسأم 8عم "قطنل]
 اند-كجسعطقلا اح" عصتسا 11, 3.

 4208. ,آءرحخل- عل- لد 11 ةلجسح110 8ع خلجرسح عل

 (نا. ظعم فالح عو-5عووألر 1[ا-8هلطقتت, 50

 [11-1هداس للءاندق 11و 558. 565. 111, 2

 4299. لعصفل-عل-لآم خطت 1[1دصدتش [ةعدم

 معو كآكنمانأ طعم 81هاحططع» 8ا-11ز111 كطتناح آلو

.0 .175 ,71 .305 ,19 .108 ,111 .266 .194 
.908 .069 ,7711 .203 

 4300. لعمصخل-علحلأد ثطحت'اسعاجخمأ» آلتح

 هنأ ضمد علو ءععصتأ 1975.

 4301. 11- !فسصتع 1-1؟عطا» كعسصقل- عل-لكم

 ىكطنتسعاجخمتص 1كتمانك 1طص ؟ةعاتاتا 8عءض01 (ة.

 ”1[ةعطسس 8زعلأ ع 1ةعاطضلطلا"ل1 5. 12ةعطتسلات ءنلأ

 تام -1هةطتس 1, 174. 11, 147. 111, 111. 4
0110 :221255151013520 171 

 4302. لعرصدتلا-علعللص خلطت 1101311260

 ؟ةاطتلولاوط ظعم 1[عطحملتا طعم ططخنتأ ا11-8ة 01م1

 71ص 4

 48303. لعصلا - عل - لأص 831[هابحسمعل ظعص

 ؟مةطلمالوط 8م ظعتسسأ 8!-آكعمعمأ 11, 434. 111و

 2834 (ناطأ 18-15 علسص]أ مدخم 8:0[1-هءادأ عععو لم

 عوأل.

 ل ورصد ة1- عل للم 1114

 8320. 328 اعل. 8345. 357. 379 طآ5ؤ. 388. 0

 469. 477. 479. 652. .4 .109 .95 .67 .١71

2282 192.6 .166:7181 :165 156:7 :155 

1 322.2 318.2 .315 203.6 .218 214.2 .213 

 ازد. 354. 371. 372. 382. 424. 425 ط5.

 409. 508. 516 طل. 549. 111, 0688. 4

 4275. لعمص3ل-عل-ل1م خطنئئاقسن) ©1[كتح

 مجتمع ظعم 1 -ءل-ل1م ؟[[ةسضنص ظعم "نص آ8!-

 11ءاعإأ 7, 387. 389.
 4276. لعمخل-علح ل1م 1*[تنعاعحتطت 95-195 عط-

 ععوؤس 5طقطت, فلع 31ةانآع [ظءعص-عاصتعاتاع] «ه-
 عممضتأ صفاتك 111, 6.

 4277. لعسصقةل-عل-لا15 كطت'اطمز]ة) آاكنكانأ

 8ع [7-87ءاعأ "ةلططل-عم٠سمطسمم 1112321-181 1و 8.
 ةدياي. 197, 142. 87, 240. 1

 4278. .]آءمحتل-عل- لزم آطص ؟[[دسصعمو اذا-11ةززةن

 عاد كس (ظاع 0صدنت 7) 197, 5.

 4279. ]1ءرصخل-عل-لآ1م خطدت'ااججمدم ثلأ 8عم

 ىطأ 1[همدات““ 2[1نلع 8ع ؟[هدعتص ظاحخت ل1 كاع

 لانوس 1, 265. 11, 206. 111, 239. 1377, 306.77
8 ,711 .308 ,1771 0290 

 4250. ]لعمتخا-عل-لام كادت ااجهكدص "خلت 2ءم

 آصندانأ ظا-آعوأإت كاح 0اندرت, ؟دلعم اةا-آعخ ل11 طاح

 راع عمت ل1ءاتك آ, 441. 11و 109 طا. 142 طلق.

 148. 159. 111, 260. 1, 94. 135. 154. 87و

.9 ,711 .166 .39 ,71 .428 .110 

 4281. لعصقل - عل - لأص ه. 1هلعأ - عل - لأد

 ركمدعزم 8عص "ىلأ ظعص "ةطل-عم-ملجسوم آلا

 ركلومأ آ1, 197. 11, 320. 822. 656. 111, 45.

 126. 210. اآلالو 8. 296. 412.580. 37و 9.

1 47 3997 957 1/7 5797 2257 

 4282. ]عر ةا- عل-لآم

 50-1285 ط]1 7,9.

 4288. 1ءردنل-عل-لآص ىطات'ااجمدعتم ؟'ةلجوتت

 ظعم 'ةطل-عا- كامات, الاتا1عكو 1ظ!-1ءعدجقل“ أعانك

17 .245 ,17 .591 .3506 ,11 

426 

1, 21 
 4285. لوصف -عل-لأد 1 مطتس

 كا-]آ؟جاهلئدطعم ل1 1و, 7.

 49280. .آعمدأل-عل-لزو ظعصس "اصصقل-عل-للصب

 ناعم 8ا-"امجخلأ لتعاسم آ1آ, 170. 562. 17, 40.
 0. ؟ قل - عمد عحطسمم ظعم 8[هطخحتسس عل ظعف "آ1240-

60-1 

 ركموعزم 8عص ىلت

 لعدة ]-عل-لآو !1هدعزو ظعمص ا؟طتقاتأ'

 8ىعم 'ىلأ



 للعرس ةل- عل-لاص

 4818. لعرصفل - عل - لد 11هلبجصساصتعل ظعص

 مطا'اطاجهكدص 15-11 ءاعتا 5100111-195 اتا- اند آو

.019 ,37 .90 ,11 .183 
 4319. لعصتل - ءل- لدم مئات 110]ج قهنتتاعل

 [[هدعزم ظعم 8607 لعسصقل-عل-لتم 1طص خعتت

 ظعم فلطلقلادط 1, 284. 11, 304. 1", 9

 7و 510. 592 (نطأ خونم مرنم حزنت ع

 6هوا).

 4820. لعصفا - هل - لزم 181ه هصسصعل 8عصضت

 ءاطموعءلم ظا-هدمعأا 11, 43.
 نا. لعسفل- علع لم "ةخطل-عم-ممطتس ظعم [[ة5ةه

 4321. لعسقل - عل - ل1م 81هلبجسات عل 8 ءات-

 ءاطموءازم ظوه-كزمقتجلم ؟ان150 1ظكا-1آ1هداا ل1 ءاننك

.4 ,771 

 4322. لعسصقلا - عل - لدم 81[هزيبمسات عل ظعص

 1آامخطتسل, "150 ظظمداله تصذص لزءانن5 17و 2

 4323. لعصستا-عل-لآم (هل. 18 عداتت0-عل-لكم
 1101ج حيت ءل 183 عم 1 ةطتمم 8 عد آهطوتف كا -خ صدقا

 ظا- انور 117-11 ءاسقإ ظلداكداطا كل[ عسفلع ]و
02 .25 ,7 .387 .319 ,197 .216 ,111 .461 
874.7 .871 .057 .024 ,7711 .159 ,7871 .413 
 4324. ]ءدخل-عل-لآ1» خطت 11هطجومسدت عن

 5. ةطانئاوناج 310315 ظعصم 1[ةصقأل [13 ءم-عاطموءتم
 8عم-عاطهمدم قةطاتئااطعوذم] ظوطعح كا عزانذسآا 1؟!-

 حادسعتال 1, 167. 454. 871, 250. 334. 400.
 4325. لعرسصا - عل- لام 11هابجستت عل عم

 31هابحمد ص عل 8-1 ةعطتصسا 01-11ءاكلكأ 1, 8.

 4320. لعمقفل - عل - لص 131هازجحصتت عل 8عم

 ة1هزججسمت ل اكا-ل1ةض لاما آو, 346. 111, 192.7

.9 ,1711 .434 ,9771 .224 
 4327. لعصقل - عل - لذص 1[هططحس7 عل 8ع

 81هاجحسس عل ظعص 01هزجهستات عل 1-10" عاد»عأ [21-

 ماىعنلمجتا 1, 202. 204. 509. 187 302. 37
.0 ,]97 .400 .804 .194 .188 

 نا. ح ةقلهؤطمسسعل ظعم 8لمطجساتل انثد 1[ نطقت "ف

 قمم لوسقل- لحل

 4828. لعستا- عل - لأو 8[ه]لبهيسا7 عل 8عص-

 ءاصتم]جتطاب خليصعل ظعص ةطلحااحط 1:!-1ةلطعات

 راد 11ءاكلا 11, 299. 111, 631. 197, 260. 711
.202 

 48329. لعرصتقل- عل-لأم 8[هلجمست عل 8 عرد-عاد

 611 17و

 4330. لعسفل- عل - لتم ىطاتن 8101ج حطت عل

 الحابل ظعوح 81ه80ج3عل 1-1[ععدز لأ, ناعم
* 140 

 ]ل ءرصخل - عل-لام 1115

 4304. لءصتخل - عل - لذص خطت 110ج قست عل

 ؟ةالدالاوط ظعم 1كتمانلر انان150 1ططصس ؟نمطقتتت للح

 هالتك 1, 357. 418. 15, 39. 257. 292. 550.
 559. 628. 633. 17و 5. 18. 521. 520.

 37, 184. 330. 517. 655. الآر 111. 186. 11و
7200 

 48305. لءعصتتا - عل - لثد 181هزيبهسسع0 8ع

 ؟ةاجل-عءا- عطممأ ده. "ةلنل-ءا- عدمت 1 280عاج اع 0-

 انالتو تلكم 2لةلنت لتعاسذ 1و 468. 479. 111

.1856 ,71 .317 
 4300. .آعصخا- عل - لكم 31هلبجسصع0 ظعصض

 ؟ى4ارل-عا-]عءعرست 5-11هلعطأ] "7.
 01. 31هزطدرسسسعل ظعم 'ةطلح ءا- ع عمر.

 4307. لعجصقل- عل- لام 81هطحسس عل 8عم

 ؟كاطلع عت تدوم 8عمص "قةانل-ءا-][ءعاسص 1!!-1عقس
 منك 1ظ1-1عمرعوطت 11, 65. 111, 648.

 4308. لعسصفل- عل - لاح 81هابوسصصسعأ0ل 1ةعم

 ؟ىن1جل-عم-”ةاجرسمس آ8|-11ةططعودادأ [81- ١ عصعمت آكآو 5.

 4309. لعسقل - عل - للص 831هزيبهصتتت عل 8عض

 كك 0-عو-5ءامس ظدحااة عطنا 171,

 4810. لعسصقا- عل - ل1 13[هاججسصص ع0 عم

 ماجد عل اظا-ة1دامنت 1, 148. آآ1, 124. 144.

7 .503 ,711 .2406 

 48511. لعصفل - عل - لتس 81هزطجحصسسع0ل عم

 ملجرسعل ظدط- دطعضئات 1آ11آ1و 507. 71و 18.
 3[هماسستك ءوأ هسصمم 769. (ن[. 0منعمأ آ[]1, 43.

 4312. لعصقل-علح للم 1101ج صنت عل 8م كات

 طعم "فاطلقلتاملط ظعص 1طاةطتس اظكظا- آعطخإاد [81-1113-

 مك 5ا-ة[ددبا 1 5. 81ه ةضتدت 7), مالم 1طص اند
 ءل-لام للعانت5 او 586. 1711و 885.

 4313. .لعبتقل-عل- لأم 110ه]ج حصدت عل 8 عص ءخلتأ

 عم "ةفالخس 5011-55 اظاح8 ءاخص اناح01ءاتلك آو
 149. 376. 11, 152. 111, 109. 501. 8518. 1737و
00 2 27577 2107 1747 10007 027 

.49 ,1711 
 61 8[هطدسسعا ظعم ؟خللمم ظعم 'ةطلدالدل.

 4314. ]عرتقا-عل-للم 81ه]لجحصست عل 8عص ذخلأ

 انا-00[3عءاطز عد ]:!-آ[عهرنعوطت آو

 4815. لءصقل-عل- ل1 110ه]ج جحد عل عم "خاآ

 اذ هم 11هزجب حرصت عل [فةطح كطعتادا اة11-1 عائل [11آ, 3.

 4316. 1عصقل- عل لام 8[هلبجسس عل اة!- خحسسكأ

 1آآ1, 0

 48317. لعمتخل- علح لأم 310هلجبح صحح عل 8عم ىلادأ

 ظعاعع انا-آ[عمحذلا اك31-1هاوضسعمأ انا-آععمزأ 11, 0



 لءعسصخلل

 4347. لعمتةل-عل-لزم النمدأ 8عطص فلآ 8!-
 151601 (!هدتا. ىدرعسالا 4) 11, 59. "711,

 4348. لعرمذل-عل-لآم آطتعادآك 8عم-ءالجقهكدم

 معمم ةططستعل ظعم 'ةطل-عءا-طخلا 111-10150051

 11, 653. 111, 209. 19, 185. 266. 466٠
 4349. 1ءرتخل-علح للم آتكانك 8 عدد لب ةكوص

 [ظوم 11هزجهسسعل] 11-1ةسصدتتا آر, 411.

 4350. لعمصقل-عل-لآم 1كئداتأك 8عد 1[ةكدص

 5-85ةلئطأ 0[1-طتسعدطلنت, ؟01عم 1طصح عاز20130-

 ع0 لزنعءاتت5 11[1آ1و

 4351. ]1ءرسخل-علح ل15 1نكدنأ 8عم- ءاليقكدص

 8و-5ءرفجتا 1-181'ءط721 1, 240. "و 190. آ/آلو

211 

 4352. لعرسةل-عل-لتم آظطنكانك 8ظعم 1طءةطتس

 عاد 50عطألا آر 484.
 43583. للعرس ة1-عل- ل13 ططئكادأ 8عص ]عدس

 881 -ةمابمس ظل[ دسنإا [71و 122
 48354. ]ءس3ل- عل-ل1م ؟كنكانأ 8عد 10

 ظعم 81هلججسصت ع0 18021-8 7و.

 48355. لعمصقل-علح للص آكتماتك 8عم 11012820-

 مصعل ظىعصم 1165110 [5-1:5 عب عت (5-85 عدت عل1 7)

 آو, 369. 17و.
 43560. لعرص ة1-عل- للم آكئمادأ ظعص 1101107-

 22ع0 8ع 1165110 ظا- زدت 021 111,
 4357. 3ءعمسخل-علح ل1م تعكس[ 8ظعص 1[هأةططعان“

7 ,11 
 4858. لعصتل-علحلأم نكت 8ظعص كطقطتم

 8عم 1كم(! طوعطخ 17و. 2

 4359. لعمتخل- عل لأم 1طص-عالعقلطأ 7هلكوس

 117965 آلو

 4360. 1ءرصفل-عل-للم خطا 7ةلكدتجخ جت

 [ظوص ظتماتك] 5-85ةسضودتتت للعاتتك 111, 290. 17و
.541 .3 

 4501. لعمصُتل ءا - ذذافص خطناسما12317عا

 ند أول معد 81هزبوسسصت عل 1-1:1[ععنطأوأ ؟ظم-ال15ةح

 طاثنت 19, 396. 418. 419. 7, 450. 9771و 0
 4302. لعمصخل ا1كطملتاو . لعمتفل- عل- لكم

 1هزبذلع ىا-آ[عهمنسن صل

 4363. لعصخلا] .٠ 81هزبجسصت عل ظعص 81ةلبح

 رصاخل 8ع 81هزججسصصد عل ل عتصقل- عل-للم.

 4364. لعسصذلا 7. "خلق - عل- لأم "فلات 8ظعم

 مخل

 43605. لعسصخلا 111و 138. 271. 87” 9.

.504 ,971 .587 

 لعدة 1- عل-لتم 1116

 ةدعزاعلط ةلئامذصستأ لتعاسك آو 285. 375. 11و

 219. 111, 182. 187. 175. 176. 318. 7و 465.
0 ,3571 

 4331. لعسقل-علح للم 1طصحعاسصماطقمدخ كاع

 "ناعابا 11و 7
 4332. لعسقل-عل-لزم 8د-]ا ءوذجتا آآكو

 43383. لعسقل- عل-لأص ةطتت 013 1101جق13-

 ردعل 8ءعم ةطأ 8ءاعع ظوطع ىطعلاا (31. ظدطحىطتططات)

 ظاح آل عصعما 71, 392. 9711, 924 عا
 4334. ]1ءرصقل-علحلزصس "ردم ظعص طظكطتلطت

 (هل. 8ظدلطت) ظا-آكانطل1 37و 577
 4335. لعرسةل-علحلذص خانت "0صدقمع التكاتك

 عد "ةطلملامط 181-آعمرتطا ظمعألا صال, 0

 1طص فالح ءا-طعتع لزءادتك آ, 45. 153.159.

 271. 276. 278. 288. 388. 4143. 448. 463. آو

 744. 77. 81. 422. 522. 560. آآ1و 64. 145.

 525. 1و 396. 454. 517. "و. 23. 118. 2

 154. ن47. الآ, 140. 265. ا7آلو

 4336. 1عسصقخل-عل-لتم ظنشتعطعطخقم آ1لو 5.

 4337. لعسقل-عل-لتص خطا 5طمز9 18[عمح

 انطورو عم "فطلقااهط 81-81هدامصوأاا 71و

 4338. لعصذا- ءل- لتص فطاثئذ5دوم 110 8عص
 '12ةط1ت 17و 7

 48339. لعصفل-عل-لتص [فخطت 1ةطتع] 310-
 طمسس أل عم كتمت [ضاح[ عصتست ظا-1[ةعتصت
 ردو-هةورجولعمدأل, ناعم 1طمعءعاوفطغعيماستمك (1طصع

 ءامعطتمتصتمأ ؟) ل1 ءاسد- الآ, 55. ال11, 7

 4540. ةعمسصةل-عل-لتم ىطائئاطاطعمت 81ةلطح

 محتل 8عم نطسعل ظعم 115110 1-آكنم عام1
 80- طن ص ععطلع, ؟ن1ع0 1طد 5عرنقز 01ءادتك آو 4

.6 .216 ,197 .405 ,111 .198 .60 ,11 .352 
.5560 .538 .458.535 975 .572 .337 .261 

.945 .648 ,759711 4827 .481 .165 ,7971 .651 
 4341. عقل عند للم آكدتطججتذ 8عم "54 اح

 كتب ناعم 1ص 11ج(حتلب لتعاتتك 1111و

 4542. 1عسصقل- عل-لزد [خلطات آله لهنلط آلاتكاتأ]
 [ا-8ه عنان الو 52. 53. 442. 171, د.

 49343. لعرسشا-عل-لآ1م 6201-181 1ك, 645.

 43/44. 1ءعمصذ1-عل-ل1م التكاتك آو 5.

 4345. 1عمخل- عل لزم آكنمادك 8ظعص فانلةلامط

 طا-آعفطتمسا 11, 224. 971,
 4ةد4ان. لعدة ل- علح لزج 1؟نكانأ 8ظعم فليس عل

 اا -6طحضخأا آو



 لمرزةمأ

 4392. 1ادد-عاز عمعات .٠ 0]013- عل- ل1م خطان'ة-

 53031( 11هادةرنعاع ظعم 4طت الع عععص 1[ ه]لجقنتت ات 60.

 4893. 162281“ 9. لعسصفل- عل - لثتم ةطانئا-

 طموعزم الولبوُذ 8عم "ةلنل - ءا -

 4394. 1ادم-عاز عمدؤمع ؟؟. خانت ]هنن ةلجس عل

 عم 1طخةطتست - عا 830 - ءل- لأثد ىانت ن5

 "خ11 8عم-عاز 221.

 4895. لزطاتل ظعد 8ددوم ظعم "0اطصفتت

 ظعرر 11هلجرصا0ل ظعص "0اطصتؤشس اا - 1[؟عمز ةككآ

 ١

 4396. كطقط للطقم ظعم - عوددللقم 5ءاتس

.4 ,111 

 4397. ]110ع]ج1 7. "122 - عل - لتم 1810 عطحتتت'

 8عم فلا.

 4898. كااثاطا 87, 180
 4899. لزصخصا 111,

 4400. لادذسأ ظان5عملأ 111و 271.6 7

 1711ه, 51.

 4401. لاص عا عاطقس 111آو 2

 4/402. ]طر لذصم] ال. ةطتئااآوللب "0اطستتم

 آا- 11مل

 . 0٠لزرتكس ءاد- هنا 01-181:هنا1 111و .4408

 44044. آادد لماتكد 1. 5طتطقا-عل-لتم خط

  0٠ظعص 1101ج هددت 1160

 4405. 3002ةسدد] ؟. 81هلجهسصت عل 8عم أخلت

 طعص 81هزجمصحص عل 8عمح عا ةلكطاعطلل“

 4406. ل0201 ا. خطاك 'ةط0لةلاوط آتكانأ

 8عم آكهتوتات - عا كطعمعأ- عل-لتم خابت عل 8 عم

 ؟نرر مرن ح عا 3[1])-عل- لأم ةلجسس عل 8عد 140

 8عر 010

 4407. لكمصعتل ظاحظدعطل8501 "71, 0.
 01. ةطن'اعفملنس لمهعل.

 4408. لورد عأل1 ]11و 2.

 4409. 5ععاه لمصعزل1أ72 111, 4

 4410. 1اذ> لو01!27 11, 0.

 4411. 1طص لمرععتز 5. 1طط لعرز .٠ "فاطل-

 ها - صحعاتاع 8عم فطل- ءا- 5212 181- 1+

 4412. لمرسز ةص] ال. 7عاد- عل- لتس ةطت'ل[علطختا

 1ةرددأا 8ظعم 1105 عام.

 4413. لمد ذصآ ال. ىانت'اطدكدم اخلأ 8عم

 "مان ل - ءا - هدرز - ءا ىلا خلبردعل "ةادلقاادط 183 عد

01111 

 4414. ل0ةصآ (185 - 5ءعوونل ظدطع ةطعتل)
 .١ 7 عزم - عل ل1م خطا !]ج ةكوص خلا 8 عم 1101ج هنت عا

 لءومصقلا 1117

 48006. 1عسصخلل 1آظ1-آكطقا ا عان 117, 4.
 01. لعصخا-علح لم 1ورسمنز1 1-181خطهاتت ءاا

 48367. لعصقاتل ةطعصق 1"هلكطتتا 7 5.

 4368. لعصت 111,
 4309. 1طص لعص]“ 7و 0

 01. ةلههلدل -ءلحلئم 1ذصقتأا] ظعم 11طداما]ةطم

 4370. لعصآا ظعص "فاطلولاوط 181-0021

1 ,111 
 4371. لعستل ةددنل1 111و

 4872. لعتقاطل0 .١> 6طنو ةلطع علدللص لعص-

 5110 8ءعم 1150.

 4373. لعمآ آ[؟طقاتشس 11و 609.

 4374. لعمصفط] 7. خانت 110]لججسنتت عل 11115-

 الذ 8عمد- عد5دعزتو10ل ٠

 4875. لعمصةطامةعاذ 111,

 48760. لعمتتا» ةلثد "فستق 221'الععااد 111

271 

 4377. 1طص لعرتز 9. 1ط٠ص 101:عاز.

 4878. لع" 8ظعص ةنجو ظا- '["عددتستا ]1و

.0 ,71 .270 ,111 .8310 
 48379. 1طص لعرت» 2. مطلت 15 هن 110123123-

 1160 ظعد 101ج قط 0

 4880. لعرتم] 2. خطت "0دقت“ (01. معمع-

 رمس مط فصستحت) 5ةلئاج 8عدص 1516
 4381. ]عدوؤو ال. 5535.

 4382. لعصسفلل 5طعتاطا 111, 5
 48383. 1ط٠ص لعوطصت آو, 8.

 4384. 1ع ةلئاجت 5. خطا 81ةصكاتس 81هحنطتتا)

 ظعد ةىانآ 8ةطنع منان عل

 48385. لعلم ةلعط ه5. [طص لع 1. لأ151230 عاد

 و. 1طص لاا ا. 8[هزجوصص ع0 8عص كطعتلاءاط ءا-

 اواقص لذ 0عط - ءأ 5[ه]بمسسس عل 8عد 135.

 4380. عسا 71, 119.

 4387. لعالال1]3 "7. 13]-علح لذد ثطاث 3810-

 طقسا ع0 "ةا0-ءا-]طعطلتلع 8عد» قكنعل.

 4388. لوك مت ١ 810ه]لجهمح77260 عض آ15-
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 4389. لعمجعرت ؟. ةىطات 15هلجذلع 1اطةطتس 8م

 4طن عل - ء( ةطعمو5-ع0-ل15 ةطاث ةطلهلاوط

 110هزبحستت عل 8عجد النكانأ.

 4390. لعجور الآ, 498. 5.

 4391. لعمعتتل 5. 1[طص-عاز عوعرتل 92. 5 عطتو-

 ءل-لأد ىةططن'ااعطعت» 8[هزطج حسنت عل عد 110هلجهست-
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 1آ[عقق ءا-اعم1خ

 4430. ]1عةلطت ظقعاتلفل ان. 1ع تصح عل -للد

 اطتكاتأ ظعم [ةىوص.

 4487. 1طص 1عخلطات ءاز عطعا ان. 5طعمعا-عل-
 لام ةىطدث'ا ةطاطقع ىلطجست ع0 86عم- ج5

 4438. ]1عةخلط1 ءادز عدة ثا عا 810-

 اجدصتصت عل ظعم 83[هطجهسمت عل عم ؟موزرد ظا1-

 1عهتدأ 11, 2. 9
 4439. ]1آعةلطتز ءاع, داعم 1[؟ةلطاأ 8ءاذإ لتح

 ءانتك 7. فطلءا-ادزأ[ ظعص 1ءاذل-عل-لتص 110-
 طقس عل 1-151؟ةمااأمل

 4440(4. 1؟ةلطتاتطقس ان. !هلكطس عل-للد [؟ةكقص

 8هعم 181ةسكاتع ظا-12ز ملت.

 4441. 12301 1ططخص 8[دلبسال0 5. 8علام 810-

 اجور عل 1-18:0ءطاعزما 1و, 215. "و

 4442. 15301230عاط 177. 40.

 (4443. 130ط1230عءط ؟. 5طعتسصع-عل-لتم ةلجح

 رددع0ل ظعم 81ةلجستا 0 ل ها 310]ج3012160 2عم

 31ندأدتل (هل. ظعم 8[هططوسست علر 8مظحتستأل - ءأ

 521ةلج-عل- ل15 113534 ظعدص 1101ج ةلتتنات 0٠

 44(44. 123خل11230عط كا - [؟ عنا عتلعتأ 111و

 200م.

 4445. 1؟ةلط12ةلعط طدلقسات 0230عان 17و

.222 

 4440. 1عخلطت2ةلعاح ظصطتساآ "و 38.

 4447. آ1طص 1[عدلطتا ءادطذم ام. 81هايجتت-عل-
 لزم خطت 11هزبهستس عل ةلطل-ءا-آعقلأ ظعم 810-

12111110. 

 ؛(48(4. 1عةلتع- طئللقط ثلبصعل ا؟طقاتتو آو

3512 

 ه4يا49. [؟ةلتس ل. "فطلعا-]عفلتع ملا 1.

 4450. ]1طص-عالئذلت5أ 11ص 123

 4451. ]1ع؟جلصت ال. ا؟نتطأ

 4/452. ]عجلت الداعم 50101240عط لل ءانتد

,111 
 4458. 1؟جلضلعطخس آو

 4ة5ا4. 1آطص-هالئ35 71, 502.
 4455. 1دلعمإذطأ ؟. خطت ةطلخللقط 110-

 ايدرصرت عل عد آكتكاتأ.

 4456. 1مل .١ خطا 8عءاعع 11ج ه4

 8عم "فلا
 كاقت. 1عدلاذا 197, 387. 6.

 4458. 1عنلأ ىا- خليطنوذتت .٠ ؟[ةذوص اناح

 ا[ 80-181وم عال.

 59(44. ]ع3 ءادلعمأذلا ةلطنت'اسع ملأ 3101801-

 لمضسمت 111آ

 4415. لوزةصآ 5ءمعدلمعاتك الآو 4.

 «(416. 10عزطأء آ1آك, 69.

 4417. لوح عتصت ان. ةاطداخ 110ه]يويصسمت عل 'فانلح

 17د ظمأ سدد دن طال.

 4418. لوجتلل 7. خطت 135ث5خ 15خذ ظعم

 ؟ةاطل - عا

 4419. ىطئئازت0ل طنحصسل ظعص 501 عاسقم

 ةلاقط

0 ,37 
 4/420. ىاجتازاث0 6 طلو ةاط- علد لص آ1طسص 1ةسك

5 117 
 (421. خطا 10]1 1عةعزس 8ع +0

 81 - ؟ةزاذصأ 97و 149. 15.
 4422. ل13ز عا د. لدادزر عت ؟.١ 5طعطف-عل-لل1م

 هء. [ععصقل-علح لند 13[هازجعستت عل ظعص "فطل-ءا-

11 112011 

 4423. 1طم-عاز هلافلطآأ 11و
 4424. 1هلوجذمت 2. خطت ادلطا فطل - عاد

 تتمرد 10 86م 01081“.

 الذ

 4425. اكهئاد طعم هوك اظظا- ظعممعسا آ[11ر

2 ,1711 .304 
 442(. لعمعاط 8عءد 81ةلتلع [8عد ثلا آكهنان

 ممم-عا-اعمتلم ظو-5ماصخ] 8ظاحخصودةض 111, 4.

 4427. ]عمن 8عم 2هاطعت» [ظعص ةطأ كهاسف
 مطله ظ1- 81هدعمت] 111, 304. 529. 197, 1
 (نطتوسع ةماسصخ معم كهاسصأ ءا 5هالعسست ١عععم-

 لدن ء5از. الآ, 603.

 4428. ]<ونط] ,؟. ىطئئا]عءةكتس "ةانلهااهط

 ممم ةليمدعل ةا-8دلالعطت - ءا ىطت'العقمتس "فلك

 معمر 11ج

 4429. خطت اعمطأل (1. [ةيباحفطاهل ة. نع
 ؟مدطاما) ظاعآكنصل1 7و 66.

 4430. ]1عدطتوو ظعص 22ه ءنط 17و. 0.

 4431. 1عداطاتنا] ظ1-1[علنعأ 1111و,

 4432. 1ظ1-آ1عخقطت ؟. ىطا هططخقم لبس عل.
 44383. 1[عقلطت نعطتند 5كءمزذص الآو 0

 4434. !طم-عءالعخلطت 11و
 08 8دملئم-ءلحلتم ةطتنا]ردددم ؟ حلات ظعم خطأ انعام

 1 -11د: عطا مصل

 4435. 1طص 1عخلطت فزاننص ؟. ا[ عزرد-عل-ل1م

 مطنش دلطل 131[هزيحرحسست عل 8عم ؟ةط0ةلاولط ل ءأا

 11 -عل-ل1زم خطا 8عامع ظعم خلطت "فزانتم.
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 (31. ة[كهواتس) 11و 585. 111و 63. 1لو 10. 7و

858 .765 ,7711 .168 .27.68 
 4483. 1عمسصتتللل 1. 8 عزت -علدلتم فطن عل

 8عم 11110

 4484. ]ع3 مقطآ 111 4
 4485. آكذصآ لوطا ةدهتتالك آ[آ1آ1و

 4486. ]طم آع؟خصتأ' 7. ةطاتاطهدءعزو "فهطلح

 ءاادؤلبل ظعم [عفصتك
 4487. ]1عدتنأك 7. ةكطتطقلط-عل-للأس قانا

 ؟ةططذع ىطجرسعل ظعم 10215.

 4488. 1عممتلا 1ظا-31زؤ1 197, 4
 4489. 1؟دموططقعطت .٠ ؟122-عل-لكص 5. 810]طج-

 واد علح لأم 3[هزنجسصسعل [ظعم 'فلتز.
 4490. 1عدصدط 8ةلأ 1طم 5ءعووتلت اظظا- 810101

 اال 21

 4491. 110113 1عدرفشط طفحصتل 1, 298. 1ا/و

 77. 71و 6

 4492. آكجردط طةكنل ظعم 1كعسصخل 1كا-

 1آنز عما 1 عااقجةصل# 015 ءةرمان]ان5 17و 77. 7

 4493, 1عةوضط 1جلطلل [31هايهستتعل] !نت-

 ظتاتل] , ال1150 1طص-عودعخ) ل1 ءانت5 111, 8.

04 ,7971 .234 ,37 .300 
 4494. ]آ؟دمدططتونذس 0. ه1- [عطمإإفط 8عم

 ثلا ةعتمم.

 4495. 1آع؟ةعوط 5عووتلا ظ1- 8ظهدسصعتل1 111,

3835 

 44960. ]1؟دتوط 155ه آو, 7

 4497. ]آعدرتنط لعاعاتأ2ة0عاط .٠ ؟خطل - ءاد

 ه212 ظعم 81هطمسس عل 1-11عهدزدماتمأ حو. (0طص)

 اعمرنمط لعاعاط] 7. 81هزججت - عل - لأم 1101ج ةصدطت 0

 طعم ؟[ههقصععل-ل10.

 4498. ]آكمسوط اععدطقل ا. آ؟ عصصخا - عل - لثم

 1آةدصج11 8ظعمص ل

 4499, 1عدصوط طل 7*3

“1 

 4500. 1عدسط كتمخس ال. كزصقم-علحللم آتح

 دانآ ظعم "ةطل-ءادمعاتلع ظعم 8ةلعطعط تعط.

 4501. آكدسط الهلججُذ 5-5:[1ةضئاعطخما 71و

.228 

 4502. آعدسوط آالدئدتات ظعم 105 عمءاطحتسأ

 ظا-[عحضستسا آو 319. 7, 500. 51, 459.

 4503. آ؟دضزو ةليستعل 1. ةطعمتس-عل-ل10

101 01013 ]1 

 8101ج حصن 0360 8 عم

1119 101731 

 رمد ءل ىعم - ءازلجبجمدم ظا- ظوعطلةل01, ؟د156 ]طد

 ل ةصلتتنس لتذءاسذ 11و 255. الآ,

 4460. 1ةقوجدزأ (1كفلازت) 1. 8[ه]ججت-علح لآص

 ماا ةطقداادط 11هزيجوم د عل 8عد 501عزمشط

 4461(4. ]عة ةلعط ان. "فطل- ءا - زجهجو ظعص

 1[[عزلطحلاوط ص طظحشستا.

 4462. 1كذطت 111, 0.
 4403. 1عمطخذم آو 75. 77. الآ, 1

 4464. 1طص 1آعداطنفس 17و 7

 4465. 1عةنمت .1١ 1ءاذل- عل- لألط ع1

 8ع 1

 4466. 1عمند طعم سنع ظا- 8[عزمتتم 111
.202 

 4467. 1عهنو 8عم-عل2لجممءلاطج [ظلدطعئاطت]

.2 ,111 
 4468. 1عدند ظعم 38[هداتسص اكا-آكنلا [آو,

 [كدزوز ءعغ 1كدلووسأ 00. 8 ءأقأ كه اجءودسأ.

 4469. ]عجتعذ* ظعص 7نمطق“* 71و 4
 4/470. آةلكعاد 8عص 11دلجمتا0 8عص 110-

 1201160 آو 7

 4/471. ]آ!؟دادأك 7, 16.

 4472. 1؟جلذصتدأ ا. ةاطتن'ا122-عل-لآم 10[18-
 طمرم 12م0 8عم- عاج 05علت.

 4473. 13ل1 7.١ ذاطاث 'ةلأ آوصقتا 8عص-عا-
َ 1 

 ' نوجا. آ1ط٠ض 1عمللذك (هل. لطص 1ةلاقك) 11و
 104. 7711و

 05 ؟خسمرمت 8عم خلا ظةااقق.

 4475. آعدادؤك]1 ؟. انع- عل - لذص 4طن

 زجودوم فلآ ظعم [هطجوهسست عل.

 4/470. ]1عداوتاطا 5. 1طص-عااعواوتطا 2. 1!؟ع-

 مقلد عل للم "ةطسصسعل 8عم كون ع ها ةطتطقط-
 60-ل1م خابت عل 8عم ىنابصطعل 1

 4477. ]آعةست !11هزججسصدت عل [؟[عدل1 8عص 1:ةطح

 هطعتلعط 1طعةطتس ظظ1- 80عمعكجبا , ؟ن1ع6ه 1عةصتت

 رس؟عملآ1 لزءاس5ك الآو 529. 540. 551. 550.

.038 .650 

 4478. آعخصحت 81هزطمسسسمص عل 1| - [؟جرنوسفمت

 اطص ةلعطت ظوطحكطعئاعط لعسفل او 285. 71, 9.

 4479. اكذستا 111, 230. 17 6

 44850. آكخستا آكطقللا [[1و, 88.

 4481. ىلطتت اآعكةصسصنا خلجمعل 8عم 810]جحصت-

 عل ظاحكن مدل عا ذسأ 80-81[1هوعأرت 7و. 589.
 ٠ 4482. خطا آكةصنلا هطمزذت 8عم ةدادسس



 4م ]ع ةفلست

 4528. 1كةملتص ظعص 110ه]اجهسددصت عل 191 - [عمم-

 تطأ 1, 187. 11,62. 80. 188.649. 111, 179 (2).

 546. 137, 305. 442 (7). 37. 355. 711١و 48.

650. 

 4529. 1عةحلزطست ظعم 50ه]عتمدخم آه - 1101
,171 

 4530. 5عوجأل [عقمتست ءاددستوس» 7. ةاناثنا-
 ]عقمازر» "فلآ ظعم ةدمرن 10-81ةءزمأ.

 45831. 1عةعلس مققطقخ 1ظ1-1ءد عر ؟لانلعم 5ةلأ
 لزءادتك 111, 259.

 4532. 1عةفتاسأ 197, 479.
 4533. 1[عةئاساأ آكتنصفطةلأت 197, 13. 1711و

ْ205 

 4534. مة ا]اعذعتسلد 111و 25.

 4535. ىطنئئالعقئاست 'ةطلهللاوط 11و 608.

10 171 
 4536. خطدتت'ا]عءةئتسد فةطلحلاداط 8عم فلس عل

 (ةلثدك ءعماع مععمعنوسص ةلجصعل 8ظعمص فطلقلاوط

 و. 0طعزلهللوط) ها 8دالعطت, ؟دلعم ظا-آكمكأ قت
 ءاتتذ 1و 218. 491. 11, 192. 243. 352. 1لاآو
 292. 358. "7و. 41 (10- طعاز] نأ ؟10عاتتت“ ماه
 ما-8ةلاعطت). 58. 412. 528. 751, 7. 50. 8711و

.0062 

 4537. فىطاث']]عذكتسد فطلداادط 8عددعاطجقس

 دوم ظعم "ةطل-ءادصعاتاع 1-81؟ةمنات 1797و 7.
 4538. نط ]عقاد فاطلدلاوط 8عم 110-

 اجرح عل عم ةلجمت عل 85 - 5301, ال150 آ1طص

 ماحا'ا ةكحكذسم لتعءعادك .١7 537. 71و 45.

 4539. ىطائ'العةئتسص ةطلحتلوط عد 810-

 اوستن عل ظا-8 عادت (هل. 11 - '0]ءادعرت) 1و, 440.

 4540. ثلاجات العذمتس فطلدللوط 5. ةطل-عا-

 ادذلعك ظعم 81هزجمجستص عل عم ؟8[هدعءزد 18:1- [؟فاتط

 رظ1-[1داعطا ظظا1-2جةطنصت ظ1-هظدعط ل01, ؟ئتن1؟ه 1طص

 5ةلعنزوخ لتعانك 1و 367. 11و, 608. 111و

 2944. 1397و 4455
 541(4. ةطخئ'العقدتسد ةطلحلاوط 8عدص 1810-
 طقس عل 3-81[تاعاعل1 طتوصتسدلاةدل 1ءطقلأاو 111,

2305 

 542(4. ةطنئا]عقمتس ةطلحلاهط [8 عد 60طعزنلح
 جالهط] 8عد 1[عطمصلخ0 ظا-آ[كطمدمذمأ 7و. 09.
 4543. مط ا]عقداص كفطل - عا - دهان ظعم

 8مملخع 8داتحجطتستقا 0 .1١
 ه؛ة5ايا4. ئتاحت'العقكتس "ةطل - ءا - انها 8عص

 مطا'|طءنءانذأ ظا- ةمعلا1 971, 9

1010 10 

 4504. ]آ؟دموزد ةطصتعل ظ1- [هرمعأل1 1377و
1 ,37 .316 .67 

 4505. آاطص 1عةعاجهسفو !. آطص 10 ع5

 .١ 83و -عل-لأج 5. 5طعرمد-علح للص خطت ؟ةطل-

 دالحط 8[هاطمست عل 8عم للة

 4506. 1كمرتعطتا 2. 1هلعط-عل-ل1م خطت 8 عا

 1310ج جرحت عل - عا خطتت'ا]جهدوم "0ءز0دل1ذط 28م-

 600١

 4507. آطص-عاارجوستط ؟. خطت 12

 1ةردونا 8عم خاج عل

 4508. آ1طص 135 كم - الدلعطوأ 111, 9.

.4 ,711 

4209. 

4010. 

1711, 9. 

411. 

 آد 135 71و, 7.

 5هعوج10 ا8ا-1ةمعاط آ[عتتذصأ 17 ,

 1[؟ةدطقما ان. ىلا 8اس 8عم 115

 4512. 1ةدطقمت 111, 0.
 4513. 1؟ةمطل 2. خلجصتعل عد خطأ 8عاكل“

 8عم جة

 4514. آ]صقصص 11- [قةئطعطقتا 7. 810]جهتت-

 12ع0 ظعم 81[هزججسص7ع0 1-1:1ةفاط عقلا.

 4515. 1ةدئطت ه5. 1[ففطقما 7. 1[ععمص31ل-عل-

 ل15 ةطل-ةهر»-عججؤلع ظا-آ[عةمات - هأ [ععمقل-عل-

 ل15 ةطات'ا عطه مذتس "قةلاد0-ع)-

 45160. 1عةمطت ؟؟. 5طعضصق-عل- ل15 1101ج310-

 ع0 8عم فلا

 4517. 1ةمطناأا 7. ؟هدعنم 181-ةناق

 4518. ]طم - ءالعقمتاط 7. "1134 - عل - للم ىلت

 طعم "0اطسخم 8عم 81هاجوسسصعل 11-0021 11-

 ا

4519. 

4520. 

 [عكةماسص 9. ]طص فقلت“.

 1[عففنرم 197, 40. - 11125 17و.
 4521. 1عةفلرس» 8ظعص ىةطا'اخدلطا1 197, 6.

 4522. [عةمزسس 8ظعم [1[هدعتم [8ظعم "فطلحللهط]
 ك5-كهسمعاعدمل1 , 1150 1[ذيزع - عل - لص للا

6 ,37 
 4523. ]ةعلس» 8عم-عالعقعتس ا1-81؟ةكنات ]آو

61 ,3971 .382 387 .305 
 452/4. 1عةحزسح ظ1-آكطقمأ .0 .١7

 4525. 1كةئزسص ظعم 1[8هلجسسا10 1-11[ ةضةطلت»

 5311 7و. 45.

 4526. 1عةئلسس ظعم الهه 71,

 4527. ]1عقكزسص ظعم ا8[هازطهسست ع0 1طم- ءا-

 اوكا 5هطحكطخمات 11, 0.



 فات !عغعلست

 4558. فطن 'العقدتزس» "؟ةطل-عع-مطصسقس 8عم

 ![هاططجسمس عل ظنا - 8[ءمسعمأ ظا- 1نعذصت آو 140
7 197 .282 

 0 ةطت آ1هةطملع 81- نعوم

 4559. ة4طئ'العذمأسط "هطل-عو-ودردعل 8عم
 7[ةصواتتر, 10150 آطص 8ةطعاع لتعاسد 111, 3.
 45600. ىطاث'العخعتس فطل- ءا - ىةطنل 8عم-

 ءاجموعءلم ظ5-5هزسصعتت (90. 5-85 ةةمممات) 1, 46
 259. 510. 7و 222. 625 (7).

 4561. خط العفدتس فطل-ءادجءعططقم عم
 11هازججسست عل ظعم ؟فطل-عءا-عططقط ظعص ؟ةطل-

 1300105-61 .ظ1-]كه4ناآ 771, 0٠

 4562. فطن 11عقئتس خلجست عل عد 4مطأ 8ءاع»
.5 ,111 

 45603. ذا العقمتس' ةطرعل 8ءعمحعاهدعزد

 اد 8 ءزطقلعا 71و

 45604. ةطا'لعذمتسص ةطدعل 8عد 11ةصوات'

 اك5-هعص ةصا 111, 52.

 4505. ىطن'العقمتطست 4ةطسدعل ظعص 8[هطجقهس-
 2160 ظا-'1:ةلبأ 111, 4

 4506. خط العذمتس ختجنم عل 8عد 0[8طمست-

 1لع0 ظعرد 1[؟طقلقك ظ1- 1ةططأات, ؟انلعكم 11-81هدنكأ

 لاعاد 111, 64. 17و. 3.

 45607. ةطن'ازعقمتسدت 4طسدعل عم 110173111-

 معمل 8ع "0محمت» 8عم آ1[[ع0 ظنا- 1 عصصتست آلآ 52
 4568. ىلا ]خماس فلق عل- لأم [85- 5ةيطقت“-

 ايهم 197, 76
 45609. طخ العممتست "فلك 11 -فطعأ, 1م

 1طد خلولج لأ عاسد 111, 243. آ71, 506 (7).

 4570. خطئ'ا]عةمتصص ه5. 4طتاطقعكوص "فلآ

 8عم-عاطجهمدم [ظعص 1881 ةنمالوط] 180 - ط©طلص عوطلعأر

 ؟انلعم 10 فوؤلت للءانتذ آو 1206. 148. 2
 233. 234. 230. 318. 348 طلك. 11, 104. 0.

.5 .543 .497 .238 .187 .183 .144 .131 

 615. 111, 38. 574. 7و. 117. 367. 625. 628.

4 .563 ,7711 .233 .148 ,771 .630 
 4571. قىاطان'العذمتس خلا ظعم 181هدعتم [ا-

 13135 عءعحكأ] 8-81ظدعطلخ01, ؟د1عم ظوطحفاط عمل ظ1-
 1مم علطق لنعاسد 111, 216. 287. 197,319. 37

,711 .)834 
 4572. ةاطائ'ا]عقدزمت خلت 8عد وأو عم

 ىلإ مو-هدكت ظد-هزلجناا1 ه1 81ئ53 , 1طم- العدة
 معممرسطأ صدأنن5 آو 146. 373. 11و, 135. 0.

 111, 203. 197, 7. 98. 94. 145. ل, 44. 2
171100 1097 1 1515 15277 112 

14 

 كادت [1عقىزست 11001

 4545. خلط اطعذدتسس ؟هطل - عا -زعططقع 8عص

 فمطت عل ظعرح "صوم 8عم-عءاجموعأم 11-1151351

0 37 
 4546. طاجن ا]آعذمتم» "فطل - ءا - اععتنم 8عد
 181عمفمتم طم - [ةؤذطاشسا , ؟نلعم 1ظ:1- 1[عهدطعتا

 كتءاسم 1, 237. 11, 248. 307. 376. 487. 11و
 428. 17و 27. 286. 421. 7و 153. 313. 8.

2 .386 .314 .305 .289 .180 ,1/1 

 4547. هطئ'العةدتس "ةطل - ءا - زععرلم 8عم

 ا1هاطهسس عل ظ-8365 ظا-آعهمحاموأ 1, 431. 4.
,111 .616 .434 .273 .254 .141 ,11 .501 

.420 .419 .328 ,7 .357 ,17 .509 .506 .129 

.49 .428 .169 ,171 .586 .541 

 4548. ىط1ا'ا]عقكأ» "فطل - عا- طمطعأم :1-
 "خمصندأ 117, 4.

 4549. خطا ا1عقمزس عم "ةطل-عم-صتتت 1!
 ظانصتلا 111, 2

 4550. ىطائ !]آعقمتس "قةاطل-ءن-"ةلطسسوم 8م

 "”ةطلدللهلت عم ؟ةاد0-ءا-]جهلععسد 1-11عهةوطت 11-
 آذر 197, 6

 4551. ةطت'العقمدتدط ه5. ةطاث 760 "ةلط0-عم-

 مدلجسوم ظعص "فةطلقآاوط 5. 8عم-ءالططقإلاط 8ءم
 قتجردعل اا-1عطقتط هت ظ8ا- خصل هلا51, 9110 155-

 همادعتلا لتعاسو 11, 112. 319. 627. 111, 45.
 4006. 486. 545. 634. [117و 542. .505 .367 ١7

.609 .392 .295 .32 ,171 
 4552. ىطت']عةمتست "فةلطل-عم-مدلجسمم 8عم

 "فاطل-ءادد عز10 (8عم)-عدوموطعتتا آو, 6.

 4553. ةطث'ا]عقمتس "فل ل-عم-ةطسسوم 8عم

 فاتر نلعم آطص ىلطآ 5ةلقنلع كت ءاتتك, (طص7 02185
 5000165 11 معممطأ 09أ115) 197, 127. 437.

.140 ,7971 .516 .514 37 
 4554. خط ا]عذعتس ؟فلططل-عع-ةطسمم 82عم

 ىطا 8ءاكع د. طعم فنتلع 8عص 1كطملمك 1-151هطجطقت

 ظو-هزلتنللا 11, 209. 71, 30. 70. 7711, 603
.594 

 4555. ةطاث'العةئاس فطل- عم عمطسقم 8عم
 [هددص 8ا-1كدمم»عزأ 17و. 456.

 45560. ىطتت'ا]عذمتس فاطل-ءرت-مطسمت 8م

 اةابفلع 7-82ءزز1]3 1, 228. 9 11, 025.

.290 ,90 .50 ,7" .529 ,111 

 4557. ثاداث'العمكتس "قةلطل-عر"-ةلجسومل 8 ءلن

 3لمانمست عل ظعص 1ةططقتع 1م 31ةملعاط آو 8.

 هانا 70

1 



 4طن 1عةعزست

 4592. نط ال عةداص 1هددم ظعص 810]جهص-

 ع0 ظا-1نكأ, 11101051 ءمعمهرستسةأتتف 1797و 12.
1 ,3171 

 4593. مط العقعاتسمم ؟هكدص 8عص 01[1طجهصت-

 ع0 1-81؟ةناعر 180 ظصحاللادةذطاتست 1-1:1ج01ه
 لاءاتتك 11و 2.

 4594. خط: !اعخعتس 111طةنقلاوط عم ؟ةكطل-
 ملت ظا-8ةضعأ آلآ, 46.

 4595. خط العةدتس 1115( ةللهط 8 عمد عا ذلطا

 ظا-8هعطلخ لك, ؟داكم 1آطص-ءالعدزإفم لذ عاتق 1151و

0 ,17 .248 
 4596. فطن اعذمتس ؟1طةونمللقط 8عم-عا28-

 دوص ظا-8هعىطلخلا, ؟ناناعم 8-81 ءلت؟ و. 8ا-فعأإعرس
 اذطأ لذ ءاسد 111, 202. 244. 261. 711,

 4597. 1طن العقعتسم 8زطوامللقط 8عءعمحعا]ج8-

 دوص ظع-ظقما ظا-فاطفجتا 7, 60

 4598. ىطاث'اآعذماس ؟[1طةاقهلاهط آ1اطص- ءاطق-

 دوس ظا-1هطعت, (؟نلعكم ظظا-آةاعاعفجت ل1 ءاتتك) آو
 289. 111, 349. ظ1-1هاطعقلا 1797و 37. 7711و 7.
 4599. خطت العةماسص 81طةغدالقط ظعم لد 5م

 ىا-ا[15 111, 1859.

 4600. خطط ئا]عذداتس 8لطةاقلاهط عمد عاد

 اعقلاطت 8مظعدطتل 4طاث'اكهلطا كولوم [53-85 ل1]
 عاد ل115, ؟هلعم 1طصس كعدف ظادل1ءانلع ه1-81خلطت

 5010-85 لتعاسد 111, 122. 7.
 4601. ثطائالعقماص ؟81طولمللهط [8عد ه5ع-

 اةسم] 8عد 8ودعن 8عم "ذلت [ضا- ظدعطلة01] 7و
0 .289 ,11 .519 

 4602. كلن 'ااعمهاص» 11- [هدعتم 8عم "خلت

 عم 8هوعام ظا-ال[ةهعطتسط] ؟؟ءملضتك, دلعم 11-
 11هعطساا ه5. ظا-1؟7ءداع لتعاتك 1و 219. 29.

 867 (1طص-عاصةعطغصطا). 519. "7, 120.

 4603. ث1طنئئالعةئاسص ظا-[[هدعتم 8-11 عءاطقلعأ
 37و 1

 4604. خا [اعقئاتست 11- 85هدعتس عم 110-

 طقس ع0 8ظعم- عاصم! د0 طقطقلب تلكم 13-8 عطتط

 ظا-آه؟دطقمت لاعاسد آل, 164. 203. 370. آآ,
 244. 245. 361. 384. آلآ, 202. 334. 425. 17و

 114. 7. 414. 616. 171, 35. .0 .667 ,١711

2232 

 4605. ىطات'!عةمتست 1-81هدعتم 8عم-عاتع-

 10, ناعم 1طصحعا هتك لأعاتتك 11و 7

 4606. ان 'العةئتس 1طصةطتست ظعم 11ه]جقل-

 عل , انان1جو 1111-81 لن ءانتك 111,

 مان عةعل 1002

 4573. ىانا'ا]عقمتسم خلا ظعد 11ةططتاتل اح
 1عمعطا 11, 121. 4.

 4574. ىطا'ا]عذماس خال 8عص 11353 8عص

 لوكذس 8عد 181هلججستص عل 1-8ةتححادمأ آظظا - فل عكا

 ظا-ةلتسأ آر 434. 197, 204. 71, 219.
 4575. فنا 'العقمأسط "هل] ظعص 135 (ةلع
 عر 1ودأن) ظاح80هوهءلمأ 1-81 عادرتتمأ اعقل ةض-

 ىف, ؟نل15م ظ1- ][عةئلتسآأ لتعاتك 1و 488. 111
.629 ,79711 .301 

 4576. 4طن 'العةئاس فخلأ ظعم ل ةلاهط

 0-20 العذل 1, 512. 711, 654
 4577. خطاث'اطعقئتس فخلت طعملقع (هل. ظعد

 طءعدلتس) 8--8ققأ 11, 556. 711,

 4578. كاع خطا" العذماس "خلات عم 1[ةطلل“

 ادن" علطخ 71, 0.

 4579. ىخطنئا]لعذئتسص ظا- ةمدقص 2. خطت

 اهقعتسص كماعتسقم ظ8عص 3ك
 4580. ةطنالعةعتنس ىادخصسإةلكأ آو 2

 4581. ةذطنق'ا]عمقدتسص» فعاد (21. ةوطوعا)
 عمم 1[هزيمجرصسص عل 81-طقضحذإا , 1150 [طص0-عود

 دورا (ةهل. 1طص-عدددصمل) ل1 عامك 11, 493. 111

 552-620. 7 21.2571 4111 172! ١7-473
059. 4. 

 4582. ىاطئ'العقئاسمس 8-181دعط0ل401 71, 9.

 45883. نانا ا]عقمتس , الان150 151 - 8 ءعطعتلا

 لزءادد5 11, 596. 111,

 ك4كقا. ىخطائلا]عقمتسمس عد ىادآ 8عاعع 181-
 آءعااطت ظه-كدسصحت ا عهصلا 11, 405. 111, 364.

 458 طلق. 197, 170. 392. 7971و 4
 4583. كان ا]عقةئأس عم ظعداطتقس 1, 430

55 ,111 
 4586. خلاد لعقمهازس 1هلطل طعص 2ولوم اع

 1[ ةصدتست , تلكم ةائطت معتصم ةتعاتف 17و 70.

 4587. فنطن'العةمتس ؟هلطل ظعص 110]جهصضت-

 1160 81-ظومرأ آ, 432. 17, 4

 4588. ىطن'ا]عقماأسد ؟دصخعو ظعص 010]جهصل-

 ادعل ظ1-آكمخمت 8115-11 11, 596. و. 9.

 4589. نادت [اعقكازمد ظفسصمو عم التكاتك

 اند-كوطستأ آل, 233. 237. آل, 107.123. 71,154.

 4590. كاات'ا]عقماتست 1:!- ةهددم 8عص ثلطنتت علب

 ؟انأعجن "0موماتت ةاءانتك 111, 298. 71,

 4591. كطدت'العقعتست 11دكدس ظعم ظاوطتن اح

 كسلا 11, 384. 111, 114. 254. 267. 17. 15.

.725.7 ,1711 .231.301 ,91 .464 .151 ,37 



 كادت عة

 4624. اطال عقماتست 81ةلجسا_ 0 ظعص - عا]20-

 هعزم 18-ظماعمج 5-85 ءاطقتكا 7.

 4625. هاط:!1عقتسس 81ةلطيتت ل 8عص |[ 01610-

 ةلامط ظعد] 5050 ظا-1ةسضاطت 11و

 4626. مى ]عقئزسص 81هلبسساتل 8عص "0231

 7-18 هس هلع خطمتت , طمصمتقعع ةةسضدلاهط 0820-

 رطتتصقأات 1و 100. 161. 216. 264. 343.

 431. 4:45. 462. 468. 11و 20. 91. 31441. 4

 3603. 424. 636. 647. 111و 218. 269. 2.

 8342. قال. ل48. 483. 630 (هطاتاهقطل). 1397و
1 5141 32481 3277 109113107 70052 

 99. 179. 296. 370. 411. 526. 625. 3871و
.347 .233 .212 144.6 .76 .65 .15 36 

2 ,7711 .689 .558 
 4627. طاد'ا]عقةئتس ظعرت 11ةياثنع 11و

 4628. مىطنئا]عةدات 181دصواتل“ 8عص "طق
 [1-81عةرتاءطا 17و

 46029. مىانئالعقدأد»> 5. خطت 01ج هطلت 0

 11دد1 ردح (177, 300 معرنم عمود 1[هواتات) 8 عب خادآ

 كةلاناج ىليس عل ظعص "0ددقع ظ8عص ؟؟علطلطق" ظا-

 11هزوصإا ظل آعمعسلطا 111, 92. 345. 460. 500.
 117, 166. 300. "و 280.6 2

 4630. خطت ا]آعقمتس 11ه]بجسصت عل عد ؟فاطط0-

 ةادىةلجنل عد 1طعةطتم» ظ6-81طةقلعأ الو 9

 46081. خطت ا]عقمتست 81ه]لججست عل 8ع فىاجح

 حمل ظد-كزرسصفككا ظا- نلجأ 111, 218. 19, 499.

4 .100 ,7971 .47 37 
 46832. كلنا ا]عةمتست 81هابويسات عل 8عد فلل

 1-51ه 11 1آ, 0
 4633. ىلا ]عقدت 1[8هلجوسنتع0 ظعص "فلو

 1ع 1ادد-عاصتم ةللتس ءأ طمصم 3ع 1[ عزرتت-عل-

 لام ءمعممسصتسهاتتك 11, 231. 247. 111, 0.

 4634. ةطث'ا]عقدأرت 5. قةطحتئالجهمكوص 110-

 جوست عل ظاحخ ج01 ظاحخص لذاطتكا, ؟مان1جم 1طد طفل

 لتعاسن5 11و 105. 111, 2.

 46835. ملت [1عةئتس 810هلج هيرست عل 8 عد ؟!هلدااد

 [رم-15ةطاتتت 11, 352. 711, 3.

 4636. 4طن 1عققزرس 810هلجمسات عل 8عم 1اطا"ثح

 اطلب عب 1عطغتاو ظعص - ءادت عمللةنمأ آلا - [ةططتلل

 111 525- انلللو 5

 46087. ةطحت' العقمتسم 1101ج حصا عمل 13 عد 11دلبح

 رداكل 1مدال أ دذطانست 111و

 4038. 4طن اعقمهلترت 81هليجصسات عل اظن - 80-

 عز 11756 173. 71و 0

141 * 

 ىاحت ]ع ةعزس 1103

 4607. كاد 1عةمزسس عم 1طرةطتس 17-151 عر

 رثلع ظا-8ةطأ 197, 5
 40608. ىطان'ا]ءفعتس اكذ 8ظعم 1[ 111,

 4609. خطت ا]عةعتس "وذ 8ظءد "فطل-ءا- 27

 ا- ارولئطسا ظ1-1هاععمل عت 11و 500. 111, 090.

 4010. خطاء قكتس وذ 8 عم- ءكزوسفتب
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 47837. 5ةلجناد 1[؟عددتل- عل - لأم خطأ 1515

 "نصحت" معد ةطسعل [8عم 8زطوتملاوط 8عم
 ثادآ 1ع003 فطل-ءا- 5212 ظ1- 01عهتات] 8عم-عا-
 هنن ظا-[1ةلعاأ آو 191. 11, 59 (1. طلع ععاتاتك :
 ىاطات العممتزست "صحن 8عم ةطسعل 1انص - ءا هللمت
 ما-هلعطأ أ ©. 7711, 647). 104. 125. 126.
.50 ,07 .122 ,137 .586 .231 .186 ,111 .177 

75 .655 7111 

 4738. آكعرصخل- عل-لآص ؟دعدص (هل. ةطث'ا-

 طمكدس) ظا-1”ةعدأ 11, 257. 452. 17,

 4739. 1عرسقل-عل-ل1م 1-81آذسودأ 111, 2
 الا ال الا

 4740. ]1كعرمخا-عل-ل1م 11هدعل» 81- 1[ عداع

101 ,71 
 4741. 1ععرطص31-عل-ل1م ؟[هدعتم ظعص "فانل-

 هادا ململع مل- 8لعطتلل علحلاهطل 11, 202. 197, 8.
,711 .79 

 4742. ]1ءعمتخل-علحلآ1م ؟[هدعلص يعم [دقوم

 1-81 ود ةضعمطت] 117 و 520. 7و 375. "71و 0

 4743. 1ععرم3ل-علحلآ]م ظد-كداإنم 1؟هدعتم

 8ءم-عودتلةص ل1دصماتس» 8عم 8ءاائمست 8عم 0صتقن“
 كطعزاماطل 8ظعص 1ص“ و 0

 4744. ]1ععدصتل-عل-لتم 8مهدعنم 8عم 0[181-

 اجود عل (جل. نأ 1110 عاتتل "ععاتاتك 1 هت ع4

 طع 1!ةلعطت) ظعص "فاك ظظا-آفسأ 111, 392.
0 ,711 

 4745. ]1ععرص ةلح عل-للد 1طنةطتس 8عص آلهلءات-

 داطلر نلعكم 2علعط 1ءطقاألاو 5. 1عمتنوط 12علعا

 16 عرج قش 1-ه010-0 "ل

 4722. 1ءعرطقل - عل - للدم "فطل - عع - ع22ةلع

 كا-[كقعاطت ه. 8١ -1عةممطقساأ 8عم 4ةطق'ا عطوسؤتس

 ععم ةطجرسعل 111, 429. 17, 427. 37, 15
.3 ,711 .129 ,171 

 01. ظعسقل-ءلدلنم ةطات'اعطممفتس "قطل- عم-معجمةلع

 4723. ]1ععدتخل - عل - لأد كةطل - عا - "نلجأ

 ظعم "ةطل-عءا-اععمسص 1ا-فصودؤس 5-15 عممسةلك

 داعم 1طص-ءددوسلا ءاعذصت (3]. 1طد-عددوسمل]اءةقصت)

 لزءاس5 11, 185. 347. 771, 222. 400. 1711و

.640 

 01. ظعسفل - عل - لأم 4ةطت'اسعفاك 8[هلطوستمسعل 8عم

 "ا

 4724. ]آععرتةل-عل-لأد ثئلبسعل 17 , 480.

 4725. 1؟عردحقل - عل - لأم خطستعل 8عم 'ةخات0-

 ةللقط آظا1- ؟ةلعطت , دلعم آطص - ءعاموامل ل1 عانت
171,1 

 4720. 1ععسقل- عل- للم مطصعل 8عم هذ

 [ظعم 810طحصعفس ظا - "ةعاعملفست , ؟نات150' 1اطدع] ءاح
 زجهلو نادآ لاعاسو 11و. 432. 7, 409. 971, 410.

.4 .684 ,1711 

 4727. ]آ!؟عمرتقل- عل لآ خطسعل 8عم "0231

 طعم فطسعل ظعم 1[8عطلآ ظمعللا عوذجأ 1:1-0100-

 انزأ ظا- انوا ه1 - 1عمطتسا 11, 488. 574. 71و
.4 ,7711 .388 

 4728. ]1 عرتشل-عل-لتم خلجست عل 8عص 0031

 طوال كطعتاطةصأ "1و. 69.

 4729. ]1عرتقل-علحلا1ه, ؟د1ج6 خلع !عدئاذم
 0ل1ع[115 7و 0.

 4730. 1آعمقا-عل-لآص يعم ةعؤتدط 8هطح

 ةرعتمتما 71, 14.

 4731. اك عرسفل- علح للص ةطتلا هئغ 8101:312-

 عل (51. 81دلجسسات0) ظعص "فخلآ 81ندطتلا 11-

 [ععمصستمت , 0150 1[عطمزأت 1[ عضنصقسأ 5. [طقلاةلِع

 ءادصعةصآ لتعات5 111و 175. 498. 7,8 4.
.749 ,711 .4606 .285 

 4732. ]1ك عدصقل- عل-ل1م ةطات'اط عمءاعذت "فالح

 ءرت-ةلجنتومت» ظعص 11هزجودت0©7:0 (1]3. 2ع» ةطآ

 53510) ظعص "'6طعزلهللهط ظا- كمطقتت 1و
 350. 308. 462. 485. الل 2/1 1157 45

 625: 650: الللو 75: 1116 1853: 5712 619: 117

7 .335 .157 .149 ,7 .441 .250 .152 

 620. 3771و. 62. 181. 251. 285. 322. 4

.420 

 47335. ]آكعردةل- عل-لأد مطدت'ااطءنعاعفا 110-



 1ع عرت 01-60-00

 47558. 1ععرتتخا - عل- لأم 0[1ه]لجهسص عل 8عسص

 18[هزجحسصت عل ا - [عمملو1 ( 1. 181- 11012300ععلز

 كا - ولعططأ ها - ة1نوت , ناعم 1طص خطأ ةطعتت

 لل ءانتتك 1و 148. 250. 480 (تاأ آكدتنوأ 5. 1[نكآ

 آد آلا- 150051 طتاتأقه 201012 ءوأ). آكلكو 611 طلق.

 111, 218. 17, 60. 111. 226. 349, 7و 8.
 4759. ]1ععرصفل - عل - لذص 1810هططمسمت عل 8ءمد

 31354 ظءم "ك5ذ, هدلعم 180- طةسصتس لتعاسك 11,
 80 طلو. 259. 652. 111و. 122. 021. 197, 7.

 7و 292. 295. 771, 3.
 4700. 1ععيصقخل - عل- لثص 8[هطقصستست عل 14-

 ؟؟ةهرقطم1ه51, 15م 1طص- عمصسقفتلكاط لتعاسع 11و

 642. 111, 187. 77, كش. 7971و, 46,
 4761. ]عطفا - عل - لام 11هطقسم عل 82د

 مطل عاق عاد 8ةلعطأ, كلكم لطم - ءاصص019ةلعلعأ؟

 لاءاسنك 1و 423. 11و 419. آ11و 59.
 01. [[عدقت - عل - لم ' خطت ' خطلداامط 11هطمسصس ل

 ظءم - ءاسمةةاطت' ةليسعل.

 4762. 1كعرمشل - ءل- لام 11[هلجوسات عل 8عمد

 الولججتن 1- عم لفسا 1ظ:1- 81151 11و 0.

 4703. 1ك عرمفل- عل- لد خطانناصستها2 211 110-
 طوس عل ظعدص ةلحص 181- 1عنعا [!30:]1-110-
 لعوأ] 1, 327.435. 111, 114. 311. 8711, 599.
 47064. آكعممخل- علحلآ1م 8عئاطقمت 111, 4

 4705. لكعسصفل- عل للم 85-كذكأ اكا- 8 عءطضنزا

1 7 ,111 
 4766. ]1ععدصقل- عءل- لثص خطت كةلئصت 110-

 طوس ع0 عد 1جلاجم اا - خل عا اقاح1 عانس“ صح

 8عولاا 5. ظص- 8عولاناصت 11و 217. 604. 0.

28 .11 ,371 .282 ,1397 .589 .194 .198 ,111 
 ةقؤد4. 513. 711١و 4

 4707. 1كعسسقفل-عل-لتم ظاس سنع عصقست 71
.2 ,7711 .118 

 4708. آاكعمصةل- علح للص 7ءنلا 111, 9.

 4769. 1طص آكعطصقل مةخفطق .٠ كطعسو-عل-لم

 فطر عل ظعم 501عاسقل.

 4770. اكعرصخلا 117, 80.

 4771. ]عقلة عص0 81 - 8ءمعطقس أ 87و
.629 

 4772. ]1ععصتا ظءعص 2180 197, 8.

 47713. 1اطص-ءاط عدتسقل ائ. ةطاتلا هططقع كلبع
 ع0 8عص "ةلأ 8عوم 1531

 4774. 1اطدح آ[كعصتتاتطص2 امل. "ا27 - ءل- لحتتاح

 530 ظعم 1315م5“ 1

 ]عدة ا-علح للم 1127

 ةمرمعا]ولت5 111و 371. 374. 437. 17و 0.

 209. 1711و, 942.

 4746. ]1كعمقل - عل- لتس 1ةدحةن11 8عم لَ

 اا - [عممدتسفم], الان]صو 1عمعوط 1؟عدتقل لل ءادتف

.4 .237 ,771 .191 375 .228 .221 1775 
 4747. ]1 عسل -علحللد 1هددهن11] 8 عد عاأ5أة-

 طغصأ ه. 81- 1ةهطغصت 111و 431. 17و. 9.
 4748. 1آععرصخ1- عل- لآص خطت العقماسح 1طدح

 ءآأ دمتم 11و 70
 4749. 1كعرسؤل- ءل- لتح 181دلجما0 8عصح

 ءاطوموس ظا- 01ةنتوأا1 7و 54

 4750. ]1ك عرج ةا- عل- للم خاطات'اسع ذلك 110ج هنط-

 11م0 8عم "فلات 8عم "فلل - عا - ىسةلجبنل 11 - ةدح

 دنصر 2150 1طص - عوددصتا ءاعذصت (ةل. 1اطط - ع223-
 سلا عمسصت) لتءاسك 1و 351 (2هساءاعقصتأ). 11و 10.

 48. 244. 11آآ1و 210. 177, !426. 7571و
.645 ,1711 

 0. [عسصخا- ءل- لثم "ةخطل- عا - سذطجنل ظعم 'ةطلح

 1 - اععصات»

 4751. 1ععرطقل-علحلتم 81عدذن0 8وةط قطع

 ىقصا (01. كوط- ةطلعصةصل) , طع ظاتطتل ©60800-
 تلم هأ15 1و 207. 208. 71, 239. 11و 5.

 4752. 1ععمخلا - عل- لام 11عوذن0 ظدطحكطت-
 رقت 1111, 10.

 4753. [عسصقل- عل- لأم 8[هطمسسع0 111و

 248. 71و 7
 4754. ]1عرصقل - عل - لتس [|011هلبهسصتس عل 8عم

 [نذطسعل 8عم] فططخشل عد 11ءانلعلخ0 [8عم
 آكدمدم ظعص طة 0] اظا-آكطناةذنا 11, 400. 548.

 508. 7, 588. 7711و 050.
 4755. 1عطمخل- عل - للم 81[ه]ججستنتت عل 8عم

 ىطس ع0 1! ةفاطلعةرد "أ ةلعاط 1. ة. [ةعطلق مرت240عط#

 قاتادك آل 277. "1, 14. 263. 491. 711, 2.

 4750. آاكعرصفا1- عل - لتس 81هلبجست عل 8ع

 مرقم - عل- لأم "خلل - ءا - ةلجنل 15-51351

 انا - 15[38دل, كدلىعم آطص - ءاطوصقنتت لتعأتتك آلو
 10. 38. 214. 298. 398. 1آ11و 426. 527. 17,

 3506. 374. 466. "7و 513. 01, 4854. 9.

.44 ,1711 

 4757. ][ععرمخل - عل- لأم 0[1هلجبجيسات7ت ؟0 8عص

 ؟ةطل- عم-مولطسمم 11- [عقطتسر تلكم 1سقص

 ىا- [؟ةصنا1جه للعاتك 1و 481. 11و 88. 5.

8 ,971 .827 ,77 .204 ,137 .398 .141 ,111 
 (نطأ ظعح ؟ةخلطل- ع -ملجتست !1ععئاتتا) .١



 آ]طص 10

 4793. 1كطقطتوأ .٠ "ةطقحلاوط ظعم 1!ةهلطل-
 ةلاقط

 479/4. ]آكطهتذزآ ؟. كطتطقطمط - ءل- لثتع نطح

 1160 ظعم 81هزاججسسعل 151 - [؟طقأ هز.

 4795. 1مل( 7١ خطا 8ءاجع 110طةععآع
 8ظعم كقصسنا.

 4796. آكطقلأا (هل. [[طتكلا) 111, 279. 71

128 

 4797. 1اطمص - ءالطحلاا 1. عه. 4مطدت 0[1]جق0-

 7260 "ةطلهلاذط 8عم - ءالتطقلا 1711,
 4798. 1؟اطخطععجةلعاط ان. طا 8ءاجع (8عم)

 11هاجمسص مدعم 8 عم - طم ذعأل.

 4799. ]اآكطفط ءعم23لعط 11, 649. 111, 120.

7 ,197 
 0, ةطخت ظءعاطع (8عد) 81هزجهسسع4 8عمجءاطمةءاه.

 4800. ]آءطقلتجفقس (هل. ظعصم 1طقتعفس ) ظاح

 ا[ فتجفست (هل. 81- [عطقصت) 7. نط 1102ةلطجتم

 1534 8عم "ةطلةلاوط
 4801. 1[طقلطقمت . 1وذكمقفطة2600عط

 4802. 1كجبذلعك 181- 8ءاتون01 71و

 4803. 1ا؟طحلوك 197, 480. - (هرهمأ !ععامال

566 97 
 4804. ]1ءطقلوأ 8عم "فطلهلاوط ظعص [طقلقلب

 ؟ا11ج0 1طص - عام0181 ل1 ءاتتك 187 و 3.

 4805. 1عطقلوك طا - ةلطسمل* اا - ظدوتتأ 111
 181. 279. 7711و 8.

 4806. آكطحلقك ظعم نطسعل 11و 200.

 4807. 1اكطحاوك 80 - ط©لسجعذلا آللو

 4808. 1اكطقلوك ظعم ظعوتط آلو 78.

 4809. 1عطحلوأ 8ءم 1هلط 8ا-]آعهندأ 11و, 6.
 4810. 1كطدلوأل ظعم آكتنكاتآك 8ىعم 8ععاشم

 ظواطح كان عماعسم تاس , 150 1طم ةططقم للعانتع
2 ,111 

 4811. آعطقلدل 8عم ظتكاتك ظر - قنوسمقما

0 
 49312. 4طن [عطقادت "[سعلط 8عم فلطسعم

 ظواط-هطعمتبذماأ ."١"

 4813. ثطت ا!كطقلدأك 8[هاطجهمددتعل 8عم

 ؟ةطل-ءعا- صعاتاع ظ[- [هطعت الو 644. 71, 3.

.5 ,57711 
 4814. 1طصم ا!عطقاونكعأنط ان. خطنخت

 [آندعزم ظعم ةطسعل.

 4815. ]طم 1[؟طدا1لثم 7. "؟ةطل-عع-لب قم

 معمم ةلماجحم نعل ؟!-1هططتاا.

 1[ عما عط 11078

 4775. 1؟عماععاط 1سلان5 1, 199. 282. آآ1و

 5دل. 197, 509. 97, 136. 142. 158. 101. 65
 4776. ]1ععممطأوأ ال. ذات "فلث [[ه5ءزد ظعم

 '؟نإز - أ 1عممذ1-عل-ل1م خنطاث'اسسمأم 2117 قع 4

 8عم ج0

 4777. 1عؤصتتم ؟ان1ع0 1ككصفل1500عط لل عءاتتك

,111 
 4778. [طص-عا]ءعرلعاطاتع 11و 9

 4779. ]1؟ععملعرت .٠ 16 12-علحلأم 1[هلجهست-

 نعل ظعم 81ه]جوردتت عل - عا 5طعطب5 ءا- م8

 8101ج حرصت عل 8 عد "خط ل-عوس د ءاافرن ح عا '13)-ع0ل-ل10

 ىةطانناسص عاةلءطتع فطلح ءا- عدمة 8ع طماجطصقلا.

 4780. ]طم - ءالععرمعاك 1. 80هءطقم - عل - لكم

 1[1طعمطتمم 8عد

 4781. طا !ءعمعرد 0[1طقتضعاع ظعح ؟ةفوص

 مل-8دعاطل801 ظودط - كطمطتءعداتتت آ1آلظو 325. 77و

 578 (نطأ 185-كمطقمعدكب علا مرنم ظذطح 5طقط" عجن

 1ععلاتت).

 4782. 1؟عمصخلتا ام. 80:طقص-عل-لأ5 ةطاث'ا-

 اعقمزرسس 11ةلجستا10 8مم 11322328 ب- أ 1515411-60-

 لزم ثنطاقاكماتلل 11عد110 ظىعم 1طعؤطتتت» لح ءأ

 11هزججمتد عل 8عم 1810ه]عءد معد يعد كطق انذص -

 ءا هاطعمسس-عل-0ل1م 1[هزججسست عل ظعد آلتكاتأا ظعص

 'نإ][ - ها 8ماعم-علحلتص خطانا ه0طا ؟فطل-عر-

 ماجسسدتت ظعص 110]لي ةحنتت ل.

 4783. آ![عدصقما آ111و 343.

 478. [!؟عدطقجأ (!؟هدطقمت 7) آآ, 521. 71و

5 041 

 4785. 1عواطلا 197 , 278.
 4786. ]1ععواط ص1 طعصت (1[كبئطستطعمأ , آكات5طح

 مدعزطعمت) آآو 515. 521. 11و
 4787. ]1عواتوات .٠ "127 - عل - للم 1طءةطتس

 اتا -آع؟عزوأ 1٠١( ظا-1ععوطعطل) - عا ىاجرد عل 2عم 3

 8عم 1س

 4788. كاحان [كعاطتع (ل؟تاطقجون ونا 2) .اض1-110-

 لدءات 111, 258. 711, 6.
 4789. 1م ا[؟ععاطتع ؟. طحت 0-عل-لتم ثخطاث'ا-

 ؟ءلذ 1][ةردحنا 8ظعم "طفت

 4790. 1!؟عمذعاطتل 1. 11ههئآدلج - عل- لأم

 نط ةطاطخقع ةنطجردعل عم نكات“

 4791. 1ططم- ءالعطقططوم ا. 5طعصسد-عل-ل1م

 ىةطتننا ةططقع خطنتعل 8عم [105ءاد.

 4792. 1م - ءالعطمططؤم ح 8ةمأع - عل- لأم

 8عم-عجدا اة [و



 1[ءطوإتاد

 4839. زكطقلتا ظعم ة5طقطتم ظاع- '[عةطنس

 1١ 200: 11: 1119و 1538.737و 217.5:

 4840. !1عءماخ اآكطقللا ظعص-عاجتعمل1 111, 5.

 4841. 1كطحاتا230عط 131هطجحسصصعل 0
 8اعمقل 1871و 5

 4842. ]ادد اآعاطقأاا ان. 5طعضص5-عل-لتم خطاثنا-

 اجهز ذَز ططنكاتك 1880-طذس عوالم

 4843. ]كطحلاا1 9. نط“ 1511 1ءطقللا 2عم
 111١

 4ة44. ]1كاطحلاا1 رتمعاه 117, 5.

 4845. ]1طهللطاطخلا . ؟هدعتم ظا-!كطقا] ع طقلأ

 - عا 51 عر ة- علح لص 11هزبهصتت عل 8 عان 11012311 عل“

 4840. 1كطحلا 30 8ظعم ؟ةطجُت 11, 2

 4847. 1ءطقااةك 376 589.
 4848. 1ءطقلاة لع ءادصعذفصت ؟. !؟عيصقل- عل

 لكم ملا ه3 110]جوطحنتت عل.

 4849. ]آطحلاذا] .٠ ةطدت 8 [هطحصسانت عل 11-

 [[ددوص ظعد 110ه قص 0.

 4850. 1ادد اككطهلاناعقص اي. 5طعصمق - عل- لع

 قطان هطاطقم ةلجيسعل 8عد 110ه قستتت عل.

 4851. 1مل عال 7. لعصقل-علحلأص 1ةرصوكأ
 [1- 1 1ع

 48352. 1[ادرر 1اكطقصتا5 ان. ىلا ةطل0ةلاحط
 [1هوعلو ظعصص 1351.

 4853. ]1؟طحس7عاللا 17و 7

 4854. ]كاطقصكك همم“ 5هلعاتر# 111, 9.

 4855. [!؟طقتشضز2 عد 8105 هل 5-15 عرنولعطعأ
.8 ,7711 .375 ,11 

 4856. 1م كتماطا ؟. تثطاث 5310 "قادل-عءا-
 معاتلع ظعم خطأ "طل.

 4857. 1طص-عالططقضلا 11و

 4858. 1اذص 1كطقضتك 7. 4اطنات'اطمعحم كىلل

 ىعم 81ه]جبحرت 760 2عم "فلل.

 4859. 1طص-عاطءطقعطعطقلا ؟. قطن 1101ج

 ع0 "ةانلجا1ادل ظعم ختطجدعل 1:!- 1

 4860. 1عكطقما .٠ 81عزسص-عل-ل15م آنك 8 عد

0 

 4801. 1ءطقملا] ؟. "ةطلملاوط ظعم 1"تلطا-
 هال.

 4862. 1دقكلادأ 37,
 486083. ]1كطمععلا "ل. خطت 8عاس خلططمعل 18 عد

 كرست (هل. 0 ةن).

 4804. آكاطحلتا» ظا-8دعطلقلا ه. 1-181عطحألاد

 .١ ىااث 8عءاج ةطجتعل ظعم ىلا

142 

 [كططقانأ 119

 4816. 1كطقلت . [[هدعنم ظعص 10ج حصص عل

0100 

 48517. آكطقل10 (دل. ةكطفلنل1) 1111و. 40.

4 ,1711 
 4818. 1كطقللل 8عم "ة4لطد0-عاحم عات]ء 11-1 عسل

 رنعمانتا 111, 60.

 4819. 1ءطقلال ظعدص ةطا'اقدتدز "خلا ظا-آ5-
 ؟ةطقصت 77و 173.

 48520. 1طخلتل ظعم ةطائاطعوومز 111, 49.
 4821. 1[؟طقلأل ظعم كنودطقس 81- 015/1

.185 ,1 
 4822. 1؟طقل1ل ا: 111, 7.

 48283. 1ءطقللل ظعب آ1كعج10 8ظعص 110

 عم خطأ 5هاؤذم 111, 94. 97. 592. 197, 41.
.5 ,7971 .280 .87 37 

 4824. 1عطملتلد 111, 188. 77,347. 771,519.
 4825. 1[ءطقاتأد 8ع كاطا'اكددنتز 8عص 110-

 انور ع0 1:-7 مح جعرت 8-81 ءزلطقتك] 11-18 عء]علع

,371 

 48526. [اكاطحلأاج» طعم

 "خس

 4827. [ءاطدلاا 11, 283. أ ان. ا[طقلتا 8عم

 ماجربت عل - ءأا 1عطملاا 8ءعد 15هطقلع ظعم ن5

 4825. 1علج]ععمعز] اكطقلاا ظ!عدلت 71و 2

 4829. 1ءطقلأا ظعصح ثطسصعل 1و 246. ]1و
 507.579 15. 629. 653. الللو 143.

 531. 17و. 198. 204. "7و. 98. 116. 121. 5.

.3 .711,696 .6 ,3171 

 11337984 >7. ةطاث

 4880. 1كاطملاا ظعص-عا هلق اح 8ه]لعطقتا 1397و
.200 

 4881. 1عطهللا [11115-1عاللا 37 7

 4832. آعطقلاا 8عءم-عاطقموت و 6.

 48883. 1كطقلاا ظعص 1اطتخطتمت 71, 29.

 4834. 1ءاحللا 8عم 1هابقلع ظعص 81354 طاح

 لمدلا 111, 220. 87, 440. 7971, 134.153. 5.
 4835. 1كطهلالا 8عص 81هلبجس د ع0 [181-آعهبضع

 صخصت] ظم-ملطقتتا 197, 78. - 163 (7)
 4530. 1كطملاا 8عص 81هآطتا 51- 11ه هللتساأ

 طا-دلعاا 17, 569. 771, 2
 48837. ]آ!؟طملاا 8عرد 8عولتا عم ؟ةلططل-عا-

 ستتم ظوة-ةزماتلطا ظا-فخلعازدط 131 71, 5.
 4838. آاكطقلتا خطت 5350 1*هردلب [8عم آعذح

 دات] ظعص ىلجسصتعل عم آعطاط 8(-1ةهعطاتاا 18!-

 م4هلةل51 17و قوق

71 



 غ2 "

 تت وة و سو ووو وص وس مس

 كلنان'العات عاد

 عم فات 8عم-ءازودنقوتزلت1ا 2411-1802 5-1825 عادات

 1-12 ةطنت 8ا-آكن11 ]1ظ1-81ععاعطأ اهضا-خص لةللتكأو

 ؟تان1560 1اددد آدز]جج2 لا عءااتذ آو 292. 11,110.420.5

71 .600-:527 .491 .37 .2447 .107 .89 ,117 
.053 ,1711 .297 .294 

 4889. 1طحإإةلطأ ؟. خطت 5هاعتسخس [[ةنتنا

 طعم 81هزججسساص7 عل اطعم 11 ثطللت.

 4890. 1[؟طقإإةلآ اكا-[هدعنمآأ 11, 220.

 4891. ]!؟طحاإفذ( 81هزجهسسسسص عل ظقفتس 8[1عملت
7 571 

 4892. اكطمجذلا .١ 31هابجصتسعل, 1[؟طقجتلأات

 لاعاد - عا فلبسعل ظعم 1

 4893. 1[؟طقجوةل ظا- [[ةعطخصأ 111,

 4894. 1انم-عالءالقجزتت4إ 7. خطت "؟ةلطلدلاقط
 هد. ىفاطدت 8ءاك* 10ج حتا 0.

 4895. ثطت آ[كلدفعأمسد فاطلحعا-طمستل 8ع

 ؟ةات0-عا- 5212 1, 220. 11, 567. "و. 209. 3.
0 .577.695 ,717711 

 48و. ااطم-عالطخمأم ؟. 13]-عل-لآص ةاطداث'اح

 اوددم فلات ظعص كمز عاد.

 4897. [طقمأمأ ؟. خطت ]هدم انا-1كط 1

 4398. اطقم ءزآأ .١ خطانا جهكدم ' خاآآ 8ءعم-

00 

 4899. [عطعتلطحس 1. 1عماط-عل-لتم ىاناث'ا

 اعط عزرع ة1هزجهسصت عل ظعم 101ج هرتحست 1٠

 4900. ىلطنان'العطعتمع ١ ؟؟ةةصت-عل-لتم خانان'ا-
 اء عأ» نط عل.

 4901. ىذطان'اطء طغت ىتلجبسصتعل 8عد 1[ةدقكأ

 اذا - [عمموتسا 8!- 8ةلعابفشمأ] 5. ظا- 1هللعفمت 11و

.661 ,711 .4 ,3871 .140 ,111 .1806 
 49002. ملت لءطعتمع 1!جهنطاحلادلال 8عم 8لت#-

 انعاخص ظعص 1”هلطلحلادلط 1 - [؟طقمزآ] | -1هاذح

 طقصت, طمصم عع 1ةسام ءمعص هددت صحأانك ءأ لانه

 [طمزد 31هل13 ه5. 381عهاذمُ لأعاسك 11, 39. 17و

644 ,5711 .441 ,71 .178 
 4903. ىاات'ااعطعتم لو هع اطعم ل

 اذا - 1[عمحك عجبا 111,

 4904. ىئلحت 'العط عت [ 81ه ]جهيدصطست عل عم ' خالد
 هرع- ملجسمم] ظ5- 5ءاتطتتا 11و 3

 4905. م4ىاطحاث'العءطعت 81هزجوسصت عل 8عن ىلع

 دع0ل 8| - تطقفودةصآ 7و 02.

 4906. خانت الءادعأ» 81هليجسصتت7ت عل ظ8عص ' كلآآ

 [عم 1[هابجسصات عل ظعصم 1عكطخلتل اذا - 3[عونعامآ

 اثا - [د(هطغصت, ؟ناعو [7-8:2ةطأل لن ءاسد آ11آآ, 3

 ]طم اكلطمإلاد 1130

 4805. ]اند اكطقللا» 580- طعطعطو ال. الند

 هل-لاس ةىطت'اطتطعسخ 1[هطجرستل طعم خلجبس ل.

 4(قق6. 1عكطحإتط طلسصعفطلع ل. لعافل- علحلتم

 هء. ةرلعسصد-علح لقد 831هالبجصتصت عل ظعص ؟ىةلاد0-عءرن-

 نلجسممس عم 0 مدور ح عا 7عزم-عل- لأم 1[ه]طجحس-

 نعل 8عم "ةطلقلاةط

 4807. 1عطحإلاط لخضصت' ظد-كنلانن 11ه]جهنتت-

 ضعلاطخسص اىآ,

 1 9١ءاطهإلاط آككمألت [لآو .4808
 ؛809. ]كا هإا1اط واط خط عضاأمت 7. 5 عزت ة-عل-

 لتس 11هابجسسصعل ؟ظ1-آكطقإلا» 1ظةطع كل عمانامت.

 4870. 1كطحإلا) اس عادعأ2] "2. كلا 7هلكفس

 موخذ الولجبوذ 8ظءدص فلل
 4871. ]1طقإلا» 1-81[ ءداك 1. كاطعرسع-علح

 هزم 31هزجحسصص عل ظعص 1ةلتصت

 4872. 1و 81-آتعسصعلا الآ, 18.

 (878. ]عطه طه ةمعط 111, 367. 7
 4874. 1آادم - ءالكطحإلاد 5. اعطهإلان2نلعط ان.

 3لماجوت- عل- للم 11هزجهسصمس عل ظعصص 1اد"ةطتلم

 4875. 1اطم-عءالكطمإاط .٠ ااذذص-عل- للم 81آ0-

 طمس عل 8عم-عااذاطهإلاد ظاحاطحعمتإاا آو

 48706. 1ادم 1ءاطقتلا طقتضوتن .٠ لعامل  عل-لكص

 3110زجهرست عل ظعح كاست 0.

 4877. 1ططم اكطمإتا> لعطر» م. اتا -لاطسما

 1”ملعاطر عل لام "0اطسصخم ظعم ثلل

 4878. ]1طم-عالعطمتلاد [كقفتصس ال. 010]ج1-علح

 لم 11هزججسص يعل 8عد-عاا طق آ[كقمتات.

 4879. ]طم ةكطقإتاد ظمحال ل ماضجتم .١ ؟كلقح

 هلدلتس ىاطات'اطجحكدم ةلآ ظعمص ج٠0

 4880. كل آكطخاتنس (؟[ةلتص 2) اكا-هلاخطت

.711 .906 ,37 
 4881. 1عطقتتسآا آ111و 7

 4882. [ءادمات" ظعم 81هلبهسا1 عل اظه-ا[ةذح

 اطارات 177, 2

 48883. اكطحلال .١ ؟[ةاقلأل

 4884. [؟طمإإ(ةط ظعم كاحا'1عةماس اظا-آخهح

 مططتووما كم ظتمسا الو 251.487. 71و 123.1.

 88د. زءطمإإ لد 8عم النمانت [انص-عاقصاطل

 ناد عمرسسطأ 11, 464. 111, 530. 9711, 686.
 48860. كادت 'العطحإإةلط خلجرص عل 8ع 'خلأ 8ع

 ةلنلداتلمط اظا- 8دعطل.أل1 31-1هلجس 1197و 546 ناك.

 4887. كاطن'ااعطماإإةلح آد "خلا

 اذومد-عازطجهصسعأ] الو 4

 4888. كتكطت'!اءادحإإ ناد "ندمت 8عمح عال ههدم

 13 رع



 1ك هز عمل1

 4920. 1كطنلاطع ظعص 8[ةطستتل ,

 11مم ةصأ لتعاسك 111, 9.

 4927. ][كطلتلطع ظعم 1810ه]طجهصضتا0«7 11 -

 ىثصخما [آ1و 413. 10, 400. 71, 127. 711
.4 .822 .682 

 0. 3[هطحسسعل 8ظعم لوتمع ظ8ا- صوتا.

 4928. 1 لطتلطع ظعم 8[هطمرتتات ع0 :1-11311-

 هلال 7, 194. 7711, 59
 4929. ]1كطتلطتتان عع ظعم لعامل - عل-لتم ادم

 تطرد عل مةمطق آلا و 555.6

 4930. 1كاطتلطسضطخلطل ظعص "ةطل-ءاداونت؟ ظاح

 اك[ تصاعداقحلا 5. ظا-11ءماعدا عرأ 11, 204. 440.

 111, 456. 177, 222. 71, 48. 241. 476. 71و
.6 .797 .745 .085 .0603 

 4931. 1ط٠ص 11011 1.

 طعم اعطتلطل

 4932. 1كطنادك ؟. ةطائئالجهمدم "ىخلأ 8ءعمد

 قلاع

 ظمورطخم - ءل- لكم

20 

 4933. 1كطتلذإت ؟. 'ةلف- عل - لثم اخلأ 8عم

 81هزجحرس نت عل - ها 1ععتم ق1-عل-ل15 101ج ق0

 عد "فةاتانذل.

 4934. ]آكطت“ةلكت .٠١ 5طعصقم - عل - للص ثانات

 عزك 81ه]بهانس نت عل ظعصم فعل.

 4985. خطت ة[؟طنتتةمط 11002-1عءاأ آ1آ, 55.

 4036. 1[عطتعمألاع طعم ةصق قلتد 111, 8.

 4937. 1كطتوقمس ٠١( [طقوج و ةصت) 17. ؟ طحنا

 معمم [طصةطتصس ظا - طق و وةك

 4938. 1عطماد21 111, 3.

 4939. 122003030 1:0-آ ءعطاعتا 71, 7

 4940. آكطمآ[ذك ظعص ج02 111, 79.

,17711 
 4941. آ[كطمزرو ظ![عمل] "7. 520 0- عل- لأم

 3[هاججرت مت عل ظعص 11جكدص لقط.

 4942. آكطمزو 1853812 ا. كطعمصتك - عل - لكن

 831هلبجسد د عل ظوط - 61

 49483. 1آ؟طفز ةلكأ 1!-8دالعطت 0", 9.
 49و44. 1كطمزو عةوسض5ن د. [عطمزد 11 هليميست ع0

 طنصسؤذ ؟. 81هزججسا76ع0 ظعص 81ه]بحنت126ع0 1ك! -

 18536121 اظا- ظداعطختتا لقد - ل دلعاوطاط عت ل1.

 4945. آكطمزهمخلعط '. 8[هواناج - ءل- ل0

 31 نداوأخ 8عم اطنكسأ اكا-8 نل5عاالأم

 4946. 1كطم]ه230عاط 0[83هلجورا> 126013 185-

 ةزادزج لذ, ك؟ئن1جم 1"نصلانلعلتا] لاعات5ك آالآو

 4947. 1طمز عملا ال. 8ظهءعطخم-عل-ل1م 1ططاذح

142 * 

 ما !اعط عآل' 1131

 4907. ىطنئتاطعطعت» كءعامسصسدح ظعص "فطل-عا-

 طقلبت ظ1- همطذس 111, 220. ح 8عم

 ريل - طق 71و 1

 4908. ةطئئالكطءزرخ كعافصم عم 6183-

 وفتط ظ1- ![؟ةلعتافطاأ آآو

 4909. ىطتئالطعتع ك5ءاممصصو عم 1ةصدقأل

 معمم لعسفتو 0101-1ع300ع51 197, 419. 71 8.
430ْ 

 4910. ىانث'العطعتس ؟كدهطوفق ظعمص كةلتئصس اا

 العصعمت [اكا - طصصخساأ] 11و 83. 7115و 50.
 0طتنأ هممم 538 لسكوتع اتسع هىاغ كطتت ”ةلمعوو

0000 
 4911. ةطان'اطءطعتع 2610 ظعم 80135 1, 0.

 4912. 1810113 1آ[؟طعتم- عل - لتم كتلاممأ 110-

 اطحصت علقو 11 م"ةعءءعمام“ آآو 12. 17, 2.

.9 ,71 

 4913. 1؟طعزرن- عل - لتم 8عم خطسسعل 8عم

 ؟ك11 81-'01ءاصماأ ظا-1”ةصئلع ظ8م-ظ8مطلا 11و
16 ,711 .357 ,117 

 4914. 1؟طعت-عل-للم اكا- 8ءالتدآ] ]1و 4

 4915. 1عطعتم - عل - لتم 1[؟طتلط ظعص "صوتا

 اظا- 'هجنأا 1و 505. 111و 76. 326. 477. 17و
 77. 527. 7 و, 190. 481. 8.

 4916. 1كطعأع- عل- لأم ظعم 1[ - هل - لكم

 آظظا- الذمز» 81- 11علعمأ 71و, 7.
 4917. 1آ[طعئاطحسو 11و 00.

 4918. فطن [؟كطعااطحسم 7هطعأ» 8عم [[ةيضاد

 [موم 500080 ظاع [آهسضاطت ظظا- ظدعطلفل1] 11,
 591. 7” 119. 7111و 4

 4919. آطص ىطأ 1[طعئاطمسمو "ل. ةطاث 8ءاغ

 ىتليردعل ظعص 7هطعلا“

 4920. 1كطتلط»ع 8ظعم '"ةطل - ءا - اعءعتس 11و
.1527 

 4921. اعطتلطتا 8عم ؟ةطل - ةر- 0

 18:0 - طتصعوطلبا ظا- 201 1, 489. 11و, 3.

,711 

 4922. 1عطتلاطع 8ظعم خطأ عام 8ظعم ةطح

 1ع0 71و 0

 4923. 1عءطتلاطع ظعم - ءاطقلا خ1 - 2عاوسز]

.845 ,7711 .25 ,7 
 4924. ]1ءاطتلطع ظعص !اجذه اظا- ا[كمرستتلات لأ

 معالا 7, 13. 711, 4

 4925. 1ءطتلط» ظعص - ءالعخلت“ 181-80011051

.501 ,111 



 15119 0111- عاد اجت 115

 4970. ]مذا 2ةفلعط كح 1مم - ءالبتمذلا ه5.

 1طم-ءالعطتمفلل . فلآ ظعص ثستولاوط - ءأ

 [1ددوسس لعاعطأا 8عم ؟ هلك

 4971. 1كصمفصت .٠ "12020-عل-لآذد طن علذ

 1آهدقأل 8عد 1طةطتسس - ءا 0]213-عل-ل1م 4ىطاث'ا-

 [عل3ذ 1وردحأل ظعم 1طعلطتسمت - ءا مائل اعقعتس

 1[1ةرتجو ظعم 11ج

 4972. 1كمل01 .٠ 13]-عل-لتدم ئطائجاتسم

 27610 8ءم-عءازطمدوم 81- ؟عمبعم] - ءا آله لهنا

 8مهرم 1ةزجفاع 11-1501

4978. 1001 197, 7. 
 4974. ]1ك45ذج1 .٠ ىنطاتئاجحكوص "فلآ 8عص

 [1هرت2و - عا ةطاث'ا]طمكوس 5. قطا 13:18 110-

 طمس عل ظعم مه

 4975. ]1151 عدصتتعاط الو

 4976. 1 ةص-عل- لزم 'فادلدلاوط 111و 2

 4977. 15 ةس-ءل- لد خلبسص عل عم "ةاتل-

 ءرتدعداال ظ8-1هاعطقتت 11و 0.
 4978. 1ك ةسص-عل-01ج خطت: هانت 4

 عم 1طعقطتس ظا-[ءعحصفم] لو 251.
 4979. 1ءجوس-عل-لتم خطت عكدصتلم ظمأ

 [كفانا» ظعم ظسصتعس "0 صدمت» 181 - 1(انلعذصت 81- 1"نح

 م”ةطاأ 111, 386. 404. 17و. 541. "7و. 014. 71و

2 .418 .164 .125 

 4980. 1ع ةسص-عل-لنم ظ1-آف11 197 2

 4981. 1كجكذس- عل- لأم [عةئاصسص 8عص ثكلبح

 ع0 ظا-1عسصفلا 111, 390. 17,
 4982. 1س ؤس-علدلنم ىطحن'|]عةمتس [ةصمأا

 طعم 81هاجهيستت عل :8[-1هلاجت ىا-1عمتصت] 87و

 4983. 1ك ةس-عل-ل1م 1ع؟ةفاسصت 8ظعد آكطق-

 انا 111, 453.
 49384. 1كسؤص-علحل1م 81 [هزجهصسحصت عل 8عم

 31ه]زججسصرد عل ظعم ةلبصتعلل 1-81كةلعأ 8-181ه]لءطقتت

ِ .0 ,7711 .481 .122 ,3171 
 4985. ]عل قرت - ع0ل-1 اتا-0 نس (ىراوزذالا#)

57 ,1 
 498. 16ج ةسصن- عل لزم 8عم كطعصت5-عل-للم

 اتنا-[عطصوب جنوبا 11و, '
 4987. 1ص -علح لأم آكتكانك 8ظعفص [؟[ةكقنت

 رما-[[هوعزمأ 8م-طظشست , انان1صم 1001 42

 لزءاتتد 1[, 171. 11, 204. 111, 307. 458. 71و

 239. 347. 407. 711١و

 4988. 1كسؤس - ءاد محانلااع ىططاتئاسص عمفطتط

 هادف طوتعتطت ه. ةطددلمتطت 11, 142. 9711, 656

 1ع مط 10012

 رام 8مم 1عا3مل- عل- لأم مىلجسصتعل - ءأ [طةطاص

 عمو "ةطلودتلقط 8عم . "فطل- ءا - هزت“
 4948. 1عخفطت ها- [كطمز أملك 7و 508.

 49/49. ]1عطمزات 5. [؟طمزا 1[ععمصخقما 17. آكع-

 رؤل- ءل- لزم خطانا هذ 3[هاجوسمت عل 8عد "فلآ ع

 ةطاننا ه4 11هاججست عل 8ظعص "فلل
 4950. 1[مصلعستع ؟. 6طتوذلط - عل - لثم

 ]عم [1هددؤتس - عل - للم

 4951. 1طمدطسةست 8-81ةدا 111و 149.
 4952. 1كطومودعععب ه5. 810118 1؟طموعأال 50.

 11هزبورددمد عل ظعصم 1"عزذست

 4953. 1؟طمصورعم 11آ1و 7

 4954. 110113 1[؟طمو»عرب 11و 12. 13. ]11و

 375. 381. و 559. 71و 20.179. 3706. 7

2050. 

 4955. 110113 1؟طمو"عك 71و

 495060. 1طمورنععوب 1:0 - طءاطاعأا آو 9

174722 :142 137 1[ 521 219 71 ,11 
,466 .347 ,77 .540 .311.510 ,197 .278.575 
02000 1711 .411 .27 ,71 .601 .483 

 4957. 1طمورتعرب 8يطستعاوتلا 197 و 41

 4958. 1[عطمور" عرب 185- 5زافطتو ل1150 86-

 وزو ءد-فهزاهطجعاشتم (هل. 5حجاهلجكطقتسم) لت عاتك

.4 ,11 
 4959. 1؟طمومعززلوطقطا

 ىطل-ءا-اوسصتل 8عم "سل
 4060. 15و نة نعدرت] ؟. ف4نطت ظءعاعع ةطح

 ردعل 8ىعم 18[هزجوسص 72 عل - ءا 110831101 - علح

 ل1م مطت'ا صمد دج وعل 8عد خايسصصعل 8ا-11ءاكلتت.

 4961. [طمت ةععوسصذكطقملا 111, 7.

 4962. ]1؟طمتذوجتوا 1. 5طعسصد-علح لأم فلجح

 رحعل 8عم 1كطولاا - و. 1طد - ءالطمال377371
 هزتطقتطط - عءل- لثتم خطأ ةطلحلاوةلط 0

 8ع كطغعمسو - عل - لأم ثطجمت

 4963. 1ادم 1عطمدعزرتو 7. خلطات 8عاعع 810-

 طوس عل ظعد 15جلع

 ؟. طفت 5-ع0-ل10

 49و04. 1ءاطتلذجا 1[8ندادأذ ]11ص 7

 4965. ]لطم [كطسمة مك ءاط 111,639. 1711و

7103 

 4960. 1عنطغطأ "لو 3.
 4067. 1كطضكت 1طعؤطتم ظ[عملأ "1و

 4968. 150لذصآ 17و 205.
 4969. 1كنالفجآأ .1٠( 1كدلاةجأ) ل. 5طع5-علح

 لأحد خطت "ةطلحلتاحط 11هزجورا7 عل 8عد 511“



 1آعمأط»- عل- لح

 5009. 1؟هدطقزاس»د ام. ةطتئاكونط 181ةلجسات ل

 1آ86عم-ع]05هعاض.

 5010. 1عموطعتس ا. ةاطت'ا]عةمتس ؟ةطل-عءا-
 اعراس 8ع 11 ةمنط.

 5011. 16555 عم 530 ظاح7]1ج301 111,10.
 5012. 1205513 8ع آنئاعذ 85-11 هلطغانل (ة

 8181 ءاعل) 1, 589. 111, 95.98. 399. 619 طاق.

2 .151 .132 375 
 5013. 1عمداتتك ئلتدك ةداعت”ةعالأصه6© 37و

1 .132 

 5014. 1عوإط-ءعل- للم 157, 29.
 5015. [آعمإط-عل-ل1م خطت "فةطلهاتوط 810-

 طفت ع0 ظعص 11هطقسستتع0 8عم "صدقت 18:5-

 كةلئطت] 80-طزس عوداطلعت, ؟دلعم 1طط كتللةذص لذ ءانتك
52 ,37 

 5016. :1عمازط-عل-لآم 'خطل-عءا-]طءعسسص 8عم

 "مطل-عمدطت» 8عم ة1هدتع 5. 8ءعم-عاصم083:9ز1
 8ا-8هلعاطأ 1, 421. 496. 11, 142. 148. 58
71 .757,629 .185 ,137 .085 ,111 .648 .524 

.092 

 5017. 1عماط-عل-ل1م "هطل-ءا-طعرتسص 8عص

 1طةطنسم ظلدلكاذمت 1, 209. 797, 842. 771,
 5018. 1عهأط-عل- لأم فلجسعل ظ8ظعم 011"1-

 هللقط ظ1-آ[عدمداتسا 1871و 8. 1
 5019. 120ه(5ط-عل-ل1م خلططسعل 8عم- عالج هموم

 ظعم-عءااعذات 1111و 6.

 5020. 1؟0(ط-عل-ل15 'خلآ 1-11[ عمجذصتأ (181-

 1[نمكشما 7 111, 528. 7711و

 5021. 1عهازط-عل-لآص خطلت 8عءاج» ظعص ةطح

 ع0 عد طوخكمس (ةجوم 7) 81- اكعصعم] 12-

 7261101 111, 623. 7و 26. 871, 1022 711,
.5 799 

 5022. 1عماط-عل-لذم تطل 8عاج» 810ه]طجمسد-

 ردع ظعص فططسدعل ظعم "فلآ 81-181عءاءلل, 1م
 ائا-آ[عمداولةصت لتعاسو 1, 244. 11, 397. 111, 0.

 1179 197. 7و 369. 471. 489. 5.

 5023. 1عماط-عل-لآم 1ظ8-1هلعطأ 7. آعماط
 ءل-ل1م ؟"خطل-ء]-!ععداس 8عد ؟فطل-ءد-صاتل

 5024. 1عم1ط-عل-لآم ىطانئاطجوكدم ؟ىلأ 8ع

 131ه]جبوسصت عل ظ15-1طازذطأ 11و 0.

 5025. 1عماط-عل-لتد 1اطرتةطتست عد خلت 18!-
 جلزوأ 197, 498. 499

 50206. 1عماط-ءلح لزم 5عووجتل "عن 8عم 110-

 اجهستدت عل ظعم 0عز0لةلاوط 80-121هدعتمأ 125-53-

1013 1511 03111-65-8 

 4989. 161 ةص-عد-ونصته 1. ةطان'ا]عقفزست

 1هرد دن11 ظعص 1101ج مط 0

 4990. 19وةطعذم] 5. ظا-آ[كج73 81-1561

 ؟. مط ]جدددص هلت 8عد 101110.

 4991. 1ةوجةستا [آ1آو 2

 4992. 1كمطرنخ 5. ةءزرد-علح للص [ا1-181عهطة

 عا 78 ءزرت-عل-ل1م 181هلجحسمت عل 8ع 1101:813-

 ردع0 , ؟ن1ج0 1-11كمط13 لن ؟اتتك.

 4993. 1003و ال. ةىطئئالونندز 1س

 8مم 15181.
 4994. 1طص آ[عملخسم ٠.١ 11017311ه]ج-عل-ل10

 فطاث 810ه]جحسسدات عمل "ةط0دلاولط 8عد ملجسصتعل 2م

 1101ج هردتت عل ح عا 516125-ع7»0-01 40

 ععم ةلجستعل 1101200-111ع5أ.
 4995. 1عهلطقك 7. خلات 81315 "0سم 8عم

 110ه]بوردتت عل - عا مادا 41031135 1 10

 8عود

 4996. 120051 ؟. 8هرعادقس-عل-ل1ه 11012817-

 1160 طعم 81هزجحسصست عل 8عم-ءالعطت ط1.

 4997. 1عهليث15 7. ةطاث'اططجمودءعت» خطمعل

 8ع + 01

 4998, 1طص-عالعم]] ؟. [8صحآص-ع0-0ة1015 خطا1ث1-

 !ةرندز 18 ايرئاد ظعص 1هةلخ

 4999, 1عم1ز1 5. لعصفل-علح لتس ىاطات'اطج ةنوص

 (31. خطت طمدعتسر فات 8عد آلكتكاتأ»

 5000. 1ظصحتخ آ؟0ه131 71و. ك4.

 5001. 1اذم 1عهاءعئامط ان. ةطدثلا ةططقق ةطح

 ردع0ل ظعم 10ج هدا ل.

 5002. 1عهرصعتا ظعص 7610 ظا- خدعل] 151-

 1ك 111, 04
 5008. 1عمر"عوطت الكر 585. 197, 10

 5004. 1كم الطتكأأت ؟؟. 5[ه]لجهسصت عل, 0

 1كم م1111 لن ءانتك.

 5005. 1ص 1[عمرتجلا 7. ةططاث 1ذاجذلع [طةطتت

 8ع آالاثكاتا.

 5000. خا آعمرنت 810453 عم 1ةض11ع 192-

 2,ءادآل1 111, 626. 628. 629. 711, 2.

 5007. 1عمضاساتا 7. لعصفل- علح لأم ةطاث'ا

 ؟هلططاتذك ةلجرسد عل 8عرد "0مدورنن ح عا [عقفاس 0

 310ه]جهردحتا7ت عل - عا كطعمسد-عل-لآص ىلا '؟خات0-

 دللقط 81هزجبمسص ع0 8ع لبنت عل.

 5008. 1؟مر# - علل - لزم 1هابقلع 8عم عامنا

 6-20 ءزاعم] [1؟!-8هد ءاطت] 11,
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 5039. 1عماط-عل-لأ1م 8[هزجهمدرت عل ظعم خلع

 ردعل 8ظعم فل ءل- للم 31هابهسمتعل (ةا. ؟ةلث)
 سم - [وطععةصت ظا- ظلم ل1 51- 1[ءائاطعأ 1و

 255.298 8362. 11و :44:152:580: 177! 56

7 ,71 .2447 ,87 .4714 
 5040. 1هؤط-علح للم 381هزجه مجرد عل ظعم خطجح

 معمل ىظا-1دج عع (هل. 8ا-1[هسععس) اضا- 0[ ةعطتضا]
 111, 198. 7711و

 5041. 1عكهزط - عل - لأم 11[هابهص ص عل 8م

 316ع5د 5110 عم 1[دلجرما10 8عم فخطتآ'ا[دالج ه15- هز

 مذلأ ظ1- [عفلت ظدطحكطما]باعقعر 0150 1كمأط - عل-

 كلم هو - ةزسؤك ظا - 1عذلا ةتءاسد 7, 191. 0.
07 ,57711 

 5042. 1عهأؤط - عل - لآزم 11هابوصت عل 8ع

 31هاطجحسدست عل 81 -1عمتاجل آكآو 376. 7, 7(566).
 61. 81هارجسهسع0 ظعم [ةخهؤط-علحلنم 1-81آعدتلت.

 5043. 1؟هأؤط-عل- لزم 81هلجهسس د عل 8عم 110-

 طممسس عل ظع-ظقمأ , 150 ظا-1ةطاقمآ ©0عم0-

 مدتمدتاد آ, 302. 11, 329. 111, 7 (8عم [ةلطجسات0

 مرنم ظعم 8[هاجوسسمدت عل. 438. 177. 76 (دنطأ 815-

 رحاخل طحتمات5 "ععاع م0 8[هزطجحستع0 1ععتاتت7). "7و

.190 .188 .180 

 5و4. 1عمؤط - عل - لزم 8[هطمسصتت عل مع

 را لعل1 طا-1جمالعا 7, 570. الآ, 87. "7115 0.

 5045. 1عهأط - عءل- لأم 181هطحسنت7 ع0 8عم

 آلولجوُم 85 - 5نءفصأ 11و 245
 504. 1عمؤط-عل-ل1م 8ئكذ ظعم 810هطهنت-

 نعل 82-81 ةاطعاكأ 7و
 5047. ]1عهؤط-عل- لم 81نعخ ظعم 18[هطجهصت-

 عل 81- الكئصتما [لآو 155. 11و 400.

 5048. 1عماط-عل-ل1م 1 م-ظفمأ .١" 1؟هأط-عل-

 لم 11[هزججمدس عل ظعم 81هططهست ع0 1:-8ق21-

 5049. ]1عهأط-عل-لأم ظوطحكطتةقاأ ؟. [؟هاط-

 هل-لزم 31د ل 8عم 11د.

 5050. 1عماطو 111, 50.

 5051. 1عماطأ 19, 530.
 5052. 1عماطتب ناعم طةفاطدق لعاعط1 للعانتك

0 ,111 
 503538. 1عماعتزطو ظعم فلجسمعل ظعص 50-

 معارج 81- ظهاعطقت آ1طو

 5054. ]طم طىلنآ 1عماعتطو ا. ةطاث

 زجهرصرد عل "ةاطلدللدلط ظعح 8105الطت.
 5055. 1عماطقووألا ةممود [ظعم "فلطل- عض
 ممليسحم 8عمد-ءادعوسومل كا - [؟طمدخك] 111, 0

1310- 

 [عم[ا- علل 1134

 موا ظادازا 11, 409. 611. 111, 377. 197,
 ؛76. 97, 9. 14. 15. 71و 40.

 5027. 1عماط-ءلح تم 1-81آجاهطخمت 111, 438.
 5028. 1عماط-عل- لزم ظا-1111 9771و

 3029. 1عمزط-ءل-لأم ىطنئاططعت» !1هزجقتم-
 رحمن مجعد 8[هزججسصص عمل ظعص 11013121260 (ةلع
 مم ةطقداانل) ظا- كا عزلطممس (هل. ي1- 11 عزل طقتت)
 رع - عمرصلات 1.0 - متسعدطلبا 1و 371. 387. 415.
 457. 11و, 44. 60. 5393. 436. 541. آآلو
 141. 548. 617. 1397, 61. 104. 144. "7و 7
 351. 5239. لاو 5711, 045. 005

.754 .684 .080 
 5030. 1؟0[ان- عل - 015 ثادات'ا اعط عا" 1م ق4اطآ'ة-

 ةوكلل معد 12وطتنم 11-11 ءاكلكا 11و
 5031. 1عماط - عل - لتس ظا - [كلفمأ ال. آكم!ط-

 هل - لزم حطو - ءا - زعمت ظعم !طتقطتستم
 53089. [عمؤط-عل-ل1م 11ةلجستت ل 8 عض 11و 0
 زجوم 13[هواناج ظوطع ةطتصقما 1و 109. 9 (نطأ

 311هلجل10 مد"ه 81[ه]ج صح تن عل 1عععر لانه عذار
.3 .102 ,111 .2609 .229 ,11 .425 .3830 
 201. 17و 12 408. 499. ع”, 185. 9.

 171, 16. 171. 397. 515. 11و 0
 50338. 1عمزط-ءل-لتم ةطنئاسعةلأ 115 0

 ممم 31هزجحيمت عل هم - لاس ةطانصا آو 470.

 5034. 1عهزط-علح لأم 81 81ءاكلكأ ؟. 1كم!

 لد للم 131هزيجسصصص عل 8ظعم فلجس ل.

 50395. 1عمز-عل- ئه -ظا- 1ع[ ظنصأ 71و 1

 5036. 1عماط - عل- للص ىلنات 4
 ىطقولاولط 8عد 1381هزجوسصسص عل ظعم ظنسصعم مح
 ركن 81 - 1ع عطخلا (5. ظواعطتل17) 111, 445. 1و

604 

 5037. 1عماط - عءل- لزم خطا“ 1ص
 ينو - كا -زجيمتعلع [ضوم [طءةطتس] لطم 5ءطاص
 مز -1ةططتات 111, 56. 59 طلتك (تلطأ ةاصمع لانطأ0
 8. 1عطواأو دصصتص 669 , وننم 1آعمأات - عل - للص
 خطت 11[هزيدست عل ؟قا0-عاد]جهلبلع 1طص 5 عاام
 نتماان115 ءوأ ور, ©1111 38200 582, 0 ماطاث 810-
 جنصتصعم "فادل-عءا-اجهلجلع 8عم "ةاط0ل- ع ةلجسقم
 لزررر عادم هطتناب عمصحصت ات ه11). 599. لو 9
 0 خطت 81هزرويستسعل ؟ خطل- نا - طهطلع ظعم 'فطلح

 م١ - مماطسسمم 181- ]ةططأا.

 5038. 1عمزط - عل- لأم 8310ه]بجهسسعل ظعم
 ءلرل-عو-ددصعل [8وم ةطل-ءا-]ءفلت] 50-1:5ه-

 طخات 11, 314. 4314.



 آم]ع قصت

 5079. 1انم آذل .١ ةطصعل ظعم 181ه]جهسل-

 2160 8ءعم "فلل.
 5080. العاقول .١" ىطتن'البقعتس [1طةاقل-

 اذ 8 عر جم

 5081. آطقصسنتت ؟. 11ةلجستا ل ظعص '0اطصفم.

 5082. 1طص-عااوصتموط 7. خلطات 11315 "0508:

 18 عرم- عال اطت 11.

 5083. 1ةلآ .٠7 [كعسقل- ءل- لزم 8هدعزم

 طعم 81هزيهص7ت عل ه5. مماتاتك 81هطمسمصتع0ل 8عم

 1[جلعاط» - عا 31هداتاج - عل - لأم 1310هلبمستتست عل 8ع

 5ةلقط

 5084. 1آعخلطت آن" انذتأ 771, ةقأ
 5085. آهات 1-81كةهعاوساتص]ا 11, 2061. 111و

 2آ106ْ

 5086. اططم - عار ءاططاطقم .٠ ةطعسمو - عل - لام

 فاحت "ةطلقلاوط 81هلبجسصست عل ظعم ىطسعل 8عم

 "؟ةطل-عا- 31.

 5087. ارعاتأ ل ظعص ظمطاأ'ه 8ا1- [[ عجذمامت

 كا ةسصنس 111, 304. 197, 50. 77,
 5088. عالق اا - ةلتطوجدلاوو ممعاسم آلآ

.205 

 5089. 1طص ثطآ آرعزامف 197. 390. 7.

 5090. 1رعئاط ظعم 550 11, 378. 17و 7.
 5091. آرعئاط ظعرر 8وقرعع طعم 5عووذمس ظاح

 [كطورةعذسأ 7و

 5092. فطئئااعازاط دع طعم 81ه]جهسصدسص عل

 (جل. ظعم "0صدفس) 8عم خلط عل 5-18:5ةم مسعف ل1

.45 .428 .352 .207 .171 .51 ,11 .120 ,1 
 5500 205- 07 ظلال 7202 125 4411 (5) الماك

 0(78). 292. 353. 544. "7و 362. 410 (7). 5.

 462. 465. 71١1و, 71. 388. 389. 0.

 5093. اعئاطلط 1. ىلا عقعتسم

 18 عاك“.

 5094. 115ذص - عل - لزم 81هزيمصتا7 ع0 8عمد

 "؟ةطلحل1هلط 1طص-ءالعطمإلاط هاحآعهعبطأ 117-11 عدا
 1و 164. 307. 391. 11, 94. 1111و 305. 7.

.46 ,771 .158 ,177 .499 
 5095. آنادذصآأ [11و

 50960. 1طصدح ءالماط101 .١ 8 عزرد - ءل- لأم كه.

 كزعرمو - عل - لأم 81هططحست عل ظعم "ةطلحلاوط

 (ظعم ةطلقم).

 5097. 1آماجخسآأ ١! آهلعذصت ا. [طتةطت طاح

 آ.ةلعخمأ] - ما ذم" -عل-لأم خطت ؟فانلةلاذط 810-

111 

 8مم اطآ

 آادص 110 عاش 1103

 ةلدا. طم 1عه(اناطهعطق ا. معلم - عل - للم

 [عقمزس ظعم آمان طه عطقم

 5057. 1؟هزمماط 7. ةلاناث "خلأٌ 4

 ]زق نر - عارت هذا عت“.

 5058. 1[عمزعزرتأ 11و 5.

 5059. 1511051 . . . ممعام "لآو

 5060. 1كنطتعاقمسا آو 49.
 5061. 1ك عكا 0. 1عمرنوط طقسا عم

 عسل.

 5002. 15نز]جتوذاا .٠ 5طعسق - عل - لثص 1810-

 طحت عل 8عم "فلل

 5003. 1ئزانلع 81ةلجسس110230عط ان. فطلحل-

 اذا ظعد 11ج 0

 5064. ]آكل ةطسعل ظعم 81ه]لبجسا7 ع0 عم

 1[كط1لاط» 1و 504. ]11و 364. 1197و 222.6 2.

7 .738 ,711 .508 ,771 
 0 5طتطقطم - ءل - لأم خطسعل ظعم 8[هزجورسدس ع0 عش

 1[طتلط.

 50605. 111 آكنل1 111, 316. 7آآ1و

 5066. ]1كتمعس] ؟. لعمصقل- علح لآص ةاطاث'اطع

 اطعصخت 81[ةلجستنل عد خايسصتعل - عا 51عا05-

 هل- لذد ةطلت "فطلدلادا 31هزجحصص عل 8عد آلاث-

 هنأ لطم 1عمذق.

 5067. 1كتسنمت .٠ ةاتطقات- عل-ل1م 5. 51 عاتتق-

 هل-لدم ةطاتنا هططقم خلطجسعل 8عد

 5068. ةيترادا 111, 302. 7711, 2
 5009. 1كدضل ظاعملا 2. 810]جهسات عل عم

.011" 

 5070. 1ك" *فطلهلاملل ظ؟عملأ آو عتت
 5071. ]1كنيساعتل 8عم-عدوتلاةص 83376210 ]1

 ناعم كوست ل15 111, 275. 433. 17

 5072. 1كتئاتز] 7. "فلق - عل- لم خلات 8عم

.10 

 5073. 1ندطولم ؟. مطان'اطجهمكدم آك0513:31.

 5074. لطص- كلينإتوم ال. مطل 8ءةاكع 3[آ0-
 اهست عل ظعرب "0080.

 5075. ةهطعتاعط عا - [داقصح 1ايئافطتلع ]ءاع-

 اطامذلعاط ةىسفكل "ةعلس ظاعملا 91و 585. 2.

 الد

 5076. اكتاقأ 197, 6.
 5077. ظصصأع آفزام 851- [آهدذساأ 11و,

 5078. اهلكطتسا 11و 7
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 5119. 1طم - عامسدعطتتا] "2. كدصانعا عض

 13]جو3 8عم "ةططقم اظا- 8[ةعطتتاتآ.

 5120. 11ةطقصآ .٠ ةطتث "ةطلهااقلت 110-

 ممن عل 18 عد 1

 5121. 131ةلجااتطأ .٠ 530ع-عوطعطع[168 عا

27 

 5122. 13121:0 - عل - لزم 1طم - ءاططقلأاط 1717و

.529 

 5123. 11هلباا2 8عص 1810]جوسسسع0 8عص

 ؟مادلولاولل ظعح متجرمعل 6-81 طقمت1] 11-11 محانل“-

 امهات (1عصت نافمات) 1711و

 5124. 11[هلبكناع 1طم-عالطمإإثلط 1-111نلطح

71,1 01 
 5125. ]طم 13[ةهطكناع 1. لعسصفل- عل - لت

 ل

 5126. 1طم 21هليلعتك (7) 97, 378. 1711
 5127. 131ةلبصنا0 11و 41. - 181- [عملطت

 111, 387. - ةطمتاط 71, 99.
 5128. معمجاوط 1[هلبرسات 0 1 - 11مل

0 
 5129. 11ةلجملا10ل 8عص فططقع ظعم 50ه1عأ-

 رقم 1151-181 ةادآ 71و 6٠
 5150. 11ةلجرسات 0 عم "ةاحلهالهط [8ا-]آكن-

 ازدامست 5-1885 عمجن] , ناعم 8علضعل-للص لت عاتق

403 117 
 5151. 131هليسصانل ظعص ىطجسدعل ظعص فلت0-

 ها - همام 8-11مهاءطخس 11, 190. 71و 0
 51952. 11هلجرستت ل عم خليص عل ظاحشك صعطخلا

 71و 5
 5153. 11ةلجردا10ل ظعم فلآ ظعم 8[ةطجستتل

 ما-نسصوأ, 1015ه 1ةز-عتتشمأ1 لزءاتتك 17و
 5134. 13[هلططسسالل ظعم فلآ 8ظعم 81هلجهتت-

 مدعل ىا-[هاسذصاآ 71و 10.
 5155. 11هلجرسال ظعم فلآ ظعم خطأ !ةلطنان

 ى1-1عخماطا 19, 5

 5196. ة1هتجسانل اذ1- فضلا, طوصمتلتعع 5ءا-
 ردذص 11 ءىعممستسجاتت5 111, 293. و 60.

 51957. 11[هلبستا0ل 18عم لأ 8ءالع 0

 [مطزا كلش ها ظماعطخسا اظا-آكع1ف طفلا 197, 404.
 5198. 131[هليرسال ظعم ظزرتعط 1[كعرل عض

 وت ظوطع كاطع ةضأ ]و ٠
 5159. 11[ةليرصا ل عد 580طعتت 7و

00 ,371 
 5140. 11ةلجرساتل 181-آ85معالا 11", 29.

 [ه]ج سنقل 11036

 5098. [مايسخس 111, 91. 4785. ال1, 445.

 5099. امدلعمف (؟ةموعاتذاه) آو 0

 5100. ]آد[ ةللولل - اسدإلا 8عم ؟[ةكدم

 1-8'ةلعذأت 1, 4 ( 8ةاد-كاط عطل. 153. 10606.

.985 ,111 9 .449 .411 .190 .14 ,11 

1 .0 .592 .(9)7 ,7 .411 ,197 .577 .399 

0 1 202 2285 512 507 

 .١5101 آ.ه(1ةلاهط ظعص ]!ممه اة تظنست آو

 209. 1397, 221. 71و 474
 نا هطمزون- لد لأم 1لاجمه ظمع -ظشست. 11. ظطقلأم

 نسممع رنمضاتق ءمصلتل155ع 110 اان.

 5102. آه والقط اكا-ا]ز51 1آآ1و

 5103. ةاادللقط اظم- ة[عدعأا , انانإأكو ظاح
 [ةللزطنا ري1 - [20لةصخ لنعاتك ا[لآو 88 طاق.

 5104. 1م[ دلاقهلل 8عص آكتكاتل , 11150 118-
 اصدصت لذ ءاتك 11و 19. 197, 398. 508. و 9

,71 
 3105. خطت آج(هللهط ا51- [1ةدممطعأاا [11و

.474 

 5106. اهديك ؟. اسدا؟دلاحاط 8ع [[ةفقطت

 5107. اانا ة[عوذجتا آ1آ1و 5
 3108. ؟؟عوا» ادن مذفطخ 111و 589. 17و

202 

 3109. اجا اد ءعمةمعاط 8ا-خجسد علا الك علل

 ستونما 11و 609.

 ياك

 5110. 113ع0ما'ان5 7و, 064

 5111. 1م ىةطتااسم' لذه 11و 5
 5112. ىو لعل "خلا عم 4

 اع كليرت عل 7و ٠

 5113. 3101ج 8[عم01 !لآطو
 5114. 11دلووم 8عم "فطل- عت-فلجسمم طاح

 [ريسوتصا انا-ة1ن51 197 , 488. "11و 0
 5115. هات 310 عم 11دعطتات] 19و 25

07 ,51711 
 ج110. 31هعاباعوبا علك ءانجتا 3. 81هلجقسم

 نعل يعمم -١ءةوطقط عزل 8علم-عل لام 81هلجسستتل.

 5117. 31هعطتتطا د. ىطنئلعقفتس 11هوعأم

 ع فلل
 5118. 1طص-عاسصمتجمااا 11-151ةهندكتاا 11و 0

 7 د4 ل 4



 !نانل 10

 لزءاسد 111, 98. 365. 401. 402. 407. 1

.6 ,39771 .110 .34 37 .379 197 .560 .420 
 ةا1ق4. 81طدطست ل ظعص 5طعتاءات 310ه]لجقهسنت عل

 ظا-]كلفمت , "تاكو ا[كطمزد لئطقس لت عادتك 111,

 371, 8. ا
 5165. 01ةهلجستام 8عد 110هلجمست7760 8م

 1كم سس 1-151؟ةفئافسأ 1797و, 0

 5160. 81ةطساتل ظعص 11[ه]بمجستصت عل 8عم

 11ةلبصا:0 111.

 5167. 5عوجون0ل 01هلجرداتل ظعص 110]يهسضنتت ع0

 8ظعم ة1ةطجسانل ظل-ط ءائتمأما 18!-1ةلئطا 1-151ع0-
 معدات 171, 130. 8.

 5168. 0[ةلجسناتل ظعص 110هاطججسصس ص عل 11 -

 انواعسلذس , داعم 8004ج 5. 1003ج 171عمل1

 لتذواسك آلم 504. 111, 125. 108. 202. 17, 4.
.65 .302 .14 ,3971 .871 

 5169. 1ة1هطساتل 8عد-عمم هلئتذططءعم ل1 17و
171 

 5170. 11ةدلجمتال 8عمد "20م1

 81ةلجسات 0 '13ز-عداطدط عت 71,

 5171. 11ةلجستاتل ظعص "0م 1-181هعطتستمأ
5 ,177 

 5172. 31هلجسسات0 عض "ردو" 8عم ج0

 طعم 8لهموتع ظ1- [كةلطت 12 - ةعمز] 85 - ةزمز عا
7 ,1771 

 5173. 81ةليسدتتل 8ع 0 اطمح ةص 11-8115

 5. ظا-8هدحتكءاكأر "العم ظاحآءفصتأ لزعاسو 11و 0.
117 .606 .465 .304 .132 .67 ,111 .572 .498 

 28. 41. 43. 79. 85. 86. 182. 419.0 7و

7 .185 .151 .31.669 ,171 .639 .404 .266 

0 .689 ,711 .503 .468 .421 

 5174. 81دلجسساتلل 1 - ظننصت, ؟لانلجو 8لعأ

 ؟. 'ةطل-عا-طفلعت للعاتتك آو 111, 265. 137

17 ,771 .447 
 5175. 11هليسن ن0 علع ظعم 5ةلتطس 971, 519.

 5170. 131هلجرساتن 0 ظعص 5عاءزصدخم 1-11م1] 51

17 0 
 5177. 01ةلجسات ل عم 5نتادانآءات]ءلم 181-61132-

 معاللا 1[1آ1و

 5178. اكا-11ةلز 81دططصسنف اظا-1ءادمتعأ 111

301 

 5179. 81ةلجرداتل 1-18 عطرا 18 ءان- 5 عاد]5-

 امر 111 79.598. 170/288: 71, 3608. 711,

.502 

 8عم

143 

1137 11 

 5141. 1[ةلطجسص110 ظعص 1*ه]اعطر"-عل-ل1م 11-

.0 ,11 1101300651 
 5142. !1ةلجرستنل 1-181"عدذتست (ةل. 11-6

 1ذرر 11و, 233. 711,

 5143. !لهطساتل 1ظا-6طق2ةلآ آ1آ11آو

 5اك4ا4. 1[81ةلجسستل ظا-«طقتم علا 111, 0.

 5145. ![ةطسات0ل 8ءم-عاطاجودعتم اا - خلط لا

 1140211-51 ظا-آكاخصت, ؟نلعم 5801-15: لن ءانتك

,11 .475 ,1 
 5146. 81ةاجسست 0 8ءم-عءاطمدعأتس ظعص 110-

 طق ع0 1111و

 5147. ![1ةلطجسال ظعص ]1!حجنم ظم-ظتشسصا 71و

 32خ4

 5148. 8[جلجسساتل 8عم 1آةدصحألا ظعد "ةلطل-

 ةللقط كا [عطتءاتطتسات (هل. ك1 آ[كطقسهطتت) آو 8.

1 ,17711 

 5149. 81[هلجحتات0ل ظعمص 1آةددهأا ظاح]121 111و
0001015 

 5150. 11ةلجسات 0 8عم لعض» 1801 - ططقاتا]

 .كا-1ة؟هطقما 111, 526. 711,

 5151. 81هطسانل 1-51عهقولمأ 7871و
 5152. 11ةلجستتل 1[عملت 8ظعص آكطقلاا, "0

 طقصخشل 8عي40طت2ةلعط لتعانتك 71و

 5158. 181هلجرسات 0 آرعاداط 1 ه-ظحتسا 71

 ةاق4. 11هلجستتل آكا-آرسأأا اكا-1ع0051 71,1

 5155. 1[ةلجسستتل ظ[عدلت 1ظ1- 8[هعطصتعسةتك]

 ؟ان1جو 8ءاعا#1ةلعط لذ ءاتنتك 71, 8.

 51560. 1[هططسسات ل ظعص 81ةلجرساتل 11-1155301

 اا 1[تلتذافمأ آو 59.

 5157. 181هلجسان0ل ظعص 11655110 8-11 ةالعطأ

 1[آ1آ1و, 1. 3
 5158. 01هلجرسسات 0 ظعصح 810ه]ج حسنت عل 11, 8.

4 ,7 

 5159. 11هلجبرصتا0 8عص 8[هزبجسا7 60 8 عم

 ىلإ ظعد 11هلجسا 0 1ا- كرذصا 15 - 5نلككتصةما

16 7 

 5100. 81هلجسنل ظعص 0[هلججدح77:60 8عضح

 ءانات13113 77و 14

 5161. 01ةلجسنانل 8عص

 طئاوطخل 11و,

 5102. 81هدلجبسمالل ظعصض 81ه]جهت 1260 101-

 كدعاطستما ظاحآعكط مد ةصعدستا 11و 601. 71,

 5103. 81هليصتل ظعم 81هلجمتمت12ع0 1ع

 1[عقلاطتعةلعال 18 - ظنشصأ, ةانانآعم 811:ةدد لعاعادأ

 الك

 810ج جرد 0 ظعص



 60-0]0313-للم

 5198. 0]113- عل - لآدم ىطان'ل[علذ انصقألا

 معمم ظا|-آصفص ىطات 1آكةطقلع 1ط"ةطتص 8عص 110-

 طمستس عل اا - 1هاطءعملععذمأ ه81- [كمفصأ آآ1و

555 37 
 5199. 0)113-عل-لأم ؟8هددص ظعص ةاجسعل

 رجعو [1زطدامالهط ظعم 11هزجمستمست عل 1م- 1عوعأ

 ما-كهلعطأ, متلعم آ1طم ظسصتم-عل-لجدله لت عانك

 117, 403. 405. 771, ان. 5.
 5200. 131هز0-ءلح لأم "جن هاد خلئطتوةدت الآم

.124 

 5201. 1315ز0-عل-لأد الكصددأل ظعص 1[ةسقكل

 عم آلدلجوت 8-8فم1 انا -'خاآ 1197و 510. 7 0

31771174 
 5202. 0]113-علح لزم 1-18« عدصخمسأ الآ 4.

 5203. 0)113 - عل - لآزم 131هلبهتسصت>ع0 ظعص

 4فصخس (ةل. نانع) 1ك, 122. 127. 148. 7آلو
 65دك.

 5204. 0)1313-عل-ل1ج خلطات 8[هزبجستعل اح

 [عقمزمب 8عم-ءاطمدعام اظك1- [كطمال ننعمامأر 110

 كوع ءا-هكةذلطنا لنعاسد 1, 468. 11, 28. 111

514 .60 .38 ,571 .423 ,37 .602 .542 
 5205. 0)112-ع0- لزم ىط5ت 114

 كةلجناط 8ىعم 31هايهصصعل 151- 8هائطقس 1و 309

.68 ,117 
 5200. 13130 - عل - لأم 81[هزبهسا 10 8عض-

 ءاجاجه111 17و
 5207. 0)1315-عل-ل1م ىاطاث':5دع اللقا 8[هطةع

 رمعاع 8عم مىطا'ا]عءعمعس 81[هاجوسصتعل 181- 1عجعاتأ.

 ملجم 1انم فاطلع لتءانك آر 461. ]11و 9.

 70. 192. 3246:2501: 5525:206517 ل111 ف

 36. 1906. 280. 19, 18. 190. 482 (نطأ معتمد
 منمت 1[هابجسصست عل ظعم 816انؤصضعلع هلت !1!. اكطقلاتا

 ةعمماسس ءداز. "7. 30. 176.438 (نطن 8عص 'ةطل-
 ها-لععكس اةعاس. 495. 540. 587. 71,

00 ,1711 
 5208. 0)113-عل-ل1م كاطعمعل طعص ةآهككتناجت-

 وعل عخا-8دعاطت0ل501. 11, 224. 111و

 5209. 11310-عل-ل1م 4طن '8[ةطتخ 81هلبحنتتح

 مجمل معصم ؟متلهتاط عاد تنعفطلل01 واح كااسممل

 آو 162. 163. 284. 287. 293. 402. 9

 468. 11و 55. 05: 145 11002257-152: م

.506 .485 .450 .303 .3574 .326 .284 

1 .490 .218 .1906 .189 .4 ,111 .606 .535 

  144. 219. 255. 320٠طلو. 136 .108 ,197 .599

 11ج 10033

 5180. 11ةلجساتل 3 عد 1[ عاطانخان !كا-11هددعألأ

.045 ,171 
 5181. ة1هططرسا:0 ظعرب-ءاككعاأ 17و 6.

 5182. 11دلجرسا0 ظ8عم الوطجوت ظعص 81ةلبح

 ردانل ىعم 5ةلئمم ظعم 8عزعط ظدطعحكطعتطفماأ آكو

.6 ,1711 .250 
 5ل83. 11هل13 3[دطجستات0 7-152دعطتتقما 17و

4140 

 5ا184. 1[ةليسال ل 7عصلطت ظا- [ععنصقمأ آكو

.122 

 5185. ؟عما» 1[ةلجسستنلمذمطخ 11و 3.

 40نن. - ماعم "ةلعمأ ل1 ءادذ 11آ1و 5

 5186. خطت 81ةلبس110 ثاطصعل 1عصد 8160-

 طمسصتصع0ل ظعم 1طعؤطتس انا آكطقهتحةعأ اا-110-

 آعد00عدأ1 1, 291.6 7

 5187. ىاتئاسمت ل ]رسمنا 8ظعم ةزاطداملاه ل

 ماد حا دسوتلا .٠ "[مصخف-علح لتم ةلططاتئاسدز ل [ةصق أل
 5188. 0)113-عادتسسو 5-85عضاطمماكل 17و

.15 103 

 5189. كدلع 0)313- علد للم 11, 369. ح
 زعطمزو 111,

 5190. 0)1313 - عل - لص اتا-خناك 17

7 ,5971 
 5191. 0)1310 - ءل- للم خكدل ظعحص آلاتكاتل

 رجمم 'خلت كا-8ماعطخس 5-15 عزمعأر, تلكم ةطاث

 لزعامك 17و ة5ك4.

 5192. 0]113-عل-ل1م "خانل-ءاد-م عططقلل ظعم

 ىزرصعل ظعص كدلجساتس 50-طتنسعودطابت الآ, 5

 5193. 0]1315-عل-ل15 8-8 ةطعرتأ معلا عودوا

0 ,3971 .12 ,1197 
 5194. 0)113-عل-ل130 كاطنت 8عاح» ظعص 15-

 سدمكل [ظعم ؟ةطل - عا - هعلج] 85 - 5ءماط علال 5
 مو-5موناععااتسأ 11, 313. 434. 435. 7و 8

72 ,711 .205 ,971 .442 
 53195. 11هز ل- عل-لتم ةلطن اا ذلطل فال ةلادل

 رزجمم 4لرسعل 8عم 3[هايجيستت ع0 طعص "ةلت0-عا-

 زعقطأ 8[-1نكأ 111, 5.

 5196. 11هْزو - عل- لآن خطحنئاتدنلج 010جم

 ردعل عم ة[هلطجسات ل 05-11 نئاعصأ آو 172.

 11, 562. 17و. 433. 711, 5 525

 5197. 81وزل - ءل- لزم كطنال[علذ اذدمتلا

 ]جمر 1طرةطتسص عم 11هطمسصت»ت عل اذا - [؟عئاعدذمت

 كا-8ماطعتدأ آو 375. 11, 418. 538. 17و. 258

.9 .682 ,7711 



 ةاطاث 1135111“

 5228. ةطاتث 1101115 111

3 ,111 

 5229. 4طا4ث 81[ةلثاع لادم ظعم هوز آآ1,

 52830. 1آطصم 21ةلزإع 2. لعيصفل-عل-ل1م ثلاث

 ةاططلدااذط 81هلبجستت عل ظعم ةطلةلانط

 5231. 11ةلئاك 11, 4.
 5232. !1ةهكصقتن آآ1و

 5233. فةاات'اسصح صقل 0[8ادؤسنعاع 8عص ]بح

 1ع0 ظا-ك مدذسا 71, 450.

 5284. ىاداأ 11د تددت» 5ةلتصت ظعت فانلةلاوط

 اد[ عكا 7

 52835. 1طم 11ةسنوتق .١ ؟ةطل-عءا-اذلعأ ظعص
011116 

 5286. !11ةسدنم اكطقلتاد 11, 004. 111, 1.

07[ 52500000 

 5287. 1[طصععاسصةسحتتس ال. 5طتطقلت - عل - لكم

 تالجبصتعل 8ظعم خلطجسعل (ةل. 11هطجممسنا7760).

 5238. 90[1ع5 5. 11ذ21 م1ءام1“ ]1و
.14 ,111 

 5239. ا[1ذصآ آآآو 7.

 "ةررلتك عم

 5240. 1[1دمزعلع ظستع 1و 1ةان. الآآو

 5241. 11دمداتلا .١ ةطت كدت 81ةصكاتل“

 5242. 01د" 19و. 09.

 52483. !81دصداتلل, الان1جم قلعكطت للعاسك آآو

.115 

 5244. 8[دصدت“ 8عض ةصحتسع 11و 00

 5245. 01همكات“ 8عم - ءالجهمعدص 8عم "فات
 سا-آ[عفللس 11,

 5240. 1[1دصدتسع ظعمص 1عقفتس 18| - 6و
 ا ا

 5247. 1]0دصواتس ظظا-ا[دلجحا]] 71, 8.

 52458. 011دصعاتس اتا-ا1ز51 17, 544.

 5249. 1م دت»" ظعص 81هابحصتنت عل ناكر

 طقحا 11, 055. 1, 9.

 5250. 8ل1دمدشت 81هلجح صرت عل 18د "ننقل .٠

 [31-1عات]ع 81-181حصعاتا" 81هلبجسات عل عم "0031

 5231. 31هدكشسس ظعص كنلج 5دضصوصاألد 11و
.99 ,111 .130 

 5252. 31دموت 8عص 5عالات 7. 64.
 5258. ىلطن 31دصدتس اتا-ظدعاتلفلل .٠١ خلات

 3لنمعت» ةطل-عادحمابعأتو 8عص 810هليحتتا 60.

 ةدو4. مىطات 0آ1دصعلتلا' [آو

 5255. تلانات 81هصدتل" ة. ةملت 5510 ؟ةطلع
 ما -]لعتطن* عض ؟1ةطن» ظعص 81ه]يهسسالل عل 1-181'ع-

* 143 

1139 8100-60-10 

0 .240/47522717190 4887 455 2422 

.7 .548 .498 .497 .496 .407 .374 .571 

9 .321 .314 .280 .226 .155 .91 ,71" .647 

 ك4. 5

 5210. 11310-عل-ل1م [ةطنع ظعص 8دعضةلادط

 طعم لمطعتا 111-81 ءانآ 17. 47.

 5211. 0]8313 - عل - لزم ظعص 1عءلسصلتود آر
15 107 

 01. 1هلع[ -علح لم قطن هططقق ثكطسعل ظعم 'فخطلح

 ءادطدلكست.

 5212. 0]115 - عل - لزم 8ا- 1عرتز عصحقسا 17و

.8 .2063 .108 

 5213. 11هرل-عودطعا عراه قةادتث 1[هلج ةرححت عل

 كماعتمددؤذم ظعم-عااججمدس اا - [عععصخساأ آ1آ, 5.

701 115 

 5214. ااذم 81ةزعط ؟:. خانت "ةلتلدلاهلط 110-

 اردد عل ظعم العج10 ]!-آعهعاكأمل.

 5215. !1هزعرتلا] 2. مفطان'ا]عقدتس كه. فاحت

 310]جوسسس عل 81هفاعرجدت 8عم ةىلأ 3ةلئاج كلب عل.

 5210. 01ةزز1ل ظعص 81ه1جلطلطقل عا آكلات,

 مان]عم [طص-عاططتئاط للعان5 الآ, 0.

 5217. ظمأ“ 113ز15 1الو 254. 360.
,711 

 5218. ةكلارعتاعطاأ 8[هلعط لثستآ [1دعدص 18! عملأ

 اا 577. 711, 7
 5219. 11ةلعاطاعلا] (81هلعطقلاعل17) 7”, 0

 5220. 131هلءاجبتتا اكتم - 18[ عدعلا .٠ قانا 8آ0أ['

 81ةلعلجلا ظعد-ءامم مل

 5221. 81ةلئلعمتا ا. 5طتطقلن- عل لأد خط عل

 طعم 81هابدصس7ت عل 31-1 عاطتاأ.

 5222. 81ةلع21 ؟. 1ةليتحعل-ل1م ىلاندتاا تاد-

 انتم ةلططسعل ظعم "خل

 5223. 311هليهنت0ل اتدط-كطتنتتأ !آآ1و, 2
 5224. لام 31ةلحتاذ ان. خاج اآددرن "خلت 8عم

]1 

 5225. 81ةلزآع طعص ةصمك اظظا- زون ضل 1!

 ىتعانولبا النا - 71[علعص] 1و 81. 190. 234. 44.

 11, 280. 335. 454. 522. 594. 111و 28. 9.

 89. 84 طلو. 170. 214. 286. 1377و 277 (7). 456.
 1958125 اانا 1125 251-204: 000: 711

910 

 5220. 31ةلئلغ طعم 1[1هيضسص 5. ظعض 1[1ة2لات

2 711 .305 ,111 

 5227. 016لزاع ظعص 1؟عاطتاب 111, 1



 كانا 3511

 فاحل-ءاحس ءاناع ظءعح طعطعتستس 8-181ةعا0401 180-

 1عاطاتذم ظا-ا11511 971, 29. 60.
 5271. ثطدن 8[هموتعس 8[هاججسسع0ل عد

 فليس عل ظعم فلا ا - [[طمجوذإا 8ا- 01

.“760 ,171 
 5272. ةطات 81دصداتس 11هلجبونصمت عل عم ةططح

 ع0 ظعم 1!-ةعطقمس 1هلطو ظا-ةعطعتت 181-11-
 1671 1,192.-328: 11و 12717 3559: 3502

 479. 111, 255. 17, 22. 380. 77و 7(77).
7 ,1711 

 52783. ىاطاث:81[دصدتمس 11ه]بجصحص عل 8عص "فلآ

 عرب رسم 81- لدجوذصا 81- [؟ةطخصأ 1و
.0 ,711" .444 ,117 

 5274. ثطاث 8[دمداتع ![هطهسستعل 8عم

 [1هددذص 1ظ1-آعم"عوطت اكو 89.

 5275. فذاك 3[ةمدتع ظعم !1[هلججسحست ع0 81-

 [1ه5عءأد1 "آو

 5270. ثط 8[دموتع 81هزيمصتات عل 8عص !10-
 طممست عل [ظعص ة1هاججسصص عل ظعص ةليصعل] اظظاح

 طورنعسلا 11و, 323. 71, 67. 711,

 5277. ةطتت 11دمون 81ه]ج هس عل 8ص 110-
 طمس عل كا-3120101 1, 338. 11, 80 (نطأ 8عم
 31ةطسات 0 مرنم 8ىعم 11هزججسسس ع0 1ععئاتتا). 172.

 175. 377. ةقلي._1الل, 222. 645. 179 282 7

 66. 69. 70. 351. 971, 50. 8711و 8.
 5278. ىطا 381[هموتع 81هزجهمحتتت عل 8عص 110-

 [ممععسم 8عد 5طقن طقص ؟71,

 5279. كطال 31همصداث“ 11هلبدصت 21م0 0

 الداجومف كا - [[هدعامأ 11و 7

 5280. خطت ة[1همدتس آكا - 012311[1عل' 86م-

 ءاطودعتم ظعص 8جيضاطقست و 181 - 1"ن1151 37و 7

 5281. ةطدث 3[ةهصوات» ظ8ا- 0اطوجتؤتأ آكو 32

.055 ,7711 
 5282. خطت 1[38دموش 5هاءعامصتقس 8عم 11ةل-

 ذاق 81- 1؟ةطغم 5. 11 - ][ضكتطتص آالآو 4

 5283. خطا 81همدنشع 5هاعتستص 8عم - عا-

 امدعتم ظعم 80ه عتط اح ظادصتدءدأ [8!-اط[ةحنح

 هلا 7و 459.

 5284. ىطات 1[دصداتل“ 12ةلل' 8عم-ءالعقكأ

 ظا-[1هاععملعمذست, ؟انلكم 5130030-151 لن ءادتك آ1م1و

258702 

 5285. كطن 131دمون»“ آلهطوت2 8عم "فلل
11 

 ةاناك 1130511“ 1140

 رصتسا اظا- 8ةعطلنلا 11, 60. 67. 174. 217. 9.

 352. 384. 398. 111, 616 ءا 617 (ءام طل 7٠

 11, 35. 406. 395. 410. 4446. 17 و, 32. 414. 57. 5/4

.49 ,711 .371 .290 .148 .115 .28 ,71 .108 

 5250. ذات 11ةمداتع ةطل-ءاحص ءاتاع 8عم

 31هزجوسس عل ظعص آ[ةسصقتل ظاطح طعقللادأ 1, 4
 8350. 11, 42. 420 (نطأ 11. [كطقلاد طصقلع ةطات

 15م ]1 - ظعم 1[1هصواتع ةعقلمدأا). 493. 111, 4
 238. 584. 591. 641 (انآلدآ ظعص 01ةصوالا“ رماه

 طعم 181هاججست عل 1م ء00ل0. !ععااتتت). 197. 5.

.307 .318 .289 .217 .141 .127 .7 .459 

771, 273. 404. 508. 0. 
 5257. فطاخ 1[هصكشس "فانل- عاد ص هابكتم 8ع
 11هزجحسصمص عل عد "خلت ظعم ؟ةطنع 151-8560301

 1117 0106 65 017 (©12 21: 5255 0و 7“:

 5258. 4طن 1[هموداثت ةانل- ع-ةطتس 8عد
 3[ه]بجصست عل انا-815طعاك 19, 3.

 5259. خطت 81هصداتل' ةلططتعل 8عد 231آ0-
 اجه 7 عل ظعحم 110هلججس عل عد "ةطل-عءا- 10

 1ادد-عودوططقةعا 1, 5.
 (01. طن [دجع 'خطل-عووعورورتل ظعس 8[هطبةيستس عل.

 5260. خطت 31هصدنع خلل ظعص ةاطجسصعل

 كا-ةخدعلا ظا-1ن51 7و 5.
 5261. خطا 81همدات“ هلأ ظعم - ءالبممدم

 8عمد- عادلا, ؟نان150 5110111 ل1ءانتك 111, 8.

.9 .726 ,7711 .290 
 5262. ىطات ة1دصواتلا 8355-181 ءان01 75 4.

1 0633 
 52608. كطات ة[دصوتس 18: ة-ط) ءئاعست 17و 0.
 5204. ثطدلت 81ةهصدات» [[دمدم ظعص 0101810-

 رتعل, ؟نلى0ه 1ط0-ع00 عءططقس للءانت5د 111,

 5265. كطخت 81ةمدتس ا - [ددوص 8عص نلج

 ظكا-آ[عكمرست 197, 335. ". 653. "711,
 5266. خطت 1[8دصدت» 8ا-1هدعتس 8عد 81آ0-

 طهرت عل 81-81 هعاطت ظاطع ا عقلتادأ 19 9.
 5267. ىةطنت 31دصدشت [10دعلص ظعص 11017310-

 عل ظعم 7عزاد 111,

 5268. ىطال ة31دصوتلا اظ1- [1هوعتمل 8عص

 زانتةطنسم ظا- 0طقتكلن5ك ظد-5زز ج1, كانل1عم 181-

 31ةصدشا 01 ءادنت5 197, 9

 5269. ةطا 11ةددنتع ة1هساطتتا 8عد كادآ

 ”1[نطن» ةلجمصعل ىا- 1عمولتلبا 1:1- 8ةعطلشلأ آو

.628 ,871 .082 .373 .357 ,77 .206 ,111 .223 
 5270. ثطاث 115مداث" 81هلجوسنتص عل عم



 قطار ع ل1

 5308. 15أ13 97. ىلناث ظزوطت

 5909. 11دلاق 1,486 طلع.
 5510. 11ةااطمعان5 (8حةص8ععاتواقل) 1و 0

 58311. 11[ةهتطتتات ظعرب "0تمتن 8ظعم 11ةحتطنتا)

 آلا - ]عج عا 17 و 09“

 5312. 181ةهستافةصسةعاقل 1و 0

 58513. !ل[دندزإ1 "2. مط 15هليقلع 1طةطتس

 طعم 81ه]جوصت ع0 (3]. ظعم ة]طنت عل) - عا ]1ع-

 12141- ع0 - لآزد نطاث 110ه]جدروتاتتَءل 5. خطا! ةالج

 8310 513 ظعص 1ةدتوألا - عا ةطعسة-عل-لتص 110-

 طحصتتت عل ظعص 11[هزبجست>7 ع [8عص "؟فا4 - ءا-

 ]ععرسسم |.
 58314. 1[ةحتكزا]ل 111,

 58315. 81ةكك عرل1 7. خاطئ !آجودوم فلآ 8ع

.01131170 

 53516. 1[سصخصت اظ1ةجعط آ7آو

 5517. 1132 عجل عءرتذص] .٠ 8عودطتل - ءل- لام

 ملاح 1515 110ه]طدصتصن عل 8عم فلا

 5318. 1132101 "2. 4لطلث "اطل

 8ع 11ر١

 5819. 1طسص - ءاطصة 21730 710

 5820. 1اذد 81هعانتشسم .٠ 1[نذأ213 عد للم

 11 ندأإدلخ 8عم-عااجموءل.

 5521. 31ع302 (هل. 310502) ظعص 1عطعا آو

 كلم ك5. 7711و 5560.
 5322. مةطاث 11ع607 1-11"حلطلا ظعصم 1؟طقع

 اذ 37, 5.
 5323. 01عاذلآ1 (هل. 81ةلت) , ؟داعم آلةياجت-

 531230لعاد لزءاس5د 111, 305. 7711و 2

 5324. مقطات'اسع ل1 71, 50

 58325. ىطنئاسع'نلأ "فلط0-عءاد- معاج ظعم

 "فاد - ءا- صح عاذ]ع 75 4
 58320. ةاطتاسصع لت نلجستعل عم 1ئانواع

 هللقط 1[1- 11علفنضا 1و

 5327. ةاحت'ا صد عأذل1 فطل - عم- نوطاط عض

 81ةصوانا" 11 - 6طه20عال] 37و 53.

 58328. قةطت'اسع ملأ خلجسد عل 8عن صن

 8ع "0ردور» 181- الولعوصزا] 197 و 7

 5329. 4احتتاسصع ذلأ فلق عل-للم 8101ه مت-

 2160 ظعصد ؟ةطل-ءا-طؤلعت 8-81هلئطق ظا11-1 عال

 [عطحإل اد ظ11-1ءلأصو 17و. 7.

 58330. ةطئتئاسع ذلت ةعارت ظعص ؟ةالطل- ءا-

 مدعاتاع ظا- ل111, ؟1ع0 1ةةطع كطعتلعداح لن عانتك

05 ,35417711 ,37 .263 ,111 :247 ,11 

 1 عء]ك

 ى4انات 105101 1141

 5280. ىطاث 11305141 آلاثقاتك 865 8
 1آ1عواناذ لو 11و

 5287. طلع آطص [خطأ] 1[ةمقداتع 1101:810-
.8 ,771 0160 

 5288. 11هصواتس240عط ظاعدل1 1كخلا1 1آه-

 1عاد 71و 7
 5289. 113ءامدتاهع ]11و 148.

 5290. 112:13 00مانعو "و 0.

 5291. 811ه: عطتسفمس] ا. 80هرتاطقخس - عل - لكم

 ىاطاث'ازجحددص ملأ ظعم خطأ 8 اك

]7183815 ) 120023861115 11911930115 .5292 

 1[كطقلا ل2 ظعص 1ع210) 7 276. 71و,
 5293. 1[ةتتلزمأ1 7. "فاق عل- لتم ةاناثئا-
 طعوس ىلأ طعم "0(لصخقم - ءأا لعرصلا-عل-لتم

 1101ج حدا عل 8ع 110١

 5294. 11ةضودافصآ 5. ظاسفقضكافست

 عا 81هلججستمص عل 8عد ؟فطل-عءا- طةلك.

 5295. 801ةينجنه (ظاوص ععاتذاق) آو 0

 52906. ة[ةنووأل 1و 167. 168. 37و 1
7 .198 ,7171 

 01. 8[هانوسسع0ل ظعم 8[هططوسسعل 8-181[دعودلا.

 5297. !110ه114 1ظ11-1دذحنآ 17و 8.
 01. 831ه]زرورسسسع0ل 15؟!-11د متع ظعم 181ه]روستس ل.

 5298. 11ه نك ظا- آ[كوسانطت 1و 0.

 5299. 1طم 113015 7. 1ة]:-ع0ل-ل1م ىاث
 8عءاكع 11هزطجوسا: ع0 8عم 31301

 5800. 1ادص خطأ 113:رهنط ا. خلطات 'ةطل-

 جالقط الوورعع 8عم "خلت ظعص 1[هطجقستت عل 185ةطح
511 

 5301. 11ةقاطقملاهط اظا-ل115ر1 آو 5.
 58302. مط 1815 ةطق» ةلططل-ءا-]!ء عيد 8عم

 "مان ل-عود-دورت عل ظ[-!ةطعتت 11, 314. 352. 4.
 111, 681. 19و 150. 2

 5503. خطت 81ج هطحن" له هنن 8عم 81017312-

 ر2ع0 ظعرح "صحوت" 11- 8هلاعطال 1و 147. 0.

 171. 198. 227. 283. 11و 46. 111آ1و 558. 37و

 50 (نطن لو مرن 8عم 81ه]اجهستستتت عل مرحوم 110ج هين ل

 1عععمل نت ءعداز. 94. 136. 475. 71, 2

 550/4. 11ةهكاحصسو ظعص 1[عقفتس 11, 7

 5505. 81هنحص .٠ لعدة ل-علدلأص 810ه]يقست-

 2160 ظعم مجمل.

 5300. 8]واعتل1 ه5. مماثاتك 81[دام101 37.

 قط 11د مدات“ 11013121160 18د

 5807. 81دينصختلج ظعص 11هلجبهرستتت عل ظعص

 ةهاطقاخن» 71و

 7”. ىكاطث

2301 



 31عز لةصت

 53548. ةطحت'ا سد عاجبقمزو فطلحااهط 8عم ؟فطل-

 ها -طقلعلع 71, 110.
 5349. فطات'ا سن عابخمتم "فلل - ءا - طفلجت 8ا-

 [كمرعوطل ظل-1كعصقما 17. 00.

 5350. فةطان'ا مد عابقمكام "ةلطل-عءاحسةلجنل 8 عاد

 1ةصدمأا 8ظعد منطسعل ظع- ظنتجفمساأ آو 351. آل

5 5277:5887 ,117 1127 .249-11:80 :21 
41 ,9711 .350 ,771 .362 .145 

 5551. ةطاتئاسد عاجتمأو ؟81هدةمد-عل-لأص -

 ظمطختما 11, 10. 111, 4.

 5852. فانا سد ءاجخكأم 81ةطستتل 11و

 5353. ةطنئئاسعابذعام 11عوذ10 ظعم خان

 .ما-8عزطقلع, طمصم 3ع 1!هلكطتن-عمج عصفت 01ءانتذ

4 ,111 .457 .417 .357 :257 ,11 .360 ,1 
.068 ,1711 .348 ,7971 .113 ,197 

 ةذح4و. فطن صعابتكام 8101جلطلطحل طعم

 11[هايجسصتصسعل 11- ظمأ (هل. 81- ة[همضت) 1ا'

 154. 7711و 756.
 5855. تطل صعاب ةئزس 81هزطجهسسصدع0ل 58 عان

 31هلبهسن مت عل ظعم "فطل-ءاد حماس, منلكم 1ا0-

 ءالولطم لتءاس5د الآ, 391. "711, 4.

 55560. ىاطت'اسصعاجتكام (ةل. خطت اطتكاتك طاح

 131هزبةعزم) ظعم 5عاذصحو ظا-ةهضصفصت آك1,

+055 ,3711 
 59557. ىادا'اسصعاطجةمأتس اكتدسك ظعم 1ةسصحتا

 مع ىلا ظا- ]ضنك ظ1- [هلعاطآأ, دلعم ظوطع

 كةرعكر3 للعادم 111, 288. 1ع, 548 (انطا آ.

 ]عر عرختطو ظئتكتأ 8عص هدتأؤأا, هذ نأ ال10عاتتل“

 1لعررت ممعام ااا ممضلآتن فال.

 5358. ىطات'اسعاجتمأام تكاتك ظا- 1هأعءألآ

.129 

 5359. 11عطلآ 11, 0.

 5830600. ة1عطل1 عم "خلت ظعص 1انعفطتس 85-
 كماطومت ( هل. ظد- كزممولطس) ظا- آلئعصعما ظاد

 31عز عصت 111, 351. 7711و 7

 59561. 131عطلآ 81- 5هودعزنم ظعم - ءالبفقتلالل

.66 377 
 5302. خاعطلا ظاداكتل 111, 49.

 5303. 31عطلا] ظدطحكطتنقمأا لو

 5قؤنك4. لطم ]31-151ءادل1 متصععرتد آو,

 5565. 1[13ءزطول1 5. 8[عزط101 -110 “211 ."٠

 ملزم ظ8ظعم ل10 "[ص-عل-ل]5

 5300. 1[3ءنلذصآ .٠ ىئاطتن'ةلطا

171 

 ملبس عل

 قىادات'اردع لأ 142

 5531. مةطان'اسدع فلا 8 عاق عل للص 1101:81-

 دون ظعم خطجرسعل ظ1-1؟طمز_ عملا ظظا-1هطازذطأ 97و

.440 .145 

 5532. ةطت'اسع لأ ظ81- 1حلطا ظعم ةطلت'

7 ,117 
 595353. ةطات'ادع لآ 81هزجبمصحدد عل ظعص خلبح

 ردع0ل 71, 240.
 5534. ىاطتئاسع ةلت ة1هلججسسس عل ظعم 1'-

 ردا طا - 8عحصعلمل الآ, 0
 59955. هطنئاسءكلت 81هزدلاذ ظعم لعسأ“ قاع

 31حاعطخنصدا 1و 221. 111, 325.

 595830. ةطاتئاسع ةلأ كا-81هوطعضتعأل ظيا-110-

 "دززذ ظعم 1طعةطتس اكتا-آكه051 197 ,

 5937. ةطان'اسع ةلآ 31ها2 ول ع» عم 58 0-

 ءلدلتم 3[هزججسصس عل ظعم ال1 ممقصس 7 عاس- عل- ل[

 3102و ءرح ظعم ظتعاط عاق الآ, 64.

 5538. ىكطنختئاسع ثا ةوعسضلاهط ظعضص 010-

 اطحسسعل اذعد ؟ةطل-ءادطحسآأ 0 آو 9

 59539. ىمطات'اسع لل 550 عد "فلآ ظاح

 مممعنلع ظا- دلتا 1. 161. 352. 111, 4

 5711. 17. 105. 5 37و 329. 71, 109. 0

.714 ,1711 

 59540. 31علقتسآ ال. "فانلولاوط ظعص ظوطح

 تةررعزاعا "ةادل - عمد نةلباس قلل

 5وو41. نلااتن صعاةلعطت» 81[هطحستعل ظعص

 31[ةلجال ل 5-15عل101 71, 0
 5و4. ىلدن'اسصعابةصتنل 1ةئالطج- علح ل3 810-

 ايهسس عل اخ عم "(0 دون كا 11ةلط عمة 0021 177, ٠

 53543. ىادرئاا سد ءعابخست ل 81هلجتتتل (5. 810-

 طحصحس عل 72) ظعم مليسسعل ظ8عم 3125540 8ا-آكن-

 معابا 1, 7
 606 ةطن'اسءذستل 1[هابدصتسعل ظعم 115 ن

 5وي4. ادام ءاجةستل 81هلبسلتتل ظعص 810-

 جمس عل اقعد نةحمل 8!-8مهاكطقسا انا-ل1 عنا عسا

 انا - خلؤطعمز] 171, 0
 5ق45. فةلحتئاس ءابشستل 8101ج هس عل

 1[عوكذنل 17و
 60 ةطنناس ءاروستل

 8ع

 ك[داررستل اثعم ةخطرسعا ظبي

11 

 5دك46. 131ءابقصتا] .٠ كات 'الجهكددو خكلبسعل

 ]جمر 181[هزيهيرنرت عل - عا قة فطلحااولط كاع

 مموعزو طعم [ةسقتل
 5547. ىطئ'اسصعابخمتم اقا- 110 !دلا1 0151 ظعص

 31ءدكنل [26- 1[ءةمانلعالا "ل. خطانا اةن"دز اكاح101501-

 كاطحا عم 016عد ت0



 ااند 831 عد 0 عاد

 53588. اا- 81ءاتلع 11- 8دطععا ئاطن'اتدالب

 نرسصفتس طعم - ءامتماعدل عج آطنكل اضعم "0من
 ظعص 8عواتل 11, 9.

 5889. 81-18:1ءاتلع 8ا-آكةصنا ظم-اةعات 11,

210 

 58590. ظئا-1ءاتلع ظ81-1همواتس 81هزطجمستست عل

 8عم سقس ظعص ة5طقطتموطقط متم ءعمد 18[مع

 مهاعمذأ5 17. 145. 7,5 89.

 5891. 11-81ءاتلع ظا- 81ه كامام عصمت "1كخ عم
 مانا عا 8-81 وانطا 5نائقمس ةوتتتقع , لاتاكة00-

 داتلاتت5 1و 228. 11, 272. 5606. 111, 2

 58592. ظا-1عءاناع 8101211-11ع 11- ه18هطرخعت

 مط 81ةمعانا التكتل 8عد '0رسقتم» 8ءص فاأ

 طظعص 8عدولا ظنا - 6طقعدةصأ آلعجسومفع ماتم عزتد

70 .567 ,111 .238 ,1 

 5598. طاحال] ءانلع كا 81ه وجون عل اصدق ل0-عل-

 لام 1ورددأتل 8ظعص هلأ 8ىعم ةطقطتسسطقط 181-
 8عواتطا, "0150 كةلجناط وسل (لوصومأامه 113-

 رمواعصسىل5) للءانك 11و 393. 111, 9. .100 ,"٠

47 .510 

 5894. ظا- 01ءاتلع 8ا- 8[ه3ج3ع0 'ا!صتقل-

 ءل-لأس 1[8هزططحسسءعل ظعص 11535 111, 2

 58395. ظا-حاعاتلع ظمدكةوتم 111, 599. 371
 ةو4. - 181[هطجوسصت ع0 ظعص 1؟هلؤتنصس (5. ]آعنح

 اذكانص) 11و 158. 5711, 658. - 181- 0 ونال

 مارتس ءعمذ ىكصلدلاندزوع الو 8.

 5890. 181عازاع هدد -صمابذا 7. ةطدت 11231

 1ومدم 8عم ك1.

 5897. اظا-8[ءانلع 5-85ةلئاج 11, 70.
 5898. ها- ة1ءازإع ه8(- نطلع :ةسنع» عم

 مادل-عءاد» ءططقتط [8ا-[ةطت] 1797,

 5899. 11-151[ءاناع ظا1-2ةذطنع 11, ةقك.
 ظوراستلع 7, 342, - داناعو اع - 12ةطنع 8علد

 اطذننس لتعاسد 111, 488. 040. 1711, 748. 3.

 5400. 1ط3 11111 1و 552.6 - الطص-عا-

 رد عازاع 7. "ةطل-عا-ادزلل 8عص "؟ةطل-عا- 22

 5401. 01عصعال 23 لع 7. ظ8حصحلطخم 8 عرب

 ا1م]جب وصحت عل ظعم كمالعتستس 19-1161

 5402. 1اذم-عاص عسصخال .٠ كلطحت'ارد عاهة ست

 ممل 8عم- عال طم إل

 54083. !1هلل3, متلعم للعمذ ع ةسلط

 (ةسنعلطل) للعءاسم 1, 476. 711, 62

 5404. النص 831عدلعال ان. ةطن

 81هابح 11م0 طعص ]15]بن]اع - ءهأ

 "قطن نان

 كانا اع

 1طرصد-عاصت ءا13]ع 1143

 طعم 83[ه]جحست تل - ءا كطتت 5550 530 ظعم

 1 اج

 58367. 1طم-عامت ءعااهلع ا. 8ةعزرت-عل-لأذد كطدات

 "فاتلدلاوط 11هزُججستسص عل ظعم "ةطلح-عل-لةتصت.

 5308. 831ءزا] ©طقلوزدحكأا 111, 7

 5869. 01عتصححنتس (ةهل. 8[ءاسصتتصت) آو
 58570. 181[ءلصصتتنم ظعم 1عدلنذ ظعص لعملعأر

 ؟اناعجو 4ناذطق لتءاتتك 111, 2

 5371. ]1ظطصضص 81عاطتال 17

110 

.553012 

 جوس عل 8عم ع

 5873. 1[ءزووته ظعص 'ةطل-”ةمطاطتطت 7, 11.
 5374. مااا دعاك ةيسسسد 8عم "فةاطلحلتلادط عم

 81هلجحسس مت عل 71و,

 58375. 4طاتناس ءاعقضتص "فلطل-ءا-]؟عرتس 8عد

 81هزبومتدتعل ظعصد خطسعل 8عم "خلا 31-1:1عءلتصأو

 ؟ان1مم ظماعم-عادتسسمتو 5-85ةططقعطت لذعاتف 7و
457 

 5870. كطاتئاسدعاعةسست ىلأ ظعص 0101جق20-

 مدعل (8ءعم 8نطواملاوط) 1و 328. 17, 3.

 5877. ىهطاتااس ءاءقسمس ىف'او0 8ءعم-عاطءطقس

 الع ظعم - ءام عصدصسملل 181 - 8[ئ51 111, 261. 17و
 قد45. 7711,

 5878. 11ءلل 8عم ةطلخص 11, 542
 5879. 81عءاعلككأ ظعص 1[طةطتس 11, 2.

 5380. 81[ءاكال 8ظعص فطآ 1ةلتثط 7. ةانت

 81[هزجبوسسصت عل 831ءاعاك آم خطأ 1ةلئا.

 53581. 83[ءاعصتك] ال. ؟فطل - ءا- ههنع 8عم
 "ماططل-ءا-جةلطنل 11-11 ةعطتضات.

 5882. 1ص 83[ءاءاتشس ا. 13ز-عل- لأم ةطنش

 11هزج جسدت عل مطندعل 8عد "فادلحعاد1عقل0ل7“.

 5388. كدلاقص 11ءاءاسطقمط ظا-5عازاناعت 11و

 11. 111, 315. 445. "11و 640 (انطأ ,صمات م0

 ٠١ [عجعرلت12 عوازل.

 5384. ماتا سحعاتلاج 8[هلجحسسصس عل 8ظعم "0 111-

 ادخص , ؟ن1؟م 1طن ىلئضوات للءات5 آآآكو

 5385. ظا-11ءاتاع اظا- قفا ةعزاعل-لتم 11و
 170. - 8 هلءزسصخم 111, 8.

 3538386. 31-81ءازاع اكئا-ك[لطحل "؟ةطاطخنم 8عص

 ظاح01ءازاع اك1ا-81نزةطنل "هلت العمدمصسمع مالت ءعزنو

711 .455 .329 ,871 .213 ,197 .159 .58 ,11 
004 

 5887. اتا - ل1 ءازاع اا -'ةكجاج 111,

 م1 ظعم 11عن-

 1[عزصاتس] ا. 1طةطخسس ظ8عص 810-



 11و 101

 ؟ةاط0هلاقط 8[هططوستسعل ظعم ىطسعل 8عد 110-
1111110 

 5420. 11عءودللبت طءةتكئاطاتم عج 111, 314. 1737و
50 

 2ظ2ظ42 .7٠

5428. 

 1[ءوزلجت ةطقتابت 111, 314. 711, 4.
 215510 11, 301. - ةدتلافم 111,

99 

 5429. 21و50 8عم ةطأ'اقهلطا 11-181دلعطأب

 ال150 ة1طص 4415 لتعاأتتك 11آ1و

 5430. 11عء5دكذن0 ظعم 1هدعتم 11-آلع201 ]1و
.250 

 5431. 11ءدكن0 ظا-آكةععحتمت 111, 0.
 54832. اكطمزو 11ءوكذت0 1-11ع؟هدحست آآو 5.

 171, 140. 457 (116د؟101). 59.
 5433. 11ء5دأ40 عم !1[ةطسسانل 8عم اةلبجذ

 آلا - [[هدعزمأ 197, 0.

 5434. 11ء5د110 8عم 8[دمولتع 8عص - عاعملا'
 5هعز[- عل-لتص "فطلهلادط ظا- فلعربأ آر,

 5435. 115510 8عم-عءامسم اهستع ظا-1195ط-
 اطعلا 11, 207. 711,

 5430. 11ءوكن4 1 - 8321 1117 27

 :5437. 11ء5دك10 ظعم 5طعتطو ظا-؟11م0ل1 3837و
03 

 1. مع.

 5438. !1ءدذتل ظعم ةطعتطو "؟مصقخل-علحلتم

 8و - ةزملا 11, 327. 17, 8.
 0[. م. 7.

 5439. 11عدذك0 8عم 50ه]ءزصقخم 4ةطات'اكةلعطت"

.14 ,111 
 5440. 11و ؟نلاطعاع ظظم - 8وليتدططعسلأت ظاح

.5 ,71" 111501 

 5د4نا1. خطا 11عدكك0 نطجصعل ظعم ةطأ'اح

 هنن ظعح ة؟طقلال 8لطع2طقططاأ 11, 595. 711,

.097 

 542. شاد 11ع5د10 1طعقطتس 8عص 110-

 طقم عل 8عم '0طع10 180- طتصعدالبا 1و 4
 55, ة4ق. 619. 111, 2.

 ق4ل48. ]طه 11ءدكنل 11, 382. 885.
.59 ,111 

 544. 71ءعدكنل1 ؟. خطت "فاطلدللقط 110-

 طقس عل ظعم ةمطجصت عل 11-11 عوز - عا 1آ0-

 طحس7 عل ظعم 10وعزو - عا 5طعمعأ- عل - لاق

 31هزجوسمدتعل ظعم 11ع51410 - ها كل

 'ذاأ ظعم 105[1ءام.

 11 عم م5 1144

 ةانل-ءع-ملجسمم ظعصم 1[هزججسص7 ع0 8عص 15طةلع

 ب عا ةطا 7دلعدتو4 آلهطوتت 8عم ؟ةطل - ءا-
 ىبءاطقات

 5405. ![1عمعادن5 آر 390. آل, 213. 1[1و

 471 (سونالام م0 سوالانام). "7و 48.

 5406. ة[عماععط ظادكنم01 111, 98. 7, 6
 5407. 0[ءعجاقذ230عط ؟. 18[هططهسحتت ع0 11-

]1 

 5408. 131ءعمافم ةلعاد ئا-11عععزوا 1-81كاطقتقح

 2173101 17و 227. 711, 8.

 5409. 181عدحنز عطخ دطقنأ عتعاعط 111, 0

 5410. 1[ءعةلكعدطت 7. خطا "خلت 1ةكدم

 "ملز - عا نط ملط0ةللؤط 0

 ؟ةاطل-عن-ةلجسسمس 180ط- اة

 5411. 11ءععخصتأ آآلك, 314.

 5412. 11ءمءودنما آآآ,

 5413. 18[عتلسسمت 8عصد "فلآ ]1و

 5414. 81عرت ظعص 1كتماتأ 81-11ة]ع0151 11

 ةجاطعتت آلآ, 330. 554. 7711,

 5415. ثطاث'اص ع3 4

 رومان 8ا-8ةاعطأ 1, 7.

 5416. 1لعرزأ (810:هن]37) ظاط-[طقملبوأا 87و

 8عم

 5م

 8عم

7 

 01. 115عهززأ (110د5 7) ظعم طتممو ظا-6طققإل.

 5417. 11عكححذص 8ظعص خطأ 85ةلوو آآ, 9.

 5418. خطت 31عموذص فطل-ءا-صعاتاع عم
 ةمطأا [ظعم 5هاعتسفس] 5-585هالعست 1-181عهد(ت1

.26 .149 .132 ,197 .617 .472 ,111 .356 ,1 
 ل ١1

 5419. نط 1[عمجذص "؟ةطلح عام عاتلع ظعص

 310ه]ج دنت 0 ع0 ظاحختت5] 5. مععاتاتك انا 10عاتتن 8ظ:!-

 0 عزوأ آو, 271. 111, 382. الآلك, 586.

 5420. ىطت“ث 11عىذص فطل - ءهآ - معات]ك
 ظعمص 7مطع (2هطقمت 7 ةععمجمطقت) 11, 489. 177,

,71 .432 
 5421. خطا 11عمكذم 181دجوذم 8عم آ[عطقع

 اوآ1 7, 146. 71, 66 (تنطأ 1. اكطقلتو مقلع

 [1ةددذصس مرنم ؟[ةووذص 5ءتموأا). !1آو 8.

 5422. 11ءموب ت01 تح 11ء9ع21 ؟. ىةطت

 8ذصأل فليست عل ظعم 8ذوطل“

 5423. 11ءرا»ك عدأ1 ]11و 0

 5424. 1ططم - عاصم ع”20طذم

 310ه]زجحسد 7260 ظعص 1[؟طق1ة1.

 5425. 1م 11ء2انلع ؟. 5طعسد-عل- لأم ةطاث

 7. ةطاث 8عاك
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 5468. 1طم-عاستلعمل ه. 1طد-عاصتتا فلك ى, ]ادد

 ءاسصتاعقتا .٠ ىطت'اغدلطل "0 عزلدللهط 8عم خطت”م-

18181 

 ةك4ق4#. آ1طص 11زطعددسص ؟. 5طعسو - عل - لأم

 قطا 8عاعم 810ه]لججستت عل 860-12

 5465. ةطتئاضستا طعس 5. ةطنتامتو]دنط طع

 (ةطتاسماطقللعس 7) 111, 258. 711, 6.

 5466. 11 مطقخز 8عم 8ءوذص 18(- 1 عءططقمأ
120 ,371 

 54607. !ل1نمطقز اظظ1-1هدتذصآ ظلطتك ءزاتك نادأ

 داناجم ةزن] (5ءتانقي 7) لنعانتك ءدا 197, 158.

,1711 

 5468. 81ض1مطقز-عل-ل1م 1طةطتص 8عص 50-

 اعاسصخقس 5-15 نجلا 177, 7

 5469. 18ازصعطقت“ 7. ةزنؤز - عل- للم "دقن"

 عم 1؟ةقلات»

5470. 11-1118 971, 506. 
 5471. 111"ةصفطقل آ1اكو 5.

 5472. ]طم 111035 111, 249.
 5473. 1طصم 831105 عزط ا. خطت 8عاك خطح

 ر1ع0 ظعم

 5474. 11!1عاع ؟. كاطعسطو-عل-للتم 810ه]طجقرت-

 دع0ل ظعمص 11ه عاتذط قل.

 ةديت5. ة[ضلع 111, 7.
 5476. 111كعطمص0 ا. 8[هلججسات ع0 8عم

01 

 5477. 111 81[تضاخلاط ع

 ولع طز ةصق

 5478. 011ةطفقت 5هدلعما» 111, 8.

 5479. 111:2ةزذص ؟. ؟[هطتطدلاوط 1!ةطحكاتت-

 فادلحلادط ظصح

102 

 5480. 111:23 81هلعاطلاثسد 1. 810 1م-عل-ل10

 31هزجهمدرت عل 8عص 8111 ؟ىةلطل-ءا-طذلعل.

 5481. 1115 هم ظعم 1[نلخصسص 111, 314. 11و
124 

 5482. 1طص 81151[ "2. "ةلططل-ءرت-ملجصسوم 8عم

 قلابرتعل 5-1855 ءاعطةككأ.

 5483. 01زذلعكأم 2. 81ه:1م-عل-لتم 0[8ه]طجقمت-

 ردعل ظصحتم اثا-1*ععةطتم

 ةا4قا4. 1ةكناطخلت 111,
 5485. 111771 7. ]عدقل-عل-لتص ةطان'اطمززةز

 اآلتكانأ 8عم- عج2عا "قلنا - عر - ضولبرتت ق1 - عا

 كا عت 0150-0-5 110 ]ج جرحت عل 8 عد ؟ةلد ل-عرت- "نجل

 5480. 110 2185 8عم 1ةدصحتا 8 ءم-عا]مدعتم
144 

 11 عاط1خ1 1145

 5445. 1[ءاطتنات ؟. كطتطقاط-عل-لآ3د ةطت'ا-

 ؟واططقم ىليسصعأل 2ع 0

 5446. مط صدع ةطتط ؟ةطل - ءا - م عءططخا

 طعم 4ىطسعل ظوطح ةطق تذصأ آو 159. 253. 409.
 482. 11, 22. 45. 214. 429 (نطأ 11. اكط. معرتزت نول

 ظعم "فلآ هةوتمونال. 612. 650. 652. 1111و
 140. 589. 17و 281. 359. 374.2 575. 5.

.0 .204 .121 .29 ,7 .578 .576 .571 .382 

 320. 339. 340. 350. 469. 477. 546. .9 ,١71

 88. 147. 198. 222. 285. 517. 680. "11و

.2 .698 

 5447. 567710 ظدطحط طع ىاحان'انم عاكةطتا

 ثاطرسعل آظظا- "ةلعالا 19

 5448. ئاحث'اس ءعالةطتلط ثطجمسد ع0 عم ةانآ'

 قاتل 154 8م 1[عطقلقك 8عم 1270111783, 10

 هاعزاعط 831ءمجاتلع 8-8عواط1ل1 للعءانتك 1, 400.

 5449. مطئ'اسعكةطتط 11هزيهسصت ع0 اتاح

 انواع آو 459
 5450. مىطئئاسعكةطنط 8فعطتط 1[1هطحس-

 عل رمةدطق 71, 557. 3.

 5451. ةطحت'اس عام ةطئاح 5-15 20111 8-81 ءاعأ

.5 ,111 

 5452. 11ءعوز1 5-50 ءااعنأ 111, 1.

 5453. 1[1ةس]عتاةنت 1105 عزدمةماطق230عط 010-

 اجود 60طع]ع 171, 2.

 ةدقا4. 1١1 ةىاذست

 3171و 0
 5455. ![1عساذسة230عط ا. ةطسصسعل 8عم

 131ةلجستا:0 101 - [[عرتعوبإ - عا 1810]يتادا - عل - لأن

 831[هزبجصست عل 8عم خطس عم 11!-خلج5 ءانؤؤتا.

 5456. 131ععافصةمخلعط 0اطصسصخص طاح اعف

 اًمونأ 11, 447. 571, 25. 7711, 085
 5457. ىاحاتا دعو ةيسصتم ال1نذك(ةلخ 9. 81ا15-

 هذ ىطحتئاسم عيش

 5458. 1162علو (5. 8[هدد3057) 111,

014 ,7711 

 5459. ةطتت 1110و عد 5طم هتاط 8عسص - ءاطجقس

 هدم آكا - 8[دعطتتاا آو, 3.
 5460. 1م 11زطصخص 1. ىطخ 8عاعع ةلجرتت عل

 عم - ءاج05ةعام.

 5461. 111 1ةع5 مطتلمدهماطتتك الآو

 5402. 11ذطجذمس كطعساأا 13011-عل-للص هع

 انو 111, 5.
 01 ةطتئالبدعدم النطوة

0 

 اطخمأ ىطسعل 1ظ1[عملآ
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 5511. 01030202 عان - عل - لأم ةطاث ]جند

 فان ظعم [فلطسعل ظعم] 18هطعا 8ا-18ءامتمأ ظا-
 8دعالذل1 111, 504. "7, 430. 439.

 5512. 110130270 7عاط - عل - لثذد خطا ]جةندم

 ىل] ظعمع- [عااجبجددم ظعم 'فماملع' 8ظعم] [طقطأا
 111-81 هتكتذات 871, 5

 5513. 11هطه0ل202عاطط-عل-لآم 1طص-ءالعطلإت ع-

 أ 11, 659.
 5514. 211030202عان - عل- لزد خطا 110-

 اطويسصت عل 1-81آدكدص 111,

 5515. 110130202 عءان - عل - لذص آطتكاتك 8عم

 فطأ 5310 5-85ةستس ظا-[[9 عدا [آآ, 463. 71و
06360 

 5516. ةطات 8101ج هللتس 8101من: 60 8عص

 [لزوطقست 7. ةطاث 81هزجمااتسد 810]جهسن17ع0 82عم

 81 طقسل

 5517. 01هطهللعاد ظعم خطأ 5هزند ظاحش2 01
7 11, 522. 79711 2 

 5518. ىةطاث 81هطهلازنت 110هزجهد 72 عل 8عمص

 توطقس ظدطعح كطعتطفست 185-5301 111, 173. 7”

 53. 82 (نطأ خلطات 81ه]اجهلاتمت مانع ةطاث 1101:23]:-

 الرد 1عععطلات12 5أ).

 5519. 81هزيقسصت عل م:هماطعأام آكو 54.8.

 5520. 81هطوصسمت عل الو 109. - 7.

 5521. 11هاجبوسسصسع0ل 11و 607. ح الةلبوت

 8مم 0طصقت“

 5522. 81هاججسصس عل ظاعملا آر عت ح 111,
 897. - 84-81ز]ز 71, 594. - ةطقتاتط 71و

252 

 2523. 11[هابجسصا272 60 !ماعا'ما'ع5د ( ظا-[هاقت“-

 لعرم) [11و, 5.

 5524. آكطمزو 81هطجوس1ع0 71و, 8.

 5525. 8210ه115 110ه]طجهسدست عل 19و

 5520. 5طعزلاعط 81هازبهسصتصت عل 111, 6.

 5527. 81هزجهسصص ع0 015ءاماتلان5 01هطهست-

 ردعلقو5 8ءعم-ءازطممدم (؟رةطحكطعئانذصآ) "1, 9.

 5528. 8[هزجهسنصعل 13-151خ0طآ1 5طعتلعطت

 ؟0طعزلهلادط ص - ةولجتئططعمل1 لت5ءاماتلاتك 11و

007 

 3529. 1[3هليجسصمت عل 8عم ةطلدتاهط 8عم

 فطدعل ىا-[كطدإتات ظعص !81هزيمسص ع0 ظا-[؟طقإتاد

 ماد نطقعمأ 4 - اسس” ةكطت (1 عت ناقعطت) آ7آل1و

205 

 310ه 146

 8ظعم خطأ كملوذم (هل. كنمخم) ا - ة[1ةهسددأا] ]كو

 81. 379. 7711, 650 01014: 1١ طنك 31ه ةكذ)»
 5487. 110 هلاذ ظع-ظقمأ 7.١ ةطا الهنا

 110 هلاذ ظعم 11هصولتس 8-821
 5488. 1اطم-عاسم ةالتسم ال. ةطتت'ا]عةعتصت 110-

 جدمتن عل عم "فلك

 5489. 5عوجوتل ظوطحكطعك "10-1 هصصسقجال

0 ,7 

 5490. امص - عاصم ةالذ الو 387. 389. 0.

 5491. 8[ هصحصسعت (112 طقت7) آو

 5492. 110 ةحتوو اكطقلااو 1, 66.

 5493. خطا 1310 ةحتوو ظلط- ططقتتت» 11و

.205 

 54و44. 110طذمععاك ظعم-ءاقفلعطتع آو, 223. علو

030 

 5و4و5. 11[هانةصءاسطخط 11,

 ةك4ون. 1[3هاؤسءاسكطخط 1عماط - عءل- لتعم 111

.1231 

 5497. 110طؤمعاكطفط 5-85هجثك آآآو

 5498. 1ص 1[هطضعءاع آلآ, 49.

 5499. 1ع

 وصمت عل 8عم

 5500, 13[هانعدطعطت» ظعم طعم 8عم

 ذأ 8ىعم مطسمعل [8عظفقمأ] , "ان150 1[طص-عالع-

 هطقل ل1 عادتك 1.

 5501. 11015ه0طقطقل (معم 110120طلطتلا) ئاح

 للعم ل1 (8ل-102017) 117 , 452 طك.

 5502. 110550 طلطقا 8ظعص 81هزجهنت 2260 17و

.2502 

 5503. 1020[1طقطقل ظعص 5داقسمو ال. كطات

 1ةلئط 1110-1-8 طقم.

 5504. 1طص- عاصم !50طلطقل 17و 4

 5505. 1101جْزز5أ 7. 11هزجهسنمعل ظعم تاجح

 لعل 181-851
 5506. 1طم 31[هزلئاز 2. 5طعسد-عل-لتم خطت

 _فاطلواتمط 81هزبجسصد نعل ظعص 10

 5507. 11هعطاعإفت 7. 'ةلف-عل-لآه 81هعطح

 |ءال

 5508. لطم ة1هعطاعإقت 11و 52.
 5509. 1ططصدح عارصم!130702عاد 11, 5

 5510. 1101130202عاد - عل - للص "كطل-ععدتنع

 طلسم 8عد "خلا 80-طنس عدلا, ؟ن150 1-10 ءاكطع

 ىنع لذعءاتن5 1و 367. 111و 12. 367. 7و

100 

 7. خالدا ةهططقق 110-



1 

 ركددصعم ةلاسل طسع معرع عمممرحعم [عممذا هانم

 عووع 510 عااتا.

 5550. 81هاُجهسص عل 8ع "فلل - ءا- اطؤلعأ

 ]عر اطنكاتأ 8ظعص خطجسسعل ظعم "ةلدحس 122-

 2عءعماجخسا ظا-1[ز151 71, 247. 8.
 5551. 81هطقصسس عل عملت ظعم ؟ةطل-عا-

 عطقسأ آو 3.

 5552. [هزججسصت عل عم "ةخادل-عادطقلا !-
 [طقإفجلا 71,

 55583. 010اطومحص عل ظعص "؟خاتل-عا-طةلككس

 11, 148 (نطأ مكاحلا !ءععملتتات ءووع ماتام)»
4 ,1771 

 ةؤذ5ك4. !1هلجهمدات عل ظعم "ةخانل-عءا-طجهلعاع اا-
.5 7 632311 

 ةددق. !1[هاطحسصت عل ظعص ؟خاطل - عا - طحصتأل

 ظا-آ[عممعواتا 1, 2.

 5550. 01هزيمصتصت عل ظ8عم 'ةطل-عادز ءانطقت
 طعم-ءاطمممم [اظد- كرتلا] , ؟نلعم 111111 لن ءانك

.5 ,171 
 5557. 81هاجهطل>7 ءل ظعص "ةطل-عادز ءاز] [25-

 كوسقتناعفصل1 آآ1, د

 5558. 10]يحسا7 عل ظعص "ةلدل-عا-]اعقلز" [2]-
 مداعت الو

 5559. 010هاججصحتص عل ظعم ةفطق - ءا - !ءعرمم

+58 ,1 
 05 لعستا-ءلعلتم ةلمايدتستس ع0 ظعم ؟ طل ءا-اع معتم

 55600. 831هلبجصت نعل 8عم ؟فادل - عل - [عممر

 اكا-ن طقم عكا 11, 0

 5561. ا1هايمهسصتعل 8عم 'ةاطل- عا - !ءعمت

 اكا-11ةعطتاا ظا- زان صدسذصآأ 111,

 5502. 810لججسدسص عل ظعص 'فطل - عا - اع

 136 هكادالأ ةاعسخع لنءاسك 11و, 8

 55083. 31هزججسص عل 8عص فلنل- ءا - طفلا

 طعم 815501 37و 2506.

 ةوق4. 11هاجهسصسعل ظعص "هلل - ءا- اهلك,

 ؟كاناسخم 1اس 21ءاناع لتعاتك 111و 511. 78 1

45 ,171 
 5505. 01ه]زججيسصتصت عل ظعصص ؟خطل - ءا- صعزأل

 8ا-1عمرعولططت 197, 52
 55060. 81هزجهصسدعل ظعص ؟خلطل - عا - صتعزأل

 اظا-[آ.1 02111 17ص 70“

 5507. 810هليمصساصت عل طعم ؟ةذاطل - عا - عزأل

 اند-كنسدتاا !ا50-5ه 5101 7 00.

 5508. !1هابحسس عل ظعصض ؟ةطل - عل - صدعازات
 11و 4

144 * 

 110 اج جرحت 0 11417

 5550. 181هزاجوسس عل عم '"ةطلحللقط !-

 ةموشت 1, 170. 15, 492. 596. 871, 6.
 55831. 81هططحسصتت عل ظ8عص 'ةطلحلادط اا

 "ةسطأ, لت5ءلماداسك !طص 2هز عاصف 7,
 5552. 81هاججستص عل ظعص "ةانلدلاحط (ةأ.

 فالح عسمتبموم) اد 8هلعطخت [1- ؟ةلقجأر طم
 ممصمقعع 7-82ةطنل لن ءانتك 11, 378. 11, 0.

 55838. 81هاجوسصاتعل ظعص 'ةطلحلاحط 8عم
 ظدطاعا ظا-]كتتلعضأ 97, 147. 151. 3.

 5534. 1[!1هزجحسسصع0ل ظعص *خلانلمللاوط 15!-

7 ,71 .549 ,111 613221 

 5585. 01هزجبمستتعل ظعم "ةطلحالولط كا

 [وصقتلا 111,

 5580. 81هابجسصصت عل عم ؟ةاتلحلادال 8عم

04 ,37> 113101345 

 5557. 010ه]جمصحتط عل 8عص ؟خطلحلاوا ]-

 1؟قاتادأ 8م-1هةطات 11و 79 الللكر 70:20

 55958. 01هطحست عل ظعص "خانلحلاوط 1*1-

 ز[كعحصقسأ, 'لانلصم اا -؟خل03]ع (ا81- ؟؟عسنلع#)
 لأ ءاسد 11, 579. 71, 251. 711, 5.

 5559. 01هزجهصتتسعل 8عص "قةطلوحلادا 121-

 [عمرساسطأ , 101كم 1طص-ءازجخزز للعاسد 771, 49.

 ةؤك4ك0. 8160لججسس عل 8عد "ةطلحلادط 11ءاذعأب
 "150ه اةلجرتت لتعاتتك 111, 0.

 5541. 01ه]اجوسصت عل 8ع

 11 عمسعمأ [اظاد1١عدك101] 7 60
 01. خطت ؟'خطلماامط 11هانديسسعل ظعم ةطسعل.

 5542. [81هزيمستسعل ظعم "ةطقحللحط] ا
 ةانوت , ؟نلعم 1اطم-عااءططذس لتءات5 197,

 5548. 81ه]اجهصستتعل ظعحص "خاتلدلاودط 8عم

 ة1ماججسحس عل 11-1773112 71 7.

 ةو44ي. 01ه]جهسطص عل ظعص "؟ةطلحلافط ]1-

 لونا 37و 7.

 ة5ك45. 110]اجهرت عل 8ظعم "مطل دلادط 51 عدو

 ءل-للم ظعم ةطا”ةدلمخمس ا-81هدتفتال 7, 7
 ةدك46. 01هابجست عل 8عص ؟ةطلحلاوط 192-

 261 17و 14.

 ةوك١٠47 !810هلبجسصعل 8عص ؟ةلطل-عا-ةكت؟وا

 اظا-[عدمحتمت .١" ةطسعل 8عد "ةانل-عا-ةكك عا

 5548. !10هلبحمتدت عل 8ظعصم ؟ةطل-عا- هاج [2ا-

.43 ,71 1051 

 5549. 8101ج عل 8عم "ةخلطل- ءا دك

 ممعاتعع ؟؟هزاثلأ1 ءمعمدستصةانتك 11و 177. 111,
2 ,397 .14 ,1377 .181 

 (ننل السمامأ 9 ,١

 ؟كطلقاإوط 121-

 دلطأ ؟ءاتار ممم 100



111001 

 5588. ل1هزبحصت1760 ه5. خلطات 1س

 ود, ةطانئاسمتل 31هزطحسصصعل (5. ىطتنئامتن]0 319]-

 لن0) يعم ىلدص 5-15 منج, "15ه 1-181آةللت

 لزعاسود آ, 426. 111, 40. 711, 7.

 5589. 110ه]يجرسست عل 8عم-ءاملقسسصأ [؟!-1ةانح

 العر 71و

 5دو0. 31هلزبهستسعل 8عص كملثا 1م-شسأو

 ؟ناعم 113812 ةزعم للنءاسدو آو 45.

 5591. 11ه]جهسرم عل 8عم-عا هلل, ا؟ظةطحةطقطات

 اظام-12هرتك لزءاسك 111,

 5592. 11هزيبجسص عل 8[عملأ ظعدص مط ع4

 ان[ عملآ 171, 566. 0

 55983. 18110هزججسات عل 8ظعم ئتجرس ءل 1-81[ه]

 711 060 كك 11
 ةوو4. 81هاجبمرتت:ع0 185عم

 ' ةالدلادط اظا- خدعلا] آ11, 5.
 5595. 11هزججيصتصعل ظعد [فةطصسعل 8ع

 ؟ةطدلداادط] ا" طشتست, "150ه 1-1[ةصدخت ل1 ءانتف
1111 

 5596. 1101ج حرصت عل ظعص خلجست عل ظعم ؟ةطل-

 ءا- هه12 ظ1- 0111 181 - [عمرنادططآ 17 5
 5597. 31هزججمت بعل عت مةطتتع0ل طظعصض

 ؟1ل11 8-81 عادت عصا 187

 5598. 110]ججررت نعل ظعت مةلبردعل ائا-خض-

 01 0 0١

 5599. 1101ججمد1760 8عص خابصت عل ا: - خل عؤ-

31 

 5600. 131هابجتسات عل ظعد خلجسعل 1ظ1- ةااشع

 انا - طا 71ص, 7“
 5601. 110ه]جدرتا 760 ظعح خطجستعل (31. عم

 ةطلواتادلط د. ظعم 8[هاججسس عل 8عم "ةاططلحلاهط)
 ما-8هعرترب "داعم ظاح10[دْزز دن (هل. 51 - فزاز) ءهىم0-

 تصمد 1, 321. 11و, 278. 17و. 196. 309. 71و

,7711 .198 
 ا 1زأز ها لئ11-1ههززدت سسسح 1لعسواتع ممعأق قار

 حغغمتصعم دم ءملل0. هرصمتطسك طمع 1هعم "زكر

 الم 11هاززدت هممعااماس

 56092. 11[هابورصستت عل ظعم ىلبصتعل 8-81 اح

 اءعملا1 71, 495.

 5603. 11[هزردرتت7 ع عد ذليتعل عم

 انآ 8عءامس 181- 3[هداهطوطعتأ 1و 387. 11و 5.
 73. 320 (نطت ظعص خايبصعل ظ8ظعم ىلا 8عءاتل

 مرنم 8مم ىلا 8عءامع ظعم فلبسصعل 1 عمعملان1

 مواز. 9و 108. 167. 519. الو 505.

 خطت ع0 ظعم

 ل1 148

 5509. 110ه]بويسصتص ع0 8عم 'ةلنل - عا - دجعاتاك

 عر ثلز26ع2 7و

 5570. 11هزججرصتس عل ظعص فالحل - ءا - دعاتاع

 8-1[1ةهعطل301 آك, 7.
 5571. 11هزبوسص ع0 عصب "ةاطلحةانطتطت آ1-

 [عمرنإنطآ 1و

 5572. 11هزجحصت 7 ع0 8عم فلل - عا - مت عاأاع

 هد "ةاتل-عد-هءاقس ]طمس 20 ةهتص 181 - 1[عه:عواتت

 انا-0مجوتلا 177, 230. 511
 حلسس مم ]طم 170 دنس !همامحدع لطم ؟"0معتم !ءععم-

 ليس 5[

 5573. 110]ج حرصت عل 8ع فل ل-عا- مح عاتإع 8 ءن

 11هزبجسرت عل كاحخصلهلاتدأ 5-1915 ءماعتا 11و 5.
 55ر4. 18[هزيجص2ع0 عم "خلل - ءا- مطعاتاع

 ؟رمعزم ظ؟ضا- عدد عدا 111,
 5575. 11[هزبويسا١> 20 8عد "؟ةطل- عا- نهد أل

 [8ءعم 8[هايهسصسعل ظا-آدسز ءتا] 17و 5.
 5570. 110هزيمسصت عل ظعم "ةطل-عاد دحمان أتر

 العم 1ادم-عامتم ةص لت ءاسك 111, 507. 71و, 70.

 اناا 07

 5577. !01هلججرت 7ع 8عص

 ىا-1هزجذلع1 ا, 313. 7711و 7

 5578. 11هزيجسصت عل ظ8عص "فان ل- عت :ةلجتلللو

 ناعم 8ىدلجتتتا (؟المممعضتاع5ك) 01عاتك الو 0.

 5579. 811ناجوسصصص عل ظعص فانا - عم- تةلبتت

 اتا-[[هدعزصأ 1-ان[ 71ص 7

 5580. 110ه]جحست ١7 ع0 ظعص كلدل-ءرت-"ةلجتشقلل

 اتا-8دمت , ؟ات150 1طص لعاا» للعانتك 17و 250.

 5581. 11هزجوس77ع0 8ع "ةلات0-عر-"ةلجت لت

 ظعم ةىاطآ'!طءاعذ ؟ةطلحتاهلط عد - ءاطاجمدعتس اح

 عاج 7.

 5582. 31هزيجرت 7640 8عص "قةلد0ل-ءرت- وليت

 كا-واطمعم عكا كزعطصتقلعا# ل15ءامادااتك الآو 140.

 55883. 110]ججرمر2ع0 ظعص 'قةادل-عرت-ةلجنلت ه0

 انا-31ءعمنلععداتت 8[1لطح 2 طق" 7, 0

 ةوق4 110]زجحسا1 عل 13د "فلات ل-عن-ةلجم

 معد 11ه]زججستعل 1:5- 5ةسقت عمت 01 5-15 عاطل

.0 .117 

 5ة5و5. 5عجيج10 31هزيمسرتعل ظعص "ةطل-

 موا -هانتاخلطا [1آ1و
 5وقان. ك5عوجوتل 11هزيهرسادعل طظعص "كللع

 مم-نعوتا "8-1 ءعمعمزا "ا-آكتسلا 71, 0
 5597. 0[1ه]زجحس ست عل 8عد فلل عادا عططنخاب

 اكو ؟ىلطل-ءا-!ءعاسصتقخلعط لأ عءانتك آر, 8.

 1ع

 "قةادل - عا - م0 1



 ال

 56022. 8[هاطجحصت77عل 8عص مخابصتعل 8عم

 81هاطجحست عل 11و

 5623. 01ه]ابمصت>ت عل عم مذتجبرتعل عم

 81هزجهسس عل [كا- خص لهلعكأ 8-11 ءادت] 1ظةطحىاط د
 ممطأ آو 415. 711, 5.

 5624. ![هابوستصعل عن مليت عل

 1[هزججسسع0 [81- '0اطسخما] 1و
 5625. 181ه]اجحدتدست عل 8ع خليت عل 8عص 810-

 طقس ع0 1-11ةلبهصزآأ آو, 1

 5026. 11ه]بوصتصت عل 8عم

 ءالجمزز 31هددللا 71, 600.
 5027. 01هزججسرتعل عت مخلجبرج»ع0 18 ءتع

 ءادح م1101 اا - [عمتددست 1! 0

 5628. 01هزججسصع0ل ظعربد 1845)) نتبسعل

 طعم ود 117 , 5.

 5629. 81هايحستتت عل ظعص تخطججمعل 1محالا

 هقطاتس 111, 318. 342. 197, 00.
 5080. 181هزجحصست عل عرب خلبسصتعل , ناعم

 جنوط ةصز 1280 عءاط ةتذعاتسد 11و 5683. 77. 481
 5081. 801هايبمس»ت عل عد مطسصتعل 11-"1]0-

 ىو عام1] ظاع 1ةلتط عدا 11, 28.

 560852. 8101ج حرتتتم عل 8 عرج ةلجسد عل عرب "031

 اظا-خصافلكا 1975
 01. 81[هاجوستسع0 ظعص متع 8عم

 ةمالا.

 5088. 21ه]آجهسصد عل [8عص قةزجردعل] 8عص "0-
 دقن "1150 1اده- عام امطنم ظ8ا-]”اطتلا لذ ءاسك 1117

 56034. 81هطحصسسعل ظعص مطسعل 1- '0-
 رول آآ1و

 560385. 01هزبجيستت عل ظعم مةطسصعل ظعص

 * ناطسخسص ظ1- ةصلدتسعأ, 0146 ]1ادد -

 لا ءاند 111, 45.
 01. ةطنت ظعام 8[هطمسسسعل ائعم كطسعل ]91- [نمشسأ

 50860. 01هزجحصتص عل ظعص مةلجتعل 8عم

 110 طحذس 11, 284. 71 57
 5037. 81ه]طجورت7ت2ع0 8ع

 500 181- 1[تتاوطعما 111, 403.

 5088. 1[0هطجحصستصت عل 8عصم مةطندع0ل ظعم

 5010 ظوص 215510 اها - 38[ءاكلكأ , طمصم عع اة!-
 '[كطنع عا ؟نلعم اطصد ؟فلئتلح ل3ءاسك 71, 40.

 5089. 81هزجحرتتت عل 8عرت ةلتاتع0 185- 53-

 مسعمم01 1و 500. 7, 0

 5040. 181هزجهصست عل ظعم ةلطدعل, 10

 رول - طم هتانآ (كاق اذ[ اعداع ةطص آعناانتاطهعاطنأ

 طدلصات5 "ععاع اعوعئاس) لتعان5 و 91. 71.

 8عم

 ملت عل 8عمع

 اامرستن 15!-

 ى112ع0 8عم

1149 11 1 

 5604. 31[هطججستر>7> عمل ظعم نليبسصعل 0-25

 180-11 عم عت, ؟نناعم 51011230 عط لذعاتتك 117,

 56005. 181ه]ججسصت عل ظعص فةلجستعل 1:0 - آل1-

 عوطلت 111,

 5006. 181هادصتسص عل ظعص خلجت عل 81 - 8و-

 معونا ]آ, 410. 11, 548. 17و 58.
 56007. 11هزيجسص عل ظعص نطتتع0لر, 0

 اظا- 113612 01ءانتك 7و

 56008. 18310ه]جحرسصنتت عل 8ظعم ثلجنتت عل, 0

 آطم 8ةزاط لنءان5 111,

 5609. 31هزجحسرصع0ل ظعحص مةلطتطع0ل 5عم

 1آههعزد "1و

 5610. 110]اجديسصص عل 81عمل1 8عم خاص عل

 طعم 1طععطتسر الناعم 1ءملذصآأ للعاتتق 71و 8.

7 :225 

 5611. 810ه]جو2721ع0 85عم

 1انرنطتس 8عد 1آ1د5ن7 7871,
 5012. 81ه]جوصت77ت عل ظعص مىلجبتسعل 8عص

 اادسناطتست ظعصد 1[1ةدهس 1!'هلدااط 15- 5ءويوجذل 17و

.162 
 56013. 01هزجوت12ع0 عص

 1ر35 111, 0

 56014. 1810ه]جهستست عل ظعم خىطسعل ظ1-12-

 متلعت, كن15م 1؟هلطجوت 23 لعط لتعاتد آو 244. 17و

 208. 797, 549. 659. ,١11
 56015. 831هزجحصسر7>7 ع0 ظعص خلجرت عل [81-]1ععاح

 امصا 1٠.١( 81- [كمفصت) , ؟العم آطص فلاقس لاعاننك

7 3711 .461 7 
 5016. ذهطقط 11هزبحرس:عل عد مخىطسسعل

 را - [عطقلا ل1 151- 1عمزدأ , ناعم 95و14 ؟ةماتلع
 لزعانن5 1111و 8.

 56017. 83[ه]ج حست عل ظعم ةطسسعل اا-[عطقح

 الا ]اك1-1اندطعتطا "7, 524. 11و 1

 56018. 83[هاجحرص عل ظ8عص ثلجرت عل 1-181؟نح

 معربا 71, 2.
 0[. لعسفل -علحلتم 4طنناطاطعمت ةلدطسساتل منك [هن-

 اهقدع طلع مجم ل[هزرورستسع0 1عععملسس ءع5از عم

 4ارتت عل.

 56019. 831هلججساع0 ظعص خلجردعل 115-1 عاد

 رئادآ 71, 0

 5020. 810]ج درجات ءل ظعص خطرت عل 8عد ةلبح

 عل اكا-1[دسددأا] 117, 7

 5621. 11[هلبجسا7ع0 8عص ختبرد عل 11-151] هل

.3 ,71 .510 ,111 

 مارت عل 8عم

 فماجرتع0ل عم



 110 ]جهت 0

 5063. 181هابجصات عل عم "خلآ ظا-كص لوح

 اسكأ 5. ظا-ظولعمدا, ؟ن1عم ©طقتمةأا 01 ءاتتك آلآلو

2 .519 

 ةققو4. 11هايهسصسعل 8عم خلت ظا- كصوت

10 7 
 5065. 131ه]ابجسصسصعل ظعص "فلك ا - خمودقت
 114-81 اةلعأ كودط- ةطغعادتناام] 1ظ15-كدعطل 7. 9.

5 ,7711 .81 ,5971 
 5666. 131هزيمصسصعل ظ8ءعص "خلا 181- "مجذلت

 (5. 81١ -1عقجتذال7) 871, 204. 711,
 500607. 11هايجسسس عل ظعص "خلك (هل. 8عج طن

 ىازز 8ا- 8زلعفتك, مدلعم ءمفطناع 3ءاعطأ 5. ا-

 ؟ةعاتاع قذءانتك 11, 177. 261. 111, 167. 3
 (طلتع طقسا لتاطنتع مععم عدم ىلأ ظعم 110]جهطن-

 عل). 484. 488. 033. 139, 30. 66. 86. 37و
552 

 5068. 811هزجويدتت عل ظعم "خلك 181-اند عاكأر

 ماعم ةزمةط12ةمعاط للنعاس5د 1, 460. 11, 3.

.425 ,111 .895 
 56069. 11هزبجسصتت عل ظعم "فلآ ظعم ©6طقلتاد

 انا -لعوجعم آو 348.

 5670. 31هاججستص عل ظعم "فلك 11-81 ةسوألا]

 1آآ1, 0.

 5071. 31هلججسصت عل 8عم- عو5وءيو10 "فلا

 ظمم كوصتو ظا-5هدعتصأ آو

 56072. 8[ه]ططحستت عل 8عم 'خاأ 11-81 عمدلفمت

 دك
 5673. 1هاجحسس مت عل ظعحص 'خل] 8عم ]1طةح

 طخصص 1121-81, انلعو اطص 26هععن]اع لتعاسذ 111

.257 

 5ةقر4. 831هايجصرت عل ظعم فلآ ظعم 15 ؟ةل

 انعم 811611 لتعءادتتك آو 183. 7711و 17

 5675. 131[هاججسصرصت ءل ظعص فلت 8ظعم عصا

 ءادتواقذدد , طمصم“ عع 5طتطخلات اها - 8نصعطأ لأ-

 ءااتك الآ,

 5070. 81هطجحصتصت عل ظعم "فلآ الا - لمدزؤذسآ

.4 ,1 

 5077. 1[هاجهسصصعل ظعم "خلأ 81- لمدن ةصلو

 ؟انلىم آادم "ةطلعلع لأءادتك ]آو 556. 565. 7, 47.

 5678. 81هزيجحا7ت عل ظعص "فلآ 8عم - عا-

 اعطتلط ظا - 6طقعدذمأ ظا- 31ةلفلعل , ماناعم لطم

 م17(51231) لنعاتك 11و 143. 320. 111, -60.

.5 .673 .657 ,7711 .38 ,771 .334 .34 ,177 

1010 1101 10 

 ةقك41. 1[35هزجحمترت عل ظعص ظةلجبرتتع0ل 15طح

 كو طعاتأ آو 4.

 5ن42. 1[1هابهسصصت عل ظ[عملآ ظعم ةلجردعلب

 ناعم كطعكلل لزءانتد آو 579.

 ةقكق. 810هلبمسص عل ظعص خلجردع0ل 18:5-50-

 اعرحأ آو,

 ةق4ك4ك. 5طقط ةلمزجحص!ت عل عم

 رىعم ةطل”ودمذث0 11-11همخماتسا 11و

 5645. 11هابجسصت عل ظعم خاجسصتعل ظعص 1 عد

 سلس [ا1- 11[1] 197 و, 0

 546. 81هلجحرتحا7 عل ظعص

 آمت1 ظظا-هوعزصسأ الآ, 04.
 ةقك4ت. 11هزججسصس عل ظعم نطصسعل 11- العد

 صخمأ , ؟مانلجم 1اذم - عمعواكم لتعاتك 111,
 5ق48. 110ه]لججسس عل ظعص ث]لجتت ©, 0

 ادد - عاونعوأس ل1عاتتك 1111و 4.

 5049. 1[8ه]زجحسسص عل ظعص  مةلجمتعل 8عم

 1ندأ ما 1كم ةضعومتا هعتاطو 71, 4.

 5650. 131هزجحصسصعل ظعص ةطصعل , "60

 آند عم2ةملعات لتعاسك 1ال و 351. الآ1, 5

 5651. 11هزيهنامعل ظعص "فلعلا ظا- 8ةلاعطت

1 ,11 
 5652. 8101153 81هاطجديساتعل, ال1150 ظلك

 [ حصخقما د. ةلئاعععصخمآ لتعاتتك 17و 31. 71و

 55ؤأ4. .6 ,5١11
 5658. 11هزجحسصعل ئلكصدل 1اظذادن- 5طقصتأب

 ناعم ااحص 8310ه! ئاج لن عادتك آآ1و 7.

 5ؤؤ4. 11 81هطجهست عل ظعم "فلق عل-لأم

 هلأ 51 - "عمق 71و 4.
 5655. 1[1ه]جحستصت عل 8عص "فلق - هل - لام

 عمزأ (8ظيزز1”) 80-طتسصعمطلل 11, 652. 11, 0

 5650. اظدتع 11هزيوسصتسعل يعم 'ةكلق- ءلح

 لاح 1طم 1[عمضسخقم 11, 373. 711, 0.

 5657. 81ه]جبهسصصت عل اكا- خلقوا 7و. 5.

 5658. ١ 8[هزجحصت نت عل 8عدص- ءا'5ل1 (ول. عمد

 هام كلا3خ) 11, 284. 9711, 0.
 56059. 131هططحستسع0 ظعم "خلت نعم "فلن

 آ11, 6.

 5660. 110ه]طجحرسح نت عل ظعم "فلات ظعص خلجبس عل

 مل-منصسنلا 11, 370. 111, 21. 197, 2
 ةقنأ1. 11هطجحست»عل 8عم "فات ظعم خلجسص عم

 اتا-1”نيسلعأ 11, 4.

 ةنان2. 110هادحسصصتعل ظعم "فلت ظعم كابسعل
 انا - [[دينا اظا- [هنانئاتآ 117,

41110 

 ماجستعل 8ظعم



 ال1 نجل 11160

 كورد ءواتسا ظضطظتتست, ؟انلعم 8انل عاج قلعت (13 ءانح

 صاتص2ةلعط 5. 8عءاتط 2 ملعات 77 قتءانك 111, 530.

 1711و 2

 5097. 81ه]اجهصتصت عل ظعرص 'اخلث 185 - 5عاناتب

 186 اطص كفصت لتعاتتك 1, 247. 11, 293. 197,
.08 8311.797 

 5098. 01هطمسس عل ظعصب "فلث 85 - 5عضنزأ
67 ,1 

 5099. 81هزيبحصتت عل ظعص "خلت [ضعم آلقلجع

 وق ظا- 6طقضصشإا, ؟لعم اظوط - ةطغست لن ءادسك
.549 ,197 .027 .025 ,11 

 61. 3ة[ماجدتستسعل ظعم 'قخلأ ظعم 18لهطوستسعل 181-
 8هلعمقأ .

 5700. 810هطجحست دنت عل ظعم "هلأ 81-آنملهلخت

1009 

 5701. 181ه]جحستت عل عد فلالذس ظعد ؟ةطل-

 ةللقط اا - 38[ءانزاع ظعص "فلآ ظعم 81هطة'عاكطقط

 ظو- 5100111 ظا- "فلعلا] 151- 11ءائلكت 11و 427

37,0 
 01. لعسمل- ءل- لم 3[هلبديسسع0ل ظعم ؟خلأ ظعم

 * قلة.

 5702. 210]بهصدس عل (ظعص 2) خص ةلاقط 2ءاح

 رعاك ظا-1آ1هدعزم] 0”

 5708. 81ه]لبجس د عل ظعص 'ةسصسضت ظظا-01ءاعلكأ

.2 ,11 

 5704. 8310ه]طجمستس عل ظعص 'ةسصتحت 81- ؟0]ئةناأ

 (8ا- لكلا #) 11, 491. 591. 17711, 5.
 5705. 110ه عل ظعت ةنعل 111, 1

 5706. كا عزلعط ءاتذاذصت 810]جب هانت عل ةك هل

 11001 171, 582. 542 اع. 552. 550.
9 025.6 

 5707. 181هزبجصص عل ظعم فمعأل ظا- !ةليت

+2068 ,1 
 5708. 11هزيبوصتا عل 4عأل ظعص اطسللب

 الانلوم آلذصأ وعلا للءانتك آلآ, 8.

 5709. 110لب هددت كادت اع 8ع "صدقنا

 اظدع - ظننصتا 17و 71. 71و

 5710. 31هابقسسءعل ظعم. مع 11و 600.

 5711. 81ه]بهسستع0ل ظعم ةقاوصت ا[ - نعل
,1 

 5712. 81هايمهسس عل اظكا- ةعونس 9771, 41.
 5713. 01هطجحسسعل , ناعم "فاق 181عملت

 لن ءاند 17و 0.

 0101ج هر 0 1151

 5679. 01ه]طجهسصتا عل ظعم فلا اظ8|-1كن مدخلات

.7 ,711 .307 37 
 5680. 83[هطمسسعل 8عص "فلك اا - [عنعاتأ

7 ,11 
 56081. 01هزيمسات ء0 "هلآ 11-آكنوطزا] م6-

 مور, ؟ن1عم !1ةفاطعمل1 لزءاتك 11, 109. 5.

 5682. 0[18ه]اجهسص صن ع0 8عم "خلت ظاح]آهلكطتتاو

 الانام 1طص- عضم لطت لتعاسد 111, 333. 1و
 5083. 81هاطجهسصصتع0 8عم "فلكر داعم اظاح

 18[ةهعاطسا] لتءاتتك 197, 8.

 5684. !1هابجصتص عل ظعم 'ةنلآ ظعص 81ةلثلع

 عالمنا [ضادلاهسوتلل] 11, 298. 111, 7. 387, 0.
 5085. 81هايحصس عل ظعص "خلت 81 - 31ءاعإت

0 ,1 
 5680. 810هاجوسدتت عل 8عد "فلآ ظعد 110-

 طقسا عل ظعص "فلات ظا-[1هماذعأا 180 - طتمد عوطاتلو

 طمصمت لق عع "فاقحعل-لتص لنءاسك 71و, 5.

 5687. 81هابجسصتسصعل ظعص "فلا 8عص [1810-
 طقصس ع0 1طم] "ةعطقتع (هل. 1طص ةعطعطقتت) طا

 11هلعطأ 11, 94. 104. 127. 771[, 6051. 655.
 5688. 181هطجحست عل ظعص هلأ [ظعصم 110-
 طقست عل آكا- ظداعمكأ] ظا- 6طقتتصفلا 1ك, 19.

,1711 
 نإ. 81هادسس عل ظعم * خلت [ظوم ائةطوفل] 6-181طقس-

007 

 56089. 11هاجحستت عل عم "خل [ظعص 810-

 طمستسص عل ظعص-عالةلئطلططقس] 81-11ةلهلجل ها- 10-

 ل2ذسنت 11, 216. 378. 458. 111, 350. 97و
.51 ,71 

 5690. 8[ه]آجوس7 ع0 8عص افخلأ 8ءعم 110-

 طقصتات عل 1ظ31-1هتسدأا] 197, 0.

 5691. 8110ه]لجبجص77 ع0 8عص فلآ 8عم 110-

 طقسا علل, 011جم 13) ظا- [ع؟طمزعمل1 لن ءاتتك

 1آآ1, .٠

 5092. 0[131ه]جوستات عل ظعم ؟خلا 181 - 1[نةطنل]

 را-[عععصخمأ , 150 اطكطمزو 1[ععنصقسصسأ لن ناسك

01 ,171 
 56093. 01هابهس>7ع0 85عص

 اعطق1 111, 0.
 5694. 1[هطجمسصص عل 8عم "فلآ ظ1محال 1 ةةلطاتتا

.5 ,117 
 5095. 11ه]بمصستاصت عل ظعم "فلكر ؟اتاجو 11:-

 1آع15 لزءانتك 111, 40.

 56096. 11هلججسست عل 18[عمل1 ظعص "هلأ 1ظ5-

 *"ن]1 ظم - 0[1-



 ل

 5734. 1810هلجدصترت عل ظعم 8 ءوطنعك عزط 181-

 8دللاأ 317, 246
 5735. ![هزججسد7 ع0 8عم- ءاطعامجا9نط 11و

233 

 5730. 131هايمصتصت عل 58و00 ءائذصآ آطم 5ةكأ

 17و 7.

 5737. 8[هاجحمصتستعل 8عم 8ءويووذص 8عم

 11هزججسصست عل 1[؟ةمعحتمسا ظا-خصت1لا1 1, 141. 711

.202 

 5138. 11هزبجصت7 عل ظعص 8زافخا 1111و

ْ4203 

 5739. 0[181هاجمهمتت عل ظعم ظزوافس ظ1-طكطتن-

 هطقطأ, ناعم 1-1:1؟نسأ ظاعصل1 ل1 ءادسك 17و 0.

 5740. 11هطمسصست عل 8-81تا]عاطقتت 111 137
 5741. 1[1هابجصتت ع0 ظا- سد عزا 6طقعذلاب

 دناعم 8عا] 80340عم [240ءعط] ل1ءادتد 111,
 299. 1711و

 5742. 181هايهسرت7ت عل 1581 - ظات5عالأ, 0

 رسم-ظمتجسأ لل ءانتد 11, 219. 111, 0.
 5743. 01هاجحستص عل ظعص طقتكاتل 87و. 2

 5ر4. !1[0هازججصحصعل ظعص طقحاتل عم

 11هابجسصسسص عل ظاطفمأاا [ضهاحآكسلل] اظظا-[[ةسقنتك]
.9 .698 ,19711 .84 ,7971 .303 ,197 .610 ,11 
 5745. !110ه]طجحرسصت عل ظعم طقحكاتل ظا-1 عل

.2 ,1 
 5740. 11هلججتستت7ت عل ظعص طةكوات0 1:1-1610-

 منن عمات آ],

 5ر7. 1[8هاججصحصت عل 180 - طةكات01 9. 110-

 زرمسصصت عل ظعم فلآ طعم فلجصعل.

 5ر48. 8[هلججسا72ع0ل ظعص 127ةلطسدسح 121-

 117 ملع 11,

 5749. 5عوج710 81هابهصتص عل 1علعاط عم

 8عو-هعووتت0ل 11دداوللخ عد 56عي710 ظهلطآط 7و
.25250 

 5750. 11هابذستات عل 10-51 عمعاللا , 11عز 01

 معجم هر109أ115 1/لو 67. 0

 5751. 131[هابجستص عل 181ه 8عد فطل-عص-

 رةاجسسحمس 01-851ءاءاك الآو 7.

 5752. 567710 ظظةهطع كطعنا 11ه ع

 ظصحتص ظا - 8هاكطختت 1ظ1- 1ه5عتصآأ, ك؟15جم ظصتلا'

 2ن01:5طخط 0ل1ءانتك آو 417. 479. 11و, 87. 29

,97 .422 ,197 .487 .381 ,111 .366 .215 
7-0 

 .11 19١ه]جب يصرح عل ظصتم آ11-21 ان عال 7و .573383

11012 1 0 

 5714. 81ه]يجصتص عل ظعص 1ظ1-آعنفطت ةوتنح

 اطمانعا 77. 400 انزد. آلآ, 5. "11و 873.

 5715. 31هزيجصا7 ع0 ظعص ماطا'اهعطقم 11

.137 

 5716. 110ج عل طعم 'فةعرتت 1-18 ناتلت 51

.225 

 5717. 831هزيهسص عل 8عص 8دلبس ظ8ا-1؟!؟هطقصمأ

 .٠١ فاح 1[8هداتدت> 810هزبوصتت7ت عل ظعص 8311.

 57118. 81هزبهستس عل اح 8ةلبنا' آو 10

 5719. 81[هابجصتصع0ل 1[- 2علدلعطفطا 111

 اكليل. 1717و
 5720. 81هزيجصس عل 8ع 8علم-علح لأ [؟!-

 31 مصعاا 1ن-طظنصا اظا-فلابابندقس 5. 5-85 ةضئلططقمت

 1, 250. 11, 196. 380. 111و 378. 1875 8.
,711 .385 .339 ,171 

 5721. 1101ج جرت تت ع0 8 عءم-عدطعا عزاعات 860 -

 ءل-لانم ة1دلبسان ل ظا-11هعادا عوجأ 117-181 ءاذجأ ]1و

 197: 35292 در 111 120: 204 45 0 0

 اا ا
 5722. 5عوجوتلا 8[هزبجسصسس عل كاع عاسص 197

.10 

 5723. 11هابوسسع0ل [ظعم] 8عطق- عل - لكح

 111, ةوان.

111 

 24. 1101ج حدس عل عم خلآ 8 عاكم 17,

 5725. 110هزجبجيصت7١>: جل 8عص ىلادآ 8عءاع» كا

 ا"مسما 111, 507. 87و 352. 7971, 176. 5.
 57206. 110ه]زججصا 760 عم خانآ 58عام ؟[همح

 اعلم 711, 79

 5797. 11هزيجرتا عل عم ىلطق علك“ كا

 انعططخم هكا اهلعطستا ظا-1[هلعا 117,

 5728. 11هزيجرد تعال ظعص ىلا عا عم

 311021 (هل. ظهصل) 1-8 ءانانأ#1 17, 4

 5729. 110هزيمص ع0 8عم ة[1عماذ خادآ 8 اك

 قمعح 31[عملت 11هزيبجسصد عل ظعص 11عدان 501ءادقم

 ماد [كدرنلأ] 18ه-كعطتختما !؟!ا-خاعسصستكنلا 197,

77 ,711 

 57350. 11هزبورت بعل عد خانآ 8عاك 3-

 72ه عارتتتا كاح115 111,
 5731. 31هابحستتس عل 8-18 عام 11و, 42

 5732. 110ه]يمس ع0 8عم-عااطط عمسخ 11[1و

 57933. 110ج وصحت عل 8عم 8عصعاعتأا 8ظعص ةلبح

 معلا طعم 11هايحصتاتعل ظا- 8وضاثكأ آ1و 8.

.685 ,1711 



1010 

 5774. ![1هاجدتسصتص عل 8عص ةطا'”اعطعتالط 1]-

 [ععصفسأ 17و 50. 711,
 5775. ![هايقهصحصعل ظعم 1831 8ظعص 1810-

 طقس عل ىظ8-1هاكطقت“ت 15-52101 17, 7

 5770. 81هاجويمسصعل ظعص 1583]] 7!1جذف 11و

 243. - 8ءم 1735 الو 7
 01 4طن ؟ةطلماأ ]هنن 310ه]جهتسنتت ل.

 5777. 5779710 81هزيجسصس عل 8ةلكتس 1[عملت

 يآ 550:7 530: 542 567 0090007

3 11310 567710 .5775 

 ماتم ععرمور لان1؟ه ؟[هلكتسم 1 صحا عا عادآ لأ عام آو 465.

 [19-810 81٠]جهردتات عمل ظعرص ؟ظ[ةضتال .5779

 , 197, 225. 9711؟متوأ
 5780. 810ه]جبحيست7 ع0 8عص

 قولا لتعاتتك 71, 9.

 57851. ال[1هطهمصتمتع4ل [ظعمص ظهدص59] ظل0-

 طعاتادذعاط , ؟ن1عم 1ءاوزسأ 8؟عملأ لتءاتك 17و

.8 ,711 .225 
 5782. !01هطدست7ت عل ظعص ؟[ةصخقو 5. ظعم

 رسمت ظ11-81خكأت ظا- خصافلكا 81 - ة1نودنأ,

 81ه1135 5. 21عداذ ةةسدلت لتعاسك 11, 478. 111

 166. 5806. 71و 1777 2717 44.

 5783. كطقلط 81هزججسنت عل 8ع ؟[1ةت”دلتت آو

0 97711 .197 ,11 .380 
 57184. 11هلججسس عل طاح [[ةصاطأ اف5-5عصولكطع

20 5 

 57/855. 010ه]جبحسسصت عل ظعصت 188ةكوط 5. 8عن-

 ءااجهمدمس 11, 24. 570. 589. 111, 10. 15. 17,

00 175 2087 94 707 7522 22 :22 15 20397 

 5780. 0101ج جيستنتت عل 8عص-عا]ج 35و17 60125

.8 ,111 
 5787. 1[8ه]جبورت17تع0 18عرو -0

 4اطل-ءا- كلن 8-80 ءزت آو, 51
 5788. 110]جحرسدات عل 8عص 1[دمدم 8عمد "فاطل-

 هالو ظعص 131هزجوصحتت عل ظعص- عالعقمتست طا - [[0-

 ةءزمآ 111, 111. 75 390. 171, 142. 711, 2.

 5789. 010 ]ج جرن اند عل عت [8ئ5-5ج710 0

 ورد 85- 53710 '"ذلأ آآ1, 572. 111,

 5790. 181ه]بحصبس ع0 8عم-عااجحعدم 8عص "خلك

 5-15 ءاءانذكا 11, 490.

 5791. 81هزيحرص 7١740 ]عن - عالبقكولت ]18!-1ه-

 2عال1 71, 210.

 57902. 11[ه]طجرضتص>ع0 186 1س - 51! عالكاد

 [عكومدم 1-181”ءعزلطل, ناعم ظدطع 5طعتات ]1

7 ,71 .68 ,117 
145 

113123, 1010 

 8ع

1103 11 01 11 

 ةجض4. 1[1هزلبجسصصت عل صدام 1!عمل1 8عم

 1كدولاا ظا- ةوحكجول ؟نلعم 1عمسط ةكطقلاا ظاعم-

 012 ةلعط كتعاسسد 111, 612. ,١11

 5755. هير 8[هاججصهسعل ظصحتسرم ؟نا115ج0 طم

 سوط دهاطعتاءا» 183)) 81هابهسصسعل طقلقك 8عءاكلح

 230عط للعءانت5 11و. 0

 57560. 1101ج هسسصت عل 8رصتم 8عص آظةطح حط عزاكلت

 131هزبوسصسص عل اظكا-آن اكلة 197, 50.

 5757. 81ه]جهسصصت عل طظصصتص عم "0110-

 هدلاقط 51 - 8نسنمةطقل1 8-1 هاعءادقتا آو, 9.

 5758. 110هلبجمت 0عل 8[1صحتم ظظدط- 5طعض ب ةصلب

 ماناعم 1لططد 520ع-علح لأد لن ءاتف 1, 8. 200. 0.

 4797 11و 307.311. 329. 17,2198. 473.6 5

 (ظوم ظصتم). 871, 202. 9711, 627.793. 841. 6.
 5759. !1هزججسسعل , تن1150 1اتت-عاعوطعأ

 لاعاد 111,

 5760. طظصتع 11هزججسصت عل ظداطصعأ ال ءاكاقت

 8ماعطقس ظعص ظسصتع ىةطاث'ااد ءنعاتعأ 71و
 5761. 11هلجحصت عل ظعصد ظعوتات الآو

 5702. 81ه]ابهضصصت عل 8عم

 تاقلتاط ظاحخحصوذلا 19و 8.

 5763. 31هزجمسصصعل ظعص 1ظنوتط 18-8321

.8 ,11 
 ةةان4. !81هابجسصعل 8عص-عاتدلاا [1كو 7

 5765. 811هازيهصتسصت عل ظعص ]1”جللطل 1-11 ةالعطآ

 37 ك4
 5760. 81هاججصحصص عل ظعرح 1”جلعط - عل - للم

 طاح خاططادؤس» 8ا-11ةضصل1ص1 !71و, 8.

 5707. 11هزجمسصعل ظعم ىةطت'الذناج [8عص
 قةطتانطفطا هادئا ا, 410.

 57608. 1[8هاججسصص عل 8عص ثةطت'ااونلطج 8ع

 ]رةحتنل عد 11هزيمست عل آكا - 8101ع300ع51 71و

2342 

 .يرناط 8عم

 5709. 01ه]جوسسعل ظعم ةطآ'اأدناب 5-5

 اتا-ل1ز5 111, 500. 56 (نطن 8عص ىلا'اأدنلج اعد

 86201111 وأ.

 5770. !1ه]ايجسصتت عل ظعص 1” عنخ عار ؟نان150

 8101135 1اكطمدسدتت (1آكلدمدعكك) للعاتتك آو 3.

 538. 470. 11, 405. 408. 4/45. آلكآو 215. 5.

7 ,”7 .312 .218 .197 .459 .450 

 5771. 01هلبحست عل ظعص 1”ه0لطعتا

 6132530 1و, 1.

 5772. 81هلبمستسعل ]1-81 درطنا 1و 5.

 5713. 11هليمسصصت عل [[6-1 طوقا ةتلآ [آو 7

 ع1

 13 عم



0107 

 5813. 01هطجحس ند عل ظعم لاذاخس ظعص 01عا-

 اهمال ظظمحالهمد عا 11و 0
 5814. 21هزبجسسص عل ظعص 11هدؤست - عل - لكم

.3 .129 ,111 
 5815. !1هزجهسست عل ظعصم [[هدعزم الاآلو 40.

 5816. 81هطجحصتصت ع0 ظعص - ءاطمودعزت آا-

 فملحتست كطعتلكط ءادتوافص 197, 354. 7711, 5.
 5817. 81هطحسصتع0ل ظعص - ءاطمودعامص عم

 "مطلدلاوط عم - عوطعطتطاا 81 - ظهعطلخ01 ةطاتث

 ىآ1 111, 247.
 5818. 11هزبجصتسص عل ظعص 0[181ه]ج5 ؟10ةءلم

 ظعص "هلآ 17, 410.

 5819. 01هطحسسصعل ظعص - عالجمدءأمص اا-

 81ةدتدأا1, الجم آدم ؟؟ةلجداطا لزءانن5 17و 85.

 5820. 11هاجوسسا7>ع0 8عم 05[18عاطو 10

 8ا-11ع5 51401 لتعاس5 187. 18.

 5821. 81هزجحجتصات عل 8ع ؟[0هوعزد ظعص 1ع

 داخل ظ31-1ةعاططعلا 81 - [كطمتةيضعمسا 171, 4

 5822. 01ه]بحمحصت عل ( ظعص) 58605عاض 6[8-

 1نانرتم] , مدوعاتنعع ىمرضطتس ءمعممصتتههأنتك الآو
0023 

 5823. !1هزجورس7: عل 8عص-عا]هدعزم 2-76[18-

 طال1 ظمحال ءطقست 17 79.

 5824. 110ه]زجمسعل 1-81هدعتم]ت 18صداع ]كطم-

 ة5ةص5ع اآ[آ11آ1و, 4.

 5825. 8[هزجوساتتءل 8عدص ذطعتتل 181- 80-

 هعلمأ , ةلتدع 5-1825 عوج لق ظدطحعط تك ظاحلهدنةصسأ
 آ, 254. 111, 416. 446. 531. 71و, 7

 58206. 11[هزجوسسص عل 11-181هوعيسأ , طمصضم#أ-

 5عع 1عطا00ةم ءمعممسصتمةلدك 17. 212. 7171و

7020 

 5827. 8310ه]بجس ات عل 8 عم- عاط ه5 عاصأ, 5 4

 ظا-01هدحززاص ةمردعءا]دنان5 و 7

 5828. 110هلجحسصس عل عم 1طنطتس 111

 5829. 131[هزيحيسمصعل ظعم 1طعقطاص 8عم

 ؟ةلططؤل زضمدال نوجا سظماظمملا ظهطحكطقلمتاا آآلو

,711 .83 
 5830. 131هزجحصمصعل 8ظعص 1ط؟ةطتس 8عسد ىلجح

 مدعم , ناعم 8ا-1مدقست لاعأاتت5 7و 7

 5831. 110]ج حصص عل 8عص 1طةطتست 8عص ةلجح

 مدعل 5-18:5عرت10ع5أ 1”,

 5832. 110ه]بجصت 760 ظعم 1طءمطتس 8عص "فلآ

 3101-1 1و, 8.

 5833. 11ه]جبورست عل 8عد ]طةطتصت 8عد فلآ

 0110ج حمم عل 11054

 5793. 8[هزجهسصع0ل ظعم - ءاططفل] 5كوب

 ؟ناناكم 813012 1:1-]1ععاطا“ 01 عادتك 17و. 50.

 5794. 8101ج محصل ع0 8 عم-عااجمكدم 15-181مةجأ

 (نا. 8ا-ظددقجا) 111, 125. "7. 619. 711,

 57935. 810ه]طجحصحت عل 8عم- عازطط هموم اا عرو-

 81 87170١

 5796. 1[هزججم 7 عل 8عم-عالطط هكون لا-آكع-

 ىقلكاا ما-11تاعطأ 19, 391. 47
 5797. 810ج حسصتصت عل 8عمع عالجهنومس 1-11عط0-

 ىوصعمست ظاح1ةسطت , ؟؟تلعم كطعصسصع ظدطحكطققك

 لاءانت5 7”و 5

 5798. 81ه]بجستا١> عل ظعص ؟هفوم [ظعص 810-
 طقس ءل] 11-11ةلقلبا 11, 294. 7و 4

 5799. 131هزججسصمص عل 8عم 4طآ'اطهدوص 8ع

 ة1هابجسصصت عل ؟ا-1ةانصصعكتسأ الو 7

 5800. 81هزبجسددصصعل 8عم-عاطممدم ظنا- 01-

 رندا آلكو

 5801. 81هزجهيد7» عل ظعص - ءالججمدم 8عص

 ؟وعزمو 8-81ثعزةصآأ (ل. 802-81هزذصآ) 11و,
.0050 ,1711 

 5802. 81ه]زبحس ١7 عل ظعص - ءالبودوم ( ظعم

 ظمصفلطخم) 1, 287. 711, 9.

 5803. 11هزججرسرمب عل 8عم [[1ةكدص 1-101351

 1٠١( 8م-ظمفعأ) ظمحالال] 37, 62. 170. 618. 11و
.7 558.6 .849 

 5804. 11هليجصحتس عل 8ع ؟[ومدص 5-15ةننلأ

50 .84 37 
 5805. 110 ]جحرسس عل 8 عد [[دعكدمص 7-82 ةعاتتتلا

0 ,117 

 5800. 8310]جحسصت7 ع0 8عم - ءالج ونوم , 1150

 ]ادد 7هاطخلج ل1 ءاسك 1, 190. آآ1و, 44

 5807. 81هابجصص عل 1-81هسكأ (هل. ا - "ةحسلل)

06 11 :263 11 

 5808. 8لم]لجحرت 7220 عم

 هدفتتطا 11, 144. 971آو, 7
 5809. 31هزطحمسسس عل 1-181زذعأ ظدط-كطم مصل

 الا[ 197, 1
 5810. 11هزجويسصتس عل ظعص 81151 ظا-خ صلوح

 اندأ 137, 102
 3811. 8[هطهسد تعلن نص 01نداشط 7و

 5812. 81[هزبدصت ص ءل ظعم عند لثئطقل كا

 حام موال اضم-[دلعطز ]أن ةصأ ع ةطعمدد 1-1 نسمات

 هم-اهلعطزاىةمآ 111, 227. 11,

 [1ةهجوذم هظدطح



 011ج

 8ا-8ددمعد عكا , ؟ناناعم 10ةثم280عاذ لزعاسوك 177

.779 ,1711 .100 .406 

 5853. 1[هزججسسع0ل ظعص ]1!جققر الاناكم لذ-

 ى1230عط (1زاسا 230 عط) لل عادتك 17, 429. 711
525. 

 5854. 11هاجهسصسص ع0 اظظا -"ا!سصقخلا 197, 3.

 -81  8ةل1عط1 ”و 7

 5855. 13[هاججسس عل 8عم 153 580ط-ططقمت'
 1, 40١

 5856. 130هزيجسسعل 8عص ؟[و5 8عم آةسقكل

.030 ,111 
 5857. 11هزيجسس عل 8عم "وذ 5-15 ةلعوعءلك

7 ,1 
 5858. 1310هطجوسسعل 8وم 5ءووتل "اذ 125-

 كزاستما آو

 5859. 131هاجومت 060 ظعص 15هطةلع ]1و

46 .7 .634 .629 .449 .331 ,111 

 5860. 81[هاجمسص عل 8عص 1هابقلع 117, 4

 5861. 11هاجوسسصعل 8عم 1هطقلع [5-85و'01]
 11-181 هرنعلا 7

 5862. 11هططمسصعل 8عص 1هاجقلع 81-آ1هعطع
 نتن آو

 58603. كهطعتأ 10[8ه]طجهس ات عل 8عم 1ةددقألا

 ا -ةومسةسا 11, 140. 111, 161. 3571, 50
57 ,57711 

 58604. 110ه]جهسد مت عل ظعم آهرحد 1 ظعص 1[]ج-

 210 ظعص 81هططمستص- عل, 0150 8607-عر-عواطأل

 لاعاات5 7و 49.

 58605. 81هطجحست بعل ظعم 1ةرد351 111- آلع-

 دعمت , ؟0150 آطص ىاط1'ةدعتل لتعاسد 11و 8.

.286 ,771 .458 .452 .449 ,197 
 5860. 31هزطججصتسص ع0 'اومتق 8عم 1طنقطتتب

 ماعم 83ل1 1عاعط1 لنءاسك آو, 552. 0.

 5867. 181ه]اجحصح د عل "؟ةردقتملاهط 8عص 81ةلجع
 12110 انا-8ه]لعطقن“” 7و. 1

 5868. 110هلجبجصتسس عل ظ1- "[ةددوأت معممد 8ز1-

 عئات# 1, 298. 17, 161. 7871, 85.
 5869. 11هايجسصسصعل ظعص ا علط 111, 6.

0 ,9711 .(7) 358 
 5870. 11هاججسص ع0 ظعص 'لوعذفط ظا-آعئاطت

065 ,371 
 5871. 8[هابدصت0ع0 8عص 1وج35 ظا- 8115

 آر 510. 11, 26. 149. 771, 328. 344. 1711, 2
145 

 111م 110353

 8ع ةطأ'هودولذ 8101300-1:1ع3ل, للك ءكمادلاتع آطم-

 ءاطمددخست آ, 414. آآ1, 482. 17, 563. 171,

 5834. 8310ه]ابجس7 ع0 8عص 1اةطقاال , 0

 8عزا230عاط لتءاسك آكل, 7.
 5835. 81هزطجحستص عل ظعم 1طعةطتمت 8عم

 ظاعصتتك ظا- هدا 111, 5.
 5836. ةعووتل 11هزيمسسصعل ظعم [طخةطتس

 8عم-ءالهقطل 171, 1
 5887. 81هزيبوسصصعل ظعم 1طعقطتسص 11-

 طقم , 15م 1طم-عودعرتتق] 01 ءادتد 17 450.

 5838. 13[هزيويسس تع ظعم 1طصطتسس 8عم

 [كداناط ىعم كوصمرت 8عد 3020035 51- "عمدت

 117, 549 طلق
 5839. 181ه]لجوردت ع0 ظعص 1طةطاص 11-

 ]عمك لا (هل. 81- "هك ل, ىماوقلا , ىماوعلا)و
 ناعم 1-81عخلط1 لزءاتد 1, 330. "11, 0

 5840. 831ه]طجحسصتس عل 8عم 1طعؤطتمت 1-181ك1-

 جقصآ [1آو

 5ق4ل. 811هزججستص عل ظ8عصم 1[طعؤطتمست 1:1-150-

 معدات, 1150 1طصحعالابتسموأ1 للءانتك 111,

 5هي2. 1[1هزجيوسسسس ع0 ظعص 1طءةطتمت ؟1-1[ةص-

 كاثاا آو 5
 5843. 0[18]جهست عل 8عص [طةطتسص 8عم 810-

 طقس ءل 8عم ؟طتكطقس 111,

 ةق44ي. 110ه]لبمستت7 عل ظعص 1طصةلطختص 15-1821

17 
 ةقيت. 110ه]جوساتت عل ظعص 1طنةطتست 101-10-

 "حتما .80-طنصدعوطلبا 7
 ةق4يق. 110ه]زججسصت عل ظعم 1اطعةطتمت 1:5-58-

 [عروبا اذا - سنلجت 1975. 5.
 5في7. 110]جحصتا7 عل ظعص 1طةطتست 5-1825 عر

 3نز , الاناعم 1طن ظدتتفات لأ ءادتك 11و 2

 5848. 0[1831]جحسام عل 8عص 1طةطتصمم 1050-

 رتالعع 1عاال ىللت ةمعمورستسةلنك ءا 561

 ممعاتعم 1-11[ عءاطططآ هدتمهات5 آلآ 596 دج 710-

 طمس عل 8ع 1اطةطتس ظل[ عاطأ, داعم 5طقضلب

 "نأ لنعانتك آلآو

 5قيو. 1310]جدسيتسعل ظعصم [ططخةطتمت ظعص آلتح

 هدأ كظل-8ةلتصست ا؟|-11هلعاطأ 111, 343. 711, 0.

 5850. 110هليهساد عل ظعص 105 ظعص 35

 انا- 1ع همانآ 7و 7

 5851. 81[هابمصتتص عل 8عص 105 ظصمدلاهلعط

 لاك ذساأ 1, 208. 11, 319. 111, 385. 17,

 5852. 11هاجحسادعل ظعم 10ةينص 18-ن1
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 تددضع
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 5890. 11[هاجوسصسصعل ظعم تادا'العففتسم ظن

 8قفطتلا 1, 0.
 5891. 11هاججسرمعل عد 1؟كفاتط 97. 210-

 ممستصعل ظءعد ؟ةلئطط 81- آ1كةاتاد»
 5892. 11هايوصسد عل 8عم 1كةانط 181- 6ةلتح

 طنا( - 310هزججسسسع0ل 8عم 5ةلذاج 8ا-1كفانا؟ 11و

34 

 5893. 110هزجمرت ع0 ظعم 1كفانط ةزمفس ظاح

 [كنم علا 11, 235. 71, 259. 499.

 5وو4. 1[هطجصسسصعل 8عم 1ءعيصفل-(علحلأد)

 516- [ةيطلطعم01 1, 479. 11, 12. 109 5

 110115ع ؟خل1 81 -1كندادا 111, 424. "71و
 5895. 81هزجوسمس عل 1ظ1-آععوطغطل ظا- آكطقح

 ذلك 197, 0
 5896. 110هزججسست عل ظعم 1كعاطتع 81- 1عع-

 عطقمت 11, 288. 187, 439. 97 419.
 5897. 131هزججصسعل ظكعملت 5١ - [عطقلتست

 راد 311نكات , ؟تاعم ظا-[؟طخقنس» لتعانتك [لآو

 5898. 11[هطحس عل 1؟طفلت 8-81 ءاتئوطعفلتر

 ؟ملعم 1طم-ءامسد]جاعوزا» لتعأتت5 177 و

 5899. 1310ج هرستسعل 8ع 1[عطقلقت 0-81 ةلكأ

 [ئ1- خص031151 197, 0

 5900. 110]جومد صعل 8عم [كطقلمت 530-85 اجت

'.654 ,11 .121 ,11 

 5901. 181هزبوسسص عل 8عم 1طقل10 85- 8

 لعق 111, 0.

 5902. 131هزجوسرس عل ظعم ةكطهالا 17و 60.

 5903. 11هزجوسرص عل ظعم اكطقلأا 81-805-

 معا 11, 203. 7115.

 5904. 1[هزجمسصس عل 81عمل3 ظعم اطظكطقلتل

 مؤسف لا, ةناناعو 867302330 عاد ل1ءاتنذ آالآو

 5905. 11هزججستسعل 8عص ةكطقلاا ظعص 8ةح

 منعا 11و 42.

 5006. 1310هابمصص عل ظ1-آكطفلتو 1ظ1105-1ءلمت

 131-1 عالج, دلعم ]طم "ةماجبخ ءمعممتتتهقأ115 آو

0 ,197 .422 
 5907. 11هزجحسصصت عل ظعم - ءالئطقألا» 111و

165 

 5908. 131هزبهسصس ع0 8عم-ءالطوأاط ظل - ]:-

 طتلل 371, 402
 5909. 11[هزجوصتتت عل (31. 0)813) 11- آكطق-

 مقل (هل. ةعطخل) آآو 647. 111, 500. 711,
749 

 م 0 106

 5872. 1[هزيجهسصت ع4 عم لؤطأع 11,
 01 5طعسد - عل - لم ةطخت ؟ةطلماامط جه سس

 8عم 4ةطرسسعل ظعم "ذلك.

 58783. 1[هزيجسد ع0 ظعم لوطتمع ظاح8 ءانفصت

 (خلطواععمت) 111, 470. 562. 5644. 508. 17و
 113. 97و 010“

 5قجي4. 11هزيجتس ع0 ظعد لوندم ؟ا-ةصققفأ

 ا
 3طن 1ةطالطع ظعم 811هطنحسسع0ل معو 11[هطجقستسعل

 رقعم لون[ 1[عععملسم عدوع ؟10عاتتك.

 5875. 11هزججسست عل 8ظعص لوكمت» 1-81 عططع

 لذمت 7. خططا هن 1[هلبجسسسص عل عد لونة اح

 [1 عم لقص.

 5876. 110ه]طجحمد مت عل عمد عءاز ةطصت 181 - 8ع

 21عاج1 17و 4
 5877. 11هزجهسصستعل ظاح1ءاذلا 71و 0

 5878. 1[هزجوسسام عل 8عد لعمسأا - عل - لتم

 ]نم 8ظدصحلطخس ظر5ط-5ط عمو ةصآ آو

 5879. 5عيجوتل 11هطجحسست ع0 1-81 عقلا 8 عص

 5عير10 "ةطل-ءانطذلنت, داعم طاع ةعطقمفل عا
 لزءان5 الآ, 3.

 5880. 11هزججستسعل اورزةمل# ةائانك 2. 810-

 طوس مت عل ىعم ةطعأ 8لح[[ه5ءاصت.

 5881. 11[هاججسن عل عد 13 ط 151-1521
 (و1. 81-آكهرتدلمأ) 11, 335. 376. 711, 674. 8.

 5882. 110هزيهصات عل [كذسصا 8!عملتو 0

 يل معدعا] لعاعاطأ] ل1عانتك آالآو 5.
 5883. 0[1ه]اجوست عل ؟1-1؟هلقط عملك , 0

 [كطولتكط اعطماتل سعد ظحتصا ةممعءا1ةأا15 آو

07 ,1711 
 5884. 1[هاجدست عل ظعم 1آ؟كةصو ظاحالآ0-

 اجةلاوم» ظ11-1ءانلذأ 111,
 5885. 110113 81هزيوسصتعل , ال1150 1طص-عاح

 زعمرتلةسفمسا للعاتك 1",

 58806. 110هلبجسصاص عل ظعم ىطا'اآعقمتس عد

 ؟ىالمتاوط 8ا-10طاطؤجت 5-1585 ءائدعاك, ؟ان150 15-

 ءةارحم هللتعسم ل1عاتتك الآ, 0
 5887. 0[131هزيدرست عل عم [عقمتس ظعص "فلل

 1 - 6طقمت1 (ةلتدع 11221-51) 1و 412. 177, 0

.15 797 ,1711 .226 .224 .222 

 5888. 131هزيمسصت عل (8عم) 1كةفلص عم

 [1ةز1 81هزجدسسعل 1عةفطخمتب 140 5هدحتلا ل1 ءاننق

5 3777 
 5889. 18[هطجحيسام عل ظعص 1ففاس ظص- 80-

 مارك 11و



1 60 

 5930. 81ه]ابحتستصت عل (ةهل. خليصتعل) 8عم

 الدطست10 ظادخد؟عطقلا 197, 210. 1711,

 5981. 81هزججسص نعل ظعص 11ةطستاثل 8 عءصح

 ءاطموءام» ظا-[[05ءزم1 "آو, 0.

 5982. 11هاجوصستصت عل ظعص !81ةلجرساتل [8عض

 15اجةلع] ظا-1ع0051 11, 40

 5933. 0ءرمادال 811هلزيجستمعل 8عم 11ة1ج-

 12110, ؟ن1عم آطدتأ لزءان5 111و 418. 711

42 

 59834. 1810هايهصت 72ع31 عم

 !11ه]طجهستست عل 11,

 5985. 1هابجسس72ع0 8عم 81ةلجست110 8ع

 81هططحستمص عل لعصفل - عل - لثص 81 - خلئد ءمؤجت 181-

 آ[طمل ع عات, طمصم”ت 6ع 1-81 ءرصفلا «معم هنأ أ

 1, 238. 111. الالاو 22:54: 71,

 0[. حج لعسول-عل-لزم 3ة1هطحدسسعل ظعم 11ه! ةستدع1

 ظعم ة1هارحصسس عل 1-1 ءطوتعأ 18ا- ف ةءعوجأ

 59860. 11هزجوست عل ظعص 115ج 0ل 8عم

 11هاججسسص عل 01-11تنداطعفص 7و.

 59387. !11هزجمستت عل ظعص 01ةطسساأ0 5عم

 81هزجحصست د عل (دل. ةطسعل) 5-1:5هسص هت: عقدت ل1 ك1

 عا[ سصفس 8ةعز- علح لأم آو, 5006. 197, 231. 5.
0660 7 

 5938. 01هلجحمحت2ع0 عم 831[ةلجستا0 8عم

 81هاجومحرد عل ظعص ذي - عل - لتد خاتم عاملات“

 سوط - 8طعض ل1 7-82 عصا 71, 1006. 7.

 5939. 81هاجحست7 عل ظعص 81دطستتل عم

 [1ةز1 سوط ةهطعتعةصت آ, 426. 111, 504. 71,

 4940. 81هاجحصحت عل ظعص 11ةلجرنتأل 8عص

 تطل 1ةلئاد, نان1جو هدمت 01 أاتتك "71و, 4.

 5941. 110ج هررصسد عل ظعص 01دصوات“ 71و 7.

 5942. 181ه]اججصسدمت عل ظعص لآدصختع 11-1130-

,11 030 

 5943. 11ه]لجحسم 70 1:١١ 112 نأ 8عص 110]يت122-

 1060 ظوط-كطعضسأل, ممددتنمع 5طعأ ظعم ؟ةطل-عا

 عطقمت ظا- فاطاطذمأ ءكمضتم 11, 887 111, 4638 اك.

 810112110 ظعص

1711, 4. 

 ةو44. كاعتاتط 01هاطججسست عل 113 هنت 51و
.203 

 5945. 11هزجهسسصس عل آك1- 81دك 01 11,

 5946. 181هاججست عل 01-81علعمصأ 181-1301

00 1771 
 5947. !1هطجمهسست ع0 11-181 عاطل1 ظعص فةلجس ءل

 طعم فلآ 8عم ظتكانأل 81- 1"خكأ 151- [عددس آ11و

.0 .235 

1107 0111 

 5910. 110هزبهسص عل, آ[؟طهج3ل15 لتءاتك 111

7 079 .279 
 5911. 31هطجورت 7260 1طم0ةطعصلعط آكل1و

.3512 

 5912. 1310هاججسصسصع0ل عم - ءالكط0م]ع201

 5اطعست5-علح لأم خطت ةطلدلادط 11هلجمس ص عل ظعم

 "من11 8عم ىةطا'ا]عةفتس.
 5913. 11هاجوسنسعل 8عم 1[كطمملةطقط 8عد

 11ةطجسان4, ةنانلجم 11لءطمص0 لن ءاننك آلآكو 4.

.49 .548 .546 ,771 .502 ,111 
 5914. 10!1هاجوسسا7 ع0 ظعص - عا]عطمدةهتن اح

 8ةللعطت ]آو 58.
 5915. 1[هازبجس عل عم - ءاله3018 عقلا

9 ,171 
 5916. 8[هاطجهصسعل اظ1-]1تكاذس 11, 114

 5917. 01هزجوسصت عل ظعم - ءالكمةصت 1-

 "؟ةولعدلفمآ, ؟ا1150 [طص-ءالجولطاتصأ 01 ءاانك 71و

 5918. 81هطقستمس عل, الا15ج0 1017 (00ععاتد)

 81تأا1 للعاسد 117, 368. 7 645. 1711, 8.

 5919. 1[هطحسند عل 18[عمل1 ظ1- آككنم ءالكأر

 ؟اناعم ةلذطا (8[ة117) لزءادنو 171,539. 711 5.

 5920. 1810هلبججسمصت عل ا؟1-1؟ن "ل1, ؟يت150 11عص-

 13230عط لن ءاسو آكو 655. 7و. 10.

 5921. !1هازيجهستتع0ل آنك (آ:407 آ.7)3) 37و

.8 ,711 .325 
 (1. 1ة1هطدسسع4ل ظعم 5طعتاط آل

 5922. 11هاججسسسصعل 8ظعم 5طعغتاكط آقلخ 117 و

.41 

 5923. 11هاججهسصص عل ظعم ةطا'ل1دأ11 11-010-

 12300عو1 9. كطعستم - ءلح لدم 110هليجتستت عل 82د
 131[هزبجسصعل 8عد ةطا'التإأ»

 5924. 57710 81هلججسدسسص عل آدنططأا "عمل
 طعم آالدلجون آلآ, 550. 55.

 5925. 01هططحسصص ع0 ظعص آءان((دلاوط 185-

 كهةضئاخطقسا آطلو 447.

 5926. 1310ه]طجحسصتصغل 8عص آراجاأأ, انان1جم آانإ-

 طاح خسصع (آجا[[اد عاج ةلعط 7) لت ءاتنك 17, 4.
.8 ,171 

 5927. 81[هزبجست7 ع0 آظ1 - 8[ةعطتا]

 ةطقل2ز11 111,

 5928. 1310هلجوسس صعل ظعص 0]115 - عل - لم

10 ,11 
 5929. 1810ه]اجبوصتاتعل ظعص 8[ةلجرساأل 8عم

 ىطسدعل 1351-81 85-كءعاسصتما 17و 158.

 1[ ةطح



 0 فمص م د سلا

 وسما يسب يمس ديسموو

 1101ج ها 0

 59660. 131هزبجسصت عل ظعم 810جم لت عل 8ع

 "ماد -ءادز ءانا 8-18 عوطتل 1871و,

 5967. 181هاروصصت عل ظعم 810]بجرتتست عل 8عم

 ماطجست ع0 8ا-خدط هت 1-181عهدتعوطت 111, 340.

 5968. 81هزاجبهسصسس عل ظعص 110ه]جومتت عل 2ع

 ملبس عل ظوصم نسما ظا-حشصلةلانقأ1 37و 255.
 5909. 1810ه]جحمحرتت عل ظعم 81هزيحسس عل 8عم

 نل1 ظا-8هسضسنا 17و

 5970. 81هطحمدرم عل ظعم 81هلزجحسدستت علب ؟111-

 عم ها 2دتنسصقلج للعاتت5 11و 413. .0 78١”

 16 عدلا

 5971. 81هزجوسددتعل ظعص 81هزجهسمت عل آ81-

 ممدودة 111, 110. - 31-81ةله]11 17, 49. 71و

.308 

 5972. 1310ه]جورصدت عل ظعص 110ه]جهت 260 (ةل٠

 فطاث 11هزجوس د عل 8[ةطممتتل ظعد 81هزجقست21ع0)

 8عم ةعواذم ظ1- ةططقمأ ا - [؟طمتةعضعمططأ 11و

.55 ,7711 .129 
 5973. 110]جحردرت عل ظعص 110ه]لجهضت72ع0و انانل-

 عم 8-1:1عءطصعدأ لتعاتو الو 252. "لآو

 5974. ]3101ج هس عل ظعم 8[هلجهست نعل 8عم

 خطأ 58عام 8ا-ةمطعالا 7, 40.

 5975. 1101ج هس عل 8 عم آ[) عما نا-1:01ع-

 معوا , ل56 1طعصفج] لتءاسك 17 و 106. 71

5 

 01. 1[81هزبهسسسعل , ؟هلعو 1[طعمفوأ لتعاتق.

 59760. 11هطحستصس عل ظعم 811هاجوسستعل آكاح

 1[”نيواعتس آو .0٠

 5977. 1[8هططحسن:7١:عح0 عم 11ج ق4

 ماد !ةخلج ظا-8هاطخص 15!-1ةقاق آو 238.

 5978. 8110]طججرصصت عل ظعم 0[8]ججر>ت7260 (ةل٠

 81وططسمال0) 1-81ةقاعأ 81- 8هاطلطقتت 1محالاةهلينذات-

 طعملت , ؟نل1عم آ[؟طمزو 8[هزجوهست عل ةصذذ لن ءانتق

.0 .422 ,197 .361 ,1 
 5979. 810 ]اجحمدست عل ظعص 8[هزجقسحات علب اناتا-

 عم [طم-عاطقل] تعاند آل, 145. 111, 223.

.2 ,5711 .249 ,307 .248 ,117 

 5980. 5عوجو10 81[هزججستاص عل ظعم 1101ج ةلت-

 مدعل 1-هل عاطآ] 171, 5

 5981. 8[هاجوسصت عل ظعص 81هلججسطت ع0 آك]-

 [واعطا الآو 615. 616. 7

 5982. 01هزيجمت تعل ظعص 8[هلجهمستتع0 اح

 [اماعطت , ل1ع0 !اطم-عا ةنلح لاعاد5 آلآ, 5.

10 111010 

 5948. 13[هاططهسسسعل ظعم 81عءاعلكأ [8عم-عا-

 اوهدص 1-هل , ؟لان150 آطص 80ه5أ ل3ءانتق] 17و

 2آ06ْ

 5و4». 8[هزججحسص صمت عل ظعم 11ءاعائعطقط 1ضة-

 توازن 11, 7
 5950. 11هزججصتصت عل, ؟تاعم ة8[عسصتزذس لذ-

 ءانتق الو

 5951. 1[هطجوسصعل ظعص - ءعاسص عمعالاا 81-

 للمصأ ه5. ظاحال[زورل ه5. ظا- [؟ةطلا آو 226. 9.

.5 ,7971 .234 ,197 .440 ,111 
 5952. 11[هاطججستت عل , 150 ةلعماف لعاعطت

 لزءاس5 عا ممعاتنعع ؟؟هدئات ءوعممسصتمسةأتتك [11و

590 
 01, 3[هزجهسسعلط عع الدطورةحكأ 11' هوت

 5953. 831هزيبجستصت عل ظا- 08[عصماعدطقتلا 11

.69 ,711 .270 
 59و54. 0[13هزجهسعل 11- 8[عهكطت, ؟ان10

 5ةازدلعات530عط لذ عام 197, 223. 71,568. 0.

.7 ,1711 
 5955. 81هاجوست عل عد 81ععبخص آ85-

 51001 ة[ذممر» 11و 333. 335. 363. ال11,

0027 

 59560. 110ه]جدرسرت عل ظعم 11عع2هطذص 158:0-

 ]نعام 71,

 5957. 110هزيهصتس ع0 اح 1 عداكتم 1-81*ععمطتر

 ؟نلعم 81-81هم لتعاتتد آآ1و 7.

 5958. 11[هابجنس 760 8عم 81ع55340 11-180-

 ز[طقسس آلآ ١

 5959. 310ج درسس صمت عل عم 11510 11-6183221

 -- ]طم - «22؟]1 11, 39. 1711, 4.

 5960. 31هزيجسص مت عل ظعم آ[عخلطت 811مةق 17 و

 221. .114 7١

 ةون1. 831[هزيهس نعل اظا- 8[ذ5ر5 71و 2

562.6 

 5962. 11هزجهست عل 8م ل16 هلاذ 1!8-خ5علت

.269 ,111 
01 0. 

 5903. 110]ججسصت ع0 ظعم 116 هلاذ ظا-حش 01

 7و 499.
 1. مل. 2

 5ون4. 1310]جهيسرت عل ظعم 1[8هلجهس مت عل 71و

948 

 خجمن5. 1[1هزجهمد نعل ظعم 810ه]يحستات عل عم

 '"ةادلدلاوط اطص 11تل11ع لو 50.



 310ج رسل

 06001. 81[هازجهيسصنعل ظعص 8[هابدسست عل عض

 81دطستتل , 185طحكهطعتاعط 80-11]عطقس ءمعمممت-

 مهنا15 17و 409.

 6002. 3101ج هرصتتت عل ظعص 0[8هلبج صحصن عل [ظعص

 ة1دلبس 4 0] ظا-آكطمإأان 117

 60083. 8101ج دسصسعل ظعص 810]زجميسست عل 8 عن

 31ةاجست ل ظ1-طةسضذ ظا-ظماعطختس 111, 427. 17

 334. 71و. 135(. ال11,

 6004. 810ه]طجوستنت عل ظعص 010]جحرت12ع0 طاح

 11هةولأ 111,
 001. 1ةسودأ

 0005. 1810]ج وحان عل ظعم 81هزيق منن: عل عم

 فثادآ ادم 81-!11هدامتناا آو

 6006. 1810جديد ءل ظعم 810]جحصتاا عل 8ظعص

 صقل 17و 07
 6007. 81هزجحرسحدسصعل ظعص 81هلجحم 360 ؟1-

 "رصقتتا 81 - ف لعبا 111,
 6008. 81هاجوست عل عد 810هلجومت 120 آان

 ظحلطت, ؟ان1ع0م 1ادد اذهتك للعان5 الآ, 9

 6009. 81هزججسحمت عل ظعم 810ج هردترتت عل اان

 ظمسضلا [1آآ1و

 6010. 831هلجحس صن عل 8عص 810ه]جهس اتت عل 1كا-

 [8عواط1ل 81-آكنعطعطقلا 1ص 0

 6011. 11هزجبوسصصت عل ظأعدلا ظعص 1]310جةح

 ع0 , ك؟ان1م50 800135اهة0عط لتعاتنق الآو

 548 انأؤ.

 0012. 81هزيهست عل ظعص 01هلبهسا 27ع0 18 عض

 ماا 5د0 ظا-أزأ 11, 4
 01. كطعسم - عل - لثم 81[هزروردتسعل ظعم 110ه]روستل عال

 آلا - أ

 60183. 11هزجحمدت عل ظعم 01هزبجرت127ع(0 185-

 كوسم لعمصل1 5. 81هزج حمس ءل ظعص 8[دلجسات ل 8م

 قابس عل 85 - ةوصحت:آعدص 01 17. 810ه]لجورستت عل طعم

 ل1 ةلجسا:ل عمد 810]جوصحت ع0 اذ - 5س يضاعف ل1

 0014. 810ه]لجحصت 272عل ظعص 810]طججينتات ع0 18ة-

 5عاملعدمآ [؟ةاعرن ةرعدطاتست 5. "تاع ظا11-1ن ليس عان# (79)

0 1 :170 171 :199 11/0 

 6015. 81ه]جحردت د عل ظعص 01011312130 15!

 كا 11 17
 61. مع 040

 0010. 810هزجح مدت عل ظعص 010ه]ج حسنت علب 0-

 عممصامع ممعاتعم كاحخطآأ هرصحاتتك عأ الان0

 لبنة لعط لتعاسك آو 168. 231. 17و 30. 37و
.875 .708 ,39711 .301 .184 ,7971 .(2) 135 

 010ج حيطتنتت عل 1109

 5983. 11هزججسصمتعل ظعص 81هلبهتسا1ةع0 طاح

 [1دلعاا , ؟نلعم 1طص ةسصتسصتم ل1عانه الآ, 38.

 5وق4. 11هزججسست عل ظعص 81هلجمجمدتت عل اك!-

 [كدلعطأ , ؟نان1 جم 1اطص- ءاطجهلكاس 01ءأات5 7و
 59835. 1310ج درس ممعل ظعصم 810ه]ج دست عل ظعص

 مفصتل , منلعم 19761103 1:1- 1ع30ط1 ل1ءاتتق الو

.202 

 5980. 110ه]جوسصصص عل ظعت ظهاطحكاطعتاتط 110-

 طمصمت ءل 8-81 عموروا [آ1آكو

 5987. 11هزججست عل يعم 81هلجوستطص عل آ1-

 ركموعتسا ك1 - [[كلذصأ, من1عم آاظ1- [؟[هلكتست لل عانق

 7و 75. ك9
 5988. 010هزجحس 7ع0 ظعص 81هلجهست ع0 11-

 [[هوعزمآ , 72ءز"عاشةقمعط ؟هعجمصتأتةاتتك آو 0.

.2310 

 5989. كاطعتت 8[هليجوسصصسص عل 8عم 810]جهدد-

 دعل 1ظ:10151-1 ظو-كزارناا1 11, 394. 71, 3.

 5990. 1310115 831هزطجهسصصعل 8عصد ةطعتاكط

 ةا-تواذصح 181هلججسس عل, 1151230عا ءمعصت012108-

 انك 1, 310. 111, 370. 441 طلو. 4قق. 1, 2
 طلو.

 5991. 181ه]جوردحتت عل ظعص 810ه]طجهستتت ع0 اكا-

 ا!؟لجاقسا (ىئامجكلا :) 1, 470. 7711,
 5992. 8[هزيجسصت ءل (هل. عاقل عل-لأص 110-

 طوس عل) 8عم 81هاجبوسصصتعل 1! آ؟ةيتعات كلو 359.

 1711و 7

 5993. 11ه اجحستت عل ظعص 810ه]زجهيس77 ع0 آكا-

 [فعاعاطمتت ]و 279. "7و 97. 150. 2.

 5994. 181هزججستت عل ظعم 8[هطجمست 72ع0 طاح

 12101 17و 89
 5995. 11هزجمسا7>7 ع0 ظعصح 81هطجمست 7260 ك1-

 زك للا 71ص 0

 5996. 8[هلجوسصت عل ظعم 81هططقمدصت عل آنا

 اكطمإإ خط كرت هنصأ 7. 7

 5997. 81هزجوس 7 ع0 ظعص 810هطهسات ع4 آكن1-

 [عمطتخبا 11, 559. 0

 5998. 81هزججسحتسعل 8عم 810هابوسسسص ع0 1:1-

 آنا 7و

 5999. 1810ه]زجومسد772ع0 ظعح 810]جوردتتت عل 1نا-

 اعنا (آعمتسلا 7) [ظا- تس عدأ] 111, 436. 711
74 

 6000. 181هزجحستسد عل ظعص 8101ج: ع0 1"!-

 11ةهعارتما 11- 8[ةعطعتا] 8[- 'نصعدأ 1[1آ1و 5

1[ ,7711 



 01 ج10

 6037. 81هابجسصصتعل ظعص 113454 181- 805-

 موا, "فلاقسعاع لتعاسد 1, 479. 11, 649. 17و
11 78 

 6038. 1[هطحسصت عل ظعص 11نعخ 1:1- آعمت-

 انطأ, ؟دلعكم ظا-فلعوطتم (ةكدطتم, 1ةطتم 7) لن
 ءانتك 197,82. 150. 1711و 7706.

 0039. 81هايمرسمت عل ظعح 11353 ظا-آكنصسخما

.50 ,111 

 6040. 11هطجحسست صعل ظعص 81353 1-5ةلتدطت

.3 ,111 
 01. 11ه]جونأ - هل - لثم 18غ - !؟ةلتفات

 0041. 13[هاجوسدسص عل ظعم 8135و 184 - نس

.3 ,11 
 6042. 1[8ه]زجحسصتتت عل 8عص

433 

 6043. 110]جحسصحرت عل ظعص

 فصانكآأ 111,

 6044. 11ه]اجحسصسصعل ظعم ال[تدإدلف ظظا-ثح

 هةوسصصل, الائ150 80و30ط1 لتعاتتو 11, 262. 111,
 282. 518. 572. 1[آو

 6045. 11هابجسصسصعل ظعم 81نكأهكخ, 10
 ]ةكن02030عاط 01عءانتذ 1, 1

 9046. 110ه]طجحسسصسعل طعم 81ن5أةهكخ 5. ظعم

 31هواناج ظعم 113ز] [؟[دهوص 1, 478. 11, 203. 449.

00 
 01. 1[8هؤحتمتس علكطقط ظعم 81هطوسسعل, ناعم اطمح

 ءاطقزز [لدكدم 01 غانك.

 6047. !11هاجوسصصس ع0 ظعحم 01ننأقلف , 10

 [ءعالطكط ا 05230 عط لاعاسك 71,

 0045. 11هزبهسص عل ظعم 81ندإدكخ 8!-آكاةدأ
.74 ,11 

 0049. 110هلبمرسمعل ظعم 81تنعأوكذ 18!-[كتح

 مخمأ 81- ؟؟ةصار, ؟لعم ظا- ؟[ذصت د. ؟؟ةص]عتلا
 ل1 ءامك 11, 279. 111, 381. 117, 95. 315. 3.

7 ,371 .285 77 .2406 
 6050. 181ه]بجرت1760 عم

 آنا دلامط 8:0-ءوطتعاا 11و 9.

 6051. 81هابحصت7:72ع0ل ظعص 8[ددا(هلخ, 10

 1س اط عاج ةلعط لتعاسد 197, 6 ان.

 6052. 131هزبجصسص عل 8؟عملأذ 8ظعم
 عم 11دطجمتال اظظا-آةافصطاتلل, اناناعم 1131230عط

 لزءاتك 197, 107. الآ, 499. 2

 6053. 11هزيبورست عل ظعم ة1طدداملل 8عم

 انا-[13]] 31هلججسدرت عل ظ[عملا 8ظ5-كناأ 1, 65.

15213 71 

 31نك(2152 81-

 2185[0135 عم

 م1110 1100

 0017. 1101ج حصص ءل ظعم 81ه]زجهمدنص عل ظوطع

 ةطاضخمأ, 1كم 81-11ه]بناا» لنءادك 17, 5.

 0018. 1310]يدصحاص عل ظعص 110هزجبهرتن72 ع0 5ع

 ةماعتسفص آر, 0.
 0019. 81هزيهسصتسصعل ظعص 81ه]بهصتتت ع0 8:5-

 51 71ص

 6020. 11هزبدرس 73 ع0 ظعم 83[هلجدست70 ع0 آكاح

 ؟[ةطاط ناك طم , ؟نلعم ؟هسصفص (ها. 1[ةصنص)

 ل1 ءادت5 آو, 256. 1711و 4.

 01 مص 00

 0021. 110هزبجسصتت عل ظعص 8[هابحض مد ع0 آلاح

 "نادم آكل, 411. 911, 052
 6 مص 000,

 6022. 1101ج جرت عل ظعم 810]ي مسنات عل 8 عضد

 ءاطقزز 1[-1'عالزلبل 1و 7

 60023. 0[83ه]جوصستصت عل ظعصم 81هابجستاتت عل آظاح

 111نمزإا ظاح8دعطلة لت, حاكم آطصدعا ةلجانلا 1 ءادتك

66 177 
 6024. 11هجحسصتسعل ظعصم 81[هلجهجست ع4 12-

,1 70111 

 0025. 110]جورتات عل 8ظعمد 810]ةل110 (1. 1810-

 اعطقلاد0ل) 1, 187. ال1آ1و

 6026. 110]يدتساص عل ظعم 1[هزيمضتعس ظعص

 ةطقتدتس عاد [كعحصقمت لو 508. 71, 154. 7
 6027. 31هزبجرسسعل 8عم 81ه]عفنتا ظ8ه-ظققأ

.0 ,71 .148 ,7 
 6028. 0[13ه]جنرصرت عل عم - ءاصحصم ”قلجلا آكاح

 ععسصلفسما 111, 0 ١
 6029. 310هزبجمحرسعل 8ظعم 81هدانس 182-7011

 ان, 154 (تطن رصتصاتق "ععاع 2-82ةطعتحسا !عوااتتس)

.7 ,711 .047 
 6030. كتائكم 8[هاجهساسعل 11 - 2

 طعن !ةطنع الو, 5

 0031. 110]جبهرد عل 8 عد عاممم 33760 1ظكاح

 مدهعلطخلا 11, 6.
 6082. 131هزيبجسصص ع4 ةلنسصتص ؟[هدعام آلآ

ْ5460 

 6033. 1101ج جرحت عل اظاح81آنمعطت ال. 110183-

 محمل عم 8ءعلم-عللتم 1ظ81-1دصقاتل.

 ةمق4. 8[هاجحسصعل ة1نسأكل ظ؟عصلت صح

 حةليتكطاط عملت اظا - [؟ةئاطصستتا !71و 545.
 6035. 11هزيدروحرص عل ظعم 81[سولا ظاحفةاع-

 نكات عدآ 1 9
 6030. 110]رورتص عل عمو 81054 ع7, 150. 4



 0101ج هصحصت عل

 0077. 11هزيجصحسعل 8عم 0 محهن' 1طد زود
 5. ]طص 8قطجتو آو 48.

 6078. 11ه]جحسصتعل 8عم "0صدقمع 11-181ة]عاطأ

45 ,38971 .411 ,117 
 6079. 110 ]اج حما عل 8ع 0من 8 عد 1 ة

171 
 6080. 1810ه]اجحتمتص عل 8عص 0 ممن 8 عد ]2

 كاد فصإ فلكل 1397و 1
 01. 81هاجحستسعل ظعص ةطسعل ظعم "سمع 4-11خم-

 ملل

 0081. 110ه]بوسصت عل ظعصم صحت" عم ]1اد1ةح

 طخص ظا-ةانسصعفمسا لو 440.

 6082. 31هلبجسصت ع0 [ظعم "طفت 81- 10-

 ىعلمأ 5-85نل1] , "نان1جو 1ادط ؟[ةصقتك عأط أ ءااتك

0 ,111 
 6083. 110]جحصتصت عل 8عرج "سنون عم [ععزع

 ا!ع101 97, 5ك
 6084. 110]طججسحاتت عل 8عرب "صحم" عمد آكطقس

 110 1-181عهد:عوطا 1119و 3.

 0085. 11هزجوسست عل 8ع "0طتقت', انعم

 زينل ك؟ظعدلل كتعاتك 17و 6. 43. 75 11. 3871و
.79 

 60806. 110ه]زجهس مت عل ظعص صحم" 8ع 50011

 ظعرم "0مم ظاحظ ءاجت , انعم اكا-آك؟ةدككةصنقأ 01-
 ءأا15 1و

 6087. 831هابدسص عل ظعص "0مددع ظعص ثانآ

 نانا 1-1" عطا[ 111, 0

 6088. 110ج درست عل ظعرح 0طقس 181--

 .٠ 11ه]ججست عل ظعص ؟1ةصتقو 11-61

 6089. 181[هلبجسحرص عل 8عد صدقت“ 5. 11-

 [[هوعتم 11- 10][1, ةنن1جو 1931201-181 لل عادتك

 11و 150. 382. 177, 380. 385. و
 6090. 11ج حححستت عل

 آلولجنم]ع للءانن5 71و. 3.

 6091. 110هلجحست77ت ع0 8عم 0طححلا 8عم الاثقال

 1ككا-خ صوت 11و ٠

 6092. 110ه]ججس تت عل 9-81 ظ1- فعلت

 11, 189. 1377و 08.
 6093. 131هزججسحمعل "011 71,

 6094. 110]ج حيصحتصت عل 8 عج 0 اطصصقس 71و
 06095. 1[هزبجرسصت7١: ع4 8عرر '0اطصتتصم 8ع

 1"عرتاتت112 7-1952 أ 71, 7
 ن0و6. 11هزبجمصعل ظعص 0سم ا8ئ!-آككتكلب

 ناعم 1اطد ىلانآ كطعتادو لتعانك 11و 99. 7و 15
140 

 8ع 01031, 10

 1101ج جرن 00 1101

 6م54. 11ه]ابهستسعل ظعم 11نداولذ ةافصتتب

 العم 811عاتج ةلعاط لتعاتد 111و

 6055. 11هزجيجسستس عل 8ع 01ن54ةلق (ةل. 810-
 امس عل) اضمعطظتتمسبا 12ةخلطت250عاطط ءهمعىصمصتتضهح

 انف 1, 251. 322. 11, 654. 111, 15. 98. 7.
 404. 447. 450. .48 ,171 .598 .154 ,١7

 6056. 131ه]بحصحصص ع0 8[ذلن1 ظا-آكامنمعاللا 71و
0232 

 6057. 831هلججستسص عل ظعص كاذطتلط اا -115-

 انانا 11و 52.
 6058. 11هزبجسصسعل ظ؟عملآ] 1طص - عمصقتعلا

 هزسفامةلعط , ماتلكم "ةعلسص ةتعانتك 7971و 70.
 0059. 831هاجحسسعل 8عم 1[ةوزع 1. خطانا

 اد0لطا1 831هزججرسسص عل ظعم 8ةكل1“

 6000. 11ه]ابمستسعل ظعص 2[ةيزن 1105-81 ءنصأ
 كا - 1تاذصأ 197, 7.

 6001. 811هاجيجسصاتس عل اظمع-اةمأس اكاح 11 عمت

540 ,117 
 11 00٠ه]جحسصحدعل ظعص للودع 111و .60602

 60603. 110]جدرسصات عل 8ع خطأ 3و1, 0

 اتا-[1هددعأ ل1 لل عانتك 11و, 59.

 6004. !1ه]اجحستس عل ظعرح 8[دق» ا - 8[ع

 دعما 197, 390. 590. 7 167. 168 (0).
 0005. 11هزيجصتص عل ا[ةيتلعو كن146 لكعاتلك-

 23ن0عاط للعاتتك الآ. 9.

 0000. 11ه]ابجهتست عل دلما

041 

 0007. 81هزبمسصتص عل ةلعاداط ظاغعدلآ 171

.204 

 6068. 31هاجحصحصمم عل 8[عزآط. ظا-18موحتاطأ ءولح
 انعدم طسو, ال1عم 50هحتلز[جذلعاح ل1 ءادتك 771 00.

 60609. 11[هزجحيسسصعل ظصعلل ءوطتض 11و

 6070. 110]آيمصحرص عل 8 عمحعصمم طحذم آو 8.

 6071. 810ه]جبمسس عل 8عم تادآ انا 71,601.

 6072. 81ه]ابدستصت عل ظعصح 0[1-ع0-ل15 (ةل.

 ال نتلادط) , اناناجم فةلكاط1530عط للعاتتك 71و 2.

 6073. 110ه]اججستتت عل ص - 8نننادولكاتقات1 37و

010 

 0074. !10ه]جحسصسسعل عر "0صحقلا 1975 8.

 6075. !1هلبحتتت ع 8ع 0178 5
 (اه110) ىلع كطعصو-علح ن3 19و. 7

 6076. 11ه]بحست عل 8عرج "0صدحت' 8ع 83-

 16210 , 0 11 - مانع لزءاات5 171,

 ع1.

 8[عملأق 71و



 1101ج صح

 0116. 11ج هت 20

 آل ءةصصعما 11[1آ1و 50.

 6117. 31هزيمسستع0ل 5ةلجتط ور ؟تلعم طز

 2ةلعط لزءادك 197. 183. 11و 0

 6118. 11هابهسص عل 5ةناح 1-81ةةهطقصت 1و
 2آ12.

 6119. 31هزيهسصس عل 5250 8[ عملا 71و
 60120. 11هزيمصتعل ظعد 5310 151 - ةلسأأ

 ك1-آل ردد عتآ 87و.

 6121. 831هابهسصتس عل ظعم 5550 8ا-110عةصت

 (هل. اظا-100لعةسن) آ81-آعدن"هدىةصت آر 145. 711,50.
 6122. هطعتاعط ءاحتواذس 110]بهستتنت عل 4

 ظاعمل1, ؟ناعم 1عءمضلط اعطقلتا 8[عمل12ة0عاج لتح

 ءانت5 الآ, ة4ل4. 549. 2

 0123. 8310ه]جوردت7760 طعم 5350 8عص ]غم-

 اطماحص (2) 8ا- اك عسصعمست 19, 28. 111, 65.
 6124. 31هلججصت ص عل ظعص 52510 ]5-51 عم عت

1 1 
 6125. 01هاجويسستعل 5350 مؤعطقر ؟10

 1عطتضمأ ةعاك2 لعاعاا لذ ءاسك آآ1, 632. 5.

 6120. 110ه]جوصتمتعل ظعص ةدلقسم الآو 20.

 6127. 11هزبجسصصت عل ظعص 5ةلاتاج انا- [كقلتان

 ب آاوهازاوةذلعط 5. الدماز[معاطاخت 11, 374 (6دلت

 طاثاث) 7 197, 428. 7, 429. 45. 1711, 5.
 6128. 831هطجحرصت7 عل 5ةلئاج ظا - 1[1علعمأب

 ناعم 1[؟ةلط1عةلعط لنءاسك 71, 100.

 60129. 81هزبجتست ع0 ظعص 5ةلئاط ظعص 1310-

 طمس ع0 ظعص *ةطلحللدط 8عص منطسعل ا

 6اطقمدأ ظاحطتس افعال (1[عسصتسافمطت) 11و

 6130. 81هزبجس7١ع0 8عم 5ةلئار عم - عم-

 هداافلج 11و

 6131. 81هلابجس> ءل 185- 5ةلئات ا21- نالت
101 2177 

 6132. 1[81هابحصتصتءل 5كقةلتم» طظاعصلل 8عم

 هطعتانا ءاتولافس ةآلضمذ ة1هدإمكخ ظاعملت, ننعم
 311:23230عط لتعاس5د آلآ, 412. 552. 560. 6.

 ظعي ىطآ'وةدولع آقا-

0142 9 

 6133. 11هاججصحس عل 5ةرسسصأق آ71و,

 6134. 21هايجصصتعل كدصت 111و 291. علو
230 

 0135. 01هاجبجسمتعل ظعم 5ةسلكات "ن2 (ةهلع

 كؤصأ اعنا عا كنس طلععت) 5. 5ةسلس 1 ع220عط

 111, 430. 171, 23. 239. 489. 1711و

1002 11111110 

 6097. 1[1هابججست نعل ظعص 'اطصتتس

 ؟نرصسوت» 8-81ةالكطا 197, 283. "71, 49.
 6098. 1طمزد 8[هزججسصس عل طةسؤ د. خذ

 ؟. 11هزيجيست عل ظعص 811هلبحصتم عل ظعصد ]1 ج٠0.

 6099. 81هاججرسسسمعل طوةصست آالآو

 0100. 831هايهسسصعل ظعص طاع خلك [8عم
 3لمزجهسست عل] [8م-اكشست, "140 ظاععتاا ه. 8-81ز-

 [2عوب1 لل1ءادت5 آو 232. 330. 346. 4064. 57

.4514 .379 .373 .320 .198 ,111 .606 ,11 

 17و. 30. 91. 160. 398. 7. 224. 506. 4

0 .589 .551 .488 .461 .91 ,1" .650 .452 

 597. 000. 601 طلذ. 681. 632 طاق.

 6101. 1عرحج][ذ] 1310هزججتا>7 12:60 8ع 13-

 دحدلطقس 11, 155. 111,
 01. 4طن 'ةطلمالمط 831هانحستسعا ظعم [ضمسملطقش.

 6102. 11هزجوست مت عل ظعم 8ص صل طخص 8ع

 ىليسصعل ظلحوطقم2] 8ا-11ز5 (1هلجت- علحلآه) 87و

.229 
 0 ةطت 'ةطلفاادط 81هطحسسعل ظعم [ةهسسملطوم.

 6103. 11هاججس تن عل 8خ-ظمصتت] 1-1[ ةتددتتأ

0 1177 
 6104. 11هابحصحصعل ظقعطتل اة[ عمل1 9171و

.2050 

 6105. 1طمزد 11هزيهصتس عل ظقفتس افا عملت

 ننلكم ظن اعدمانا] لتءاسك 71, 5.

 6106. 831هايبحصصت عل ظعص 8عاطآ“ 8ا-لأ21 آكو
.19 ,111 .150 

 6107. 181ه]يمسا عل ظعص ةلطأ'صنعز أ 7

 6108. 31هزججستت عل ظعم ظعفتا ائ!-11ثلعةسا

 7و 50
 6109. 11هألخ كطعتا 5. 5ءججأل 11هلجقصت-

 عل ظتلطخ ظقععملا اتا- [كعصسصت 111, 570. 71و
0 50 520764 

 6110. 11نزبجصصتع0ل ظتلطف اها - 8[هعططء ل1

,111 

 6111. 1101جديد عل ظعم 8للطتحتةس 111,

 0112. 0[0]ججيستعل 8عم 5250 طعص 810-

 اجور عل 8عص-عاطحكدم آلو 2.

 6113. 810هزججسصت عل 5ةلزاع 8عم-عااجفيز آلاثح

 الأ ظاعملك 1-ان و[ءسلذسأ 171, 46

 6114. 11ةظاع 310ه]لبجست عل 58-185ل0ز1 17و

240 

 0115. 8[هاجوست عل 5مل "خلك (هل. هاقهتصقلر
 طمسم 2ع 13] معمم 0ةاان5 11, 137.711

 1آ8عرد



١01011 

 6157. 110ه]جوصحتتت عل ظكطح كطتخم عوطت آو

,111 

 01585. 11ج حطت ع0

 81هعاطت“ت لنعءاتتك 11آ1و

 6159. 31هزججسصسصعل ظعم كطمزةت 1و 190

 37و 76 اطزو. 4
 01. خطف ؟قطلمالعط 381هطحسسعل ظعم 5طمزد

 6160. 31هزججسسصعل 8عص خطأ 5طمزؤت 8!-

 4اوأ 11, 207. 197, 0.

 ةااضات , انان1ج0 آكا-

 6161. 81هجهسصع0ل ظعم كتسخسص 111و 4!

 0162. 81هزجمسصسصت عل ظعص كتمقس 1ا-1 2

.39 ,11 
 6163. 831هزجبهص ص عل 8عم كزمخم - عل - لأ

 الثكانآ 871, 23. 55.
 6164. 11ه]طجحسصت عل ظعص ةواعاسخس 7 و 64.

 6165. 81هزجبهصحصت عل ظعم كماعزدؤس اتا-

 28دعات 04301, 156 آظا - "هلطحتلا لاعاتتق 1و 3.

.9 .31 ,17 .500 .481 .300 .41 ,111 .69 ,11 

 5ا41. 937, 347. 601. 69.
 6100. 11هزجوسصعل ظعح كمهاعتزدخقس 8عص

 1[1ةطتاد ئا- 11555151 (5. ظا-1115دادل), ؟اناكم طم عا

 كتعاتتك 1و 157. 11و 599. 511, 697. 698.
 6167. 5عوجج10 811هابحسات عل عد 01 ع0

 راد [1جل ءاذأ 18 م-طتابذكا 11و 595.

 6108. 81هزيمسات عل ظعص 5هاعاصخس اتا-

 31ععادةقسص ظودانحكطقإتانا آو

 6169. [31هزيجسصصعل ظعص 5هاعتستس] اا
 ناز عخمت , ل150 1طمحعا 5ك لتعاتم 71و

 0170. 810ه]جحساتت عل عد ىادآ'ةدوضتل“ طاح

 8ءاهت ظ5:-كهلللج ظاح 11151 11, 149. 232.

2 ,971 .484 .288 ,197 .212 ,111 .327 
 6171. !11دسافصخ 31هطحرت7760. 15 - 5

 ءمعممرتتتصةالتك 1و 811. 1و.

 61. كطلعسد - ءل - ليم 81هطمستتع0ا ظعم "151 50

 كلرسسعل.

 6172. 11هابجصصت عل كنك, انان1كم كامات عال

 لا ءانخ 1111و

 . 6173. 11هلبجيسست عل ظعم 1ةطلر» 81-1[

 ا 21
 6174. 81هزبجسصتصعل 1'ةلنخ اضد-5مل111 اا

 1ناعمرآ 87. 394. ح 50193183701-85 11و 7

 0173. 81هايهسصسع0 "نلت [:5-5هل011خ1 125-

 كوارول' وك عا01 11و 512. - 1-81ئاعدآ لو 17+

 0170. 11هاجورسس عل ا1-81'دسسثكا 7, 45

140 

1103 1110 

 6136. 11[هابجستسسص عل دذعاتس 181عملأ] 5ععاع-

 اهنصمك 5طعتاءات ءادتداذصح !عنلطقلادلط ظاعدلا 171

0020 

 6137. 1[هزيهسصص ع0 كعازمد ظعص ؟05ءام

 اطعم ةطل-ءا-ةجدلتس , داعم كعازم عملت 0ذ-

 ءانتك الآو ٠

 6138. ةهطعزلعاط 181ه]لبجست عل ظعم 5عءالؤس

 ماد مماطقس 1, 364. 971, 390 (0).
 (نآ. آراطع» (اهق5. ؟111.

 6139. 810ج حصدت عل عم 5 ءالقس احل هددت حلجت

.85 ,59711 .144 ,197 
 ن140. 81هابحسات عل ظعم 5ءعرسصفأف 1و,

477 515 111 
 6141. 5-55 عجوج10 811هلبحسصس عل 8عو 5عوت-

 وتل ءادتواقس , كنن1جم ظصتتخ لن عادتك آ1آو

 6142. 310]جهسس عل 5ءعووتل ؟ىعاعل "كلصسفم

4 1711 
 6143. 81هارحستسعل 5عدذجتا آالآو

 6144. 110ه]بهصتصسعل ظعم كاطقهتدذم [ائ1-آعم-

 معدطآ ظكا- 81151 197, 2
 01. خطت 5311 ةطم طم ظعم 11هلبوستس عل

 6145. 31هزبحستت7 عءل ظعص كذطقتتؤس اك( -

 ”[ةيقطوام51 اكا-11دعاجتادآ 71, 142. 1711, 5

 6140. [ ة1هزجهسسصعل ظعص] ك5كطقطتممطقم
 طعن 8ءعطبخسمطقا 7, 482. 71,

 6147. 01هزبهستت عل ظعحص كطقطم عاطل (؟.

 مماتدك كاطقطمتب ءلان) 71, 420. 711,

 61485. 8110هزبمسا! عل ظعص كطقطتخماءاط 0113عادح

 ادءزاع 11, 123. 200. 290. 111, 197. 470.6 9

0 ,171 

 6149. 81ه]بجسصصعل اظدطن - ةطقلعنهالذأ آ71و

 6150. ل1هابهستس عل ةانعأتلع الآو

 6151. 21ن]يمسسعل ظفط- كطعالا 111, 3.

 6152. 110هليجرسا 760 1ساح- كان عمد عمت (!. 18:5ادح

 تةانمرصهصلت) آلآ, 315. 7

 0153. !1ه]بمرداتنعل ظعص كاعسمتم - عل لان

.49 ,11 

 0154. !ل1ه]لجبحيست7 ع0 ظعم كاطعرمتك - عل - للنت

 1طص- علل عج ذزذ (4) ا11-81تلعادأ آ11, 40. 111, 64

 6155. !ل1هلجحصس7 عل عم 5طتاحتلد - عل - لثمق

 انا -هخاكةست 11و 5

 01560. 801هزيهضست عل 8عص كاتطقاتت - عل - لتحت

 [25-كم]ر نة تنلآ 111, 7



11 0 

 6195. 81ه]جبجيصام عل ظعص 1:هئ]عتط عض 15-

 ردقكل ظاحشمعل] 8ا-3101:300عدأ 111, 48.
 6196. 110هابوصص عل عم 1110 ءسص 5هلاقم

2 ,111 
 6197. 181هطجحرس مت عل 8عص آتكاتأ؟ 111115 18ح

 اتك ظةفكتصا# 11, 149. 1975. 17

 6198. 11هزيمستسع0 8عم آلثدتك ظا- مسن
107 

 6199. 181هزجوسسسصعل 8عم آلتكتك 8-81ةلجنا]

5606 ,117 
 6200. 11هطجدرتتا7ت عل 8عم 1تداتأآ 8ةل1 181“-

 تسلا آآ, 4.
 6201. 810121222160 8عص آلتكاتك

 ر1-1”هوذلد] لنءاسد 11و, 5.
 6202. 1310]جدصت!72ع0د5طخلالل 8ظعمص آلنماتل ظاح

 1["عمقا 7و 597. 71و, 2.

 6203. 131هزجوسرص» ع0 1عم ا"نكانآ 8ا-112ل1هلع

5 371 
 6204. 110ه]جحسرات عل ظعص اطفال 11-21ع2عاللأ

.57 ,111 .158 ,11 
 6205. 0[11]جورت 77260 8عص آلثكاتل, 10

 رعمسواط طلص 01 ءانتك 1[آ1, 537. 7و 4

 6206. 1310هزيجصسصت عل ظعم طمس 81-1142181

 [5-85ة231عم511 8و 8.

 6207. 110]جبهرصس» عل 8 عم اندتت يدطح كطفل

64 ,711 .480 ,1 
 6208. 110]جدرسس عل 8 عد آلتكاك 8 عد 115 0

 موط- كطعتطخمت 1-18 عاا ةلعتت (9]. عا هقعت), 10-
 ممر ع كاطنتطخط - عل - لم ءمعدمستهةاننك 111

7 ,7711 .269 
 6209. ظرصتع 181هاجوسسصعل كم - ةدكص آكو

0 ,711 .508 
 6210. 8310هزجوسصات عل 8عم 760 181 - 888ع1-

 لذ01 111, 66
 6211. 31ه]بجيسصا» عل 8عم علم - عل - لا
 ىرجوادواخا 8عم 0[81]يمسلا> عل ظعص كاعضع) 113-

 هذ ظظا- 01012311[ 71و

110 

 6212. 0[1هزجورصر ت7 ءلدعاطل 197, 161. ا7ك11و

257 

 6213. 1310ه]بجس مد علاط عام الدلطجوة ككل 1؟05اناك

.20 ,111 
 0 ة1هارحسسعل , ؟١نآجم ة[لعماذ لعاعاطأ 01 عأانك

 6214. كنلاذص 8[هططمسس عللططخم 1د>عتاتق-

 دمام آآ, 12. 379. 445. 474.

114 11010 

 6177. 11[هزبجرس 7 عل ظعص خطأ ؟1ةلئاد 181-

 مسوق ظ8د-كنلأ [:0-ط«زسصعوطلعت ؟. كطعتتتف- عل للم

 كانا "ةطلحلامط 8ظعم ةطأ 1'ةلئاد ا8ا-خصولنا

 6178. 11هزبجر»ت نعل ظعص ظاحت'ةجولات ظعص

 11هزججستست عل اكاد 1"ةعأ 1ظا-11علعصأ 171, 4

 6179. 1101ج هر>7 230 1-18! عادا عاطآ (هل. 18[-1'هح
 اطولادلطت) ظ1- ة[دعطتتا# 12غ- 1ةدننصع5أ آو 63

7 ,17711 
 6180. 11هزججصص عل عا-[1ةمعأأ 1-1" ءادتأ2أ

1 .210 ,1 
 6181. 131ه]زجوسصدرت عل 1-81" عطدتمأ , ظطاةلت

 605201221791115 آو

 6182. 31[ه]لبجسصتس عل, ؟ان15ه '[طعط لوا 01 عادتك

1 ,771 .494 .269 ,111 
 01 381هطهيسسع0ل ظعم 2عموتكات 1[هآبوستن ل.

 61883. 11هزيجس ع0 1ا-11عحوأ, انان1ص0 طاح

 '؟ةتواا لزعانك 11, 372. 111, 505. 1975. 95. 0.
.8 .103 ,231.771 77 

 6184. 81هلجهسا ع0 (ظعص -ز ءاتعاذ اظظوطع
 ةطقممتاا 197, 4.

 01. 4طن ؟ةطلمتامط 11هاجحسسع0 ظعع 11هلجةسنتن عن

 قعم 81مزجمستسع0ل ظعم-ءاك عك 1هظوادكطش 0من

 هن ةطتنالقعط 8لهايدسسعل 11-121 عانجنأ 15-11 عم-

 لعمذمأ 1255-5502

 0185. 81هابجصتصت عل 1؟؟؟عطان7 11 - آل عمدذست

 اثا-آ[عةه0ل11 11, 043 طنذ. 64.

 6180. 110]ج حررت عل عم 117 عازر يعم 1آ50ط1-

 ل-ل1م ظكا-خصارت نعت, الكم 1[كفةلتانآ 0ذءانتك 7و 3.

 6187. 810]ج رداد عل 8ءد-ءا؟عا10 771,
 6188. 810]جوصتر»7 عل ظعم - ءاككعا10, 10

 ر5-كوصوت“ عون 01 لل ءانسع آآ, 501. 117, 358. 8.

 0189. [31ه]بمسصسص عل 8ظعم ؟هلبوت 121- ؟ةرسنت

 رتا- دعت, ناعم 1طصد 5هرتةلتم لزءانتك 11و, 1.
37 00١ 

 110هزيهصتتعل 8عد آلدلجوتخ 1-81عهنتكت .6190
  15را

 6191. 110ه]بجرست عل 8ظعص ائوطوتت 1-81كطقلاط-

 رتككأ , العم ة1ادت» ؟تدطقست لل ءانتخ لو 513. 17و

,7711 .423 
 0192. 1هطجحيسا ع0 ظعص آلةلجوتنتل اناح[ءاذو-

 اطاتعاطنتل] 17, 6.

 6198. 21هزبحصس عل ظعص آلولبوتت اةةطح اطلع

 رك21, 150 'كلقج1 لن ءانتك 111, 2

 6194. 1101ج وت ءل ظعم الولجوت 8-1021
 رتا- هل عادأ 197, 565. 7.



 كاناتثك 110

 لأ ءااتك 1و 328. 429, 447. 11, 624. 625. 7.
 111, 205. 77, 290. 301. 382. 7751و 64. 7
 88. 242 (نلطآ ةطردعل ظعص *"ةاطلةلاقط منو

 ةانلهتاةا 8عد قاجرصدعل ةعترداسمت عوذع ؟10 انتل.

 6233. ثلاث 81ه]بوسا7 ع0 ءفاطلدلاوط 8عءم

 4اجتعل ظعم 4ططا'اط ءئاطعاتت آو

 6234. ىطاث 81هاجحسصتسصعل "؟فطلدتلحط 8عص

 ملبس عل طئا-1ةةةطقصأ, ؟ لكم 1م عال عانانتص ل1 ءادتع

.1 ,1 
 ن1[. "ةطلماتمان ظعم 81هطحسسعل ظعص ةطسعل اتا

 لاك

 6235. فطن 81هزججيصسمت عل ؟ةلتلحلاوط 8ع

 فطسمدعل ظعد ة1هاجحست7 ع0 ظعد 1عهلقصو ظاح

4 ,117 2101300651 

 6280. ىطاث 810هاججتسا7ت ع0 ؟ةطلحالقلل 1 عن

 خلا 8ظعد ةططسعل 8-81دعطل301, ة:ن1عم هزاناع

 ءالططقورنل لتعاسك آو, 229. 501.-11و 179. 137,

 5ك48. 707, 222. 6.
 623837. فطاث 810ه]ابجتطت60 "ةطتلهلاوط يعصض

 خلا ظكا-آءةهلكطست [لاحخص لهطسعأ] , ؟نماعم ض10-
 ءاطقإا لتعاتن آو 375. 50.

 6238. خطا 81هايجستت ع0 ؟ةالولاولت 8عءم

 "ملأ 85 - 5ءاسصعتت (هل. ظو- كءلسنمات) 11و 2
,1711 

 6239. تلت 81هابوص»تعل "ةادلدلاولل ظعص

 ملأ ظعم 5كوب عزل 1-18ءاوتأت (هل. 11-8 11) 11و

.55 ,7711 .122 
 6240. كثاطاث 81هاجحسسعل 5. ىاناث'5دع'ل41

 "قفاطلملادلط ظعد خع0 ظ1-آئخ05 181- العس عما آو

 158 (7). 174 (7). 254. 293. 344. 11آ,72.158.7.
1 .481 .220 ,787 .488 .221 .(7) 107.197 ,111 
 506 (0). 71و 151.155. 157. 225. 329. 9

 ة4ل. 5300. 357. 404. 1711, 0661. 71

 01. 11" ءات-هل-لئم 'ةطلحلادلط 8ظعم ذمعمل ١-1921 ةانأ.

 0241. كانا 81ه]بهست١ت6ء0 >فلنلحلادلت 8عم

 فاقملاهلو ؟مانلكم 1-181ارثطتصتأ للعان5ك 50.

 6242. كىلدتث 81هزجحتستت عل فاطلدلاوط ةطاص

 "ملتوو كعمامر» [8ل-طزس عداطارت 11, 20. 348. ن4.
6 ,711 

 06243. فطلت 81هاطوسا7 عل ؟ئكاططلحلاوؤط 8ع

 18علرع اكا- [1ةادعداطا 11, 270. 111, 0.

 0624/4. ةلطت 81هزجحست7 عل ؟قةلطلحلادط 8 عين

 طع [ظعم "فةلدل-ءا-زءانانذتا] 1, 447. 111, 5

 206. 137, 98 اذاذ. 37, 311. 971, 64. 82. 71
721 

 1101ج هر ل طقم 11065

 6215. 131هزبجسسص ص علاططغخم 8عص ةاا1ن030 11و

 2165ء.

 6216. 1ءطمزو 81هايوسصس ءلمةفاق آو عك

 6217. 1؟عءداع 81هزيقسس علمةقاطخ 11و 45.

.305 

 6218. 181هطوسنت ءلمد51ط3 1ظا- فاتاع 11و

424 

 6219. 11هزجحيس عل مةمطق , انان1صصه 0

 كأءاسك 7971, 584. 588 (2).
 6220. 1310هابجصتتس ءلمؤماطق ه1 - [عدسكسفمسا

 11و, 2.
 6221. 8310]طججرت ص علدطخقلط آو 265. 266. 0.

 466 (1"عمفتا# ةلئانك). 11,

 6222. 1101ج جماد: 2علدطخطل عد 4

 ماه ءاعذمت (اتا-آءائمست7) 111, 391. 711, 0.
 6223. 1101ج هددت علذطقلطل (8 عد 1س 0

 طعم 1[1دتستو آظكا-1ءدقت) 117,

 6224. 110ج حصتنا علدطقلط عد 101ج قطتنت ع0

 الجم 1طم-عاطجفز] ؟[ةعوس 5. ظا-13ل] [[هكدص#ةح

 لعات لتعاتتك 1, 380. 11, 492. 77, 417. كف
 01. ةلمارحسسع0 ظعم ة1سدجإدلذ 5. ظعم 1[8هةاتلج.

 0225. ىلا 1[ه]بحست عل 11, 109.17

 6226. ىةطاث 110هلججنست 7760 11- ةطاط٠ذك 8عد

 131هزبجسس عل ظعص خادذآ 81هصوتع 81- 05ذدت (اح
 '"ةدوذت”ت 7) ظا- اندأ 11, 598. 711,

 6227. ثطنت 81هزجوست عل ؟ةطل ه5. ؟ةطل-

 ءاداججسس10 ظعح كمصصعتل (؟1دنصتل 7 ظعص هكدا

 ظا-[كعدطعطل 1, 149. 432. 11و 336. 369.

 492. 77, 534.2 543. 5171و 233. 711١و 7
.089 .78- 

 0228. خطا 81ه]زجقرتت>7 ع0 "ةطلحلادلت 8ع

 "؟هانلح ءاددد عازاع هك. ظعم "فطلدللوط 5. 8ظءعد خانآ

 "؟ةطلولاواط 1 - [عمرتعواطأ الكا - 8 ءاض ظا- [عمدناتادأ
 كا - 38[بزذصأ 1آ, 75. 144. 197, 0.

 0229. مىاداث 11ه]زبجرس7>7: ع0 "ءفادلةلاوط 8عصد

 "هلل -ءرت-:ةلبرسمت عم 8عءابتستس 185- كدس ةهتتئم لل,

 ؟نلعم 18:0 - طقرضت لتعادتتك 11و 492. 111, 3.

 37و 90. 109. 5530. 9.

 0230. ىلا 11هزجدتتا 160 8عم كلد0هلاولط

 عد ىابرصتعل 197, 5.

 6231. ىكلدا 31ه]زروصحت ع0 فلدلدااوط 8ع

 فلجرسعل اا - 83ع!00401 7و

 6282. ىادت 11ه]ايمسسع0ل "قةلدلدلادط 8ع

 ملبرت عل اتا - ةةعاطل401, ؟هنلعم 1ادد-ءاطعاط هكا كطخات



411 1 0 

 81هزبوسص ات عل طودطحةطعساعنما , اناناص0 1طص كح

 معا لاءانتك 111, 8.

 6259. ىطتخك 11هزججس7:ع0 'ةطلحلاوا 8عم

 11هزجوسست عل, اناداعم 1طسص - عد510 5. 834-11 ةلواتكأ

 (8ديدلودنتعأ , 280[هاتاثكأ) لتعاس5 1, 222. 60
 458. 11, 430. 624. 6026. 1151و 311. 601. 137

 820. 4ا4لا4. 7, 74. 3714. 71, 265. 1711,
:7200 

 6260. ثطدت 11هلججسمتست عل ؟ةطلدلاوط ]عم

 81هزجوسس عل ظعم كزنمخم اظاحآكطم1؟ذزآ 111, 5.
 نإ. ةطت 5اهطمسسعل 'ق4طلماامط ظعم 5210 18!-

 11دا عطا.

 6201. فطتخت 81هزجحستع0ل "فطلولتلقط 8ع

 81هزيجسست عل 8ظعم آتهتجنا اظا- ةسضاطت 181- 80-

 اطخسر, ننلعم ةطلقااولط 11- 0530 ل1ءاتتك 7و

5250 

 6262. ةطنخت 11هزجوستت عل "ةطلدللقط ظعص

 831هزجبورص» ع0 8عم آه ئكعئاط 8عم - ءالجقعاط 1:!-

 8ماعطقتل 7و 2

 0263. ةطدت 310ج حصدت :720 ؟خطلحللاوط 8عءم

 11هاجوس ص عل, 10 آظنانك ظاعم01230عط ل1 ءادتك

.590 .589 ,3771 
 6264. ثطت 81هزججسنا>7:ع0 (31. ةخطان 8ءاعم)

 ؟ةطلهل1و1 ظعم 181[هداتصمت 180 - طلوعت عطا , 0

 آادم اكماعاطو للءاننك 1و 195. 213. 222. 7.

 440. آل, 105. 167. 174. 385. 396. 417.

144 ,197 .617 .303 .237 .172 .30 ,111 .635 
1 10 57 247 0 2873520 

.9 .500 

 6265. خطت 31هزجحدصتعل ةطقحلاوط 8عم

 11 عزم طعم ةطقم [ظعصم التمفم اظا-100ل2ةسن] آكآ, 2
 ن06>2. خطت 81هزبجرتتا7 جل فطلدتلحط 8عم

 طز 8ظعم 'ةطل-عادز عططقع 1طم طلص 81-8101:30-
 0عوأ 11, 3.

 6267. ىطدت 11هزجحسدنص عمل "ةطلحااوط 8عد-

 ءوطغاطعاكأ 7و 4

 5268. ىطت 31هزجوسصت عل "ةطلحلاوط 8ع

 5و0 (هل. ةدكل, 5550) ظا-خ 201 8!- خص 0ةلاتكأب

 تناجم ]الم ىانآ لوطتتن لزءانتك 11و 345. 0.

.69 ,8711 .402 ,771 .185 .35 ,19 .618 .592 
 6209. خطت 81هزيجتت ت2 عل ؟ةطلحااحط 8عم

 50510 81- [[دلعانآ , ةتناعم آكطقتذزآ لن ءاندك 11و

28 ,711 .279 
 01. قطن 38[هطحستصعل ' ةطلملادط انعم 81هللودسعال

 قمم كزمتم

 كلا 0 1106

 6245. ثطتت 1[ه]زجحسدتصت عل "فطلحلاقط 1ظظ1-

 ظزواخرصت 5. ظ1- 8عودافضصت 1و 167. آ1ك1و

 1711ه, 7

 0240. ىلا 81ه]طججسرتتعل 8عم ةطلحاتوط

 معد ظوطح كد عزاعط ىةطت'ادلطا ظعم 11هزج قمح عل

 معم © اطعزلحااوط 1-1هعت, ؟تلعم "01610 لل ءانك

75 71 
 6247. ىاحت 1[هزبحستتعل "ةطلدلاوط 8عم

 [8هززذز , ؟نن1جم 1طم-عاوجهكستم لت ءانتق آو 40.

 0248. ىانآث 81هلججسصتتعل "فطلحتاقاط ؟:!-

 مورس 71, 011.

 6249. ئطتت 8[هزجحستص ع0 فاطقحلاحط 8عم

 مععزم ظم-اكةعتطجت 1و 176. 93, 22 (انطأ طقانل

 لدتطت ع 'ةاططلدلاواط مم 31عو5310 اعععصلتتست ة5أ)»
02 :560 

 6250. ىطدت 11هزججردت:7ع0 "فاطلدلاوط ظعصم

 1اطعةطتصت ظ1- [كتم01 37, 4.

 0251. خطت 1101طجج177257:ع0 5. ثلاث 116250-

 ادذص 'ةطلحلادط ظعم لكحل, ؟نان1جم 1ادم 1011105-

 امهنعلط (5. دعوداهتك عاط) 01ءاتتك 1و 255.

 11, 453. 111, 150. 158. 356. 17و 154. 2.

 ا4اياي. "7, 79. 139. 155. 617. 618. ا/الو 6.

 6252. خانت 1[1هزبوددسن عل "؟ةطلحااقا 8عم

 ثادآ لعاط7ت 7و 4

 62583. تطأ 81هزبجسصدتعل 'ةاطلحاادلط كا

 [ءولعدكتمأ , ؟نا؟م ]طص ثانآ 7ع10 لنعانتك آآكو

1 35 
 0254. ئكطتت 1[11هزبهنحصع0 ةطلقلاوط 1ا-

 31عاطل1 (معامععموز آر, 56.

 6255. فطن 83[هابجسسعل "' ةط0هلاوط عد
 31هايجسمت عل 8ءعم-عامسوة ظادآكطق2"عزأ 181- 15-

 [مدلعس اظظادخمعذس ظاح11دعاطسات , انانلكم فلطحث'ا-

 لزعزدط ءا ةصلقلاد5ذ] لن ءاس5 [1الو, 200. "71,

3 ,1711 

 02560. ىاطاث 11هزجبجسسصعل فطلحلادط ظعم

 3ح1هزيهسص عل 1-11 عدعطخما ظظ1- "0ادءعزلت 1-81 عام

 1121 الو 1507 138: 1177 3021 0و 583. عال

210 
 01. ظمعنمم-ءلحلتم ؟0طعزنلماادط 8ظعم 1[وطوستسعل

 كا - ؟0ط لعات.

 0257. تطحن 81هزبهسصمدع0 ةطلحلاوط 8عم

 3ح1هزندرصص عل عم 0اطسخمر ؟نان1عو 1طم-عدددلاعت

 لل ءانع آ1و

 مارتث 81هليدمتمت عل "فطلولالحط 8عم 0258



 فطات 101جم

 عم 1[عفمزس 8ع [8مكدم 8ظعم ةط1'اليفعأس اكا-ا11 هدأ

 ظا- ةنزذمأ 197, 124. 9711, 2
 6286. ىطدت 81هلججست7 ع0 ؟ةطل - ءا - عطقمت

 8ع 5210 ظلا- 81151 7”, 68.

 6287. كى 3110]جج122060 "فانا - ءا - ]جه]ه]ع

 ظعم ؟ةطل - ءم- مطصسوم ]طم 1[طقضفل ظاحخقل01
 ظا-[ةططآل] آو 172. 174. 11, 417. 420. 9.

.17 ,371 .1135 ,7 .476 ,111 
 0[ 5ماط-ءلعلتم خطت ا[كهطمسسمعل ' خطل-ءا-اهلعاع

 ظعم [1ط طن.

 6288. [فطات 1[1هطوسصسسسعل ةطل-ءا-اجملتلا

 1اطد "فاتود زدصأو» 11, 20. 349. 642. 111

.076 

 6289. [ىطت 81هزطمهصتت عل "ةطل-عا-] عطانقل'
 معد 81هايحسصت عل 1ظ(- [ةطعات ظا- [؟طن»ةلعأ] 11و

.7 ,711 .145 
 6290. ثطدت 101 حرر عل

 اا - [ةلعاا 11, 3.

 6291. طا 11 لج قت

 آانص ءمطلتشص 117, 8.

 6292. ادت 311هزبقهصت7 ع0 ءةطل - ءا - صعاتاك

 طعم 8ظنوطقس ظا-11[ءعطققت (هل. 116-51 'ةكد) ©!-

 عكلستتوتا 1و 456. 11, 485. 111و 145. 8.

06 37 .6844 
 0293. فاندت 1[هزجوصت7ت ع0 'ةطل-عا- لب سأل

 طعم 181مابوص تت عل 8ه- كثار, ؟01ج6 اطص ©6طقا-

 اطتص لزءاتتخق 111, 247.

 "خارق - عا - [ععرالال

 "فادل - عا - ص عز]0

 6294. كطتت 81هطحسا 7 عل تك ط0- ءاح ننصح ان

 ظعمد ةلمايجصتصت عل 8! 6طقضتةزت, ؟150 ]اذن 1*ةح

 125 5. 1طن - ء11ه135 01ءانتك آو 174. آ11و

7117595 510 17 

 629353. كطنت 81هطجنردت ع0 "فاد ءرتةط هننم

 8ءم هةطل-عا-] عما 8عم 71550 11,

 6296. ثا 81هزججراتات: عل "قاتل -عرت د ةطنسسل

 ظعم فةطل-ءاددممكمست ظ8ا-آ[كطقم ءعزآأ 197. 7

 0297. ىةطلت 81هزيهجردتت تل "كادل-عرت مول

 طعم 01هزجهصس ات عل ظعصد 10115 ظعم ىلا كاتس

 دن - 8ذمأ 11, 334. 336. 387. 345. 491. 1
 1117 تدك 172 119: 150 1 1240 ل 075

0558 

 0298. كانا 01ه]زج جرت عل "قال هع مط نتف

 طعم "0صحدن' 8عم 81ه طم نعل, "ناعم اكمل نابلس

 ل1تنانك 11, 0.

 م41 0 1167

 0270. ةانت 11هزيجصسصع0 ءةطلحلاقهط اان

 117ةطط 8ا-آعمرووطت كاد 1ةطص كاد 11ئ5 1, 80. 11و
 350. 580. 111, 34. 77, 381. 71و

 0271. ىطث 810هزججستت عل ةطلحلاولل عمد

 آلدلبجتخ [وص "فات] 8هط-ةطملجسة ل151 17 0
 6272. خطاك 11هزيدست>7>7ع0 ةطلوللقط 8عم

 آكهلجوجتت 58:0 - ططمانوأ 17
 6273. ىاناك 31هلبجتتتس عل "فلطلقلاقط (ةأ.

 ؟0اطعز0هلاهط) عد الوطجذ 8ه-كدمت كاع آل عمت عمل
 ؟1عم ا1طم (فخطا”زاطعئاطعس للءادتك آو 197. 500.

.633 ,9711 .275 ,971 .320 ,11 
 6274. كطاث 81هزججتس:ت عل "فادلهااقط عم

 آلتكاسأ ظا- ل0دزةصار الان1عو !طص- عددولقلجب للءانتف

.149 ,571 .149 .141 ,117 
 6275. م4طدت 81ه]زبوت772ع0 "فةاطلولاواط 8عم

 ؟لنكانأ كد - 5ذطاشست, ؟ان1؟0 ظاهر عدآ ل1 ءانتف

 11, 181. 258. 859. 622. 111, 358. 607. 17و
 419. 37, 4314. 442. 7171و 0

 0276. ثطث 11هزبجسصت عل "ةلتلةللوط 8عم

 7260 كا - ]هند صا 111,

 6277. ىاطدن 11هلججسصعل [8ظعص] فطل-عا-

 ؟هج173 8عرد خابسسعل 1-11؟عانفصأ آلآ, 45ان.

 6278. خطت 81هزطوستت عل "فان0 - ءا- 7

 معرب - عامل طق طق“ 81- 5ةمقط1 ل21 11 - 1

012 7 
 6279. ثطدت 110ه]طجوسات عل ؟ةطل- عا- 2

 يعم ةطآأ 58عام 8ا-1عمعوطت ظا- 11عاطلعتكتا 1ان-

 معامصساتك 111, 400. 427. 4853. "7, 3.

 6280. ثطدث 110ه]ج وصحت عل "فلا - عا - 7

 8مم *0اطسصقمص [ظعص ؟ خلت 1ظ81- ةدعلت] ظم - 2[ع-
 معا ظا-8ماعطقتت 81- !ةهفطلأ, ؟تلعم 151 - [؟نلطت

 (جل. 1-81”تخلطلا) اكم- 8عدعأ لزعاتتق 11و

4 ,57711 .198 ,371 .219 ,37 .512 ,111 
 0281. ثتطدخ 810هاجوس7ت عل ؟410-عا- 7

 عم كطعللقل0 ظعح ؟عستصت ظد-كتسطقلا 1, 0

 6282. تطل 831هاجهسص7ت ع0 كلنا - عا- انذليت

 انا - خصدفس 1آ1آو 0.

 0288. ةطلخت 81هزطجحس7 عل (8عص) "ىاتل-عا-

 اطذلعت ظا- ظففاطل ل1, 1عخفطت 11ةعئافس ءمعصم-

 11181115 آو

 6284. تكطت 81هططهستسع0ل "فلططل- ءا- طقصأ
 عر فطل-عندةلجسدس 15-5501 771, 0

 0283. تلاد 310]ج دست عل "ةانل - ءا- عطمصمت



 خطا 0

 6315. ةطدث 11ه]بجسحس عل 181- 'فعودذل 111,580.

 6516. ثطن ة[هزجهست عل ظ1- خوزكول 71و

.220 

 6317. ةطاث 1[هزججسصنسصع0 !:8-1ةطنات ؟. خطت

 110ه]اججسصتمت عل "فطل-ءا-ىةلجتل 8عم 10

 6818. فطلت 110ه دسم عل 8عءاجع عم 5هطعتا

 (ةل. كوطللر داعم 180-طتسوشلا لتعانتك آآو
.7 ,711 .(7) 211 ,1171 

 6319. ةطلتث 181هازجهسصمع0ل 1”ةهنلج - عل - لأم

 "ةطلدلاوا 8ىعص 181هليجسسعل 11-181هلعط تست 121-

 [1هلعاطأ 1-81عهتد نوصأ 7, 3
 6320. تطأ 11هزجحسصصص ع0 ©6طقمتو» 82عم

 81هاطهسست عل 81- 8ةعط0301 1111و 71. 7, 42.
109 ,171 

 6321. ة4طات 181هزجهتستم عل 6-181طق26ل1 17و
206.27 

 6322. ةطنت 31هزبجسس عل [8ةصئنم عد ؟فط-
 طقعر الان1ك0 1ظا-8[ةصحنست لذ ءادنف 11, 143.

 6823. فطلخت 8[هطحسمدمم ع0 11- هدوم 8عم

 مط ل-عر-:ةلجسوم 8عم [كطقلا10 8-1 ةسص 101021

.40 .419 ,397 .178 ,19 .80 ,1 
 6324. فطتث 31هزجدصست »عل 81 - [[هكدم 8عم

 فمنطسع0 5عمعد1هعأواه آو 287. اآكآك, 8.

 6325. خطت 1[8هزيهحسمدع0 اا - 8ةمدصم 82م

 ةاطجسعل 81 - ظدعكر, ؟دلعم 5200520-81 لذ ءاتتك
 ا

 6326. فطث 11هزجوسصسسعل 181- 8ودموم 8عم

 ةاطجستعل ظعد 81هطقسم ع0 5-8:5ةسوتلعقملأ 11-

 1[كئلططستاطمسأ 11,17. 595. 7711, 562. 697.
 6327. 4طتث 81هطحمدمد ع0 81 - [[دددص عم

 مطسمسعل 8عم ؟كهئعتط 11-81عمملذصأ 1-81" ءرصعصتب

 150 1طد - ءاططقتاع لزعات5 آو 392. 111و 5.

1 .119 ,771 .79 975 .5838 ,177 .591 .570 
5 ,5711 

 6328. ثطلث 1[هطقسمع0 ظ1- هدوم 8عم

 ىل1 8ءم-عازذكل ظو-هزلبتلال 19,
 60329. فطاخ 8[هزطجحس عل 181 - [[ددوص 8عم

 ملأ ظا-1هتنطعت 1و

 63530. ثا 11هاطجحستعل ه1- 8ومدم 8ع

 فلتر داعم 151 - 1عخلطت 8105250202-81ءعط لت ءاتتك
57 ,1 

 6331. ثطث 81هليجسصتد عل 11هددم 8م فلآ
 ظعم 5دكل, ؟نلعم ا - 9ردقسأ لتعاتتك 7, 498.

.0 ,717711 

 قةطات 4 1108

 6299. ةطاث 81هازبحصص عل ؟ةطل-عو-وءامم

 8ءم "ةطل-ء[-(ةلتط ظا-1[هعطعتطأ 197, 25
 68300. ثطتت 81هزججسص ص عل "ةطل-عو-هءاقصت

 ظعرد "خلأ 8عص "0صدقت 102-2401 75 01

 6301. ثطاث 81هاججسص 260 ؟فةطل- عو-5ءاقس

 8ءعم-عءاططموعتم عا ذطصأ ظ1-1عمتدعمذصأ 1-1:1ةاتط

 ما-11زو1 71, 4
 6802. خطت 81هاججست عل "ىلطل-عو-هءاذم

 طعم ا11هاطججس مت عل 11 - 1[ءطموبةععممتا 11 -خص ل عز“-

 ةواعقمأ 111, 637. 71, 385. 711, 3.
 08303. ثطات 831هابهسصسعل 'ةطل-ءا- هلل

 8ىعد ة1هايوسصسعل ظ1- ظفطتاا ه. 1191911-181 ]و
,711 .488 ,11 .389 

 طسغم ظا-ل[ةلدلعت 8-181مطنات !عععملستس ءةدءع.

 6304. فات 81ه]زججستسع0 "ةطل-ءا-ءططقطم

 ظعم "خلآ 81- 23[1خلط1 8عم ”1!"ةحداع ظاطع 18 ]عادا

.50 ,111 
 6805. ةطدت 81هزيجتصس7ع0 "ةطل-عا-ءططقط

 هعم 81هطمصسصعل [اظاح1ةصت] , ”اتلكم ظوطحقطأ-

 "ك1 لزعءانتك 11, 368. 17و, 4

 6300. ثطاث 131هلزججمد ع0 1طص- ءا 501 151-

 لازداأ 11, 556. 7 48.

 68307. ثاطاث 81هطمرن نعل ةطسعل 8عم

 ى'طعتت ظا-آكتلا 197, 380. 5.

 6808. ثتطدت 810]ج جرد عل ةلجست عل عم 50

 طعم ظ[[دعرص ظاحخصلهانكأ 7. 486.

 0809. ثطدتث 31هلبجسصس عل "فخلت عم ةاجتعل

 (8ظعد 55510) 1-812جةطتس .ظاح1؟ةسوأ 0-11 مدح

 ظاحخح دلماسكأب ؟مانلعم آطص ظكدمتس لتءاتتك 1و 17.

57 .238 .139 ,111 .6029 .522 .389 ,11 .346 
 117 227 66 71 20 79 51 ١

.2 .798 ,11 .380 .278 .115 

 60810. ثطاث 81هاطعسستعل "فل 8عم فكحثا
 طعم 831عدذتل 8عم 11ةطستتل 81- 8ظزسمقجا ظاح

 م11 37و 5
 08311. ثةطات 81هزججصت 160 فلت يعم "متون

 اظنا- ['دزااطا ؟ا-8ظهءطقسصا 111, 574. .5 ,١711

 6812. خطت 110]جوتت 020 فلآ 8ظعم 0طسقم

 81 - انوادأ 1397, 317. 711,

 6813. فطدث 81هططحس سن عل خلات 8عم 50هاعز-

 اسدفص , الاناجكم ظا- ختام 11- خرتص عمذتكا لن ءاتتك

171 
 6314. ىادث 81هطحصسسصتعل 8عص فلآ 8عم

 تطأ 2دلكدتو3 8ظعم 212540 ظها-11هددز]ف 7 ١11



 مط 1110

488. 111, 48. 157. 196. 1797, 244. 539. 711 
70 

 68347. مط 81هلبجسصمت عل آ[عقمزات 8عض 110-

 امس عل آاكا-آء!ادطقصاأ 11و, 393. 7.

 6348. ىئطدت 81هلجهسس عل [عةماست 8عم اذ

 اننا ظعص 1ءطقعت ظ5-5ةسولعمدأإت 111, 2360. 177,

329 

 08349. كاد 81هزجبجمسحست ع0 آكطقادأ ظعم 1810-

 ]جمر عل ظعم "خلا [طعم دسلانم] 181- 7[1ةعنإت
4 ,1 

 6850. فطات 31هابهصتصعل ظ1-1عول51 111

2330 

 6851. فطن 31هزجمسصصعل [اتا- 81هعطضاد]
 [1-81هنةذسصآأ آو

 6352. ةاطاث 81ه]اججس ع0 013 توات 8 عرب قلع

 ندعل ظعرد آ1ع210 ظا- آ[كدفصأ 1| - [؟015ة1:عجاتتت

001 17 
 6853. ثلا 131هزجحنتت2ع0 31ء]ءلك 8عص ثادآ

 '؟[؟ةاذاد [؟[دصحصسات ئان] اظ1-؟[ةسدت] آف|-آعدنوأ آو 2

 174. 196. 355. 447. 501. 508. 11و, 180.

 28073320: 5/0: 4426 ل11 50: 472 021 ع

 27/0 1076 1م 169: 212-5601 117 132:7

.069 ,111 .507 .496 .400 .289 .250 

 6354. مادا 311ه]ب جرس عل 310-81 عاع 1اذم

 ءاموادادةلعان 11و 5.

 6355. ىثطات 81هايحسصا ع0 انا-8[هطحلا عادآ 1و

200 

 0350. ثلاث 81هلبجسست7 عل 81ندكادأخ 8عص-

 مووعو و10 [1دمهدس ظا-8هودعتمأ ظرت1تسا , 10
 لعصصةاط1 ل1ءابتك 1و 186. 191. 11و 18. 4.

.041.655 ,1711 .281 ,19 .374.576 ,111 .153 
7220 

 68357. مط 8[هابحيصا7> عل ظعاتأ* 8عد ك0-

 اعزصحخس اظظاح11ه-301 111, 179. 197, 390. 7,

 0358. ماد 81هارونست 2 ع0 1-1 عداتلا [5-

 ةوصسحتعنم01 1111و

 0859. مىادان 81 هزجحست» عل 8ظعد 5350 111,9.
 068300. ىاتدكل 11هزجحتا>7ع0 53150 18عصض

 ة1هادؤرتعاك كئن1عم 1طصح عللعطاطخم للتءانذ آو,

 304. 342. 513. 11و, 40. 347. 305. 375. 1و

 223. 410. 522.549. 117 240. 337.432. 7و

,71 .450 .3383 .110 

 0301. ىلا 1810ه]ججضد7ع0 كتاحرت2 عن

 محزن ما-[ةدرسقتكا 157, 326. 357,

147 

 مادا 01 10 1109

 0382. فئاداك 8[هزجهستستعل 11ةنوص 8عم ثلأ

 آتنا - 9 الد1 8 ةصصتكأ , الان150 1ادص 11ءاكأ* لن ءانتف

 11, 17. 111, 252. "لآ, 0

 08833. كتاطت 81هزيمسس ع0 ؟[دمهمص 8عص ]اداة

 اطتسص ظعصم 1هدعتم اظا - آرعئاطت اا - ةآذددأ , الان

 ادد 2013لع لزءاتتع 1, 188. 11, 102. 141. 48.
7 .050 .652 ,9711 .501 ,119 

 03384. ئاجت 11هزبجسحس عل ؟[هعدص 8عص 1ةلجفلع

 اتا-؟عمدعمآ, تاعم لاذ» خطأ فططق0 لتعادم
577 

 0885. فطن 81هزججس عل اظظا - [[دهدن 8ع

 31ه]ج درست عل ظعص ىاحت "خلعذصح اكا- آل عمد عدا آو

.15 ,771 .6040 : 
 65356. كاان 81هلبجصتد عل ([81- 1[[دهدص 8عص

 31هاجحستص عل ظعم-ءاطجممكدس ظعص "فلز ائ!-آعطحلاُةل

 1, 185. 187, 449. 97, 139 (7). 7711و
 0352/. ثا 8ط1هاجوستتع0 8زادداقااوط 2 عد

 تابت ع0 اكا-خلعاةصآ آ71آ, 450.

 08828. ثالث 811هابهصستتصت عل ؟8كنداطقتتت 18م

 ة1هابجست عل ا8- 1ع عاادآ, ؟تناعم آ1ادد- عدوةتاد لذ ءاننف

 1, 455. 11, 629. 680. 17, 420. .0 71١

0 ,1711 

 0389. اناث 31هابحسصسعل "1كذ 8ظعم كلجسع

 عم ؟ىلت ها - امهلكطست اكل - 1ةانانألا ها - كم لملامكأ
 0 ,11 .287 ,1١

 06340. ثالث 11ه]زبديسستعل 1هرتدأا 8عم ثلج

 1دعل 5-15 عرمملعطما اا 8عععحكت , ؟د1ج6 1انن-عاح

 زعوضفلط لتعاسدك 11, 619. 111, 223. 17و. 8. 7,

.722.705 .699 ,1711 .150 .149 ,171 .24 

 08341. ثلاث 31هزبحستا7 عل 1هردحتل عض 111-

 اذهلقلادلط اظظا-11ةهحتدتا] 197,

 6342. ىلانا 81هزيبجسست عل لون" 8عص ىلبح

 رصعل, ؟ن1عم 1ادم-عووعنتخ] لل ءانسذ 111, 544. 37و

 575. 1[1, 1837 (نانأ ةطاث 81ه]لبجناتا760 130

 مرنم مطل كوكو !عجعضلاتات فاز.
 6343. ةطت 810ه]لبحمددت عل 1عقمتمت 8عص ثلأ

 انا- 1مم 11, 464. 597 (7). 111, 205. 280. 71

110151515576007 5 2557 5 500 

 ةة44. خلطات 81هزبجست عل 11 - [عةمتسل عن

 مداطوعات اكا-آعوستاد] 1و 173. 458. 771, 9.

 68345. ىلطان 8[هزطحسس ع0 آكةمزس 8عد 010-'

 امس عل اظكا-هصاحنس 1ا7. 320. 7, 149. 15.

 6840. تلح 31هايبمستت ع0 ه5. ىلدت'|]عقكتت

 [عةمزس طعم [1"سما 8ظدات-كطقتتاا 11, 159. 8.

 الا



 1 ا ا ل و ل تسول وكام هدر ح كو

 31هزجناناد- عل- لأم

 08378. 8[هزيتانط - عل - لثص كطق ةانلحااةلن

 81ه]جهرسس عل 8عم "0صحمت» (ظعم ة1هازيمصتتت ع0) قاع

 1طسأ 5-85 عادات اةا-81هعطتضاا , ل150 اطص 8عدطتل

 ل115: 11و50. 1195384077, 473-11

.4 ,1711 

 0379. [310زيئانان-عل-لم] خليص عل 8عم "1ع
 اتا - 'خدابولفصآ 11, 435.

 6380. 11ه]طجنطاط-عل-للم خلجصست عل ظعصد ذعر

 القط اظا-8ظةعطلذلا 1آ, 9.

 0381. 810هزبنطط-عل-ل15 مىانانئااطءاعت ؟ةلدل-

 دلاقط 8عم-عازجمدعتم ظعص فطلوللملط 181 - '0]ءاد علت

 1و 276: 3087 5328:3525: 935715157 5101

418 415 :371 .3292.351 .281 .185 :65 

0 ,7 .444 .240 ,177 .311 .159 .115 ,111 
 293: 301. 333.500: 17مل, 38:01: 1157 0

.55 .048 ,5711 
 0382. 831ه]طجتطان - عل - لآم [ا81- 8دورن علا 17,

794 711 2107 202.771 
 08388. 81ه]طزادا - ءل- لأم خطات'ااةدلاطا 816-

 اجرت عل ظعم خابصت عل 8عءمد-عاتس هن آلظو 222, 5

 8384. 81ه]جتاداد - عل - لأم فطن دلطل 1106-

 اجه رحت عل ظعص كلدأ' عال 11هزجحصسصس عل 8ا-؟1دلعاأب

 ؟نلعم ]ططم - عةطغطتاطسو لتعاسد 111, 492. الآو

.2435 .358 .193 .125 

 نا[. ةلمارتطط-علحلئم ةطش'احتعاتل ة1[هاردستسعا ائس

 11ه درستس عل.

 08835. 31هزجيناناد- عل لأم لخسلامط ة1هلجقنا-

 دعل 8عص ؟ةاطل- ءعا- هدم ظعم 1!"هطل (وهل. ظعن

 ؟نرصح) ها [عمرن عدت كاد ل1ءاعلع اكضا- ف عاتمتا 11
 60. 75. 152. 287 طاذ. 245 طلو. 111, 188. 572

000 .058 ,1711 

 ن380. 0[831]يناحاد- عل-لأد 11جلجسات ل ظعم 310ه-

 طمس عل اطصإ ةزذ [!ذا-'1[علصم اتا- [1دلعاأ] 11و
.205 

 0887. 31ه]جبئاناد- علح لأجد 31هطحسس عل 8عرب

 تكلس عل اكتا - خلئدعسجل, ؟نلعم ا01ءرعانتسل 210 عاذ

 لاعاند ]آو 39. 408. ا7آلو

 06388. 0[8ه]جتاناد- عل-ل1م 811[هطحسصاتعل 8ع

 ةعسك-علع للم 81هزيميسات عل ظعم - ءاكلإتع 71
129 

 0389. 31ه]جتاناد- عل- لأم 21هايهسصتدعل ظعس

 آلتكاتأ [ضعم ةلبصعل ظعم ؟ةلطل-عل-لةننس] اد
 [1تاعطأ , ؟نل1عم 8ةامزتعاز ءاؤواد لتعاسك آ1و 4

 410. 5711و

 فلان 1101711160 11/0

 0302. كلت 81هزلبقسصصتع0ل اة ةط- 5طغعتطقسمت

40 ,11 
 63603. خطت 81هزبجص صن عل ”[طخطأا 1و,

 6304. كاطت 8[هابردصصت ع0 الدلطججت 8عم "لآ

 ظعد-ءااوسلل آآ1, 5.

 63605. ىثطلت 81هزجحسسص ع0 آلدلبوتت انعت 310-

 طقصعإع انا-آلعدا1ل1 071,5.

 08360. ىطدت 81هزججسسسس عل الدابوتت اطعم 0
 طعم كطقص 0-8 صتفككا 7,

 63607. خا 81ه]زججسس عل آتكانأ 8ظعد كانآ'ا-

 !اةر0] 'ةطل-عمدسدلزجسمم 1اصحعاز دتتتأ 1, 5

 6308. كاطتت 81هزبجردا7 ع0 1تدتأ ظعص - ءاح

 طمكوم 1طم-عددتسفلا آو, 328. 17, 333. 0. 98.

.3 ,711 .618 

 0309. كطلت 8ةلماججستت1 عل دلع“ أخ 8ا1-

 زععانمصأ ١٠١( ظا-ل1تلاقصآ) انا-آ[عمرنعداتت 1؟,

10 ,1711 

 0370. 110ه]بورننعرنب ظعمص 81هزجح ست عل ظعص

 مرا هد - 7اأ (2 -21112) 111, 404. 541 (انلنأ
 ى. عا 5. زا مرنم ا1هاردسا 7 ع0 ظعس 1هلبقست 20

 8ماظمحسات اععمصأ). آالآآ, 741

 0371. 11هزجو نعمت ظعم طلع 81هلجحتساات عا

 .٠ خطا [عالاط 11هزججنن "عد ظعص طلع 101ج هلت 0

 6372. 11هابجض' عصا 11, 599. ]17و 1.

 03783. اطصض ة[1هابعاداتم اآلالو 507. ا", 0.

85 ,1711 .8000 
 ةق74. 11هطعاطتا 111, 310.

 68375. كطعتاعط ءادزواقص 11ه]جتاداد - هل - لأن

 ظاعملا ,٠71

 63760. 81[ه]ابتطط - عل - لزم 1طن ةططقق تء

 ةطن' مووت كلطسعل ظعد "فلنلملادط 8عد 810-

 اطهست عل اك( - !"ةطعت افا - 11ءاءلكأ 1و 174,4 4

 274. 11, 388. 485. 506. 575. آ11, 105. 1
 825. 520 (تنطن معضد عن 0]013-عل-لأص !ععتاتت“)

)3 2002 5242 :277 2762 1047 11/7 69597 6187 

2759 1921 154 1 :420700 .123 :128 

.50 ,17711 

 08377. 1[31ه]جتانات - عل - لذ ىطأت“ ةطلقلادا

 11هلجبحسص علل ظعم ةاملجسا1 0 اتا-8دعط ل301, ل10

 1اطمص-عد معزز ذل“ لتعاسنك آو, 191. 262. 290. 7

 1آ1آ, 105. 120. 144. 145. 152. 178. 246. 2.

 111, 21. 46. 203. 499. 549 طلو. 613. 17و

 138. 232. 280. 320. 569. 7و, 240. 248. 2.

 لم تأ 1 ل ل



 ره

/1 3101760-01 

 0405. 81هزاججت-عل-لآم فطلععا-]عة لأ" 8عص
 11هاجهسا1 ع0 11 - [[هدعتم]ا (8]ل. ظا- 5ةعدصآ) 1ظ(-

 هطول آو 265. 7971, 4.
 60406. 11هابجتأ - عل - لتم تطاتث 11هلجقسن عل

 قفانل-ءا-]عةلتع ظعص نانا عاخ 81هليمسص ع0 181-

 [عمرمعوات اظا- لانوس آكلو 52. 175. 17(. 477. ندظ.

.141 ,]97 .454 .449 ,797 .135 ,177 .220 ,111 
 483. 494. 1711و 2

 0407. 1310هزجوت-علح لأم ظعم كطل-ءا-صتءُزأ0

 8عم ةطل- عو-هعوججتل ظعص اكطقإلاد اح 110ه دافص-
 561178 7و 4

 64058. 1310]جج] - ءل- لدم "ةادل - عع- ملبسقم

 ظعم "4ل1 ظعم 15هزجفلع طعم 081ءعكذص 101-81: عدانت

 ظا-8نصآ "1,

 6409. 181ه]جج1-عل-لازص ىطجرتت عل اظا-آ[كطمالةح

 نعواتا ا[, 0.

 410. 31هزجونأ- عل-ل1ه آكا١ - "خزءددت 11, 2.

 411. 31هزبوتت- عل-لتم عم 8علصعل-لتد

 ظا-0 مننا 1و 9.

 6412. 010ه]جج-علح ل1م خطحت'اسعاذلا 1[نسا عاف

 معد 1[1دمدس 53-85 ناك 1, 246

 0413. 11ه]جو1-عل-لآم ىطان'اسعاةلعاطت“ ام

 اة 11و

 6414. 1![هزجوتأ - عل - لأم ثلث 81ه]جبجسب عل

 "؟ةلرل - ءا - 1ع3لز» ظعص 8[هزبهسصاص ع0. تن1406 ]ان

 [عجلاطلاد ءاداطؤس لل ءاتنك 111, 324. 197, 27. 2

 48. 381. ال, 202. 871, 49. 79711, 735. 8
 6415. 181هزجوت- ءل- لثص 81هزجحسد 360 عم

 ل1 121- 8ةاتصتأ ظ(- 1نجتأ 1طص فرط 5. [انانح

 ءآ ةركلطت (وبكالا خيشلا) آو 103. 238. 2709.

 438. 461. 485. اآللكور, 14. 03. 806. 174.

 225 22 م 20 270 2 0

5101108 :49 1115 52517 24092 :442 4402 

0 204:2571-3702 3242 288.2 115 200 .172 

 406. 413. 423. 427. 430. 2435. اايال20 45.

 457. 488 آو. 515. 519. 543. 570. 2

 اا 15: 27 497 75: 80: 215: 239 15-2 209“

 284. 381 از15. 424. 460. "7. 31. 34. 39. 0

 501 555 ت6 270 يك م1 35 3102 100:

17523 .105915215 :1523 1507 128 1201 .115 

0 472 .2472 :2429 415 3007 25092 .285 

 480 5151 52457 052. 2574 500. لو 5153

0 .340 .295 .270 .234 .211 .150 .141 .97 

 4383. 5دق0. 001 اع. 1711و 009. 744. 50م

147 * 

 3101ج اداد- علل - لم 11

 6890. 183160]يتنااط- عل-لتم ىطتناطاطعمت 810-

 طقس ع0 8عد ها 5طعتاعاط فاقع عل - لأم ثلا

 8ك1-آكنس عما ظا-آ[عةطنا 71و, 7
 68391. 8310ه]جيتانان - عءل- لثم تطاثناككعا10 (ةل.

 1[عةفطت عاد ]آعملطخا معلص- عل ل1ه) 110ج حرصحرتت عل 18 د

 31مابجس د عل [ظعص 31هزطمستسع0ل ظعص 81هلجرتالل]

 [11-1ةا عطنا, داعم [طص-عوطغطتابصه لأ ءاتتك آو 419.

71 .449 .316 397 .492 ,111 .88 ,11 .494 
 197 (مدطأ مرنم 590 ءءعماع 815 !عععملسم از

.48 

 01. 31هطتطط-ءعلحلّئم خطت[ هلطا ظعم ةذطت'اس عا

 0392. 31123 131هاجوزم» 8عص 1؟1هدعتص 8عم

 8عءزاعمتت 1و, 208. 4

 6898. 11هاجوتم 81 - [عجتوورتت تح اةطل- ءاد

 همايكأم ظادآ[عهتودونت آو 8.

 6394. ىاتائ'اضصمابعأم "فطل-عا-ةطنل 8عم

 1[ةمددنا 11,

 0395. 81ه]ياعدطتس اكفعطت 111,

 63906. 81هاجوعرما [آآ11,

 0397. 31ه]جوا 1, 5

 0398. 11هزجوت- عل لم 11, 416. - 111
 6399. 11ه]طجوتل-علحل1م 177, 352. - 1عطو-

 ا1ئه 117, 352. - 1!-طدعملاا 17 4

 0400. 310]جوت-ءل-لزم خطت هططخع خلجس ل

 طعم 1اسةطتمست ظمعحالهلجاجقم 1:0- طز ص عداطاع 11و,

 197. 428. 7و 545.

 6401. 1310]طجوتأ - علح لزم ؟فاح0ةلادط 8عص ؟خاطلح

 ءاعامذطتس [ظعم 8عدطخمس] ظ1- 81151 آلآ, 47.
.5 ,9711 .640 .499 .161 ,111 .420 

 01 تح 85د 0-ءلحلتم ةطخن ة8[هدحسسعل ؟قطلحاا هل

 0402. 11ه]جوتت-علح لآزم خلطتت "ةاططلدلاذط 81آ0-

 زورا: جل 8عص "خلأ 8عم ةطسعل 5 - 501,

 ماعم ظعاطخلأ (هل. ظا-[ةلك) لاعاد آ1, 68. 71و

.48 ,7711 .842 
 0403. 81هزبور[-عل- لأم خطت "ةطلحلادط 810-
 احس عل اعد جما عزددخم انا-1؟ة1]82 (ةاء [8!-آعن-

 ازأ) 1, 152.358. 482. 11, 88. 423. 482.7.
 111, 304. 417. 043. 17و. 28. 40. 218. 2

 ل 50 الر 161 521

 نيم4ح. 81هزبجتت-عل-للص فاطل-عا-]عةلزر» عم

 تادا'ل1عتمتس [طعص ختجسسعل ظعم 3[هلبهسصت عل اةا-

 كموعفل ظددكم 01] انا-31ءانلكت اةا- ؟خطادشلأ 1و
 414. آ1آ, 204. 450. ,١711



 11هزبجت[- علل

 جانأ 821 مرو 884 !عععملاتتت 55غ ؟10عاتتل)»

 171, 12. 206. 199. 349 (8عص 1هلطل- عل- ل10)
 01: خمإط -ءلح لكم 1[هايدسهسعا0 طعم 3لهزجورسد عل 15!-

12 

 نيدو. 11هاجوت - عل - لأم 181هلبجسسعل 8عان
 ح1هزجحسد عل كات علك 1, 210. 508. 11, 107

 197. 446. 19و 509. [711آ, 40.
 64350. 131ه]بجت - عل- للم 13[هليهسستع0 8ع

 حامزجوسس مل ظعم 2ع01 1-81ع2ءا1 19,
6 

 ن481. 11ه]ججت - عل - للم 11هزجهسنسعل عن
 11نداونل ظا-خداكعاأاطا 1, 478. 71, 414

 0432. 1310ه]جوت - ءل- لأم 21هطمسمتعل 8ظعد
 311هودازاج- عل-01م 1 ها ]كنز ءمجأ 510553101,

 مناعم كاعتلءاد2ةلعط لتعانت5 آو 475. 11و
 197, 400. 412. 520. 8و 550. 3571, 15. 4“.

400 

 64335. 1310ه]جو1 - عءل- لص 81[هزيبهسس عل 8عان

 05ةستو 1و
 نيو. 110ه]ججأ - عل- للم 5. 5طعسق-عل-لذم
 ج1هزججسس عل 8عم ةطتطخات- علل مداطعح كار عك لمآ

79 .19 ,7971 .598 77 
 ن4835. 11هزبوت -علد تم 11هاجهس عل, انانكد

 ؟[ةلططا طقم لتعاتد 197. 69

 ن436. 131[هزبجأ - عل- لتم 81هاطبمسس عل ظعان
 ؟وابج4 85م1 فدانا ما-1هطانئطخسأ 11و

 6437. 110]جو1 - ع0 - للم 1101ج حصص علذطقط
 ممر ىلإ عم الندنأ ظعص 81هازجمسمتعل اظكاح
 عمور 1آ11و 313. 570. 441. 445. ال7

 402. ”و 10 371, 23. 192. 462.

 0498. 110]جو 1[ -عل-لنم د0 كطتسفما الو 9.
 0439. 0[13ه]جو1 - عل - لزد كات كطعطاتلك»“ آكاح

 11ةعابتسضاا 11و 0

 نكيي0. 110]جوت-عل-لأم .يا-1ةلتدطت (1]8. 1ةح

 ازا 7) 1, 503. 7711,
 60 81هزردسسعل ظقعم 1[ 1[-1ةلزوططت

 نيك41. 10[13ه]جوت-علد لم الدطوتت 8عد فطل-

 هيما 181-آعمدعواتت 1119و

 ةو4يح. 11هزججأ - عل - لزم الهليرتخ ظعم 810-
 زرمسصتص عل 8عم ةطأ*ةطقاتتاك 121 - 3[قعطرسان] ا؟!-

 40031151 87و 387. 9
 ني4ق. 13[هزججت - عل- لزم النعت اظل - ةزلأهل

0 117 

 1101ج ج1 - ت10-0 11آ2

 ة416. 131هزجج1 - عل - لأم 11[هزيبحسصات عل 0

 ملأ 8ا-]عسصفلل 11و

 ة417. 131[هلجوت - عل - لتس 3[هزيمجصت عل 8عد

 كلت, ناعم ظا-[؟؟ عدذص للعانت5 الآو 5٠

 6418. 0[18]آججا-علحل1م 81هلبهست7 علو, 0

 ]انهم ىعءعاطق-عل-لتم ه5. 8عطق-عل-ل1م230عط لأ ءا5

 111, 452. 197, 206. 458. 77آ,
 0419. 8101ج 1- عل-ل1ه 11هلججرت تعلو, 0

 رزر» ءادجوزط (هل. الفص ءاحعهزط) لتعادك 17

 ن4ح0. 181هطججت - عل - لثم 11هاججسصسصعل 8عص

 ركدمدم 5-125ةسوداتمأ 11, 195. 445. 71, 20 طأ5.

.0 .662 ,5711 
 6421. 131هزجوت - عل - لتس 8[هزبجسصسصس عل 8ع

 ممتع 181- 5هدعتمأ , ؟نلعم 85- 49 < طلاع

 أعانك 17و 5.

 6422. 110هزججت - عل - لأجد 81هطججسسص عل ظعم

 معممويس-علحلتم , ناعم (1طص) اعمتمط لعاعاأ 5١

 رعديمات كعاعط2ةلعاط لذءاسو 11, 316. "71و

 ن4ي23. 1[هزججأ - عءل- لأم د. 5طعسصق-علح لأم

 3خوزججسصتعل ىعم 1طءةطتسصت ظعص 113532 الح

 زل مكوتت 1و 510. 11, 365. 1لو 222.

01 371 
 08 ةزعرمد- ءل- لم اط[هطحسسعل ظعم ةطرسعل ظض-

 اة

 ن4د4. 31هزججت - عل- لتم 81هزيحسصسص عل ظعص

 رمد ةطتم 5. ظعم 13 -علح للم 1مطظحتساأ , ن0

 1طمدعالعطهزتط ه. 1_كطوزتاط2ةلعط قتعاسك 11و 95.

.9 .406 .387 .369 ,111 .449 .409 .197 .196 

 ري26 م50 راب 15872 193. الو 1472

0 ,711 
 ة425. 110هزجوت - عل - لأص 11ه]ججسص عل عم

 زار ةطتس اطتمانأ 581-1302111 71,

 ة420. 11هزجوت - عل - للم 11هزجهسحت عل 8عه-

 ءالعموتس , هدلجم 151 - خاكطخححتس للعاتك آو 7.
 11, 190. 111, 303. 2. 408. 645. 711١و

 6427. 11ه]بججأ - ءل- لزم 8[هزيمسص عل 80-

 تالطحإلا») 1عقمتزسد 8عم اله طتط 8م-اخنسأ آر 441
 11, 233. 498. 111, 344. 417. 484. [آ17,

.262 ,1771 
 6428. 1310]جوج1 - علل - لام 8[هابجستسعل عه

 1عماط-عل- لنه ه1- اكمتابت آر 492. 11, 312. 11و
 95362. 302. 409. 431. 440. 443. "7و 400

 قا (تطن هدتطن 11[هزججصصع0 طظعص [كماطط- عل- ل10



 آم 1

 111ةكاق 5. 8ا-آكفماطتاا 5. 15 - 5نلأ معه ناتنأ08ح
 05 1و 199. 204. 1191230: 53192. 560.6

 641. 111, 48. 421. 401. 500. 1797و 485. 37و
.9 .21414 ,571 .483 .4606 .376 .358 .289 

281 

 6459. 11هذم- عل - لثتم 1831ه]لجحمسسع0ل ظعص

 311 ةطل-ءا-طةلعت 5. 310ه م-عل-ل1م 1ةطضعأ اكل

 مككدكدما , ؟ان1جم كهطعتأ 11123 8[هلكطلحلتست 165

.5 ,7711 .890 ,771 .855 .327 .316 ,111 
 64600. 11هكص - عل-لام ظل- 1 عتعرأ آل, 4.

.57 ,711 
 6461. 11هألص - عل - ل1م 15-81( ذنصتأ ظا-.10-

 ىعاطآ 71و 5122
 6462. 8310ه ؟ص-علحلآص خطحتنا]عقمتس .آ[همعأل

 81 - ©مدقتت مط - ةاطقلق1 19. 10.

 6463. 81ه كص-عل-ل1م ظا-آفس 111, 459.

 6464. 5-1885 عجوج10 ل10 ؟ص-علح لنص 810ه]جهمت-

 رتع0ل 8ع "؟ةلن0-عن-ةاجستوم 511 111150 1ي5-

 5ة1عول1 لأ ءاتتك 11, 368. 0.

 6465. 831هذم - ع0 - لتم 11هزججسدت عل صدام

 ظا-عمذطت ظ1- عموما, 0160 11زذلكم لل ءادتك

.608 .251 .12 ,737 .513 .20 ,111 
 6406. 1310 [ص-عل-ل1م 11ه]لججسصحست عل ]اند 11ة17-

 1131 عزاط 11و

 6467. 131هذكم- عل - لزص 11هزجحسصت عل 182-

 2 ءصزأ 1582-51 ة1 (هل. ةدقمذتت , ةقاانتةتا) آآو

.9 ,711 .493 ,111 .157 
 64608. 110: 1م-عل-لآ3 خطت و5 خلجنتت عل

 8عر ةطل-ع»->عج23]ع 11- '["ةصاوتتتا 17و.

 6469. 110 ؟م-عل-ل1م 5-18:5ةلئصت 71, 75.
 6470. 1[1هكص- عءل- لثم خطا كطعمصد 8عم

 'مهاد0-عم-عةلطامب 111, 4
 01 11, 46٠هكم-عل-ل1م ظأ- ةكنصأ .6471

59711, 5 
 6472. 11هكم-علحلآص 1-581ع201 آآ1و

,71 .465 ,111 
 0473. !1هأأمآ 111, 5.
 6474. ظلت 0101221 111,

 6475. 81هزذطلل 7. ىطائ'اجهز]3خ] 0

 8عر 101 عال“

 6476. 1ص 81هزذط]0 ". هطلت 8عاعع ةلجرم عل

 معمم 11053 1ظ1- 85ع20301 - ءا ةكطأثث 158

 8عمد-عا هططقم 1-81” عطا.

 6477. 1طن 110هزنل10 11, 3.

 1101ج - عل- لم 111

 6444(. 1[ه]ججأ - عل - لأم خطا 01

 الوطجوتن ظعم 5طعمعأ ظعم 81ه 8عم- لج ةفمص

 كحل رب ع1 1, 212. 228. 238. 240. 257.

 341. 365. 488. 492. 495. 508. آ1آو, 51. 4

.0 .280 .279 .258 .2447 .242 .238 .231 

.6 .560 .545 .580 .518 .477 .438 .3588 

9 .483 .169 .163 .129 .109 .306 ,111 .641 

 506: 518. 521. 17و. 33. 107. 142. 249. 2.

 369. 380. 484. "7, 110. 328. 368. 420 طلو.

 483. 558. 71و 138. 147. 181. 204.

.9 .468 .428 .274 

 ةك445. 110ج 1-عد-سةدسمو قط 10[1]ج حتت عل

 ظا-8هدعزنم ظعح 116510 51- 1ءعممو 8-11 ءعطعالا
 1, 259. 484. 11و 1783. 278. 350. 483.

 087. 111و 31. 36. 17و 354. 449. 7و 5.

 221. 222. 504. 611. 627. الآو

 6446. 31090 17و 5.
 6447. 11010 ئاططسعل 1-81[خلطت طل هعلمت

 ظتسالا آآكو

 6448. 1اطم-ءاصم 10 11, 196. - 8-ظننصتب
 ناعم ظ210501-1 لتعءاتتك 111و 176. 314. 17و

,371 .284 ,397 .79 
 01. 310 10230ءات

 ة449. 110 0230عط ح 1طم - ءاممأ0 1-
 ظنسصاأ 111, 8.

 6450. 1105101 ٠١ 1[طصح-عاسم 10 1-طحتصت
 6451. ![1هأم 8عم 5ولأ 5. 8عم-عووولا ]و

5 ,1397 .2441 
 6452. ىاطاتئاسم اص 19, 469.

 6453. ةطدت'اسماتم 1[عزسصتتم 8م 11012312-

 رمعل ظم - ة[عوعأ] 11, 20: 178. 422. 8.
 ةك45ك4. ]1طص- ءاسصمام 7. 0[8هلججسات عل 8عم

 "فلل - عا - 2011

 6ةديقد. 11هكم- عل - لله 11, 476.
 ة450. 11هألم - عل- لتم خطاث'ا هلق 310ه]طجحطت-

 سصعل ظعح ة1هططستاتل ظ1- 6320م1 111 4

146 ,117 
 01. 'كلقع هل - لزم ة؟هطدسسعل ظعم 8ةكدطستت4 181-

 طعم عك

 6457. !1هكص- ؟ل- للص نط ةذصتل 110-

 طمس عل ظعص آ1طعؤطتست 15 - كمطعتاا 181 - ]3] ةتطحت

.429 ,171 2217 230 ,17 .576 165:7 510 
,7711 

 ةد4قق8. ال[1هأكم- عل - لأم 8هدعنم 8عص "فلآ
 اا - [عقمطتلا ك1 - 8 ءنطقلع 11-11ععل, ؟ناناعم !-



181] 011 

 6496. 81هآج0[ (81[هليمضت ؟) 111, 5.

 6497. آطم- عاصصم]عت ان. كطعمعأ- عل - لكم

 1[ةردجأا ظعم ىادآ 8عاجع احا عممعمأ.

 6498. [آطص - ءاصماعت آلظو

 0499. 131[هلباممت» زعطقللاو 1, 192. 111,
,150 

 60500. 831هلجاعل] طتدصتخخلادط آكطقاأاو 11
.11 

 0501. 131هاعاعأ [طهلألو 11, 9.
 6502. لطم - عاسماملءاعتم ال. كتفي - عل - لح

 ىثاطات 5135 ردح عم "فال

 05083. 8310113 5. 3[عدماذ 'ةعوط 2. 8[ه]ابهصت-

 ردعل ظعم ؟دسمو 5. ظعم "0مم 81- كا

 6504. آ1طص 51- 3[ها13 5. آطص 1:1- ![عماذ

 8ولعاا (هل. لعاعانت) 2. 8هطقم-علدلتم [طءةطتصت

 8ىعم خلطجست عل.

 6505. 1طم 1101153-81 5. [طم ةآ1عمصافذ ان. خلبح

 صعل ظعم 31هزجمسصسعل اا - [؟[داعطأ.

 6506. 1طصم - ءاصممهزز أذن "؟. 0

 ؟ذل1 ظعم ةطلةلاول

 6507. ا1همقكحا .٠ 5 ءنعا عل-لام "لج

 ىعم 81هزججسص نعل - عا 7ءعزم-عل-لتص 5. 7ءأم

 ءا ةطتلتم 81هزججسسصع0ل 8عص 'ةز - عل- لتم 8عم

 هال

 11هدقحكأ 37, 299١١
 1طم-عامتمصنكل] 71, 0

 6510. 831هملدتز» عم 81ةدصدصقتم آ7آر, 5

 6511. ىنطحتتئاسمم» ل21 "خلأ 8عم- عاطمدءاه

 [موم عةضك] ظا-آضنا 17و. 5.

 6512. 1طص 831همل2ز ؟. ةطت ظعاعع 810-

 طومت مد عل ظعم [ططةطتست.

 6513. 310مل 211 7. 7عاك-علح لتق ة. 7عام-

 ءل-لآم ئادث 81هزيجصدت عل فانل-ءا- هامل 8ع

 "خ ا0-عا-]عةككأ.

 0514. 11هدلةز151 آك, 3.
 6515. 1طص - ءعاصصمم الط 177, 459.

 6516. 1طص- ءايصمصال” "2. [ةيتع- عل - لزم
 ه. هطئاطخط - عل - لتم ةطسعل ظعم 81هارقس عل

 8 عم-عامصمم1“

 6517. 1طمع» عاما 11,
 6518. ]طم - ءاصمماتلد ال. ةطنت ةطلوااقأت

 31مزبوست عل 8عم ظتكانأ آظلا-[عمل عض فلا.

 6519. 131م1 111, 579. - 177, كيال. "7و

201 

06008. 

5509. 

104 100 

 6478. 5115]0105 ظعص لعوتا“ 1.

 لأ 10 هلا

 خططا 137 -

 6479. لاند - ءامجمز 01 (هل. 1طص- ءاصتعز01)

 ةطاطخات- عل-لتم خطا ةلطانقم ةطصعل 8[1عم عز عاد.

 ة480. 11هزرنعل-لأم تكلططسعل ظعم ؟[ةهكدم

 ها 1عطمج وت ظل-انزسصعدطابا 11[1آو,و

 0481. 010ر1" - ءل- للم ثطان'اوسسصم ءةطلح

 هرع- ةلايسفم ظ1- 'ةلتصتاأ آو, 453.

 ن48». 81[هززس- عل لزم ثاطات'اوت اسم "ةلطل-

 مر -مليسحم ظعص 81هابجصتاص عل 120051-81 (ةل.

 ظا-1[ه]ع300عدأ د. 1ظ31-81ةلئعلأدآ) 11و 150. ”619.

+055 ,71711 
 60483. 1101عق300ع5 .٠ 5كطعسم - عل - لكم

 ىاطن'[دلطا ة1هزججسصحص عل ظعم [ةطتع (8عم 4خطح

 1لع0) عا '1ة]بان - عل- لأص خطا 14

 "ةطل-ءا-عامم] ظعم "ةلطل-عا-ةطنل - عا( هطت-

 اطخط-ءل-لآد ىلا 131دلجسا10 ثاطسعل عم 110-

 طفسرلعل - عا ىطث'اجدكدصم فلآ ظعص 150-

 [؟301لاطوإ - عا »طنوة-عل-لآأص ثان "ةلطللاهط
 31هزيهردس عل ظعم 'ةخطل-عا-جةلينل - عع 8هءطقم-

 ءل- لآص 81هطحسسص عل ظعص 18[هطمستام عل 8عم-

 ءالعطزلزر» - عما 5طتطقط - عل - لأم ةططصع0ل 8عم

 3101ج حرصت عل ظعح

 ة4ق4. 1101200عدآأ 17. 8.

 0485. 1:300]8310عدأ, داعم 5ةلعلط 85-كداح

 [ةص ل1عادتك آ11, 2

 0486. 1طص-عاسم]عةلذ"* 2. "ةطقحلاوط 1طصح

 ءامصم]عد18

 ن487. 11هلعذلتا هعم عدجوذم (ةنططغم #)
79 ,11 

 ن488. 110]عؤتتا ظعم 5هاعاسخم ظعص ظلفال'

 (ول. طعم ظعدطتس) ظاحفحجلا 11, 338. 350. 9.
,711 .425 .424 ,7871 .269 .167 .114 ,17 

 ن489. لاطص 81هزئطاأا 111,

 6490. كطتت 3[هلكطدلاعل آآ1, 2

 ن491. 1طص 1[8ه]عطقللعل 7. فطن ةطلملاوط

 311هطجدسد دن عل ظعم 81ه]ءاطقلا عل.

 0492. 81هاكطملال5 ممعاه معمونعتك آآ, 73.

 6493. 8[هاكطلآ ممعاك [كنادمعصكأو 111

 550٠

 494. 010]عطاقع ظعص-ءالجدكوص 8عص 'ةطع

 لدم 11, 390. [آ[1, 229. 711, 0

 6495. 8ظ[هاططاقلس“ عا -ز[ةاذهص 11ه]لبجصحتت عل

 8ع ىاطآ ظعاعع ا-1عمعطقمأ آاكآر 3 طلع. 448.
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 6542. 31هوءاتإج - عل - لأم 81نكن ظعس ةططتعت

 ظا- كصفمأ , ناعم 1!؟طقعتس ءا- اءمامط لت عاتتك

46 37 
 ة543. 81هوداتاب - عل - للص 11 نداإملا

 تسلطجمل - ءل- لأم 81- ؟ةسانوذس 111, 5

 ةةد44. 2110ءانابح عل- للم 31ندإدلتا 8ظعس [ططقع

 طقس , ؟دلعم ][طاطص-ءالنعسز10 لتعاتك آو 47 4.

 ةد45. 01هداز اح ءل-لأم 81[هعدامأتل ظاح]آ[[هداهس

 اةصآ] 11, 449. 1171, 380. 387. 49. 117 218

 220. 7971, 178. 240. 466. 1711و, 7.
 ةوكق. 81هداتاب - عل - للم 811ددامكثت, 110

 ان -عل-ل1م-2ةلعاط كه. ةطص 8تضءعلح اتم لأ عادتك

.350 .130 ,771 .443 ,111 .381 ,11 
 6547. 81هواتاب- عل-ل]م 11هعكإولل 1-حتصلاب

 ؟نلجكم 8هدةص2ةلعط كا - ؟كلتلع لاءادتد آ1, 408.

 409. د46. 111, 415. "لآ, 48. 2

 6548. 110هءاتاج- عل-لتم 81هدأإملف ظعم كاطقت-

 طقم, ؟ا1عم ظو-5هرحتن لا ءانتد 1, 475. 504. ]11

 24 نض 4476 2597 لآلال) 284. 529. 58.

 ه4. ل488. 197, 14. 77, 115. 280. 375. 8
 584. 688 طلق. 71, 252. 2.

 6549. 81هوازاب - عل - لذص 11دداملك ظعم

 كار عرس -علح لأم ي1-آعةسطلبتوذسسر 1كم ظ!ا-خلعطح

 اعرت 5. 0صحتط عاد [عافككأ لزءانتك 1و, 192. ]11و

570 

 0550. 831هءاتاج- عل-لآم 83[هداقتت ظعص آلن-

 ةدانآ ظا- ظسعا, 0150 1ءطمزه230عط لنءانتك

 12 93: ال1: 42 6: 1257 159 1902 247

 111, 93. 373. 387. 17و. 170. 209. 224. 71و

 2357. 474. 1475. 1711و.

 6551. 8105اناج- عل-لآم 31دداإمكخ .ظ8عص 78-

 مصرف ظعص 4ن طدعطسعمات (5. قةتلدعطس عقا)

 ظاحلع هسخسقما آو 71 [انطأ دتصانك "ععاع كاطأ (مانم

 فلز 1هعانستم (مرنم 1ةعاصنتم حى مةعطسصععط)

 اعوعااش]. 9.

 60552. 1105ان]ج- عل-للد 55 ل1 8 عد فطقحللذط
 ظوطحةطتصتمأ , انان]ىكم 5301 لزعاسد 1آآو 52. 0.

 7757 250: 230: انو 0
 01. ةطعمءا  ءلحلنم ظعص ة1هواتط-ءلحلنم ظ:طحهطتعتعا

 0553. 8[هداتطس 5. ة[كهداتمم ظعص 3])183]

 تطتئاطمدعتص (دل. ةلطان'اطجمتزَز ) 13[هداتسلم 8عم

1103 

 6554. !1هدلتسا ظد> ظفقأ 11و

 6555. ةطات 8[هداتسب [طانةطتس 8عم فطلدل-

 8عم

 كات ل3011

 0520. كطانئاسدمصتس عم ىتطاآ ودا [8ع
 !1هلآفام اا - ةياشس] 15-81دتا] ظظاح 2 ةصئصت, "0150

 لعداطعس لل ءاتمه الآو

 6521. كطعتاءاط ة1هدزآأ آ[آآ1,
 0(. ةطعمم - ءل- لم 8[هططمستسع0 ظعم ا١[ادانهستس عل

 رقعم 81[هانمسسسعل 151 - ة[هدزأ

 0522. ]طم ة81هداجت0ل2 3ك. ةخلطانئاسصما2011غعل'

 (هةسح ظعم 8[هدلعن 2.

 6523. اط1هصداعإلا [[آ1, 5

 0524. 1[8هناعزأ 111, 5

 60525. 110230 . 313310 ءا 1[8ه301 ع.

 [7عل-عل-لآم خطت "خذاآ 8هدعدص 8عم-عااعةقزطت.

 05260. 31ههزز1 (810:3ز]37) ظعمصم 110505

 ظا-6ط قلاع 17 7.
 01. ةلععزأ ظاط - "طم ملا

60527. 010131 )5. 121130, 

111, 145. 154. 711, 4. 
 6528. فات سصمرطعأ الدهر ظعص 1[ةطعاتلا

 لجو كم - وصد عتا لزعاتف 1آ1آ1و 8.

 0529. 8310و هط ظعص فطلحلتادط (0ل. 8عم
 81هزجوصصت عل) ظعد خاطا'ا[هدنأ اظا- "ةطلعر 81-

 [عمرمعوطا ظه-كزاهنلا1 111, 314. 11,

 6530. 8310ه5وطاحتإب] 17. "ل22 - ءا- دصحصااع 310-

 ايرودحرت عل ظعص ةاطا'ا]لعقمأسصت ةطلملاةط.

 هل. 310ه عؤقرت ع“

 6531. 81هدءمطات]ابعةلعط "ةطلقاتامط ظ8(اعملأ

5 ,1771 
 60532. 110550030 . ةطتت'ا معمم 11آ0530-

0830 

 0582. 0105350 11و, 58.

 6534. 81هدوصصت' ظا-اكتسلا 111, 14

 6535. 81هدوصصتاعاع 7. 'ةكلقعل-لتم ؟ىلت
 طعم !ة1هزججسسعل 81-11 5اةصأ.

 6536. 1طصح عاطصمدل1 .١ ]عم ةل- عل-لاص خانات
 عاك» 811هزيهستص عل ظعص آكتكانأ

 6557. 01هدطق0ل0 111, 514. 11, 4

 6538. 2[هولاد 8[عملا آلآ, 53.

 6589. 0[831هواتاج - عل - لأم ظا-حساةصعداا آو
0 ,711 .450 ,371 .8340 

 ة540. 81هواتاج- عل-لآد اآكطمأ1 د 197. 2

 6541. 181هوداتط - عل - لأم 31هطجهسمدسع0 8عمص

 كولقلج ظعم لعافا ظو-كو "ل1 1< 1ط8301 1٠١( 81 - خط

 طقمت) ظاحاشمت 1, 241. 257. 478. 1آ, 45.

 405. 481. 111آ1و 17. 458. 17و 834. 70. 8.

 400. 408 (ةدلذطت مم ةدلقط). 97, 11.490. 71و
.4 .238 



 خطت: [17017311عا'

 6579. 21ه كمدتس 1[طقلالذ 11, 163. 111و
 149. 1711و, 9.

 6580. 81هاعاعصصصتتو 111, 315. الا1آ1,

 6581. 0[1عمعطاط] .٠ خادث'!ةجوتا خليص عن

 8عم-ءالجمدعتم اظا-ل0

 6582. 1[هاعزلكع]]1 7. خطت 5310 ؟ةاطلح

 هع- -ةلجرددم 8عم 1 سس

 65883. 1طص- ءاسصماعتلالع] 17. 1 - ع0 - لكم

 31ه]زجوسددم عل 8عم "فانا - ءا- ؟عططقل.

 6584. 1اطم-عءاسصماطقمسمت آآ1, 4.

 0585. مادا 31011“ ظا- 8ةلاكطت 197, 458.

 0586. ىةطدت 11041“ 381[هلعاجتتا 8 عمد عادم! ه01-

 لطقأا (مل. ظعم-عءاقدلطل) اكمال عدعأ 111, 405. 7
.0 .853 .741 ,1711 .346 .104 

 6587. 1طهد 21011 19, 2
 01 معلم- عل - لم ادطوتخ ظعم ؟ةطل- عاصم" ([

 6588. مط ست هزتاد خلجسصعل 8ظعم ؟ةطلحا-

 امط ظا- 3ة1هلكاطعتسآ 11و,

 6589. 01[8ع]ج1 .٠ "ةلق-عل-لزم "خلت 8عم

 [1هوةس - ع0 - ل1 ١

 6590. 11012 ةللعرت مهم[عدذمرت 20 001!ءعاسست

 ىتطت ظووتط# ظا-حكصدذتت آلآو 0

 6591. 31ه عم 1عقمزس ظعص 81[هابهتم-

 نعل ةعاعمصماساتك 11, 440.

 0592. 131ها2ة 7 عتئطقم اظكا-آكتاذصأ !آ1آو

 0593. 1102ح[]عرع ظعص 01هلجهصتسع0 8عم

 810221عمع 11, 79.

 ة65و4. 01هاهد عرج ظعص "0اطسخمس اتا - 8عص

 ردعاعلب ؟نلعم ا[عطتلطع طا 1[نصفاأ لل ءانتك آو

 65935. ىادت'ا سماع دك عر (1طص - ءكازولت21# 06-

 رموز 7. ةطعصع-عل- لآن ىاناتناس مام د11 آمتقانأ
 طعم 1ع.

 0596.١ ىكطاتنا سماع د عرخ فاطم - عع - ملجتتت

 [صوم مطل - ءا - اءعتس ظعمد 81[هاطهصسسعل] 8عم
 81دمدت" ظ85- 5ع ةصآ 1[. 5

 6597. ىطحت'ا رت ماعدت ع» مطلع عاد ]اء عت عن

 31دمدات» هد - ةعرص ةضأ الو 62.

 0398. ىاتت'ات م1211 "؟فاك12 آعطم ق1" عماتتح

 هاطقط 111,

 0599. ىاحائئاص ماجد عن ة1دصعحتا» 8عض 810-

 ارهصدصست عل ىعم ؟قادل-عادز عططقس 5-1185 عد ةذصاآ 18ا-

 3[ عمأ آ, 320. 407. 445. 494. 11, 48.
.7 .646 ,711 .200 ,71 .578 ,117 

 0000. ىكادات'ادتماجدت] عر 810]ج22211ع0 ع7

 ماد 10 ةازرت 116

 1و ظعصح 8[هوانمد اا - [ععزأ 181- دعت 11و 5.

 111, 026 (ناأ 8ا-آكعزا مرنم 81- آكل  «؟عملاناد

 ءةووع 110عانتل“). 628. 711,

 6556. ىثطلت 81هدانرتت 181 - 1ك (11- آكعز17)

 .٠١ ىطت ة[هداتس 1طةطتس ظعص "ةطلةلاقطم

 6557. ةطت 1[هدازسد 11هابوسصسصعل 8عم فل

 اظا- 310 اهقعات , اناناعم 1ا-[ةهطغصا ظا-آعهل 12 لنح
 هالتك [1و

 60558. [خطان 81هداتص] 81هلبجس م ع0ل ظعم

 ظطوط» 8ا-[آةامطخقصت 11, 508. الآ, 9.

 559. 1اطص 8[هولتس 50-انزطسعداتلبت آو 0

 6500. 1ادص) خطآ 31هداتس (هل. 1[8هددلاعص)

57 ,9711 .145 ,11 
 0501. 1[هداتست , !مواعرس 8[هالدع "فلت 8عم

 مرصضةلاوط 8عم-عاطتممفجتا 1111و 4

 6502. 1310ههامطواطعا .٠١ 81هزججرسا7 عل 8عم

 ملجاتعل عد ىادآ 8 عاذل“

 65083. 11هداهعطقل 1. خطا ةاناتقه 15 [ةل'.

 ةوق4. 31هداوتتس طئالقط 1ك, 2

 ن5ا5. 1ة1[هدلدصل] . 1كرصقلا ظعص 110-

1181 

 560. 11ددافصوا» ا؟طقللاو 11, 164. 711

05 

 0507. 11هداهصفت “دتالوط 5طتطقلل - عل - لكم

 ةايرتعل ال1, 41

 5085. 81هدهاهلمال“ 11و,

 65609. [انصح عامصمداهتتاا .١ كان ءرنعا- عل لأهم

 ىطان'اادععمعاكتأ 8[هادؤوضعاع 8عص خطا'ا(هانتلج ثكطح

01 

 0570. ىطات 3[310' 111, 258. ح آطد 11043

,711 .250 ,111 
 6571. ]اد 31013 111, 250. حج ةااث 110445

.4 ,711 .258 ,111 
 6572. 310 اهلطحل اكطقلااذ آر 4

 573. 31هامطانعت' ظعم ثلا 1ةلئط ظا-آشح

 011 ع7 8

 ةةجو. 1م ة[مامهططع» ظاعايقتلا] م. لعسصفل-

 هلحلتص خطا 31ةمدتت»» كمفدم 8عم آلتقاتك.

 6575. 81هزإهطط عض عل لأد اان 197, 4

 0576. 8310 "امن ل ةاقحااهط 81[ه]ليهردت عل 8 عم

 "قادانن0 111, 7
 0577. 8[هزمسعمأ م. ةخطانئالهللج ةعتس- [علح

 لام] 8ع "قاد0-ه5-ه
 0578. 3103 تث5 111, 3.



 1]1101311:-ع0-ل10

 81هلجستا0 عم - ءالجدكدسم 82- 72ع1لخمآأ (8]. 182-

 230نص1 5. 7-5:2ةهطولةصل) 7و 560. 11, 4.

 6617. 1[هاهوططعع- علل - لتص (810طع"-عل-
 كتم 7) 31هزجهسسعل 71, 40. 711, 4.

 66018. 110 طتععو-وةانصمو آو

 66019. 11هة1هلي- عل لأم 1ةصطدللاك 11لو

 2ك 7
 6620. 1101 1]311:- عل-ل1م ةطاث'ا هططقم ةخط-

 1ع0 ظعم اطنخاتك ظ01-1ةسوتال, ؟مانلعم 1-11[ عرب ةعطت

 لةعاسسد آل, 173. 181. 367. 377. 415. "7و, 5

.2 .678 .661 ,7711 .241 ,971 
 6621. 1]110310-عل-ل13م "فطلدتاوط 8عص

 «ررمقمع ائ1-[1ةلككسص ظاحخسوةتا 771, 4
 6622. 1103112]ج - عل - للص خطجسسعل 2م

 رعقمزس ظ1ا- طقم ”عزآأ, "150 1انص خطأ 05هءئطأ 8
 ل1 اند 17, 138.

 01. م.

 6623. 0[13ة12]ج - عل - لأم خلطسعل 8عم

 يسطع ةطعتاعاط 5010-585 خطاث'العقمتت 81-1232161

.01 ,71 
 01. معا

 6624. 1310 ةك دل ء-عل-لآم خلت 8ظعم ثطت

 عزم ىعم 1[طملتتو ظ81-آلتعصفمت , ؟لان150 1طص-عاح

 ههانهلع لزءانتق 71و

 6625. 110 31101:-عل-ل15 خد اه0 8ظعص 5
 [قوم كاساك] , ؟انلكم 1ص 81عنضذس تعاند 11, 0

6 ,7711 .87 37 
 6620. 310934ة1:- عل-ل1 -:21103181 ٠١

 ءلحلأزد خطا 11هزججسسع0 'ةخطل - عا - 115 عم

 آما

 6627. 1]71013113ع- عل - 01م خطتت'اط ءاجت هت سط

 معمم فاتر ؟نلعم آ1طص الدتنط 01ءادتك آآكو 4

,711 .539 ,3171 

 6628. 1310 ج151:-عل-ل1م ثطات 82د خلطجح

 رجحع0ل يعمد عاطهءاطخم 1طةطاص عم 110131174

 را 1هلعاأ, ؟ن1عم ةزطإ 1طم-عا هز عدت لتعات5 11و
.8 .59 ,17 .6360 ,111 .538 .465 .126 .00 

 231. 451. 512. 79 259. 369. 571. "71و

.47 ,1711 

 6629. 31هىة1هلع - عل - للص 1[ةصقو 8عم

 التمن ظا-[[دصدتلا 11, 432. 111, 522. "71, 7.

 6630. 1105ة15]: - عل - لزص 1ةصوأل 8عم
 [1زاطداهللدلط 1طم لعصت“ آو 255. 19, 499. 0.

2 ,35711 
148 

 مط: 17067311“ 1177

 فنطسعل [81- 310ه ةحأ] 0صقج7208, نانلاعم اح
 فطاك عملك لكتعاسعك 1, 503. 11و 106. 127. 54.
.305 ,171 .464 ,77 .149 ,19 .259 ,111 .278 
 6601. ىلا اس ماد عع 81هاجحستت عل عم

 4م 00, 150 1طصد ؟1ةطتسص ه. 1طم-ءاطمتطتمت لت-

 هالتك 11, 347. 17, 84. 87, قلم 171, 0.
 6602. ىطاتئاسصماعدتاع» "رمق" 8عص 8310-
 اطوصحسس عل ظعصص ثخليستعل 8م-ا[عوعأ ]11 506. 711

.047 

 65600383. ىنطتن'اس هاج دللعرخ 0ةةصق 8عص 11هض-

 1102 ظعم ة1دسدطتل 81 - [كمؤمصت ظوط - ةطتشفقأو

 0150 1و3: 60-ع0-لددنلاذ 5. لطط» 7

 ةممعالونسد آو, 261. 11, 36. 1آ11و 261. 7, 45.

.7 .726 ,7711 .58 
 6604. ةطاتئاضصمامدكع» ك5طقطتتص» 8 عم - ءاس

 [ةطلع و. ظعم 8ةطتع ظعص 81هلججستت عل, ؟لاناعم آكا-

 151 عمفتصأ لتعاتتك آلآ, 91. 188. 3583. 7711و

 6605. ىاحاث'ات012311ع5» 185 - 5031335 عل

.7 ,11 
 6606. خطانا 0ا231ع»ع 1ةطنع ظعص 110-

 طوس عل اا - 151 ععةنصأ 11, 183. "71, 5.

 6607. فطن صمام دلع" آطنكادأ 8عص 1101ج قت -

 ع0 ظعصم ظوصصت هك عزط (؟[ةسصتتتجت3) 11و 7

,1711 
 6608. 131017هك[آعرتاننا[فط خالدا ظعلت# 810ج هنت-

 مع0ل ظعم 81هكاقصستو نا-1دز1ط1 7و. 606. 71و

550 

 6009. 11017311 عرءاطتاادلط 81هطمس نعل ظعص

 ؟ةاطلمالقط 1-81دزاطت , ناعم آططص فلأوه لت عءااتك

 11, 100. 7711و 2
 6610. 110321عم-عل-لتم ىخلجسصت عل ظعم "ثلث

 عم اه اعاد ظ8-81دعط لخلل , العم 1طص-عدذة'فأك
 لزءادت5 11, 37. 111, 193. "7. 3906. 71,

 ن011. 1012517[83ع-علحلآه 'ذلاأ 171, 40.

 6012. 11012311عم- عل -لكم "خلآ ظعص 110]جحطت-

 عل ظوطحكطتنمأا 11, 482. 111, 437. 1179 7

,7 .428 
 0613. 11ه ول 1 عرن -عل- لص 81ةلجستات 0 1ظ1-

 "؟ةنماؤطأ, ؟اتاعم 1اطم-ءامصدطقإا لتءانتك 7و. 29.

 ١ ع-عل-لتص ظوط- 5طقط] 110131 .66014

  0-عل-لآ5 خلت 8ظعم 21013116

 6015. 1101231عر-عل-لتص آلعكاقلع ةعواقم

.159 ,1 

 00160. 110 ةططع»- عل - لأم 1مدعتم 5عم

1. 



1 

 ا

 ١

 11121 ءاعط خا -عل-ل1م

 5045. 7110379760 - ع4- لحن13 7. 4ةطاث'اح

 12012 ةل1عرخ 0ةذصم ظعص [هد]1102.

 6640. 1101377 0-علح لم طحت آةددهأل آك1-

 [[هدعزم 8عم "فلك ظض1- 1؟!ةطقست ظ1- 8[هصكاطت 181-
 مدصاأل (ذ. ع. ؟ةرصآل-عل-لدتاق), ؟انلاعو 10-181 عا

 مذوتأ ةتعانتك آو 255. 11و 273. 501. 1110 70.

 292. 324. 354. 7 و, 271. 280. 282. 202. 7.

.29 ,711 .4 ,7171 

 6647. 1101373760-عل-لآم ظعص 1ةلطجسن ل

 ىعم 5050 ظعص 1[18هاططمسست عل 1:1- ظةاتططأ 185-

 كدتلل, ؟لانا1سم 1101377 عل- عل-ل15 ظا-ل عم ل1 01ءانك

7 ,737 .427 ,1797 
 6048. 11018737 ع0-علح ل1م ظظا - 970طأ 111و

.7 .562 .561 

 6649. 1اطم-عاسص مك ةلبلعت' ؟. 1ععرسفل-عل-ل10

 81[هابوس عل 8ظعص ةطا'ا عت ظ1131-1عطآ.

 6650. 1810 عصسصعأا (!1. ائ1- 816ه عصتصت عا 5. 1لا-

 31نعصتصت عا) ظعم آطقلط آلآ, 600. 1711, 8.

 66051. 1طص 1107355عءم* (ةل. 1طص-عاومو) 11و

.5 ,711 .148 .142 
 6652. 1102ةلجنس 11- 1]0عةثا1 111,

 66053. كاطاث 1102ةطنست 110535 ظعص "؟فلط0-

 حالقهط ظعم ك؟كةهططوذ ظعص ططقلعقس 181-آ؟طقصاآ (ةلء

 1[فلعقس ظا - [؟طقفتجقسات) 81- 8ةعط0201 11و, 9.

.8 .”837 .803 .603 ,711 .555 .539 .267 ,117 

 6654. 81هدعصآ ؟. فطتخت [طعؤةطتس آكصقأتا

 8عم "لج

 6655. 1110ةصآأ ممعأاه 71و, 0.
 6650. 311ع02021ه80عط 'فنص 'ىذلآ 17و

2 ,7711 .502 
 6657. 1طص ةل1انكات 51935 17و 2

 6658. 131050 ؟. ةططست ع0 8عص التكاتك.

 6659. 1طص- ءاصتتنزاا' 7. ىلطاث ةط0ةلاوط

 1110١

 6060. 181[تابطأا 5ةوجوتم 6طقهاس عدطر 0

 ظكده-ك عزا لل ءاسد 111, 7.

 6661. 138نسصتنم 8عص 181هآئطأل 185 - 51051

 111, 381. - 51-85ماثطأ 71و

 66602. 8[نمدات ممعاه 11و 631. 37. 5.

 6603. 111 صاعز ءد- عل- 01م خاداث'ا!هانئط خقه

 معمم 11ةلجسسا10 (01. 8[هزججسصصت عل) عم آ؟طقلقأ

 ظا-كزان ما -1جةطقست آو 141. 369. 7871و
 427. 438 (مرنم 520 1. كك'0). "11و 7

 6664. 1311صاعاءاطهات- عل-لآم 4نطتن'اقونلطج 810-

 71101:31121-ع0-ل1م 111

 6031. 310. ةكادلب- عل- للص 11-51علفتنصا 37و
015 

 6032. 1101211هلج- عل-لآص خطاخ 1[ ج10

 ؟كانلدللذط 8ظعم ئططسصعل 8عم 1810ه]طجوصتست عل 8عم

 8[1سلخصو 1101300-81 عد5أ ]آو 457. 11و 188. 37و

.6 ,71 .654 .443 .88 .80 .05 .22 

 6633. 110311ه]لئ- عل- ل1 خطا 1[ لج هطلت 8

 فطل-ءا-]دنأأ ظعص اصنع 8عص 181هطجمستس ع0 11-

 8هعطلذلا ةا-1[هسوتات, طمممتقعع 1104-151هططتس

 لاءاتتك آو 191. 227. 357. 382. 393. 447. 2

.122 .102 ,111 .571 .223 .149 ,11 .500 

 159. 443. 117, 32. 109. 263 طلؤ. 324. 8.

 440. 500. 504. 521.579. "7و. 50. 58. 61. 0.

.0 .209 .163 .162 .160 .138 .77.95 .75 

 5398. 352. 384. 477. 489. 71١1و 52. 61. 0

2 ,7711 .4106 .318 .140 
 6034. 110 ة11هلج- عل-لذص 110]ب هس عل 8 عد
 فاآ آلع210 85 - ةورصعتس (5-85ةستن7) 3”, 7

 103 71و 282. 7111و

 66035. 110 811هلب- علح للص 110ج حسمت عل 8 عد

 اطنماتك [ظا-8ةلجعفمت] طاح[ ماذا 111,
 66506. 11017 ةك هلع - عل- ل1ه كن

 طعم ةططرتع0 ظ1- 8[ءالك 111- [عطم ب ةععمتطا 1و

.459 .316 .16 ,111 .(630)2 ,11 .(7) 821 
.156 .144 ,771 .(71)7 .(7) 23 ,37 

 6637. 1102112]:-عل-01م ثطدت آكنكاتك 13 -
 ادتط ظعص ©طقصفتس 15 - 5ةسنس 180 - طئص عوطلعت

.160 77 .498 177 
 60038. 310ةجوجع0 ظعص "فطل-عا-اهنتك ظصح

 اةلكاز ا ةصق 7و. 95

 0039. 01هىةهجوعل ظعص فطل - عن- :ةطتسم

 طعم فةطصتعل 8عد 11هلبجمت71:ع0 ظا- 001

.66 ,111 
 6640. 110537760 ظعص 18103181 71و

254 

 6641. كانتا صمت 377ع0 11ه]طجقستست عل عم

 اعطقإ "-عل-لتس 11, 643. 711, 7

 0042. ثاطاث 11031370 110531131:-ع0-

 لام ظعم 11هزطجهسسعل اظا-!؟طغمأ اكا-!عط متو ةصعم مت
1 ,117 

 6643. ئاطانئا دما هج يعل 0[8هلجهستمت عل 8 عد

 ة1هلجست 0 اا-آكطما7ةضعتاطت] 7و 536. 8.

 نن44. 1انصم-عاططم 7 نجوتع0ل 5. 810193373760-

 230ءاد ا. ؟ةطل-عر-:ةليرقس 8عص 'ةذل1 1:[-خ صك



 4طاأق

 66083. 313535 2عءعلعط 1آطص كطعتاعط فلك 81-

 81ه عا 171, 560. - 31عاما 5طعغتاعاطت 7

 6684. 11ندخ ظا-1ةصنك 111,
 6085. 11353 ظعص 1طءقطتص 37و 588.

 126016115 1و9 78.

 60836. 11353 ظعص لوتدم اظكا - ![؟كفلمذمح 37و
238 

 66087. 1831ن53خ ظعم آكطقلتلل 111, 8.

 6088. 131053 ظعص !11هزججسمت ع0 اح 111121,

 ان1ج6 1ص ظنت -ءاطجفز] لتعاتك 11و 3.

 0089. 01053 ظعص هوت 7و 105. 7.

 66090. 113532 ظعم "0]عطو 2عم خطأ "هون

 ونما 11-51علعم] 17و 154. 7.

 6691. 831053 ظعص 5كطعتاعل [ةطتع 71و10.

 66092. شط 1103535 ه5. ةطاث 8111535 81-

 1[8؟لامأ تح 851- 2[علعمأ 5. خطا 1155 181-1519-

 طغصتا ا. خطا 11553 18[هطحستت ع0 8عم خنطت
 8عاعع "قت

 6093. ىطاث 15353 8عمع-عا ةاططقق 1-8ع-

 سصصتست , 150 1طص 181هزذطت0 لتعاتتك 97 4.
 0[. ةطت 8عءاع ةليرسمل ظءم 1[11ندؤخ 11 - مج

 6694. ىلططت 31353 ؟ةطلحلاقلل 8عد هند

 راد ةدط تا 1آ, 332. 4
 66095. ىةطاث 85053 501 - ططوتتع 188-821

50 17 
 6096. خطا 35ن53 ؟5ذ 8ظعم "ةطل-عا- 2

 اح 8 عتاد ءرتن 1ظ81-له2انل1 (هل. 1آ1ا-]هجةننلا) آو

.82 .80 ,771 .501 ,197 .310 ,111 .11,028 
001 ,711 

 6097. ىطخ 31055 لؤطت» 8عم 11دجوذم
 _م(-!1هرساتكأ (هل. ظا- '!نكأ 5. 1- 8[هعطعطا) ها
 1كنلا 8و-هنأل آ, 250. 280. 510. 11, 48. 1
 111, 305. 482. 593. 17و 246. 247. 37و

.7 .120 .106 .104 .98 .86 .82 .79 .34 

 152. 1083. 277. 280. 282. 71و, 140. 8.

200 

 6698. خطت 31353 3[هطحستصعل 8عم ةطأ

 طعام "0م 81- 1ةةطقصت 81- 3[علتمت ه5. ظاح

 1160م1 آو, 278.290. 292. 457. 11, 284. 9.

 111, 332. 574 طلق. 107, 41. 146. 167. 8.
 334. 87و 75: 159. 409. 526.6 11 09

.449 .403 .525 

 06099. خطن 11053 5هاعزمدبخص 8عم 1810-

 طمس عل, "لن180 اظا-1ةصحألاط لزعاتتك 1115 17.

* 145 

 11د ما عاعات واط -عل-ل1م 1109

 طول: عل ظعم 530 طعم 8101ج وطتات ع0 11-111 م-

 ىمعج1 580 - طاطقزا 19, 496. ؟1, 39. 42. 5

140 

 6665. 131نصاعاكطملط - ءل - لأص 1هوعزم 8عم

 مىادآ'115+ طعم ظعدطتل 1ظا- [عسصلفمت آو
,197 .406 ,111 

 01. ة[تماعاطمط-عل-لم 4طن الوكت آ[هئلطتط 181-

 1[ سلس.

 6666. 11 صاعاعطقل - عءل- لأص ثاطاث تكاتك

 اكهئمنط 8-11 ءحلذسصاأ 871 9
 01 31هماغعاطمط-ءلحلئم [1هدعنم ظعم خطأ.

 6667. 83111030 11. ظعم 11هططحسحس ءللعطقم

7 ,111 
 6069. كنلنذس ةطام750 111. ظعم 5ءاتسلعطقم

 را - 0طسخسأ, اناتلكم 11ن13501 لزءاتف 11و 45.

 221. 380. 395. 111و, 285. 313. 17, 39. 0.

4 ,71711 
 66009. 11نذل ظا-خسعلا 111, 4.

 6670. 111150 عدلا 8!-13ز) 0

 "[وصمر, ال150 1]113 1عاعاط1 لتءعاتك 71و 581 ط5.

.598 .582 

 6071. 831نداطنل ظعم اآسصحقصت 185طح هطلت 21

,11 

 6072. 11151 .١ كاطعمعا-علح لأم خطا جلطلا

 11[هزبدص 7عل 8عم 45

 6073. كطفل ةطساعلطق لاتصتما“ 11و 5.
 دس 567710 7و 7

 نقر4. 01نرتاعلطق 1ظاعصل1 اظا- 8ةعطلقلل

 ناعم ةدلمجط12ةلعط للعانتق 111, 201. 17,

 191. 71و 589. 544. 5560. 559. 574.2 8.

0060 

 0075. 11نسعلطق ظعحم 11هدعنم ظعص 0اط

 سقم ظا- 180 عمعحكا 171, 7

 66706. 111 11تضاعلاطخن ظدطحكطتةقا 17, 13

.25200 

 6677. 11ه عق' (8[ن ءاعأدن ؟) 8ع [[دكدصم 8عم

 311مل“ (ة1ظدضاعأمل 77 7, 216. 111, 0.
 6078. 1153 (1[3ه5ءد) 11, 455.

 6079. 31353 15(عم01 "1و,

 6030. 131353 ظعص فلا ظتظنمأ 171, 0
 6081. 131053 8ءعص "خلا آ81- ©طققت] !”ةاعل

 ةهطفتاعطت 1طص 2111[ 7, 4

 6082. 11055 8عص ىذقك5ل عم

 اكا-11[ءاجخمأذمآ] 10-طتصعدالعا 11,

13 



 لان

 6715. ة1نداهأف ظلم هل - لعقاع» اع طت-
 رمتوطاتمسا [71, 278 (مرنم 2ءقاعملؤع 1٠.١ ع0-0عقلاع»).

 6716. 01ندإمكخ ظعد ظ1- 53]] ؟ةكوص 11-

 ةهدافلك 1١( ىكاطنالا) 7, 659.
 6717. 11ندإمألخذ 8عص ظ5- 5عي9710 قوص

 8م-ظحتستأ 2. خطت 210هزججصدصع0ل 11ندأه15 8م

 آو - 567710

 6718. 11ندأإدلخ 8عم-عاطمودعأزم 185-5801

 هم-اةلبتدططعم ل1 971,
 6719. 1[81نداجأ2 5؟عمل1 8عص !طءؤلطتم
 رمم-طظشست, م0عاتعع 5ةلآأ ءمعممست0ةأا15 آو 7.

 آآ, 6006. 111, 5.
 6720. 1310113 1ة1ددإدلف اظئا-آ[دخص 85-هانلح
 اذمأ 7. 85دكأؤوأذ طلاعم01 ظعم 1طعمطتس 85-

 تخت

 0721. 1[ندإوأذ 8عم 3عءامل 81- [هسدلبتأ
 ء. 1"هدتلجل ؟مقفطقر ؟؟ان15م 00زو (ح ةطمزو) 11-
 هةطقسزا ل1ءادد 11, 113. 154. 197, 1583. 7”, 38

 (نطت عاقل من0 ةعطقلت0 !عععصلتتم عواز. 71, 2

 6722. 1[1هكإدأف 8عم 1[طعت“-علح لأم, ؟تاكم
 لعاعط 0[8هوداتط-عل-لتص ممسدته هاتف آو

 6723. 1[1تدإمألذ 8عصم 1عمطغل ظاع آفعألجا

541 ,37 
 6724. ![1ندإملذ, كلكم 4طنئاسعوؤستم

 لل ءانتك 1و 310. 17و.

 6725. 11نوداهتذ ظعم 111:23 71, 559.
 6720. 1[ندامتذ ظعص 11122 8عص 110-

 طوس عل 513-85ن21 7و, 04.
 6727. 8ة[تدزدتخ سك عملأ ظعم 8[ه]جهسس عل

.0 ,771 
 6728. 11ندامأذ 8[عملت ظعص 85ط-5طعتلكط

 11هاجحصت نعل 171, 584.

 6729. 11ندإمتذ 81عمل1 ظعم 8101ج قصصسعل
 معد ةلجستعل , مناجم 520412 للعااتك الاآلو

2101 

 6780. 11ددأؤولخ ظعم طاع 8[هزجوسصتت عل اكاح

 ظزلتمت , ؟اناعم 8هدافص ظ!؟عمل1 لزءانذ آر 478.

2 ,71 .365 ,11 
 6731. 8[ندإولل ظعم طاع 1[هزجهسدت عل

 [كذلعات, ندناعم فعصت2ةلعط لذءاننك آو 310. 11,

.124 ,71 .529.659 ,7 .315 , 17 .274.572 

 6732. 11ندأوأخ ظعم 81هطجوسدتت عل , 0

 [عطمز هلك ج3خ0عاط لن ءاسك 111, 363. 197, 101. 3غ7و

202 

 مىلاذانت 3 1150

 317 98. 167 (تنطأ ظا- 8ةصتلط معم اكنا-آ؟طقست لط

 1عععملتمت عوأ)ز. 0.

 6700. طا 1350453 كهاعاسخم ظعص 110-

 طحتستت عل 81- [طقاتأا 75 9.

 6701. 131ند5ووجو عاد 8عم ةلدع 20طح ططقطط]

,711 .50 ,17 
 6702. 11ن5دووعط 5طم»عتاع (01 5طعتتتب)

 الل, 278: 111-07
 6703. 18[نماتسآ 1 - ؟هددعتل] , ؟لان150 اكا-

 8111 لنعاتتك 11,
 6704. 11ندإدلذ معدلك ةلئدك 5طعتاعطت

 ءاتتواذصح طمضت 31هطمسص عل 1ظاعملا1 11و

 - 8طعتاءطا 71و
 6705. 11نداؤدأذ 8ظعم فطلدلاوط 81 -1؟هو-

 (مصاتصت, ؟ن150 11ةز1 اكطقلا5 ه5. اكهلتط 1عاعاطأ

 لزعءاات5 آ, ه1. 457. 11و 395. 580. 573. 58.

.575 .527 ,771 .284 ,11 
 6706. 5-585عوجوأ1ل 11ددكأ[ولل ظعم 5-15 عون

 ج04 ةطقدلاوط 1:1- 1؟ةنئلام , 0150 1ةعلجمأال]

 كظمتع ظ؟عسل] لأ ءاسك 197. 162. 71,551.
 6707. - 38[ندإدلفذ 8ظعم "ةطل-عم-عةلبسوم [ف!-

 1211 17و 262. الآ, 3.

 6708. 11ندإولقذ ظعم خلثط 81تدإمكخ 8عم-

 ءالجمودعتزم 8ظ1-دلعطأ , منلعم 11ةعاتتسص2820عط 5.

 1طص 11ةجانس للتعاتع5 17, 72. "71و, 3.

 6709. 31نودامأك 8عد خطسعل 6-51 هلتطالت
 .20- >ءااعتت, دلعم خلت لتعاتد آو 320. 8.
 519 (نطأن 8عم كةىلث مرنم ظءم ةليسصعل اعوئاست)*
 11, 28. 113 (نطت ءعماع ةلجمت عل مو 11018121-

 عل !1عععصلستت ءوازت. 233. 507. 1111و

 293. 340. 535. 17و 101. 138. 414. 9.

.277 .184 .150 ,71 .496 .260 .2406 ,37 

.3 .380 .352 .349 .288 

 6710. 11ندإدلك ظعص فلتر ناعم 181-110-

 مملياعنا اعمحمات ءةلطعل دانك 5عاتصق ل1 ءادتك آو

.296 .227 

 6711. 1[تندامتت 5[عملت ظاحخ دز 18-[تست

15 11 
 6712. 31نك(ولل ظعم 8نلا 8ا-1عمداممإت ملول

 ؟نلجم 8ةلئجخلعط لزءانتد 111, 644. 1”, 5

.5 ,71 .252 .251 ,07 .5928 
 6713. 11هداهلخ 181 - 8مومعس1 اقا-ا1هذافنت

17 
 6714. 11لددادلت 0ءلعا الآو



 اةقطتا"

 6754. 11311“ 8عم ؟ةطل-ءرنت-مةلجسمم 8عم

 ىطأ 20 هنصح ظا- 11علعصأا 1و 388. 11, 13. 17و

 547. 7و 184. 711, 060,
 6755. 1ةلطلططقك 7. نط 155 فايس عل

 8عرد 1101ج حرمات ءل.

 67560. 8ةلجطقم 5. 1طن عممهططفم م. 110ج 1-

 ءل-ل1م نلجسسعل ظ8عم ]1طانةطتست.

 6757. ىطاث*طمصهتجبطقم آكطقلمت ظا- 1115 111

.258 

 01. طم عزو ظعم ظطقلملا ظا - ة[نؤمأم

 6758. ةطاتممدطلجةم ا - آطعئاطت الو 2.

 6759. 1طص- عمصدططاجفع 7. 8ءطق- ءل- لزم

 مطاث فطلدللقط 11هزججسسدعل 8عم 1طعلطتس.

 6760. 8هطتلا 8[هطجهسدص عل 50هاعتسقصس 1

 [ع001 71و,

 6761. 1[ةطللا 3[تداولف 81عملا 1971و 547
'. 7 .550 

 6762. 8ةطعطأ (هل. 1[ةلكطقطت) 17و. 108.

 6703. دك 1ةدطقأل 18[عدل1 71و
 6764. كدكسف 81هكأدلذ 81عدلا1 171, 4
 6705. ]طم ةةفقسو .٠ فةطق - ءا - م عوأاج ع

 6760. 1طص 8ةكسق 111و 97. 5 7

 6707. 113ل1 7. 8هطقص-عل-لزم خطاث 1هطجقتع

 1طرتةطتس 8عم 11ج 0

 6768. 2هلتطقك 111, 80.
 6709. 1ةهلكطز]ىةصآ 7. 110طمستتت عل 8عص

1 

 6770. 1طم-عمصهلعتط 7. لعرصقل- عل-لآ1م خططت

 "مطلحالاهط 831هازججسم عل عم 50ه]عاطأم - ءا

 ةطتطقط - عءل- لذص  ةطتث'ا هططقق ىخطسعل 8عم

]1 

 6771. 1طص 28ةلبنوف .١ ةطتت'ا]عةعاص ةطلح

 دلاقط ة. ةطل-عءا- خلعت 8عم 110ج همت 0

 6772. 1!هلبلبكماط ؟. ىطاث 8 عاج 11 0لج سس عن

 8عم-عاططوموم ظا-1[ةنوزا1 - عا خطا 5310 110-
 طحت ءل 8ع افلت 8عم "ةست

 6773. [طاطم - عمصهللعقمط 7. 5طعضصف-عل-ل10

 ماتت 0مختد 0[8ه]طججتسدا720 8عص خلك.

 6774. 1[ةلبهطت 11د5(ةلخفعالت 1١و

 6775. 1ةسص] تح 8مل" [[ةفانتاو 116-151 عالأب

 ناعم ةطقاط ؟1ةطلاط ةممعااواتسذ 111, 0.

 6776. 8ةصنإبل 1. قطان اودع ةلجرسعل 8عم

. 0 

 6777. اةكاطنالا آآ1و

151 11 

 6733. 11ندإدأخ 8وم 1[هطجوينات ع0, لا

 1كم درتعئط 2 30عط لتءاسو آو 45. 1197و

 6734. 115515 ظعص 1[ ططهسمت عل , 0

 111 صقعمةلعط لتعاسو 11, 448. 197.
 06735. ا1ندإوأذ ظعص 11هطجهستتت علو 10

 11534 لأ عءادتك 197 5

 6730. 11نودأؤدلخ عم 11هزجوسصعل 8عم

 التماتأ ظا-آمعوقات 11, 561. 111,

 6737. 11تندإدلخ 8م-![هلبلعفمط, ناعم 5
 لزءانتك 111, 3.

 6738. 81نكأإملخ اظ[عمل1 ظعم "0محقت» ظعم
 اسوا هطعتلط 8[هطمس هد عل, ؟ناعم ؟1دلعط (؟19ل عاطآ 7)

 كتءاسو 1, 105. 568. 609.
 6739. 11ندإؤولذ 8عص 0اطسقم 18 - تست

268 ,1 
 6740. 11نوإةلذ ظحتطت ظ!ومل1 81و 59.

 5ايف. 552 ().
 6741. 81ن5ك[ةلذ 8عص ةطا'ذده 10 11هطجحتم-

 ططعل (1[عوافسف) 111, 0.

 0742. 11نودإد15 1517-11 عكا (ةلم طا

 1051151), 1ئزانلع ءهعممتأموامن5 |1و 202. آل

.689 ,711 .493 
 0743. 11[تدإوأذ 8عص التكاتك 5851-85 37و

.404 

 6744. 11هداإهأذ 7عءاكك ظ؟عصلأ ؟71, 50.
 6745. 81دودأإةئقطعاك, ناعم 8[هلجذلل للعاتتك

.5 ,111 
 6746. 13115(ةهكذط علك 18 - 8ظمصل1121 11و 45.

 6747. 11هك(ةهلةلكطقس ةائاتك 5نلأهصت 501عأ-

 سقم 81-'0طسفست آل, 21. 111,
 6748. 181ندكأدمعذطت0 1[؟طقاأاو ]11و 4.

0 

 60749. 11ةلطأ النكات ظاعمل1 2. ؟كنمانأ [:[عملأ

 8ع - 8ظماجفكلا, "1150 21351 016ااتك»

 60750. 131ةطتعطم 111, 317 (ظلح1و 01 5. 802-
 طمطوشمت 7). - 0-802ةتطوتفسأ 17و 0.

01. 131. 

 6751. 7ج0لطرع ظعص كطمصعأا 7. ةلادائئااطقع

 دوم ظم - 8[ولطع ظعم كطمسعتا.

 6752. 183011 ؟. لعيسقل- عل-لل0

 ردع0ل ظعم "ةطل-ءا- عطقمأ

 6753. 1طص - عمد8ه021“ آو

01012312- 



 11ةوز:- عل- 10

 6795. 1ةوزم-عل-لزم خط 8ءاكع ظعم [110-
 طجستم مل ظعم] ؟خط0[هللاوط] 181- 8[هطقأم ظاح

 1كووبربا 111, 191. 711 19.

 6796. 1[نوز:-عل- لأم 8-181هذان 11و

 0797. 7ةوز:-عل-لتم طفحانل [ظعص ؟4]

7 ,111 
 6798. 71نوز»- عل - لتم ؟1هكودمس 8ءم-ءتانفتلع

 ر1- ويانا 71و
 6799. 1نوز»-عل-لتم [كدددم ظعم 5طقتكانع

 [ظوم [ةلطفم هاد آكتمذصأ], 0 [ادم- عمم هلجاط

 لزءاسد 111, 251. الآو 5.
 6800. 162هزد 1ةعزع- عل - لتم خطت ةول1ةن“

 11هزبوسد عل ظ8عم 11هطقمست ع0 -5. 8عم- ل

 8[- ؟نكأ 1, 90. 205. 302. 388. 389. 0.

 4و4. 11, 883. 194. 205. 213. 268. 299. 490.

 111, 100. 366. 371. 387. 449 طلع. 460. 408.
 5314. 561. 565. 5783. 642. 17و 508. 559»
 7, 48. 70. 112. 118 طاق. 140 طا5. 148. 1444.
 150. 151. 152. 15ة4طأو. 159. 212. 385. 7

 . 9الآلظو .230 .8 ,١71 .634 .475 .422

 6801. 55- 5عيووجنل 1ةيزع-علس لتعم ةطانئاح
 زعممترم 8[هايهسصتص عل 8عد اطتكاتأ ا - [[ه5ءلمأ

 مو - ةوسصمتعمملا 11- 1[علعسأ آر, 169. 1كطو

 570. 111, 163. 521. 377, 352. 363. 563. لاو
.186 .164 .125 .107 

 60802. 21نوز» 5. 8ةيزع- عل - للم 1052م5
 ماده موقت ظا-آةهطفصاأ 1, 391. 111, 483. 598.

.6000 
 6803. 5ةمز»- ءلح لأم 181هازجهصمسصسعمل 8عص
 ىزنل-عمدولجتس ه1- 1115, ؟دلعم 1طص- ءالمفغ

 لذ ءانتد 1, 442. 11, 4
 6804. 8نعز ى- عل-ل1م 11هزجهسصس عل 8ظعم ةلجح

 رمعل [ضوم "ةطلءا- همام كا - [سنسعلا] 8:0 - طاح
 رمعداطلعت , 150 1طصح ععصتط»؟ه لتعاتك 11و 9.

.8 .122 ,971 .400 ,197 
 60805. 8ةوز»- ءل- للص 1[هانجسسصعل 8ع

 ىلإ معمم 8نلطخعمم , ناوو 1طم-عاتداعفك للءااتك

 271, 9٠
 6806. 1ا[نوز»- عل - لتص 8عم 11هلجبهسست عل

 عمم [1عزلع» ظدطع ةطتصتقا 11و 44
 6807. 18ةيزع- عل- لأم 8ة[هطمهسسعل 8عص

 [كرمفع الو 428
 0808. 1ةوزرت-عل-ل1م هيا-8[دمدطت ظا- اكعا

 محذما [1آ11, 3.

 11ةوز1ج- عل لأم 1ظظ0ظ2

 6778. 1(ةوززج - عل - للم "فخطل - عر - ةليسقم
 عمم - عممعز ست آو

 6779. 7[ةقزلجت ؟. طا جة ؟ةاد0-
 حالحط ىعم [105ءآمض

 6780. 1وواع- عل - للم 5. 1اةكاع- ءلح لأم
 مإ-[نوز ب. 251[8--عل-لتم خطت لوكوم 0[1ه]جهص-

 160 يع»م 20.
 6781. 81ةعزئ- عل - للم 5. هز عمو - ع0 - لام
 مط ةطلدلاوط 13[هزيجسنعل 8عص "ةطلدلاهلت,
 ماعم 1طم [عمرتعسفم لتعاتتك 11و 1آ11, 48.
.4 .753 ,7711 .299 ,71 73.0 .341 ,117 

.535 
 6782. 18[ةيزت- ملح لزد خطت "فطلهلاوط 110-
 جقستسعل 8عم ةطل- ءل- لفتس رواد ةطقمجأللو
 بلعم [طمدءاسصعأادلع (هلم [طص طاصأ 81 - 11ءااولع)
 قزواسد آر 292. 1[, 684. 97, 527. 1971و 424

.0 ,711 
 6783. 18[ةوزع 8ءم-عاعداطمعت آل 060

 نبوي. 71ةمزع هءعم - ءاجمدعنم ظعم 1[ءادسخ

 را - ؟ةلعروأا ظ81- 8051 7, 455.
 6785. 2[خوزء 8ا-[1هدعنمت ظا-1آكتافصت, اان

 ما - دلع لأ عاسك 17و
 6786. 113وزمع ظعم 1[11همواتع 8ظعص مطآ'ا]عذح

 هلزرس 11و
 6787. هوعزاعط 8ذوزع- عل- لثم 152011008 -

 مئانذ 11, 179. - 6.
 6788. 8[نوز:-عل-ل1م ةطاث "مط 0للاقط 1810-
 طجمصتص ول ظا- [ملعقست 11, 610. 1[, 209. 0

 د24 227. 87, 447. 1711و
 0789. 13يز»-علد لزم ؟ةطل- عم -ءةلجتسم ظاح

 110ج امكطعرس 1و 203. 5.
 ن790. 13وز»-علح لأم 8عم 'هطل-عو-هةط عل

 117, 529١
 6791. 1ةمز-علحلتم 5. ة5طتطقم ب عل- لام
 ةملجررعل 8 م- عام ل يمم-عامسمما فاح
 1واععملععفصت د. 51- 1ةاععملعت [ظا- 1002ةست] آو
 279, 377. 45. 11, 483. 522 (دطأ فلك منه

 مجرسعل اعونطدع). 7و 183. ل11, 92
 6792. 7ةوز:-علح لأ1د فلبسصسعلمل م1 صن 1

 1, 323. 871, 17. 25٠
 6793. 1[ةوزء- عل - لنم "قا (هلم «طخلت) ظعم

 1طءمطتس [ظعم 1كصدتا] 8ا-6طقمم عسا 11و
 0794. 14و51 -عل-لتم ىةطا 8عءاتع ظعم ]كل-

 ا 01 11
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 11هاطومدت عل ظعص 81هطوسسسص عل اا - 8ةعطلقلار

 مناجم 1ادص-عددوططقعاب لتعءاتتك آو, 320. 11, 4

7 75 :250 1922 1657 :11 1105 

 6832. ةطا ادد ”ةلمخم ظعم هع عمم
 ءاإ 'هتص 2 ءعرعطا 07و.

 60833. مط الدد» [فطصسعل] آالآو 7.
 6834. ىطاث 1دد» خطجسسعل 8عد ؟ةطلةلاقط

 طعم 1[طقطأأا اظكا - ظءواطقس 111, 64. 71, 273.

 6835. ةطت ةدعع منطسعل ظعم خطآ'اطق-

 هود ظم - 8[ةسنلبل ظاحلذصتأ 1, 487. 11, 9. [111و

 259 (نطأ مععمعدسس 8ا-آلذقأ مدنم ظم-[ةسناع

 1عوتاتا). 411. 596. "71, 31. 711,

 6836. خطت 85م فاطرمعل ظىعص 11ةلتحد

 81- 8ةطنان آم, 8.
 0837. ىطا ود (هل. خاطث عا فايس عل

 طعم 83[هصوشل“ 81- 1[8هإةطاطعا 1-11ةاطازةطآا آلو

 5517. 507. 17و 3553. 7و 23. 445. "7اللطو 2

 60838. فنطاث 835 ةلطجستعل ظعم 1[هصكاتت

 أ - [دطعتتل 85 - 5دسسقتاعة501 77. كالي.

 6839. ىطلت 8هكح مطصع0ل ظعم 181عءولتتن

 آظا- 83عا20301 171, 4.

 0840. ةطاث دود ةطرسعل ظعص 81012801-

 100 , 0150 ]151 -'ةلعإمع لزءاتتك 7. 445. 2

 6841. ىطل ةددرع مطعم ظعم 3810130-

 ع0 ظعم فلك ظا-8ةعط0201 17.
 6842. ىذا هد ةطجستعل 8عص 1101ج3123-

 عل ظ5300801-1 11و, 0

 6843. ىذادأث 135 ثطسعل 8ظعم 8210طقمست-

 ع0 8عم-ءازجمودعتم 181 - [؟عاذط 301 11 - 8هططقسا

,11 .289 ,1 
 ةةقد4ا4ي. خطت الدعع خطدعل ظعم ة[هطممسن-

 جعل ظعحد 31ع55110 117-1 ءانعرت 111, 177. 187”,

 8370. 37و كلي.
 6845. ىطانتطصممع» ةليسسعل ظعم 0[8هطظمس-

 ع0 آظا- 1105770 7

 0840. محط 1دج» (ه. ةطنالعةكتس) ىطح
 عل ىعم 31هطجحسدست عل 8ظعم "محدن 8-1هلعطقتاب

 ؟نلاعم ظ1- ةااقطآ لتعاتك 11و 370. 550. 4.

.103 ,17 .555 .552 ,111 .639 .570 .566 

 68/47. مادا 705: ةنلجستعل ظعم 81هطجقهس-

 مدعل 185 - كوصمتعهمل1 17و 45.

 0848. ىلا 855م ةطسصعل 8عم آنكانل اح

 كفانا [ساد ا[ عماتن], ؟انلعم ظا-11[عمذتت لذ عاسد 111,
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 11ةوز- عل - لأم 1طؤ53

 6809. 181ةيزرع - عل - للص 1[عطمزرو 0110ةللقط
 111 و 2.

 6810. 1ةئزرع- عل - لأص تطال 5310 ؟خطلح

 دللقط ظعم "صدق 11- 8علطقتلا آر 150. 469.

 آل, 250. 270. 344.350. 362. 375. 391. 68.

 111, 66. 380. 381. 424. 590. 17و. 23. 8.

 302. 373. 380. 7و. 13. 192. 306. 425. 5.

 5712. 576. 171١و 172. 181. 214. 354.

 566 عم 567 اع. 599. 711. 0

 60811. 181ةيزرن- عل- للص آ1طص- ءعووور8) 8:0-
 ا عوطللا ]كو

 0812. 8[ةيزرع- عل - لص ظودط- 5طقل2أ11 ه1-

 الاون 111, 5.

 6813. 11ةيزع- عل- لأم ا - 1[عطاقحبا اظاح

 ةانورت 11, 409. 111, 0

 6814. [ةيزرن- عل - للم ظعم - عددالاقككأ تح
 آططم - ءالءطقططقق آو,

 6815. 2ةوزر» - 101 مهللقط خلطجستعل 11 - ]كطقس
 اذاذ ثططومأذلح 111,

 6816. 1طم 11ةيزع- علع لتم ام. كطعمس5-عل-

 لآص ةطلت ةطلملادط 110ج هددت عل ظعم فط

 6817. 3517 ]151560 ه5ىاتأأان5 17و 78.

 0818. اودع ظعم "فطل-ءا- همز ظءعص ةطح
 معمل 51- ةيتكآ ظدط - دطلعتقا 11و

 6819. 71جورن ظعصح فلن 8ا-1510طمطصتا 7, 1.

 6820. 1هو» 8وم فن 111, 4.
 2 11١هورع طعم 1طقطتس 8عص همم .6821

 .1 484. 3”, 28و, 238. 308. 11و, 31012300651
450. 771, 92. 50. 

 6822. 1هوع ظعص 81هاجوصت 260 17و. 5.

 08283. 1105 ظعص 11353 5 - 81 ”و 0

 6824. 18ةهدرع ظعم الدمع [لكو,

 6825. ودع ظعم الدلو 71و 00.

 6826. 1[عةلطت خطاثطمقعم 17و 33.

 6827. ىطاث 1د5» ةطلحلاوط عم "فلآ
 الو - 5 ءمن] 7١

 6828. ىكطات 835 "ةطل-ءا- هداج ظعم تلح

 ع0 8ا- نضال وانت 111, 9.

 6829. ىكطا الدو» ةطل - عا - معاج 8عم
 "0ص" [ظعم 81ءاقنو 1-8 عسصتسمتا 5001-185 111و

.258 

 6830. ةثطات 8[د5» "ةلطل-عم-ةطجسولتل 40

 "هال - ءا - زعططقسس 181 - [عهنوأ 11و 7

 0831. ةطات 2135 "ةطل - ع5 - هووونل ظعم



 ةطاث 2351

 68609. خطت 2دو» 1[عوذتل ظعم خطأ 8عاتد
 8ىعم هدعام 8ع كونو 11- 7ءعؤطت 971, 40

 60870. ةطلت ةدد» 81هزججسنات عل 11و, 7

 6871. ةطدت 8آهد» 1[هططمسسعل 8عص ةطل-
 هللقطر ؟اتلعم 11- خرتعطتوةماآ لذ ءانتك 17و

 6872. مادنتممدد» 81هزججس عل عد فلطل-
 ءاَزعططقع ظا- 011 11و .0 .139 1357.8 50١

 169. 397, 817. 71, 514. 151- العصتسأ(”)
38 ,1711 

 6873. ةطدت 8آدعع 8[ه]طجهستمت عل عم "فاتل-
 هم - مولجسوم ظ1- 8 عصلخمسا آآ11و 574. 9.

 6874. خطا 8د5» 181هاجوستتعل عم "خلت
 معمم طءزلحللهط 1طص 59؟علكص 8ا- ة[هدفأللتب

 ؟اناعم ظا- 1علذصاأ للءاتك 1ر* 231. 242. 11و

2 ,771 .42 .32 ,197 .647 
 6875. مط د5 8[هزجحصتتص عل ظعص ؟1ذانهلح

 هلاقط ها - ظعملعمتزا 11, 578. "7, 3.

 0870. ىلطل كدك 1[هزججسمتتصت عل ظ8عص آف-

 حتا ظعم ةطل-ءا-ةضاط ظ1130-1طنزأ 87 76.
.0 ,711 

 6877. ةطاتثممدم» 8[هزيهستت عل ظعم 11عاطح

 ضتوعا 17و.

 0878. ثا د5 ل[ماجهسص عل عم 110-

 طحستسعل ظعم 1ةضاطقم طا( 1نهجناكأ 1ظ1-1"ةعدط]

 آر 229. 486. 11, 5. 409. 111, 92. 90 اعز
 97 اأو. 98. 111, 638. 19, 432. 7058. 69.

 و14. 272. 3971, 7.
 6879. ىةطاث ادع 11هازيجست عل ظعم 810-

 طوس نعل آكإ - 51 11و 4

 0880. تاناتئمددع“ 81هزيهسصسصعل عم - ع5و-

 كةتطر ؟نالعم طظكعاطآ للتعاتت5 11و 338 طلق. 7

 0881. ةطات ادد 31هزيتحصم عل ظوط - 5طتح

 رذعأ, ؟ان150 811 520-عل-لآم لن ءادتك آر, 298 (7).
 آآ, 129. 197. 200. 201. 111و 78. 335.

 416. 420. 117, 77 طلؤ. 79. 134. 148. 21.

 37, 417. 407. 1971و 177. 1711و 5
 0882. ىةطدت 805٠ "0اعزلواادط 8عم 4

 8و - ةنزوأ ها - ؟؟نطنلل (هل. 19-81ةناث) 1و, 42
 1111و 3726 79 53. 71106

 08883. قط ةومع 530 8عم 'ةطلحلاقط
 6-11 طق نعاللا 7. 7

 0884. ثطاث 83د

 1-1[1عدااذس 171, 9
 500 8عم ةطا'ا1عةعتمت

 ىا11 235 1634

 0849. كالت لودر ؟ذلأ ظعم 1؟[18ضطدنهلاوط

 ممم ة[ةلهناذ 1, 288. 11و 520. 111, 267. 37و
.8 9715 .403.558 

 6850. ىطاث 1[هورع 8عم "فلك 101 - 1؟ةلتانو
 دانل1صو 1طم-عودءوصفذسا لتعاتتك 11و

 0851. ىطت 2لدوع ظعم "فالك 81- [عمرصتست

,37 .199 ,1 
 08529. ملاك ومر [20- طءططاخا 19و 45.
 0853. ىطاأث الوعر 580- طءئاعصت, 0

 انا - 108"!1ان5 للعءاتتك او

 6854. فطات الدور ا -1؟هنطج 8عم "53 (هل
 31هاجهسص معل) 8عم 1[طقلعتم 1:1- آعجتذأ] ظ1- 1ةطح

 طالت ظلك عوم 197, 566. 7, 2506.605. 7711, 0.
 6855. ىكاطاث الهو 1!هللج عم 31053 ظاح
 [كدلط عفخا 81 - عدمت 1, 304. 111, 634. 71

.0 .763 ,7711 .193 .40 
 6850. ثطاث الدوع 1ظ1-1[دكدم 8عم "ذلك

.4 ,11 
 0857. ىطاث ةلودرن 8دهكوص عم ةقعم اح

 مؤينلبل 97 332. 9711, 69.
 0858. ىطل لودر 1طءةطختسص ظ:!- 110120051

0 ,97711 .390 ,11 
 6859. ةطاث 1[هوع ][ةصقنا 8ظعم 40

 ما-لدسطعس ظاح1ةعنطأ 11و, 91. 285. 438.6

 ن21. 111, 38. 341. 197 91. 37”, 491. 7.
 0800. خلطات الوور» 8ا1- [عمطاوأ 1, 199.
 0801. ىطا الدعم آ[؟ةدزسص 8ظعم 10

 كا -19ةمنإا 11و 628. 111, 114. 397 2.
 08602. ناك 235 1 - [عهرصحسصا "2. ةطاث

 حاوم» ظعم "فلك 81 - [عممحصتل»
 ن80ن3. خطرت 18[همر' 1 - [عهوطعتات آ1و

60 ,1771 
 ©. لطم ظطحااتطقم مع. 405.

 ة8ق4. ىلا الودع 01همدتع ظعم ةلطجسعل

 اظظا- 'اسذلعا 1و 309.

 6805. ىلطا الوور' 8[دمكحاتع ظعم اةذلت 8عم

 كمنلع 1, 390. 111, 66.
 ن8نان. كلطاأ 8ودكع 1[1دمولتع 8ظعم 81هةاتس

 ع1 - ظولعطأ , ك؟نتلعم ةطص قىطأ'ل0هدحعتاع لنعادتك

.15 ,111 
 0867. ىطن 215 1[دمواثتع ظعم 5310 ظعص

 نابسنعل ظعم - ءالجدكدمد 11و

 0868. ةطل“ لودر" انا- 3[ع0ع21 1و

7 ,11 



 4طن زد

 6910. دامت ةلعاط 7. 31ه” علطخ 8 غعملأ

 انا - 8 دعا 01

 .1 9١هتاول 1!-1ةذصدوأ آو .6911
 6912. ادت[ عدانل 7. 11ه[ دفطاهل 5. 1ثح

 (ةقطاقل 81-1

 6913. 1داننآ1 7. آلولجوم 8عم فلآ 5. ظعم
 م

 6914. مئات مسدماعمس 81ه]ج سس عل عم ةطح

 عل ظعص ةىقتادذإ ظا-آكمل1 ظا-ا1ئ5ن 17.

37, 055. 
 0915. ولعت 8[هابمحدست عل 181عدل1 8771و

001 

 6916. 8372231 ظعص 1؟؟ةلجن4 1111و

4 ,1711 

 0917. اةقنلكأل 971, 2
 0918. [مصقسص ظمحالا ءطعالا 771, 4

 0919. ةطفتاعط الءطأ 111, 5.
 0920. ىاتاتثحمصءادآ 81[ةلجرسال 0 8ع 11012311-

 عل كا 1 عدنلعاا 71و 0

 06921. 8[عادتط- عل-لآص خلاد "ةطلهااولط 1810-

 طمسصاص عل ظعص 5310 8ا-11ءال1 اظا-01ءانة]ع عوطت

,171 
 60922. 5 ءلتسص تابسسعل ظ[عمل1 71و 4.

.2032 

 6923. 8ع[ ملطتضتصتا 111, 318.
 0924. 8عال5د .١ ةطاث'ا هاططقم خلجبسدعل 8ع

 فمادآ' ]قفل

 6925. 131عالد نلبسعل ظعم فةطل-عا- عطومت

 1[ا-آعمرسإ ندا هادئة 197. 0
 6920. 1ططم-عمصعأا5 .١> "فلق عل للم ةطات'اح

 ]ادددم "ىلاأ ظعد ةانا'اج 2

 0927. 7ءالوأ طعم "الئ علط ا11- [ععصتتما

05 171 
 0928, حاءطخس ظعص 1ةنتوأأو آ[1آ, 9

 0929. 8ءارخس عة لعط 1. ؟هاتل-عا تاتستلا ة.

 8طخصستم ان1- 8 نم عمت.

 0930. 8عزلأ ىخطجصدعل 8[عملت, دلع 8111-

 23230عاد لزعاس5 آ71, 540. 549. 552. 55و.

 0931. [عزر1]2 .١" العجاأل1 ءا 1!هلطال 8عص

 [كتاتس 1-18 عاد.

 6932. ةىاناثئمدصعز32 ظعص 1كاطقلمآ اكا - ة1ز 5ث

 (ن1. 1-81"هدو81) 11, 413. 111 0. 1797و 0. 7

2 ,711 .193 ,71 .0659 

 ن6 ةطتمهلب ابوه ظطملما ائ1- 01
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 ماا 8م 15655

 0885. ىلا الودع 5200 ظعم ةلنا'الكطعتا
 اد 1[هدوطاطتاا (هل. 11-51ءدزابت) آو 7

 6886. ىخطات 1[دو» كولا 8عص "ةطلمللقط
 اظظا-8ه]عطقا 11, 0

 6887. ةاناثصصدعا" 5310 (01. 530) طعم

 ىثادنآأ "ةرضئاو 1و 0

 0888. ظرصلم ةطاث الدمع 5310 ظعص- ءاح
 10 عدت عا 17,

 6889. مادام وهجر" 5عز- علح لأم 185-11اد عرن-

 اعاكدأم1 5. [5طعماعاعسأمأ آو

 0890. مخاد 2كدجع 5طم»“ءزاج ظعم 'ءةخطل-ءا-
 اطععحسص ظضاظشجة صا 111, 496.

 6891. ثالث 28هورع آلملجوتخ ظعد لعد اح

 1عاراا غ7 459
 0892. قى كودو 7مهطعت» ظعص - ءالجهكدم

 [ةءم فلتر 5-85 ءيدلعطقأ آر, 442. [آآكو 3.
 60898. 8ةكرتولاذط دعرتطو [آ1آ1, 5.

 60894. ؟ةدرتولاوط طظعص 81هزيهص عل آتاح

 ؟نرصقس يا [؟طولاكطخلا , طمصمتقعع 1؟نلعتاأ لأ ءادتف

74 ,71 .410 ,397 .361 ,111 
 0895. الهفرمالهط 1م-طظشساأ آو 8.

 0890. 1235 -عل-ل1م خلجرسد هل 8عم- عا علاطتاع-

 نبا 11, 191. 711,

 0897. خود - ءل- لام 1عقماتس ظعص التكاتك

 اتا-؟[هدعامأ اف5-كهضصدت“عهصل1 17و

 0898. الدون عل- لأم ظعم الدلجوتت 8عم "هذ
 ظا-1[هطاعل1 71و

 0899. ومرت عاد علح لام ظامذت ظعم آ[عط01ح

 نعجرتفطنا آو

 0900. ةذكتناج ظعح "ةانلهلاقلط 7و
 6901. 8دواناج ظعص 113]] ذاآ 111, 3.

 6902. 8ةدنلج ظعم 1[عمضطلعقم ظعم ةاطل-
 ةلاوط 11, 0.

 0908. 8ةهفشتطر, ناعم ةعنذلل للءاسذ 17و

859 ,397 .411 
 6904. 181ةحاتطط 5-5 هافطجتأ ظلال 117,

258 

 0905. الدكت 197, 41
 60900. 8ةلناأ .١ خطانا هطاطقم ىلبسسعل 8ع

 11[هزبجرددت عل 8عد "متقن.

 6907. 1طص الولمأل آآ, 3.
 0908. 1[ذلمأس 111, 18

 0909. كتلعسطأ خلضحصس هم هاتاهصانخ [1آ1, 8.
55 ,71 

 ع1



 3 ءعزرت- عل- لأم

 06958. 1عزرت-علحلتم مئلبصعل ظعص 1810-

 جوست عل ظعم "خلا 11-81 علت (18!-111عأدن 7) 181

 1لنوسر, ؟نلىم 1طص-عمتلو لتعاسسد آر 495. آآ,

,1711 .437 .365 ,7971 .435 ,111 .016 .485 
 6954. 11عّزمح- عل-لآ3م خطت 8عاس "ةطلملاهط

 طعم 01هاججصحست عل ظعم كاطقط4ل عع افا -خععل] 12:-

 ظفمأ, ناعم طةجعط لتعاتنتك آو 17. 197,

 7و 495. 641. 971, 120 (نطأ عاطف "ةطقهلاةط
 طعم لعدتصا ءا 8عم-عدطغطقطقماك عزت مانو 8عم

 ةطقطقلءع» !ععئاتت).

 6955. 11 عزم - علح لأم 8 عدطت» 8 هد 4طت 8 ءآاكت

 2-82 عزم] طا عءاطسأمأ 11, 381. 711, 679.

 6950. 8ءّزرمتح عل- لأم 8عص ىةط1”للهدحع [ف!-

 8ةعطققما 111, 485. 7و
 6957. عزت -علح لأم 8عوجتط 8عم ؟ختص-عل-

 لحسام اة1-1ةعىنط (ةضاطس ءانعتك) 1-81!؟طحلاة لت 1و

9501 

 6958. 8 ءّزرتح- عل- لأم قادت[ لطا] 1101 قلنا -

 عل ظعحص "ةطلحللحط 1طص 1عةلطأ فزانتم 1115
.209 ,7571 .214 ,1797 .509 .411 .8399 

 6959. ةعزرد-عل-ل1م (111, 229: 513]-ع0-

 لتص) خطت ؟1ج15 "نصحوت»» عد 81هطمستت عل 8عم

 تكابر عل 8م-اا عدعأ 1, 158. 11, 133.161. 18.

 3509-207: 31م4. 339.2 391:2 487 تل

 550. 623. 638. 645. 111و 70 طآ5. 79.

 171. 229. 17و. 165. 184. 193. 219. 3506. 9

 اطلق. 571. 7, 402. 545. 620. 71, 195. 9.
7 .508 .304 

 6960. 8ءزرد-عل-ل1م خطاط جهعدص ه. ىاداثثا-

 صعكلا ؟خلأ ظعم "0سم 8عم "ىللآ اتا - [فاتطت

 كا-1عدمحام] كدمات عل- للص لل5ءأماتاانل5 , 0

 ]عاوز سذص للعاتد آآ, 511. 111, 101. 1072. 1

 5057 1105 255 11 112 خللا

 69601. 5عزرم-عل-لآد ئادئئاآبوكدص فخأخ ة.

 ؟ة(ةماادط ظعص ؟دسصخو ا5-85هصقعدض ل01, 10

 رو - 58هعطل]  لزءاتتك 17, 359. 360. 303. 9.

.16 ,711 
 6962. 8عزرص-علح لتس (]آ, م. 464: 8هرتاتقم-

 ءلحلتم) 1اتةطتس ظعم خلك 8عم خطسعل ظاح
 ؟1هنضاتمأ 1, 197. 306. 363. 46/4. 11, 225. 11]و
 340. 3806. 475. 17, 137. 258. 3062. 478. "7و

 4420: 17 4922 .455 :194 :192 ١-71,156

 69603. عزت عل- لآ ىطتئ'اطءطقطاطفلط (هل.

 ىلطقلاز_ عمخلط) فلييصعل 8عم "همم ا1-81؟طقج وج نلعأ

 3ءزولج 11656

 0983. ةهزذلب 197,
 6984. كلاتاتئمم ءزذلج خلجسسعل عص ةءةخلأ !-

 "ى1لعحأ 80-طتصس عداطلبت انا ل1عمامأ 1, 468. 1و

.625 ,7711 .515 .248 
 6935. 2هذان ؟. "وذ زولك

 09830. 1ءزذلا اكد - [لكةطاشلتا 7.١ [[هدتعتل-

 هل-لتص ىخطتت ةطلحلاحط 831دلجسال0 8عد "ت0.

 69837. ىطاتخصمعزأط "ةطل- ءا -اعذطنع 8عم

 قةادلدلاهال 5-185هطقتنةتك عانلأ 1, 214. 197, 4
7 379 

 0938. 8ءززاط-عل-لا1م اظا- لسا ةلتاعقصت (ةل.

 اظا-لوهنط هل 1عخصأ) 11, 55. 711, 7

 0989. 121 ءززاط- عل-لتم 11هلبج سدت عل 8ع كىلت

 عم 6ردفعس 85-كوصمتعمصل1 آو, 269. 5.

 6940. 8 عءزاطأ 1ك, 154. 111, 0

 6941. 1آطص ىتطأ عزا 11و, 5.

 0942. ]اطمح عمت ءززة لع .١" ةطاتتاجمدعتم 110-

 ابهصت عل ظ8عرب لو الورع ح ع( 3[ه]جتاتات - هل - لذم

 1101ج جرصتتت عل عم

 609483. ةطاتخمم عز ظعص ©اقلتط اكد-اا عت

250 71 
 ةوك44. ١ ءزررن-عل-لآص ا.

 زهر عل ظعص "خلع

 6945. 1 ءزرصت-ءلدل1م 111, 191, - 73.

.3 - 

 6946. 1ءزرص-عل-لاأص خطت هطا”نقع خلجمت عل

 8عد ةك'ه0 180-زطت عداتاعل, متاعم 1طم»عا ةلتصف

 م. [طص-عاسص أ ملةلكط لل ءاسك 1, 304. 11, 254. 17و

 8392. 498. 499 طلو. 7, 119. 475. 971, 72.
 69/47. 11ءزنر-عل- لأم خاناث'ا هططقم خاجرح عل

 اهم ة1هليج حس عل , ناعم نا آكحصتتا] لأ ءانتك آآو

107 27 115 97 10 287 11017 101 
 6948. 5ءزرت-عل-ل1م خطت ؟فةطلحلاولط 110-

 ناسا عل ظعم ا ءان- عل-لتم انا - ةزانشصت 197,

 6949. 11عز نم- عل- للم "خطل-عا-عطم1 ع 8ع

 'ةكلطل - ءا - عع 181- !؟معحأمأ 1, 250. 111, 5.

 37و 002

 0950, اعزرص-علعلزص ك1ط0ل-عم- ماجن آو

 قنات ا]عةفاست 110-

.207 

 نوذأ. اعزرد-عل-لأم كطل-ءرت حلب صحن 8ع

 التكالا كطانلااعقمزسد ظاد]ج[مطخمصأ 111, 489. 8.

 ن952. ١ عزمر -عل-لاص تطيصعل ظعص ؟[1ديصع

 كلقم ظعحص كطعاآا انا-[1ةهنضتتمأ 11و 39. 500.

72 ,111 



 11 عزمت - عل - ل10

 6977. 1[عزرص - عل- لأم خطا 11ج هس

 ؟0رجؤتم 8عم ةىطا'اآجممدم [ فلا ظعم 2ءالذص (ةلع

 ظعللذص ه5. 7ةلتم) 1150-81 طنزأ] ظ81-آئعصعمأ آآو

 159. 177, 140. "1, 43. 583. "11و, 059.

 6978, 7 عزرص - عل-ل1م 11[هزججصد ص0 عل 5-1:5هلج-

 ركل 197, 0.

 0979. 1ءزرص- عل-لتم ىاداتنمد عزت فاطط0-عاح

 عطمألةرع ظعم 1طعةطتسمس ظعم 1ةصحتا 8عم "فلل

 ةللقط اا - ةلعا 7-19 ءات1]ل1 1971و
 6980. 5ءزرص-عل-لآ1م ىخطات'نممم طقس ظلفطاا

 طعم [1ةنسسصتنل ظعم 5هاعتسصخمس 15-11 هنا 1-1" عاد

.9 ,111 121 
 6981. 8 عزت - عل لم "تحمس ظعم خليص عل

 [12-1ةلعطهداططامدحةصأ 1797, 404. 11و

 0982. 1ءزم-عل-ل1م "رده" ظعص فلآ كاع

 [عمموتما , ؟انلعم 8ا-آ؟ةلئادآ للعاتتك 17و 76. 7و

200 

 06983. 18هزرد - عل - لزم "صحو ظعد "ةطل

 اظا-11ةلءاك 1, 150. 11, 152. 7711,
 ةوقي. هلع عل لاس "رحمن 8 عقد ءاط عر عال

7111 
 0985. 8عءزرصدح عل- للحس "ردم ظعص 81هلبقات-

 رمعل ظعم-عا هلت 1ئا-[[دلعانأ آلآ,

 09806. 8عزرتح علدلتص "0 طصسصقم 18 عم- عاز20-

 ؟ةلقلع اكا-خدتعذصسا 71و,

 6987. 8ءزرد - عل - لأد ظصطظقما .٠ 8 عرس

 ءل-لأم ىلا 8عاع» 'فاد0د11د1ج 8 عم 2.

 6988. خءزومد-عل-لزد ىلطاتنتععزت 8[هاعطاقلم

 طعم 11ةلجمتل 182- 7ةطنلا ا81- طمع هداصا (ظاع
 6اتسستما ؟) 11, 550. 111, 11. 400. 445. 41.
 252: 5267 1175 10617 3539:3599: 453.522 7و

41 .708 ,7711 .290 ,971 .459 .382 .130 
 0989. 11 ءزررت- عل-ل1م 5510 اح 'خز عدل 7, 9.

 0990. 1ءزرص -علحلأم 5550 ظعص 810]جهت-

,117 191-3105101 2160 
 0991. 8ءزسص - ءل - لآزص ظعص كطتطقل (ةلع

 ةلسصمان عاام كطتطقط) , "ةطلحلادط ١هعدانت5 11و

,7711 .481 
 60992. 5ءزمصص - عل - لأض مط |[ 5طم]35 ءا

 مات] [علطقلا 8عاكادعس» (نل. 8عاكطات هز

 ل117 117! 117 2107 1 250771: 3947 1م

00 7204 

 نويرؤ. 21 ءزرص-عل-لزم كهل ءعزرسخمس ظ8عص فطل-

 ادائها اق - 1"دسلا 1-181عملدأ ه. 5300:]810-11ع5أ
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 3 عز -عل-ل10 1157

 (هل. طال اكل ءاو عاجل, اض1-آكاطتك عاجل), انان156 1-18[ 0طن

 5. 8 ءزرس -علح لزد آ1-81[هاطاتش لت ءاتتق آر 339. 11و
420 ,37 .406 .171 ,197 .418 .411 ,111 .381 

.8 .742 .679 ,7711 .477 ,3971 
 0[. للعزرس- عل - لتم 81[هطجستسعا ظعم 81هلبهسس علب

 ناجم 1ة1-آ*ىطعت لنعاسك.

 ةوقد. 8عزرد - عل- لص 5. 5طتطقتطل - عل- لكم

 مطان'ا]عقدترط 11هلبستل عد ىئادا'اآجهمكدس 180-

 ا15ةطانس, 8عوقم-عاطملعاع ؟معوماتحتضةأتتف آو 0

,111 .623 .356 .271 ,11 
 6965. 8ءزرد-عل-ل1م ظ1-آكمطرل "2. عزم

 ءل-لأود خطت ا]عطمطاذط نليردعل 8عد 1

 69و66. عز نعل -لآ1م ة1هلجستل 15-11 !هطقست

150 ,171 
 6907. 81عز مح- عل ل13 81ةلجرستات ل 18 عدد - عوط

 هاد عتاعط 5ةتم-عل- لكم !اجنم ظةاطحكانتضتما 111 1

 6968. 5عزتح-عل-ل1مص ظا-ة1ةصمعل1 (31. آكاح

 31ةعمل1) آو 5.

 0909. 8ءزرح - ءل- لآاص طثاطاث 11ج حصص ع

 "؟ةلدلحلاد] 8عمص "ىاتلد-ءاددحتتستم 8عص - ءاك ءزاط

 انا-[[[نمزإ] 3, 222 (نطأ هدتصانك "ععاع 517 ءزاط !ع-

 تااانا). 255.

 6970. 1[عزرح - عل- لثم 5. كطعصسو - عل- لكم

 31هزجحسص دعم ظعم "ةخانلحلادلط (هل. ظعم ةطلقم)
 120 - ط«تس عطلت, ؟تن1جه 1اطم-عالو1:1101 لت عانت آو

 304. 370. ة84. 5006. 11, 2553. 111, 342.

.458 .301 .290 .290 ,117 .505 .452 .446 

 درا 0 3920 5106 012. اناالر 87-1120

,711 .395 
 0971. 11 عزت - علح لأم 81هزجهسا صتعل 8عص خلجح

 دعل ظعح "ةاططلمللمط ظاحآكدلقل عنان عمل1 1175 3.

 0972. 1 عزت - عل-لا1م 81[هزبحستت عل 8ع ةلبح

 عل ظادوطعتإا اظا-]هاععملعرت 11, 170. 17. ة4

 0973. 8 ءزصص - عل- لزم 1831هزبحسا7 عل ظعم

 ىلع 8-81ةلتكأ آآ, 432. 550.
 6974. 11 ءز مح- عل لم 11هلبح سنرد عل ظعص خلات

 [ضوصم ةفلبتا اظا-ةلئذأ؟] 11, 34.

 6ةووق. 21 زرص- عل-لتد 11هلبمساتت عل 18د خانآ

 معزعع» عم ىلا ظض1- 8[ءاعلكت , داعم اتاحال1 دز ةصت

 115[016 7و

 0970. 131 ءزرتت- علح للم 81هلبحرست عل 13 عم 810-

 اجمصت د عل , 1560 اثا - [عمانات لتعاسد [آ1لو 7

745 ,17711 
 61. 2س - بلح لثم

 * ()ز001-

 قةطننل[ليفططتقط  ةخليسعل اثعب



 21112811-ع0-ل10

 7015. 10ةجأ (18503ج17) 1ءاعطأ 111

 آر ءمواكاط 71, 141. 1711و

 7016. زم عتط .١ ةىطتت ؟ةطلحلاهط 1انانقح

 طل ظعم 8110ج منحت عل.

 7017. اتطخلا ؟. 12ه ظعص "ةطلةلاوط.
 7018. ال111 8ظعم فلآ ظا-8هلاذز 1-81ك!ةطغخصت

19 ,111 
 7019. لعند 7١ 810طجوتا - عل - للص 5.
 ةطعسود-عل-لأ1م 81هطمسص ع0 ظعص 1طرةلطتمت ح

 ءا 5طغعسس-علح للم 11ه]لجوسست عل عد فةلجنتت عل.

 7020. كم عاما احط ظعص خلبستعل 8عم 110-

 طوسولع متاظتمت 11, 110. 381. 111, 386. 137
2 ,7971 .428 

 7021. 81 ص عاملاوط 1ظ1-[؟طمصفت1 (مانم "ا

 [طانافمأ ها 8ا-؟[هدقعت) 111, 430. 771, 519.
 7022. 5: ؟معاقلاوط 1-51؟عإ1 8عم "فنقح

 هلاقط طاصتطت الو 5.
 7023. 15ذطاتست ؟. خطت ةلطل-ء- 0

 1درددن1ل ظعم مطرد عل - جا ةطاث 5350 (ه]. خطت

 530 11هزيمسصدت عل 8عو هلو
 7024. ]مؤمن ام-15ةطاثنآا الو 310. 71و

.424 

 7025. اوطخمزأ] ع 18ةهداللاأ ©. 8كم

 عم لعاقلم

 7020. 5توطقمزأ فطحل - عر - "ةلج دوم مقفل

,171 

 7027. ائاطخس 7, 78
 7028. الئاعذس ه5. لناعذصت-عل-لآ1م ه5. الت-

 اعمر 4-51 كوز ه5. الئاعذس-علح للص 11-خ63]

 ائامذم - عل - لأم 8دعدس ظعص 81[هزججسصت عل 8عم

 1[ عض.

 7029. كطعتاعط عا -زواذص ناعقس - هل - لكم

1 ,117 
 7030. انام ةخصت-عل-ل1م خطت ؟ةطلهلاولط ؟10-
 هعزم 8عم لعصقخل 8عم- ءاجموعتس 81 - خ1021 ها-

 1[عمطموامصأ 197, ق44. 7971, 65. 5711, 837.
 7031. ناعؤخس- ءل- لأم فلآ ظعم 8[ةلبسصتتل

 الا - ؟كعج0ل1 11, 269.

 7032. 18 جةص-عل- لام ظعص 8هرتطقةس- عل-

 لزم 51- ة8[دععطتصسخفسا آل, 645. 17, 2

 7033. نام ةسص - عل - لأم 8ىعم ؟ةطا1طدللعط

 1 - [هدعتما 11, 3

 7034. 1 (عذس- عل لأد قطا اجهعمم فةلبسسعءل

 عر "رصدت 8ظعم "فلك ظا- 31 عال كم - لئامتتستت

 3 عزت - عل- ل10 11658

 آر, 240. 260. 391. 447. 11و, 8. 59. 62. 3.

.0 .490 .421 .351.352 .334 .230 ,111 .550 

 5211 137, 541 235467715471557. 17و 1

 (نطت 81هزجوتأ - عل - لزص !ععئاس“). 442. 682. 71و

.4 ,03 

 6994. ءزرم-عل-لزد 1-81ةععسسأ 3و.

 0995. 1ءزدد-عل-لأزم ىطتئاعامةطت» 1513لع

 8عءرد هنلا1 71, 0
 6996. 8عزرم-عل-ل1م آله زعتط ظعص 5ةطلت
 معمم 8عءمعافذأا 8| - [عمعداطت 11- 8ظدعطلة01 طاح

 3ة1دمز عمااجا 111, 318. 17. 9.

 6997. ءزرص-عل-ل1م ظتكتك ظعص فليس عل

 اكئا-آ[كطقدآأ 197, 355. 350. 359. 367. لا, 2

.421 

 6998. 7ءزرد-عل-ل13 آاظتكسأ طعص ةطجسعل

 كا-1؟طمو ةععمملا , داعم 18هأؤعت5 (1ةاا15 7) 01 ءادتق

.818 ,5711 .367 .356 ,177 
 0999. 18عمجت»» ظعم 1جناعط 111, 8.

 7000. 5ع]11 ”و
 7001. كا1101ع51 17و

 7002. 8ءوطخحتم ظعم 5350 8ا- ؟نملوتة تأ

 اتا-آكعدد عمأ 17و 4
 7003. 8عدذجأا ؟. ةطاث ةطل-ءنت 0
 ىكابوتعل عم كطم هنا - ها [ععمقل- علح لأم ثكلجح

 مدعل ظعم "0صددع 8عم ةخلطجسعل.

 7004. 7عوعأا ؟. عز ص-عل-ل1م خطت [[ةلذ

 "0 مجوت» ظعم 101ج هلت 1

 70035. كا-1ع3لطا ظ8م-آلعدعلا ؟. خلطات 110-
 طمس عل فطلع ءا- هعاج 8ظعد "0اطسصخم [ظعم "خلت

 اكاد خ هعلأ].
 7006. 7عداطعطقم 7. كزمفز -عل-لأص "مدون

 ظعم 1[عقفلزست ظعم 110ه 0-

 7007. 21عدزاطا .١ 1[ عرمفشل- عل- 01م خان 5ةلتص

 310هاجورد 72ع0ل ظعدو "نا

 7008. 1[عولطا 111, 318. 7711,
 7009. ةعرذلا 7. هدانا, مناجم 2 علت

 لاعاات5.

 7010. ةعاذجتا [11, 046.

 7011. عيب عا 97.١ 810ه]جوت- عل - لغد خلطات

 2ةاعدضصوت الدلطجوجت ظعم 5طغعضعأن

 7012. 8عردبذلا 2. دطعسد-علح ل15 810-

 طمس عل 8عم-عالججددم 8ظعم "ذلك

 7013. ةلزعوماونتك 20مةعطات5 الو 85. 2

 7014 ل1 عمرصةعطالس 0 ,17١



 01-60-8111م

 117 383. 446. "7, 155 (نطن ةطاخ ا[0 ةتدتح م60

 قاد ةوتسسم 1عععولاتتت ءقاز. 162. 871, 8.

 7053. اططاد 210 هتان 7و 3.
 7054. 1طص للمطقااو 5. ]طم 1عاطقاف ال. آ1ع-

 قل -علحلآد خطت "خطلقلاوط 11ج حم

 7055. 1م هز عام 7. 5ز153]-عل-لأص 0

 طع 80] ءزرر - عا 7عءزم - عا ةطا]لتس عم 1طن

 طخ ظعص 81هزجهست ع0 1-115

 7050. 1ص كم]عإد 2. خلطات عا 8101:321-

 ع0 8عم ؟ةطل- عا - عطقما»

 7057. 80ه كصقس 11و 0
 7058. 80 صخم مةداطخ ظ1- [[؟ءعدزع 8عمد-عا-
 معوزع 31تندإدةمةعطق, ناعم اعقمضلا ل1 ءانتد

,111 

 7059. لطص 5هكصخم .7٠ خطت ةطلقلاةلد

 31مم عل 8عد 810هزججسست ءل 8عمدعممم لا

 70600. ثان ظلهز35 1هعدض ظعص طقصا اتاح

 ؟1ةلععصتا 111, 9.

 7001. 81018 عزرتا ؟. خططت ]عقدت 1101ج تصدت عل

 اكاد - وب عا.

 7002. 8نطدلعطا ماطتاهدهرحطاتس و,

 7063. ن1 (الهدط) مولاتدعطت 1و 68.

.4 ,111 
 7004. ناج ظ[عدل1 آالآكو 7

 7005. النا ظعص ة1دصودات“ 1الو

 72006. الناب ظ[عملا1 ظعص 81ندإدلت اكان

 ظنسأ ظا- ةآنور 11, 606. 111, 643. 197, 6.
.5 ,737 .582 .482 

 70067. كطدت 5نلج ظعمص - عددولا 111, 7

 7008. 2 ن]ئسعطلعقم ان. لعصخل- عل لأم ةطلح

 حلاقط ىعم 81هطجحسسللل عل.

 7009. 1آعةلاطت اظن 111,

 7070. 11نرع- عادت كاطع ة-عل- ل104 310-

 اجميسصعل ظعص [ىلجبيصعل ظعمز - ءااجمدعام طمع

 ا عوللا .١ كطعسم- عل لأم 311هلجمد 70 8عصد

 ك1

 7071. 8 1هلاذل ,

 ءانذ 111, 6.

 7072. 20طواعطعاطا 111, 3185. الا11, 4

 7073. 801-علح لآن "ةخانل-ءم-ةحلطجمسمم عم

 ماجد ع0 ظظا-لذصأ 1و 259. 11و 08. 70. 7.

207:20 .1744 1326 1115 :000 30 280517 :219 

. 2 .451 .444 .433 .419 .410 .378 

1010 937 :935 31 :117 0022 :000 :575 

 ؟نلجم قةلتععل- لثس لح

 011703121-ع0-ل10 116039

 اا - "ثرتنلطت 15-كدصسعهمل1 11و 656. 7, 5.

10 371 
 7035. اتا عةسسص- عل - لأم ودوم 8عص 110-

 ابهرت عل ظعم ؟[هدعتس 1:1- [عمصمل] 1م - [15ذح

 طاتلت , ا"نانآاعم اذاعة 11 - ن1 كو] 5. لتاعذست - ع«0-

 لام ظا- ككمز 5. لئامذس- ع0- لتم لل عاتتك 11و
 208. 381. 1116 508 (نطأ مععمعتتتط ؟[هدعلم

 اهعئاتل). 567. 177, 5. 76. 797, 386. 971, 7
 7030. الئاجةصح عل-لآم 11-1:1عععجبا, 10

 كهطعما ©6طقعفماأ لتعاتتك 11و
 7037. 1[ امةسص-عل-ل1م ؟[هدعنم ظعم اعسصقل

 8ءعم-عءاطموعزم 1؟!-آعمطموداخصآ ا. 2(1ةدت-ع0-10

 ةاطاث فةطلدلاوط 505عاو.

 7038. 1لناجةذمصم-عل-ل1م ظعص - عمصملتط اح

 ناجل 97 96
 7039. الئاعخسص-عل- لآدم * 0 طصقخس 181 - [عطقم
 !اذو1 (هل. ظا- [كطونافطآ) 11و, 407. 408. 7111و,

 081 ط5.

 7040. النام -عل-لآ1م اططص هقلجتا» 1:1- [1ذ-

 لجو 1", 469.

 7041. 1 2ةصع عل لد ظدطحةطقمطت 7,

 7042. 1لناجذسس ءا- صحنالع ل. خطا "ةلآ 1آ13-

 ددص طعم ىلل

 7043. زلنامذسآأ ؟. لعسصفا- عل- لأم فطت

 810جم عل اطنكاتأ 8ع 7.

 7044. 1لذادذصآأ 111, 318. الآ, 548.

5 ,71 1174321 .7045 

 7046. 117321 1111321 7و 5.

 7047. 2175321 ظا- ظاتضدعالا 111, 19.
 7048. 21321 آظ5 - كانتا 111, 9.

 7049. ىكطلت اكلزدذع دمحم ظعص 5611 (80-

 لنص ا '["نعاكر , 0156 831عءات]ع عم- هماجفأ (":عزع

 عورتا 21166م1اه11) 0ل1عاا15 111, 4. 12. 258. 5

04 ,71 .265 197,7 
 7050. الم هتسن ظعص !1دصصتتل الو 8.

 7051. كاطتت 20 دندن فةابصعل 8عص "ةطل-

 ةالحاط 1-1؟(هطخغصأ ]1و 126. 231. 278. 3.

 11, 108. 492. 5و4. 111, 49. 110. 237. 52
0 339332 .2522268 1312 027 34 1 571 

.0 .161 .111 .1009 .89 .84 .74 , 7 .454 

 520. 521. 556. 538. 627. 633. 71و

 ايل 0597755

 7052. ىطنت 80ه كنس ؟خلأ 8عن [آدطت75 (ةل.

 عم ؟[دكدم ه5. عم "9صق) آ81- ظوفات آو, 8.



 1 111- عل- لأم

 ردعاجخسصأ0 فةلجصصعل عم 11ةلجبستا:0 8عص شكثلنأ

 8مزمم 85 - هةطاتصت 81- 8هاتطخمت .2 .222 ,7٠7
 371, 495 (تطأ معرعم ععوس 1[هزيهستات عل !عوااتتت“)»

 7092. نس - عل - لزم 181- 8هاعكطقا 17و

22 

 7093. 23 - عل - لثتم 1*ةيضدلج ظعم 1101جه123-

 ردعل [ظعود ةاطت'اكدستج] 81- 0 عطألا 71و 20.
21606 

 7094. تس عل- لأم 13223 ظا - [[ةةح

 ردخما آو 4760. ]آو

 7095. اتص- عءل- لأص ؟دص27و 8عص 01'1-

 عاا10 11و

 7096. 51 - ءل- لزم ىادت'ازجهكدم فلل 8 عمد

 ءازع2231“ ظا - ل1151 11, 217. 244. 246. 17و

220 

 7097. 51-عل-ل1م (هل. فاق عل-ل1م) خطانا

 زردكدم فلث ظعم 11هزججسصعل (هل. ظعص "ةلطل-

 حالقط ه. ظعم فتايصتعل) 85 - 5ةعسصاطتتلا آو 0

197 .234 ,111 .644 .145 .144 ,11 .508 .482 
 51. 173. 9231. 771, 2414. 450. 1711و

 7098. 5نت-علحلتص ىطا'ا]بدعدص "فلآ 8ءم

 ؟ةلدلحلامط [ظعم ةانل-ءادابحساتل 81 - 8[هعطتضات]

 سداح ةطقلمألا كظا-اتعصعما 111و 57 طلق. 58. 59.

 289. 111, 199. الو 9.
 7099. 701-علح لآزص ىلا 'ااردكدص ثلث 8عمج

 ءاليمدعتم ظعم "خلا 8عا-8ةليتلا, [سدلجم ظالآذصنت"

 كاعءادت5د] 11, 82. 625. 7و 212. 11. 941

 7100. 3ن-عل-لأم ىطائت'ااروكدص "فلأن ظعم

 ركطقللا علة 1هعسدتا ه1 - 3[علعمأ 871, 20.
 7101. 5ن-عل-لآ3م ىطتن]]جدكدن "فلآ 8ظعم

 11هزبحرست عل 81 - ةدلدلمك] 81- 8عءعودات 81 - اكفنا
 ةهذحكأ 11, 180. 197, 490. الر 204. 1.

 6102, 8نم-عل- لذص خطانا طجحندم "خلاق 8عم

 ةملفم 31هايهسصص عل اةاحلكشس ظاعل] ءالكأ 1ظ11-1ع-
 معبأ, ماعم ]21-آعنسض للعاتتك 1و 103. 242 الك.

 ة64. آآو, 359. 372. 587. 401. 8. 5وق. [11

0 2091373247 .124 50:2582.21573.275.2 

 (نانأ لانم *قملأ ءعئاع معنمءعكست اععئاتتت). 1:17 ,

3721 52010111707229.245:282:135077 

 431. 459. 532. 560. 529. ةؤاأي. 7, 49.

17 .135 .83 .48 ,]71 .568 :569.555 

5 472-2547 .448 .3510:3575 :2092 .200 

 5و4. 1711و
 7103. 201-عل-لآد خ1انان'|ليدكدم ةلأ 8ظعم

 1- عل- ل0 1110

 5357. 540. 7 , 10. 234. 335 طالك. ة4لن.

 638 طزو. آلآ, 134. 153. 154. 367. 375. 0

.507 .519 .501 .452 

 707/4. 8ن-عل-ل1م "ةخطل - ءا- ثعططخلت آو

441 ,1797 .278 
 7075. 13311-عل-لأد ثاجست عل ظعص 8101ج ةللن-

 رلعل ىعدح 1ءطتقلطع 151- 0مقتت ظا- [[فةم عرتمأ

.59 ,711 0 1027 117 

 7076. 1101-عل-ل13 ةخلأ ظعم نلبستع4 ظاح

 80511 (91. ىسويسلا تأ 85 - 5ز5351) 1, 4.

 7077. 73- ءل- لذد "خلا 8عرد ةلآ ظوطع

 هزعاننةسعاتوذأ 1, 216. 711,

 7078. >ن»- عل- لتعم ؟خلث 121- 8ةلبفمأ اح

 [عقلتس لتوعت مناسك 8ءاصعوات الآ,
 7079. 2نع- عل - لتعم فلت ظعم فطأ 8عاكت

 منلعم ظا- ةزلعحتك لاعاتتك الو 632. "71و.

.906 .5858 ,1711 
 7080. 3نرن- عل - لزد "ةلأ 8ظعد ثتادآ 8ءا

 [معم] 5هماعاصسخم 81- [[ءاطعست اظا- 81د 111

 548. 37و 55. 401
 7081. 83-علحل1م "فلز ظعم تاطقمتسس ظاح

 1كم عزا ظاح31هلئه00عدأ 1, 310. 11,61. آ1آ1و 7

 417. 4455. ]7 و 492.27. 171, 192.6

 7082. 1نع- ءل- لد ةات ظعم [1طدتملاهط

 ك0 - 0ءداقكا 11, 313. 111, 509. الآكو 02.

 7083. >ن-علح لأم "خلا 8ظعم 1طتةطتس وال

 كاللت1 1, 504. الو 18.1 -
 7084. النرن- عن - لثص "ملأ ظعمح 810]جهنت-

 عل ظظا- 0ةطصتنمساأ 1, 411. 484. 505. لو 8

 تطأ 31هزيوست» عل معجم عدت مام "ةلاأ !ععئاتتت)»

,771 .409 
 7085, 781-عل-لتم "خلت ظعم 11[هلجحرل74

 8عم-عوووطاطةعاح 51 - 11عءاكلك1 197, 2
 7086. >ن0-عل-لآص "فلآ 8ا- 8[هصنكتا الو

208 

 7087. ن1: - ءل- لأم 'خلأ ظعم الدعس الآو

.458 

 7088. نس- عل- لقص فاك انا- 05ءألأ (ةلع
 ا - 'ةداز ءا 8ا- "ةدزلت) 1, 358. و 0.

 7089. 8نن- عل- لأم خلا ظعم التكاتأ !:2-

 2دينعملا1 81- ةضكفسا الآو 0
 7090. ةنض- عل- لأص ظعص ةللمعاتل1 اتا

 8هكاط علك 7. 623. 711, 8.
 7091. 83: - جل - لأد ىلا 8عاح هد. قلنا



 مانا 02

 7120. 8ع - عل - لأم 82 - 7217401 1ظ1-111511

60 

 7121. لادم 811-عل-لزم ظظتطظتشس] آآ1و 5.

 7122. انس [ضا-فخ]بةءنجل] 1آ1و 7.

 71283. 5ئدطقخات 301 ه. 1طص- عمة 40

 ١١ كاع - عل - لأم 1[هزطججست تن عل 8عم-ءاجهذدعام

 ظعر 111ج

 لزق

 7124. ةطدت 0305 1طضةطتسص ظعص 810-

 جمس عل 11و 418.

 7125. ىاطاث 01303 (ةل. فاننن 0 "1طةلدل

 ائا- 1['عا1ل ظعص "؟0طعنل ه8(- خجلا, الناعم اح

 8مهاطام] لنءاسد 111, 115. 200. 971, 231. الآكو

 7م م

 .٠ ]طص 001345 (1. آطص 'ةطلتك) .7120

 فمطتك فطلومللدلل 81هزجحستم عل آ1 - ل عا عىل
 7127. 01عءزل ظعم - ءاوطخوك ظا - هععلت

.50 ,177 
 7128. 60طعز0ل 8عم

0 ,7711 .050 ,11 
 ماجستعل ظعم !3]ء]

 7129. طعن ظعص كطعضوتت» ( 8[عالوص.

 طمووس عر. 111, 2. م. 1883: ظعص 5ن3]]8) الو

.3502 

 7130. "اعنف ظعم كماعزطسخم اظا- ظفطتلا

“09 ,11 
 7131. '0طعز0 7ةلكذصا 111, 185. آلآ, 55.
 7132. فتات 01اعز0 (ةل. خطت 01عز0ه) ؟ثانلح

 دالوط 8عم "ةطلععا - ههأذ ظعص 8105 هل ظاحلت ءاخدت

 ظاحخص 0ةلانذأ آو 435. 17و 53. ”و) 0

 7133. ىات“ 0110 "فاد - عا - ةلجنل 8عم

 31هزجدرتت عل انا1- 1012301 "1,

 7134. ىلا 01عن0 فلجرسعل ظعم 1810ه]لجهلال-

 محمل 8عم 81هزبجسص تن عل 11-81 ءنعرأ 11, 57. 1ا/

12 ,5711 .403 ,7971 .3838 .327 
 7135. ةىطت 0ع 11- 1[عةمزس 8عص 5عا-

 اهدد ظا - لورحمللا ظ81- 8و ةا-آكنأأ 858-181ط-

 ك301 1, 221. 485. 11و 171. 388. 111, 0.
 1106 32 530 ا 41 007 ا

 77. 135 طلؤ. 149. 155. 542. 615. الآو 0.

 7130. ةادث "0ادعزل ف[ - [نذآ] ]و

 7137. ىلطاث 016103 .7٠ ىكلانثث

 11جذدو» ظعم - ءعامصتماطقسمخ 181 - عل

 0-1111-للم 11041

 31353 ظعح 5ه50 8ا- ©طحضفلا ظاع 'ةصقلا ه.
 اا - 8[دعطضا] 1:1- خلئططفس 81- ةصلقلاتك]1 11و
.309 .127 ,37 .311 ,19 .524 ,111 .151 .103 

.0 .108 ,1" .550 .498 

 7104. 10-عل-ل1 ةطاث'ازجوكدم ىةلأ 8عم

 الوتدتط [ظوح لعطخل] 81- ظءاعس ظ1- ة[زوأ 11و

2574 

 7105. 180-عل-لآ35ص خطئ!ططدددم فلت 8عم

 التكنأ ظ1 - آةلعطست ظا- [عمصلفمأ, ؟ن1جم ]طم

 لوط ل طقس ل1ءاننف 11و 71.

 7106. 8-عل- لأم 1طةطتمص 8عم 11زاطولح

 ةالقط كا - ظدمعحعا 1, 413. 71, 164. 9.

 7107. 5عووتل 2ث عل لتس 151 - ازا 1. نس
 ءل-لآم 11هزاججسس عل 8عد "فطلةاادط

 7108. 8تس-علح لأم خطاتناتتكطخل "خلا 8عم

 2 ءزمحعا ةطتلتم 1[هطمسص عل ظعص كءفطل-عم-هتطع
 صهص 81- 0زطشسأ 111, 216. 197, 298. 7 47.

,1711 
 7109. 800-عل-ل1م 81 - [عمسضسسفما 17. لان

 عل - لتم دسم 81 - [؟دمذخسقما.

 7110. 1 - ع0- لأم لونأدنن 1آ1آ1و

 7111. 80-عل-ل1م آرتغأدلاوط [8عم ؟ةطل-
 دالقط 5ا1- 2عمعجأ], مناجم 8ةقأق ةطا”تث لل ءانتف

585 ,111 
 7112. 101-ع015-0 81ةلجستا10 8ع 7عصلخت

.8 ,111 
 7113. 1101-عل-ل10 11هزججسص صدت عل عد ؟ةطل-

 هللهط ظا- ازا 1و 241. 197, 27
 7114. 1101-ع0-ل15 81ه]اجحنتت 060 8عم 110-

 طمس عل 11-1501 111,

 7115. 8نس-عل- لزم 11هزجحست عل 1طص 513ز-

 ء«ل-ل1م 181- 8هالععتص] 7, 40.

 71160. 1 - عل - للم 8 - ظتنمطخما آو, 7
 7117. 83-عل-ل1م 8داد-كطعطال 171, 4

 7118. 00 - عل - لص خطات'اطاطعمل# 115لجح

 م40 ظعم ثلجصصعل (ةل. ظعم 8[هططمس>0«7) 1:1-

 1[[هووتسا ظ1- 8115: 81- دسصقتكاا, 0150 1انم

 1كطقإلاط (لؤصت”) 1:0- طعطعطعأ لتعاتتك 11و 7

 177, 214. 581. 37و 6. 3871, 439. 3711, 79.
.541 

 7119. 120-ع0-ل15 ظعص (7) آلتكانا 1؟جنتح

 دقات, "ناعم 5ةسلكت "عج (هل. 5ةئلكاتا5 5. 5ةح

 آاكع2) 01ءانن5 197 و 170. 7” 491. 71و 1

,57711 



 "مم

 7157. 0طعوو 8عم [كمتم 11, 382. 384 طلق.
 7158. 0طعووأ ظم - ة[ددن5أ آآ, 265. 11و,

6008 

 7159. 6طعزل1 ا- 1عطصمآ .١ ةطتت 310-

 طحسمت عل ةطلهااةط 8عم 81هزطمسمت عل 1-151"عم-

 ءاطقصآ.

 7160. 0عءامكت]ةتان5 036581 7و 0.

 7161. 1طه 00عزو 1آالو 820. 37, 4
 7162. 0زطتشست .٠ 110-عل-ل1م قلادات انكاطخ0

 "؟ن]1 8عم 7ءزم-عا ةطالتم 11ه]زيمسصت ل.

 71683. 1طص 0]عهنل, نان00 زم ظثكاددث خلينا

 ه. ثطا5 0]عهن1 تتأ37011213 هدوم 1710عاتتا“, 50٠

 ىطا كىلجتا 1[هازججسصتصعل ظعصم فلآ ظعم 110-

11010 

 7164. 0]ءدتلت ؟. 81هزجحسصت عل ظعم ةستنتم

 71635. 6015 ع2 ؟. 11هلجبنتطط-عل-ل11 كثاحاث'ا-

 طعاعذ "ةط0لهلاقط 8عم - ءاجموءاض.

 7166. ]نم ةلعط 7. 1[هابرجسسعل 8عم
 131هزيجصت نت عل, ءمعممدطتمع ممعاتعم 5طقطت 0108-

.05] 

 7167. 0]جاتدطتل 5. 1ظ1- [اءالوطآأ ان. 5طتطقط-

 ءل-لأ5 ةطحت'ا هططقم نالجسصعل 8ظعم 20

 7108. نازةنانك 5. 0ءازذتات 11هليجسس ل
 مرنم ءعم5 لامعاطت 2105 11, 509. 111, 499. 711

.9 .690 

 7169. 01ثعططعلاع 9«

 ةهطقطعماعط 0!ثعطط عا

7170. "011 111, 297. 711, 
 7171. 011 اح 8تسسعا 18-81ةللص 111

.730 ,7711 .297 
 7172. ةطا 0 مقسم 1- ةطلآ 110-81 هستح

 مغر, ؟"د1جم 71720 اظا-فتز عدس لتعءعاند 111, 2.

 11هابدرصست عل 85عم

,1711 
 7173. 0ءمولتوال 0 صقتم 71و

 7174. 181دكاك 0مم ظاعصلا 11و
 7175. [ 0م ظعم ةطلحاادط (هل. 0طعنل-
 هلاقط) ظعم ظنمنك 2-1802 مالا 1-151عمدتامانأ] 182-

 2ةطخشتلا !آ, 140. 111, 656.

 7176. "مدوت» ظعم 'ةمطل-عا-هعتع آو, 88.

156 ,371 .101 ,1197 
 7177. "0محوع ظعم "ةطل - عا - تعزأ0 182-

 76عم01 (ة1. ظم-8عصلا) 11, 625. 711, 60.

 7178. "ردو ظعم "فاطتل-عج-واطجسسوم آةاح

 1[ةينوأ نا-آ[عممحاما 97, 189.

 4ك 10102

 7138. قطا 0عز03 11د دولا 8م-عا1220-

 (طحصمذ ظا- ظومرت ظا-'1[عصتسا آو 185 طلق. 189.

 287. 327. 435. 499. 11و 10. 84. 119. 8.

.323 .149 .117 .240 .178 .173 ,111 .622 

10 94 7202 752 :53:50 :30 / :501 :450 

0 242 1065 3407 142 193 :129 :100 

.0 .69 .45 32771 045 5722 357 

 7139. 0طءزلجلادط ظ8عص "ةطلمحالقط 8عم

 (ةاء. ةخطل)ر ثلجسسعل 111, 295. 711, 60.

 7140. "01ءز0لحلاهط عم 'ةخطل-عءا- ذل 8عم

 ؟ةاطل-ءادصت عز1 ل 81- 0طعأل1 117, 4.

 7141. 0طءزلهلادط 8ظعم فطسعل 1و 7
 7142. 0ءزلدلاوط 8ظعم تلجمعل 181- 1"ع-

 عة 17, 109 (نطأ 1"عدوص مركم ©طتطةتا 1عععمس
 ل1010 ه5وأ)ل. 8.

 7143. "0اءالدلادط 8عم لئطتل 71و 4.

 7144. '0ءزلهلاوط ىعص 8[هطحسسص عل 151-

 م70311151 آو

 7145. '0طءزلولاوط 8عم 0[81هطجحسمصعل ظا-

 مدعل1 71, 36.6 0

 7146. 01ءزلهلاذط ظعم 1[8هطمستد عل !-

 [كةلتط 1, 7
 7147. "'0ء10دللقط 8عم 181[هطجمسصتعل آ8|-

 1[عطمز أملا آو

 7148. '0طعز0لهللقط 11- 0طعزلعاا ؟. نمل
 اطخم - عل - لتم "01ع10دللاؤط ظعم 10ج وصحصت

 7149. "0ءزلحااوط ظعص 8[هطمسس عل, ؟ناتلح

 عم آطم ةطقطس ع"لقص لةعاتتك 11آ1و 15.

 7150. "0ءنلحلاوط ظعص 1[هزطمسست عل 8عم

 الوئجتط 197, 529. 531. 553. 711, 6.

 7151. ؟0طءز0دللقؤط (دل. "ةطلقلاوط) 8عم

 3[هاججسصص عل ظعم آئدتمتط 8ظعص ؟ة50-1-337
.0 .49 ,111 

 7152. 6طءزلهلاولط هلعتدططعمل1 111,

 71583. 0ءز0دالجط عم 15 عئط 1:1- 1"ع-

 مفلت 17و. 60.

 7154. "01610ةل1ةطلطعطخم

 منوع [ا7و

 7155. ةطاث 60طء10لدلاذط خليت عل عم 110-

 طقسا عل اظظا- [[عنعوبأ 111, 0.

 7156.  ةطخت '0طوألقلاحط (هل. ةطلدلاهط)
 81هزيورد 72ع0 8ىعم اعطقادأك ظعم - عاصم “ةطلأ 11و

 ةدح. 1711, 0.

 انما" "1 "ةصكم>3-



 قطان "01

 7200. "0 قت“ ظا1- [كتصعكا 81111 انانأو
 81103 7و. 40.

 7201. "رحمت" ظعم 1ة1هططقستت عل 1-1:1ة15-

 اهنس ظاحهانورل 111, 324. 79717 290.
 7202. مدد 8عم 8[هطحستم ع0 151 - ]ه1

 طقصا آو

 7203. "مدون ظعم 8[هزجهستدعل ظاحآةططتات

 كا-خ م0لةلانذأ 171, 5.

 7204. "(0مول' ظعصم 181[هطقساتع0ل 8عم

 1 علط ظدط-كطخمستا 171,

 7205. "0 مددرع ظعم 0[8طميستات عل ]طص 1عطق-

 اذا ظد-هءادتمأ 2 ,١71
 7206. رددت 8ظعص 8[هلججصتام عل ا؟ا-1عطتلطت

 ظاد]مطأاا ظكا- 11ه ةحذوتو 71, 1

 7207. "ردع ظعم 11هطمصتتت عل اظا- 01ةناك

 كا-خ سوفا مآ, 0

 7208. "نزردو» عم 0[18هطحجسصسسس ع0 8عم

 0ص قل 71و 01١

 7209. رصوتنب- 8عص 110 طآجومنت عل 8 عم

 "؟9رصمحو» [8:0-طتمدعواطللا 111,

 7210. "رتتون» 2ع9» +803

 هم10] ظا-8[هيدوتا] 1و 445. 37711, 0.
 7211. دوت" ظعم 181هلجهسست عل 18[- 1 عرت

 لوصفمسا 197

 7212. ردد ظعم 815213 1!ععةصتق ها
 '1ةةطوأم51 17, 8.

 ٠ "0مم ([طص 7 0مقت) 00-81طآ .7213
 ردو" 8عم "قةلططل-عرت-ملجستوم 8عم 0131 أ

 . 11-130؟ورمجو» 8عم فلطل-ءادح ءططقال
 . 7مددن' ظعم ثطآ 8فقطاآوه 1و 0" .7214

51711, 
 7215. "ممتع ظ11-81ةقلع 8س طظحتست 111,

 7216. مبدع 8ظعم كوطلقم 535-185 عزأ (ةل.

 كاقطاخم) 11, 108. 111, 412. 1711, 3.
 7217. "رجوع ظعم 5طعتاو (1. 5طعططقب هل.

 ةهطعتاط) . ماج 76410 "0سم ظعم كطعتطو (!
 ها عااد ).

 7218. "مدور ظعم 50هاعادتقص لآ, 8.

 7219. "0 مرورخ 8عرد آلاث05 آو 0.

 [8عم

 7220. ردو“ 8عص آلثصم5 ظعم "081

12 ,111 
 7221. ردت" 82عط اطئصم5 عون 01031“

 انما لجأ 7 09

 7222. 5اعزاءا» خانت "0مدون' آآ1, 544.
1030 

 0181" 0]1ؤ3

 7179. "مجوتن ظعم ةطل-ععدنةطسمم 8عم

 "0مصقس كاع 0صلطت ظ81-آكجضكطت 11, 127 (تنطن آط٠م
 "نصدق 1عوئات). 1797و 59. 5.

 7180. "مقر" 8ظعم فطل- ءا- سعططقط اها-

 1عقمتس ظل- 0علطت عاد ملعاطأ ى. 81- 8[ءائلكأ آو
,79711 .291 .10 ,72.37 

 7181. "نمد ععم ثلج عل ظعم فلآ ظا-

 رك هنا ةلطدآ (5. ظا-[كطمافذجتا 7 111, 4006.

 7182. "مرد 8عم ةطسعل 1طن - ءازج هما

 اكنا-[[ةرتقتاا 171,
 7183. ربور» 2عم افخلآ ظعم 4ةطاأ 85عام

 اا-'ناعالا 771, 162.

 7184. "سدت" عم خلا 8ا-19:01 ظا- العد

 صعصت, ؟ان140 1ططص كوضماخه لل ءانتك 11و 0.

17,150 

 7185. "0مدوع 8ع ةلأ [81- 05عأوأ 17و

250 

 71860. صدق ظعم 80003

 11151 لزءانتك 117, 4
 7187. 0مم ظاعملا 8هدصعأسا آو 7
 7188. نسلق“ ظاعملا, م0150 1135 عوج

 ؟اقجةلعا لزءانك 111, 42. 71و 5

 7189. "مدع ظعص 1!عمعماطقم 18[-1ةلططعات
1, 198. 37, 35. 0. 

 111150 اتنا-

 7190. 0من 0301"1-81 1771و
 . 00١ممتع 8ءعم-عااب ةزااط آل .7191

 7192. "نرجو ظعم 1[1دفدص اظإ- 0ةطصخمت

0 37 
 7198. مدحت 8ظعم 1طا0ةطتص كا - ةصوقن

 1- كانقأ 77, 1
 7194. "؟نرصمتع ظعم 1عفطتس الكا - ]عطقجت وة

 ردت 5. ظا- [؟طقجوةص 11, 584. 111و 570. 71و

.55 .096 ,7711 .278 
 7195. ؟0رمددر» ظعم اكطقادك [ظعم 81عاتلكأ]

 ظو-هزاعنلل1 111, 604. 1711و 59.

 7190. مددت“ 181- [عطقاا ل مات ضم - [5]3-

 ادعدلت ظا-)[دعطصتئذت 111, 16. 17, 590. 171

.515 

  160١"ربوع عم- ءالكطوإإخط 1و .7197

111, 90. 77, 542. 771, 155. 
 7198. "؟0رمور' ظعم 1طتلطب» اظا- فنا 111و

.450 

 7199, "نرصصقا ظعم 1كيتلطع عض

 [1-81ههطقتا 117,

7. 

"00201 



 ]اذ 012

 7240. ةادتخ "9صعخس 81ثدخ 8عم فذ ظا-
 3[ععاطللا 117, 5.

 7241. 1طص معتم ان. 5 ءعرعا- عل لأم خطانا

 سصعاجخمتم 811هزججسصس ع0 8عم 7ة5ةلاه'

 72/42. مدور ؟. مط ]عةفترم 151- [ةفدم

 عم ىخلجرت ل.

 7243. 0نخمص 8عم فةعطو
 ا

 7244. 1اطم-عا هدخلطت ؟؟. 1طص-عالهمعلطت.

 72445. "011 ظدط- ذطتضفتا 111و 295. 17و

 255. 541. 1” 389. 71و 596 ع٠

 7240. 0م علا .٠7 5هل1-عل-لآم 1[ةلجسات ل

 عم خطأ 8ءام» 8[هزجمصسست عل - عا 5د7ئ-عل-لأد

 11هابجست تعمل ظعحد "فطل-عم-مولطجتسمس ل عا 5زئةز-
 ءهل-لأ1م ىطان'اطاطعمذ 81دطصسا4ن0 8عم خاطآ 8ءآئ“

 7247. 0105زان5 الو

 7248. "0855 8ع عج هادعزر" 7, 640.

 7249. "روذمآ ؟. 0اطصقص 8عص 'فطلح
 ةالقط 1-1:1؟عاأؤأ.

 7250. 05ةرت2 آو 6.

 7251. 05نصو ظعم - ءاجفتتاط آلك1آطوص

,1711 
 7252. 05ذرو ظعصم 1[هم]1102 >>. ةطاث'اح

050 01012311 

 7253. 05ذم2 عم الطن 5ط10 8عم

 ماك مفمت 11, 191. 9711,
 7254. ]طم "درتع 7. ةىطنئالجهمهدم "فلك

 طعم 11ص.

 7255. "0 5طعط لجأ 2ق0عط د. 16م-عا هداطقطقلك

 .١ 5عووتل 1طعةطتسم 8عم 5-85عووتتل "ةطلحعاح
 طقوم

 7250. 1م خطأ 0همحنم ان. خطا 530 ةطلح
 جالدط ظعح 11هايحصتص علم [ظعم 81طوتملاهطل.

 7257. 0ومحتكطعم] ؟. 0)813-علحل1م ىاناث'ا-

 دال ة1هزججسنمت عل ظعدح ج04

 7258. 05130-571 ؟. مطاث 1كطقلع [آطةطتسم

 8عر 101110

 8و - 5011 عمت

 ها

 7259. 05اطةصع5و الو 0

 7260. 0هناث 111,
 7261. 0!ةنت0 197,

 7262. "0امجوو 1٠١( "ةخينجد) طعم 5354 ظا-

 فتنلأ 11, 50
 7263. ]طم 0ا[ة7جي72 ١ 1م ه3

 ىةاطاث 013 1104

 7223. خطت "0رمدت' ةلجصعل 8عمص "ةاطق-

 هللقط 8عم ؟؟ةلئاط 84 - 7؟هلدسمماكت اظا- خد لهلاتكأ

510 ,111 
 7224. ماك 0مددت' خلجست عل 8عد 11017820-

 عل يا - [عددإدلا 8ظاحك ملهلتذ] , الاتى 1طم-ع0-

 لعمنذز لزءاتك 111, 0.

 7225. كات "©طحدت» ةلجصعل ظعم "قنا

 (01. "ةاطل-ءادصعات]) ظاح]آذططألا آو 7

 7220. خلطت "0مدقتن ظعم 6اطتوخلاط 7و
 7257. مان "0 مدح» 11هزجهمد 260 8عم فاد0-

 ءا-ةطأل 7-82ةلطتنل 11-11هةهضتق , 150 ©610-
 اذصت د5. 5ةلجنا 'ائانهن اعط لأعاتتك 1, 290. 11و

5 :10062 :44571551093 :14/441325 117 :595 

0 550 4707 10 157 1514 1257 

4 7115 .510 .388 
 7228. خطت مدد 81هلجورست 2ع0 ظعصح آلاثح

 دل ظاحلكتمس01 1, 188. 11, 141. 140. 111,

7711, 656. 7. 
 7229. ىلا "ردو" 0اطصخم 8عص 11012312-

 رحعل ظعم ماجسصعل , ناعم ؟؟زكعنس (1؟؟ةعاكذم 7)

 لزعاتد 11, 601. 711, 8.

 7230. خا 0صحون» 0 طصخقمس ظعص 1101313-

 ممع0 اظئا-81تادلجبت (هل. ظا-11ةل12) 7و

 7231. ثا 0مدقع (21. معنمءاندص فلا
 '"ةستت) كةلئاج ظعص 15]طجُن]ع 81- لعملا 8-81ةكا
 آر, 146. 11, 439. 111, 639. 30#, 831.2 116.

 163. 451. 71و 8.

 7232. "مؤرو 8عم ؟؟ءاطتصو 11-1151

 "الجو ىادث 8نكذه لنءادذ 11,

 7233. 0طمقمعو ظا- آل عصعما ان. 8عز0-علح

 لنم ىطت 1[هاججستت عل 0 مفنو 8عد ىاناناجهنكوصم

 "ذا.
 7234. "رقت ال. 5اطعصتد-علج لأم 0[1هلجهمت-

 مدعم 8عم 081.
 7285. ىلا 013993 11002-51ءاأ 1آ1آو

 72360. كطعزاعاطو 0ص مىةقزوتج» طاصأ طاح

 11361 ىطدت 8عامس ظعص ثانآ ©طقلتط فثلطسعلل

 ظعم 131ءرجنلع 8-581ةلجن0ل301 و

 7237. مص ءاتلعاقمكا 1.١ 05[18اناج- عل-لل0

 11نوداإولأت 8عم 51 عات5-ع0ل-1

 0288. ]طم 0محص 1[ع؟ةئنسص ل. 5ط عت ك-علح للص

 ه. 2عل»-عل- لزم ؟كدمدصم 8 عم-ءالوففتس ظكا- 10301.

 7239. مررت 1؟ع1ع0 .٠ "خان ل-عا-ةك19 عا عد

 [1موعزو - ما 8هوعزم ظعم 2تعزم- عا ةلطألللم.
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 7285. اطسقم ظعم 5310 180 - طة
54 ,111 

 7286. اطسخم 8!-'1ننآأ 1711,
 7287. "اطصسفس 117-1:1هلجل ءان 15-11 0: عم عال

05 ,571 
 7288. اطصسقم 1!عملا طعم الون ]عئا 8عمد

 ءاطموعتم ظعص ةطسوإملت اكاد [صسفلطت [71و
.9 .506 

2289 

111, 159. 
 7290. ىطثك 0اطسصخم ال. ةطاك "0اطسم

 1ةسصحتا ظعص 81هزجحستعل 8عم ةابس عل

 7291. ىثطتل 0اطصسختس ةستتت 8عط 821ج

 كاد1ةطئاق 1, 205. 11, 81. 311. 111, 121. 2.

.44 ,7 .319 .109 ,197 .482 .391 .353 .270 

 52. 111. 115. 148. 413. 771, 361. 380. 71و
.0 .252/2 

 7292. خانات 0اطصقت 8عءاعع عد 810طآجقلتح

 ددعل, لانلجو ا1- 8[ةعامأ 01 ءاانخ 11, 303. 4

7 .188 .1106 .101 .50 ,797 .246 .205 ,197 
711155 

 7293. ىلا "0اطسصخم 1:0 - طاسعدالخا آو

.610 ,7711 .69 .00 882.37 
 729/4. مخاد 0اطصسخم 15مدد11 8ع 11017312-

 عل ظعح خابسعل اكا-1ه؟دطقصآ 1, 430. 111, 8.

 7295. ماا 0اطصسخمص 1ظ81-1ةعاطتا7] آو 9

 7290. ثلددك اطلت 85 - 5ةطائصت ظص -

 ا815ةنطانتأ 1و

 7297. ىطأث اطسخم 53504 ظعم [[ةفانتس

 مافات 711, 7
 7298. 4طن 0اطصسخمس 5310 ظعض 31017ج3127-

 معلن ما آعمت محك ةصتر 11م 1طط-عاه0030 لن ءاننو

.5 ,11 

 7299. ىطلت '0ططصسصخم 52350 عم 8101:312-

 ردع0 5-18:5وردلعموأل, ءمماست عاز ودع [11-81ةدتتتنلل"

 60عرمز219ا115 آو

 7300. ىةاططان 0اطسصخس ظ؟!-اتةطصقص 0381 7577و

7 ,711 .017 

 0اطصتخم 8عم اتنمانك 61-11 ةلطاتتمآ

 7301. 0اطسصخقمس2ةلعط 2. ةطصتعل 1ةناد
 181 عم 01

 7809. ةطعتلتط 0اطصخسأ 19, 407. 71,
.822 

 7303. 01عل5 [ طعم فلآز ظ1- [عسسوستما

20 ,117 
150 

11055 "01 

 7264. "01131 ال٠. ةطات'ئلت ه5" 0

 طعم "ةانل-عادز ءادادؤ“.

 7205. 5تاإذص "0اطسفساعءطقص آلكو

 72060. 5ءوجون0 0اطسصخس اناعد01 11, 0
 - ط7

 01. ةليسعل '[ةنط عملا

 0267. "0 طسخص ظعص فطلهللقط 11-]؟عاتدأ
 17-81نكام , "مناجم 11- 0منصا لزءانتك 111و 50.

.05 .594 ,7371 .557.558 .542 .521 ,1797 
7 ,7711 

 7208. "0 طصقص عمد ءةطلح عاد عاتاع اظاح

 ركسسلا هادلطلو 11, 88. 548. 111, 7. 19و 1
“371,170 

 7269. 0الطسصخس ظعحص ةلخص (آككطقلا!ه) آو
 77. 257. 453. 111, 154. 17و

 7270. 0 (طصسصخص عد خلك 8عد 810]جهتت-
 1260 ظودطحكا1ت321 [71و 7.

 7271. 5عيجي710 0اطسخقس اظا-ختطةمؤتتا 11و
1 711 .407 

 7272. '0اطسخمس آ8|-8 اان ]11062 5

0 ,111 

 7273. 0 اطسخسص 1لعاد 771, 554.

 7274. 5عءو710 "0 الطسقمس 1؟!عملأ 8ع 1”تالبح

 ةلاقط اكا-]ءال عا 171, 507. 508. 0.

 7275. "0اطصسصخص اظا- !”هانئابت 11و 4.

 7276. 0اطسخمص ©هاتمناأا1 ظ؟عملتب نعم
 181[ءاعانشادآ لزءانتك آو 55.

 7277. ؟0اطسخسمس ظعص [15اعملعضمةفطق 11و
.130 

 7278. 0اطسخم آظا-آكهداعاأما 11آ1آ[)

 7279. ؟0اطصخس عم 11هطجمسات عل 11-

 طقس ءاكلأ آ1, 47

 7280. 0اطسخس عم 113))] 110ه]لبقساتت عل
 ظا-11هرتعجلا 370 2

 7281. 0اطسخمص 1ظ[عملا ظعم ة5طعتاكل ءاد
 اكاذص 81هزطمسسعل0 اضم لعاط 1987و

 7282. ؟راطس4م 8 عص 1[هطمستت7 ع0 121-

 ست , ؟ن1عم 8:نلئجطاطتمس2ة0ءاذ لتعاتك 1و

400 

 72883. طرت ظ8عص "0صقلا 81 - [ماتك

81 ,111 
 7284. 0طسصخم 8ع 8عانأو اخت لقاانكأ

 آ17,١ 40.
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 7325. ط11230ءاح 81هزجبجسات عل 5ةلجنان [ة!عد-

0257 14 01 

 7326. طاان5 (819897 سومب) "و 472.
 7827. مادام (11ةلتص) آو 54. 72. 81. 425.
 11, 311. 605. 111, 58. 91. 96. 128. 37و 60.

 109. 142. 372. ةي4. 7971, 391. 1711, 8.
 7328. طاتنمتان5 11و. 48. 111و 593. 7”و 9.

.5 .758 .645 ,1711 

 7329. طماعسمم (1”ةالسصحتس تح 1! مراتص) 17و

388. 589. 7711, 820. 2 
 7330. 0]وانان5 19, 29.

 733831. طمرضمطوتانك 1عضانك 11و 5. آل

 96 طلع. 97. 619. 7. 30. 6ةععاتك آلآ, 7

 73382. طصمعاد5د طاولمصتعتك الو 06. الآلو

 لإ 4.

 78333. [01ءصتوعاتك 0131101115 آو 71.

.0 .399 ,111 .602 .496 .511 .288 ,1[ .198 

 17و. 60127952 29856 4722 511 5412 م ا

.59 ,5711 

 7354. ط؟واطق عمود 1, 72. 111م 90 7

 401. "7. 104. 169. 280. الآلر 13. 257 (انطانك

 ءريع 5دا1مهرنهصأ5 015ءامانا]5). 337. 444

1 .7335 

 1101ج

 7380. لطم 8قطتإح 111, 7
 7337. 8230طدكك] ؟؟. ؟؟كطملتا ظعص 310:]110-

 نعل [اضا- [مضسصقما]
 78338. 8001 - عل - لثد 111,

 7339. 182011 - ع0 - لدم خلجبست عل ظعم 81-

 اندا0 15 - 5كدصقتعءقمل1, انا1150 1ظ1- 5ةكدؤط لل-

 هاند 771, ةانة.
 7340. 183011-عل-للم خطت 8عءاكع ا]طص ةطح

 ردعل معممو ةطدعلمد ظعم 2هْمتم (8عد 23-
 ودم 7) اظن - 7عط101 17و 231. 71185 9.

 7341. 830ط1- ع0- لص ا81- 8ه]ططقسا 17و

.482 

 7342. 83011[1- ع0 - لأ» خطا 8ةصننل 110-

 اجوصتست عل معمم مقةلجرمعل ظعص ططتوةع عل - لام

 51 - 31عاما 37, 255

 7. ةطاثئاطجحددم خلأ 8عم

 0ع 1116

 7304. 01ءعز5 ظعم (7) ظعطقللع ظا-110521

 111, 21 (0ءنودطشط) 7 777 227. 711, 2.
 7305. 01عزؤ 81-آكةرتص] 71ص 11.

 7300. 01 عزك عد 81ه]زجهسس عل 0-18 لستات,

 ؟اعم ؟؟ءزوأ لتعاسد 111, 201. 227. 320. 17و

42 ,7711 .578 .499 .186 ,771 .491 

 ا[.

 7507. طةرتمم5 ال. 05.

 7308. طحسااتك ةصالتمءادع2515 آ1و 77. 8.

 7309. طةفاطق ءاعاطأ 18:1-اكعادذسأ لاو

 7310. طةجعملعا 81هاججسحس عل ظعص 8ع

 يىردط 11هزبوسصمتعل عم ظئدنأ 181- 20ه]عطقتتب

 "ناعم 811 810هلجج11ع0 ل1 ءاتتك "7و, 4.

 7311. عز ععقمط, 180 ط حط اطططتجفلع «0800-

 رتامقأاتك آو 69“.

 7312. 810113 طءعموتع ظرح- ةننصاأ 11و 12.

.458 .456 ,111 
 7313. 2ءعجلعتلا 0. 1”ةلعطض ءاحتداذص "فلآ

 ظعم 81هزيمصت7 عل - عا 530 -عاتتدافسص ةطاثنا-

 واتم (31. خاطاث'ا وهدم 11هزج حست عل ظعم 110هلجممست-

120. 

 7314. ططتلتساتك 17و, 126. 711, 2

 7815. ططتاتمرمانع ظسسصت ةعان5 اتاحظ عمصسف [11و

7 ,7711 .470 
 7316. ططتامد 1و 1

 7317. طل 81ةليصلاا 0 5-18:5 5011 18!-180ع-

 مما 71, 29.

 7318. طلع 8[هايهستصت عل, 15م اها - ةمسصت

 ةممعءااوانك 1و 205. 7آو 7.

 7319. طخ 11هطحس1ع0 11 - ظعطقوتات 71و

160 

 7320. طاع 81هاجحمصحتص عل ظعم آ[عهأطد-علحلتم
 افا -آعكطموبه جونا 81و 0.

 7321. طز 11ه]زج حصدت عل ظعصم 111353 11-8 1-

 دعا, ؟اناىم 1141 1220151 ( ©1015 علندأز لذ ءاتتك 11و ان.
 7322. طا 8[ه]جحصح77ع0 2862 آطتكاتأك ظاح

 مما عسا 11, 278. 197, 0.

 7223. طا 11هاندسست عمل 8ع تكاتك 81-

 [عومستسا اظا- ظعععات 71, 107.

 7324. طا 8عوتأ5ذ 8عص- ءاطقُيَز 81هلججس-

 2ع0 ]آو
 .0١ ةلطسبل ظعم ةطسعل اا - [خدعفسدمأ-



1 

 7338. اكهلط17-عل-ل1م عم - للادةطانتت 17و

08 ,571 .164 
 7359. 8جلاطت-عل-ل1م اكر'- 8قتجات] (ةل. ظن

 [ملاجواطأ) 1917, 8.

 73500. ملط -عل-للص 501 ءاسقم

 دما هلا عر» اظ1- 1111 11و

 7361. 1 ملطت-عل-ل1م 1نئكسك ظعص ةانآ'الانإل

 (ةا. تلدز'اادالأ) ظ150051-1 17و 8.
 01 [كملطت - هل - لكم 31هطدستسعل ظعم اللسخسلب ننس

 1عععولسملل عوف ١10 عانت.

 7802. 1طن 8قهلذع 7. ]طم - تك

 7308. 8قل ' ظعص [1هدععت» 111, 280. الآآر

 8 عرو - ءا-

.2 

 7304. 84065 5. خانات ]عةدزس فاطل-ءا-اع عاش

 8عور 0.

 73605. 8قعاطنات ي1-1ةاؤطغصا ال. خاطنئالعقح

 دز ؟[هوعتد 8ع 81ه]جهتتلت لع

 73006. 8ملابس عءاهلاهط ظدد كزصل1 7, 5

.1325 

 7307. ظملسا 7. 31هلبجسد رت عل انا ءاللأ

 7308. 18ملست] فالح عم-”ةطتساطعاك, 150

 [[تاندماطت2ة0عاط للعات5 الآو

 7309. ]طم 8قطخععتط 5. 8ظفطنععلط (18ةح

 طقجمط) دن. خطت الكيتط لهطقلع 8ع 1طصةلطأللل

 7370. 2351 7. نادك فلطلولاولط 810هلجهنت»

 رتعل طعم 8110هزيبهتات ؟0.

 7371. 831 1015 7, 806. الآ1و
 7372. 8ملطخقما لو 596. 11, 6.

 01 2نسدز ذم

 7873. ]طم 8هليتائد (5ع010-علح لد تادات'اطع

 اطعصخ 31دططساتل ظعصح "صح 8عم 10

 كداب - كاطعتاطخصآأ) 1, 247. 17و 321. 419. 6

 8, 230. 510. 7371و 261. 5711و 1
 78374. 18مل 5. 8مانمجولا (هل. 8مظمسصلل]

 .٠ 8هداتتم - ءل- لتم ىادث 1ةاجختع 1طتةطخص طعم

371 

 م1

 7375. ىلا 101:55 11و 4.

 7370. 83030 طؤص عم "قةاحل-عاددتت هلبفأن

 رظر - ؟[جوجبا ع - [8يئلتأ], الن150 ظعطتقطات (ةل.

 8تطتوطات) لتعامك 11, 609. 111, 268. 19,
.8 ,7711 .518 ,31771 

 7377. 18دسصقلاطخم طعم 810هلججصت عل 1 عض

 كماعتستم اقا- معو, ؟ناعم 5هكلأ لزعاسك 111

.19 ,197 .405 .283 

 [50111-تل-ل1م 01007

 78343. [ضهلانآ - ءل- لد ؟[هعدص عض 310-

 ابهسال عل اكو - كةعاتقسأ آر 247 طلو. آ1ر 62. 8.

 5937. 045: 11,159. 160. 189: 191. 17و

 81. 84. 94. 119. 179. 407. 7و 45. 47.

911 0 1 547107 205 154 :110 

 388. 7711, 648. د.
 01. ةكطئئااطلطا المكمم ظعم 8لم]جمسس عل

 7344. ظملاتت- عل- لنص 1انتنطتت ظعم لذك

 نع ظكا- !رتطألا ”1و, 1.

 7345. 8حلطت -عل-لأد 1طرةطتسس 8عس 50ه]عزح

 مقص ظا- [دسمكلا كم د ظشضلا اظا- ة1ةصاتلبا 11و

1010 ,3971 .508 
 7346. 8جلط1-عل-لام ىلحت 1هططنلع [انا"تطتس

 طعم 11[هطجهسات عل اظإ - 1هاطعر“ ظا- 8[ءاعلكأ 11و

 287. 111, 574. 17و 7
 7847. 8قهلطلت- عل - لح

 [1هوعزرد 181 - 8ءان .0 ,1١

 78348. 8هلطت1-عل-لآص ىئات'الءاطعتم 1[ةصقكل

 ظعص آلتكاسأ آظا- [د2 8101 1و 287 انأؤ.

 7349. ظهحلاطت - عل- لام كا - [؟طم ةضعتطلا
5 177 

 7350. 1830111 - عل - لتم 31هلبجرت صن عل ظعص

 'ما1 8وطع ةطقإتطا 187, 4.

 7351. 8ةلط] - عل - لأص 181هطججسا١7 ع0 8 عد

 ءاطجوكوص اظا- هداعرةلط501 17و 5. 7و 7. 71و
000 

 78352. 1530ط1] - عل - لتس 131ه]جبورتن2ع0 862-

 ءاطهوعتم 11- 8[ن5عاللا .١" ىاات'ا]ج وعدم 1101ج جتتت-

 11م0 عم - ءا]جم دعا.

 783583. 820111 - عل - لأم 110هلبجساات عل عم

 11هلجورت 3ع 171, 20.

 7ة54. 18مجلطت- عل- لثص 81هزجوستا7ع0 ظعص

 31[هزججسس عل 1ظ1- 6طممتل ها- "خسنت آو, 2

9 ,11" .613 .533 .400 ,11 .372 .240 

 78355. 820طق - عل - لأم [11هطمست عل 8ع

 31هزججسص ءلز اف5-كءمولءطعأ الو 431. 432. 3.
 735. 130ط1 - عل - لأم 831هابحصسا7 ع0 8عم

 التان 120051-181 ه. ظا1- 01:300[8ء5نأ, كلم

 1انص مىانا'الاتإ!؟ (هل. 1اطص ىطآ'اادإ1[) لتنعءااتك آو

.7 ,7711 .043 ,11 .481 .251 
 01, 8ملطت -ءلعلتم ا>نكسا' ظعم ةطت'لادإ“

 7357. 8هل01:1- عءل- لزص عت نكات 8ا-

 8101عج00عدز ان. 8 هلق - عل - لام 11[هلجبجسات عل 8ع

 آلانقان

 ماد ]عةعتست عم
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 7398. 8321 فطل- ءا-1دن[ ظفعمل1 <11
 552.6 .٠

 7399. 8عاآ*

 طعم 50هاعاسصخم»

 7400. 8عانأ“ 7و
 7401. 8عادآ' عد ثخصقك 11و 334.

 ىانا 8[نزجمس عل 8عاتا“

 00 تآ م

 7402. 8عاآ* ظعم 815 لنص 111, 0.

 7403. 1عاآأ* ظعم هوطألب (5هطعناطج7) آو
 80. 111, 28. "11و,

 7404. خلاد“ ءانآ* 5هزءزصقص ظعص "ةاتل-

 هلادط ظعم ؟فطل - عع - ملبسصسقم 81- ؟ةلئانةكأ 17,
.204 

 7405. ةطان'ننعاتأ* 5هاعاصخت 8عن 15

 اا - خدط هتتأ 182 - 7هادعنل1 111, 5.

 7406. هىاطات'صععاطأ* 5هاءاسصخم 82عم
 81- 1عاذك 1, 388. 7و, 9.

 7407. ةتاطاث'صعطأ* 5هاعاطخم [85 - ةءانات]
 هل - [عطهإلا» 197, 2

 7408. ىطاتثتععاتأ* اكد - 2ةطتتسأ 7. 86
 7409. ]طم ىاطآ'صنعطآ“ 7. 4مطنناطمدعتم "0-

 طء1لدلاهلطل ظعح خاج عل.

 7410. 8عااه ظعص 81ةلئاع 11, 595.
 7411. ةطت 1عطآط 11ةلجاجقهتكعتط كه. 11ةلجح

 طنوما كا - [ة[وطقمنا 11, 608. 7711, 3.

 7412. 8عطآ 1 ممعاه "لو 17.

 7413. ظعطاتا اكا - [عنماطزا 111, 4.

 7414. ]1ط- ءانعلل30 7. كطتطقل - ءل- لثد

 مادا هطانذك ةطسدعل ظعم ىاطأآ 8ءامع 8عص 810-
.1111110 

 7415. 1اطص- عتنعالخ آلكو 58.

 7416. 8عال- علد لثص 197, 0

 7417. 8عاأ- عل- لزص 81- لعطعل] (ه]1. ها

 1داعاتأ) ]1و

 7418. 8ع[ 7871و
 7419. 8عالجل 111,

 7420. كات عءلطخم 81هلبحسصت عل 8عص ةلبع

 عل 81 - ظلصتصسأ ظا - 1[[ط0137عماتا 1و 4

 (قيوزمبلا كح قاريلا): 192 119 :١258.2720277
7 .254.366 ,111 .608 .429 .385 .324 .288 

 508. 11, 80. 180. 501. الو 33.62. 110. 4

 380. 435. "1, 55 (نطأ م عم ءرنةسفطتت عل عد

 81هلجحد نعل منو 81هططحستمع0 ظعص فلس عل

 1ععااتتل).

 آاطمو 8مس 0 طم 1103

 78378. اند 8حضصمحلطخم ا. 8ععالاوان 110-

 ويست عل ظعم ظمصحلاطلقم - ءا خطت "ةطل-

 حالقط 18[هابوسصمص عل ظعم 8م 0طقش.

 7379. 18ج 201ةم2ة0عط 81[هزجهسدست عل طاح

 سلات 11,
 7380. ظقضاطم70071 ال. خطت 1101ج ه1

 رضا - [[خدوم 8عم ؟كطل- عرن- ليسقط

 7381. ظفصا 8[هابحصص علم ةئانخ 1لكآو 2.

 7382. 8قمسأ] 2. [عءطعت -عل-لآ3ص ظعص فليح

 عل 8عم ؟ىلإ - عا هاطتطقات-عل-لتد ئطسعملل

 معمر 1[1ه5ءزرن ظعص 1[1جكدص عم ملواذط.

 7383. 8هصتت1 آلآ,

 -دو4. 8مستأ 8[هابوصتسعل 1ظ[عمل1 اةا-

 ]1من دوج عا 71و
 7385. 8قك صا ل. 122-عل-لآتص ةطتت 816-

 طحسعل فماطل-عم-معججنلع ظعح 8ن21عةللهطم

 7386. 8مكاذم ظعم آلدتئتاط عم فطل-

 حالوط 8عص "ةانل- عع- مملجسوم 180 - طا ععطلتك
,9711 .372 ,197 .408 .383 ,111 

 7387. ظمأ آآ1و 7
 7358. 8معسلأ خطرت عل ظاعملا 81- آت ل1

040 171 
 7389. 8مدأتا ظعم 5ةلئلج لا - ظالتصسأ 17و

.3505 

 73890. خطا ظحاناب "ا5خ ها - 8 عنعسأ 11و
05 ,711 .1537 

 7891. خطانخمساب "اعن 8عم 316530 1:0-

 م ءاقجبأ 7, 476. 71و, 7
 7392. خطت حساب كم - ا8لعردأ (015ءأرانح

 انذ) تطاق الندانلا# "لو

 7393. ةطتت' تدساج 5 - 5ةلطآ 111. 619.

 73594. خطت ظحاساع ةلجرسم عل ظعم 1101802-

 ملعل عم ظعاح» 8ا- ةنمدذما 11و 4

 7395. ]طم - عمتتكعمل1 ال. فاطاثئاطمودعتم

 ةملبررعل 8عد ؟ةلبججذب

 7390. 82321 ال. ةطت 58عاحس 81هلجهستت عل

 8مم 7201:3041 - عا هلكت" عل - للم 81هلجهنات-

 ردعل ظعم ” 0رمورت - ما خان [جالج 5هاعتمت 8عص

 يووناط -ح ما 85هوذس - عل- ل133 شلأ 8ظعص فلبع

 رررعل - عا ةطعرسو - ءل- لأم 8101ج نمتت عل 8عم

 فمانآ 8ءاكع 11ج ه١

 7397. 8ذمأ ظاعمل1240عءاد "فانل- عن - ءةلبح

 مدح كدا اظ[عمل1 آ[آو, 538. 2.



 0 كلمت

 7440. 8عوداتأل- عل - لزم 3[ه]جحصدات عل 8عم

 ة1لماطحسات عل ظعص ؟ىلطل-عادز ءازا اتا - "9مددن آكاح

 ظوللطت ةعضاطور, داعم ظا- ؟؟هنسؤب لتعاسك آو

 1455 25371117 2507 ركل 247 77 117 00

2210 

 7441. 1 عوداتال - ءلع لتس 181هزدجهسصعل 180-

 ا815ةطانتا 7 7١
 74/42. 18 عودا ل-عل-لتم "نموت اظعم اةصهأل

 ظعم 1165510 81- 1ةياجأ 1987 و 339. 71و, 7

 7443. 18عداط]آ0- عل- لام خطاك 5050 ظعم

 اهني 181 - 1[ءوزلجت 5. كم - 8همدنةصاأ 11- 10051

1117112 11715201 
 7444. 1عداط]ل - عل - لزم أح 8عواط1ل1 اكا-

 117ءاقر١ 197 و 7
 74/45. 1طص 8عوداتلع 7. خان 'ةذلآ طا [[ة-

 هوص 8عم 8عدوطللا

 11 .١ 1عدات] .7440

 74/47. 8عددؤست .٠ كطتطقات - عل - لأم خاناث'ا-

 ةهططقم تايرصعل 8عم خطأ 8ءاد» 11-181همن ةلكلأ

 7448. 8عصسفسا 111و 281. 17و 212.

 آرعموبا واد 17و 0.

 7449. ظععتس .٠ كلان ئالجودوص طعام 8عص

 810١

 7450. ظععتم 8ظعم ةلجسصعل 81- ؟8ز18ل1 37و

.111 

 7451. 1طم ظععام 7. 1ةلجا- ءل- لم 110-

 اجه عل 8 عم-عءالجموعتن اا - وس ولك

 7452. 81013 - عل - للص 1810ه]لججرتت 0160 طعم

 خان ظعم 11ه]جهسصا>ت عل 17و
 061. ؟ىلآأ 8قعم 81هطحسسعال 1 - ظنسن.

 7453. 810طخحذص 1كطقا1او آو

 7454. 1ص 8نلطححذم ا. خطات'ااججددم "خال

 عم 8نلطخععةص - عا مطل اآلدلجوت 110 131174

 معد 1

 7455. ]ادم - ا

 مطمت عل 8عر 0

 7456. 1ادم- تتتاذأ 11و

 7457. 11عادهلصحاتسا 5. 8لعاطتلهصلات 01 .٠ .آ1ع-

 اذل- عل - لزم خاج 8عاجع 18 - 8لعاط هل ماتا.

 7458. 18و30 معرس. 111, 227. 871, 5.
 7459. 18330طق اندع. ام. 1[هلجمتس نعل 8ع

 اناا ل

 7400. 80م الصت ا. كاطتطقتططت - عل - للم ةطت

 لدتمس خليستعل ظعم كتكات“

 .٠ ةءزسد - «0 - لام

 خط 1109

 7421. ىطدتت"عز3 0[3ه]ج دست عل ظعص خليرس

 8ىومد-عمععاأ* ظا- 0ةدكمصا 1797و 540. 7و
 7422. ىاح [عز3 [11هزجهسصعل] ظعص آد

 لوك عتط 11, 105. 11و

 7423. [آعزعاد 1]طص ثطسعل 17. 0

 742/4. ]طم 8 عز عاد ؟؟. 7 عزص- عل لآ خاحتنا ؟هنندز

 قطل - ءرع- مةطسمم عم خلبسعل 1 - 31

 7425. 18عزءاد2ةلعط مطسعل ظ؟عدل1 71
.222 

 7420. 11عا1221 ؟". 1

 7427. ىكطاث 8عدط80ل ةلجرتع0 عد 110-

 طمس علل كا - خلكطعتاععات , [020:1!علطختا طمصما-

 8عع ءمىمماطأههلتتك] 11و 105. 111,

 7428. 18عداطآ0 11و 60.

 7429. 1آعدطلل فطجسصتعل 8عم "خلت اظ1-آع
 لطن ظا- 1عقلتدل (هل. ظا-آعذلل) 111, 281. 39 1

8 37711 .78 
 7430. 1آ1طصد 8عداط10 7. 31ه]جتطاط - ءل- لثم

 مط ةطلولادل 3810]جبجسص7ت عل 8ع "01.

 7431. 1اطم-عمتعوطلل 111, 350. 2
 7482. 18 عداط10-عل-ل1د خلطات' دلال خطجسعل

 ظعد ىطأ 5510 ظ1- 1[عئاذو01 7 2
 7433. آكطمزج 8عدط]1ل-عل-لتص ه0 ط ولاول

 [ظوم ىطانااعطعأع 8عد فلك كا عصلفصأ], 10
 عمد 8ظعفاتالأ لتعاسم 11, 3062. 509. 511. 71و

000 

 7434. 1ع5دات10- ع0 - لذص خطت 1آ1جل5 "متون
 ظعم آذصحتا ظعم 31ءوذن0 ظ1- 1ةضات 71و

 7485. 11عداتتل-علح لثص ةطاتئاطمكدم ؟"ةطجت

 ظعم ىلا 8ظعم "ةطلملادط اظا- "ةازقس» 151- 0رم ءعبأ
 ها-[خمرتعوات ظا- 81و[ 11, 239. 597 (خطتن']0-

 ةءام 7. 111, 117. 17و. 321. 551. 711,

 743060. 8عدا1ل-عل-للم 1ةصمأل عم 81دطع

 رات 0 عم 11هزججستت عل 1:1 - [؟عرلعرتأ 197, 7

 7437. 18510 - ع0 - لثم خطت د15 310-

 طحصات عل عج ملت 8عم كطم كنا 8ا1- 114 ءم-

 لعرمصا 1و, 269. 17, 439. ”و 0

 7438. 18 عواط1ل - عل - للم خلطات 11[هصوتس" 8م
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151 * 

1203 5001 

 7579. 5301 ظض-طحتصتا 110111 11-جم3

 كو ؟لدلاقط 8عم "هذ

 7580. 5501 8عم 1ةزاطواع 971, 20. 155.
60 

 7581. 8310115 5301 8! !هكحأا 1, 8.

 7382. كة 111, 289.
 7588. 5ةلثاع ظا- تسلم 1و 200.
 7584. 5ةفثاع ظا-آكاذسأ 7971, 7

 7585. 50011 81هزجهسصصعل 8عص 'خلأ 85[1-
 كةلملمأ 197, 10

 75906. 5ةلن]ع ظعص ظنكانآ 1111و

 7587. كادت 53011 8عم-عالج هدوم [!!-[ةلدعا

01 377 
 7588. 1آاده تطأ 583011 7. هطائ'العفماس

 "ةادل- عم-دطجسصحمس ظعص فلك

 7589. 5ةلزلعأ ظا-اكاذمأ .٠ 8[هلجصتا10 8عم-
 ءاطموعتس اكا-خ1لطقلا.

 7590. [85- 530م ه5. 5230 - عل - لم 1ظ؟ةطع
 كطعاتل 1. 8هعطقم-عادتسمل 5 "مدحت" 8عد كةلطل-

 6ءا- 2

 7591. 530م ظا-[ةضص]0 11و

 7592. 500 ءا- ةلفلطتا ". 0)813-عل-ل أم

 ىاطتت 381هاجوسص7ت عل ا 1عخعتست 8عم-ءااجمودعتم اع

 1[ قلعت

 7593. 1110 5ة0- عل- لثص 7. ثاداث 251
 11هزبهرن12ع0 [1ةدط- ك1

 75و4. 530-عل-لذص ئثطتت فاططلوللوط 3110-

 بمس عل ظعم "ةطل-ةر»-:ةلييسدس 150 - طل ءةاتآت

.1 ,111 
 7595. 5200-عل-لنم خطت ؟ةلطلحلادلط 110-

 ريمص مت عل ظعم [ادمذطتصست 50-15هاعصا اضا-11همقكاا

569 377 
 7590. 5230 -علح لد كاد خطأ و علا 111, 520.

 7597. 520-عل-لكد "شلت ظا-1ةهطقصت [1,
 7598. 530-ءلح لأم "فلآ عم [ه]لجبهرساتت 0

 اطعم 122-غل-ل1م ظادخ ل2 معا 580-طنصح عودطلعا 187,

210 

 7599. 530-عل-لآم اتا- عانت 11و 0

 7000. 530 -عل-ل1م 1[ آكنص عكا 1. 5 لر-

 ءلد-لأم ىطن'اسع لآ 81هزيجصتص عل عم 1ةطجقلع

 7601. 5حج0-علحل1م ةادانئاسعتذلأ 1101ج نلتل-
 رحعل ظعح [ذاجقلع [8عم 01هانهصحصمح عل] 1ظ1-81كنص ءاكأ

 11 ت00. 4252 1 85067 17 1178.3315

 500. 111, 4839. 457. 1197, 26. 82. 384 انا.



 لان

 70483. ؟ةلينط ظكحصنا ا. اظا-21انلع اع ن-
 ىد3:ع0 "ارطصخل-عل-للم 1ةرصدأا 8ظعم فلل

 7644. الدم - عيدؤلجتط ؟. 5طتطقلن - عل- لثم
 قطا هططقم مطسعل عم كطعمء(-عل- لأم 110-

110 

 7045. آم 5ةلطئط-ءوودلفا ]آر 158. 1711و
05 

 7046. كوطا ظعد فانلهلاقط 111, 2

 7047. كوط] 8عص فطلهلاوط 81 - نكاعتت
.303 ,17 

 7048. كوطل (نل. 5هطعتا) ظعص ظزوطع ةكاتنم-

 201115 1103عا15 9, 35. ؟1, 0. 11, 540.

 70649. كدوطا ظعم [1ةصئص 7, 8.

 7050. كدطا ظعص للدعم آ, 199.

 7051. كودطال ظعص 8ناندلكانا 7و 3.

 7052. كوطا 5-81عز عداقمآ] 2. 4طن ؟ةلنمن

 كوطا ظعد 1101ج ةحاتت ل

 7053. ىاث دوطا 111آو 7.

 7654. ثطلت كدطا ةلبرصول ظعم 3[ه]طجهس-

 120 آند - 72وان2 عدا, اناناعم 1طص-عا 1115 (مداتاتك :

 1طمحعإ ةقعحصعد) لتعاسدك آآ, 616. 111, 09.

 7655. هطث كوطل 53 ظعص ”آلهتجوجتت تاع
 11عوللجت 11, 311. 37 220. 50.

 7656. ثلاث 5دط] 8ا-آكةانذآ الو 145.

 7057. ةىطاث ددطا 81ةلاثس ءزاتكوانع 1215

.199 ,1 
 7658. ىطاث 5دطا 11-81ءولتاطجت 7. خطت 5ةلئا

 “1ون 8ءم المطبوخ 1-51[ءدثلجت
 7059. نط ذدطا 31هزجهستت عل 8عمص "فات

 ماده عركا 1, 286. 290. 1797, 97. 444. 1711و
.590 

 7000. خطت كوطا 5510 8عص "فطل-عا- 7

 اكم-ا111 7و 5

 7661. خطت كدطل 1ع20ءعزعصل ظعصم ةل1نطح

 نص لفم ظا-[كلورنعالا 11و 0

 7662. خطا كوطا 76-8:2ز]1]3 ”و 0.

 7063. كمطص ظعص ة[كهرند 111, 5.

 7664. كدطصت .١ 5عطق

 76065. كوطصت ال. مط 'ا]عةمتس ؟آج متن 8عم

 آل“

 76600. 1طص-عددؤذك ٠.١ 1ةز-عل-لزم فطن

 زجددوم "فلآ ظعم ثمز عاد.

 7667. 5ةنان 1-8 عابسمأ, طمصم“ عع 8[! نكافح

 ؟100لعطقم ءمعممصتتصحاانق 111, 290. "71,

 ]اذن 52 ل 004

 7020. لطص ةدكلشم 11و
 7021. خىطاث'5دولخ ة[مسنت» 8ءم فلا 7و

 7622. ةدلوعطقط 11, 65.
 7023. 5هكذجت1 51-585مئطا 111,

 7024. 52ة1عل1 .٠ 5هلفلب- عل-ل1م خطا
 اعطملاا ظعم ىتاعات

 7025. كل[ .٠7 8هوعنم !!-165
 7026. 5طزاعط 8و؟-كةلأ ؟. كهل عل-لزص اها

 110 عادا.

 7027. هذ 111, 20
028 

 !ا5 78 18,

 7029. كدكأ - عءل- لص "فطل- ءا- 5ههأ 8عم
 5هعرمتجف ظعم "خلك ظا-آ11111 11, 33. 34. 35.

.643 ,7711 .295 ,771 .5 ,397 .201 .214 ,111 
044 

 كولا ظعم الددزع, لم ل12 015 مانع

 7030. 511-عل-ل1م ظعم "فطل-ءا-]! عام
 ظعح ؟[هكدم اظظا-8نئلطعاكأ 171,

 7631. 5هل[-علحللم "ةطلحعا-دحتتصتتس 1ضا-

 8ديطلفلا 111, 363. 418. 37, 625.
 7632. كهل -علحلأص ثطصتعل 8عص "صدقت

117, 0 
 706383. كهق-ءل-لزم 80-11 عطالا 19, 105.

.53 .100 ,7171 
 7634. كدلت-ءعل-لتم اظا - ملعطأ (هلد انااا 7)

.18 ,111 
 01. 5هلك-ءلحلتم ؟ةطل- عا “دعتع ظعم 5ععمجتو 1ا-

1 

 7655. 5211-علحلآ1ج ظ1- [فمعصتنما 11-11ع-
 0عصدآ 111, 4

 76030. كةلل-علع لص 81-آكطمااةصت 11و 2

 7637. كهل - عءل- للم 8[دلجسا0ل 8عم خطأ

 ظعاحع 8[هطمستت عل كا - 0نم عكا 181- [عةمذلا ةء

 كا ملبن 1397, 37. 32! (0). 37, 428. 771, 0.
 7038. 5حلأ-عل-لزم خانت عىةطنتان 111,

 7039. 5211-عل-ل1م 81ه]لجهسس عل عم "فطل-

 ءةم-صمطتمب ظاح0ضصعتكأ اتا-[اذم0ل1 111, 412. 5.

.406 ,171 .347 ,197 .539 
 7640. ك5ةعطقصفلكا .١" كن عطصةلكأ.

 7041. 5دعطقماأ ٠١ 830طل-عل-لتم [وفدم
 طعم 101ج حرتنات ع0

 7042. 5ةلجنا» ؟. خكطن'العقماس اذدمأل 8م
1 



 ثاناكث 0

 174. 17و 324. 38. 508. 7و 38. 47. 49.

7 107 10292 162 :152 1427 :150 :108 

9 .380 .281 ,71 .574 .349 

 7098. : خط 5010 "مطل - عا - صعاتلط ظعم
 ىادآ 0 اطسخقس 810]ج مست علب [8م-15[1ةاداث1آ, 0

 را- كه كنكاتأ 5. لات 5510 لتعانتك آآظر 54. 7
 117, 44 طلو. 48. "7, 344. 7 .046 ,١711

 7094. اكا-8ةظقاع !25- كذت ' خلنا 5550 "فطل-

 ةرع- ؟ةلجستدت ظعص ثلج عل ]اند آلقصم5 15 - 5ة-

 لعأأ 81-8115 11, 105. 148. 111, 360. 9.

 177, 7(241). 244. 71, 422 (7). 9711و 652. 7.
7233 

 7095. تطل 5950 ؟خادل-عم-ةطسمم ظعص
 11ةصانم ظصم - [15ةطانت, 150 ]151 - 8[هاعالنءعااأ

 لزءاتتك 1, 140. 141. 117, 163. 8.

 76090. ىطل 523510 "ةطل-عم-:ةلجرممقم 8 علت

 81هابهصص عل ظاح6طق221 11, 558. 711, 4

 7097. ثاناك 53150 "قال -عم-ة]ايرسدقم 8عم

 181هزجهست عل اك1-10151 11, 107.

 7098. ةطاث 5310 ىكابسعل ظعص - ءايهكذلل
 (ةل. 8عم-عاطموعتم) اظإ- نمت, داعم [ءاطاذطقح عدل

 لاءاات5 1و 234. 17و. 4

 7099. نط 5250 كلابمتعل ظعم 1طعقطتس

 اح ة1نطصسنصا اتا-01ز5ر1 آو 231

 7700. ىادث 5350 ىايستعل ظعم [[طقلتل

 80لط- طاق“ 17و

 7701. كادت 5510 خلبرسن عل 8 عد 11ه اج هيصحنتت عل

 طعم ةلطجرتعل ا8ا-1[8ةلأض1 1و 230. 711, 9.

 7702. ثئادتث 5310 ةلجصتعل ظعص 11هطقس-

 ردعل 8و- هززدأ (ةل. 5-85ةزصزوت) 169_,1. 11, 40.

1 .507 ,3711 .00 37 
 7703. نات 5350 ةليسصنعل ظعم 81هطقصل-

 دعم ظعص 21730 اكا-6طقت#اأ, ؟دلعم لام - عامك

 1ناذآ1 لزءاتك 17و 4
 016 ةطت ' ةطلمتامط 8[هزردسسعل ظعس 1134.

 7704. خطا 55510 ظا- فاذجتا 71, 444.

 7705. ثكاتث 5350 فذلآ ظعم 11[هلب وصال عل

 ظا-]آعةلتط 111, 15.
 77006. ثطاث 5510 8ءطقلاس“ 11و,

 7707. ةىطت 58510 اكا-8ءرلن5 87و 23. 38.

 7708. كلت 5550 2ةكيل 8 عد -عاط قاطعا

 ظ(-1عصلخاتل 111و 173. 7711و 7.

 7709. ةطدت 55510 190-طزاطنئاقماأ آلو

 5ةلان 53 1

 7008. 5ةناط ظعص [[عمدصقتص آلآ 5.

 7009. 1ططص-ع5دةلان 7. ةانتكث 10

 1 ذطقمس 8ع 0

 7070. 5350 1397و 359. 7, 84.
 7071. 5350 ظعص تلجسعل 18! -خص ل5151 5.

 انا-1[تادلعأ 5, ظا-آعمر"تانآ 7. خطتئ'ا]عةفتس 5هلا

 8ع اجعل.

 7072. 5550 ظعرص خلجرسعل ا8-1321 7,
 7673. 5350 8عم 'ىللآ 85 - 5ةسصوسعةضلا

.1 ,179 .631 ,11 
 7074. 53150 ظعص 1ةستك ائ1- آءعططشص 7و

2800 

 7075. 5010 8ءردعا 111, 3.
 7070. 5550 8ظعم 18زطولمللحط 7. طا

 اروهوم 5310 8عصم 81ةاقلل نا

 7077. همك 8ل]وهطخسأ 111, 7
 70678. 5310 8عم لمطعز“» آآكو

 7079. 5550 51- 1؟ةععصتما 1111و 5

 7080. 5350 8عءم 81ةصوش اظا-آكطم ةكذصت
.3 ,111 .304 ,11 

 70681. 58350 طعم ة[هصداع ظا1- [؟ععصقمت

 (ةل. ظا][كسصفمست) آو 8.

 7082. 5350 8عص 01دصواتلا ظ- 8821 11و

009 

 7083. 5350 1310هلججسا!7علمةقطق و

 1عطتضت] ة5عاك2 1عءاعان] لاعانتق 11و
 7084. 5310 طظعص 181053 1:1- [هلعطآ 17و

242 

 7085. 50510 ظعص - ءارت05979عا> 0و 5.

 1711, 4١
 7680. 520510 5-1:5هض وص عوصلل 2. 5010 عم

 كىل1 5-15 حمس

 7087. 5310 8عص آهن ]عشا 7و 7
 7088. نط 5510 111, 408. - 71,

.100 

 7689. ماتت 5310 ىانذص 8عم 1ةعاطاعات

 طعم تنوفا ىلا ءاع 17, 0

 7090. ىاحتت 5050 "ةطلحااوط ظعح» 0
 ظظا- 1501, ؟نلعم اآكا-ةخداتمز] للعانذ آللو

 7091. خطت 5510 "خط ل-ءا-]عةطن ظعم "طلع
 را[ عملاستا ١" خط 8[هصواتت "ةادل-عءا-]عةطت» 8 عم

0 

 7092. خطا 50510 "؟ةانل- ءا - صعاتاع 8عص

 ليمرنعنام اظاحخدسمأ 1, 157. 340. 342. آآآكو

110 



 مط 0

 7729. ىطأث 5350 عم 131ءطلآأ 8عم ةطأ

 5350 85-ةزسصصخسما 17,

 7730. ثطتت 5550 31020طلطقل 8عم 110-

 طقرستت عل ظداطعحةاطق'اتأ 197
 7731. ةاطاث 5310 11هلزبجسمد مت عل 8عد ءفاتل-

 ممدتجسمم 8عم 81هاجحسسصع0ل 8عم 11د 4 51-

 115401 81- 2ءعملعطت (5. 8ا- "عمزعلتطت) 71و

.7 .800 ,37711 .02 
 7732. ةطاث 52310 1[هزيهصصت عل 8عم ثلطع

 مدعل 1-81عخلط1 8-181هزعطقس الو 582. الآ, 3.

 7733. خطل 5050 131هلجبوسصتعل 2عم "فات

 عد ةطلقلادط ظعم ختييدعل ظا- "ا!سذلجت 81-1111

.60 ,771 .514 ,37 .415 ,13797 .186 ,11 
 7734. ةطات 53510 [31هزجيجصتصد عل ظعص] "فلك
 طعم 'ةسرتك 8ظعم 1[1عطلآ, تلعم ظم - [ه]الجفمط

 كذءاتك 1, 433. 11, 601. 197, 148. 79711, 698.
 7735. ىطات 5350 1[1هازججسصت عل 8عم "فلا

 كا-؟ةحكذمسا 197, 291. 711, 7

 7730. تطانث 53510 11هزججمدت نعل 8عم 'فاآ

 81-آ[كجنلا 111, 7

 7737. ىطدث 5310 11هزجوت تع 8عم 2قةح

 نان 8115-81 ظواحةط402111 11و

 7738. ىطاأث 5550 131هزجوسمت عل ظعص - عا-

 طموعتم 8عم ةطل-عم-تدطتس ظا-11؟ءدا آو 7

16 11 

 7739. نطل 55510 11هايهص عل ظعص 1ط-

 مفطتمد عظلا-8ءزطملبا 1الو 338. الآ, 49.

 77/40. ىاناك 53510 110هلبجس ست عل ظعم لوول“

.200 ,111 
 77/41. ثطاث 5510 (8]. 5210 - عل- لأد)

 31هزججمتت عل (ه]1. 5350 ظعم 81هازنحصحسعل) 8م

 7116510 ظا-آ[ع؟نجعرحتس] 1, 548. الآ, 135. 7

.205 

 7742. هانا 5210 (و1. خطت 5250) 810-
 طمس مد عل ظعم الهلجوتت [لطم 1[8ةمدتس] 8م-11هثح

 اطاتطت 1, 447. 402. 07و
 7743. ىذطلخ 50510 ظعم ةلطأ 1[8هداتمت 8عم

 ىاطان اعط عار, تلكم ©طتوفلط ءا- عطعتات لل عادتك

7 10 1170 
 ربك44. نادك 5350 1[1ههجوتعل ظعص 816-

 جوس عل 151-01351 111,

 77/45. ملط 55510 كدم 'هولاحط آك1- آ[ئقعاط

 كا[ مخنصا آ1ا/,

 4ث 010 106

 7710. نط 55050 !ةهلطلحااوط ظعم ةطق'اح
 آ[ءادعزل" 17و

 0 ةطن كدنأل (ظعم) ىطآ'العطعتس

 7711. ةاطات 53510 8دمدص 8عم ةطلولاوط

 هو-5زنملا 1, 885. 405. 197, 109. 158. 37و
 41: 989.2 170. 51,194 (ا161 6001665 ©عجناع

 معرتم عروس ؟[هدعتم طقطعمال. 387 (نلطت عض 810-

 احسست عل مانو ظعحص "فلدلحالدط !عولاتتت).

 7712. ةذاطا 53150 5. 4ةطاث 11ج ه1

 ةوعدم 8عرم ةلجبيسعل اكا-آهاملعطتا 1و 221. علو

.48 

 7713. ىطاأ 5210 1[1دكوص ظعص 'ذلأ 111

5210 

 7714. خطت 5310 1-11[دعدص 8عم-عءالتم5ءزم

 8و-هماكلع وتل آو 147. 1397, 39. 50. 077
 7715. ذات 5310 8دكوص 8عم 15اجفاع ظاح

 811511 3”و 7
 7716. تكطت 5310 (ه1. 550) 1:1- [ةعوم

 عمم 11ه]جبمرصسا7 عل ظا- لمدطعسا 11و 0
 0. ىطت 5050 81[هابولم قعم 1[ ععوستم.

 7717. مط 5350 81- 1[عمعاكأ
 5و1 8ظعو ك٠

 7718. ماطاث 5510 ظا- 8[هدعلتد 8عص "فلآ

 كام 197, 28. 711,

 7719. خطت 5550 1انعذطتست عد ةطلح

 عمددار متون عت خدك 7201111-82 11و 4
 7720. ىاطث 5310 1طعةطتص 51 - 8[هعطضاأ

.23535 .117 

 7721. خطاك 53510 1[ةدمأا ظعم 'فلث [8عم
 26ةمزانجو 8-8قم1] 85-كعمصخلت 87و 101. 1و

2 

 7. ىطات

 7722. كنلإاذفص ثطاث 52510 1دليضسقلك 11و

.5 ,111 .241 
 7723. خطاك 5310 1-81ءصداكلت] آ1آطو,

 ججد“ ماك 5050 ىطانئااعءطعتع (1. ع. 8ظعم

 ىطانا1ءاط ءت) 111, 359. الآ 54.
 608 ةطو 5210 1ةهقطادلادل ظعم ةطآ' اطعام

 7725. مطاث ا - [عطت1011 1و 79“

 16 تي

 7720. ىلا 5310 1؟هأ1-عل-لآم 11انةلقل-

 ادا ظوم - عالجمكدصس 81- 11ةك؟عات0ل1 33و 7

 7727. ملط 5550 1:1- 8[دعاطتعتطا] "2. ةطاث

 ةوكل 1طرسةطتسص اكنا-11دعطصا].

 7728. مات 5310 31همداتس“ 8ءن-عاابم5عام
 كا 0طوجوت 1-11[ عباس ال1, 300.

5010 



 5ة01ةلج- عل-للح

 7707. كوملئا»» ةعص - عزو 0 111, 0

 7708. كملعط» ظعم كزمقس, ؟نلاعم كااثناح

 [عمفسد للعءاتو الو 31. - 711, ةكان.

 7709. كىاذاث تهلك“ 1و 40

 7770. ةااثئددلقتطج لؤطتع ظعم "فطلقاادط

 طعم - عاطجقل] "1و, 9.

 7771. 1اذه - عووةلخاب .١ 'ةلجت - عل - كلم
 ىادا ةستنك 0اطستنس 8عم فلل - هن - "11311

 7772. 501ةلج- عل- لص 1. قةاائثا هانانذك .ةخط-

 1جع0 عت فلدل - عو-
 7773. 50131 - عل- ل15 مر'ةعععرتام»> هانا

 اةصأن 83جع210 طعم 310ه]بهستت علاطقم 17و

70 .119 ,571 
 7774. 5113ج - عل - لآ "فاد0هل1ق2ط 8ظعص

 11هزججستست عل 3101-11 عد لن5 (ععمرت عادنت) 17و. 8

 اطاو. 711,
 7775. 5هلقلج - عل - لتس 1كطدلتا ظعص 810-

 اجور عل عد 11هلجبحرتت3ع0 (31. عد خلجتصعل)

 آكا - ىاءاوطعأا كو, 442. 11, 135. 11و 0

 7770. كهلذلج - عءل- لتص 1كطوملاا (ةل. ةعاتا)

 طعص "اطصخص 11, 219. 1711, ةتان4
 7777. 5هلخلج - عل - لثد خانانئاس ءابقكتس 810-

 طحصتا7 عل 8ع خانآ' 55و 10 18:1 - 81ءاتلكأ , 10

 ]اطص 12ةلطتتت 0للءانك 1و 191. 11و

 7778. 501ةلج - ءل - لاص ظعص 81هطقةسضعلخ ائاح

 8هاطخس آو 7
 7779. 5هلخلج - عل - لتم 81ه]لجحست 360, 0

 كا - آخ لزءانتك 11و 0.

 7780. 5ةلذلج- عل- لتس 810153 ظعص 1210-

 طديستد عل ظعم 11هلبسات 0 اكرع- شصار, ال150 1[

 لطت2ةلعات لزءاسد آو, 322. ة5ك4. 111, 3857. 02.

 559: خلو 112: كي منال 40

 7781. 5هاخلج - ءل- لزج ىطاث'ئدولل اكلطفاتل

 8ع مةئادواع 85- 531ع0ل1 ]كو 158. 192.

 305. 401. 422. 11و 121. 135. 2635. 201.

 4530. 6006. 631. 111, 685. 171. 404. 17و. 6

 1535. 181. 290. 341 15. 421. 3” و 204.

 271 مر 27 2092 2097 352 7 ا

 هديا

 7782. كولذلج - عءل- لزج نط 5510 1[خطحلتا

 12مم 1ععزاوع101 1:0- طنط عدانلعل , ؟نلعم اقا- "ةانجتل

 للءاتنت5 1و 291. 312. 11, 189. 451. 505. 8

 550. 111, 204. 1397, 575. 37, 350. 580. ل1
08 

 تاتا 4 1207

 7740. كلا 5ن50 "رجوع 8ظعص ةلدااك اذ

 اظا-8نمزةصت 397. 599.
 7747. كلتا 50504 5هزبصاتست

000 171 
 7748. فكلاتدت 5350 ظعص ىاطآ['ةدمزنثنخ كا

 1ةنفلاأ1 ظد- كةصنت 1ظ1- فداجولةصا] 17و

 10عص دلع 7, 329. قانا 500 عد ىلا[ 50-
 رت 5-85ةككأ 1٠١( 5-85ةصخن) 1آ1-81هدنذتاا 01م ان“

 ٠ ثاندكث 5350 كاطع ["طمدصخلا آ1آو .7749

1711, 659. 
 7750. كتان 53101 طذص 11, 198.

 7751. 1ص 5310 81- خصلهلات51 0. لان1-
 ءل-لآد ىطانالاجحددص "خلآأ ظعح 105

 7752. 1اطط 5310 1735-51 7و 5.

 7753. 53310- عل- لتص (هل. 122- عل- لاد)
 "فطل-ءاح ههن2 ظعمح ئاجسعل , ؟نلعو 150 - طالت
 (5. 8ظ0-طعتت #) هتعاسك 11, 301. 437 (نطأ مه

 اد[ عجل ريزولا هءرناع 8-80 ءأ1 ىريدلا ح اذا

 ىنيريرلا - !ءععجلست ءواز. ال11, 077.

94 

 7754. 5010-عل- ل15 131هزبهرست>ت عل 11-خع-

 اهفطقلت 111, 0.
 7755. 53505 ظعص - ءاهزاذص |111و 3.

 7750. 53505 ظعص 1[1هىةجتوتو اظا- 1002 عاذ

 هو 01

111, 
 7757. 50101, 1مم ا1أ خطانا ؟دللطج ل1 ءادنك

.0 ,11 
 77258. لام - عووةتعا ا. كطغعسك - عل- لكم

 31هاجومترد عل 8عرد هكزطقغ - ءا كطعسم-عل- للص
 31هزيحست عل 8عم ؟فاد0-ءرن-ة

 7759. 5كنا1 آ1آ11,

 7760. كةتم-عل-لآم آو

 7701. 5ننم-عل-لآص "خلل - ءا- هج 8عم

 "ةادل-عا-]ءعس اكا-كز11, الجم 11010-1:1 لت ءانند
,11 

 7702. 5ةتص-عل-لأزج خلا 1-81ك؟!دطخمأ 117و
711 .(4751)9 .8 ,371 .393 ,97 .428.490 

.82/1 

 7703. 5311 ظساع 111, 441. 1711و 1.
 01. ؟"قةطل-عمدعدترسمم ظعم هان 5. ةدازاك اظن

 7704. 1انات - عدددلكمم ا. قلنا ةلأ 0
 طعم "0اطستتس.

 7705. آان - ءعةوولعاتت“ 176 409.
 7700. تةلئادم خلعأأ ؟. مماتسعك ىلا 111, 0.
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 عم 3[هطجوردرتت عل - عا خطت ة[1]0جهر111260 121-

 1[1مددص ظعم ةاطجرسعل - ما 8ةوزنعل-لأم ىلاتاث'ا-
 اعممامت 8[هططجمدرد عل 8عم آكندانأ - عا 5161095-

 ءل-لأم 81هطمسسع0 عم عوطععأ 1ا-1آ0هدعتمأ.

 7804. كةسمتعومل1 انا- وصال 1871و 442.
 7805. كؤصس 1123 ظعم 5طقط آةصدقكال 185-

 5ولأعرلا 11, 3.
 78060. 1طدص - عودددص]ط ال. ىةطتت'ا]عقفتات ثق

 136 82عربرب 0٠

 7807. 1طص 5ةهصاتم آو

 7808. كذسسصت 1[ندامأف 1[عمل1 71, 5.

 7809. 5ةرسصاطعاع 11آ1و 3.
 7810. 5ةسصتر 7. 81081 ه]ج- عل-لآ1م خلات

 آصيكانأ آلهنوتط 8عم 6طقصسفتا7

 7811. 52012 28عم "ذاك ظا - 8ةجرؤمت

04 ,11 
 7812. ]طم 5جمن012 م7. مقتل" 8عم "فلل

1501 - 1 

 7813. 5خسكاتم] ال. 1؟[هموم ظعص ؟فطل-

 6و - 0

 7314. كجسانعا 11و

 7815. كدسصانعا 8ظعم آالمابوتخ 8عد "ةلتطك

 كر - 8[هعاطعالات 1هموعاناه 111و 63. 3و 20. 4.
2 .(198)9 ,71 

 7816. 5ةصاثت' [ملات5 11و 605. 111و 8.

 و7 79. 7711,
 6817+ كوصك ممعاه ال. 8[هايقصست عل 5ةمأأ

 7818. 1310113 [اطص 5ةص آو
 7819. كةمزوطا ظا- ظنصملا1 71,

 7820. كوم هدلاحاط 8عم ]1ط0ةطتمر الانلعم

 كومأك 1عقلاطت لذ ءاسك 111, 388. 17و 7

 7821. كهسص هدلاوط ظعص لوتادع انا- لانكأت

 111, 4247 44477 "7و

 7822. كومانكأ (5ءمانكآ, كأماتدأ) ا. خلطات

 ؟ماطلودلاداط 131[هزيدرصصتعل 8عص النكانآ 8عم-عا-

110 

 78928. كمرج]عم5إ1 ؟. خانان 8101801211360 1ك

 هزت 8مم طقطلا ظعص 1[

 7824. كنس آلونوتا> الآ,

 7825. كنيسلعس "ع2 (هل. 5ةضلكاتل# 5. 5ةتح

 زنرعي) م. نس- عل- لأم 8عص (27) آكنكاتك ]15ه
 مار. - هةيتلسس"ع224لعا1 ع همم نسل

 .٠ 0[1]يورسات عل ظعم 5ةللكاناا"ع2-

 50111-ع0-01 18

 7788. 5ةواةلج- عل-لأم طكنكانكل ظعص "فلل

 ءا-اوزنأ ظعم "ةطل- عن -مملجسمم ظا- [[ةصقتكت

0 ,117 
 7784. 5نازنمص 5هلؤلج - عل - لآزم التكاتك آكا-

 1[نوصئادأ 11, 43. 478. 111,
 7785. فانا 5داورصدح ظعد طتسفتخ 11و

 778. كات 5ةلوسح 81هزججسس صدت عل ظعص 1810-

 ]جمدت 360 15 - كدصقت عمم 01 1آو

 7787. 5ةاززج ظعم ىلطجصسعل 11و

 7788. 110115 ؟ةلزاج ظعم 1ءا3] 5. ةعاقل-

 ةةملعاط 151 - [عخفاطت 18م - ظشسصت آو, 330. آ1و

 هذ (ظاد هلت ك). 511. 111, 289. 197,517. 37و
01 29 26 21 71 57 

 7789. 5ةلئاج [ظعمز 8[هزججسس ع0 8ظعم 110-
 زرهسصاصسعل يا[ مدحاتساةعطت (هل. 1-18 عصتناففطت) لو

.595 ,8711 .811 
 7790. 5ةلثاط ظعم 81هزجوصمص عل آك1- 1'عال-

.0 ,11 21021 
 7791. 5ةلئلب ظعم 5دعسولاهط ظا- ؟هلعطأر

 ماعم ا1طص كعااشست لتعاتك 197. 294. 298. 11و

.8076-8 ,9711 .617 .616 .559 
 7792. كةلئاب ظعم 8مددالع 111, 257. 711

7220 

 7793. ما 5ةلتاج 11, 3.

 7794. ةطت 5ةلئاج 81ةمولع عم 1[ةلجقلع

 قلتمسع ؟مداتتك اذصمتا ظد- كذصقمأا 7. 0.
 7795. ىطنت كةلتاب 81دصدتلا' طعم خطأ 5ذح

 اذاج ظعم (خطأ 7) لوتأوم» 5-1885 عز عواقصأ آو 9.
 7790. 5ةاتزط- ءلحةتم 1977, 220. 71و 5.
 7797. 5ةلئابت ؟؟. 5اطعات 5- عل- لذه تطان "فان0-

 هللوط 11ه]جبحرسص عل 8عد اكتكانأ ظعص "ملأ 8:0-

 طزرم عقات] أ.
 7798. كةلزاع 31هزبجست عل 81عملا1 ظو- 51-

 رننذد] الآو

 هةلتس .7799
117, 68+ ١ 

 7800. كنلزرت عم 8[ه]طجهسات>7 0 ظو- 5عم-

 طاق 77, 447. 1711,
 7801. 5ةهامرتم آو 4061.

 7802. ةاناثثئددلا 0سصهوبوو 8عم فطل-ءا-
 'نجاج ظا-ةكدلحاانعأ آ, 228. 446. 11, 148.

.140 ,]1 .57 .442 .565 .203 .255 .41 ,111 

 ا ا
7803. >10 

 عم - ء55وور7710 فةليبمت عل

  8351فةطاتئلاعزاط .١



 56ز-عل-ل10

 7846. 56010-عل-ل1م 15 - 5عمجسمفل] 17و

435 

 7847. هعءاذجا ة[1دودإدلخ ظاعتل1 71و 0
 7848. 5عاقليسد] .٠١ 8هرتاحقص-ءع0ل-ل15 ظثىاناث

 1ةهلبقلع 1اطنةطتمست ظعح 110هلجهستاتت 0.

 7849. 1[مدخشس 5ءآعل1 (5هعطل17 59017)

100 ,171 
 01, 3ءزرم - هل - لأم ةطائئاطمدددم "ةيفمالاهط ظعم

11 

 7850. ]ان - هو5عأ0 5. خطت !هادتاج ؟فط0-

 ها - 1301 ظعرح 1ططسمطتس 15| - 8[ةلجقلاا.

 7851. 5عءابخاتأ 15 - ظنشا 111, 3.

 7852. هعاجإ 181 - 80 "عمعتلا 11و 261. 111

 285. "1, 500. ,١711

 7858. 5عءزأ ظعح "0رصقت“ ظاع 1عصتااتتا 17و

2350 

 7854. 1ص -عددعتل اف1-1كعصقسا 197.

 78355. ]ام خادا'ةدعتا 2. !11هلبجست عل 8 عم

 [ةر27011 11 - آن عرتت علام
 7850. 5كعزآ - ءاوتسمستد 17و 9.

 7857. مرست» هعزأ- عل- لحتباد ةااث'اجةذوص

 5301ج ظعصص طوطعت5 17و. 9.

 7858. هعز[- عل - لام

 8ع ثانآ فلآ 11- رحل

 7859. 5عز[-عل-لأم [خلجسعل] ظا- خطوط
 ا 18 172230

 7800. 5عز[-عل-للص ىطسصعل 8عص الدلبوت

 عمد 11هاجوست عل 11- 1[ءنعالا, 1150 0

 س1 - [ءلامعذمساأ 5. 82110 53 0-عل-لتد 5. 1-81آ15-

 110 لتءادتتك آل, 4. 187. 216. 218. 11, 400. 409

88 ,7 .402 .400 .218 ,197 .487 ,111 .481 
 191. 590. 171, 462. 491. آ711, 821. 859 انأك.

 78601. 5عز[-علح لأم 1طص "فا(فملادلط 181- وح

 عل 7و.

 7802. 5عز[-عل-لآ13 كاك 8عاوع "ةطلةلاحأت

 عم 810 هعطلت, ؟مانلعم !طمعحعاز عدلا (1اطص-عاز وصلا 7)

 كأءاسك 11, 52. 17711, 6050. 659.
 78083. 5ءزا-عل-لان اظا-11عرعجا 111,

 جونو. 5ءزل-علدلتم ؟1و5ذ طعم طقس كاع

 18101111 11ص

 7805. 5عز[ا- عل -لآأص 11هزبورت 760 طظعص

 81[هلجحردات عل اكا-ظ ءاكاعردا“ 1, 414. 111, 0

 7800. 5عز[-عل-للم ظام-[عةطنلا 1-18 ملك

1032 

 .٠ مةطات'اطججدوص فلآ

 طردت 5م ععاطمأس أذا 109

 7820. طرت 5هرتعاهاستما اذه - آ[ذمزأ 17و

0 ,37711 .312 
 7827. كةسصسص-عل-لنم 1طةطتس 8عص 110-

 طمس ع0 اح 1115, ؟تنلعم ة1طص 2اتلعسصفلع 1. ء.

 تلعسفلع لذءانك 1, 442. 447. 11, 102. 118.
392-71352077 2307 19307 1177 2777 14095 

,799 .702 ,7711 .514 
 7828. 5ةرئاكطقلا ال. 5طغعسق - عل - لتم 1810-

 امرت عل 8ظعو "مهل حلل تل

 7829. كودو ال. لعصقل - ءل- لأص ةطت
 72داكدسجل الملبجتت 8عم اطتكانأ.

 7830. 5ك 5و101 197, 0
 7881. كنضئاعطةصآ 7. 21هليجسات عل 8عمد

 130م - عل - لكن 1ظا- 1[سصفات.

 7832. كولتاب 7, 260.'
 7833. 56010 معل11115 و

 78834. كنحلأ .٠١ 520-عل-ل1م 110ه]بحدحات ع0

 13 - عدوؤتك

 1885. ةطنودع م0316 8تطدامااهط ظعص ثلا
 آظا - '”خاعجأ اها-8ةعط لخلل, داعم 1ادد-عواطقاط عز ءانأ

 كلءانتك 1ك, 428. 447. 11و 305. 111, 110. 37و,
 5الط# هاما

 7830. 1طص كعادأم ان. 1؟مااد- عل لتم خطت
 81هزجحس د ع0 ؟ىلادل - عا -ابه]عاع ظعم 1ط"ةلطقتت

 ءأ 1ادمد - عادم

 7887. هءاذات 111,
 7838. هعاد] 1آآ1,

 7889. ك5علأ ١ 50001 1١ 810ه]جحست عل 8ع

 ١

 . 111, 8ةطوطت“” - 8١ 56010 .7840

 7841. 5010-عل-لأم 8ا- [؟ةعطعطمنا 3171و

227 

 7842. 56010 - عل - لزد ثاناث'ا]عقئتس ؟فادل-

 ءا - عططخات ظعص - ءاطموعزم اظظا - ؟؟عممنلع الو

27 

 78483. 56010- عل - لذس 5. 560101 آ81- اكن

 جءحتصا 19175 499. 71,

 784/4. 56010 - عل - لزد ثلث 1 م0

 ملل - ءا- م11 ظعم 81[ةابستل 8عم "قانلحعا-
 ملأ ظا - آهلعطست 1112 8.

 7845. 56010 - ءل- لزم 11هلججست:2ع0 عم

 مىادآ 8عاعس كا - 8هلطخت 2. 8ماعم-ءا-تةاذصت 110-

 امم 60 ظعصد خلا 8ءلع 151- 701301

1 



 ك5عرا- نل-لكم

 7888. هعامصخس [طعص آكل10هزو 1هليقست 160

 انو-كةعزأ] 11, 9
 7889. 1اذم كءارصقت ا. كطتطقط - ءل- لأم

 ىطش'اطاطعمسذ 11هطجرسا0 ظعت 5عءامصطةس»

 7890. ]طصو كعسذأاه 1. 81هازجقرتات ع0 8ع

 5 عا

 7891. كعرد كمآ ك5. [طصم-عددعم ةصاق "ل. 13]-

 ءادتواذصص ةاندك 530 ؟ةانل-عا-]ءعرتس ظعص 810-

.181110 

 7892. كعردةصاأ ال. ةطانئاسصماعدك ع" 81ةق-

 كاع ظعصح 10ه ]جهت ع0.

 7893. كءعسحسمل 3ع "ةلزجو 6-81طقعدةصت
 لا10ةهعان5 1آ11]!1و 5.

 7ةوك4. كعرصطا_ل1]0 ؟. نص-عل-لآص ثلاثا

 ارهكدص فلآ 8عدم 1170٠

 7895. 5عرصتم ى, [اطم-عودعصتس 2. 5طتطقات-

 ءل-لآص خىطجسدعل 8عمص آلتكانأ.

 7500 ؟. مط 5050 1مل

 معد فلل

 7897. كنااذد 5عمزن“ آ11و, 4

 7898. طردت" 5 عمز عع طعم "ةطلملاهط فلعل

 ءل-للم ظاحلوساا 7, 540. 1711, 52
 7899. كعماععاتسا 5. 5عماءعانتسا "ل. 0]113-

 ءل-لآد خطت 8عاعع ظعم [ةسقأل.

 7900. 5عرتجاعسأ ؟. قلت 8عءاج» "ةطل-ءل-

 مدلج مصدوم عم 11هزبوصتت عل - عا خطت 8ذضتل

 ىتتلبرسعل 8ع 8[هزيوست17ع0ل - عا خطاك 1101:321-

 عل 15ددحنل ظعم مى عل - عا 5طعصو - ءاد

 هتوف قىطاك 85عام 81هزجبهسات عل 8عم فلين عل

 7901. 1طص 5ءةماوم 1", 8.

 7902. كعرمعند5ك 11ءازدع ظاتدك 1 - طتسأ

,37 
 7903. كمر 8-5ع/13 .٠ قكادنئاطهكدم كغ

 طعم ةلجرت عل.

 7904. 5 عرتت- عل- لأم "خلط ل-عا- اد عرتح عم 810-

 ايهصسا7 عل ظعصم 81هزيمهضا 7 عل اظا- [[ذاعطآأ , "0

 1ادم-عوطعطت ادن هتماطتأ 0ةأ115 آو, 307.404. 11, 1.

 5893. 613. 111, 10. 325. 381. 548. 551. 77و
 251 !الاللو 1917 193: 1015:6607 6641

 7905. 5ع -علد لأن كلجمست عل 8عص 8101ج هلا -

 120 كا-"خا]وأبأ 7و, 8.

 7900. كعرتت-عل- للم اها - 3ة[ز5ر كن. كعرت-عل-

 لام 81هزيوسس عل طعم 1اننةطلتل.

5 

1210 

 ؟جز7#  ءأا ةانعمتو-عل-لآم طظكتكاتل'

 5 زا

 ا:8-0عاةلقل , ناعم ظا-ل1عصائءعاطخت لت ءاسذ ]11

510 

 7867. 5عءزلا 111, 286. اذا - هل طل“

.“03 ,7 .419 ,111 

 7808. 5ءزرتعلا ه5. 5ءاطما] ل. كالا اعذح

 ذرات "فاطل-ءادمةلجنل 8عمو 105عام.

 78609. 5عزردعأ] .١ كطتت 8عاج» 11ج هيصحصت ن0

 طعم "ةطلحلادل.

 7870. كعزرتعإا ظعت لعطاخلا ظعص 11نطكذتا

5 ,111 

 7871. همز»عال طعن 8102ةطتاط آئا- 8زةلآ

.69 ,11 

 7872. كجعزمعاع ظا- 1001 3”, 0

 787383. 5عزذس ءرنل1 ان. دزعنز - عل- لأم خطت

 1[[ةطنع 11هزيجسد عل ظعص 810هلججسحست ع0 8عم ؟خان0-

 م61

 7874. 56ز ءداقصآ .١ فطن ظعاع 810]جهنتل-

 1عل 8عم

 عر ىانآ 55510 كلم عل.

 7875. 5ءاطخحا .١> كاطع ة-علح-للتم كاداثنا-

 اعط عر“ 1[هزيمضا7 ع0 عم "قةلت0-عرت-ةلجرت ولا لح

 ها هطعرمعا عل للص "خلت 8ظعم ]_ةدوأل.

 7870. 9ءاءادقحكا [اظكا- اك عطأب] .٠ فلعرد-عل-
 لص ىكطت'ااوددد ةلكع

 7877. 5عءاعاقلك

 آهئاوتط اطتكسأا عم

 .٠7 هزم3ز - عل - لد تطل

 ثاطآ 81[هزبهرت ع0 8ع

 ها. :

 7878. 5عءاذمت1 17. 1

 7879. 5ءاعبعند 11آلو 3.

 7880. كعاتس عدلا ظصتم ءا-[اعادكتت الآ

.02) 

 78581. كعاررت 1. ظعم 8ةجع2[ل0اءاطخص 11و

1 :20 

 7882. تسنلاقص دعاتس 11. ظعم 5هاعتطستقمل-

 اطخص ظا - 0طسصقما , اناناعم 5عاتسدأ لل ءاتتك آالو
.05 ,7711 .580 .285 ,111 .245 .2388 .110 

77 

 78883. 5عالذمد ائا-ظط عدا 111, 7

 7884. ]1اطصد 5ءااذص ال. ةطاث 0طعن0 ا!2ا-

 [رعقمترال ظعم 5ءااقنال.

 1ةه5. كعاسنف ده. 5عامسفقم 111و 95. و

 7886. تءادحقس 111, 5.

 7887. كعاصتخم ظعص "ةلطلمااهل دعا نطل" عد

 ىؤصت ؟. خطت "ةطلملادط ةءاستم 8عص فاتح



 آطص كطقلتلا'

 7929. كطخلذم (7) 97, 2
 7980. 1انمد 5كطخلقم ان. مطدت 8ءاج ملجم عل

 ظعرم 1 :ةلتست.

 7931. 5طقلعأا] ان. خطا هما عاقل 10

 8عرر صلت“.

 7932. 183ز] 5ط8قل21طعال1مقكطقخ (58021:ع-

 !ءلأمةفطخ7) 111, 220. 7711و

 7938. 5ععام ىطقلتز172]1 111,

 7934. كاطقل“ ظعص هلأ [قعم فلططقم 1ا-
 "فمدابملخما ظا-ل1ز51] 197, 422. 711, 3.

 7935. 1اناد 51836“ 11, 0.

 7980. كطقلظت .٠ خلطت ؟ةلطلللقط 11017 ةل71-

 محعل ظعم 15.

 7937. كطقعطتتس ل. 5كطتطقط-عل- لكم [1اججةص
 طعم ؟ىذلأ ظعم "ةاوجةص.

 7938. كاطقلط 18[هطمسصت عل ظعم آيس عل

 [85-كهضقلاعه201 7و 14.

 7989. كطقاط 81[هزيبجصا7ت ع0 8ع مقمطعل

 عمد ثانا*5ةده ن0 ظ5-85هلتلبا ظا-!1هدقفاتست 71و
.105 

 7940. كاطخاط 81هزجبوجست ع0 ظعص 110طقل'عات

 اظا-آ1كة2101 37,

 7941. كاندطلد الو 3.

 7942. كاقاطلتل1 11و 560. 598 انآ. 9

 01911. 688 انأك.

 7943. كاطقطتل1 ظ01-1ء اعلا 7

 و44. كاطخاطتل] 18|- ل صعص عكا او

 7945. 1ادم 5كطغقطتس ؟. خلا 181315 "دفن

 طعس تلج 0.

 7946. كطقطت تىطقلط

 "0اطسخما 11, 5.

 7947. كاطمطتبعداخمآ ؟. 4لدات'ا[هللطج 8101:31-

 1مل ظعصد "ةانل-ءا-]ععاتللتتم

 7948. كاوط ص عماتلا .٠ 5طعشتك-علحلزد 110-

 اردت عل وداد - 5ط ول عماتنا

 7949. كافاطتهاعا 11و 123. 54

 7950. كاطخلط 230 عءان 81ه]بحست ءللاطخسم (81ةلج-

 سانللءاخم 7) 11, 511. 711, 0.

 7951. 5ك131230عا> فلل - عا - زجمرت10 8عم

 مارس علاءانذمد 171, 5

 7952. كاقلت» [هدعزضطعاع الآو 52

 7953. ]اان كاطخللال“ "2. 1”ةلكطع- علع لآل كة.

 كهاذلب- عل-لاص 11هزبمصسصصتعل 8عص فال ذلاهلت.

152 

 طعر 8336210 181-

1211 

 .١ لعد ن1-ع0-0ل15 تكاتك

 5 مرتأ- عل-للم

 7907. كعرتت-عل-ل1م 181[هزجبجصت7 عل 8عص [طانةح

 طتص ظل-طعضتس اظا-ااندرتا آآ, 13. 71, 50.
 01 ةعمز- ءل-لئم خطف عع لطقم

 7908. كهعرت-عل-لأد ىطتت*”تتلطغ 1810ه]طجقهصت-

 0160 ظا- ة81ز51 111, 9.
 01. ةعما-علع لثم 81هطدستسعل طعم [طعذطتت.

 7909. 5 عرعرت ءزتآ

 طعم 81هابجسا 60 8عم 1150.

 7910. 1اذم-عوودعرتتلز ؟. كطعرطع- عل لأم خلدات

 18 ءزع» 810هزيجست ا ع0 8ع -عووعر] - عا ةطاث 110-

 احسست ع0 لوكدمس 8عم ةلجست عل - ءأا لعمتق]-ع0-

 لاح قةاحات'اطاطعدح 81جلجستتل عم خاب عل

 7911. 5عضنز1 ؟. ةادتا هططقم خطجسد عل 8ع

1 

 7912. كهعاط 7. كطعااط

 7913. 5ءووؤلج 2ءعمكادات لآ,
 7914. 1اذم 5 عجور ؟. ىلجرص عل 8ع 57م

 7915. 5عوجوتتل "فا12ة0عط ان. آهن ]لهئاد 8عص

 كعووتلا مال

 79106. 5عوونتل م. 5-85 عووألل اقداتح كانعسل

 اثا-لورنةصآ ا. /عزم-عل-لأد ةاداث'ااجهندن "ةلأ 8ظعم

1 11 

 7917. 5يج710 طعص ؟مذص آظكاح شخ 201 7

 7918. ]طم 5عوونل-عممقم ال. ةططاتئا[دالج هم
 1”ةالج- عل-ل1م 11هلبقرل 260 8عر 2 0١

 7919. 1اطم 5عور7101 "خلا 7. الونامتط عم

 ةعوجتت ل1 ةلك
 7920. كطقأ طقم اذ !عملا1 ظعم ةلبرتت علب "ن0

 كطعأنجت لت عاتتك آلآ, 5583. ةق4. 611. 7711,

 7921. 52 طفغص 8ع 11هدعلم ظا- آ[كهكإوح

 اتصاأ 111, 443. "1و, 3.

 7922. كاهن انذص ظعم آكطقلع اةدندتلت , ؟ناعم

 ادد ]1[؟طفصأ 0نءادتك 111, 5.

 7923. كانه طخص ظعص 8[هزيحسسسعل اظا-آعم-
 مموطت ٠١.١ هاطعصعأ-علحلكق خلطت 5550 ةهطمئانذم

 8ع 0.

 7924. كام طذصر اناتاكو 5عاتاجت لن ءاسذ 111

' 285 
 7925. كطح طفصعةلعطط 8[هزججصح عل 19:[عد لأب

 منعم 81تلجاعدطعمد ظلعمل1 لزعاتتك "1و 9.
 5انال. 1711, 05

 7920. ةادهتانأ 11, 5.
 7927. كاطقطات» 111, 0.

 7928. كاةططانع ظعد ىةطا ]و



 ها عاوام د11

 7980. ة5طعتاؤس ظعم "قلنلح عت ةلجسمم آو

320 

 7981. 5طعتطمص ظعص '؟طقطلا ظعم [[ه8

51 7 
 7982. ةهرطعتطممآ 7. ةطلت فةاطلةلاقط 110-

 اجرت عل 8 عت

 7083. هطعزلدولد ا. مط سعفلل "ةعاعأ

 معمم "ةطل-عاددد عاتاك
 7984. عداد 5طغعزاءط ؟1-خلكطوم 1. ة. 1طمح

 ةافمولنا 3 ة4ق. 711,
 7985. كاطعزاءا ءا-زذاذص ؟. ملطات !ةددقألا

 "؟ة]جلوااهلط 8عد 11ج ةسصحطت عل
 709086. كطعزاكط ءاحتواذسصت ظعص 5طغعتلاكلل عاد

 زداذس 4ك كل 81هزبج هدد عل 8عم ][ةدصقتا 17و 558.
 7087. ةهطعزاكط ظ1-1[ءالل ؟. ةطانئاكالط

 1310هزيجسس د عل ظعم 11012311ع-عل-لذط

 7088. قا :ةطقطعزاعط 5. ةاطاثت

 ىزلولاوط عم 110هزيجصست عل ظعص كولقمع 81-

 1ودطقمت , ؟دلعم آطصد ينططادذت ة. قلادات 'هطعط عزاكل

 لزءادتتك آكآكو 334. 330. 351. "و 65. 07. 7

.674 ,5711 
 79089, 1طرو-عداربعط عتلعط 0 عنصه ا. 2عاصح

 ءل-لأ5 "خلت ظعم ؟0ةهءاط
 7990. كمعزاتط جة0لعاج .١ ىلجرسعل ظعم 3810-

 زجوم ست عل ح عا 310ه]بو 1 - عل ل1م 1101ج ست عل 8عم

 لا
 79091. ةزعتاطعسس اح[ 0ع 111,

 7992. ةكطعز]ءلا ؟. 810]جهستت عل 2862-ع51-

 ءاعزاجا عكدفدس 17-181 عالطت.

 7993. هرعت]ءلأ ىظا-ظدعطلذلت ؟. "فاقحعل-

 لزو ملأ ظعم 1[هزججرست 30
 ووك. كطغعزاءطت 8[عمل] 1طص-ع5دذعوج 710 8مل“

 ارقص -علد- لزم, ملجم 81- ةااذصو ظدعاكدلزلط 01-

 ءاننذ 111, 9.
 جنوذ. ةهطعزاعلطت 51- [ععيمقم] 5. اكا- [كعم-

 سصتوتما 111, 132. 138.

 جنون. ةطعتاط (ةءاط) آ, 64. 65. 111, 55.
.599 

 دجووج. هرممئتاط ظعم آطءةطتس "ل. قطان ]م1

 ةهطعتاط ظعم 1 ةلطتصت»

 7098. هطعاذمأ (هل. 5طئاعتاطأ) 1آآ1و

57 ,11 
 79099. كطعاةرنااسا ا. خلنا خلت 0 مجدا 8 ءان

 1101ج حرصت ١

 قاد 5151516“ 10

 7و5و4. ىكطتننئاطدطماوم الدلجوت ائعد 810178121-

 ردعل 11-81[هعاطضطأ آو, 9.
 0 الدطورو 8ظعم 8[هابحسسعا ظعم ةطت'ةطكذملم آكاح

 11د انأ

 7955. ىلا كطملاعتت ؟. قطن 5طماتت“

 7956. خطت 5طقسم ان. 5اطنطقلت-عل-لآه خطا

 ح1هالجوسرت عل كه. مادا ]عممتس "فلنل-عرن-”ةليطستمم

 1[عم ]ةرتوقا ظا-1101200 51

 7957. كطخسأ ةىليصعل ظ[عنلأ1 1و

 7958. كطقست» طعم دس لةن اد 1397و

 7959. كطخمذلع 8ا-[آذمل1 7. 59. 96.

2 ,711 .102 ,71 
 7960. كطخصأ 111, 1 عنل]3

 7961. ]1طد كانو“ 7و 407. 54.
 79و02. كطورخوضادءاذلاأ 1. كطسضتساتان1ذل1

 ةاان'اتلئ طاقم ؟[دكدس ظعص كسلا
 7069. كهطمكذمأ .١ مانئئاس عع ةطتط "فلدل-

 ءاد م ءططخا»7 ظعد ليرد عل.

 7و6. كاطخماطت 1. 1ملعطع- عا - ز[ذاذص ةطدت

 مما" 3[هزيمسصت عل ظعح ىزيرتعل - ءا ةاناث

 13ءاجع 11هزج جرس عل 8عد "فلل
  .)5٠ةطقلتطا . خطت 11هاطجهست2060 .7965

 . 110ىطق]اعةمتس) 1عقمتس ظعص
 7966. ]1طم-عدطعطقتت» ؟؟. فلق عل-ل1م ةاطان'ا-

 اجحمدم خلت ظعد 1طعؤطتست.

 7967. ذكطقكت 1. 15
 7968. كادسلبا 80-81: عمعتكت 111, 58.

 7969. 1ام كطعانتا 1-81هصنمأ ؟. 2[عزاض-

 ءلدلتنم ئايصعل ظعم مكدصلخقم ظ8ظعم 5طعاتأا.

 7070. كطعانزداعم 2. 11ةلجسلاتل 1 عطالاقأ

 0 ل عطاعا ع

 7971. 1م 5260030 ان. خادان '122-عل-للم

 8عارق-عل- للم امنكدأ ظعم 8فقك

 7972. كطعاذجا 7و 46
 7973. ةطعالا 111, 8.

 دوج. كارعات0 11-121عرنعبا 111و
 جوجك. كوعاتيذع 111, 566. آلآ,

 7970. خانت كطعاجرسو ان. 740 خلطات 5طعاطم
 ضن (ة. مماتسك ذطقاتجسم) عامل دسم 8عان

 ءااكا هلة.
 7977. 8ةقاع ةاطعطتلذع 17 41

 جوجف. كطعطست "0سم ي[عملا الآو 5

 7079. 1انم ىانآ كطعأطو 2. قطا 8عاكت

 فلدلولادط عع 1810]جهيد 1 عل - عا 11ج م1

 عمم "0اطسقمس 8ا-]آكن.



 511 عز215-ع0-010

94. 0. 

547. 8. 

 8016. كطعمت5د-عل-ل1م خطا ةهططقع ىتجح

 عل ظعص 11هزججستت عل 151- 82051ةككأ, 0

 1اطص-عاتسةست لتعانتف 11و 133.
 8017. 5طعرط5 - عل - لأم خطا فطلدلاوط

 (ج1. ةطنن 8قمطتسز 81هزجبجستمد عل عم مطلحلاقهط

 (جا. ظعص 8[هزججسصص عل) ظعص "هلأ اظل - [عمدنعوطت
 اد 11 ءاعاك 185-هزابتللل, ؟ان1ع6 1اطد 12ةلعل' 1 اك

 آ1, 314. 361. 443. 11و, 348. 111, 181. 5

 611. 13و 607 (نانأ معتم ءرتونتت 1طم 11012311عا“

 مرنم ]1طد 12ةلع» !ععئاتتا”). 171. 60. 304. 4.

7 .887 .760 .676 ,35711 
 8018. كطعيص5- ءل- لثم طا "ةطلحاافط

 81هزيبهرتتت» ع0 8عد "ةطلوااول 151-]عهتأ ظا- [آ3-

 ردقكا ([81ة412 ظىطحفطخقملر 18:0-طتسعوالعت, ؟يانل-

 عم 1انم 8ةيزض-عل-ل15 لنءات5د 1, 149. 421. آكو

 10. 42. 279. 499. 111, 54 (ناطآ ظعم مادا

 عزكم 1ءةوااس). 493. 590. 7و 327. 553.

6 2717 24 11 

 8019. كطعرو - عل - لأزص مىاطاثك فانلقلاوط

 31هزججس مت عل 8عد "ةاطل - عل - لخنمص 8عد 10

 ظكاحط ةحسفحكا 1, 418. 11, 525. 111, 546. 197

.219 ,7971 .330 375 .204 
 8020. كاعرت5- عءل- لثد ثا ةطلةللوط

 81هاجحسص عل 8ءعم ىتيصدعل 8عم "ةطل- عاداتنا

 راح[ زخل1 هاد 11ئهد, داعم 1ادمع عال ءادادتذس 01 ءاانف
 1و 261. 11, 2744. 1111و 353. 7و 55. 370. 11و

7 .60069 

 8021. كاطعربد-عل-لتد خالات ةطلدل1ة1 110-

 طوس عل عد ةليصصعل عد فلآ ا؟1- [1د1عاطأ

 11 11هلعوضتر, ؟01جه 1طص-ع22عءاكآ لذ ءاننك آو 9.

.0 ,111 .305 .72 .39 ,11 

 8022. كزعسو- عل- 015 ثطت فةطظلقلاذط

 1[هزجومت17ع0ل عد 1زجصتعل (هل. 81هاجهسا»عل)

 ظادخح كمن 51- عركة رت (5. ظا- 11 عحكذس) , "0

 لادم لخطت» لذءاسك آر, 409. 415. 11, 30.

 111, 107. 197, 445. 7و 224. 71,5
 8023. كاعد - عل - لأص' قادت ةطلقلاوط

 11ه]جويصر»ت عمل 8عم ثبت عل 8عد خطأ 8عاعع ظعص

 1[”مرناج ظ81- ُهصوشس اظا- [عطقم عزأ 1581 - ]عماد آو

 245. 292. 380. 11و 254. 2606. 337. 370. 0

 117756 25. 39. 1711و 667. 669. 9

 800 ةادث

 102. 130.. 651. او 147.

 كلر عر 5 - عل - لد "840115

 كار عامان انآ 1213

 8000. كطعاوتادامت 811م0 "'. 20

 عمد "فلا [ظادخموذس آاح114له]:1]
 8001. كاطع كلآ 1 .١

 8002. 11هنتاذمُذ ذطعست 11و 53.68.

7 7231 .2871575 :280 :273 111 

.0 ,711 .190 ,3171 

 8003. كطعست ة1هايهستصس عل 5ةلئاج [؟عملل

 ظعص 81ند(إه13 771, 9

 8004. كاطعستس2ُ' 17. عازم - ع0- ل1م ئاناث

 11315 "ممتن 8عم خايصتعل ظعص "فا.

 8005. 1طم-عداطعطعسصتة" ؟. كطعدتس- علح لأم

 81هاطحسصسسعل ظعح 81هابهس عل آكا - [[31ءانآ اقا-

 5من

 8006. كاطعسسفلكط 111, 7

 8007. كاعس5-عامتسما25 ةلجصت عل ظعص 110-

 ا2ة11عم ظ8-8قه1 ظا-]!؟عملعاتأ 7و. 454

 8008. كاع ة-عاوترت23 ثطاث 8ء]ج 810-

 طومتتعل 8عرد خلجرتعل 8ع ىانآ 5ةطأ 1:5-56-

 مملطمأ آو, 220. 385. 432. 11, 558. 5605. 111,
 120. 554. 687. 1717و 104. 470. 7١و 22. 43 (7).

.4 .363 .140 

 8009. كاطعسو - عاوتستسه ةطان'!]عقمتات 15-

 سمكا ظعم- عاج مدعتص عد "فةاطلهااهلط 8-11 ءاطملإت

.5 .384 .220 ,37 .10 ,19 
 8010. ةكاطعسد-عاوتسسو [011هلججست7 ع0 8ع

 هاج ل-عو-ةءاتقس ظا -"؟مدخلت] 1-81[ عنلعس 11و 0.
111, 352. 3971, 2 

 8011. 5طعرستد-ءاوتست 3 خلاطات 10

 ماطلع ءا- دماج 8ع ىتجرسعل 8-81هلكك صا (هل. ظاح
 [1هاسنصت) لتعاسع 1و 220. 11, 558. 505. 111,
9 .356 .104 .40 ,17 .687 .552 .5415 .120 

.9 .514 .365 .3603 .165 .140 .84 ,57 .470 

.0 ,79711 .421 ,71 
 8012. دطعسو-عا ةسضسكأم آكتكانك 8عم [ةكان

 1-10 عدعجبا 111,

 8013. كطعسس-عل-ل1م 111, 267. "7. 1

 8014. كاعد - هل - ل1م قةطداثا ةطانذك ىلبح

 ردع0ل ظعم-عالجمدعتم ظا- [نكدتلا , لانلعم 1ادد-عا-

 !كدهلناطخ2 للعاسك 1و 415. 11و 458. ؟. 3.

4 .360 .285 .152 .82 ,7171 

 8015. كطعسم - عل - لأم ةاطاتئا ةططقق ىلجح

 عل ظعص 01هابجصتست عءل 151 - ظععص علك اظظا - آ:”ذاتو

 ؟اناعم ةادم اكاطحلائطءثص للعاتتك 1, 190. 11, 5.



 ةطعرت ة-عل-لل

 600. 617. 623. 624. 17, 54. 111. 159 أك.

87 :161 .58.11071157 70.821 .192.415 

13507276 :313 ]616.571 :5706 .255 .234 

.498 .)47 .414 

 8083. 5كطعصوع - عل - لص اك "ةاطلدلاقط

 831هزجوسصص عل 8عءعم-ءازجملك عد 8عد طقمتوتمل 8عم

 اكتواتك ظا-آكم2421 11-1:1ةهتدوزا] 11, 149. 111و
1 :1717174239 313 

 8034. 5طعرسود- عل- لثص ثطتل ؟ةطلدلاوط

 81هابجمد نعل ظعصحص ؟ددوص 1-181عم051 8-18 ءرنمدتصت
“2 177 

 8085. كطعسع - عل- لإم تاطاث ةطلولاةلط

 81هزجوسد عل 8عم-عاطم وعام 81-1هددوزا] ظ1-1عطق-

 اذا 197, 0
 8036. كطعسصد- عل- لأ فةطت ةطلوالقط

 11هزجحجس مت عل ظعص 1[دلجساثل 15-181!هطخسصساأ آل,

 80387. ةطعرسد - ءل- لزم قطا ؟ةطةةللقط
 81هزجحسست عل ظعص 81هالن1ج 1:0- زد عدطلبا 1و, 3.

1 ,71 .416 ,177 
 8088. [كطعسو - عءل- لذم] خط "ف4طلدلاقط
 31هزبوسست عل ظعصم 110453 8ءعم-عممم اطحشلت 181-116-

 مملععداتت ظا-1[هدعصت عاحةنصافأت 1851-81 او 79.
 8039. ةكزطعرد5- عل- لأد خطت "فلل ةلاقط

 831هزبهردت عل ظعح 0 طصحخس 18 "-ظمصسفلا آآو

 8040. كطعرس5-ءل- لتس مطتث ؟ةططلقلاوط
 81هزجومسدت عل ظعم ةكاطعمعأ (هل. ظوطتنعأا) ظعم

 ىلز ا -1لاةيتأ ظا- 1مهنءلطتأ 11و 359. 1737و
4 ,711 .408 .407 ,7 .408 

 8041. تطعسع- عل -لآأص 4ثطت "فلطلقلاط
 381هزججصتست عل ظعم ىخانآ 12ةلئاد 1- صوتت ظ5-

 5ك 5:0 - طنسعداطللا 11, 220. آلآ,
 8042. كاطعتن - عل - لأم ةطاث ةطلهلاقط

 11هطحسد عل ظ( - '[ةتفطو1ه51 71و, 0
 8048. كاعصع - عل - لزص ىطتث ةطلدلادط

 31هابجرصست عل ظعصحد آتعكادأ 8عم "هلآ 12-10 مدعداطلتت

 هو- هةلتطل 1, 498. 111, 580. 197, 238. 3.
 455. 71و 7.

 8و4ل4. كارعمك-علدلأم خطت ؟ةانلدللقط 816-

 طحسمت عل ظعم تكس 8عم 1لج3ق اظا - ]صنم عال

 80 - طتص عداطلبا 11, 410, 545. 570. 111, 3.

40 ,71 .398 ,397 .261 ,117 
 8045. كارعرسك-عل-لأم خانات "فالتلهلاقط 81آن-

 ابممتت عل عم اكتكاتآ ا - لعجعرت 1, 296. 7.

6 ,771 .420 

 511 عم60-075- ل10 1214

 31ه]بهرتمدعل ظعد ىختجرصعل عم 1طصةطتتص 11-

 م00 هلانذ] اظا-[عممعداتت 111, 40. 17و. 2.

 8025. كاعد -عل- لأم ثلاث ةطلحاتدط

 8310هزجحس71ع0 عم خايبصتعم# 8عم 20

 اظل - خا ةساك (81 - 1ع ةصا7) ظ11-1ةلعاتأ 11و
.9 .6606 ,711 .207 

 8020. كطعيسع - عل - لثص ىذطت52 "ةطلدالوط

 81هزبهرتت ع0 ظعصد مئلبصع0ل 8عت 20,

 طعم 81عجاتلع ظ1- زان سصدخمسأ 1, 320. 11و, 49

.9 ,971 .527 .264 .255 .105 .60 ,1397 .208 
 8027. كطعسص5- عل- لآم ثطلت "هل ةلاوط

 31هزيهصست عل ظعص خلبستعل 1101300-191عوأ 1و

 85028. كطعرسود - عل - لثص ثطاأث "ةطلدلاوط

 8310ه]بهرستت عل ظعرد خىطس عل [8ا-1101:300ع5أآ, 7110

 ]اند ؟ةطل-عا-801 لأءاسعك 11, 295. 197, 89 (7).

.6 ,71 .159 
 8029. ةكانعرجد - ءل- للص ىاطت“ ةطقدلاوط

 311هزيهيصاتعل ظعم ىكلجصعل ظعص "0(ططصقص كاع

 قاتدر, ل50 1:07- 2جعءادعات] لزءان5 1و 9.

 288 طآ1و. 201. 344. 363. 441. 11و 17. 9.

1 156 1217 1295 1297 1207 107 102597 

5 4 2725 2597 2507 20 15207 

 111, 45. 239, 338. 347. 518. 605. 639. 17و

0 1 7 1 22 3826 154 4507 124 :30 

.1.42 .429 .384 .243 .240 .213 .141 

 522. 553. 628 15. 630. 652. 71و. 69. 2

 8080. كادعسع- عل - لد قةطخت ؟ةطلقااقل

 31ه]طجدسن121ع0 عم 'خلأ 8ظعد ثاطا'العقئتست 1ادم

 ىطأ [اذعزذ] انا-آ[عخكلت كا-آكطمز_ عدل1 1, 338 (2).

05 ,177 
 8031. كطعصود -ءل- للص كطتث ةطلدالدط

 31هزجستص عل عم ىلا اطم '[ناننشم 18:0- طز عدلت

 5. ظوط- ةاطقصتا 55- 5ةلئابت آو, 184. 231. 57.

- 

2105 200:7 115 :200 25007 524 206 

 247. 453. 048. 111و 104. 110. 192. 217 طاع.

 2500 511 4202 ا ل 51 ا

2095:3007 305. 451 177 2146007 171: 1097 

254. 280. 300. 

 8082. كانعرصىد- عل- لثص ىلا“ "ةانلحلاملط

 311نابجرساد عل ظعص ىلطأ 8عءاعس [8وعوتل] 1850-1 1-

 ندعدالوت , ؟انلكم لطم 1آعمجوتسس ءازدتتت198 ل1 ءانتك

2 .437 .(379)9 .365 .361 .291 .175 ,1 
 11 27: 277 77 1507 1 ا 00 0

1.9 .476 .474 .391 .183 .49 .3 ,111 



 هاج عرجت ة- عل-لكم

.299 .280 .237 .185 .84 .22 ,171 .596 

 8381. 382. 460. 461 طل5ؤ. 463. 489. 490.

 518. 9711و 5.
 8059. كطعرسسو - عل- لثم 5. كاطتطقخط-عل-ل10

 مطمتعل ظعص امداد وعطق (1؟عمنأ “طوعطق) 11و

 4. 43. 1711و 9.

 8000. كطعرسود - عل - لتص اظذا- كصتما] 17و

ْ10 

50061 

207. 

 8002. كلرعرسو - عل - لام

 حست عل عم 1810هلجوسننت ع0

 010130051 71و, 5.
 8003. كطعرسو - ءل- لزم نط 18ءاعك' تلح

 رردعل 8عم - ءالجمودعزوص عم "خلآ 101- 105[1ل'عالل-

 لاخلت , داعم 1ظ1- ظءزطماجل للعادتك آو 155. 174.

 230. 443. ا4ل48. 11, 78. 282. 5760. 007. 1آكو

.49 ,17 .027 .543 .352 .237 .198 .171 .30 

1533 .145 .91 .89 .84 .59 .45 .42 .40 ,37 

 205. 365. 434. ك1. 476. 589.611.

0 .246 .150 .149 .143 ,1771 

 8004. كطعصد- عل - لزص فان ظعاكس 810-

 طمرسص عل 8ءعم مطسعل عم قطا ظزدط» ظا-

 [كموعزما ظا-3[ءمس عمت كا - [نسمليا لع اكطتقلع#

 موعم 31ءرتكعموأ لعصمرصتتوانذ 11و 150. آكآ1و

.660 ,711 .170 ,3971 .63 
 8005. ةكطعسو - عل- لم مخاد 8عاذ“ 210-

 طقس عل 8عم ىازإ 8مزير 8عم كفلطل-عءا-]اجقلأت

 كر - 8321 آو, 296. 422. 17و 94. 9

 806060. كطعرصتو- عل- لاو ىاداث ظعاس 810-

 طمس ع0 ظعص - ءالجههدص, ك؟نلعم 1طص 8111عى5دس

 لذءعات5د 1, 164. ؛44. 485. ]1, ةد4ف. 489. 17و

 149. 156. 170. 317. 381. 472. ل1, ةا. الاآو

.7 .0688 .075 .500 

 8007. كلطعرسدو - عل- لص قاد ظعاحع 310-

 اديس عل عم - عووعرتل, 0150 ]اند - عووعراك

 لذ ءاسد 1, 146 انزد. 164. 334. 11, 93. 622. 17و

 4ال. 787, 43. 89. 99. 971, 251. 8711,
 8008. كل عدم - عل - للم 80[1-ططاسصجش ال, ائانلح

 عم 1طانم - عةومصانؤذا] لذءانت5و آالآو

 8009. كاطع س5 -عل- ل15 ظا-اة1عصت 11,

 8070. كطعسضمو - عل - لثد ئادئاادلانا (ةل.

 ىطخت ىلانلحالدط) 31هزيحسسعل طعم "ةطنع (8 عم

 قابصعل) اذا - 3810]:ج00عدآ, 1طن - ءاليهتذدن تأ

 كارعمو - عل - لزص اظكا- كموقتت 111

 مطنش هممت 810-

 81 - 8ظولؤذبا ظا-

 ةزر عر 60-5-ل10 121

 8046. كاعسود-عل-لأص خطت فطلحلادط 110-

 اجميسصتت عل 8عم - عوطقا عزان (2علنصح علح لآص ثاناث'ل-

 01 1عةئلس 17ص. 0
 8047. كاطعسق - عل- لذص "ةطل - ءا- زجقسنأل

 ىعم 5و 1-51عطموموووداطقطت ظا- طعما آر 8.
.632 ,711 .275 ,771 .62 ,117 

 8048. كارعردو5 - عل - لأص كفطل - ءا- 0610

 [قوم 81هزيجضنعت] ]اكد - ةاكفذمآ 111و 210. 17و
1 .127 ,71 .376 ,397 .554 

 01 'ةخطل - عا - اععمأس 185- 51م

 8049. كطعسو - عل - ل1د "ةانل- عا - حمص آلت

 معمم ىطسدعل 11- 8ءعاينصتآت1 7و. 00.

 8050. كاطع - عل - لزج كىلطل - عرب - نةلجتس

 8عم - ءاطتمآ] آو 0.

 8051. كاع ة-علدلأد خليرس عل ظعص [[1ة0-

 23. الانامعم 'ةرضوط لعاعاط] ل1 ءان5 الآو 3.

 8052. كزعردد-علح للص ه5. 5طتطقلط-علحللم

 ملجم عل 8عم ا[كطفلتا 1؟ل- آكل هدكهجوتأ 8 0- طز عواطلعل

.8 ,7711 .364 .5 ,971 .103 ,177 .250 ,1 
 8058. ةكطعرسم - ع0 - لد خلجبصت عل 8عص-عا-

 زئطقلاا ظعد 5ءالج الآو
 8054. كطعسم - عل - لتس (هل. 8 لس عل-ل1م)

 ىلجرتعل ظعد 81دطستالل (هل. 8عد 1ك010) اآكا-

 31هنات, ؟156 123011230 عاد لزءاند 11, 448. 1397و

 207. 71, 23. 462. 4ةاي. 489. "11, 2

 8055. كاعصت5-علحل1م خاطردعل 8عم 110-

 حست ءل 8عد ةىتيصسعل ا81- '0]عهتات اكا - 8هلكطذ

5 ,11 
 8050. كاطعرمد-علح لآ1م خثلبست عل :8عد 810-

 طمس ؟لل 8و5 - 5زككذم] آو 251. 111و 118.

 202. 015. 11, 104. 182. 265. 334. 448 (عّزاتك

 ردولع» 8[هلجوسصت عل). و. 232. 479. 71و 5

000 201 77 271 1527 4087 

 8057. كطعرت ةه-علحلآد خلبصتعال 8عم» 13

 8عم ةنمددلاةهلح 1- آكطمتعز] "0 7

 8058. كطعرتم - عل - لأحد خليت عل 8عد 50-

 اعزمصحخس , آطص 1[ءعصقلممفطق ءمعصمتصت 08115 آو

“1157 1117 115 3297 30573221 2527 21175 

.9 .470 .450 .440 .307 .349 .324 .321 

.8 .372 .369 .366 .349 .339 .232 .93 ,111 

9 .405 .397 .393 .890 .389 .385 .379 

44 .439 .437 .430 .428 .425 .420 .410 

2 .316 .151 .39 .30 ,117 .447 .446 .442 

 طلو. 401. 537. 7. 188. 191. 434. 550.



 "راح ال كتتلا

 هز عر 5-ع0-010

 418. 497. آل, 132. 138. 141. 228. 389. 458.

 5351. 537. 611. 650. 1111و 239. 338.

 643. 17و 122. 247. 267. 571. 582. 585. 7.

 7و 570. 628 (معععمااهر). الآ 406. 272.

.7 .305 .369 

 8080. ة5طعرسد - عءل- لأم ىطتن'العطعت“ 1810-

 طحسسص عل ظعد 131[هزججهسمسع0ل 180 - طاسعوطلبلو

 ؟اناعم 1-81عمعات ه5. ةطص- ءاز عع لذعاتو آو
 231. 340. 364. 404. 410. 492. 510. آ1, 100.

.488 .423 .318 .265 .209 .132 .1283 

 111, 43. 45 اند. 71. 210. 17. 150. 172. 9

 305. 508. 7, 218. 424. 482. 5066. .5 ,١71

.708 .6883 .068 ,11" .473 .3483 ,806 

 8087. كطعمسو - ءل- لأم 8ا- 8[دعطتضطا 71و

,449 

 8088. كزوعرت5-عل-ل1م 81ةلجسسال ظعم خط

 مدعل 151 -[رنععملا !], 248. 197, 202. 400.

 8089. هطعسود-عل-لأم د. 5طعصو-عا- تواقمت

 31داجسسا10 ظعم 11120 11 - 02ز ءملأ ةكئاتك

 1مدفسق# 1[ة0طتلعطقس 11, 469. 474.
 8090. كطعمج5-علح لزم ىاداثناسم ءاجقئتم 110-

 طحسل عل ظعم "خلأ ظعم - ءالجوكوم (ةل. ءعاع

 معرم وردم عم - ءاليمتدس) 1:0 - طتسعفطلبا 1ك!-
 [10وءزم1 1, 212. 344 طلو. 11, 270. 17و. 50.

.243 .241 ,7 .196 .182 .180 

 8091. 51عرمد-عل-ل1م خطت'اس عائذسمت 110-

 طقصصعل 8عم 1ةلئز ظعم ]طةطتس ظ(- 1نابذات

.06 ,7711 .240 ,11 
 8092. كطعرطد-ءل-لآ1م 8310 ءعدج 18[هدعلنم اكا-

 8دلططت 97و 243.
 8093. 1[طمزو 5دطعرسد-علح لأم 81 ه]جهصدسصت عل

00 
 8094. كطغعسد - عل - لأم 1[ه]طجهست صع0ل ظعم

 ؟ةطلدالوط ظىعم مجسسمعل 1طم ةةسنسافنط اح

 6طدق21 11, 458. 111, 527. 871, 248. 57
 8095. كاعد - عل- لأم 831[هايجسصمعل عم

 ؟ةلتلةلامط ظ1- 8[هزجتأ آلآظو 2

 8090. [داعرس5-عل-لأذم] 81هطمسسعل عم
 فطلدلاوط 8ظو-كوملطملت آو 354. 11, 424. 1397و

604 ,711 .279 ,7971 .576 
 8097. هزطعرمود-عل-للم ه5. رععسصملا- عل- للم

 ح1هزججساد ءل 8عم فطل- عاد صمم سد ظا-1نز ءاأ 5.

 مادلونز عت ىا- النوت 1, 257. 270. 278. 11, 59٠

584 .259 .19 ,197 

 5116ما015-ع0- ل10 1216

 معممرطصتأ تةأنتك ]آر 289. 343. 457. آو

 ة34. 111, 617. 1[, 48. 105 (8عم فلل.

 غ7 108. 368. 309. 064

 8071. كاعد - عل- لص ظا- "ةلعطص 81-

 1ناذطخمت 11, 27. 226. 37, 640. 61
 8072. ذطعدو-عل-لأ1م 1طم-عاعطمةتا] 111

388 

 ريل - ماسصعفطلعار ناعم 1انم 1عطقاأا لذعاتتك ]1و

7 2407 ,111 .102 
  17١كطعرسد - عل - لص 81 - 8دلعاا .8074

 كادعسمود - عل - لتم 11هزججس صن عل 8عم ج1

 . 0آ8عم

 8075. ةطعسم - ءلد لتم د5. 8علع- عل- لتم

 قدمدم ظعم - ءالبفمتسم ظا- 8[ه:مل01 1ظ1- 81521,

 ؟ناعم آطم 0ص 1؟ةفاسد لتعاتك 1و 408. 111و

47 

 8070. كطعمتد - عل- لآزم ةطت']ططهكدن 1810-

 طوس عل ظعم ةطل- عع-عدتجمدوم 81- 8ظءاضت ظاح

 حنو 8؟-كهلألعا آآر 94. 176. 242. 274. 5.
 111, 78. 362. 439. 1397و, 16. 371, 294. 7

 410. 477 1٠١( خطانا حكدص). 497. 711, 2.

 8077. ذطغعسصدس-علد لأم 1ةرصهألا ظعص 1انانةح

 طخس ظ1- 11ةسللمأ1, كتنلكم 1طص 101315 لأ عاتتك

71 7 10 
 8078. كاعد - عل- لأم ه5. 10[1ه]ج وت -علح لأم

 ةمطان' ازد" 8[هلججسسصس عل 8ىعم 1طةطتس 1ص 4

 ما - 11151 ك1 - ةموذسص ظ5- همزة الانلكم آطص-

 ءاولككذمسأ لتءانك 1, 251. 111, 386. 17و
,711 .314 ,971 .301 .273 .207 ,7 

 8079. كطعمت5- عل- لزم 1طم- ءازرعمل1 ع.

 هرعرردو - عل - لأم ظعح "0مدوع 8عمدعا] هل

 8080. كاعمت5-ع0-ل1م 1؟ةهعدز د ثلجسسعل آو

7 117 505 
 ع081. كارعزاعط 5طعسم - عل - لأم 8ا-آكومصوح

 101 71و 7036.
 8082. هزرعرمم-علدلأس 1-81[ةيإذصأ آو

 8083. كاعد - ءل- لأ ظىعم ا - [؟ةفطت

 [ععردخا - عل- لأم 7و.

 8084. كطغعمبو - عل - لتم 81- [[؟عودطغطت آ11و

 ال8 1797و
 8085. كزعرودد - ءل- ل1م ىطاث'الكطعأ“ 1810-

 ايمتستل عل ظعم "ةطلع عصولجسمم 85- 5 ءاطقتكا

 آ1, 142. 159. 100. 189. 244. 00*22



 كا عر75-عل- لأم

 8111. كطعصم - عل - لام 110]جهرتتا7تع0 8عص

 ىطجرتعل ظ1-آعمسواثصا 111,

 8112. كطعسم - ع0 - لآم [81ه]ججصتات عل 8عمد
 ةاجرسعل ظا-[عمرنعواطتأ كتناعم] 1اطص-ءالععست تقلب 0أ-

 ءااتك 111و 5.

 8113. كاطعسد- ع0 - لأم 81هطجهسا7ع0 عم

 ماجد عل 81- 810122300عوأ, ؟انأ1جم آطم سس

 كتعاتتك 1, 421. 11, 129. 298. 295. 397, 429
 8114. 5طعصسم- ءعل- لآص 810]جحنتا7760 ظعص

 ةطمت عل عم - التان كن آو 510. 19و 560. 71و

42 

 01 81[هابو أ -بلحلزم 5. كطعسد-علع لن 81هطقيسسعل

 ظعم [1طعمطتس ظعم [[دددم 18م- لسمو عأ.

 8115. 5طعسم - عل - لأم 81هزججصتات عل 8ع

 ىلجرست عل 8ظواط-هطتلاد 11و 4

 8116. كاطعسم - ءلح لأد 81ه]جهسنست77ع0 2عم

 تط علل [1802-اط جعءاطعاأ] اكا-'1'نضاععطتفل1 "و.

 051. 371, م54
 8117. كاطعسم - عل - لأم 181ه]لججس 7 ع0 8عص

 ةاجردعل اكا- آتعسصعمت , 01مم 1طص-عااطدإاذ] 01 انف

7 571 2517 :250 ,1 
 8118. كاطعسم - ءل- لأم 81ه]بدرتتاات ءل 18عال

 "411 اظ:1-"*هزانمأ ]و
 8119. ةكاطعسو - عل - لأم 11هطجحصست 7 ع0 8 عد

 'هل1 80 - طتسصعدطلمل , ؟ادنلعم 1طص-عا ؟ئلع لأعانتك

.75 .341 ,1717 
 8120. كطعسم - عل - لأم 810هلبجستا>7 0 8 عم

 'خا1 ساد 8هلعاتأ 0-11 ملطت, ؟دلعم 1طص !لناقل

 لزءانن5 11و 295. 17, 208. 7 8.

 8121. كطعسود - عل - لأم 110ه]لنوستت عءل عم

 ؟ذ]1 ظا-[؟ةعطا 11, 138. 111,

 8122. كاعرمسد - عل - لزد 81هابوصت2ع0 8عم

 '؟ن11 ظك5[1-1ئز!طذذذدت 177, 474. 75 251. 71, 0

 (11-81ضئةذس). 125.

 8123. 51 عرررد-عل-لزد 110ه ]جحر 0 ظعص كلك

 ىعم 81هزججيستت عل 180 - 0 ءاعقتاعأ اقا - 1[ رت عدلا

 (هل. ظا-0[ةتع عت ل1) 111, 620. 711,

 8124. كاطعسم - عل - لتم 8[هطججسا7 ع0 [8عص

 '؟ىا1 ظعم آكنودنأآ] ظدط-كطخسأ 1, 459. [آآآ1, 035.

 8125. كاعسود - عل - لز3 81هلجهرت 1260 181-

6 ,1 80303(1 

 8120. ةكاطعسع- هل - لأم 8[ه]جدست 760 8عم

 قانا عام 8عص 81هليمصس عل [1-1عطقاتا ذأ, "00

 ادد 4ادأ ظعاع" اك1-[؟طحااوأ لن ءاسد 7, 8. 711

103 

 كا عرت 5- عل- لآ 107

 8098. كاطعصم - عل - لتم 1[8هاطججسسات عل 8عم

 ةطل-عمدوطتسم (هل. ظعم "ةطل-عا-]جهلتلت) 181-

.8 ,7711 .309 ,971 .323 ,1 31221 
 01 خطت ؟ةطلحتامات 31هطدسسعال ظعم "ةطل- عم-

 ممطسمم 812-181( - ءا ةطتت ؟ةطقمآادط 810-

 طدسسعل ظعم ةطرسعل ظعم 5طتطقط-ءلح لم ىلع

8 

 8099. كطعسمم - ءل- لتم 81هلججستصتع0ل 8عم

 [ ةطل-ءعم-موطسدم] 51- فللئدصأ 11و 358. 7
171,107 

 8100. كطعرتتك- عل - لأد 81هزجمصستصت عل 8عم

 ؟ةطل-عم-ددتبسموم ظ8ظا-1[جلطتنعسأ 1آو 2
 8101. كاعمسد - هل - لثم 11هزيبجسصت عل عم

 قةاطل-عم-سوتجسممس ها - 0]عمتاا 151- 8عطصعمأ اا
 [؟طقل سعات ظم-اةلبتكططعص ل1 [71, 0

 8102. كطعسمو - عل - لثتص 11هلججنت 720 عم

 فاطل-عمدسوزجسمص 181-'0اطسفمأ 11و 185. 17و
.149 .144 

 8103. كطعسمو - عل - لام 81هلججسا7 ع0 8 عمد

 ةلدل- عم-1ولاجسقم 182- 7هصم71001, 5710 1ططح

 ءدوةلعط للءانتكق 1و 171. 192. 410. 11و 0.

1 ,37 .526 .384 .258 ,197 .486 ,111 .495 
2 .295 .222 .86 ,71 .659 .650 .550 .408 

.3 .689 .668 ,1711 .449 

 8104. كطعسو - عل - لأد 8310هلجوساتعل عم

 تاجات عل 7, 0.

 8105. كطعسمو - عل - لتم 8[هابجصس ع0 8عم

 فمطصعل 8عم فطل-عل-لةتص 81- 0ةطستسا 11و
,107 

 8100. كاعسم - عل - لأد 810]ججسست عل 2م

 فطسدعل ظعد ظستع ظاحخلجئدطعطأ“ 111, 505. 9.

04 ,371 
 8107. كطعستد - ءل- لثم 8[هلبمجسس ع0 8عص

 مابسصتعل 8ظعم "خلا 5-85هوحتإا آآ,

 8108. كاطعرسك - عل - لأد 11ه]بجتتا7 عل 8ع

 مليسعل 8ل-8زوةنأ 11, 14. 89. 407 (دطن 85د
 مرنم ظزدإفست 1عععملتتمت عدوع مانام ادكأاتؤ هم-

 01ءاططانق هدصصتاتاتع). 197, 170. 410. 517. 37.

 40. 597. 65. 771, 7. 239. 771آ,
 8109. كطعمم - عل - لزم 810هلجمرتت عل عم

 ثتاجتع0ل ظا- 851ه 11و 269. 479. 71ص, 7.

7 ,5711 

 8110. ةكادرعردتم - عل - لأم 0[8هلبحستتا7 عل 8عت

 تكاطجستعل 8عم-عاكمتت0 اظاحخ 1 اجوطعدأ 111,

 اناا



 كار عمت 5- نل-لام

.208 :1915:1972 .41.1756 :20 117 

 402. 414. ةةال. 7و 170. 257. 258. 300.

 577. 5ةق4. 604. 650. 171, 79. 125. 500

 329. 349. 463. 711١و, 648.

 8140. كطعرسو - عل- لتم 1[هزيجسصصت عل 8عان

 1و1 8ظعم ختطجسعل 85؟-5نآأ لو 263.
 01. 8[هزيدرستسعل , ظو-كن11 ءمعمهرستسةأانق»

 8141. ةذطعرمس - عل - لزم 181هاجهستت عا عاق

 151 8ع آ[[عرمخ 19[. 4

 8142. ك]طعمدد - عل - لأم 8[هزيهسمت عل ظعض

 1ةامطقسأ لو 0.
 8143. كلزرعردد - عل - لزم 81[هزجبقس73ع0 اح

 لو طع 111, 429.
 عزو. كطعصو - عل - لزم 8[هزججرت متعل عم

 [عطملأا عل [1هلعطأ , ؟تاعم 1طصحءا]عهطةليناأ ل1 انك

.8 ,197 .506 ,1 
 8145. كاطعمدو - عل - للم 8[هزجهستست ع0 اتنا-

 [عطوإلا» ظدط-عطعنانامت 11, 486. 19[, 210. "1و

.5 ,7711 .202 
 8146. كطعرسسد - عل- لأم 11هليجسصست ع0 ظئاح

 [رعطالطت 11, 203. ال11,
 8147. كطعرسد - عل- لزص 81هزيقس ع0 ظنا-

 رك مرمددذسا ه81-آعهطمداقمأ الآ, 83. 4
 8148. كطعرسد - عل - لأص 1[هزيهصتا7ع0 اح

 11هعاسااطا ظ(-1هجوناا "71و 0
 8149. كلرعردد - عل- لثم 8[هزججسسست عا 8ع

 ة1دلجسنل ظا-آع1هطقست 09-81نان 1976 304. 7+
011 ,37 

 8150. كزاعمد - ءل- لتس 81هزججمددت عل 8عم

 11دلجسا0 (هل. 8عد 11هزجهسست عل) هظاح علما

 ناعم ]طص 4زذ لاعاتك 1970و 187. 380. 8

 8151. كطعسود- عل - لأص 181هلجوستاتت عل 8 ان

 كطأ 31هصودتع, ؟ن]عم 1اذه-عووءاطات لتعاتك آلو

4 ,9711 .432 
 8152. ةكطعروم - عل- لص 181هزجهسص ع0 اظكاح

 حانورت 111, 594. 71,
 81553. كاعربد - عل - لزد 181هزيهسست 060 8عط

 31ه ةسءاعطفل ىاد8هاعطقس عادل عمال, هنلعم 111-

 معاك لزءاسد 111, 103. الآو 4.

 8154. كزعرربد - ع0 - لثم 81[هزججسا7 0 م

 31نابوصتسصس عل 8عم "ةطقحللدط عا-8 ءافإهصتقا (ةلع
 8ءاذيمصموت) سدطح-كطقست 11, 212. 7و 58. ال1

6 ,57711 .211 
 8155. كاعمدو - عل - لثم 81هليهسص ص عل ظعات

 كار عين 5-عل-ل10 1215

 81957. ة؟طعردد- عل - لتم 11هلجهسصات ع0 80-

 1زةسععاطخت] 19[, 219. - الآ1و

 8128. كغم - عل- لام 1[1هزبدسصمت عل 8عص

 عوطنعأ ا8ا-[آهدعزمأ [5-85هسصقت عمم ل1 آو 207. 2

55 77 117 3897 ,717 5157 987 ,51 
 8129. كاعيسد - عل - ل1م 81هاجرجهسصسصعل عض

 قفط دالج ظعم-عالهلطأا (دل. عد خطانا هلطل) 8عص

 'ةنا1 ما-هونات 11و 625. الآل, 472. 71و.
 8130. كلر عدد - عل- لأم 1[هابهرستت- عل 8عص

 مطت'عطممختس عم 11دك [ظعص 5تانذص 85 -

 ؟هنلعاذصأ] 11, 215. 7711,
 8131. هطعمد - عل- ل15 1[هزججست عل ظعص

 عدس مو ظاح1عمذتت آ, 94. 264. 266. 295.

.5352 .329 .173 .106 ,11 .503 .406 .338 

 401. 111, 43. 93. 402. 427. 17 و 7 طلو. 0.

,71 .583 .4914 ,7 .476 .436 .401 .282 

.5 .350 .337 .241 .83 .20 

 8132. كاطعمت5-عل-لل1م (ةل. لان - 8

 ةزعسو - عل - لأم) 81هزجقهمتست عل 8عم-ءاطهكدت (ةلع

 قعم-عاطمدعلم ه. ظعم نلجرمعل 8عم-ءعاطموعام)

 معمم "ىاأ ظمدلا عمجذزا (1مدللا وذز17) 81-115

02367 1 :5131 .100 17 111 176 117 
2 .660 ,5911 .487 ,37 .503 

 81383. كاعد -عل-لنص 81هزججسصت عل 8عم-

 ءازيمدعتم 8عم 31هطجهمحصس علمطقط 8محاك عطش 01

.406 .125 ,771 
 8134. 5طعسم - عل - لآم 8[هطجهستدت عل 8عص

 1امةطتس , ؟ان1جم اا - [؟طقإزطاط ظا- عمات لن ءانتك

.9 ,71 .24 ,197 .403 ,111 
 8135. كارعرجد - عل -لآم 8[ه]طجوسدات عل ظعص

 [1كهدعزم 1-81عمدتاءاطأ 111,
 81360. كطعمدد - عل - للم 81هلججسا١ ع0 ظعم

 1طةطخمس ظاحظ عزان !11, 0.

 81837. كطعسم - عل - للم 81هزيجسسص عل 8ع

 1طدةطتس اظا- '["عمذجتا 7. 447. 1711و, 6

 8138. كزرعردد- هل- لأم 11هطحسمصعل 8عم

 1طعوطتست ظعم 1جدطتع 8ا- ظوصمتكا 111, 490.

217100 

 8189. كطعرسد - عل- لثص ك5. 130ط1-عل-لكم

 131هزجبجميسن عل 8عم 1طعةطتقمص ظعص آطتكاتا 8ن1-

 ركداعطتب ؟دلعم آطم ظا-[[دمطدلا 5. ؟[هصاول1230 عاد

 لزءاسد آو 155. 170. 465. 480. 505. 11و 9

59 15 411 4197 285 7 268 1207 101:2 602 

.533 .474 .330 .245 .188 .118 .1053 .883 



 كار عرجت ة-عل- ل10

 "سقس اظل - 0رمقس 7[1-81ةقزإت ]1 - ةسدت لو 445.

 111, 81. 1377و 274. 37و 412. 71, 1
 8169. كطغعسم - ءل- للم 11ه]بورسات: عل 8عم

 0اطسخس 1ام-عاطجقستت 1آ71و 7

 8170. كاطعسو - عل - لأم 810م7 ءل 2عم

 "ا طصسخم ظعص 810ه]بهمدان1 ع0 7-182 هلل 2 ءأ 11, 4.

 37و 04.
 8171. كاطعرسد- عل- لام 181ه]ايهست7ء0 8عم

 فانا'نضتلطخ 1111و 7

 8172. ك1طعسم - عل- لثص 81هلبهساا7 عمل 8ع

 5310 ظعصح 1ةلطلع ظاحظ ءززذصأ 197, 508.

 8173. كلطعسم - ءل- لكم 81هلبمهصسناتت عل 8 عزز

 عووءورل] 6 صحقت» ظا - 0متصتحط عءتدآ 181 - نملك
,1 

 8174. كاطعتك - عل - ل15 [ظ5- 5عججتل 310-

 طمس عل ظعص-عددعورر10ل] ظعص ةلا'(!مجوتتاد ظا-

 01علعردا 1",

 8175. كاطعشفم-عل-للن 81هطجقمن12160 ظهطع

 كطمل  عماتسا 111, 480. 17. 15. 71,

 8170. ةكاعسع-علح لآص 810هلبونست عل ]12طع

 ةاطاضتما, "1540 813412 5. [طمزو 113612 لن ءانتع

272777 207 111 

 8177. كطعسد-علح لل (97و 115 : 1عاذل-هل-
 لاو - طو- كةنعط) 11هطمست عل 8ع - ءاطدعونت

 معمم كتطق“* ظا-100لعنصت 1:0 - طنصت ءعءاناعل , ؟هلعم

 آد - عودقتعات للعاتتق 177 و 94. 519. ققأو. 57,
 112 طل 55 ا 1

 8178. كاعد - عل - لام 81ه]بجنتت7 60 ظعصم

 ةانأ 8كلئاد 111, 0.
 8179. كلعسم - عل - لكق

 '1"عانةضعقل] انإ-1ن51 71,

 8180. كطعسم- عل - لأم 81هطحسنا> ءل 28عم

 1[جوطتس ما ؟[ديسفحلا 1. 5طعرطع-علدللتص 81ه]جحت-

 ع0 ظعح 1طنةطتس 8عص '1؟جدلطلل“

 8181. كانعصمع - عل - لتم 31هزججسص عل 8عم

 آلدلطوت ظ8عص ىلا ا - افطنزا 11-1!8انمأ م1011

 انولكطعات 9, 233. 711, 2

 8182. كاع - عل - لثم 31هليجستصت عل ظعم

 الكوسا 1عادمزو 1ظ515-1:ةلب عاود عكا (هل. ا1-1؟7ةط]عع-

 معز 111, 500. 711, 55.

 8188. كاطعسم - ءلع لكم 81هطجوستات 60 8عص

 اكتدال طعم خلت نالكمعدصستسا آ, 204. 475. ]1

 523. 583. 111, 300. 391. 433. 17و 476. 37و
 502 طك, 175 56

159 

 110113121360 1ا-

 كا عز725-ع0-010 1219

 31هاججسمت عل [ظعص "فادل-ءا-طععاس] آ51 - 8[ةتتكألا
.8 ,571 .341.594 37 

 81560. كطعصو - ع0 - لأم 811هازججسصننت عل 8عم

 31هزبجست7 ع0 8عص "فلآ 80-81هدعتصت 197, 2

 8157. ةكلاجعمت5 - عل - لأم 81هزججس7 عل 8م

 81هابوصتا2عل 180 - 7عازآ 81- 0اطصقسأ 1و 4

 11, 538. 111, 341. 1397, 58. 586. 551. لل
.44 .579 ,1711 .79 .49 

 8158. عارعرسدم - عل - للص 181هلجمسنست عل 8
 ة1هاججست 71 ع0 ظا-[هلعطآ ه5. 1ظا-8دصقكلا 181-17

 *:سئاطآ, 140 8ةط-كطعمسس نأ 5. طمع عداطعاط عمدا"

 كتعاسو 111, 445. 717 184
 8159. كاطعصم - عل- لزم 81هطقست>ت7 عل 8عص

 ج1هايحسصتسعل 1 -ازن 51 - 0اطسماأ 117 30.
.94 ,111 

 ©(. 321هزيدرستسعل ظعم 11[هزردستس عا ظعمع ةكطأ 0

 ا -

 8100. كطعرسم - ءل- لدم 81[ه]جهصستا7 ع0 عم

 31هاججسصس دعم آ-1دئانشستآ (ا؟ا-آعدلوتاا ) 111, 09.

.0 ,1711 

 8161. كطعرسدم- عل لام 81هاججمستا720 8ع

 ح1هاجهيس عل ظ1-آ[كنم عا 971,
 01. كطعسم - عل - لزم 3[هطمسستسع0ل عم اللتكسأ 18|-

 نسم ناك

 8102. ةكزطعسم - ءلد لأ 181هزججسسص ع0 اة عم

 31هطوسرص عل 8عم ةاتآ'ا1 نأ[ (هل. ظعم ثةانا'لادل1)

 كنا-1101300عدأ1 آ, 148. 347 (9).

 8103. كطعسم - عل - لقد 181ه]جحنات 0160 18د

 81هزجحرت ص عل 8عم 81هلجبرسال0 8-51هاكطقلل آو 5.
.4 ,111 

 81064. ةكارعرجع - ءل- للد 81هلججستت7ت عل 8م

 31هزبوصت نعل عم 81هزجمستا!77 عل 111-181 عادآ, ل10

 لاطس كرصتع ءادآابفت] لنءاتك 11, 214. 111و 4

 252027 تدر 300 1 7 ال 7 107

 228 اال 75

 81605. كاطعمصتو - عل - لأص 81هايهستت ع0 8ءم

 31هزجبورسد د عل 18 عد 01هلبحسس عل 310-1[1هدز1 7, 2

 8100. كاعسم - عل - لم 81هزججصحات عل 13م

 3ةلوام دلع [انا-1]عطمإادآ] ظا-آ[؟طحلاططخاا 11,
11515 :5491175505 11 :455 

 8107. كطعسم- علع لام 110هلبجساتتت عل 1آعم

 كود 85-كزز21 7 5

 81608. ة5طعصضم - عل - لام 81هطحسد عل 1م



 12920 كانا ةطفطعمعأ'

 8200. كطعسد-عل-ل1م ىطك [ةلطنخ اةضفأا
 عم 5نلاعكم (5نلجنمز 8ظعم فاحلدللمط ظصعالانن

 اتا 11ءاكلكأ 11, 276. 19, 262. 797, 24. 108. 9
 (نطأ 5هدع عزل عام !ععئاست). 911, 669. 69.

 8201. كطعسصد-عل-ل1م ادت 1طقاتا 816-

 اجمصتت عل ظعص ةفلططل-ءادصتعاز]ع 180- 0ءتلعتتأ آو

.49 ,171 .640 .622 .204 ,11 .340 

 8202. كارعرد5-عل-لآم ىلاتات'اطاط7عمف 113لج-

 2110 8ع "فاطل-عم-”ةطجسمم 8 عب ةلبص عل طاح 1519-

 طقصأ آو 88. 336. 11, 38. 172. 194. 199. 54

 1171168. 2024. 220. 197, 92 195: 597 ظن

 175. 179 (8عم ةطا'العذعتسل). 215. 290. 06.
 8203. 51 عرم 5-عل-للم خاداث آلةمزخ 110113201-

 ردعل ظعم ؟ةسصخع 8عم 81هابجمت ع0 11و 4

 11/0 2050 50 اللا 671

 8204. كاعسسد-علحلقم آتتدمأ 8عم 9صتقع
 او-5 نأ[ ظا-آ[كهدصختت1021 آ"1و, 14٠

 8205. كطعسود - عل - لأم 1اكنكانآل ظعص كلت

 5350 مئ]جبرسع0 15- 5ءزعدافص] 17و. 337. 0

.8 .146 ,3771 
 8200. ىارعرتع عال [ةاقص ن1 - 2 ءملأ 0

 12 م01

 8207. مطعس5 ءا- معأللاا 1عقطاتق ظعد

 1؟؟ةفطص عوام آو 154. 11و 192. 420. 7و 0

 8208. كاطعسوا ظ1- ةزعسا 111, 9.

 8209. كارعسك1مةقطق ؟. خاجسصعل دن“ 1020.

 8210. ىارعم [عرتت 8عم - ءاداتك ظعص - عاطم]

 عم-عاطتم' م 8عم-عءامجل ظعم- عاعطقاماط ظعص ظاما

 272610 هعم آ[كماحلقخم ظعم 5عطق الو 295. اآل1

500 

 8211. ماعمعأ 8عم فطتاسمإدططعا» اكا-

 قسد 11[1آ1و

 8212. هىاعرعأ 1-8 عاداتلمأ "ل. 5عجو10 هانم

 معا علح لأم ي8-1[هودعلنما 1-18" عاجاتأ2.

 8213. ىارعمعأ 5-81 عجلل ٠ 5طعضعأ-عل-ل1»

 "111 1 ١-81

 8214. كطعمءالاطخم 8101151-81 , 811 9 عرعأ
 همم عااولتتك 11و, 109. 134. 4

 8215. ةط0ئطعطعمعأ نعت ظعم 1291ع“

 اظا-لوعطة0عءابفصستأ 71, 515. 711, 4

 8216. قادت 'كطعاط عنعأ ائدلججلتل 8عم-ءال كنا

 طعم "فلآ 8عم كطتعمخل, دلعم 1عقحك تما ل1 عانت

.2 ,111 

 كلر عرتته- عل- لأم

 8184. كزعمود - عل - لص 81ه]جهتت 060 181-

 11ءاذوا 11ص
 8185. كلر عدو - عل - لام 810ه]لججصت 72 ع0 8عم-

 ءدطعط عتاكا 7عزم- عل لنه 1عذمتسص 8عم 'خلأ 1717و

ْ210 

 81806. كزرعرردد - عل - لأم 81هزجحستص عل 8عص

 2 ءزم-عل- ل10 ظعص 81هطجمستعل آو 411. 11و

5 ,117 
 8187. كاعد - عل- لاس 2105221-11: 71و

,357711 .17 
 8188. ةاعرررد-عل-ل1ج ىطت'اسماع هلع آلتع

 هدأ 8ظعم 1[كممعطاا (هل. ظعم ةلطلهلادط), 0

 ةزطإ 1طم-عاز دتتخآ لنءانتك آ, 151. 444. 499. ]1و

 3147. 363. 547. 508. 7و 258. 5343. 383.

.179 .144 ,7971 .608 .607 
 8189. ةارعرتس-عل-ل15 ىلانت'صصقكت" 110128123-

 ردعل 8عم 1ةابذلع الو

 8190. كارعرم5-عل- ل15 كادات'نلم ءلأآ 24

 طعم ىطت'اقألب ؟دعسولاولط ظعص عز عاد انا-1عجعتأر

 101جم 1انمحعددعتاعوأ للعأتت5 آ71و 4

 8191. كاعد 5-عل-لآم كات 0صدةسن 1810-

 حصد عل ظعح "فلل 8عم "فلل عاج ةلجتل 180-

 طعااعفلا ظاعل1ز5 ها 8[دعطساا# , لكم 1طصع عمد
 مولبلعممط (هل. ظصد -دلئلعقفا) لزعاتتك 1و 410.

.418 .265 .264 ,197 .572 ,111 .350 .294 ,11 
55 .671- ,79711 .6 37 

 8192. كطعسد-علح لأم ظعص [ 0مم 8عت]-
 ءازعم01 (عازوصل17) 111, 537. 17,

 8193. ةكطعسم - عل لص 0-81 اطصتاتا1 1.

 كة عردعس-علد لام 11هلجهست عل عد "ةطل-ع- ]جس

 رصحم كا - 0 طا

 8194. كاعد - عل - لثص ظعط - ةاطولهلعقست

,171 

 8195. كارعرت5ة- عل- لآن 1ظودطع 5طقنتا ع7.

 كرعسد-عل-ل1ج 81هزججسسات عل عم ؟خلآأ 8عم آلث-

 هان

 8190. كطعسد-عل-لأص ظعص دطقتساو 180 -

 طاسصوتلاا 111, 0.

 8197. هزعرست5-عل-لآص ظعط- 5طئطاتنأ لو

4037 

 8198. ةطعسم - عل - لثم اتدطع ةطمزذتك آ18!-

 طنوس 11,

 8199. ذطغعسد-علحللو اظد-ةنزذكأ 111,

0 ,1711 



 93 كلر ةرتعأ-ع0- ل10

 8282. 511 عرمعأ-عل-لزم "ةانل- عاد تحتال 8 عا

 11هزبورسات عل 19, 3.

 82383. هطفرنعأ- عل - لزم "فلتلر- عت - 0
 طع ظعماس 8!-6طقعدةسأ 71, 4

 8284. كا عرعأ- عل - لزم فالدل- عا - ةلجتلب

 150ه 1ص ة1هداع لتعات5 11و 0.

 8285. كغم -علح لآزم فايرصصعل 8عد 5

 طعم المطوف اظ81-1ةسللمأ] 771
 82860. كاز عمعأ-عل-ل1م ئابسصعل ظعصد 0731

 طعم 0اطسفص 8ظ1-]هم01 1, 210. آلآ,
 8287. كل عرعا- عل لكم فلآ 8ظعد ]كتمت 1فا-

 آعهرد عدا, ؟ان156 5-15 ءاطقتتا للعات5 111, 4.

007 ,371 
 82858. هزرعرتعأ-علعلأص "ىلأ 8عم "0اطصخم

 ظا-6طقتتأ 11, 650. 111, 507. 137, 576. 71
 207. 279. 1711و. 702. 0.

 82839. كزعرعأ-عل-ل1م "خلت ظدط- ةطتتقما آو

.0 ,37 .254 
 8240. كطعر:عا-عل-ل]ص خل ظا- ع201 11و

.60 .175 .24 ,1377 .108 .65 ,111 .134 .122 
 377, 260. 698. 639. 3971و, 2.

 8241. كاطعمع[-علح للص ةسداطتىوذص 8عص

 1[كقلذل ؟؟عمزسع كتلامدت 1هعحتا 15 - 5ءازانآعل

.5 .348 ,7971 .387 ,177 
 8242. ]1ع ع[ا-عل-لآ1م مىادث'اانعنعاعقك 810-

 اطةرخعاع 8ظعم ىطآ'ا؟هادتاج خلجست عل 1-11.ةلطسا 1؟!-

 1رتدأا1 , ؟سلعم 1طص-ءاطصتهدامتتلا 1]0ءاتتكق آو 7

 11, 107. 111, 249. 255. 310. 595. 71و. 0

.5 ,77711 .355 .293 
 8243. كاع عا-علح لآ طاح ن5عاكا 71و 7

 ةد4يو4. كاطع عا- عل-لتو طةححن0ل ظعم 81ةلجح

 رد110 (ه1. خلجرتعل ه5. 81هزبجسصا7عل) ظا - [[55ةنا

 11, 87. 111, 437. 179, 31. 427.587. 37و 02
00 571 

 8245. كطعمعأ-عل-لزم 1؟انحاظمسصسفإا آلآكو 8.
 01 []طم-عوطقاطعمعأ 1-181ةمدسفإل

 8240. كاطعرنعأ-عل-لأو ه. 1ععسفل - عل- لأم

 ةاداتثا ؟جلطا ؟1هان عزو 8 عم 1طن تطل 8عم 810ه]بنمن-

 ع0 ظا- 1عقلوأ لل, 78. 80: 392. 414. 17و
 4914. 7و 25. 717711, 050.

 82/47. كرم عا عل-لأزم ىاجت'ادلطل 1ةدقألا

 ععم 1طصةطتم ظعم ىطجصعل 1وةط-5طعئاطذسأ 7و

.020 

 8248. 51 عمعا- عل لص 4طن دلال (هل. خانت

 [اذان 166 1

 82147. 1م هانم . ؟[!مقل-عل-لتم [ةصقألا

 ظقعم [طعةطتمت.

 8218. 1اطم-عوطعاطععأ ها ةمسسخإت 111و 008.
 01. قطعمءا عل-لنم 8-181مسفخل.

 8219. ]طم ىاتعمع؟ ظ:1-1هطاطآا] 111,

 8220. ىادعنعا- عل-ل1م خطا هططاطفم ةاجصت عل

 8عمحءاطممومس ا1طص آعقفاطت ءادز ءطعا آ11, 443. 17و

67 ,771 .848 
 8221. 516عا-عل-لآم ةادث'ا ةطاطخم كابس ل

 ظعص 81هزجمسصت7 عل عم "خلآ 18:0-هدعزوءتأ ظاح

 ازور , 1مم 1اطص-عا ةاغقع لزءانك 11و 37. 3.

 111, 060. 188. 547. 17و 101. 109. 272.

 389. 56ال. 97, 310. 355. 498. 581.617. 71و
205.6 .259 .184 

 8222. كاعرنع[-عل-لآم ىطتنا ةطاطقم (خحطات'ا-

 ادلطا 19, 456.) خطصعل 8عص آلنمدتأ ظعص ةلبح

 عل 151- [عخطتست اظ1- آعكملوأ, كان1عم ا8- '!11ةعطت

 لتعاتو5 1و 261. 11و 383. 149. 654. 111و, 8.

 582. 597. 1, 62. 421. 486. 7711و

 8228. كل منع[ا- عل لآص خطا فةاطلدلاحأط 8عم

 [”هلكطض عل-لتس "0اطسخس عم خلأر ؟ن1جم ]طاح

 ظزدأ ىانآ 530 لتنءاتتك 111, 7

 8224. كا ءمعا-عل-لأم خطت ةطلقلاوط 110-

 اردسصتس عل ظعص 5810 2-120ناذعأ 8ا- 8و 111,
71711 11/0 30274 

 8225. ةارعمع[-عل-لآص فةاططلولادلط 8عم 110-

 ابوس عل ظا-[[خصتأ آو,

 8220. كارمن ع[- عل-لآم خطاك فانلقاانط 185-

 5عوول10 81هزجبجتتت ع0 ظعررد آكتكاتأ ظالم , كلذ

 هعاردنا ن5 آ1طد دزسقع 1, 269. 197, 434. 8.

 8227. كهزعمع[-عل-لآم فطل-ءا- ههأع 8عص

 4لنل-ءا-عاطمساأ 111, 0.
 8228. ةكزعجعأ-علدل1م "فاططل- عا - 5217 8ءمد
 3[هاجحس عل [ظعم "فلطل-ءاحطمامأم 51 - ةددكأ]

 سا-1ةصقنللا 11, 254. 71,

 8229. ةكاطعمعأ-عل-لأد "؟ةطل-ءا-]عقلت» 8عم

 8ظءمعانذل طاح وطقم 1,

 8230.١ كاع عأ-عل-لزم "فلاح ل- عاد حتت 18عام
 [1اددتملادلط اا - 1[كادطقصأ , لان150 كزأنمحك عا لذ

 ءانتذ الو 342. 7711و,

 8231. 51عع[- عل-ل1م "قلد ل- عاد رتاتسلأات 8 عن

 اخاملوأ 198١| - نصأ] 10 - طنطصوتخال 11, 289. 111

 685 طاق. 17, 453. 562. 75 216. 7.



 هر عع[ عل-لكح

 لطت كطعسمو-عل-لتمز ظعم [طعةطتس 151 - هسا

 كا - لمادنعم1 5. ظ81- لهطعتما, ناناجم 1طصحعاطةضاقت

 لتءاسك 1, 265. 280. 347. 1آ, 192. 314. 4244.
 4574527505: ال119 7509.142: 248017

.68 .088 ,79711 .654 .388 ,37 .43 ,197 .602 
 8204. كارعر عا عل-ل1م 1عةمزس 8عص [105ءام

 1:0 - طعصتةز1 آو 0 07

 8265. كطعمعأ- ءل- لزم 8عم 1ععمتقل اتا

 1كرااسلا 171, 3

 8900. 51عرعأ- عل - لأم 81دلجستتل اثا - خم

 اهلك 197, 02
 82607. هرعت ع/-عل-لآم خىطائئاس ءعاجخمتم 810-

 اجمد د عل ظعم ةدمع[دلادط] ظعم 81ءاعقسمت آاد

 [كنأا 50 - طاصعمات]اع , ؟نان1جم ]طص "0معتسص لل عانتك
.0 ,711" .247 ,111 .630 .137 ,11 

 8208. كطعرمعأ - عل - لتص 181- 31ءاعاك

 كرعنمأ- نل- للم 1كصحكل 8م "[اةذن

 8209. كا عمعأ- عءل- لام ىكطت 24

 ؟ىادلحلاذط ظعم 31[هزبجستست عل ظعم ةلت 1-81” طنب

 ؟ن1عم 1طص-عااتا مطصعقصت لأ ءاسك 11, 435. 7و 0

02 

 0270. كطعمعأل - ءل- لكم 81[هاجهمستتعل 8عم

 131عوذ4ل 8عم [31هابجسدصعل] ظ1- 1[عدذنلت 111
 384. 7, 223. 71و 0

 8271. هاعصعأ- عل- للم 81هزججستسع0ل 8عص

 310 ةرصتتص عز» اا - 10051 17, 5.

 8272. كزعمعأ- عل - لثم 81هايهصتا7 عل عم

 8311054 81- 1[عم051 17و. 1

 82783. هزعرعا-عل- لام ظعم 81هواتاب- عل-لاأم

 سوط - ةاتضتما ة1ةيضاوتع, اناتلكم 3001 ل1ءانتك آآ1و

2854 
 01. 81هواتط - ءل- لم ةد' لن ظعم 'قطله]اهطم

 8274. هارعمعل - عل - لأم 8دمسللقط ظعص

 ؟قارل-ءا- محمد كح 1-18 عماتلططت آو 517. 11و

 8275. كاعرنعأا- عل - لثم كم - 1ع نزأت1 17و

.4714 

 8570. هزعرنعإ-علح لأم ظرن- ظملجطا (هل. اال
 1[ ةليحاتا ءا 1اطم - عدلات 5. اند - عنةلبقطا) [111و

.717 ,711 .516 ,7 .500 ,1379 .173 
 8977. كمر عأ- ءل- لتم ىطاتثونال

 اظا- 6طخم21 37, 43.

 8278. كزرعرنع[-عل-لآم خطا 5550 كطح' طقم

 معم 81[هاجبجسصتت عل كا - [عمرن معدات ا81- خلطقتتا طاح

 كاز عنع[- عل-ل1م 1002

 "ةادلدالحط) 3[هابوصصعل ظعم "ةطلدلاةلتر, 0

 ظاح 11 دنذأ للءاسك ا1و 378. 548. 17و 123. 37و

 24. 1711و. 075. 079. 094. 782.

 8249. كطعمعأ-ءل-لتم ظصستع [1]13 آلآ 8.

 82530. ةكارعرءا-عل للم [ةسصتم 8عم-عاكب عملت

 11هزجحسا760 111, 3.

 8251. كانعمع[-علح للص ؟88زطدتقلادلط 8عص 11-

 [عقلاطت كاطعسمم-عن-ل1م 81- لماطعتم] 7. 51عصعا-

 ةهل-لأص ىطنئ'ا]عمئتست 8زطقاملادلط عم "ةطل-عم-

00 

 252. هزرعرنع[-عل-لأد [[دمدصفطقل او 8.
 0( [لهددمكطلا

 8258. كاعمع[-علح لأم ؟[هدعتم (هل. ؟[ةكدم)

 معمم ة[هاجهصحصعل ظ(- 1ةهجومنازا 1و 1007 11و

.67 .185 .8 ,37 .386 ,197 .169 ,111 .184 
.1 .661 ,1711 

 8254. كاطعتعا- ل - لثم اكا- مدعتم 8عص

 كماعاسقم 151 - كدلعطا 14 - نجا (هل. 8( - "خطت)

 آ, 487. 111, 548. 771, 355.
 8255. 5عوجتل 5طعرنعا- عل لأم اا - [[ه5عامأ
 اكلا- [ةانرتل2] ظا- اضاع, دلعم 1118 ك5طعتعأ'

 كتعاسم 1, 404. 11, 184. 154
 8250. كطعمعأ - عل - لأم 1طصةطتسصس 8ع

 آاهاجفلع طعص 1اطخةطخس ظا- ![هدمقكت] 1, 612. 71و

.9 .55 

 قدقت. هطعمعأ- ءل- لم "وذ 8ظعم 8مهززذل
 انان1تو 0عز5و (ء[. 1711, 643) لتعاسك 11و, 36.

 8258. كطعمعأ- هل - لص 1ةسدمكل 8عم خلنا

 معزج» ظعم "ةاطلحلاحط اكذطع ةطعتنابت ؟ضا- آل عم عصتو

 ناعم ادد - عامنا لتعاتك آر 250. 11و

 159. 111, 8. 286. 489. 508. 17 و, 272.

659 ,1711 
 8259. هرومرنعأ- علع لكم ا[ةصصقنا ظعم 1ططةح

 طخص ظا - لعطعطال و 7

 8200. كعمل - عل - لص 1ةصمأا ظعم "اة
 قعر طدتناد اا - سعطقمسا ظا- 01ءاعاك 1و 9

.146 ,971 .537 ,7 
 38901. كرعرتعأ- عل- للم ظعم "[1سعللط ظعص

 وور» ه1 - 81151 17و 4.

 8202. ةكارعرنعأ- ءل- لتص ىانئا]عءةئتلصس 8عم

 ؟ةادل- ءا- ةلتتت 51- [عمعداتت اكا- اكعصعما آ111و
.500 ,197 .503 

 8203. كارعمعا-عل-لاصم ةطان'ا]عقئاست نطقت

 هللحط 8عم "خلاد عع- مدلبتس (هل. 8عم 1-81عذح



 كلت قاد - عل- للص

 8800. كطتانا] .٠1 260م-عل-لتس 11ه]جقتت 4

 8مم 220 ةلاةط
 8801. ]طص- عوطغطتادا]1 ؟. ةطاتنا ةلططط4شع كاطع

 عل - ءا 31هزججرص760 ظ8عص - ءالبمدعلو ظعصض

 ل

 8802. كطتطقط - عل - للم ا. كلاددتلا ةططقم

 ماجسصعل ظعم 8[هزجهستنعل ك1 - [ةلعانأ.

 8303. ةكاطتطقخات- عل-لاأم 111, 191. - 408.

 كلا متر مو كك ووو كل 7 وير كلا 7155
 01 ةطتطقطم - ءل- لزم ةلرسعل ظعم 31هليهسسعا باح

 [1طم5ز(6 - و4 ةالتطقط - ءل- لم ةطتق الملك

 ؟©ردمر» ظعم للهطمسسعال ]ك5 - قوام متت عع

 83804. 5طتطخط - عل - لأم ثطتت'ا هططقع ةطع

 1160 آو 7.

 8805. كطتاطقت”ت - عل - لذص خانات هططقع ثلجح

 مدعل 8ءعص "خلت ا1-آعدكاولخساأ آ, 423. آ7آ1آ, 61

 8800. كطتطقلتت - عل - لثد ىاطاث'ا ةطاتشق كلجح

 دعل 8عص "خلت 81- ةصوفتا ظا- 81ن51 7 19١
 8307. ةكاتطقتط - ءل- لثم ةاناثلا ةطططقم خطح

 ردع 8ع م41 عاكس 8عد 11هلبجسصعل اكاح

 1[عمرعواتا 85 - كانلا [اظا- ["عرصتساأ 12 - ةعان101],

 ؟انل1عم ]طم - عتع0ل030 لتعاتك 197 و 578. 71و

.249 

 8308. 5طتاطقاط - عل - لثدص ةططاثال ةطاقمق كلب-

 ررتعل عد قةلنآ 8عاعع كا - [[ةصتقتلاا , ؟نا115ت0 طال

 8عودوؤصت لتعات5 17و 190. 231. 3و0 007.

 171, م5.

 8309. كطتطقط - عل - لقص ىاطاثل ةطانذع خطع

 جعل معمم 1اطرةطتسح انا - ةنصاخات] 7, 399 (نلطت
 مورم رخدصت اك1- 0مصخطا اععئاشت). 051. لآ, 219.

 01 0معمأ. آ]], م. 41.

 88310. 5111 اد- علح له .خاطان'ا هطاطقم خلبس عل

 عم 10115 اا -آعدضسلا آو 158. 176. 270. كن

 (ظو- ةزمطقلا). 1آو 451. 111, 330. 17و
85 ,9711 .424 377 

 8811. 5اطتطقت- - عل - لم :ةطاثنا هططأتم خاج
 دعل 8عمص- عاذسصلل [81- ةلبلدطعأ 1و !44. 7

 8377. 11و 80. 205. 466. 111, 204. 207.

278 .200 ,391 .201 .199 975 .588 197 .474 
 7711و

 8812. كاتطقط - عل- للص ىطان'ا هطانتشك قلع

 عل 181- [ةططتلل , ؟نلعم 1طص 1ةعولج (ةلء طم

 1آلنل'هز) لزءاننت5 1و 240. 111و 542. 17و 0

140 171 
 8313. كارتاطقل - ءل- لأم 5. كا عرت60-5-ل10

 ار عرمع[-علح ل13 1003

 "0اطسصقمت اظظا- ة1زورتا ة. 81- 81ةهسفألل 11و 35. 1377و
 52. 380. 97و 529. 771, 225.

 01. 31ه]هدصتسعل ظعص ذطقفت طقم 11 - [خهمعدطت آكاح

 التوم, نن ةنمع كسطتم مععممحمسس مم كاف طقم

 ظعم 8[هطدستس عل 1ععزأاتل“.

 8279. كعب ءع[-عل-ل1م 1[ - 151 آو 50

 85280. ةاعرمعأ- عل- لام الكهلجوتت 8عص آعمج

 مهطز]ذ اظرن- ظمطقتلا 771, 124. 4

 8281. ىارعرمعإأ- عل - لام ؟كهلجوتخ 8عم 810-
 طمس مد ع0 ظعم 81هايبهسصت»ت7ت عل 1:!-13008301, 0

 ظا-11[هدفكا 0 ءاسك 11, 41. 111, 10 (8 ءعم-ءاصن ودق
 سا. 487. 646. 177,368. 77, 401. 9711, 3.

 8282. هاعرمعإأ- عل- لأم آتضشم5 ال11,

 8283. كطعاتلا 78 69.
 8دةك4. كطعضأ اكا-كصلدلاتدآأ ل. ةطدت "ةطل-

 ةلاحط 81هانوسصتعل ظعص ةطصعل آ81- [05ءامت

 [ئ5 - 5 عادات.

 8285. كاطع 11- 0051[[1 015ءارداتلاتك [ططح

 ءاطمرتخل# ١,17

 8286. كطعصأا [1طط- عو5دعو710 101ج هس 0

 ظعم - عوطقطعزاءات 8هرعطقس - عل - لص 875.

 8287. هطعرسأ اظا- 8[نناعلطش 7. ةطاتنا]عذح

 دال> فا ظعم 8مهوعزم اةا-11آنو5عحررب] - ها خطحت'ا-

 اعقدزس "فلل ظعم 1ةطتان

 8288. كازعرأا ظرع- 8هلطآ ان. ىكانات'اطهكوم

 01 هزجهسس عل 8عن 1805عءزض.

 8289. 1اس كاع 71و

 8290. آد ىانآ كطعتا 1. [؟عجدقل - ءل- لكم
 31 هاجس ات عل ظعص 110]ج هلتحاتت ل.

 8291. 1طص ىلا كطعتسأ ظ8ا- 1101300851 7.

 طمسطةصس-علح للم 1طعةطتمت 8عصد 711هلجمسنس 0.

 8292. كاعنر] 8ءعم-ءالعءماختتا 7و. 2

 8298. كانعتست ظاعد لك 7آو 7.

 85294. كطعرالت تا 17. 11ه]جوتأ - هل - للص ة.

 كاعيدع - عل- لا 81هاططحمصتعل 8عمص كطتطما-

 عن - لل.

 8295. هدطعداطتع» كا- [ذصلا 7, 104. 711
550 

 عدول. ةطعولء عا 8هاكطقسا 1751و 575. 590.
 85297. هطعطللت 2. ةطائئاس ءابةفتد آكتكاتأ

 عم [ةردقتا»

 8298. 1طن - عوطقاتل ندع . 1؟عدتخا - عل - للم

 كانتا ءمءاتشأ ة1هانؤةينعلاع عم خلطات 8ءاع

 8299. كطتطا ظعص ؟ةططخل 31-51ءاعاعت 11و
 قانا.



 ةطتطقطط-عل-لأح

 8821. 5طتاطقط - عل - لتم 4طن هطاتذك (ةلع

 فطحل عت ملجمتعل 8عم 81هلججمسست عل 11-191ع-

 صاثلأ ظا- 81زهتأ , داعم آانص "فط40- عد - هءاذص
 قتعاتتك 1, 147. 188. 258. 300. 468. 1آ, 227.
.4 .480 .122 ,1177 .485 .470 .181 ,111 .282 

7 14 .1517 .7 .537 

 2502. تال 47700

 8822. كطتطختط - عل - لزم كالبسعل 8عد 110-

 طمس عل ظعم 81مل ١ نعت" - عل - لكم خلجنت ل
 آ8عم 0.

 8828. ةكاتطقاتت - عل - لزم ةطاث'ا هانانذع ختبح

 عل ظعم [ا؟دماأع ظعصمز - ءاطفكختسا 17, 0
 8324. 51اتطقات - ءل - لم ةاداث'ا هططقع خطح

 ردعل ظعمد سقت ظع- 7ءئاهك ظا- 1]0عهتلل ©1-
 1كةئطتسا 11و, 0.

 8325. كاطتطقلط - عل- لزم (هل. 1”ةهلكطتخ- عهل-
 لتمز ىطاننا ةطاطخع ىاتبرصعل 8ظعم كاطعععأ-عل-للم

 31هزججمدسد عل ظعد 81هازيحسس ع0 181 - 1115, 10

 8و-هةطتط 5. ]طم-عدودقتجتط لتءادك 11, 411. 1111و
,971 .061 397 .8 

 88926. ك1طتطقا7-ع0-لأم ةلطاث'ا هططقع (ىحادت

 13ل5 111, 550) نلجسعل ظعم آلدلججت ظعم ةطت

 معلم 81- 3815 كأ- ةلاتسعمت, ةن0150 1انص ىثادأ
 ركدزاد كتعاتك 1, 219. 345. 11, 289. 635. 111,
4 .5891 .574 .457.550 .290 .242 .232 .4 

0 ,171 .649 .382 ,7 .561 .306 .272 ,19 
 2831. 312. 362. 500. 7111و 602. 0

 8827. ةكاطتطقل - عل - لأم ىاناث'ا هطاتشك ىلبح

 عل [ظعم اكنكسأ] 8ظعم 81هابقصت 3260 8ع خلآبح

 مدعل 81- ةدطعس "71,
 8828. ةاتطقط - عل - لآم فاننا ةططخع خلبح

 لعل 8عم تصمد و "0150 1انم-عواتواتتاطا] لل اتت

71,1 
 ©. 5طتطقط - هل - لكم

 ءوطقطتطا'.

 8829. ةهطتاخات - عل - لأم ىطحتخلا هطاطقق آك1-

 8نرناك 971, 325
 88830. كطتطخط - ءل- لآدم 'ةاطلهدلاوط انا-8ع-

 وتمت ظعم كطعسم - عل لذد 81هلبجصتات ع0 81

 يقلل 7971, 272. 9711
 88381. ةطتطخا - عل - لثم خطت ةطلدلاقات

 ["د0لطاحلاولط ظعم طدفدم (ةل. ظعم 1؟هدعاص) اظاح

 1[نسدمانذاتات (نل. جمد مدقاتات, 1نفاطتعطات) 11و

:11" .134 ,71 .023 :001 :565 ,289.277 .227 

 نانا.

 كطررعل ظعم التكسنل ]طمع

 ةطتطقاط-علح لأ 1214

 قطا هططقع ىليرسسعل ظعم 1[ةصحكا 8عص 1810-

 امصسعل ظا- [هنضتما (صدزو» مهقتملا) 1-81ك؟ةح

 طنض ظع-اطظشمت ظا- ةطنلاأ 11و 377. 5337.

 012. لكل 43:50: 1510: 298: 36502 1

200 

 8814. كاطتطقطط-عل-ل1م [فاطات'ا هطاطقف] ةلبح
 صعل ظعم امئانك, "010 1ادد- عدصملعلال ل1عاتنك

.205 ,971 .221 ,97 .4835 ,11 
 8815. ة5اطتطقلل - عل - لذد ىاداث'ا هلاطاط0ف ىتلجبح

 صعل 8عم 315500 8عم "15د 81- ةصقملسكأ اها
 "1"تزااأ ظ1- 0]ءاتذطل (هل. 181-اءالذطأ) آو 4.

077 .58 .22 ,197 .595 ,111 .7 ,11 .468 
.639 ,711 .305 ,171 

 8816. كطتطقلط - ءل- لآزم ىاحدث'ا هانادذك ثآجح

 ردعل ظعرح 01هزججست عل عد ثلجرتتع0ل آلا - 01ءاح

 طنلق 11, 552. 197, 5308. 1711, 694. 51.

 8317. ةكطتطقط - عل - لذد تاطاث'ا هطاذم ثطح

 عل ظعصص 81هلبهسصت»7 عل 8عم خطأ 8ءاعع 81-آعطق

 نط ها - [عمفاملممت كا - ةانورت 1, 257. 4ق4. 11و
.488 .402 .45 .36 111 .547 .555 .228 .11 

 549. 19, 372. 378. 582. 3, 55 (فطان|]عةكإقع
 اذصك مانم خطا 8ءاكع ظا-][كطقتتا) 81 - [؟دعاولفما).

 258. 287. 315. 342. 507. 547. 1711و 78. 52

 1١( ظا-[عدكاولخمآ) 155. 160. 245. 319. 3.

 88318. كاتاقلت - هل - لأم ثلتاثلا هطانذك ىابح

 عل ظعم 0[هزنحسسعم [81- آ”[5طت] اكل [آزمصقكالا
,9711 .82 ,771 .211 ,111 

 8319. كطتئاطقات - ءل- لم خطدت'ا ةلدطذع ىةلجح

 عل طعم 81هزطمسسصس ع0 اغا - طقمتست (1:[-610-

 هعاست ؟) ظا- اطقم عزا ظاحخمصدتس آو 248. 40
0 ,711 .379 .88 ,]187 .17 ,17 .287 ,11 

700 

 8820. ةطتطقط - عل - لأم ىاطت'ا هطانذك ىاجح

 ندعل ظعس 81هزججسصصتعل 8عم "آ[صخشل عم "خلت

 كا - ة[ن5ه (هلع كاع ة[همدوتس 111, 321.) 1!-1ك0051
 (ج1. ظا- 810130051 7و 381. 5. ظا-*آعنلجأ 71و

 95ز, نلعم 1طم- ءاطقتمت (ةل. اا - [ذنص) لت-

 6ايك لإ 1 240 200 لل 220 خالل 15

 17 , 184. 432. 4141. 442. 578. 37 و 6

 220. 531. 494. 039. "71و, 28. 95. 325. 9.

 1400١

 *) سس طنع [طم-عاط ختدص هلتتق امعتلق همم

 8ةأآ1قر هلتتد هممم 8587 رمصاسلع دع لزعماسع, لتتم الاعأ

 قع 20-

 رع ماسلا ءلمجهسمالا للمال معاتممأ قمار هتئانلط 5أ.

 طسزنم همرصتمأع طلع ممزنمعأاأ ءودع ؟10عساات.



 ةكطنات ةاد-علح ل10

 8346. ك1تطخت - عل - ل1م خلبستع0ل ظعم خ]جح

 1160 ظعص كدصعح 18 -اطمساأا ظا-ةصونس 71, 4.

 8847. كا]تاطقات - عل - لأجد ختجس عل 8عد ث]ج-

 ع0 ظمعافصم ظعص 5ءاذصو, انان1ج0 1عد1وتطا

 للءااتك 7, 158. 7871, 74. 7711, 856 ح57. 899.
 88348. كاتطقا-عل-لازو خايبسصتعل ظعص ءفلقح

 60- ل103 15 - 5501 1:0 - ط©طتص عواطاعا , 1156 10

 زكنزز1ا ل1ءاتتك 1ك, 442. 11, 101. 119. 185. 17و

 180 ازد. 111, 652. 654. 650. 0

 01. كطتطقم-ءلحلّنم ةليسع0ل ظعم 111 ظءعم النكد

 8349. كاطتطخقا-عل-لأم خجرمعل 8عصد "فلآ

 [طعم 81هموتل"] ىلا-؟[هدحعأ ل1, مناجم 11- 8ءزذجأ

 لزءاتتك 71و 4

 8850. كطتطقات-عل-لام

 ةسنس اظا - اتعصعما آلو
 8851. كاتطخقط-عل-لآ1م خلييمعل اظا-'فناقت

 الآ, 2027 170

 88352. كاتطخا-عل-ل15 خلجسصتعل 8عم ىطت

 معاك طعم 1ةدصحتا ظعص 5عاتمح 1ظ1- 8اتقاللا آو
,111 .149 

 8858. [5طتطقط-علعللم ثلجمتعل ظعم ثاطت

 معاج] 8عح 7610 [لت1 - 8[هسوتلا 190 - ط©طاص عءوطلتتل

7 ,11 
 88354. كاحتطقلت-عل-ل15 ةلاجنتعل ائا- 8ومما-

 1هدا, ناعم 5طغعتاكط فستس للءاتتك 19, 9.

 8855. ةكاتنطةاط-عل- ل15 خلببدعل عم 60-

 1ةسصحالدل 8عد خليت عل 181 - ]كن 1 - ظلفطت 111و

 557. 397, 386. 7711و 4
 88560. كاطتطقط-عل- لأم خلبستعل 1-181[ةيس وكلا

 ؟. كاتاخاط - عل - لام ىئاداث'ا هاطاطنشخ خطجستعل 2م

 مطأ 8ءاع» 81 - 33351

 8857. كطتطخات- عل-لزد ثبت عل ظعم 11ةزا“

 8ظ1- 8ظعزاطعت1 ظاد- 0[ءاكلكأ آو 231. 230.

 11..304, 658. 19و 70. 72. 110.510.
7 7 

 88358. 5طتاتةط-عل-ل1م ةلجبرصعل [1-81[دصاطقلل

 را - [[جصمتلا 11, 200. 111و 335. 175
 88359. كاتابختاط-عل- ل13 خلجسد عل 8عص 11ج-

 لنص 8عم ةاجبرتعل ظاحخ لجن عأ 111, 9. 128.

.8 .205 ,71 .580 ,1797 
 8300. كتابك -عل-لأم ىتييسعل ظعم 11ئزز1
 [معم 11نكذ كل-[1دعدصخسا 150 - ط©ططصعدطلخل] 1

ْ1230 

 م1110 8عم- ءاح

 00. كاطتطقط-ءلحلتم ىطرسعل ظعم 'للاق-ملحلتم 1؟5-

50 
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 كطتاقا-ع0-0 1215

 8882. كاطتطقا - ع0 - لأم خطت هل

 811هزججرد 0 ع0 8عم ك5طعصد-ع0-ل13 ختجس عل 8عءم-

 ءالعطملاا , ؟ناناعم 181- [كطماكةوو1 ة. 1طص - ءالعطم-

 ودجوت لتعأاتك 1, 374. 414. 11, 32. 197, 50.

 439. كه4لت. 87, 224. 600. 771, 112. 771[, 608.
043 

 83833. 5طتطقاتت - عل - لآأد ث]لجتتتع0ل [11, 5.

317,50 
 8334. كطتطقطط - عل - لثد فلاجسعل 00عام

 ذم نيعادع لعصدا ]ع عمعاع ةلطع 7ةلكمتتجدمع )0015

 1آ[5ةأوطقت 515 ]11و

 88385. كاطتطقاط-عل-لأم خابسصتعل عم ؟ةطل-

 ةللقط اظ1- ةدصلقلت51 17301-81ز35ط1 7, 5
451 ,371 

 8330. ة5طتطقخقط-علحلأد خلجس عل عد ةلطل-

 ةالقط [ظعم ظعلع ظعص 831ه83] (هل. ظعص 1810-

 ععدتن)] 11 - "ةرصنتتا , ؟نان1ت0ه 1ظ1- ©2221 لن ءانتك

.4 .279 .217 .156 ,951 .8 ,111 .612 ,11 
.099 ,1711 .455 

 8387. كاتطقط-علحلأد خابت عل 8عسص 'ةاطل-

 ةللقط ظا- 1؟ءازأ 11, 413. 37و
 8888. ةاتاطخاد- عل- لم خلجبسس عل ظعص [ ثططل-
 ةالمط 8عمز 1آةصدمتل, "150 آ1طص - ءالتمداطذمآ لت-

 ءاتتك آ, 411. 111, 8.
 8339. كاتطقاط-عل-لأم خاج عل ظعم "فاطلح

 دالوط ظعم 81هزبجسس عل ا آ؟دا]عهفاتعم ل1 11و
 88340. كطتطقاط- عل لذد خطجسعل 8عم ؟ةطل-

 هال - معاتلع ظ81- ءةدؤس 1119و 5.

 8341. كاتطخا-علح ل13 ىلجصت عل ظعص ؟خلتل-

 ع»- تملجسمم اد 1101300651 11و 9
 01. كطتطتط - هل - لزم ىخطرسعل ظعم

181- 0051 

 8342. كاتطقتط-عل-ل1م نتجردعل 8عصد ءةان0-

 6ءا- ىعططخلل هم - هده عت اظا - [ككملا آآ1و

0 
 4343. كاحتطقط - عل - لأم خلجصتعل 8عم خلجح

 ع0 8عد "ةانل-ءا-اجم]باع [5-85همطقلا انا- 115

2 ,71 .345 ,7 .398 ,111 
 ةقين. كاتطخا-عل-لأد ثلبسعل 8عص ىلع

 عل ظعم "ةاحل- ءا- !ة(1[ طظذط - 5طعانلا 1823-76-

 طالأ 197, 482. 7711, 0.
 8845. كطتطختت - عل- لتعم ةطجسدنعل 8عم ىلبح

 دعل (01. 8[هزبجسصصت ع0ل) آ1طص ةءفلأ, ناعم 1اطم-

 ءامصصخساتام لأعانعك آ, 280. 117, 45.

11. 

 11ه رحت 1



 ةاطتطقات - ءل- لأم

 ارو عل ظعص خلا ظظ1-آ[[طوع"عزأ اظا- لنزةذقا اكاح

 جانو 11, 263. 111, 220. 484. 197, 112. 580.
 568! ةزهفنا جر 495770559 5711-61

294. 318. 

 8378. 5طتابخط-عل-ل133 ى1طسصعل ظعص 810-

 طمصتصت عل 8قعطتسم ةداطلعل, منلجم 1طص "ةسولططؤاطقط

 0165! 22 2787 :1235:1139 10975 11/17 ١

 510. 111, 158. 197, 190. 232 (نانأ عمم

 01هزجحصد معلن 8عد ةلجرتتعل هل 11. آعطم ةعرتت مانت

 هدا). 270. 311. 845. 97, 479. 771, قايل.
 8379. كاتطقط-عل-لآم خلجسعل ظعص 110-

 طقضا7 ع0 28عم مىانآ ظعاعع 81هلبهستت ع0 وسطح

 ةطللما ظا- 1[ةمعرتتمسآ 1, 240. 19, 45.
 01: خطرسعل ظعم 8[هاردرسسعل ظعم خطأ 8ءاعع

 88380. كطتطقاط-ءل-لأص خطرسدعل ظعم 810-

 طمس ع0 كا - [ةططأاا آكا- خصلخلات51 111, 474.

543 

 88381. كطتئاقط-عل-ل15 مخلجسدعل ظعص 110-

 طمرست7 عل ظعح لماتذعد (هل. 8عم-عاطج ةصاندلل) اكا-

 31ه”لننلا 11- 1101:300عو1 11و 379. 111, 0.
 11, 245. 374 (8عم "فلطل-عا- ؟ءال).

 8882. ةاطلطقلت-عل-ل1م خطمتعل 8عم 116-

 طمس ع0ل 151 - [كاطدلخز1 181 - 8115 11, 35.

 422. 111, 94. 129. 134. 206. 524. 17و.

5 .043 ,771 
 8388. ةكطتطخا-علحل1م نايسصتعل ظعص 816-“

 جوست عل ظعص اآكطتلطع 111و 4
 0 ن1 خطسعل.

 8384. كطتطخات- عل-لأد تطسعل قعد 310-

 طمس عل ظا- ا[كاذصآأ, الناعذصت 08م0

.4 ,]1 

 83835. ةكطتطخلت-ءعل-لاأو تليبسصنعل ظعم 8160-

 اجهسصصعل اآكا-آ[عهل5أ آك, 41.
 01. 5طئاتخط-ءلحلأم ىئليسصعل ظعم "قل ل- عم ليتنا

 8-1[ ل0عوأ - نب ةاطئطقلط - ءل- لم كطن
 3قيمطسنسل فط«رسعل ظعم 31[هلندستسعل ظعم ]طغت

 طتس ظعم [1ناها 115-121 ه00عدأ.

 8380. كطتطخات-عل-لأم تكلبصتعل 8عض 81ن-

 اجهسصتص عل اكا - 38[دعطنتابا اكا- 01دليلعمنا لطو

 ةنأ4. 11, 115. 187, 183. 370. 511, 654
7200 

 8387. ةكارتاخا- عل-لأص خطجصعل ظعم 210-

 ايمسصت عل اكظا-01ز ذر , ناعم 1طم 81هانةعاندطقط

 ل1ءاننذ آآكو

 كاتانةات - عل - لام 006[

 88601. ةكاحنتطقطم - عل- لذم ىلبسصسعل 8ظعض 10[1-

 دعلو اكا- 0لهوججتأا 1, 294. 111, 1906. ال11,

 8802. كطتطقخاط-علح لأم خطسع0ل 8عءعصحعا]جم-

 ععلم 8عم ؟0الند اظا- [[تلعانأ 197, 00١

 83608. ةكطتطخا7 -عل-لآص ثطجيتعل 1عم - عاد

 طموعأم ظعح 1آ1دكدم ظعت ثةسضسساكخم ه5. 8مقاقم

 انتم - ظمسصلت [8-آعمل5د1 5. اة1- 300:]0[0عوأ آو, 412

 1آآ1, 5239. 612. 111, 8. 9. 109. 508. 598.

110717610 1117 12467 :105 :0015 177 

.698 ,79711 .801 
 88604. كاتطخط-علح لأم ىطصسعل 8عص 35

011 37 
 8865. ةاتطقات - عل - لثم فططتعل 8عم [15-

 طدصقتا 171, 9.

 883606. كاتتطقط - عءل- لتم ىطسعل 8عم- ءا-

 لعصفل "ةطلحااقط 8عم خطسعل ظعم كخلأ 8ا-
 [”ةلكتطت 177, 568 انته.

 88307. كانتاطقط-عل-لتص ثطسعل ظعم آعقح

 دل اظكا- ةطاطقلا (كل- اطخلت7) انا-خعطعت آر, 8.

.53 ,71 .14 ,97 .209 .85 ,177 .018 .409 ,11 
 88608. ةهطتاقط-عل-لتح تطسصعل 8عمص آ1ع0ه-

 ضعاطو ظا-3[ةاجقاا] و, 5.

 88609. كاتطقط + عل - لام ىطسصعل 51- [كتكأ
 38776260 طلق.

 8870. كطتطخقط-عل-لتد فطسصعل ظعم 1[1ةلج-

 دان ل 85-5153351 !1, 308. 111, 448. 197, 9.
584 ,37 .400 

 8871. كطتطقط - عل - للص مثئلجسعل 8عم

 ة1ةصوتل" 7-582ةطنل ر, ؟نلعم 11500301-851 لن ءانك

,111 

 8372. كطتطقط-عل-لآد خطجرتعل ظعم 0[3-

 آة12160 71, 7.

 88783. كطئاطخط-ءل-لتم ثكطصسعل عم 310-

 انقحستسعل ظعب "فلطل-ءم-مدطسمم 8!-1ناكات 11و

 615: ازال 208: 317

 8874. كاطلطقمط-عل-ل15 كلطسعل ظعح 110-

 اجحرصتت عل ظعم ىلبسصعل 8عم آاننتاناسص اآظكا - 8عءز-

 لاثل 11, 74
 885735. كطتطقات-ءل-للد ثلجبصسعل 8عض 1810-

 طمس عل طع كلجسصعل ]13 عم-ءاصما“ ه2 2 عمقا 15-

 كةلئابت 8ا-اانورس 171, 48. 111, هلق
 88370. كاتطقاط-علحلتص كلبسعل ظعم 310-

 انهيت عل, اناناجم اظاحخن01 للعءاتتك 1و, 4.

 8377. كطتئاطخط-عل- للص كلجسدعل 8عض 810-



 هت اد- عل- ل10

 8408. كاطتطقتت - عل - لقم فلبسعل ظعص آطتح

 كان ظا- ظنا آ1و 22.
 0 ؟هليت - عل - للم ةطنا هططقم ىطسعل ظعم ىلا

 عم الند 15| - ظلمت.

 84و04. كاتطقات -علحلآم ىلجردعل ظعص آلانكاتك

 را - 8ظنومولء علا 8د- هكزم01 1976 169. 222. ع7و

 420غْ

 8405. كطتطخقاط-عل-ل1م خبر عل 8عص آلاثكاتأ

 جنم 1اط"تلئتسم اك1- ةلعأ آو, 277. 7لآطو

 84000. كطتطقاط-عل-ل1م خلجرد عل ظعد اطنقاتل

 8مم 81هزجبجست من عل 1:1- [1آدلعط] , الاخ1ج0 ظو- 5س

 نحتص ه5. ]ادم - عةدعصدتم لتعاتتد آو 854. 355. ]كو

 15. 298. 111, 45. 187. 190. 19و 258. 2
4 37 .587 

 8407. كلتطقط-عل- لأم خاجسدتعل ظعم آلتقانأ

 كول - ةطعتزا 197
 8408. ةكاتطخا7-علح ل10 خطيت عل 8عصد ؟تكاتأو

 ناعم 1انم - عةطقاطتلاتأ 1٠.١( 1طم-عدطقطتانا]) ل1 ءانتك

 1177 00١
 60[ هطول مططوق ىطرمعل ظعم كطتطقط - عل - لثم

 ]طمع مداد أطا - مغ كطتطقم-علح لم ةطان'ا هططقق

 قلرسعل ظعم اتسم آطم- عةطفطتطاا

 8409. كاتطخل-عل-لأص ةءفصستلع الآو 5

 8410. كطتابخات- عل لنص ظادختساجمهل1 11, 0.

 8411. كطتطقاط-علح لآن طائل دلطا ثلجس عل

 عر مليرتعل 8عم 81هزجحسا >7 ع0 8عم "كوخ اح

 رجورتوأ1051 هذ. 8-81هينولاهك] (ةل. طتصان5 "ععافع ائاح

 8مسضاتعأ) ظا- 1"خمأ ظا- 8[هعطتات] , "انعم 28ل-

 ضاع لزءانتك 1آطو 170. 111و 55. 82. 17و

.709 .660 ,7911 .852 ,771 .575 
 8412. ةكطتطقط-عل-لتم ىاطن'اادلاا خلجسعل

 رتوم "خلت ظعح 8دزاأن انا- ةدابهلخصل 1و 88. 120.

5 .189 .182 .1760 .159 .153 .151 .150 

209 2272 242 2 20522 221 2541 

7 201 040 52 502 

 428. 44314. ال140. ا441. .448. 449. 483. 0

 408. 519. 11و 25. 34. 40. 43. 44. 55.5.

1 .115120135 1177 /10 727-1007 

 ه0 152 1725 151 1522 192 220

 289 514. 317 6ر. 319. 387115. 388. 7

 466. 4492. 518. 520. 524 اأو. 525.528. 9

 592. 593. 554. 580. 541.592. 621. 6038 طلك.

4 .217 .172 .141 .139 .36 .18 ,111 .6050 

 355. 549. 353. 419. 473. 489 طلك. 508. 0

1 01575 576 1015 
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 كانط قاد- عل-ل1 1227

 8388. ةهطتطقات -عل-لآ1 ىناطجتعمل ظعم 110-

 طحسصات عل عم 11[هاجوسنصت ع0 11- آعمتتر الاناع

 ]ادم فوجوذما لنعاسك الآو
 01 4طن 8ءعاع ظعم 81[ه]نويسسعل ظعم "قعر ةقات

 8389. ةكطتطقط-علح لآزم ختجصصعل ظعم 110-

 اططحسصتص ع0 [ضعم "0اطسصخقس] 11- [؟كطقلتا] 81- 110-
 1:100651 11, 246. 17و 4.

 8390. ةكاتاطخط-عل-ل13م مفلجرسعل 8عم 810-

 اطحيصات عل ظعم 53:10 1:-آئعمتعم] [8ةاد- كاطع هانا

.48 ,111 

 8391. كطتاتقط-عل-لأد نطجستعل ظعم 810-

 طقس ع0 ظد - 7ةطنلا1 ه5. ظع-2فطلل ا - 15دك
.499 .497 .82 ,571 .517 .356 ,377 .450 ,111 
 8392. ةهطتطقاط-علحلآد ئطجسصسعل ظعم 110-

 اجورنا 60 153 - 7هادعت” اظا- 1ةاءعمل عت 11و 4.
175 71 9 7 

 83983. ةهطتطخاط - ء0ل- لأم خطت هططقع ىخآبح

 مدعل ظعم 8عزعا,ب مدلعم 1م ءاصصم]01 (1طص- عا

 6ز017) لتعاسك آ1ر, 248. ]1آ, 5851. 1[آ1آ1,

.723 ,711 .205 ,7 .528 

 88394. كاتاخا>-عل-لتم ىطستع0ل ظعم 5

 ظ1- ظملعرمعداتت [ظود- كنل] 1317 , 264. 7”,
,1711 

 88395. ةهطتطقلطط- عل-ل15 ةطجستعل 8عص 53 ل

 كا- 9اطصسخمست 8ل-اناطذزا آو 8.

 8396. كطتطقط - عل - لأم ةاطجصتع0 185- 58-

7 ,7 1313201 

 8897. 5طتطقط-ءلحلتص ةطسعل ظعمص 5عاا-

 ءلحل1م 8ااطعاع 1-12جةطتت 11, 3.

 8898. كطتطخلت - هءل- للصم مطسصعل 1عم

 كزطعسود - عل - لكم ظعم (7) "9ص اا - آذمل1 50-

 طدتاةنمطكلأ آو, 255. 177, 197. 7, 9. 18. 610.
9 ,171 

 8899. كطتاطخا-عل-لآ1م تلبس عل ظعص ؟؟ةلطع

 طقص 1397, 508. 7
 8400. كات ةلط-عل-لتم ئىطجسعل 8عص آئذلجح

 حن ظهعم 11هزيهسات ع0 اة1-1ععنصخمأ 11 خلعالأ
 ايا - "9 رت هلا 146 1انص [!"دلطاحلادلط لتعاتك 11

,197 .000 .337 .238 .230 .069 ,111 .318 .259 

.3 ,7711 .308 ,3971 .500 ,97 .407 .90 
 8401. كاتطخلطت-عل-لأمد ئتيبرسصعل ظ8عص ائهلب-

 373 50-85 ل1 111,

 8402. كطتطخلت - عل لزوم ىليرتتعل 8عن العد

 اطل 5:0 - طا ءواناعت 11, 5



 1ط- عوار

 8ظعم 1طعةطتمسم لطم - عمجمانعتع اقاط- [؟[طقليمألا اا

 فصلدلنكأ ظا- 0طقضمذإا آو 303. 11و 47.

2 ,7971 .626 .99 37,5 .357 ,111 
 8424. كاتاقط-عل-لأم خطت 135 4لجتسعل

 طعم آطتدسأك 8عص "هلا ظا- اةطس [ه8ل- طهطات] 11و
.52 .648 .647 ,1711 .520 ,44144.77 1797 .57.02 
 8425. 5طتطقط-عل-لآم خطا له 15د خلجس عل

 طعص آالنكانأ ظعص' 8[ةلئاع اظظر- 80 هتصت ؟8ا-ةخصلهح
 ان51 11و, 36.

 8420. ةكاتطقط-عل-لتم خطت 81ةلجتا_0 ثلطجح

 ع0 ظعم 8[هزاججسست عل ظعم ]1طعةطتس 8عص 111-

 اذا 81- 8[ه1عه00عءوأ 1, 371 (+ 665. ك١. 17,
 م. 607. 30 م. 371). 111, 628. 625. 37و 9.

.2530 
 01. كطتطقط - عل - لم ةطرسمعل ظعم

 1خ1- 51.

 8427. كاطتاطخا-عل-لتم 81[ةطسنتتل 8عص ةطح

 ع0 82- 2ءعمزذصسا 111, 585. 197, 5.
 8428. كطتطقط-علحلزم 181- 81ز51 آآكو 15

 01. ةطتطقم - ع0 - لم خطرسمعا ظعم 1[هاندسسع0 18:2-

 جمطنلا 181 - ةنوت
 8429. 5طتطقط-عل-0ل1ج ظظ1115:1-1 8ظعم 8ع-

 لوط 87و 26
 8430. كطتطقط-علحلأم مئاطاث 11هزجقستمست عل

 5. خانات" ا]عقئتس فان ل- عتدةليبسمم 8عم 1ذدتهتكل طاح
 1101200651 ه5. 1200515-11 180-آنتمد عوطلتت, 10

 مط ةطقسم لتعاسم 1, 262.11, 7. 100.130. 111,
 44. 45. 46. 347. 487. 117 و 107. 120.

 516. 529. 7, 59. 215 (آ1ةرصهأل ظعص "ةلطل-ءت-
 ممطسسمم). 420. 494 طاذ. 171, 35.40.69. 37.

 8481. كطتطقط - عل - لآم 11هزبهستسع0 8م

 ةلبسعل 1-1:1ع0لط3خ1 73

 8432. كاطتاطخط - ءل- لثم 81هزيهستت عل 81-

 فندأ 197, 220, 7711, 9.
 8438. ك1اتاطخان - عل - لزم يعم 110هلجبجسست عل

 ا - ازإ ى1- 8هاطوات 971, 52.
 8ة4يق4. كطتطقط (-عل-للمز 1طص نامل (-عل-

9 ,7" (010 

 84835. 5طتاقا- عل لأم خطات'اطاطعمت 81ةلجح

 س00 ظعم كعامصخم [ظعم ظدطل] 180-طتص عوطلتل
 كا - [هاعطت, ؟؟نلجم 11- لوتنطعتت 01ءادنذ آو 7

.8 .56 ,971 .573 ,37 .67 ,111 
 84يقان. 1انص-عدطعطتابصو 1. 0[81ه]يتانات- عل-لزرح

 فانا" ءانل 81هزبوستع0ل ظعم 81ه]لجبهدت عل

 ءا 31ه]زجزاتاد- عل-ل15 1طن 'ا؟دلط1 110ه ]بهرسست عل عم

 اهلج حس عل

 ةطتطقات-عل-ل1م 1,283

 212. 250. 350. 397. 4/48. 170. 1472. 6 ( "هلل.

 506. 517. 561. 586. 9و 193. 241.6

.503 .492 .4614 .404 .352 .309 .299 

 539. 540. 542. 593..563. 71و. 67. 120.

.316 .293 .284 .184 .176 .150 .149 

 330. 429. 470. 488. 1711, 608 ها. 5.

 8413. كاتطقط - ءل- لأم خطن'اكدالج خاجسص عل

 ظعح "خلت [8عم 81هلبجص عل 81- 05نلأ] , 0
 1لطص- عاطععطقم لتءاسك آر, 493. 171, 426. 4.

 8414. كطتطقط - عل - لتم 1ة1اوجذم 8عم "فلآ
 ظعم 8ظةاجذص ظا- معلا 1: - طتسصعدطلعأ, 0
 ظداط- ةطقعطتتسا لتعاسك 11, 291. 111, 288. 71و

.9 ,7711 .165 
 8415. كطتطقطمط - عل - لأم ثطتائ'امانتثط (ةل.

 رصالصان5 مععاع ةطات'ا1دنلج) ا؟هلجوت 8عم 1ةطةفط

 اا - [دلعتسم ظو - 5هطمض مك عا01 1, 421. 5.

.0 .236 ,197 .647 .102 ,111 .419 .219 ,11 
 7, 209. 380. 524. 591. 608. 771, 503. 71و

.11 .080 

 8416. كطتطقم - عل - لزم 1ا- 6طقضمفتا [11و

.005 

 8417. كطتطقط - عل - لتم, ؟داعم ظ8ظا-- 8
 ل1 ءان5 71و

 8418. كاطتطقط- عل- لتعم خطت 1135 "0231
 ظعم 18[هزججست عل 2ظعد ؟ةطلدللاوط 15 - 5هطموح

 معلا آ, 226. 249. 293. 361. 111, 410. 418.

 465. 1377و, 187. 242. 248. 275. 77, 255. 3.
 371, 66. 136. 363. 4ليلي.

 8419. ةطتطقط - ءل- لم مىطنئاطمكدم ةطع
 1060 ظعم ثنطعاع 8:0 - طنسصوعةأا 71و 7

 8420. كطتطقمط- عل- لزص 81- ظنصمفتكالا ع.

 كطتطقط - عءل- لثص مطل هططقك ىطسعل 8عم
 101ج

 8421. كطتطقط - عل - لثم خطت 151جنلع 1طانةذح

 طخس ظعم "ةطلقالدط 8ا-[[دسصمتبأا (9]. 11-11 ءعص-
 لةمت) , "ان150ه 1طص خطأ" ل0 عمدت ل1ءاتتك آو

 11, 99. 150. 177, 349. 414. "7و 130.

,771 
 8422. كطتطقط - عل - لأم خطا لكوندنم ىلع

 ردعل ظعم نطجسعل 8عم ؟ةطل- عع-ممتجسمم 181-

 3ءعلحتست ( ه1. ظأ - 1؟علضتست) 186- نطقت

 انعم 1طص- ءامد30 5. 1ا- 0500 لنعانتك 11و

 ن24. 51, 399. 5711, 699.
 8423. كاتطقلت-عل-لآم خطت 1و دع خاج 0



 كاان

 8460. مىاحث كطمزذع 5طتسضئوتعط 5. 5طقت”نم-
 ىعاط ظعص كطعغعطتخلمع ظعم 5طتضتوعءط 8عد

 1["عممفلططمورعوب 11 - ظعدصلفما] 1580 - 1ءئاعسصت

 11, 158. 111, 510. 17, 412. 9711و, 5+
2730 

 8401. ةطنث 5طمزؤذ“ ظعص 1نتكأ ظعص 1[؟عطقج

 131 181- عوز 71و,
 8462. خطا 5طمزة* 7ةطتع 8ظعم ظتئاعتم

 اا - 1ذ[ةطقسصسأ 71و

 1 7١طص 5طمز5* .8463

 8ك4يق4#. 1ادم-عوطغعطمزؤة* (31هزيمصصت عل7) [11و

028 

 8465. 5طمزؤ «0- لزو 197, 352. - الآو

51 

 84606. ةهطمزذ عل- لتس 11جذه (ظكاندك) ظدح

 تست , 1ءطوضلطقستص 5طمزذ* ©0عصمزتت108أ1115 آو

 208. 11, 195. 1797و 77. 37و 560
 نأ. آس دالمط ظعم 1اجذه 8ع - آظنسأ

 8467. كطمزة *عل-ل1م 111طدنهللقهط عد خطح

 ع0 [ظعم 110 هللق] ظ(1- ندع عدافصسأ آو 259
 117, 210. 320 (ناطآ1 6001م5 معمعرنفس "ةطل-

 ةللقط مدخل 1زانداهلاةلل ةعئموءضنصاز. الآ

.157 

 8468. 510ز3 علح 1م آظا- [صندعز آ1كو 7.

 8469. ىلا كطم]اطعت» (ةل. لطص كطماععتس)

 مطعم ظعد 1آو5وص 7. 149. 451. 11و

.944 

 8470. ىلا كطماطتع 8[هلجوسصتممعل 8عم

 ؟قات0ل-ع5و-5ءي710 8عص 5طم ةتط ظ1-1؟عواتعاا 1ظ5-
 5ةلئرسا 11و 423. و 153 (تنطأ 57710 ملم

 هال - عو-هعوو10 ءأ 11- 1كلددأ مرنم 15-81 عوطقالا

 نأ 910 عا“ مع'معرنومت اعوئاتت). 7711و

 8471. ىاطمأو .٠ 1ععمصخل - ءل - للص ةطات

 ؟ةلتل هلام 81هزججسست عل 8عم ناببصعل.

 8472. كطمرسعتاب ال. ةطتت'|طجهئكوم فلآ طعم

 11هودسص اكا - ن1.

 8473. كطمصصمرصص1] امل. 110]جهر212160 وادع

 كامب منن] ل عا 1هلي1- عل - لأم ىةطاث'ا هظطانؤك

 قتاجرتعل 8عد .0٠

 8474. ]طم كاطمعتاج ؟. قلاحدن'ا هلططةك خطح

 ردعل ظعم "متقن

 8475. كاطمذث 111,
 8470. كاطمكتس 1دكدم 11عمل1 [لآو 590.

 8477. كاسل تالفط ظعص - عوانعطتطقط فلبح

 ةطناعق 1ىئْ

 فمطاناك علال - ءا ةعرتس-عل+لأد "فلطل - عاد طع

 طعص 11هزجوسس ع0 8ع 110هاججصحتت عل 1191-1 عادا.

 8487. هتاف 71و 58.
 8488. هاطزاعلع 77 66.

 8439. 110113 1ةط- هطتسفصسعواطت 1و.

 8440. كاطتصخصسماطقلل ععرع آ[ملذدع 11و

 8441. 5طلسقت] 1. 1كمأط - عل -لأص 1ةطح

5 

 قيود. كطتسلمتسوت 111, 7
 ة4ي4ي3. كطتخماعأط ة. ىطتعمتكعءأط 5. 5طتح

 رنإتنط 7. ىطا“ كطمزذ* ةكطتضتوتنلل 8عد 5طع-

 طلصلق ظعص كطتقتو ةل

 ق4ي44. 1اطم كطتعحط 1. 1ةطص 181ةفطتقط ط1. ع.

 "ةطل - ع5 - هءاذسص ظعص 3[هفاطتنال 171, 624. 71و

.5939 

 ة445. كام هئطر, ةد1جم اظظا - هءعزلالوط للح

 هاند 111, 488. 111, 5.

 8446. كام انو ظعصم - ءاطوززةز اظظا - وعدت
17 ,111 17 .308 .330 ,11 .308 ,1 

 8447. 1آادص كاطماط مدح 17و

 84/48. ]1طص كطمطلطعاط 7. 8عءقدع - ءل - لتص

 فط'ا[ةل11 11هزججصتت عل 8عمد خادآ 8اك.

 8449. 1طص 1آكةلطت كاطمطاطعال 7. '2]10-عل-

 لتس ىطنن 8ءاع 8عم ىاجبصعل 150 - طترص وطلع

 8450. ةطمطتلا 197, 1.
 8451. 5طمزذ' ظءوص فخداوسص ؟. خطت آ[كفسنل

 كامزن* ظعصح تنافس.

 8ة452. ةكانمزذ* طعد 5نءعدللقط اكا- ةملبت-

 معربا 111,

 8458. كانا ذاطمزُد؟ و. ةىطاتئؤاعطمزة* 11و

 300, - 378. - 17و 21. 296 ط15. 300. -

 56وو10 375 362. - هيل د 971,1 0١
 ةا45ا. حطت كطمزذت اظظا- ظزذإافسأ آو

 ة4قق. ىلا 5طمزذ“ 8[هلجبجسسا>7> 60 8عص ةلبح

 ردعل ظعم 8وصقو آئ1- "خلعاللا 7و 45.

 8450. ىاطاتث 5طمزذ" 11هلجهسسصتعل ظعد "خلا

 [قعص ةطم' ةتط] ظ81- 8ةعطلخلت, كاناعو 1طص- علح

 لعططقس لتعاس5 11, 102. 197, 220.
 8457. ىلا 5طمزذ* 31هزيهيست عل 8عص-عاح

 طمدعأم آظظا- ؟؟؟عداع [آو,

 8458. ىلا كطمزد' 1[هزججسدت عل 8عم-عاس

 طموعتم ظا- 82عسصلنما 11-81 عوز آ[]آ1و 8.

 8459. كلانا كطمزن' سماعات 8 عمص-عارتت ءل»
 2هادةص 1[1و
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 8502. كزمددعمم» (5طغعس انه) 5-585ه18 1377,
.518 

 8503. كزسدصمقما امل. ظملعم - عل - لكم
 ء0 - لواحد 4مطتت'اس ءاطقسم.

 8504. كزرسم» (5طعصت ث0) 7١و 5.
 8505. ةزسماتعتندك الو 164. 771, 97. 711

.8257 

 8500. ]طص كلمخذ امن. ةطنت

 8عم ؟ طولا ول

 8507. كزمذصس ظلفعملا مندعلأءاتك 77, 354.

 تت 1301-81 71و, 5.

 8508. كزمخص 1ظ1- 1[ءاءلعكت 771, 8.

 8509. كزمخص ظعصم 5هاعتصخم 111و 69.
+519 ,3971 .082 .175 

 8510. كزمخمس 8عم آلوتوتاط, اناناعم 5هماطما
 ةزمذم ل1ءانك 111, 397. 7

 8511. هزمدم-عل-للم 8| -آععدزا آو
 8512. كزمصفم-عل-ل]1م تكتل طعص ؟ةطلح

 عز - صعاتاع ظعح 8هلطعطقتوط , دلعم 1عمسضوط 51-

 مخص لزعءانتك 1797و 6 انو. 120. الو 488 طلو. 71
500 2037 :120 1255 117 917 

 85183. 5زمقم-عل-لآ]ص نكاتك, الات1جم "فاح

 اذصدح كزمخم لن ءاسك 1, 79.

 8514. 5كزمخم - ع0 - لأض آكتكدتك آظا- صدقك

.7 ,11 
 83515. ةزمؤم-ءعل-ل1م ظمأ ا8-81عصلقهأ ةء
 ظا- ناحرتمأ د. ظا- ةفزعسصتأ , ناعم فزعس 5زمذم

 كتءانتك آر 476. 11, 195. 111, 303.458. 7871, 40.
 8516. كزمخم-عل-ل1م طظنداتأ 151 - ورد عأل1

175221207 
 8517. كزملص-عل-ل1م آاطنمنأ ظعم 05[1ةلطح

 عل - لاس آو 7

 8518. كزمذم- عل- للص (5. كنمفصمقكطق)

 اآلتدتآأ ظعم 1ءطتلط“دعلع ظعم ةعاقل- عل - لكم ب

 ناجم ١ [؟طمز ةمةمطخ للعءاسد5 11, 258. 308. [11و

.5 ,1711 .489 .397 .240 .114 ,171 .446 

 8519. كزمخم - ءل- لأم اطتكتأ 8 - ظحتصتآو

 كدرخت كزمخم ءمعممصتأ 0نأان5 1. 209. الآو

.7 .402 

 8520. 11؟عوزر» كامقم مخكاطخ 11, 44.

 8521. كزملصمةعطق التعكتأ عضم اكلت لا -

 ادعزع ظعم 1ءا3ل- عل-لأ1م .١ كزمخم-علحل1م طظنكاتأ

 عم ]1ع؟ط1لطرناد عاكم

 8522. كزومل ظعم 'ثذلآ 111, 466.

 "ةاقح

 411 80عزم

 كانا عطا 630[

 صعل 8م نصا 1و 487. 11و 78. 397,5 250. 71
9 ,711 .220 .203 

 8478. كطسناطسدلاهط اكطقلااو 197,

 84ر9. كاساةللقط ظوط - طعم ةصت متعلت-

 نك 111, 519. 17و 0

 8480. كاسات ظسصتع ©لهطتست 11و, 11
“00 ,117 

 8481. كاسل ة8ءعسذجا 111, 7
 8482. كزطوحكعلاط 2. خطك زوال“ "ةصرتات

 ظعم 1٠

 8483. 51انوه علا هععتضلاتد #ة1آ, 0

 ة4يعن. ةزادعطحاةلاوط آلو 5.

 84835. كزطإ آطص - ءامزعسأ -:]05850[1 .٠
 ءلد- لثم خطت 22ورنع ةلجرصع0ل ظعم - عاطصور"اتأم

 1ك

 8480. كزطإ؛ 1ط» 18هز7 1. لعاذب- هل - لذح
 آكتكانأ 8ظعمد كطقطتس.

 8487. هكزانإ [اطم- عاّزدل21 ؟. 5طعصلف-عل-ل10

 ىطانئاسص ماهل عم اطتمادأ ظعد 1[نعجتعطلتا.

 8488. كزطأ ظا-آكطمججتأ 2. ىطنت 1101ج 320-

 عل ؟ةطلحلادط 8ظعم "خلت ظعم ةطسعل.

 8489. كزلطأ ظكا- 08[ةضصلتما ال. 8علض-عل-للأح

 مادا "ةانلمللمط ة1هطجحستدت عل 8ظعم 810]ج هستن عل

 - ءا7داعمتولت ظعم ةلماجلا“ 0 كنطأ 11-81ة1 011

 8490. كزاطإ خطت (خطأر كطقصو 111, 0.
 8491. 1[ادص- عد5دأ1ل ا. خطت 01ج ح0

 '*ةادلولادا 8عم 1[هلج هطلت«

 8492. ]اص 5105 ال. خطت طحمكدم "خلآأ 8ءعم

 ]سرة

 8498. 510011 8عص 131هزجهس27ع0 8عصمع

 65510011: ظو- 5ءتنت 187

 ة4وو4. ئاناث'5د101ع (8عد) ىخانآ 8عاعع 8ءدح
 ءالبمدعتمأ] ظا - ظادحافسا 111, 8.

 8495. كزئطصقلبا 5. 5كزعطمفلعل ". ؟[ه5ةمل-
 عل - لآم ؟هوعنم ظعص "خلل

 8490. كززد] 7. كارت 5350 ئليتعل 8عد

1101811 

 8497. كنْز21 ”و 60. 5.
 ةيل8. هزلراا] 197, 6.

 8499. 1طص- عووتاءلكلا ل. خطا التكاتك آئق-

 اعتاد عم 15طق]ع , لعموم ]طم - عووزلعلكلا ل1 ءاتتك.

 8500. ]ادم - عووزاتلكلا 71, 0

 8501. 5زاعأل .١ خطت [ةطن" ةطصعل 8عم

 010هلج حست عل ظءعم ثلجست عل.



 تا0ز-عل- لصد

3015 3717 1157 241: 242522 539. 0502 17 

90. 167. 169. 170. 205. 216. 275. 290. 3. 

429. 438. 71711, 786. 2 
 8539. كزةز - ءل- لآد اناث هلو "لانلقل

 طظعص 1]8!15ع ظعرح ئايدتعل ظ8ةطعحكطتاا] 181-6132-

 معا اظا - ظنصل1 11و !38. 80. ةن4. 509. الكر

 5953: 552 الل 11: 2160: 312: 23042 15 051

 971, 296. 406. 484. 7711, ن4.
 8540. هكزةز - عءل- لام فطت [1ةلك

 طعم 1عةفتس اظكا- ةصدنا 19. 9.
 حق41. كزرتقز - عل- لذد فطن 11215 "صفت

 ظعص 81ه]جهرستت عل ظ1- آل عدد عما 12 - 7عاد101 (1282-

 201017), 5150 ك1 - [عمصصآ] لا1ءانت5 1و 4.

7 .430 .279 .200 ,771 .489 ,111 

 "لرقم

 8342. 5113]-عل-ل1م ظا-1ط801 17و 570.

 8543. كزرنز - عل - لام ظظا- [عممككم] ال. كاع

 3ز-عل-ل1م "0رصمتع» ظعم خلك اظا-[ع؟ممكلمآ
 8544. 5113] - ءل- للص ثطاث 11ج ق1

 "هلأ 8ع ؟0اطسصخمص 8عم 810طجميسن عل 181 - اتوطت
 اا - "ءععطقسا 17و 358, 558. 971, 229. 45

0 ,711 

 0: 8مام-ءلد لم ؟ خلك عم 0 قصفم لقا - اكوطتم
 8545. كز0نز -عل-لتم 11هزجهصدات عل عض ؟0-

 رق اظا- [آةلعانأ 10, 210. "و. 8.

 8546. كزمنز-عل-ل1م "صدق ظعم 'كلأ 1!-

 182101 7و, 562. 71, 2

 8547. كزر3ُز - عل - لزص "0صدممس ظعد خلك اتاح

 1[ءءاافصت, اننلجم 1عقسض ظا- [7103ج5 لنءعانن5 آالآو

.84 

 8548. كزرؤز - عل- لثم "صم ظعص لكقفاس

 طعم 81هابقساات عل كا - كمدؤس اكا - 8آذةدتر 10

 كرر - 8 عوطغطقس للءاس5 1و 404. 11و, 30. 8

 (نادآ ءعراع 5 عواطغطقسس مرنم 81 موطقع |عععص لتنتت

 مواز. 197, 150. 562 طلق. 1, 100. 5711, 013.
 8549. كز3)-عل-لزو "نصح" ظعت 810]طجهنتت-

 عل 1-81 ءسنلع ائا-1"ةنهأ اظكا- ةاندت 111, 00.

.55 179 .284 
 8550. كز13ز - عل - لام * 0رحم ظعم 8101ج هيتن-

 نعل كاد العمرعم] .٠١ كزضسنز -علح لأم فطت 18هلؤ

 "رسولا ظعم 81هزبحسا-ت عل ]ظ1- ا عمن ءعضآ

 8551. كزرلز-عل- لو صح ظعض 81هلجهمل-

 نمل 12 - 2عان10ل1 1. كزستز - عل - لد قلنا [1ةلؤ

 "صحو ظفعص 81هليهيست عل 11 - آلعضتعن] 1:2 - 7 مع

 اذا 1 (187 - 70هادءأ017)

 1اطص كأم 131

 83523. 1اند كزندل (هل. اكد - 5عي710) 2160-

 طمس ع0 طعم 01نهذ ظا- لاق آو 8.
 01 طاط. اه55. ةكل111, مط.

 8524. كزمل1 ظ1- نومه علا | 2. كطتطقط-

 ةل-لتص ملآجرصعل ظعم آصتكانل» 1
 8525. كزمةطتعةلعط ؟. 31هليهست7- عل 8عص

 ؟خا1 111 - 81115 11

 8520. ظسصتلخ 5أزم941 71و 0

 8597. كزسنلا 7. خطا 5550 ؟دكدص 8عم

 "؟ة0 لة

 8528. 1ادم - عدوأ:1]3 ؟. كلان 1101ج هتان عل

 115111 8 عانت -

 8529. كزننز ظا- [[ةلطآ 7, 6.

 8530. 5183)-ع0ل-ل15 71, 86. - 7
 0. دزعمز - ءل- للم ةطت [ةطنع 1[هططدسسعل ظعم

 للمازدستسع0ل ظعم *ق4طل - عم- معوطت0 155 - 5 زم

 نا

 8581. [ذزرفز - عل - لتم] خطانا هططقم [310-
 ويست عل ظعح 1ةطقلع ظعص ]اهلين ا8ا- 62

 80 - 15[8ةطاتس] 7و 5.
 8582. هز3]-عل-ل15 "فادل-ءادادزأ؟ 8ع ةادأ

 عزم ظدط- كطقتسا (هل. ظدطع ةطقتبت) 1و

10 .70 ,371 .451 87 
 8533. 513]-عل-ل10 "فطل-عم-”دلجسمم 8عم

 آكتكتأ ظعح "0موع ظعم 8مفاذم اظ1- 86ها]ععتصت

.8 ,111 
 85834. كزرذز - ءل- لآد تطل ثتلجسعل 760

.510 ,111 
 85835. 513]- ءل- لأزد كثلطا5 85عام 8عم

 ىلإ[ 8ا- سنان 1آ, 24. 7, 454. 711, 42.
 8580. 5110]-ع0ل-ل13م ىاث 8عاج» 8عص "خلا

 كا - ةذصحألا ا١ - ؟كعصعصت 1, 7.

 8587. هزت -عل-لتم ظءعم "لنا ماننث 115
 "ردح 8عم خان 8عم ؟حلتا 10 - 0زرسعدطا ]1و

02 7 5487 

 8588. 5ز0]-عل-لل1م خطت 8315 "ردم 8ع

 ؟خل1, ؟ناعم اطم- عامتماهلئائتص للعانتك 1و 120.

 189. 190. 242. 290. 313 ط15. 319. 411. اآل1و

 105 تطأ معتم عيون "فاطلهالمط مدكو "منوع اعد

 علااتلطل). 1006. 142. 250. 270 طذؤ 415. 5.

 500. 524 طل5. 548. 549. 610. 111, 7. 20 (زطذأ

 1هرتاننصس-عل-لام مرنم كزكز-عل-لاض). 141. 5.

.48 .143 .138 .17,99 .6026-.023 :621 .257 

255.4 241.2 233.2 .193 .184 .152 .150 



 501 عام

 8572. 506181اع5 آلو 72. 107. 341. 5.

 111, 91. 96. 7و 5

 8573. 5هءرواعد ]11 ل. ةطتنا]عقئتسص ؟ةطق-

 ءر-مدزجسحم 8عم "فلل

 8574. 5هأ؟ذسص ظعم "0ععنمو 8ا-11زاذلت آو
 80. 368. 11و 336. 349. 7.

 8575. 5هزوذم 8ظعصم 5هابطشس 7و 119.

 8576. 5هزوؤذسص ظاط - [طقتنتت 1و 81.

,37 .357 ,11 
 8577. فطن 5هزوجذسص 8321-18 7و 40.

 8578. ةىطاخ 501جم ؟؟ءارت“ 8ءعم-عاز عفط
 كا- كن 11, 2

 8579. 5هوطقع (5دكلذس .٠ خطا فلك 15-

 دونا 8عد 1810هزج طلت 0

 8580. كمعطلأ ا. 1عءزرم-عل- لآ1م ةطان'اطجقح

 دوم فذلذ 8عر 23

 8581. 50هطورتمت علا .1١ 5طتطقاط - عل- لص

 مطت'1[هانلج 13173 ظعم 11ةطوعا طاح 5هليتت لح

 ءا 5طتطخقط - ءل- لزم خط 859155 "سصقع 8عد
 01 01ج 0١

 8582. 5هطعتال 7. مطن'اططحكدصم مطعم

 معمم ةليرمعل (1]9. ة1هططمهسمتعل) - ها 21050-

 ءل- لأم مخطأث كظخصسصت0 0[1هطجحست عل عم 1ع

 طخ - عا ةطاث']عذماتس ةطل-عم-+ةلبسقسم عم

 م0115 8عم لبس

 83583. 5هطعتا] 8عم 1[ عمصلعمب 1[عالعطنخ

.729 ,711 .280 ,111 
 8584. 5هزيعتم "فلل 8عءم-ءاطجهمطفم [8عم

 امل 2ذصزأ 11آ, 283. 711, 8.
 8585. 5هابعزمت ظعم ؟؟هاطتا 17 و 50.

 انتل مالم

 8586. 50101 11و, 11
 8587. 5مه]عاءورك ؟. خطلت 5310 8دكقم 8عم-

 كل

 8588. 50ه]عمأز آآكو 598. "711, 7.

 8589. 5ه]ءزمددقم ظ[عم01 71و 27. - معد

 ل1ءات5 11و, 0

 8590. كمزءعزرصؤم ظعص "فطل-عم-:ةطستقالو

 ماعم لجبال 81عمل1 للعاتت5 ا"لآو 0.

 8591. 5م]ءعزمبتصم ظاعمل1 ظعم فطجسعم

 ظا-[عمددادتم] 1و

 8592. كم]عزمدرذص 8ظعم "فلات ظعم "ةطلحلع

 اذا كاان سصكفمسأ [5-85انلأ] 71و 7

 5ز10]-ع0-ل10 10032

 8552. 513ز-ع0ل-لزم "مدع ظ8عم هز علم

 551 - ة1ذور1 1797, 2530. 7و
 83553. 5ز3)-عل-ل1م "سد 8عم ظمكاذمس

 ىعم لوور» نا- ظهالععامأ 11و 1817 191.

 277. 278. 279. 531. 549. 17و 49. 562. 4.

 37, 188. 412. 71و. 207. 218. 279.

 8554. 5113]-ع0-ل13 5-855دهاططاثم1 7و 54

 8555. 5ز35]-عل-لزم ظعص ةطأط 585 - كابح

 طعمز ءكأ 11, 49.

 8550. هزي -عل-لتقم خطت 1ةطنع 110طجقهطت-

 ردعل طعم 11هزيجسصص عل 8عد "ةلططل- عم- «عوطقلب

 ناعم اكو - 5ءزؤك عمل1 لن ءادتك آو 248. 11و,

.9 ,]1 .482 .384 .370 .325 ,111 .502 
 0 ةلررسسعل ظعم 8[هزجحتسسس عل د. 8[هلبدستس ع1 ظعص !' عاح

 نع 5-1855 لوح عملك - مغ 8دضطقس-علح لم خطانا

 ؟ملطأ 3ة1هطحستسعل ظعم ”["عائتع 5-15 زك عملت

 855ر7. 5ز13]-علح لأم ظا1هسنعلا 1و

 855ق. ةهزرؤز - ع0 - لآزم ةطاتئاطاطعمذ 81ة1-

 10 8ظعم خطأ ظعاجع 0-81 عكا آو, 242.

 8503. آآ1, 78. 111, 370. 460. 7 , 424. 5.

.7 .159 ,171 
 8559. هزمؤز-علحلتم 8ا-انوطأ .٠ 5زعمز-علح

 لند خطت 1[هازجحصصع4ل "فان ظعح 0 ططسقمم

 85600. 5ز1ةز- ءل -لأم ثطث آه لعنط التكاتك

 8ع ىطنآأ 1[هطحسصسسع0ل عم "؟خل1 5-85 ءاكلكةلكأ

15 1" .112 5" .166 .10 195 .11,39 .114 ,1 
 85601. هزة - عل - لزم ؟كئمم5و 8عم "ةطل-

 ءاحص عز1ل 1100-81 ءات ظاحخس عمات (هل. كا آحصتمأ)

.519 .71 ,622.77 ,11 
 8562. 1طص كزرنعط الآو 2

 85608. 1طص كزضم 11و 688. "لو

 8564. ةهزسك 1طخةطتسص ظاعصلا الآو 38.

 85605. 5116 عءا- ةزعرتت الو 8.
 8566. 5زسؤمأ] .٠ 5طعسصع-علحل1م ةلطجس عل

 8ع 0

 8567. لطص 5هطعتاج 2. تجلط عمتقما 5. 1ططح

 ءااات 1[ عاط ةلت»

 83568. 5هانزكأ 5. 1]طم-عدومطاعل 7. 13)-عل-

 لزم فلو - ءا - سعاطقخاب 8عم خلأ - عا '1هلبتح

 ءعل-لز1م "ذلأ ظعم "ةطل-ءا-!ءةلأ.

 8509. 5هانآك1 17و,
 83570. 5هطائلجأ [ظا-[عمعدسفمت]ر ؟"ات150 فط-

 ل1 ظام - [جدرتأ للعاسك 111, 0.
 8571. 5هطوملءاناعأم 111, 40. 711,

 01. كسطسلاتطتم.



 كفر ولإإلا

 86015. كاتلإةم 5هاعتدصخم ظعم ك؟عاتساططقم

 كا- 0اطسصفساأ, كدلكم 8[هلجتانطأ لل ءانتك 1و 23.

.2 111 .227 .140 .78 .22 .21 ,11 
 8616. 50ه]ءامدصخم 8عءم-عاعمصتت 1[ةفالعتماط اع

4 ,711 .201 ,17 

 86017. 5ماعادخص ظعس [[[عاز ظا - ةماعاطع-

 1 17و 7.

 8618. مط 50ه ءاددؤص 8ةتعاتل 8عم 02031

 عوط-هطقلتتلا 11, 418. 111, 58. 440.
 86019. فطن 5هاعزددمذس 18131230 8عص 110-

 طوس عل ظعم ]طعةطتس ظعصم آ[؟طقأإةط 8-11هتهاثب

 "0150 8!-آكطهزإ(ةطآ لزءاتت5 1و, 1533. 327. 1

 طلو. 11, 521 (تطأ مع2معرتنست ظ5- 5عطاق متم

 8ل-8معات 1ععئاسم). 111, 30. 628. 624. 197, 3.
05700 117 52021711 1844 

 8020. ثطاأث 5هاعتسخس 8121)]131126-11 37و
729.6 

 86021. خطا 5هاعاصسخم 0[8هطجوسدت عل عم

 ماططلوالوط 171, 456.

 86022. خطت 5هاعتمخس 8[هالجحرس2ع0 عد

 8عاعت» ظا-1101300عو1 111, 98.

 8623. نط تةدماعاسذس 1[هلججسات عل 8عصم

 1ةورع 11 - هدأت , ناتاعه 0101:300-1:1ع51 لت ءانتك

.5 ,711 .460 ,111 

 8624. فطاث 5هاعاسفم ظ5-5نْز2َ[] 11آو 8.
 86025. 5كها]عرت[ (ةهل. 5ةلكصت) ؟١ ةطت

 "قةال-ءعتواجسفم 81هزجمصس مت عل 8عم [0وعتص.
 86026. 5ماعرمل 17و 5.

 86027. ]طم ثاذأ 5هالقست 111, 3.
 8628. 5مهآلثلكل 179, 86.

 8629. كممطقلإا .٠ 5طتطقط-عل-لذد فخلجبسعل

 8عوم 0.

 8080. 5مهدانوا [11, 5.
 8081. 1طط-عوومصط] .٠ ةاداث 8 عاكس تلبسصعم

 طعم 110ج جرحت 0.

 8032. 1اد 501ةلجك "2. ةطلث 8عاع“ 810-

 طحصت تن عل ظعم 81هلججس ع0 يعرب 111ةطللت ل

 ها 81[هلبجسص ات عل 8عد "ج3 ها - سنتا

 8033. 5كهنلجأ 17و. 8
 86034. آ]طص مخط1”ه5هراحثا'

 ظعم ةطا'وةدمرحثع 8-81 عاج 85-5011

 8085. 5هرتثنا .١ 11ه5اأ]-عل-لأص 11
 8مم كطق طل

 80860. كمهرحتالا كطعرنرت 111,

10 

1. 00 

 ةهمواءاسقم 133

 85983. كماعتسؤس 82عم "فلآ 1-81عةعؤسصقل

,971 .399 .81 ,37 .527 ,19 .568 ,11 
 8594. 5مهاءزرصقس ظا-8نذعالا 171, 0.

 8595. كماعزسقس 8قةصتؤا 1و 580. حج

 طفمتناط 5هاعاطصقس ظ؟عملأ

 8590. كماعزمبقلت ظعم 18ةكات0لت 79و 0

 (5ةلمسصنم). - 71, 1

 8597. كماعتسخس ظعمص 1ةكالانل, 60

 1طصد-عا] صامت“ للءاتنف 17و 4

 835398. كمها]ءزمدخم 8عم طقتكانل 85-813:

.649 ,37711 .73 ,11 
 01. 1ةز-ءاتئامس ةماعتسمم ظعم طوجتسل 5-15 عطات

 8399. 5ها]عاسدخم 8عم طقحعكاتل 1:-!'عوذس

 ال51, اناتاوكم تخلط 8ةكلاتل لأءانت5 آو, 149. 11و

.3 .538 ,797 .29 
 86000. كهاعاسصسفمس ظا-8ووتطاأ 111, 3.

 86001. 50ها]ءزسصخصس 1-81" ءاعاكت 1ك, 5.

 8602. 5ماءأطذم 8عم 154 ظه- ةنز21 97و
115 

 8008. كماعاسخس ظاحآجتاا 7. 8.

 8604. كماعاسطسقس -ظعص 1كطقلآا 11- "ةداعوس
 اذصآأ 71,107.

 86035. كماعتسقمس 81 عجلا] 8عص 1[عءطعت» - عل-

 كلم 7971, 04
 86060. 5هماعتسخفم 8عص 01ةصواتنس 18( - !نثكأب

 ؟نلعم كطعتاءات للعاتك 11و, 7

 8607. كماعتسفس ظعص اانطعخغص 111, 4.

 8608. كهاعتدقم ظعص 11هلججست نعل عم

 "ةطلهالوط 81- 81ةلدلئأ, 140 ]ادم - ع( 33

 ل1ءاتتك آو 514. آ1و 281. ”و 1

 8609. كهاعتسفقص عم“ 11هزججص7تع0 اح

 اقعم ل1 7و

 86010. 50هاعاسخس ظعص

 2ةطخشتلا آو

 8611. 5مهاعتسفمص 8ظعص ![هطقسمف 111,19.

 8612. 5هاعمدخص 520 0-عل-لتم 8عمد 110-

 اططمستص عل, "ل150 3[نئاعاجتسم 18!عمل1280عط لأ ءاننك

 1ا/لآو 500: 562. 5063. 508. 569. 572. 5

2 .628 .015 614.2 .594 .593 .589 .588 

.0353 

 86013. كماعاسممس 59 0-عل-للم, الاداعم 53-

 امتس مة لعاط ظ؟غعدصلت  لتعءاتك 91و 579. 0.

 86014. كمال ءزصصخم 8عص 58:10 اها - [؟عادؤصت

.8 ,357 .571 ,11 
11 

 81هزج هدمت عل 18غ2-



 همطت 1ةطنع

 لام ىاطاث [هابنتلع 1طعخطتمت ظعص 110هلجمصتنت ع0 --

 ءا خلطات لوك 81هزيمصمت عل عمد ظووتط ح

 ءا قط ]0 دع ة1هايجسصتت عل عض 110ج جيرتتانن فل

 - عا لع ا- عل لأم 81هزجهصت د عل ظعسصب 81[ه]جتاداد-

 ءل-لأمد ىلببيصعل - ما 6[3ه]يزاناد- عل لزج فانتا

 هططقم 5. ىااث'إ(هووتتاط ةلبرسعل ظعح مه

 86057. 1[صقنت طا 8هادعاا لو 88. - لاو

4102 

 8658. 1ةطاعطت 111, 0.
 86059. 1ص [؟ةهعطيضات عرتلت 5. 1ص 1ةعطتض٠ت
 اطلصضل1 7. لعل ا -عل- لأحد 4اس عءابخعكتت» التكاتك

 8060. ه]بذتكا 7. ىااث 1دتدع ذخلسعم

 12د 0.

 86061. 1ةطلع زن. [طص 8ةلطد عن

 8002. 1كلطنع ظعم ةسطعطقلطل ظعم 1طاتةح

 طتص ظعم ةلجبيصعل 8ا-1ذادطخقمأ 197. 542. 46

 (8ءد ةروط). 71, 357. 711, 7.
 8003. 1ةطنع 6طغمأ 111, 150.

 ةقنل4. [ةطلع ظعص 1اةطلصت 185 - 21]51 آو

4 ,757711 .507 
 86065. 1ةطنع ظعص 1[عقمتس 8عم فلعل

 اتا-خصمتسا 81 - [عطمو ةععمما , انكم 50:10 5ع

 عل مانكاط ةمرمعءااحانتك 11, 46.

 860606. [ةطنس [ظعص 211هابهسصعل] ظعم

 مطجسعل كاد 8هاعطخس . 1!اناكطقس عل لأم 1ةطلع

 8عر ج01

 8007. ؟[؟ةطنع 8ظعم 81هابهسصس عل 1-181لسفح

 طا, ؟اناعكم 1جدطت» للعاسد 111,

 8608. 1ةطنع ظعم 81ه]جحصتت عل ظعص آلانح

 دادأ ظا-طممم ءانأ 7. 5.

 8669. 1ةلنسس معد آلولجوت اظا - ؟عسضعمل

 آو, :

 8670. ةطاأ [ةطنع خلت عل 8ىعم 810هلجبهتن-

 متعل عم خلجيرسع0ل ه5. ظعم 5ز1عّو ظو- كزاعأل

 رماد آ1ةدطخمت ةطدكدهل ءل- لمصوعت3خ 1, 233. 11,
 278. 598. 111, 587. 608. 610. 17و 42. '7و

,711" .154 ,71 .562 .160 

 8071. ىطاتث [ةطنع 8عد-عا هلخ آآ1آ1و

 86072. ةىطاأ [ةطنع 81- [[دمكدص 8عمص لح

 عل هعم 1طصخطتسم اكا-حفدعلا ظاحخصإةلكأو ؟نلع

 تيم 1اطص 1*1 لذءانك آلو

 86073. ىاطك [ةلطنخ دمحم طعم فلس عل

 عم 1انةطتست ظاحخدءعلت ظا-8ةلتذآ آككو 5.

 ىاداث'ة5ن 0 134

 5087. كارت'5ده 310 ظعص 81هزر صحت عل 8 عد

 اهلا انا ]ععصتانصأ 11و 63 طلق.

 8038. ىطاثخ5د0ه10 11هايجسصس عل ظعص 810-
 ابهس عل اكا- طسصقخلت اضا- 3[ 5. 5كانعتاعط عاح

 151512 كو 2409: 11 12 4097 50: تمن 0

 448. 111, 00. 228. 4214. 454. 642. [7و

.6 :127-0270 .71 ,1871 .191 ,7 .554 .352 
7 .640 ,1711 .494 .458 .287 

 860839. 5معزل1 ؟. '122-عل-لتم ثطاخ ![ة-

 طقلع 1اطتطتص ظعم 1101 قاتل .0٠

 86040. كمون "2. لعاذا-عل-لتص 'ةطل-ع

 ردلبسفس 8عص ىكاآ 8ءاع

 8041. كاعطمماتك كاععقس لتاصانك 1طاعال

 مرنعع ظدكتللل طايع لذ 717 ل1 ذ: 11 97 (5-

 ماما). 17,35 (11ةكاع :!-1هاععصلعط). 85. 71,

 8ن42. كتطابت 31[هزيجصدت عل 1ظ؟عدل1 8/1

00 530 

 86048. 1اطط كطأ 5نانعزوت 111, 220. 11

70 

 8قق44. ةظماطاساءانلككم 2. [طعةطتست ظعص ة[ةك11-

 ه0ل-010.
 (نا6 ةمطسانطتس.

 8645. 11ها13 5101 ظا- ظموصعتكا 11و

.5 .375 .281 .12 ,397 .6 1397 .273 ,111 
 8646. 1طص 5011ه ( 5نلعاكأم, 5019عأ-

 لعاعأم) 1. كطغعسد-عل-لتقص خطت 1ةطلخ 1سم

 [8عن 5001١

 8647. كنمطقطءداطقل 87و 5

 8648. كاثأآ "2. كلطا 8عاك0 150

 ظعم الدطوعت 5-85[1ناك.

 8ق4و. كما ةصدطقطل ؟. 550 كسملةصعطقط

 83050. كملزفم 5ع1اعل خطصع4م 8عص 810-

 اوس ع0 ئا-آ!كنصعحلا 171, 7.

 86051. 5نناءاقاك آ]1,

 56052. 1طص كنك ةععا 111, 7

86058. 5313115 77. 

 ا

 8054. 1طم 1ةطقاوطق 17,

 8055. 1ةدطعتقسآ] امل. ىلا ا]عقماتسص ةواعأ-

 ددخص ظعم ةاجرس عل.

 8656. 1'ةهطعتسأ ؟. كلت "فثانلقااوط 1:-110-

 ععاس ظعص "فلا 8ءعم-عالب مدعزو - هأغ 83011-عل0-



 10]-ع0-010

 8693. لطم 1ةطن» 97 506.
 8694. كطقط ”[دطسخمرم ظ8عص 5طقط آةدصوتا

 زا - ظل عطألل 11, 658. 111, 8.
 8695. ؟ةطصتتتصماط آو 68.

8096. 14[ 111, 152. 
 86097. 1ةز- ءاةيتلأام ىطاث 8ءاع 8عم كن

 ارد كا - [20طضعسأ ظا - اكعصعمأ 7,
 8098. 13] - ع0 - لذه 111, 5قد.

 8699. 13]-ع0-لآص ثاناث ةطلقالقط ؟كطل-

 ةللقط ظعد فلآ 1:5- ةزمزدست (ةل. طا - 8ظهططقت)

,711 .437 ,77 .403 ,197 .111,611 .17 ,11 
 8700. 13]- عل- لتص كه. لعسصفل - هل - لم

 "قط ل-ءا-اطذلجا ظعم "فطل-ءا-صعزأ0 31-81هلءطعتسجا

 اظا- 0[ءادلكأ 11, 159. 17و. 154. 37و 000. 171

45/4 

 8701. 13]- عل - لص 'فطل - عا - طقلعأ 8عم
 هال - ءا - صعز10 ظد - ةعصخسا 111آو 7.

 8702. 13]- عل - لم "فطل-ع--ةطتس عم

 3[هزاطحسسءعل [ضظعءص الآدصه] 81-ة1هسوألا 11, 7

9 ,971 .425 7 
 8703. 13] - عل - للم فلطل-عع-ةطصتحم عم

 1اطرةطتس [ظعم ةتطذت] ظ1- !ةمفضص, مدلعو 8ا-

 طتسلعفلب ه. ةطم - ءاقنعفتلج لتعاسك 11و 186. 3,
 432. 7و 213. 71, 288. 85.

 8704. 13] - عءل- لكم فلطل-ءا- ءططفط 8ع

 هلل 85 - 5كمانطل 5. اذن - عةدوطاك 1و 155. 58.

 178. 181. 272. 309. 315. 4. الآ 722 6

2 .346 .281 .234 .187 .186 .181 .145 

 464. 0 111 857. 417. ]117 و 142. 249. 58

505. 77, 642. 7871, 174. 198. 210. 7711, 10, 
 87043. 13]-عل-ل15 فطل-عا-؟ءططتاط عا

 [[هصحفسا 111و 527. 711, 7

 8705. 1ةز - ع0 - لثم "فهطل- عاد[ عططخط 8 عرب
 1ادتخطتم» 7, 7.

 8700. 13 - عل - لثص ةلجسعل ظعص 1طعةطتس

 را - [هلعات] , 140 1اند > ءاطو »طقم لزءاسع 1

,25208 

 8707. 13)- ءل- لثم ةلطسعل 8عم 31هطع

 داخل ظعص "ندمت 81- لعسلا (11- ةمص017) 1

,7711 .125 .39 ,3771 .582 ,37 .289 
 8708. 13ذ] - عل - للص 4ليدسعل 151 - 31ه

1 7 5771 
 8709. 13]- عل - لذص فان عم '؟ةطلدلاول

 ظا- 1 عطاتاما 111, 7.

10 

 مط ؟ةطغنل 12135

 8674. ةطاث 1ةطتع 1طعةطتص ظعص 210-

 طوس عل 11-؟طقعم عكا 111, 339.

 8675. مىطلخ [ةطنع 1طعةلطاسصت عم الجوف

 ظعم 6طقصمكس آآو 2

 86076. خطا 1ةطتع 1ةصمأل ظعص 1طقلقك
 و - ةزابتا]11 11- موقت اظا- كصلهلاتذأ 00هةصخ
 1عوعجلا مطهعأذدأاع#» آو 356. 388. 17و 274. ع/

.01 ,7711 .134 
 8677. ةنطا 1ةطل» 1ةصوأا 8عم 11ءاتلك

 طعم 1ةدصقأل 8عم فتنك 1ظ1- [ةانعملعتذمأ آآو
27 

 8078. قطا 1ةطلع 11 - ![عدماطت 11و

 8079. ماك [ةطنخ ظ1- ![كدمجاست 19و 3.

 3080. ةطاث [ةطتع ظا - [؟طقاشسأ 1,

 86081. ىاططات [ةطنع 81هلججطتصت عل عم * قطلح
 هن- هطول 7و

 8682. ىلا [ةطنع 11هليجسحسس عل 8عص "قطع
 م- مملطسدم 8عمحعا هطاطقم ظ1- 81ه]عطقلاتو 802-

 ط2ءاعادأ 1, 430. 448. [آ1, 600. 11و, 7.

 86083. ىاطا [!ةطلع 81هزججسصصت عل ظعمص ثطح

 110 181- [عةندأ 71, 0

 8684. ىطاث [ةطنع 8[هزججسصس عل 2عد فلآ

 عم 11هابجسصتات عل 8عص *خلآ 7و 5.

 8685. ملدا 1ةطن» 81هزيجسصت عل 8عص 810-

 زرهرتات عل ا"ض1- خانكأ , ؟نان150 ظ1- اعاطقلال1 ل1 ءاتتد

.4 ,71 

 860860. 4طن [8ةلطنع 81هلجوصحسص عال 8عص 110-

 جوس ع0 80 - طعادطلم ظا- ظهعطلخلا آآ[و 7

 8687. ىاطاثك 8ةطنع 81هزججست عل 8عم 810-

 طمس عل ظعص 810]ءطقتسةناط 717301-1587 1و

7 ,7711 .38 ,111 .429 .125 
 8088. تطال '[ةطنع ظاح 8[هاعطقلال5 (هل. 8عد-

 ءامصم]ءاطهلا15ز 1. ةطات [؟ةطن» 81هايمصت7 عمل 8عص

 "؟قلحل - رن - :هلبسصممد ظعص - عا ةلطاؤةق.

 8089. ثلا 1ةلطنع عم كزكذس» ةليرستعل

 8م "فلآ 11- 23ع203401 7”

 86090. خان 18ةطنع آهلبجتت عم ىلا 1ع-

 اص 111,

 8091. ثطاث !ةطلع ءا ةطانن 1ةطلل“ 12-

 215301 .١ ةطلت [ةطن» 1[هلجحستت عل 18عم 810-

 11110110٠

 8692. ]طر طلع 2. طلال هلا (ل. قاناث

 ةطلفلادط) 11هزطجهستص عل عم 'ةطنا“ 9| - 110-

1001 



 '3'1]-ع0- ل10

 دمع ؟ةطل-ءعم- ملبن 8عد 8101ج هس عل ك5. عمد

 سلطت 8[هزمسمتعل 181 - ة[دسوتات, ؟اتلعم آطص

 طقصم5 لزعاس5 ل1و 313. 111, 206. 7, 455.
,711 

 87238. 13ز - ءل- للص 181- [؟طملةطققأ 1757و
351 

 8724. 3[1ز - ع0 - لذم
 مز عت 7 9“

 8725. 13] - ع0 - لكم 181هلجسنا 0 ظعص ةانآ'ا-

 طوال (7) 197, 116. 711, 7

 87260. 13] - عل - لذص ة11دلطساتل 8عم 810-
 طمسمست عل طا - ةوقعط101 1 - ![ع؟عحصسقمسا 7و 0

 01. 1ة!دط عملت.

 8727. 13]- عل - لأ 11داجسسا0 8عم 1810-

 طقس عل 80 - عطل عاما 71,

 8728. 13]-عل-لآزم فنطاتتاصن ء[قلعطت» 'ةطل-

 ءا - عطوة ع ظعم طهابصذمس [ظعد 81هطوسدعل],

 ؟150 ا - [[عجلعتس (هل. 81- [؟هلعص) ل1 ءاسع
 آو 3357. 340. 11و 193. 5.

 8729. 13 - عل - لزم خطت 20

 ىاط0-ءا-[طقاتاع ظعص ممعل 81-]عوبن1 لو 445.
3714 

 8730. 13]-علح لأم 11ه]جحصن 7260 8عد 'ةاتل-

 ءا- معاطقط ه2 - 7هاطعتسر ؟نلعم ]طص-عاتص 0 اعكك-

 معز لاءاسك الر 510. 11, 146. 111,

 87831. 13)-عل-ل1م خطت 11هزبجودتمت عال ثطح

 عل ظعم "ةطل- ءا-اعقلت» 81-آكهتذأ , ؟نلعم 1طم
 21ءااشس لتءعاتك 11, 20. 142. 271. 618.

 1175 5. 179. 445.590. 07و 9. 185. 71و, 0.

.0669 ,5711 
 8732. 13] - عل - لأص نطل“ 10

 ذاأ ظعم "ةطلدلادط ظعم ةىطت'الجهكوم 10-81 ع-

 طالت ه8ا- عادت 21 37,5 7

 8738. 13]-عل-ل1م 11هابوسصصعل 8ظعم تلت

 معاعع ظعم ةطلع ءا-]آعنلزع ظع-اظفمأب داعم 55ة07-

 ع0 - لام لتعاتتك 111, 0.

 8754. 13]-علحلآم 81هابحرساتتعل 8عم [10-

 هعاس كا - 0مد علا 7,

 8785. 13]-عل-لآ1م ثطان 181هطجوسستعل0 121-
 كوكو 1971, 60

 8730. 13]-ع0ل-ل1ه 810ج هددت عل 8عم خاططآ'ا-

 اعقدزس 1هايجمحت عل اذا - [عموطعتات 197, 7.

 8737. 3[1] - عل - لزم 181[هطمسصلعل 8عص

 11مابدسص ءل ظعص ةطمتعل 5عءز؟- عل - لص 1ظا-

 1آ1طر 11ةلجستا10 11-

12016 1'3[-60-010 

 8710. 173]-عل-لأم "فا1 8ظعم 11170

 ظا-1[هدموتا1 , كلكم 1طص- عل0همعتطتمت 01ءاتتك آو

 155. 5318. 384. 462. 506. 517. آو 553. 49.

 273. 300. 424. 425. 485. 1111و 570. 4.

29 02 2041105 2977 115 6102 

 293. 341. 370. .9 .504 ,1١11

 8711. 13ز - عل- لثم 'خلآأ ظعم 5عمز عع [طم-

 ءودعطاطقلع [اذا- ظةيطلخل01] 11و

 8712. 13] - ءل - لأم 81- ةدعطق#» 1و 0

 8713. '13) - ءل- لأم ثطاث 8عاج» عم تلبح

 عل كاد ةلكطعأ ل عان 8ا-آكط هز عدمل1 1797, 6.
 8714. "1 - عل - لتم (هل. 5كطتطقتط - عل - لكم)

 ةطاق'اهلطا ةطل-عا-ىعططخات ظعد ىطجردع0ل 8م

 11هزججميسسعل ظعم ؟ةطقحالاوط ظعم 1طةطنص 8ع

 ىاآ كوم 81هاطجحسس عل 180 - طتسس عدا]بل (ة. 185-
 ةلقستل, ؟0156م آ1طم * ةسضولططدطقاط لل عادتك آو, 5.

 الل, 6527 1115 2559-2 500. 1703 7 05

91-7 
 8715. 13) - عل- لأص خطانا دلطل ثلطس عل

 ىعم 11هزجحد7 عل ظ8عص "فلل - ءا - [ععرمتصسط 181-

 1هلاععمل عممصت ظودط- كطقل#تا] , ؟لاناعم 1اط "ةخاقح

 هلادط قتءاتك 11, 92. 340. 456. 111, 82. 37و
.8 ,971 .495 .477 .319 

 8710. 1ةز - ع0 - لأم 1ادحت'ا؟ةتطج ةلجت عل 15!-

 آلا 8عمحعاط علم 81هزجمصسس عل عم 8د]3] 8ظ!-

 "1401 [سا-آكعسصفلا] 111, 0.
 8717. 1ةز - ءل- لأم ىطرت'اطمهكدص (91. خطا

 ؟ةلئط) فلآ 8عم ذمّزعا» ظعص فطلحااوط 1:1-

 [ككفمأم 5. 8ظعم-ءالطقمأم آ1- ظدعطلخ01, "10

 1طم-عوودذأ ه. 1]طم-عالطقمتم لت ءاسك 1, 162. 84

 185 ارآ5. 1806. 189. 191. 192: 519. الو,

 104. 120. 128. 134. 154. 156: 573: اللللو 15“

37 .384 .321 .211 .141 .50 .42 ,1797 .640 
 205 722 105: 319:7 52002 020 ةللو 250

 152. 320. 340. 11و, 0654.

 8718. 13ز - عل - لزم 1طصخطتسصس 8عم "ةط0-

 دالهط اا - [[هددعتل1 171, 6

 8719. '1[ةي - عل - لأم 1طءةطتص كا - خلجبسس علل

.118 ,111 
 8720. 13ز - عل - لثم 1طخطتمت 8ع» 8

 كا - 820 عمعتلا آ[1و 7

 8721. 13]-ءل-لثم "طوخ 8عم 31ةطجقتاق لو
214 

 8722. هز - ءل- لزص ىطن'ل]عةدزسص ة. ةاناث



 [" هلع -عل-للص

 انو 84. 109. 151. 411. 504. 512. 625.

 630. 11, 53. 319. ال11, 654. 666. 7.

 8750. '13] - ءازداذصح 50ه]1ءزمصصقس ظعمص انةح

 كانل 8و - ةءطاق 111, 551. 7711, 54.
 0[. 5ماعتسمم ظعم طئحسل ]5 - كسسومأ.

 8751. 18 - ءالعمست ,١ 8هدستطقس- عل-لتص ة.

 ركن عل-ل1ه 4طن ا]عةعتس 11ةليساتل 8عم [[ةنطققم

 8752. '13] - ءا172002هلعءانرتس ثط5 "فالح

 هللوط 1ةطلع عم 11هزبجسصتع0ل اظا- 200401

 كا - 118 عجأ ا - 8ه]عاطقلا 197

 8753. 1ةز-ءاصماثلع (ةطات دام 'هتط) ظاندتا
 ظعم ظووتا , 0]113  - ءل - لز)ز 5

.8 ,111 
 8754. 3'1] - عدطعط عراف "مدون 8عج 5ة0-

 ءداطعا عراه ظا- خو عا '0طعزلدالقط ؟11-1هلجطتتطآ

,71 

 8755. 1هلجآ فطل - ءا- ههه الآو 330

 8750. 1]10-عل-لتم ماطدئئا ةلططاتقك خاب عل
 ظعم هلآ (هل. ظعم "ةطل- ءا-]عقلتس) 81- ة1هلبح
 1121 1و 151. 260. 307. 365. 433. 4314. 2

 4903. 11و 80. 92. 140. 147. 148. 152. 9.

 192: ك2 1117 727 13501 10171 2161337170

400 17 2530:2107 :1201158 35207 2110 

2 .48 ,571 
 8757. '1هل]ج1- ءل - لأم (هل. 3[هطجت- عل - لأم

 5. 5هطعمعأ- عل- لأم) ةاداثا هططقك ىلجسصسعل 8عم

 مطا'اطمكدم خلأ ظعح آكتكانأ 11- 8ظانمآأ 11- [عه-

 رعدطت 1, 279. 281. 340. 11, 305. 3608. 440.

 463. 111و 51 طلذ. 180 طلو. 194. 370. 5.

 394. 415. 436. 451. 17و 214. ا4ا4. 75اداؤ. 48.

 رك 203:7 1 ل 128: 215: 3107 357 00

.0 .242 .235 ,3971 .008 
 61 ةطتطتط-علح لئم ةطردعل 8ءعم النمسا" ا8ا - ائنصن

 8758. 21]10- ع0 - لأم خطا هطانأم فاجن عل

 8هعم ةطا'اسص ءابقمأم 8عم (7) ةطل-عا-اجماتس اق

 مدضفمت , ؟اه1عم 1اذم ”1عزرتآوتو لنءانتكق آو 2

 11, 10 طلو. 77. 79. 100. 249. 427. 111, 180.
.89 117 .633 .470 .3552.435 231:6 .210 

 2422773500 575 577 ناو 115: 234:

71 351! 276:1 205:7 2007 111 221995-5047 

.007 

 8759. 1هلبت-علدلتص ىطتن'ا هططتعك كطجسدعل

 8عم ةلمادةرعلع [ظمعالددلاا ظا - [؟طمالا] 771, 4
000 ,71711 

 13]-ع0ل-ل10 1217

 1ةزعفتنست, ؟لاناعكم 8ا- 1خلطتا لنءانتق 7و0 2

.7 ,711" .583 .3006 

 87838. 13] - عل - لثتص 181[هزجوسسسس عل 8عص

 131هابوصت مد عل ظعم 1اطةطتصت 11 - ![[ةععتتمأو «0-

 عممرستمع 13[1ز] [هدث5 امقتعمتادتتك ]1آ, 18. 711
04 

 8739. 13) - عل - لص زخم - 1هلينهطاطد عمل1 ع0.

 13] - عل - لزم ظ8عم 7ةلوضسوُ ظعم 5نلاذص ظل-

1110 

 8740. 13] - عل - لأص ثطاث 135 "؟ةطل-عاح
 مءاطقط ظعم 8[هطمجسمدصتع0ل 8عص 11هدعتم 1طم

 نطاناس عا ظا- ةاعوأ 8ا-5هوعتمت 180- طن عدا
 آ, 252. 11, 67. 111, 491. 498. 1397و 255. 37و

+208 ,3871 :011 
 8741. 13 -عل-لتم ةهكذصخم ظعم 1اطحةطتس

 ا[ - معصانلعطآ 171, 00.

 8742. 13]-ع0ل-ل1م "روع عم "فلك لكاح

 1ةلعتطت 1, 240. 308. 19, 2064 (نطأ 1ةطتطخمأ
 مرنم 1"ةلكتطت !ععئاتتت).

 8743. 13]-عل-ل1م 85- 5ءاصقصت 11و

0 ,711 .176 ,117 
 8قر744. '13]-عل-ل15 8ا- 1 عاطاتأ31 71, 25.

 8745. 18]-ءل-ل1م ىخاطات'اوسم 7410 8عدح

 ءاججموم 51 - آلعدتعما (هل. ظا-82عا10801), اناناكم

 كنا - [كم ل1 لأ ءادند آو 148. 348. 415. 111,

 311. 139, 89. 3975 519. 568. 3871, 297. 71و
208 

 8740. 13] - عل - لأم ظعص 7هلعمتتج2 8عم
 كناخس ظ1- طلملا ظص - آ[هلئتدططعمل1 111,

1 ,422.791 
 8747. 1ذز - ءاتذاذصت خطت ؟ةطقمللوط 110-
 هعزم ظءعم [ددع ظعص ةلجصتعل ظا- 8[هسوتال, ؟مانا-

 عم ]طمس آ[؟طقتتت15 ل]اان5 "71,

 8748. '13] - ءانداذصت ثلاث 8عاعع 810]جمهت-

 معلن ظعم 1طتةطتمسح 181- [ععافطة01 151 - 8هلعطقس
,711 .316 .20 ,11 .322 .230 ,1 

 8749. '[3] - ءاتئاذس (هل. "ذز - ءامصخص)

 ةاداك 530 "ةان0- ءا- اءعتس 8ع 10

 طعم ة1دموداتع عم 81هاجحصتتت عل 8عد ؟ةاطل-ءا-
 لعادطخس 1طم - عووعصسم نصا اا - 11عرون عما 1و 00
.0 .430 .431 .428 .370 .285 .224 .218 

.9 .304 .239 .234 .180 .145 .120 .119 ,11 

 111, 185.229.347.460. 612 ١٠١( 550 مرنم 5550).
 ن4ان. 117, 113. 155. 181. 208. 41/4. 440.



 13121-ع0-ل1م

 135. 149. 347 طلو. 436. 620. 1121و 338. 17و

 143. 153. 181. 7”. 241. 81و 150: 2105

 8770. 12]:-عل-ل1م خط 8ءابع 8عم "لآ

 ريكا - [[دصدتلا , 8150 1ططص 110ز]5 لن ءانتك 11, 4

 606. 67. 494. 632. 111, 17. 244. ااناي. 17و

.2 .7200 ,5711 .356 ,7971 .385 ,37 .543.588 
 8771. 1ه]ج-عل-لتم خطاك 8عاتع 8-1581 لت

 [0-مز مصعدطلعا 1-8115 111, 605. 17,

 8772. 12121-عل-ل15 خلطاث 8عءاجع 8ظعم 1آعةح

 لطت ةزانم 17,

 8773. 1هليت-عل- لزم 4طن 8ءلكع ظا-[عطو2نك
5 ,1 

 8774. 10]-ع0ل- للص ثطلث 8علع 8عم

 31هازججسصد عل ظظا - نوما ه0 - ططانصس ءعوطلعا 1و 7.

 11, 88. 427. 435. 547. آللو 636. :17و

 570. 7, 441. ال1, 208. 279. 2.

 8775. 01-60-1012م ةطتت 8عءاجع 810172121-

 عل ظعم 131ةهذحتك 8 -83510ل ظدط- كطقستأ 5.

 [,:0- طتطسعداطابا آو 390. 11, 59. 70. 208. 8.

.44 411.2 .401 .383 .3706 .226 .197 ,111 

 587. 1175 159. 7, 261. 388. "11و.

 8770. 1ة]12-عل-ل1م ثاطنتث عام 810]طوضن-

 ردعل ظعصح 81هزيبمس د عل ظعم !دطل 11-101 عال !!-

 [1ةفطتستا 17, 4
 001: 1'هلعت - عل- لم

 ةلم]جر هحسس عل

 8777. 1هليل- عل - ل1م اا - ظءادت 80 - طت-

 صعواطلبا 111, 9.

 8778. 1ه]-عل-ل1م فةطنئال5دلطل 31هلجمس-

 ردعل ظعم 11هاججصصص عل 8عم "0ءزلدلاذط 8عم

 "مطل - ءا- هعاج 8ظعم ظوطل ظا-ل1ءاءاعأ 111, 73.
.409 .400 .391 ,371 

 01. ”دعت-علع لزم قطن ظعطع ة[هابيهسسعل ظعم 81س-

1 

 8779. 1]10- ءل - لزم ةانثنا [دننهز ' فاططل- عر

 محلبمدم 8عم "فاطم - عا- دماطعأم اظا- 1؟'ذكأاأ 11و
 230م

 8780. 1116 - عل - لزم 8ا1- 1ةمأ 3.١ 1ةلبل-

 ءل- لأم 3[هطحصسصدعل ظعم نطصعل 8عم "فال.

 8781. جاجا - عل - للم تثاطانئاةداط 810ه]طجهمن-

 عل يعم 11هارجسسصعل ظعص فلآ 8ظعم ؟1عرصح
 سس ([8هددخس 7) 11- 81ز5 111. 05.

 8782. 1:]10-عل-لأ1م اناث [هلطر ؟ناناكه كا

 310 1ع22 لتعاس5 آو

 قةطت'1[هلطأ 31هطمرسسعل اطعم

1208 710141-60-01 

 87600. 1ة]ءل-علح-لأم ةطحت'ا ةلانذك مجمع

 رتعم 81ه]يهيصسا> ع0 1و - 5طمصممم] (31. معا“

 نعرفست كول - 5كطغعسعمت) آر, 409. 495. ]11و 7

 119, 59. 76 656. 771, 315. 317. 878. ماو
.0 .014 

 87601. هلع - ءل- لتص "ةطلهلادط عه "فلك

 اعرب ؟[ةفولت 87و. 0

 8702. 1مل - ءل- لثم 8ظعم ةفاد0-ءا-]آعذلت"

 ظا- [عمحتستا ظا- ل[ز5رتأ ]لو 342. 408. 11و 258.
 273. 111, 120. 641. 197, 137. 139. آلآ, 147

 510. 79711, 784 طلق.
 857683. 1هلت - عل - لثم ' قطل-عاددعات]ع 8عصح

 ءامهمم [ظعم ة[هطهسسعل] ظاحآدمذجأ 111, 6.
 87604. 1هلعأ - ع0 - لام "ةطل- عن -- 0

 معمم تكطجسدعل ظا- ؟؟ةمزات آلآو 45٠

 8765. 12]10- ءل- لزم فلت 8عم "فلطل- عاح
 انت ظك- كهطات آ, 143. 151. 175. 183.

 221. 297. 348. 3609. 378. 584 طل5ؤ. 518. آلآكو

.321 .287 .246 .84 .78.79 .607 .55 .15 

 423. 433 (نطأ ءفلق- عل- لزص مم '1هليأ- علح
 لأم اعوعئاس). 440. 4706. 622. آآ1و 22. 8.

77 :5071 .472 .570 .352 .340 .196 .82 .706 

 575. 6832. 64144 طلو. آلالو 50. 118. 123. 4

 165. 167. 171. 237. 341. 358. 423. 5٠

 54 5605. 585. 586 طأ5ذ. ال, 206. 211. 2

 214. 270. 359. 417. 442. 506 طأ]5. 567.

 171, 120. 204. 226. 244. 274. 351 طآ5.

.884 ,7711 .448 .433 .412 
 87600. 1ه]جت-عل- لثم خطا فرست طقم

 [3نر خلدا - عم - مملجمتوم هوا - 5طهط7عجاتاا 180-

 متم عواناعلا, ناعم 1طص ٠ عددولقلج ل1عاتتكق 1و 4.

 240. 272. 416. 508. ]1و 39. 2729. 389. 58.

 397. 111, 36. 37. 169. 350. 17و. 10. 17. 40

 142. 249 طلو. 350. 473. 3و 412. 971, 8.
.8 .35353 .224 

 8767. 1هلجت - عل - لآ ظا- 8علض 80 - طلح

 عمال 7. 1جلعت- عل لأم خطت 85عام ا - 8 عل
 8708. 121-عل-ل1م 1طم خطأ 8ءاعع 'ةاطلح

 دااقلط ظعص خلت ظعح "ةطلقاادط 81-81هتدوأا] 110-

 ماصعفاتلبا 1آ11و
 87609. د11 - عل - لأم خطا 8ءاع» 8ظعم ةطح

 ردعل 826م "ردع ىظعم 81هابقصصعل كا - خععلا

 20 - »اص عوطلعل, ملجم آانم 1؟ةلطآ 5طمطاطعط

 لزءاتتك آو 302. 11, 25. 103. 130. 131.



 كاناث !ةلئاد

 اا - [اطس طاع ة1[ز ذر , ؟تلعم 1طص تانك 1

4 ,111 
 8800. 1.ه]جأ - عل - لم ]طم 8ظفقع .٠ '!ةليكتح

 ه0 - لزم 81هزيجسات عل 8عم- تنقل

 8801. 1ةلجل- عل- للم ظم-8م10 2. 'ظهلئلح
 ءل-لتم خطت 8عاع» 38[هزبجسصتس عل 8عص 11801:

 8802. لج ءل-لزم ىطتنووددلل ةطاق 8ءلك
 (ةزعر ظعح طفةحتل 185- 5ةلئات 51- 1[؟ةلنت 111و

19217 

 8808. 1هليت-علح لأم ظوط- ةطتضنقآ, 015ءأ-

 مانلن5 طتوشلط - عل - لأدق 11هصواتل" آو 480.

 8804. 121]15- ع0 - لأم 50ه]عزسصخس 8ع [1ةح

 هوم آ1طص 1[؟0ه0لةصتق 1 - 1101:300ع51 71,

 88035. 1هلجت -عل- ل15 آكدلجوخ 8عد 31ه]لجهشن-

 مدع ظءعح 1كتدانك 181- [ععدسخقسا 81- ظواكطقا

 1, 88. 11, 524. 525. 111, 489. 77و 290. 449.
 8800. 1هليت- عل ل1م ادتجتط ظعص 8عاضسم
 8:0 - تس عواتلعا 5. ظا - 81ذوؤر3, [؟نلعم 1-من

 ل1 ءادتكإ 111, 45. 5.

 8807. 'آ؟هلطح طرد - ١ عدعأل 111و 8.

 8808. فاد '[ةاللجح 81دصداتس 8عب !11هطفشن-

 ع0 8ظعح خلات ظعص 1عمضمو ظ2-1ع20عملأ آلو

.2520 

 8809. 1ادد ةدلطو 7. [ععيتقل- عل- لام فةلطاث

 هولاند ج1

 8810. 1طن !ةالجح 111, 09.

 8811. 7ةلئط كؤطت» 111, 2
 8812. ؟1ةلئاد 11هزججددعل كا - ظاسساتندءاللا

4 ,171 
 8813. [ىطا1:7] 1ةلئط ظعص 01هططهسست لو

 150 1طص - عددعتك] 0نعءاتك 10و 288. 37و

43 

 8814. خط“ 1ةلئط نلجصعل عم

 8ا- ةطلت آو 5.
 8815. ىلا 8ةانط ظا- [[ععصقمسأ آآو

 8810. ةىطاخ 8ةائط 8ا-81ءائلكت ا. خطا [ةح
 اذزط 3[هزججسصت عل عد فلك.

 8817. ةىاطا '[ةلئط 110200151 1اطص 53-

 زدسو هم ةعتس 11- كنا 11, 3. 1397و 4
 344. 7و 124. 128. 155. 392.

 8818. قطان [؟ةلئان 1[هزيبجصنتت عل عد "ةلث

 1م ةانوو ظا- فز عدا ظا- 8[ءائلكت 1و 135. 11و
 888. 179, 107. 580. 77و 119. 871, 446.

 [8 عامل“

 "1" نابل - علد للم 1039

 8783. 1811 - نل- لأم 7-81هادنلجبت !لآلو

ِْ10 

 8784. 1ةلجت- عل - لزم دقو 8عسس '"فطلح

 هللقط 8م- 8ةقطنعن آو, 449.
 8785. 1ةليت-عل- لأم 1طءةطتس ظعم ؟هوعام

 تعم "ةطلدلادط 8ظعم ؟طقطأأا ظ[- نجل 87 19

 8780. 1ةلعت- عل- لأم 1-11[عسسصخما 7. 1هلجلتح

 هل- لد اهطجن 8ظعم 1 1

 8787. 1هلعأ - عل - لآ1م ةطتن'اطعط عا 1[هطجهصت-

 مدعل ظعم 3[هزجهصتدت عل ظ81- 1ةسكآأ آو 388. 1397و
.100 

 8788. 1هلعأ - عل - لآزم 8عص آعماط - هل - لأم

 ؟ةاج0-ءا-![ عام 8عم "ةطلح عمدصاتا" 11و 42
 8789. 1212-ع0-ل1م 81هصواثع 8عم 1ءالقلج

 الا - ؟لعص عطل آو 244. 787, 24.
 8790. 10121-عل-لأم 8عد 1810111 197. 5.

 8791. 1ة]2 - ع0 - لثم خطا 10

 ى4م0-عءا-عطمماأ 8ظعد فطل- ءا- جذلطنل 8ظعم فلك

 معمم ةمصتع ظاع 1عصقأاا 181- 1101:200عو1 1171و
.300 ,771 .240 ,77 ,266 .254 ,197 .210 

 8792. 10121- عل- لأص 181هزجوسصسع0ل 8عم

 ىابم عل 8ظعم خلا 81- 8دعومت (هل. 81- [[هودعتمأ)
 ى1351-1 1, 442. 11, 148. 151 طلو. 7
 397. 111, 124.639. 1397, 5و. 228. 79711, 666.

.060 

 8793. 1هلجا- عل- لأاص 1[هطمصسسصسعل 8عم

 نطردعل ظدطع ىاطمتثإ] "و 0
 8794. '1ةلجت - عل - للم 81هطجحسدع0 عم

 "هلت [81- ة[ةصاعاتثإ1] , ؟مان1صه 1طص 2دلعالع ءا-

 كلءاتد 1, 376. 420. 11, 318. 177, 285.
 264. 27144. 292. 37 و 277. 171 1756. 430. 11و

.072 

 8795. 1ةلجل- عل- للص 8310هلبحس عل 8عم-

 هاليموعتم ظا- [[دسصقتلك1, ل1ع0 1اذم ظعمعتم لذ

 ءانتذ 11و 347. 17و 0٠

 8796. 1هلجأ - ع0 - لأم 11هطججست عل 8عم

 طفل 1 1506 442: 11, 11821192120. 17و
.450 ,971 .502 

 8797. "[؟دليت-علح للم 1[هاعدز عع ظعم ؟ةانلح

 دللداط 11- للتدرنا, الاناعم ا - 8[ه]جاعرتذلج لت عادتك

07 371 
 8798. 21]13- عل- لأم

.0 ,111 
 8799. هلأ - عل - لزم "0اطسخم عم

 "؟نطعزل 1-1501



 مخطط (ةجون اد

 8843. ”1هننأأ 17. 2( ءزسس - عل - لأم 501 عادطصقم

 آادم "ةاط0-ءا-عةككأ.

 8عووو, [خسود هعم 1كعادذم [ضا- آكعمخمت]
111 

 8845. 811 !"هسكأ 1عططصتأ آلآ, 0.
 88406. 1ةك051 5. 1ةكاننكأ .١" 80:طقصم-

 ءهل-لأم 1طءةطتس ظ8عم 1[هلبجس مت عل - عا ةطاث'ا-

 امداد فلأ ظءم 155 عم لوكوم ظعم 110-

111 

 8847. [هدتاجتل] ؟. خطت 8هجوذم "فلل عم

1111 

 8848. 1ةهجنل151 ؟. ىطاتث طةكحصتل 1ئ[-1ة-

1705 
 8849. نطنتإذجا كدجوةمط ظعم 1ءزذلج

,71 
 8850. ]طم ثط] 159 7. الهليون 8عم

 عكوستلو (؟هددعتنلد7) اا - [[دلعطا.

 5851. ىكطان'إ!هووتط ؟. ىطات'غإمووتتط ؟ةانل-
 ءا- مذط10 8عم "فلآ

 8852. مط هووتط اذا - [عقلطت 111, 7
 117, 154 ٠)161601085115(

 88583. ةطن4ةووتط "فطل-ءادصممأس 8

 ةلوصصم- هااقط 111, 40.
 عهو54 قىطاث'إإدووأتط "ةلطل-ءاددم متم 0
 31هزبجسصص عل (هل. 8ظعم ؟ةطلهلاهط) آظ1- 1آةلعاأر

 تاتلعم 1طم ©طهاواتم لزءاننذ آر, 252, ]11و

.8 .582-588 ,9711 .631 ,17 
 8855. ةطاث'[ةوعو1 ةطل- ءا- هةلجنل 8عد

 ىلا 1[, 143. 1377و 151. 37, 456
 88560. ةطاثإ4ةهجؤوتأاط .تلجسد عل 8 عم- عاج مدعام

 كا - لوك عا-[كمل1, داعم ظا-8[هاعمعاطاتا لل ءانتق

 آ, 190. 429. 111, 252. 306. 410. 608. 37و
.5 .554.2 .2061 .150 ,171 .212 

 8857. نط إةهوولط ؟دصتلقم ظعص 11300-

 لوو علل 84- !ةعواندأ 111, 574. 579 (تطأ ظعم
 عدمصلفم مرنم 8عم هيل عأط 1ععئانتت)»

 8858. نطاث'4ةهجوتط [1دتلننم 8عم 8

.0 ,171 
 8859. مط" (ةهووتط 1ط»ةطتس 8عم 11هلجح
 رماث0 1:1- ةلعدععمجا 11 - 8[عوؤطتاأ ظدط - ةطقح

 ل2111 111, 3.
 8800. ىلا دوجوتاط 11هزججسصعل عم ثطح

 12ع0 51- ؟ءوطعطخ 11و 579. 1آ11و 173.

07 0 

 ىةطخ ؟ةاتان 1240

 8819. ىطاث 18ةلزط 381هزبورصص عل 8عم 'ذاث

 كا - 1111 111, 50

 8820. ةطاث 18ةلئط 1[هزطمسست عل ظعص 810-

 طمصتصعل ظعم 1طعخطتس 1طم 6طغعئاذم آ1آو, 59.

01 ,117 
 8821. قانا 1ةاتط 530 85عم +64

 كا - 201, العم 8ا- ؟؟ءاجتل لذعاتذ 1111و

 8822. مط 1ةلئط 51-'1ةعطلتطأ 11و 2.
0 ,17711 

 35823. ةطث [ةلئا الهلجوت ظعم ىثلأ ظعص-

 ءاامووتاد , ؟نلكم 0-80 عدايتسا (ةل. 0-80 ءواععت)
 كلءانك 11, 597. 711, 7

 8824. 1ةاتطآ 11و
 8825. 7ةللك 111, 2.
 8820. 71106 17و 7

 8827. '[حصقتنطمعطق (1. ةاسانناد0 عاقل 17.

 ةزرعسكد-ع0ل-ل1م 5. كطتطقمط-ع0-ل15 4ىطسوتعل 8عم

 "خصص نادمعاطخ (1 عدته عطخل.

 8828. ؟72ةجرنؤطو1051 7. 8هءعطقم - عل - لتم

 [طمخطتس 8عم 15

 8829. ؟2ةرتوأو 8عمدعا هلطل ظا - 85عام ا11و

04 3970 .292 
 8880. ]ام - عازورقككو 1. 5هاعاطخقس عد

 31ه]ج ورصدت عل ظعدح فة ل1

 8881. 1طط هلأ 7و 47.

 8882. مات ختمت ظا- 8وللعطت الاآلو 8.

 8888. ]طم [جماكطقم ا. '122-عل-للم ةطاث
 1[هزجفلع [طعةطتمس 8ع 0.

 8834. ”[جرةاثكأ ا. ة[عزد-علد-لتم 1طعةطتس

 8عم "فلل.
 8835. 1مر5نك] 1111و, 353. 590. 7

 8830. 1ةم(نكطآ ."٠ خطا 8عاكع 8[هطقمت-

 معمل 8عصد - ءاس عال.

 8887. 8511 ع01

 آ1- 11451 5.

 8888. [ةعاطلعم0]

 [ععردخل - (عل - لام).
 8889. ؟؟ةماطقمممذلعط ١ "اوذص-عل-للص

 مط اعط عأ» خليت ل.

 8840. 1ةلخ , قلئاتك ؟8عنسعاتلو 1111و 0

 عقي٠1. [طخص !11هعمسم 1[ةنفسضطفس 11و
 8842. 11ه هفطتلمل 5. ؟نلدمطخما ظاح؟نمل1

 7و 66. 166. 7119.
 0 قط ]جدطأا ل هغ لو نا عدتها - نك ةءعافئءانل. لع

 0.11.6. 31, م. 151.55) هغ 159.15).

 ؟. 11هزجوسصع0ل "شلاق

 110هزججمد2ع0 عم
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 مااا هططقم خاطجستعل 8عم ىططاام ءابخمتس 8ه(7)

 ؟ ق[0-عا-طج هلت

 8888. ]طص-عءااعا07102 111, 4.
 8884. 1عسدتس عم ةطأ 8[هلجطتا 111, 9.
 ىلا 8885. عصتس 50-طفسأ 1, 371. 11و 7.

.209 ,771 .481 ,111 
 8880. عمدا ا. 1هلعت- عل- لزم 8عم 'ةلططل-

 ء]-]عةقلت» 1 - 1! عدمتستت.

 8887. 1عرصصةالا آو 860

 8888. 1ءرحصخللت ظ-18021 17.
 8889. مط 1عرصسقملتا .١١ ةطاث عملت

 [[هطتط 8ظعم خدتد 8[- ذو

 8890. ىاداك 1عمحسصفقتت 11ةطآاط ظعمل ثتتك
 انإ- ؟ةجأ 1, 446. 111, 118. 258. 206. 6.

.5 .281 ,771 .387 ,11 
 8891. ةثطاث 1عمدصتةلت> آلاتكاتل 8عد 110-

 جمس عل كم-اأ5ةطانتت 111, 8.
 8892. عيد[ علت 17. 1110411112

 8898. عمال ثئكطق ه5. 11 ماععاشئدطق 8-11 طنا

 ه. 81-آتدمذسأ 111, 54. 228. 77, 85. 65. 7.
.7119-7225 

 8894. اهطاتئااعدتتما ل. 0طعجتوت] فطحل ةلتكأ.

 8895. 1طص 1عتنعزذم ؟. ]طم 8ءعتتعلزؤص

 8896. 1طص '1عناقل 11, 592. 711, 7.

 8897. 1ع عاتاطنا ظعص 1ةدتقأا 181- 82-
 281 (7) 17و 105. 1711, 9.

 8898. 1طقطلا 07. 62.
 8899. "طقطلا فلقد عل- لذد ظقعملأ] 8171و

6017 

 8900. 1طقاطلا

.4 .173 

 8901. '[؟طقطلتا ظعص لوطا, ؟31ج6 '1ةقان-

 اطوزق ةطغعضتوس للعءادتك 111,

 8902. '؟طقلطأتا ظعح 1عمرد .٠ مطل جوعقم

 1طقادأا»

 8903. 1؟طقطلا ظعاص 2عل21 81 - [عمضساتأ
 جاع

 8904. '؟اذلأا ظ85- 5ة28ه]1عم5أ1 71 84

 8905. 1طن [طقطلا ."٠ خاطدث ا8ةك» ك0

 1١

 89006. '"طحلعملا ."٠ خطت ؟ةخصحتت (ةل. مور

 ممردتصت مط "6طط077) لون 8عم "0287

 8907. 18طق امادو 8عم 1عطقبتا» (هل. 11ةيتاح)

51 ,711 .94 ,11 

 8عوص هلل ظا- آنا 11

 25عام

156 

 فاد !ةوتوناط 1641

 8861. 4ةطدت'[[ةجوتتان 1101ج حصص عل ظعص آ1اطاةح

 طتصت ظ1- ظهوال 1, 51.

 8862. 4طان'إ4ةهجولط 81هزججستس عل ظعص 110-

 طقم ع0 8عد "ثانلهتاحط 8عم-عوطعطت]اءطلعطت# !5-
 ممزمعأ] 111, 4

 8868. ماد (ةجوتأا 1[هلججستتت عل 8عم 110-

 طوصسصعل اظا- 11علعض] 7

 8804. ةطا'4ةجولاد 81هلطججسحصت عل 82عد "5

 )1 - عقدت 37و 518
 8805. ةطاثئإإةجولاد ظا- 8[هل]جأ 17و 100.

 8800. ةطان'[[ةجولط كوطل عم 110ه]لجبجست-

 1دع0 ظءعد كهاعتسطقمس 560-5 تاكا 1797و 140. 87و
 آخ

 8807. ةطا'[هووتلاد ظ84- [ةطعتت ؟. ةطاث'ا

 (ةجوتتا» [ةطن» ظعد فتلة

 8808. ةطائاةووتط [ةطتع ظعم "ةطلملاوط

 تا[ هطول 11, 523. 111, 616. 197, 141. 417.
.65 .460 ,37 

 8809. كاان إ1هوجولا 1[ عننلع ظعص 4لل135

240 ,111 
 8870. 1ططص- ءازدجإلااط 1111و

 8871. 1طص - ء(زإهجولاط 1 - لقلطملالعأ 85-

 5عمولطدا 11, 46.
 8872. '[دوولطا 7. دطعمع[أ-عل-لام 1هدعام

 8 عرت 0.

 8878. 1هووتطا 1118 381. - 971, 9
 01. ةادلعمعأ- عل - لكم ةلمدعتم 8عم 8[هزطهيسسسع0 184-

 جنط

 8874. '['عاداتأ»1 (![عن217) 7و. 11
 قارا 00

 8875. 1ادم-عااعؤتك1 021 ؟. ثلا دلل 110-

 طقس 60 ظعم "عزلة

 88760. 1عاططخسص]ا ان. لعاذل- عل - للم 55

 عر 1

 8877. 1"ءطاقخك] 7. 7عزم-علح للم 81ةصواتل“

 171 - اطلقت
 8878. ؟[ءعارتاو] .٠١ كاس -علح لله 11012311“

 زعم 11هزججرصترت عل - عا لعتةل- عل-لتص 1كنفانأ

 1ع -

 8879, 1'ءالتوأ .٠ كطعرمعا- عل لأم 5. آ[[ععسطخل

 ءل-ل1زم ةطتلا[دفطل 11هطعزئط 8عم 1ةطلت.

 8880. 1ءاافمذمت ال. 50 0-ع0ل-ل1م 11عذذنل

 3[1عرر
 8881. '"عزرتتت 71, 69.

 8882. ]انت 1ءارطأإله ال. 19 ]ع - عل- للص

7/1 



 11 عمم :

 89386. [طم-عااتات صدؤمأ 5. ظاح زان طصعفملا ا.

 ةررعرجعف- ءل- لتعم 4ىطتت 1[هزجوستنعل "ةاتلةلاقط

 8ع ل0.

 8937. 11مدةعان5 1111و 4.

 8938. 1مم ءطق7عد 111, 0

 8939. "اسال 11, 101. 122. 134.

.1 ,111 
 8940. "سس طانعطخ 1-812ةةطتص 11, 7

6 ,3714 
 عو41. سس اةماطا 1. 5طعصسع-علدلآس 810-
 طوسرصعل 8عم "ةخاد0دلاهط 8عمص ةلجرتعل - ءأ

 مات 310ه]جدرسمت عل '[جةطت علحلزد ةاجبسصعل 8ظعم

 مانا [طقطتأا 5[1مدق ْ

 8942. 11ممأ1ل21 "2. ةطاث 00

 8عم اة.
 8943. 1151 آو 5.

 عوام. [هعطسجا ٠١ 11037760 - عل - لثم

 مط ]1ةصتو نا ىا-[[موعنم ظعم "فال
 8945. 101411 ؟. آان([دلاوط تح امدإأأ ظعم

 1ظ180

 89و46. ؟هاعزإءلا ؟. خلطات 2ةلكدستوذخ اةلججت

 طعم 501ءاسصقم»
 عو47. مط 1[هنط 1طةطتص 8عد 01110-

 ةالدط (هل. ظعم فطلةهلاقط) 11, 25. الآو 495

 8948. 1ام-ءازموتس 11, 598. 111كو 00.
 8949. دلاعو آ7, 164. 711, 7

 8950. 1نعطغ 11و, 4
 8951. 8تعالةلئ- (ه1. [نعاطامار- '1هوطلاتلتح)

 هطقط 11, 187. 7711, 656.
 89و52. [نعطسقل اءطخص 11و 122.

 8958. ]طم نلتم 9. 5: عت5-علحلآم خطاث

 ؟ىةللدلادلط 11هازججسص عل 8عد "فال.

 89و54. تصمت 1205 1, 194. 11و, 8.

4 .709 ,8711 .112 ,797 .54 ,111 
 8955. نه مادفطال ا. 5 طتطقلط - عل - لأم

 فاحت "ةطلحاادط 1*ج0طادلامط ظعص 1550

 38و56. نع عصخقما ال. كطعسد-علج ل]م 110-

 اجورتت عل عد ماجن 01

 8957. 1نيتائعيسلسأ 5. آطم - ءااستإ عمدقتت

 1٠١ ء. 18ز - ءل - لتم ىطجم عل ظعص "0اطسصخم 8عم

 كمطعتاج هاوي ةمأ د. ظاحت نسل ذصأ (1. طععاتانك ظاح
 كنعز ةمل), ؟انلعم 1 هساكعاصةلل 5٠ ]طم - عانس عمتخما

 لتءاتتك آر 142.171.11,180. 297-775.
,711 .88.164 ,971 .45/4 .424 ,97 .398.418 

 "طخ عاد 112

 8908. طق أعط 1. ماتلا ةطاطقمك تلبس عل.

 8909. 1طةهنعاد آر, 446.
 8910. 1طح1عاأ 7. ىطاث 15ايقلع ةاسعم

 18 عر 1

 8911. طوعا آر, 461.402. ح ما“ 2002

 8912. دن عاتأ 1[1- 1نفعاسبا 19و

 8913. 'طمه1ع5د 111,
 8914. 8[طخصآ, ؟دلعم لخص [عردت ل1 ءاتتك

.69 ,111 
 8915. ؟طقسانو ظعم - ءازجتس ون 111,

 8916. قاناك طقم 1[, 47.
 8917. 1طص طحن آ1آ1و

 8918. [طعكلزاطا .١ ىطت 11ةهمواتع ةطلح

 مز - ممعاز]ع 28عم 0

 8919. [طعازأ ؟. خطانا * ةاد0 ااه 810 هطت-

 لعل 8عم 510ز5
 8920. '[طعصتءاتاند 1, 486. 111, 620 ط5.

7 971 .164 .30 ,37 
 8921. 'ظطعساتل آو

 8ود2 ماجن اطاط عمذ ةابسصت عل ظعم 1101ج قص

 رسعل ه2 -7ءزا1 (هل. ظت-ل1) 185- 51هةك1 1

24 ,71 .358 
 8عود8. مادا 'اطاطءمخذ 81هامولأ ع ظعص ظننا

 هاداجقزز وم 181055جونم0 1-81 عانرتما 197 4.

 عندو. [عطعمفجوأ ان. 1[8هازججسصصت عل, 110

 ؟[لطعمفجل لزعاتك - ءأ 8[هزيجصسص ع0 ظعصم 1آع5-

 وىلما 11هزيجسصس عل كا - 180 ععم عكا.
 8925. 1طعمذج1, ل150 1ظكطم]3 05عام

 كرات لن ءادع [!11كو

 8920. '[؟طعملمضتد5 111, 0.

 8ود7. 12طعملمدأد5ك 1, 389. 11, 218 اغا“

:0 .143 .48.356 ,7 
 8عود8. ؟ئطعمس كتاعددملعاصتتك 11آ1و 0

7 71 .5065 
 8929. طعم مانا"

7107 
 89380. [طعوددولنك 190. 129. الآلو

 8981. 1ن]جهنع عل - لزم "ةاططل - عم - ممليسمتل

 ماد1ةصت (هل. ظا-؟سن) 11, 157. 111, 3.

 8982. 1طمائات 111, 9
 ع9038. [[1ةمات 2. 5طعرن عامل - لأص فطن

 ؟هطاطخع ىلا 1

 عوق. توات 8ا-80عمععأ 111, 69.
 80985. ىطاناانابخل اتا- 011 111,

 نععات5 11و 5.



 1 2ةط1- عل لزم

 8981. 12ةطتءل-لأط ك5ذ 8عم م 1160

 ظم-الةصنلعت ظا-1ةرصت 111, 0.

 8982. ظجوطتضعل-ل15 لولو عم هلت
 طا 1ةصصعمال 171, 8.

 8983. 'ظجهطت-عل-لتم 11 - 11ه معطتسماا

 2:'1و11--عل-للص "فلت ظعم "فلل - [كا - 212 8عم
 "فادل-] عم- تعمجؤلع ح ءا جهلت عل-لثم 11ه

 26م فلا

 8984. 1عةوطتع- ءل- لثص ثطلتث 15 طوع 310-
 طمسمل عل ظعصح ة1دلطجساتل ظم-الأ5ةطناتتا 11و 5

.59 ,7711 .000 ,111 
 8985. 1جةطتم عل - لتم ظا-آكتسل1 11, 3.

 8980. 12ولتتت- عل - لز1ص 11دلجستالك 8ع

 ماطل-عد-هدصعل 1-11"ةسضلعأا "و 560.

 8987. 1[جدطتع - عل - لأم ىاطانئاس ءابقسأ0

 11هزجبحرد د عل ظعحد 1165110 عد 7عءاجأ 6-121طق2-

 مع1 197, 495. 7و 9

 8988. جولس علح ل1ج خةطح'اس ءاعخست 15-

 اطقلع ظعب ثاطآ ظعاعت, "ناعم ظا- 119 ءاس ل عز لذ-
 «أنتق 1, 4932. 1797و 370. 71و 7.

 8989. ؟1جدطآس-عل-ل105 ظثكادث 81هطجحست عل

 ىابردعل ظعحد ىادآ طفطأا 1[ةددمأل 8عص 310ه]طجهنتت-

 ع0 ىللوعطس عوط , 0150 "ضان اخكاطآ 01 ءانتك

.5 ,711 .398 .355 ,197 .550 ,11 
 8990. 12ةلطتس- عل - لكم 8[هطمسسات عل 8ع

 ؟خلأ 81- [[فاتاد 85 - هدسمتلعهمل1 1, 368. 111
0154 

 01 1جدطاتع- عل- لم 3[هطدستسعال ظعم "خل 11-

1 

 8991. 12جهلطتس- عل- لأم 81هزبجرتا> عل 8م

 "هلآ كا-آعممسامت ظاح]آكةلتاد 111, 0.
 01 '1"عدطتم- علح لئم 81هطحسسع0 ظعص ؟ىللا[ 12[-1خ-

 انط 5-1885 ةسمسع ةسلأ

 8992. 12ولطت»- عل- لأجد 81[هزبهس7ت عل 8عم

 ؟نريحق» ظدحاكسدسز نلط301 (هل. 8م-نز قطشل1, دطتم انك
 مععاع طم - 5نلبهطة01) 181 - ظواعطتس 1, 337. 7

 198. 458. "11و 7.

 01. 1[عهطتع-ءعلحلتم طظمدالانز مدع.

 8998. 5عجوتل 12ةطتس-عل-للضق ل1انم 5عوس

 حقل همام عل لأم ظا-81ء هعطت, 1ك صح -عل-0101
 دعزجم5 11و

 8994. 1< ةطتس- ءلدلتم ظم - لا5ذلناثست 111

000 

 016 1جدطاض-تلحلتم قطن لوتان» 81[هططنسسعل طع

]8 

* )13 

 ادم - عااتت ]ع ع1 1243

 8958. ]1طص- ءااسساءعيسؤما .٠2 فاقد عل- ل0

 ىكادت'اطحكدم "خلت ظعم طقم.

 8959. '"نضطتزا2ة0عط 1771و 2
 8960. 'ثسضستس 1ططص 11130 71و

 8901. 1015110230 عا: تح 1طط 1543 ع7

 "ةطلحلاملط ظءص نصوم - ءأا "ةطل- ءعا- طفلعتأب
 انعم 1نس5ثم2800عا> 01تالتك٠

 89602. 1نماعرتا 7. 2860-علح لأم 110ه]لجهتم-

 ص0عل ظ8عح كمال 1-ان عمم عدت.

 8903. ىطان'امامدتع» "فطل-عءا-]!ءطقلتلع 8عم

 1["منق ظعم 0طعتل ظا-1هتتطعتل 7و 2

 8964. ]اذن 12دلع» ا؟. 5 طعسود- ع0 - لكم

 ثتثطنتث ةطقحلاوط 11هزجبحسص عل 8عد "؟ةطلدلادط

 ظنا - 3[ءانلكل هو - هزلجتلال.

 8905. آ1طص 1جةقع ان. لعصفل-عل-لأد ةطتتنا-

 اطحودم "هلأ 8ظعم خطأ 1[1دصسواتس "12001.
 89006. ؟جذطتع زادضكعمهكانلادتك :81هلئاكتاه

.9 ,111 

 5967. 12ةطتع آ[عقصوت 111آ1و 7

 8ةوق68. ؟1جةلطنص [كطسعات ]جهلهم 11و 7

 8909. 1جةطلع ظعم 81هاججسصت عل 181- 1011

441 ,117 
 8970. 1جةطلع 85-5 111,596. 711,5.
 8971. 12ةلتاع- عل- للص 2. 4طن خلك ظا-

 [؟1هكدم 8عم-ءالطمال“

 8972. 12ةطلع- عل- لأم 11و 8.

 8973. '1جدطتع عل- للم ا. ملا 0

 8974. 12هلطتات - علل - لص ؟فطل - هن - "هج قل

 ظعم "خلك ظدطحكطتستقا 17و 0.

 8975. '؟[جدطتض- عل- لأم فل 8ظعص ؟ةطل-

 [ءاح دمام ظعد "فطلح] ءم--عممجتلع 1-51[هسعاطتمةصك
4 71 .579 ,1 

 8970. 1جدطت»- ءلع للم "خلا 8عد 31ه]جهتتت-

 لعل ظا-آ[كةمعرحتست 111, 490. 635. 971,

 294 (نانأ ءعراع معرضمعضدسص ةلينتعل مده 310-

 امس عل 1ععئاتتلا).

 8977. '؟جوطتس-علح لقص اتا-خداع»ةطتؤذل1 11و
.509 

 8978. '12ةلطتس- ءل-لتم خلطات ظعاحت 81هلجهنتت-

 عل طعس ةلجسصصعل طاح 8ه]ءطقت 19و 177.

 8979. '[2دلطتع- عل - للم قةطك 8ءاك» 110-

 ايئارلل١ت7ت- تءق ظعت خلجست عال 8ع "0 طحقن' 11

 8980. 12ةطتع- عءل- لزم 11دمدص ظعص ؟ىلل
 اكا-11هرنعطتصختساأ .40 ,1٠7



 كلا

 9014. ؟؟ةطط ظعصم 8[همعطاتا ؛[5عص ]كف
 سنا 1-11 عمصخمأا ظد-كدم ةمأ 1397, 387. 518 طاق.

.40 ,77 
 9015. ؟؟هطط 8عص كعازرت 7و
 9016. 1الرص ؟؟ةطلط 7. كلاناث 4

 ؟قلطط0دلاوط 1طص ؟ةطط

 9017. ؟؟هططقص 1. 5طتطقط - عل - لتس فلب-

 11ع0 ظعح ؟؟ةهطاطقس.

 9018. 1طص 5؟؟هططخص ا. ظدحتس - ع0 - لأ

 ةطل-ءا-ىعططقات ظعم خجل

 9019. 1؟هلج01 7. 1طرؤطتس 8عد للة

 9020. 5؟31:10-ع0-015 "7, 50

 9021. 131101 7. ىاداث'ا]جودوت افات 8عم

 م١1

 9022. 11ة1ج101 8م-اشست 11,

 9028. 5؟ةلجوطت 111, 138. 171. 71,
 9024. 1طد ؟؟هلجعطت ؟. 011هلجومت7760 8عم

 ءةاليموعتم 81-1 هسكتال.
 90235. 1م-عءاكهلجبكاطتوتم ان. ىلا 8عاص ةلبح

 ع0 ظعحد "فلل
 90206. 1اص-ءعاسولجوتا , ؟ن1عم 1كذاصتآ ل1انتك

 11, 20. ح "ةطلدلادط نات1 0.
 9027. هليوم ة0لعاط ان. فطلدللحط 11ناصتت

 رت 150. ل عا 1[طص-عاسهلبوت, ناعم ؟ناقتت 01-

 ءادتك مر 9026. - عا 81هزجوصت72ع0 8عص ظثلبح

 21ع0 طاح 1جمالعأ.

 9028. 1اد» 1؟3لعل0 0 1 .١

 9029. 55312101 .٠ 81هزجهست 760 8عم "1

51-1 
 90380. ىلا 13لع "ةانل - ءا- محعاتلع 8ع

 ىل]1 500111-585 11-151ءاءاطأ 111,
 9031. 1؟؟ةمأ 5. ؟؟ةصاعتلا 7. 1

 طعم 11دداقلت 1-11نصةصأ.
 9082. 1م عاكمرنلا 7.١ 7ءزم-عل-لتم فاحت

 1115 "0 مدونن ظعص 11012311عا
 9033. 55م1 ظا-آعةفطت 111, 0

 9034. ]ادم 1؟كعلا ٠٠ لعدن 1-عل-لأ5 خانان

 ؟ةاطلواادل 31هليجص معلم ظعص كلتا.

 9035. 1؟ةمنات 111, 320.
 9030. 5؟ةمزإت .١ "1س قل-عل-ل1م ةاحتتأل هاد-
 اطذعك ىليردعل ظعدم 1انعةطتمت - عءا قلك 5ةقلا

 [عممتسم 8عد 11هزيجرصا» عل لح ها 5 ءزت-ع0ل-ل10

 قادت 11هزبورد77ع0 "ةلطلد1151 8عد "خط ل-عادت11-

11 

 "12ج "- عل -لأم 12144

 8995. '1جدطت”-عل-لام ظم- ةنز حقآ 17و

 4ك1ظ12ظْ

 01. عدلت م-علحلنم 8[هطحستسعل ظعم "سمع 1ظظمح
 هزة

 8996. 1طن 1دطتس .١" 1”هلعطص-عل-ل1م ةطاث

 عاج ؟خلآ (هل. ظعم "فلآ) 8عم ةطا'اانعنءاكتلا
 ب ما( 58131- عل - لأد ىةطتت'اس ءابقكأس 1101:122-

 1260 8عم ىطآ'ةدو 0.

 8997. 1طم 1جدطتم "فلآ 8عم 110ج ةنت 0

 اظظا-آعممعدات ظاحال1هلعطجتصحأ 1ظ11-1ءاعاكت 11, 4.
 8998. [اذم-عاجاهةلطلا "و

 8999. 12ه 111,
 9000. 12111 دفدص 1عاعات1 "7,

 9001. جمالا ٠.١ 8ءطق- عل-لتم 8[هطجهس-

 ردع ظعحص 1آ؟طمزو فةاطبرسدعل.

 9002. 1؟جهاحتتس 1ظ؟عملأ , ناعم 1518]ع23-ح

 لعات لزعاان5 آو

15 | 

 9003. آنا0101 111,
 9004. "ل11 كطتسممأ ؟. "011 ظداطحكالتن»

 9005. [كدطتم3لعط 971, 505.
 9000 ل2 م01 .٠ هاهو -ع0ل-ل35 5.

 كدا عسو-عاتتواذصح 811دلجصستتل ظعص 110ج هصحتت عل

 ل

 9007. ؟؟ةاعرك ال. 05.

 9008. ؟هاعمك ةععجماتسم5 1, 198. ىكلاعاتح

 ةضلص صلاتك 7 5

 ل

 9009. 1[؟ةطنلل 2. كلت ذعر عال هلاذلن
 8ع 5510.

 9010. 157ةطنال 37و 5
 9011. 51؟301نعطاآ ان. فاداث 8عاك" 1101:310-

 اعل ظعم كلبردعل - ءا خلدا 1هاقاع [اطرتةطلات

 عر ةةلرل-عم-ةليرصحم - ما 5طتطقلت - ءل- لام

 ةاجتعل ىعم فة ةل1ةط

 9012. لاند 15380 1, 227. 711, 0.
 9018. 155هطان 11,



 117 عازر - عل - لاح

 90359. لطط ؟؟عاطقاط .٠ 5-185هلع اح[ ةسنل

 طا 01هزعطاقت“ ك0هاعاسخصس ظعص ثلدآ 122-علح ل10

 517 عاجااح.

 ١71 . 205ءاجتل اتنا-'1عاناتأ 1177و 5157 .9060

 9061. 1اطص ؟؟ءطزةس 11و 19

 90602. 5؟؟عءلّزعم 1طص 1مودامدت (ظسكاأعت»ت)

 ظا-آ[كنطت, ؟نلجم خاناث 3[ءادعا لذءاسك 111, 449.

 90038. 1[ ءزوأ 1. 0 عزذ 8ع 1101212011760

 9004. 5؟"ءزاطح عل-لأصت 571, 11.

 :9005. 11 عزاط-عل- لأم ؟. 13)- عل لثم "ةطل-

 هرم مطتموج 8ع "خلأ 18ةاطعحكلد ءزطشصآأ ,7-192ءادآ ل1

 طا - العصصعمآ, اناتاجم 1طط - ع00ءتاندعا 01 ءانف

 آ, 108. 11, 61. 505. 1377, 228. 304 (ون. 3.).
.509 .690 .6485 ,7711 .46 ,7971 .218 77 

 906006. 5؟"ءزتط - عل - لزق ؟فطل - عن - "ةطجسقلل

 ظعد 811هاججصصت عل 1-11 عددعما 11, 36. 900.

 9067. 557 عزز - عل - لم خم ك0 8عرد - ءعاص20-

 مهز]4 80-طنص عواطلجل 111, 168. 971, 78.

 9008. 55 ءززا-عل- لأم خطش'ارتهاجول] عن 31آهصح

 هن 8ظعم كعاتست (هل. 8[هداتسد) ه1 - 1هلععم لعد
,11 .107 ,11 

 9009. 5؟"ءزااط- علح لأم "ردح 8عم كةانل-

 ءا- د هابعتم ظادخ تععمزذصا آو 337. 97, 11. 0.
 9070. 5؟ءاجأ“ 7. ةطاث 8ءاجع 110هايورصاتعل

 عر 11151“

 9071. 11: ءات* عمد عاز هتتنلج 11و 3.

 9072. 1١1؟عا1] ظ[عصل1 آو دك

 9073. ١1[؟عا1 ةعائعاتطا, 110 ؟؟عات آنع-

 اعتمد للعات5 1و.

 9074. ؟؟عا1 لعءاعات] 197. 2

 9075. 1111 طعم 01عزؤ 8عم

 ال1 1-181ءطملا عا 71, 259.

 9070. 1؟ءاز-علح ل15 1,

 9077. ١؟ءزز- عل- لثم فطن ؟ةلطلحاادلط 810-

 طقس عل 8عمد "فادلوالدط آ21-]؟طقإلاد 75 07

 9078. 171؟ءاز-عل-لآد ات ؟ةطلقاتاهط 310-

 اردت عل 8ع مىلجسد عل آكا- ظءاعجأ 10 - طاطقزا

2157 !215 171 2297 ,1 

 كك

 9079. 5؟؟عار-عل-لأ5 ؟ةاططلحالوط ظعم ىف

 50 5-51 1آ111, 9.

 0 ةطت ةلما!ئسسعل "؟فطلحااداب ظعم ةككمل ا-

١ 

 1؟؟عار - ءل- لزم 1ظ1-1نلعأ 2. 11عاتح .9080

 ء«ل-لأد ةلصدأ 70ه 5 كليرصسعل 1832د "ةلطل-ء-دةلجتاتت.

1245 171 

 9037. 11ةقنإت 971, 40.
 9038. 11هعدذل د. ؟؟هعدقل ءا- اج جلطتتت (هه

 ءةا-]ءطقلطتن) .٠١ فطلملادلط 8عص 101151101

 9039. كطعتلعات ءاتداذتص ؟؟ةعدذك "فلل هلاذلت

 ظاعممت , ءدلعم اتم 8[1ةلط1 هعاععت للعاتتذ الآو

.9 .619 .59505 

 9040. 1؟ةلكذإ ه. ؟؟ءاسفؤل ؟. لعيسفل-علح

 لام 81هزجيمسصم عل 8عم 1طةطتمت - عا 8عواط10-

 ءل-ل1م 81هزجبجستصس عل 8عد 010

 9041. ؟؟عالعرت ان. ثطاتث ؟ةانلولاولط 110-

 طمس عل ظعص 1ططةطتسد - عا خطا 855 ىةلبح

 ردعل عب 60

 9042. فانتا عل ةص 111, 9.

 9043. 1ص 1؟علكتس 2. ثطات هكا 110-
 طوس عل 8عد فلك.

 و044. خطان'ا عاذ ظا-خلطعآ]اععات 11, 6

 9045. ةادث'اس ءاذ ةاطرتعل 8عم 1101:80-

 1160 17و. 0.

 9046. كانتا ع[3 كل[ عد "فلئتا (هل.

 "؟0]عهتا) 81- ظدعط20501 1, 259. 7”و 132. 71و
.7 .855 .584 .111 .415 

 9047. مةلادث'اككعاخ ؟خلآ كزانإ 1لادد-ءا[ذسللط

.0 ,111 

 9048. فةادا' اى عاق عا-8ن2]ة01 7. ةطانا

 عن 81هلبجسا 7 عل 8عدم

 9049. خطانا عاذ 1810)دهعانع] ل" 8عص 1*نح

 اناع ظا- ان صاع آل, 439. 7, 435.

 9050. كلارا[ معات 310ه]ج دست عل ع0 110-

 املا ع0 7.
 01 ىطنناح ءاذ ة1هزرمدصتسسع0ل عم 1[8دطمسسس 1 151-

82 

 9051. اذلاداث' اس عال 110لجحست1 720 ظعص 110-

 جتا عل (هل. خطجسعلز 81-181ن2]ةصآ (51. 181-81120-

 زؤصت) آو 382. 111,305. 77و78 (7). 172. 7711,
 9052. مىاناث'اك عال ]اند "نددون“ 9-11 للل

 ظا-[1د1عاطآ 37. 7.

 9053. مانا عام ااذد كدلمحسم 1111و 113.

 90054. 1اد0-عاكك ع[

 9055. 1؟؟ءاذجتا .٠ "ل22 - عل - لثم ؟ةطل- ءا-

 5217 8عص 11ه]جبجسترتت عل.

 9050. 5؟7ءاقجا 11, 527. - 137, 85.
 9057. 5117 عاططا اة[عدل1 71و

 9058. ]ارت ”١1 ءططخق

 13 ءرد-عا] 501

 1. اخل1 8عم-عءاكل عام

 .٠ قاد اطروددد 'ةلآ
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 9097. ةطاث'اس ءازل 1هدصقأل ظعص 810هلجهتت-

 معمل ظ6-1طمسضسفإا 11, 8.
 9098. مانام عازل 1عملخصه ظعم قلق

,111 
 01. ىطشنالطسمز 1خهلفسم ظعم 121ه

 9099. مىاجدت' اص ءا10 310ه]ج صصص عل ظعم فانلح

 ءادائ عت ظ1- معدعاجت 11و 151. 111و 534. ':'و
 542 (تاأ 8ظعم ؟ةطلقلادط ظعم 'ةلطل-ءا-]!ءععاس

 1عوعلأات1)

 9100. ةطاث'اس ءازرل 11هازيهصت عل ظعص ثلبح

 مدعل آاطص هدام (ةكتعتنمعد) 1, 240. آآكو 44.

 111, 92. 100. 111, 350: 17و 423. 7387و 5
140257022 

 9101. ةاطاث'اسعاتل كماعصسخم ظعص اكطقح

 اد 851- ةصلهلان5أ] 831-81 1و 178. 11و

 5ل5. 541. 871, 169. 65.
 9102. ةطناسعاتل آكتمم5و ظعم "ةط0ةلاوط

 طعم ة1هعاطتأل 11, 442. "7و 9.

 9103. 1طم» 5؟؟عال30 . ةطاث'ا هطادقك ىلطح

 عل 8عم جة

 9104. 5؟عءا1305 ة8لتد 1[؟طقلتادع لآنكاعا

 ةطتالدط 11هزججسسص عل عم - ءاصص 1 كاعاماطتءطتااهط

 '"ةاتل-عم-سولجسدم 111و 359. ال11, 6.

 91035. 5؟ءاه ذل عزآ .٠ 1[ ةطت- علح لأم تاداث'ا-

 معاذ 1كاجقلع 8عم ةانآ 8ءاكا“»

 9100. 5؟؟عرتتجذ 8ظعح سمع آآو 2

 9107. 1؟عتنلع ؟. ذزرعفز - عل - لزم "مق

 8ع 10.

 9108. 5؟117عممنلع الو 79. ل11, 558.

 9109. [1اطم-عارج ععتنلع "2. ةطات'اطآجهندم 110-

 طقس عل ظعم "ةطلقلاهط

 94110. 11م-عءاس عدا ؟. ؟؟ةلججتا 30 عطل

 90111. 51؟ءاطتسصسو عم 8153 11 - ةسكآ

7 
 9112. 5-21؟عوز» ره. مىطتن'[اجذكتسم ؟هدعلم

 8معم ىلأ ىا-ل1ةعطتضا].

 9113. 11151 رما-81ل1م1 111,

 9114. 15000 طق“ (؟هفطفطق“#) 81- الع
 نعم 111و

 91135. 5؟هزانل1 ٠١ 3810 آجويسرسعل ظعم "فللح

 6ها-

 177 عاز- عل-ل10 1046

 9081. 117 عاز - عل - لح لةضللهط كا - [عخلطت

 ٠ .17 284و .393 ,111

 . 78. 9ءات- عل لزم [عمضحسفسا 17و [1 .9082

 ؟؟؟عات-عل-لزص ظاحاخ ل211 91و .9083

  0و084. 5؟؟ءات-عل-ل1م ظا-11عدكعانشإا 17و

 5؟؟ءا]- عءل- لأص 11هزطجحسصت 7عل عم .9085

 مليردعل 0-81 طصخسا 17و 41

 9086. 5؟ءا1 - عل - لأم 181هلججرت 2 عل 8عم-

 هاليمدعزم 1-81 تىط عا 19و 7

 9087. 5؟[؟ءات- عل-لأد خطا 7025 (ةل. ةاداث

 2همز ىابسصتعل ظعم :فانل-ءعمدستتم ظ1- "ملجأ
 6 1ادس- ءا1تنلعأ) 1, 158. 246. 291. 3ك.

 4257117 2111 12 :11159 387:6116 242:1 ١:210

 2571022202 "1177 359: 1821455310117 ك4

 189. 243. 299. 368 اذ. 462. 5206. 4

 571, 194 (تطن ظعص تطأ 20ه !عوئاتتت)ل. 7

.111-665 3850 .270 

 9085. 15 ءا1ل ظعم "فلل ءاددصعاتلاع 111 149.

 9089. 1[5عا10 ظعد ظعاح ا7آ,

 بلون. ةىطاناع عال "فطلحللحط ظعم 810-

 اججسسعل ظادحشخمل1, ؟تاكم 1طص-عالعمرنامطأ لل عادتك

145 ,117 
 9091. ثطاث'اخ عازل "فطلحلادط ظىعم 810-

 ايمصتسصعل 1طص-عادصعلاتت 11و 115 طلق. 11آو 7
 (نادأ 1ادم-ءال5عل1 (ىضرفلا ىباز صصم آطص - ءاح

 <01 ( ىضرعلا ىمأ) 1عععوجل نات ءدأ). الو 4

.2 .054 ,1711 
 9092. خلاد 1[؟عا10 "فادو - ءا- محعاتاع 8ظعم

 زعمبمس 8ا-381ءادلأ (هل. 8ظعم 1كدلم ظا- ةطنطععل)

0 711 215 ,1 
 9093. قطان اسعازل ةلجسصتعل عم فاطلدل-

 ام [عا1هلعطهتست] 181- خصلحاكأ 1 - [كهانإاتطأب
 ؟نلعم 1اذد 7ءعالثم لنءاتك 11, 102. 111, 3.

 590. 871, قد
 ةووك4. قنات اسعا1ل [[دمدذم 8ظعم 81هطهس-

 نعل 8م-15ةلطشس ها-آ[عمرعوطت ظظا-0معتكأ 11و

 ةوق. 111, 415.
 90935. ةطئاسعاتل 11ن5طقس ظعم 'ةطلقل-

 اول ظعد-عامج01 الآ, 44.

 90960. قلدنا عاأل 1طعةطتس ظعص 01هلجمس-

 ردعل ك1-1هاعطأ , ؟داعم 1اطد-عدطغاطتابصح 01 ءانتك

2200 
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 9138. الهطجم 8عم خطأ 8ءاج انا[ عداتدأ

74 
 9139. 1اةططوتت 1[اذم 8زاضلع آآو 100. 111

312104 1 121 9521970 

 9140. اكهلججتت طال ]ةصحدت هكصلطظتتس] 1ئا-آ50-

 رعواآ 17 1.

 9141. آلهلجوخ 1-181”ةابتط 17و.

 9142. 1هلجون ظعح ظمسصتآلد (؟[هدتعنل87)

 اا - 8دلعطأ , ناجم آ1ط0 خطآ 13و79 لنءادتتك الو

 187512273 الكر 1227::99 1491153 للاللل 17

 609. 636. 17و. 149. 238. الو 258. 435. 7

.900 .655 ,8711 .151 ,371 
 9143. اكهططجذ 8ظعم 1طةطتست 8عص "فلطل-

 ءو-هءاذسص 7-82 عمز هما, طم مم عع 010-11 هلا عطط

 ءمعممرتت150أ115 17و. 209.
 و144. اكدلجوجُ 8عم 1وكوسس 181- 01101

 (هل. 8ا- ةطالت) 1, 190. 11, 144. 7711و 7.
 9145. الهلجوتت ظعرح آ[ك8110 7 0.

 9146. ؟هطجف 15-81زاجندةلا لو

 9147. الهاجوت 8عم ةآكدكم 11, 591. 95.

.7 ,1711 
 9148. 1اكهلجوف ظعم خطأ 81همعاتم طاح ال1 تلح

 هزات 1, 367. 111, 466. 77و 111. 120. 152
 9149. اكهطحتل ظعم ا1هصداتس» ظعد اةلبوت

 [ا-هكدصأ 1[, 0.

 9150. 1هططوت ظعص 81ه]زجوس ات عل ظلاح805-

 3101 7و

 9151. |ظدطح كطعتاءا» ظدط- ةطعمعأ ؟"ةلطجوت

 معصم 81هزيجصتست عل 180-طمدصخأا 71, 2

 9152. الدمطجلف طعم 81هزجحصتن عل 1- نع

 ساطا الآ, 0.
 9153. آالوطو3 ظعمص 01هزجوسص ع0 ظعم

 مادا ةاركطقلم ظا-1[ةعاطتتاا آر, 0
 01 ةطشكاطدطملع الدطورتت2 ةعم 81[هطوستسع0 اآثا-

 11هعطسأطأم

 9154. الكهلجوتت 8ظعم 81هلبجستصت عل (!0355

 مره 11هزيجست عل 8عص الولطجْج47) 5-85ةتتلآ 3187و

104 
 0 خلطت 8ظعلع 81هايمسسعل ظعم الولطوتت 5-185ةهسلأم

 9155. كآهطجوخ ظعم - ءعااجذل] 31ندإهأخ ا-

 80و5عكلا ]1و

 91506. الداجوخ 8عمد ةدعنلب 8عم ]1ةددلا آو

.9 1377 .503 
 9157. آكواجول 8عم-عاصملاخ نتج 11-81" ةمت

 ١15

 1ك 12 47

١ 

 9110. ال515 7. ثطالث 11013221260 5.

 ىتاناتودءنلخأ ؟ةاد0لةلامط 8عص خه 0
 9117. آكوليوخ تح 1ةططس ملح لزم 1-ظتسل

 9118. الولجوتخ (عمدستسةالعاتك) ال. اكهلطوذ

 8عم ةلآ
 9119. 1مليوذ ظاعسلا ظادلكسلات ؟. اكدلججت

 طعم 5طعتلط ءادتوافص

 9120. 5عيجر710 آلدلجوق 19و. 50. 71و 9.

204 

 9121. آهلجوت ؟ئةصلأ 19, 4.
 9122. 1393 ظعح "ةلط0دلاقط 10-1880 ءااعتتأ

 اظا- 111ه 17,
 9123. 131ج33 8ظعم فلطل-عم-هلجستقت 1آ81-

 ]عملا 971, 011
 9124. اهلج ظعم 'فلتلقلاوط 1-51ةقتأت

377 
 9125. آكهلججتخ 8ع "قط 0-ءا-]جهاألتت, 0

 ملعا1300عاج لنعااتك 11و,

 9120. آلملجوذ ظعص "ةادل-ءا-!ءعي> 111

7 

 9127. آالدطجوتت 8عم "ةلدل-ءا-اهألك ظا-آ[هق-
 ماما [ظل-طتسعوطلمل] ظدطح ك1 7 7
 9128. ؟هلجوذ 8عم ثلوص الو 0

 9129. اكملجوتت (1هدصصعد) 8عص "ة01 عائهتت-
 هانعان5 آر, 480 طلد. 11و 5. 111و 90. 97. 8

 طلو. 619 طاو. 620. "و 51. 69. 97. 71و

 01 خطت 7دلطمعأوو ظعم الداون ظعم 'ةلكع

 9130. الدول 8عص فلبصعل 181- آفات

 37و 01

 9131. الدلبجتت 8عم 'فةلبملط 0هءامز' 32

 ءا 850ةءأز#0 771آو
 9132. آهلجوت ظعح فلعاعتت 17و 7

 9133. آ59و8 طعص ملأ 5. 8عم 125انلِلر

 ؟اناعم جنن لنعاتتك 11, 325. 111, 319. 17

226 0 2060-2422. 171290: 

 9134. الدطوتن طعم خلا ظا-18عصانللطا ظ؟ا-

 31هلجضر ل150 1طص 70عز]ع لزعءادتتك 11و 2

 91355. آهطوجو 1ا-خ53) "71و,

 9136. آلةلجون عم 8عاد 17و 5

 9137. آكدلجوخ عم خلد 8علعس 310173127-

 دعم اكاد عنصعاك 111, 8.



 ةطناث آهات

 9178. ]طم الدككط 7.١ 110:205]ع-ع0ل-ل10

 قتادات'اانءاجت ؟كهكودط ظعص "فلل

 9179. 1؟هلعطعطت (01. 8هلكطقطت) 1طه-ال735

.655 ,711 .111 ,11 
 9180. ظصستع آلوهنلعتط 1105ةلجاجعلأاق 17و

.779 ,79711 .105 
 9181. آد ]عنا 0هاةصت !1ةءام> 1و 5

.36 ,771 .480 ,13797 .183 ,11 
 9182. آكهكعتا 8ءم "ةطق-ءاداحإتل 197, 6.
 9188. ؟هنيتط 8عص "فطل - ءر- مطول

 8عم "ملأ 0وحتس الآو
 9184. آمكحتط ظعم ث1اببسعل 8عم 11ل1

 "اس علاط 37, 19

 9185. ؟هليجتط ظاحخطتتتة21 197, 8.

  1١آكهكدتاط 8ظعص فلك 81 -1عمدرفسأ .9180

 ىثاطاث ؟نددك آ؟دنئوتط ظعص فلل

 9187. آهتكيتاد ظعم 5عووتتلا فلآ 8ع-طظتنح
 رد 197, 42. 43. 402. 7, 230. ع 94

 م1130عءط7 231. 584. "71و, 2186 57

 9188. الدتجتاط ظا-8ةجدصلاتنا 11و 9.
 9189. ؟هكيتلط 8عم - ءازبمكوم 84 - "ةحوأا

.4 ,111 
 9190. 1مكينط 8ءص خطأ آكابفتع ان. ظسصتم-

 ءلحلجمساد 4ةطان'ا ]دست ادئعتط ظعص 1هابقلع

 9191. 1آةهتيتط 8عم 1هاجقلع ظ1- آكمل1 آو

 389. 486 طث5. ]آو 5. 296. ]11و 96. 97. 8.

+8 ,971 .274 .271 .51.159 ,37 .8372 
 9192. الوتوتل اظا-]آ[معفسةا 011001 ( رغصالا

 ها. رفصالا ظا-خداةس 11م 11. 10. 111, 0.

 9193. اه1منط 8عم 81هايجحصمتعل 8ع

 4ىلأ 5[ 13551 37, 60
 9194. 15ج ]عنط ظعم "0اطسصخقم 181-682-
 معك 1 - لوجضعطل 1م - ةاجتوطاط7عملأ1 11و 4

,711 .371 ,111 .8383 
 91935, آالهتيناد ظعم 5هزجذم كاد 11 عيصلةصاآب

 ناناعم 1-81"عدوجأ لتعاسك 11, 139. 9.

 9196. آةهكيتط مةعطخ عاق لطتساد عل
.400 .178 ,171 

 9197. لطص آلهكمتط , ؟دلكم ظعطتعتم 0أ-

 ءانتذ 1175 4.

 9198. قات آله ]عئط 1هليقلع 8ظعم اططتةطتمت

 طعم ة1هزيممتدتعل 8عم كدطل, "ناعم ا8ا- آمنا

 ل115 11و

5 

 8عم

1245 1 

 9158. آلدجيتر2 [ظعص "0صقتإ 11و 607

 (ناآ 81هزجهرتت7ع0 رتمععمعرحس انآ 110عامتل' هط

 [. [كطولاو ةعاتمأتت11 ءداز. آالاآو 0.

 9159. الدلطججت 1:!عملأ 8ظعص "0هقت 710

 311د]عتضس ته 0عاط للعاتك 71, 568. 622.

 9160. الهلججُذ 8ظعم 53550 ظا-1؟هئاذم ]1و
 591 طلو. 7و 54.

 9161. 15هلجوتخ ظعم 5عءافصم ا115-81مهلء علال

 [[-1ةلدعسا 17و 7

 9102, 1كهلجوتت طعم 5 عسصتسفلع ظصحللل ا 5ةطاثانأب

 ؟015ع0 1ءانفلطجت لزءاننق 11و. 313. 111و. 67. 17و

 14 (ناتأ كطتطعاع مرنم ظعمح 5عسصفلع 1ععااتتل)»

 9103. اكملطجوت كدا كطعاإةككأ 1, 340. 111

46 ,397 .170 
 و104. الدطجت ظو-هنلأ 111,

 9165. اكهلبجت ظىعم ائهلكطمال (8عم آلدلعطع

 هطالر ظعم 1طعةطتس دع - ظنصاأ 197 و 43.

0 :7711 .463 :153 ,71 
 9166. 1هلبجت ظعص اه مان آ1آ1و 4

 9167. 1هططجأذ ظعم اطتعاسك 85 - 5كانؤصتت (7)
 ظا-1ذوأ 11, 407. 7711و

 9168. 1ه3 8ظعم 5اطعزاعاط عادا ذاقنتط 7ةلكفس

 توقفي 150 آالدلطجتت "عدلا ل1ءادتك آو 298. 111,

 32 32872 6 خم 50 209 07

 551 1 220 نال

 9169. التدلجوت ظعض 717340 81- عمم اآلآلو

221460 |17 :119 11775 3050 :22 111 :622 

 155. 357. 574. 618 1٠١( الهلجوتت). "71و. 8.

 9170. 1هليجةطعاع 111, 322. 17و 12. 7و

 232. 71و 19.

 9171. ىطن آلدلتجو2ُ فطل- عمد ولجتس 8عم
 31هزجحسرص عل عم 15ص 1 عد آ80طذأهخ (ةل.

 8عادذلم) ظاح1"ةسضلجل 111, 159. ال11,

 9172. ىلطت اكهلجوت "دن 8عم "0صقنل !-
 '["ةادورتا 111, 7.

 9173. ثطاخ الهلجوت انا-11عمعج] 1, 450.

 7174. ىلا آهلجو2 81هطهت1160 8عم

 ان طخعذص 1197و 15. 291. 333. 7و 82. 71و

 91735. ةطت الهجو8 7هلعمسوف اح 11 ءةعةعاطت

014 ,117 
 9170. خطت الدف 7هلعدسوت 8ظعم الهلبجت

 8م-15نادا01 آ71آو 7

 9177. ىتاطتث النلججتت 7ةلعدتتولخ 8ظعص آالولجح

 وذ اظه-53ل1 1, 5
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 9216. 1آةدعطقت] (ةل. 8ةتعطق2ت]) 11و 8.

 9217. آكهيطانلعت 1- 1”ةتتائفجتا 012102ع06-
 2352636105 7. 95. 11و

 9218. آالوووم© 8ءم 11ةهصت 11- قل ةلانكأ

.647 ,37 .150 ,11 
 9219. الككتم

 ككلرصوا 17و 6.

 9220. الولطععات ؟؟عداستك 1هططقت 81ةعمت

.609 ,111 
 9221. آالعاجتمت, ؟ن1جم 'آطقل0280عط لذ ءادتد

111 

 9222. اكعممعم] "2. فلات 7ةلمسضسجت الةلبججد
 طعم ةطا'اطعاط عال.

 9223. العمصعم]ا 111[1, 9.

 9224. اعدام - ءل - لودنا» 11هلجسما0 8عم

 كنان ]ءاناءكم آ71آ1, 514.

 9225. 1كعماوانت عطنا "ةطلهلاوط [8[عملأذ 1و
019 

 9220. ىكاطان'اور عوعم (ةطاث'ا جمد: 7) لبس 0

 ظعم 11هزجبجسصت عل ظا- مصختا اا - 0ص [11و
6 ,37711 .171 

 9227. آعورب1 (1عووجا7 71عورت) 11و, 158.

.658-59 ,711 
 9228. 516201 7. 1عا3ذل-عل-لأو طلت 0

 310حططعم 8 عمد

9229. 1210 111, 5. 

 9230. 7762104 ظعم 110 ةهنوتو آ, 192. 11,
111 .121 

 9231. آع210 8عم 8ةسضصتص 5-185هاعصتأ [11و

 يعم 11هد1م- ءل- لص 181-

500.3 

 92832. 16210 8ظعم 11هزجهسات7 ع0 1:1 - خ01

154 ,11 
 9233. آع2101 ؟. 1[طتةطت 8عمص "4

 9234. آلع210ل1 1, 382. 711, 0
 60, 1عزمئأإ تح "دلطا ظعم 1لذلنتنس 1غ - '"ءعاطصاعأ.

 9255. مطاع مدد (ةطن'او عوعرن ”) 71, 420.

.8 ,711" .421 

 9230. 1نلجومملخ طعص 81ةكنتج عا 111, 5

 9237. ىاطاث'اوتات» 1. 18]-عل-ل15 قةطات'ا-

 ونمت 76414 8عص-عاطط هكحص 181-آ'عرد عل.

 9288. ىاطات'اونسسم 11ع5 ذل 8عص 810]جق22-

 عل ظا-5هزعطخس 11, 120. 511, 54

 9239. ىاحات'او مرت 8101 ججتط17ع0 8 عص- عا-

 هدمابتانا» 171, 492. 111,

137 

0 

 ةطت آ31نط 10249

 9199. م4ةطت المكونات 1هايقلع ظعم 1طةطاس

 كما هلعطمت مدا 5ذطتسر, ١150 ططص 8قفطخع عااد
 5. 8ظقطقتصعتا لزعءات5 1, 149. 11و, 3306. 3.

 593. 7و9 532. 11و

 9200. ىاحث ؟دتمتاط 15طج3ُلع ظعم 50ه عاسصقم

 كا - 15ةتلت 51 - 1عمهتدكشصآأ [ظا- ا115.] 11و
 اا 217 2750 0777710

 9201. ىلا آ؟ج امئط تكاتك عم فلات ظعم
 81هاججسسعل ةا-1هدزةصآ 111, 4

 9202. ىلا آهن ]لعتط التكاتك 8عم 1كطنت
 هل-[طووو هوا 19, 390. 7,

 9203. اتليتأ ل. خطا ةاطلوالوط آلذلعتا
 8هعم ؟ةطلدااوطل - هان ىطاث'000: آلةلجتأ 8عم

 "ق4طلدلاوط اع - 8شصأ - عا ةطاث' 00ه: هلأ

 طعم ؟ةطلحااحط آ81- 8[هننوتا] - ءا قات" 0
 آلفلعتا ظعم الةلجنأ 8عم هللة

 9204. ؟'نلجتأ ظدطحكاطقلتأال آو
 9205. ىكاطت 1311 7. نلت 1511 كج 0

 طعم "لآ 51- 1[دنوزاا1 - ءا ةطاث الوأ1 110-

 اجوصتت عل ظعص- عالج مدعزس عر 101ج قتلت 0٠

 9200. ىطلخ الدن1 خطسصعل 8عد خلك اكا-

 حادسوأات آ, 149. 462 (7). 11, ةا4ل. 97, 588.548.
 9207. ىطتت الدأ11 خلبسصعل 8ع خلت [8عم7]

 كا 8[هاطحصسصأ 1-1 عمات 11و 590. و 6.

 9208. ىلا آلد11 1[ءداتا ظعم "ةلطلدلاوط

 ظا-[كطملاا1 ظا-آ[[كهعاامأ آو, 258. 11, 0.

 9209. ثطدكل آلهك11 11- 8[هتتوأا] 1.
 الون1 ىطصعل 8عم خلا 11-8100511.

 9210. ثطت آله11 1310 هلاذ عمد 7130انا'
 كما 87 109. 0

 9211. خطت آه11 310]جحرت7ع0 8عم-عا]0-

 وعلم ظعم 01هزججصتا7ت عل ظعحص 1ةعطمادأا ظعص ث]جح

 عل آظكا - ظوعال301 ظعم - ءاقعتنت 1, 144.

 462 (7). 11و 324. 559. 571. 7و. 80. 88. 0.

.384.516 

 9212. ىكطدت الدكت 11ه]لجحد73ع0 8عم 810-

 جمس عل 8ع كةلتاج اها - [1[ةعطتصست 81- 'فاطانتكأ
 اننا- 8دعطلة01, ؟ن1عو آطص - ءاطعاناندرتوتد 1ةةادح

 كاع لزءادتك ءا طمممنقعع التامذست - عل - للم

 ءمعممستمماتتك 111و 252. 17و 87. 04

 9213. الدساتاءطاتق 11و 5.

 9214. الن 'ذل1 8ةطحكطتن21 78 5
 9215. 181- آلثع [[دعهوص عم 15ر11 15-

 ةعرللالا 71, 2
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 مط



 آكل

 9203. الئتكاتآا ظعصم ظوط - ةطعتاعط ظةطت

 اكطهلتا ةماصطاوذعأ "7,
 9264. النكات 8ةلآ 1طص 1[1هاادع آلعاعذس آو

 446. 1711و,
 9265. التكاتك ممعام, 8عللأ5 ممديدعم كلطأ

 اتطاسعمسد 111, 444. 4 ,١71

 9260. 1آتتدنأ 8ظعص 4ادآ 8عءاكع, ؟ان1ىم انا

 ركام اد ظعنا ءاد عططقعص لتعاسك 111, 460.
 9207. النكات 8عص ظزاذال آ1كو 7

 9268. آكنكسع 8ظعص طوسلعا نعال هل-81-
 ااععدرأ لل ءاسك آلآ, 405.

 9209. كتكانأ ظعص- ءعللز متععطابأ (1. 80-

 طز عواطابل) تح طاح ]مخ ظدطح 5طقتت 1١ ع. آلاتقاتك

 ظعم خطآ'ا]ظدنااج ظعم 81هصوات»" 8عص "ةاد0-ءرتحصدإل

 ردوس ظو5-كملعأ1ا .580-طت1صستعودطلما [صقصت 185-51

 آ, 298. 11, 11
 9270. الطنعانأ ظعم 6هرتتمم 15-151نناز 1ظا-

 [1ةسضنصاأ آكل,

 9271. آالثكاتآا 8عص ؟[1داطاان الو 33.

 9272. تكانآ طا - [[جاعاطأ آ1- معطعت 1:0-

 طزسصعدطابا 197,

 9278. انما ىا-[1دلاهَز 1087, 0
 9274. آكتكتل ظاحهصتعأت لا, ؟اناجم 5طعتلتلل

 ةكزمتتص للعاس5د ؟. 5زمقصم-عل-لآ15 اطنماتت 11-110-

111 

 9275. التمن ظعص-عالجمدعتس اضاع 11 هاك نأ

0 00 
 9270. كالتكسأ ظعم ؟[هدعام اكا- لك عنصقفءاأ آو
 378. 11, 188.408. 409. 111387. 400. كقلع. 540.
 727, 169. 438. "71و 23.239. 420. 4147. 1459. 7.

 9277. آطتكانأ ظعم ]1!"ةطتصن آو 4.

 9278. الطئتكنل 8ظعم 1طتثلطت ظ1- 1[ةهعطتات

 ا-1؟ةصانأ 1797و 299 طنذ. 4306 (انطن طنصانت ربام
 1؟نسانأ !ععتاشال). "و. 0.

 9279. اطتكتأ 8عم 15صدهأل 8عص !ططتتطتل

 37, ١ 540١
 9280. النكسأ 8ظعم 1هرسدتا اح عطم»دجإلاب

 ناعم 1طم-عالععادأ“ لزعاتتك لو

 9281. آلتداتك اظا -15«ةلات

 آلنكانأ [15-1:لال.

 9282. اطتكأ ظعم لعصلا- عل-لآ5 111,

 9283. آالندنآا ظعص لوصمعأل 51- 1نآعخات,

 ؟نلعم اعادت 1عاعطأ لتءاسك 117, 305. 71, 0.

 44. الآل, 7.

 فانا .١

 ؛كانات' ون نخن 100

 و240. ةطنالوتستس 580 8ا- اتعمدتمت آكو

 744. 1711و

 9241. الثصاسا 11و 125. 132. 11و

 01 1خهإط-علح نم ل[1نكذ ظعم 8كهجمحيستسعل ظاح ات نمأصتم

 9242. التصم5 آ, 430. "71و, 7.

 9243. آللثطو5 الو 7

 9244. النصو5د 8عد ةطل-ءادأ1ذ آ1آ, ة4ل.
,1711 

 9245. اكنممك ظعمص "؟ةلطل-عا-اعقلتع 18-8 6-

 ةطقلآأ ظا-خلطعس 11, 3.
 0[. السمم5د ظعم اطتمم5د ظعم *ةطل-ءا-اعذلتس

 92460. اكنصمم5د ظصانعط الو 3.

 9247. اطتصمد اكا-عاطماطجةحا [آ[1,

 9248. الثصم5 8ظعص آعطقاتا "7. 640.

 9249. الثصمو طعم ة1هزججسرت عل 18 - ظفح

 ىعم01 17, 8.

 9250. انممد ظعم 811هايهصسا7ت عل 1 - عال

 رمت عمل1 1, 1.

 9251. النممد ظعص آلتسم5 8عم 'ةان0-ءاح

 ]عقلزع و. طعم "ةطل - ءا- عطوة ع 8مظعمطللا ة.

 مما عدت ظادخاطعت 111, 221. 197, 259. 5.
 نإ. اطسممد ظعع "فطل-ءا-عولتع» 1-18 عدلا

 9252. 1طص كئصمو ان. كات 53510 "ةطل-
 عم ملطرتمم ظعصح خاجبتع0ل 1طص آلاث505 ل عأ

 '3[1ز-عل-لآ5 نطان'اعقعتسص ة. خطت ةلودهع ؟ةطل-
 هرم -وطتمل ظعم 11ج

 92583. آكطنكانأا متممطعأاح آ, 454.

 9254. آلث5ا11 آلآو 77. ت-- 17و

 9255. اكئدانأ ظعم ؟ةطلمحلاوط [طملأا مقهطتخ

+0 ,371 
 9256. آكنذكتأ 8عم "ةطلملادط اا - [كتلأ

 اظا-آهتستمت 111, 4
 9257. آلندانأ 8عم

 ظا-ه ملول طتلل 7871, 518.
 9258. ؟كتكانآ ظعصص ةطل-عا- ههأ12 11,

 9259. آكتمانأ 8عم "قانا - ءا - صعاتاع 8ظعم

 ظدلعطعطقتماط .١ كزمفس-عل-لأم اطئماتأ عم "ةاتلح

 ءا- 0 عاأ]ك

 9200. 1تدانأ 8عمو ؟فطل - ةع- مايرسحم اظاح

 آ[كةمطاأ 1[عءعسقخل- عل-لتم كا-11دا عادا 17و. 55

 9201. آنك 8ع ةخات0-عع-صولبسمات اتناح

 طوعا ادا 1و, 7.

 9202. آتماتلا 2م

0 3711 1302111 

 "ةكطلمللدط 181 - امئاتت

 ؟ فان ل-هرت-عنلبتتتوم كاس
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57711, 0 
 9304. التكاتك ظاعمل1 8-1مهطقك؟ا, 110

 كذطأ ه5. ظا- 81دصكدطت ظادخ لآ1ط لتعءادتك 71و 7.
 5859. 570. 571. 578 طلو. 622. 6834. 8.

 98305. آلتكانأا (8عم '[هلبت ظعص آلنكانك) عد

 501 (هل. 5-85ءأأ) , ناعم 1ص آلعوذتص ل1 ءادتك

.35 ,57711 .514 ,1 
 9300. آتكاتل و

5 ,97 .342 ,111 

 ثطدت آلاثكاتأ

 مناجم ةلمعطزةلع لأ ءادتق

 9307. الثكسأ ظعم كهل ءاسدخص ظا- 100ل2ةسصق

45 ,1 
 98308. اظئكنت 8ظعم 1[عستسص آآلو 09.

 9309. آكتكاتنأ ظعص آلدجوت3 [85- 5ةلثاث]

0 
 9310. 1ندنأ عم آله طدتط 11 - 001

.628 ,111 
 9311. اكتكانأك ظعد آهنمتط 1-11[ ةكأت

 (مل. هاد[ طقلسءات) 11, 429. 7711, 8.
 9312. ماك ؟ظنكدأ 7. مط التكاتك 12 عنان

 طعم 1طرةطتس اكل -خهكشلا.

 9313. كلاد11 آلاثكانأ 7و١

 9314. مطاأث كتكاتك "ةلط0-عد-هءاذصت عم

 11هزجوسسسعل , 0150 ظا -آعدمجاتسأ للعاتتك 11و

0 ,111 .376 
 9315. نط ائتكاتأ 8821-8 طوص 2

 9316. خطاك آلاتكاتل 8لاذجو ظعم كعصذك

.259 ,111 
 9317. ىادث التكاتك ظا-ان]ءا10151 11, 490.

 9318. خطت الثكانا (هل. 530) 1آهكوتط
 معمم ةلجرمعل عا-اآكسلا 11, 65. 711, 4.

 90319. خطاك اطتوانآ آو ]عتط 8ظعم خلك 1

 [عمورتنما (ول. ظا-1[كهنددبتخست) 1و 198. 7و 7

 9320. مط آكنذدتأ آلدنوتاط ظعم 1طةطتصت

 اخ صوفا 1و, 220. 0 آآلو 553. 635. 1111و

.548 ,71 .587 .364 .80 ,17 .559 
 9321. مىلارك ؟ئنكنأ آلدتئتاط 8عم 1هاجقلعب

 ؟نالعم 1طم-عووزاكاكلا للءانك 1, 328. 11, 3.

 468. 197, 443. 445. 87و 60.
 9322. هاا آالتكاتآا آلونوتا> 85 - 5عللتدأب

 ناعم 1طص كطعتاو للءاتتك الو 2

 03523. ةطا 1طتكدأ [موئيمتط ظعم 5هاعتم

157 

3 
 آنا 1 هه

 9284. آلثذدانأ ظا - [عمحعمططةعطت 9.١ آلتكاتك

 معمم 11هاججسصستسعل لذم ظا-1[عمضمطاطةعطت.

 9285. التداتل 8عم 1ععرطقل 101- 8ان15 اللا

.58 ,11 
 9280. .آصتفاتك 1-11عةرتمتة]1 70 1

 9287. نكن ظعص اكطقلتل 111, 8.
 9288. الثدمدأ 81- 8[دعطتتطا آ1طم - ءالجهلناتأ

 ها-ا1ذو1 111, 7
 9289. اكنئسدك 8عم ةطتاسع ةلتر 1كم آطص

 ةلذطسف ملة لل عادتك آو 458.

 9290. اتكتك 8ظعم 810ه]جهصتا7 ع0 11و 4

 9291. آ؟تكاتأ ظعم 1[18هزججصنصت ع0 11 - ةطع

 طق01 5. 81- 0طط301 1, 235. 11, 494. 17و
 185. 241 (نطأآ 'ةططقلأ 5. 'ططذلأ ممم

 "؟0]عدتا] !1عععصلتست عدوع طتطت ؟10عانتت)ل.

 1711, 689. 791 (نطأ 2. 0ططقلآ هم5 ةءضاطع»ع

 لاتط عار.

 9292. الكندأ 8ظءم 81هلججسص 72ع0 11- زفات

5560 ,117 
 9293. آلثدنأك ظعص 10[18ه]اجحسصت 0 عل 1"ة51

 و71152
 9294. النكنأ [ظعم 81هزاجهصسصصت عل لذص] اظاح

 [رعمضطاطةعطت ظ1- 38[هلجدسم» علفطفخلطا 197, 7

17 7 
 9295. النكتأ [ظعم 181هزجويستعل] عض

 ة1ندذ 100-81 ةسصآأ 111, 141. 17, 8.

 9296. ككنكتك ظعم 1[هزججسصسسصعل ؟ا- 01 ةنلآ

1 ,117 
 (01 1كحسأا ظعم ة[هطحسنمعل 181-' ذططولأ

 9297. آتكانأ ظعح 81هزججمت 71 ع0 8عم 5طن

 طقط, ناعم نالت لنءانك الآ, 4

 9298. آكتكنأ ظعم 810هلجحمل 000 1-81 ع7]ء-

 سقصا [!او

 9299. آ؟كنكاتك ظعصم 013153 81-100283131 1.

 ؟نمنأ 8عم 11هزيويصسمت عل ظعص 11353 1:1- 10-

00001 

 9300. الثكاتك ظعم سمع 111, 41.

 9301. آكندان[إ ظعص 0مصونعع ظعم النقنأ

 ظو-كنأ ظا-آك301021, ؟150 1عاطاسعط .1٠ ع. هع-
 ممو كزطعتلاكطت "6صصو» 8عجهذم للعءانتك الو 455.

 9302. كعوجتل 8هطعكطعسل اطنمانأ 18-0-

 ءانأ 11و

 9303. ك؟كندنأ ظعم 8ظعئطتم عت "ةلطل-

 ءو-هوص عل 181-11 مطس (ةل. ا-1”هينهطنأ) آو 2



 4كااث 8

 18:0 - طلسم عوطاعا لظا - [عدتدأ, ك؟اناعم ظا- 1هةةطقمأ

 لزءاند 111, 498.

 9344. كاد 2ةلكدتجف اكهليجتت [ظعص فادل-
 ءا-معططقط] ظعم [خطت] "ةطقحلادط 15-81اةطقصضتو
 ؟ن1عم 1طصد 81عم0لعاج لتءاتت5 آكآ1و 105. 108. 7و

.653 ,711 .160 .158 
 9345. ىلا 7هلئمسوفت ظعم كئهلجوتف 8عم

8 ,397 01 
 01. الهرم ظوم ؟405 عموتستت 2[ عالق

 9840. ىطات 7هلكمتجتخ آلدلجوتت ظعم خلجستعل
 آا-8ة نط 7و 4

 9347. فلا 7هلعمضجم الهطجتت ظعص "خلت
 عادخ لآن , ناعم 1-1؟طملزتاط 1-1" عاطرتمأ] ؟. 1طن

 ءالكطحإاا» 11- [ءادرتمأ لتعاتد آر 8328. 356. ]1و

 300. 111, 115. 258. 311. 601 طاق. 1737و 4
.4 ,3571 .635 .382 .21 ,37 .522 .516 .205 

400 

 9348. فطت 7ةلكدسو ف الهطورت 8عم ةطت
 1310]يهصحصت عل ظعم ىلا 81515 5طعتاعط عادت ه1ة]جح

 طتلاتم 171, 3.

 9349. ىلا 7ةلعمتتج2 1هلجوتن 8عم ةطق'اح

 اعطعتم» [ضظعم كقلتمم ظا-اطسصعقصأ] اظا- آلعمصعمأ آو
.8 .149 .49 ,771 .548 ,111 .445 .183 

 9850. ةطث 7هلكد و2 آهلجوت 81-1821101
.55 ,11 

 9351. ثلث 7دلعمت73 آله: 5-15 علطول
1 711 .98 ,111 

 9352. مطل 713174 آلهلجوتت 8عم 50ه1عأ-

 سخم ظ(-1هاءنإعات 111, 195 (0). 2
 98553. ةطا 7دلكدستوت آلهطجت عم آله طعتط

 ظواد- كطقسا 1آ1ل1و 7

 9354. طا 2هلئذا (ةطخن 0اطسقس 4
 ظعم 8قةفاطتم» ظعص ؟؟هعطلق) آو,

 9355. 7ةسول]ءطعطقس .٠ خطت العةمتست 1[ةلجح

 140 8ع "0181

 9856. 1طص-عدجوساءاعذصت 5. [انت-ع2ج2ةصتةلع

 اعذصت .٠ [ععمخل - عل - لأم "؟ةلط0ل- ءا- سجذطنل 8عم

 "هلل - عا - زععرتاور - عا 1ععصقل - عل - لد ىخطاث'ا-

 دع ذلت 18[هزجحستعل 8عد فلل

 9857. 7ةم0 8عمص-ءاز دانضر ؟11150 ةطاث 120-

 اذرصح لتعانت5 111, 255. 711, 5.

 98358. ىاطا دعه .٠ 1[؟ءات- عل-لتص ةطت
 701:5 ةلطجمتعل 8عم "ةطل-ءرم-"ةطتملت.

 001. ىطت تدرك.

 كانتا آلان 12052

 ما-[ءطقمأم اكا-1آ5[عممنمت آآو 26. 111, 6360. 17و

 20. 566. 7, 412. 525. 1711و

 9324. ىكطت آلتداتأ آله ]عنا 8عم آلاثكانك

 8عم 1!ةلطق 111و

 9325. 7ةتعرتذمآأ "2. خطا ةطلداادط [ةكوم
 8ءو 0

 9320. ةطخل 5. 7ةطنلا .١ 5طنطقات-عل-لأ0

 ملبس عل ظعم 81هزجهضس7ع0ل 1:5

 9327. 72ةطغل 11و,

 9828. 2ةطلل 5-15 ءمولعطسا 17و 7

 9329. 7ةطق]ل 5-85كهعطقس 197, 10.

 93830. 2ةطللآ] .٠ 11ءزدد-عل-لآم خطاتنث»ءزذ

 81ه]ءطاقس» ظعم 11ج.

 9381. 2ةطلع (هلم مةطنل) ظعم 1ةطنع [8عم
 31هاججسس عل طم - 8[دةطاشس ظدطع ةطمزةسصت (ةل.

 هوط-هطقتبطةس)] 11, 238. 711, 066.
 93832. 7هطرشخول 7. مةطئ'العةفاس 1طقلقأ

 طعم ةططقو - ءا 0ردوع 8عد ةطلهلادط (ةل

 0 ءزلهلاهط).
 9883. 7ةطلعالا 7

 9334. 7هلكدسوف ظ1- [[كةلطت 1و 216. 111

.353 

 93835. 7ةلكفترخ م"همطعاه 11و,

 9830. 7هلعدسجف (ظاحخصوةلا) 7. 7عاصم-عل-
 لام 4طن الدول 7ةلعه73 8 عن

 9837. 7ةلكدسوف ظعم 8ءلعذسم ظ1- ةصاعت-

 معربا ظا-الآنأأأ 1, 479. 197, 316. 971, 23. 38

 (نطأ ظعم ظءعلرتتمم معمم 8عم 8ص 16ععملسمت

 ء5أ)ز. 489. 711,

 9338. 2دلكمتوت عم 11ةطستات0 كزانإ 181-
 11ةسل1م1 17 4

 9339. 7ةلئمتسوتخ 8-81[هتنوألاا 11و 4
 9340. 7ةلعمسوتت ظعم 831هازيمسا7 60 8عم

 11ةلجرسات ل ظا-آ[كعمداتما (ةل. اكئا-[كنكأ) 11-1101

,711 .188 .186 ,1797 .154 ,1 
 9341. 7ةلكمتتجخ عم 5210. 181 - ل عمدعمل

 ظا-[1[ةرنثتات 1آآ1,

 9342. 7هلعمتوخ 2-82 ءزصخ كا 11د 1797, 19.
 9343. ثطتت 7دلعمتترت 3 اكهطجُذ 8عم ؟ة00-
 ةممطسمم ظ8عص "ةطل- ءا- هنمصتسمم 85 - هزلينللك



 2ءزم-عءا ةطزن لأ

 9380. تطل 7414 ةطل-ءع-ةايرسوم [8عص
 81هزاجوسدت عل] 8ص ةزانتا 1871و 6

 9381. خطت 76عن3 نط عل ظعم كدطا اح

 8دلاعطت 11, 23. 395. 628. 111, 98. 177. 2
.9 .119 37 

 9882. ثلاث 72ءعزنل نطسعفل [ظعمص 2601

 ظواطلةطمتنإا 117, 45. ,١71

 93838. مط 20 81-زوافصت 7, 6.
 9384. خطا 7610 1ظ6-1طفصت 11و 5

,711 
 9385. ةطلت 7عز0 15 هر ظعم 7610 111,374

 9886. قطتخ (ةل. آطم) 20 ظ1 - 81821
11, 515. 

 9887. مطل 76410 "صدد 8عص 5طغعتاتت ([

 هطعانطو هل. ةطغعتاط) ظم- طلهددعتت 1ا-8ةعدت آو
9 ,171 .447 .144 ,177 .144 ,11 .273 .190 

4 .8206 .657 ,71711 

 9388. خطا 7ع1ل 593150 عد فىات5 ظاح

 1[ومر عزا ظا- ةموذست 11, 84. 111, 178. 17و
2 .13720138 .131 .30.71 322279 

 161. 162. 172. 574. "71و.

 98389. 1م 7ءزلتتم ."٠ ةطاث'اخع ءازل ةلجردعم

 8عم 450 ةلاوط.

 98390. 7ءزاوك 7. 1هلعطع- عل-لأقم "0اطسقم

 عد ؟ف]إ[ - ء( لعصفل-عل-ل15 ةطلدلاوط ظعص

1 

 9891. 7عزم 8ظعم 'خلت 71,
 9892. !1طم 7عءزص 181هزججسص 70 111, 33.

 98983. 7ءزم-عءا ةطتلتم ( هل. معتم - ءل- لكم
 5. 7ءزم) طعم 1طعقطتسم عم 8[هلجوس ع0 ظا-

 13115) 1طص 8هز عز (هل. آند 8عزص) ؟معىممهتل-

 مهاتتد 1و, 309. 11, 212. 215. 239. 508. 111

.460 .455 ,412 .404 .368 .325 .181 

 552.571. 117, 357. 473. 587 (ناطأ ظعص ل[ ءارت

 مرنم 8ع ءعزسح 1عععملاتات ة5ا). الو 250. 5.

.695 .660 .604 ,111 .123 ,171 

 9394. 7ءزم-عا ةطتلتم 1طص 1كطقللا 17و.

 9395. 76هزم- عا ةطألأم 11هلجورت:72ع«0 ظعص

 ؟ةاطلدلادلط ا - ؟خلطادذمأت ىا-1عطدلااو 771, 0

 قار ن1

 98390. 7عءزم - عا "ةطا للم

 1[كونمأ ظا-[[كطدلااو آ71, 5ك.
 قفار #0 طا

 9397. 7مزر - ءا؟ياطز لزم 0[81]طجهرت 260 طعم

 110ه]جبه ردات عل ه1-

 آطد ةطأ 7 121ئ11

 9859. ]طم خلذآ 7و“ ان. "فلات 8عص 1101:31201-

 0160 ظعد كج

 9360. 7ةيععمل1 ؟. ل عصق1-ع0-للم 5. 51 عاتتة-

 ء0ل-ل15 خانات "ةاحن0ةللقط 81هلججستاتت عل 8عد آلتقاتا»

 93601. 2ةمضنلع .٠ كطتطقل-عل-لآد ق4اطاث'لح

 [دلطا فطجسنعل ظعم ناطسعل 8ع 0

 8م 1

9302 

.59505 

 2ة::ن1ع ظا-ا[ةعااا 111, 418. 0.

.21 .7 761101 

 9304. ىاطان 7عطلعسم 1111و 5.

 9365. 2610 ظعص ثداوس [51- ةلعالا كا-
 جاملعمأ] 11, 385. 5.

 93600. كطعرمأل 7640 ظعم [8[ةمطتس 8عم فلآ

 1-181آ1جندصا 11,

 98607. 7610 ظعح ظئاذذ 111, 0

 983608. 7610 ثتطتث 5طقتجتستو 7ع1م0 "0 صحقن"

 8ءم-ءالعطهلإةط 111, 385 (7). 428. 197, 2(79).
 9809. 2عز4 ظعص ة'طقطلا ظا1- ةصوفتس 11و

7 ,111 .385 .332 
 9370. 2613 ها -اعطعلا ظإ-ةجنأ 1و 01

,31711 
 9371. ىكطاث 7عنل 7و 2

 9372. ثالث 7610 فةطقلحلاوط 8عص "0صقن"

 1:0 - طعءاطان5آ 1و 2883. 326. 4837. 485. 1آآوص 7

.000 ,711 .171 .137 ,111 .505 .392 .2006 

 9373. ةاطاث 7610 فطل-عءا-طهلئ]لع ظعم "فلك
00 ,11 

 98374. ىخطلث 7610 "ةلطل-ءم-ولطجمتوم 8عم

 لأ ظا-آكنلا 1, 410.
 0[. خطت 760 "ةخطل-هم-عمطسمم 8ظعص 'ىلأ 8عم

 5ةلتط.

 9375. ىاطاث 7عنل "فةلطل-عن-ةلططسوم 8عم

 ىلا (8عم هكلتط) ها - 31ءاهتما ظا-1مكأ 1, 409.
571 

 01 ىةطنت 710 ' قخطل- عم-عحمطسمم ظعم ' خلا 151-17

 9370. ىطاث 7610 فطل - عر - :ةطسقم 151-

 لمتنا 111, 41.
 9377. ىطلث 760 "ةطل-عم-ةطسقم 86م-

 ءالءطحإلاط 15 - ةمطعتال 2. ىكطتئا]عةعتس 'خاطل-عض

 رمطجسمس عم "'ةلططلةلاقطم

 9378. كلطلت 76عزل "ةطل-عم-ةليسمم 8عم

 81هزجهسص عل 1-81"خك1 111,
 9379. ىخطنت 7ع ةلطل-عم-ةليسحلس 8عم

 11هزجوسد عل ظعم 81هلعطاان]ع ظاط - اع ةلئادآ ظا-

 لومةن ]آو 0642. 17ص 2



 26ع10-ع0-10

 9413. 7عزم- عل-لتم "ةانل-عرت-عدط محم 8عم

 '"ةنلآ 1-81”ةسواعتس 1, 463. 7و. 0.

 9414. 7عءزم-عل-ل1م "فطل-عرددةطسمم 18 عدد

 ءاطوءطقم ظ1-آ1كدنافس 7و 4.

 9415. 7عءزم-عل-لتم "فلطل-عم-دلجسمدسهم ظعم

 6طهمعذ-علح للم ةزكطقلتا ظا- لععك ]1آ, 54. 711,
.046 

 9416. 7عءزم-عل-لتم 'فطل-عع-ةهطصسفم ها

 11121 1!آ1, 6.

 9417. 27عزم-علحللم "فطل-ءعع-عملجسمم عم

 81هزجبهمت عل ظا-[ععوطقاطت 111, 0.
 9418. 7عاصم-عل-ل1م "فلد ل-عر-:ةططردقم 8عرت-

 ءعمدمقلملاط 11, 49

 9419. 7علم- عل- لكم "ةطل-عم-متيسدم 8عم-

 ءازقس , ال50 1طصمحعااعقس لتعاتك 7و
 9420. فاطاث 7ع فطل-عم-داجمتوم 1ه1-

 ا؟ةعااعد] ظلا-ة1ةهعطتضاا آا7آو 7.

 9421. 2عءعاتم-عل-لآم 8ظا-خطتح ععلأ 17, 602.

 9422. 7ءام- عل لآ1م مطمن عل ظعم ةطسعل

 5-25 عرحتز] ]11و
 0(. 7عزم - عل- لتم ةطت'ان ةططقم ةلسعل ظعم ةطع

 رمع0 ظوطحقطعمزأ.

 9423. 27عام - عل - لزم فلآ 8عم طتبسعل

 8عم هلأ ظعم ةطجسدعل 0-1:1م علا 11,

 942/4. 27عزم - عل- لآ1م "فلآ 8عر مقنزجست عل

 ظداطحةطعتطفمت ظا- 'ةصسنات 7-82ءن01 آل, 422.
 9425. 2ءلم-عل-ل1م (هل. "فلق-عل-لذم) "فلآ

 طعم كمهودعزم ظعم ز[كةكلرم ا - 8[ددسدألا , ال110

 1طم-عداطعاط عالعط 0م عتمو لاءاسك 11, 38. 4.

.18 ,71 .9 ,111 
 9426. 7ءلم-عل- لكم "فلآ ظا-آككةئطتر ؟نانلعم

 1[ةلعطاعاط للنءات5 71و, 7.

 9427. 27ءزم- عل - لأم خطا 8عاعع 8عم - عا-

 طمدعتو ظعم "سقم ظاع 0اطسخما 1ظ1- 11عمعطت
.24 .144 ,11 

 9428. 27عءزم-عل-لتم ةطان عا 810]طجحت-

 سصعل [ظعم 11هابجسصمت عل] اظ1-81ءطقخح ن1 171, 0
0 ,1711 .444 

 9429. 7عزم-عل-لآم ئانان ظعاع» 810]جق1:2-

 عل ىعم 81053 ظعم ظفذعاص ظا- 8ةعاصتأ (ةلح

 عا-كةضاطن) ظاح[ عصصلفمت ظل-]آءةةطغصاأ 111, 7
.0 .154 .144 .103 .7 .423 .184 .48 ,11 

.289 .275 ,971 .633 
 9430. 7ءزم-عل-لآ1م ثطدت'ا[هلطا ؟ةلطل-عدت-

 2ءازرر-عا هلكفان 1034

 181[هزجهس عل زظا-؟0صمرت كزطأ ظا- ا[دددأ 11و
.00 ,197 .442 

 98398. 37عزم-ءاأذعدط ؟. "فلآ عد
 اذا ظعم تطحن عل.

 9399. 7ءاص-عل-للم 111, 8.

 9400. 2عزم-علحلأم 197, 180. 2

 9401. 7عزم-علح لأم ئطاث'ا هطاططقع فلجسعل

 طعم ةطسصعل ظعم ؟خطل-عا-ادأنأ ظدطعح كطعلا 182-

 20ادع101 (7-18عاآل17) 11, 539-540. 17,1.

171, 320. 711, 
 01. #7ءم-عل- لم ىطرمعل ظعم فلطسعل 35-185 ءمانزأ.

 9402. 2ةزم-عل-للم ىطاث "ةطةقلاوط اد
 [مدعتم ظعصم 8دمدم 5201-85 80-طنسوةإا 111

218 

 9403. 2علنم - عل - لدم "ةطل- عا - طؤمأاأ ظعم
 تاجمدعل ظ31-1ءاعاعكأ 17, 4

 و404. 2عءعام- عل-لتم "فطل-عل-لةنس [8عم
 ىلأ ظا-د0ئ01] كاف مطعتات 17و 173. 7971, 9.
 9403. 7عءام-علحلتم "؟خطل-عءا-عطمم] 8عم

 31هابدصصت عل ظعم سددت ظاحفعطعتت آلآ,

 94006. 7عاد-علحلام "ةطل-عا-ز عططقع عم

 ةابتنعل 111, 8.

 9407. 27عام - عل- لأص "فطل - عا - هز 8عم

 "مط ل-عرم-ملجسحم (ةل. ظعم ةطل-عع-عملجتسمل) 2عم

 فاجعل اذا - ةططقلأ ا - [؟طقم»عزأ 81- 110130-

 لعدأ , ماعم ةلطص 6طقمتمست للعادتتك آو 375. 11و

371 .203 .52 39 .68 ,177 .445 ,111 .243 
 3068. 422. 440. "11و 667.

 9408. 7ءزم-علح لأم "فةطل- ع-دتجتمس طعم
 "قة ل-عم-عدلجسدنم عم ةلجرد عل 8عم دمحم عمد

 طةحنل ظا-ةططقمأ 11, 411. 533. 17. 0
 27, 292. 3271و 287. 362. "11و. 082.2 0

 9409. 72عام عل-لتص "فطل-عمددطتس ظعص

 31ةلجرسات ل طا -"فخندأ الو

 9410. 7عزم-عل- لو ةطل-ععسدتطجتمد 8عمج

 ءعمماعت ثاجصتعل ]11و 8

 9411. 7عزم-عل- لأم فطل- عمد حاجسمسم 8عم

 فابسصتعل (هل. ظعص 81هاججصننعل) ظعص فلك ظا-

 كمصعتلا ظا- ة[نوس 11, 35. 421. 111, 94
 9412. 7عزس-علح ل1 'ةلاطل-عع-عوطسدم عم

 ملجردعل 5-85 عءاطقتت , مناجم آ1طص 8115لع ل1 ءانتك

 1, 159. 271. ]آر 457. 111, 198. 249. 4.
 11, 116. 294. 557. 3871و 4

 ؟خات0ةل-



 7 ءام-علحللم

 5350 ظل-طتحةمأ 11-181 ةفزان 11, 609. 111, 0.

.9 .698 ,711 

 9438. 7ءزم-عل-لآم ةطات'اطودعتم "فات ظعم

 [[هدعتنم ظ1-1[هدتوزا] آو, 7.

 9439. عزم - عل - لزص لممعتل ظعص طظوطع

 ةزرعزااط 5ءعملع] الآكو

 و440. 7عءزم-علح لزم 1ك ةعزس 8 عد [كهأ1نطم عطت

 اظا- 11151 آ, 150. 159. 182. 258. 294 اند.

 338. 417. 480. 11و 89. 91. 179. 219.

.2 .231 .214 ,111 .491 .450 .596 .352 

2106 210 202 1757 .117,120 .030 6287 

 277 طذوؤ. 304. 405. 472. 520. 571. 585. "7و

 159. 400 انذؤ. 437. 457.513. 535. 551. 44.

200 2252297 31927 127 :1/1 6277 

.43 .374 .317 .304 .286 
 و441. 27عزم-عل-لتم [[طقلتل طعم فطلدلاهلل

 ظا-فخعاطعاتت الو 358. 412. 413. آلكو 111

 5376 411 520: 7 نال نا 00

 و442. 7ءلم-عل-لأ3م ظا-]آكطمتم نك .٠ عال

 ءلحلام خا ظعاكع 8[هزطهصسدد عل [ظعسم 1810178111-

1260 
 و443. 7ءزم-عل-لآم 81-آعطسصزآ 871, 3.

2017 

 وك44/4. 2عام-عل-لآص 1ظا-آعهنعواتت 37و 5.

 وك45. 7عءنم-عل-لتم ائا-01هعطانأ 111, 43.

0 ,37 
 و446. 7ءزم- عل - لتم 81ةمدنس عم "كلتل0-

 6عزن-31:12311 7,

 و447. 7ءلص-عل- لتس 18[ةصدتل“ 181 - 1"عطاقخكا

 ظا- 1115 كزاطإ كمدال ةعز» 18-1 عطاقحتا 11, 5.

 111, 441. 595. 1987, 210. 224. 3771و 77. 7
0 15 2727 

 9ك(48. 7ءزم-عل-لزد خطت عاتلا "ةلطل-ءد-

 رمماجمتدم 8ع "هلأ 8عم 1[طقملقل 81- 1"ةضكلطن

1/07 

 9449. عزم - عل - للص 11هليبحسص عل

 فطلولاوط هد. هعم 1[هاججستع0 اظا - [لهمدقللاب

 ناعم 1عطدإلا طزسصعفاطلب لتعاتك 1119و 6

55 ,9771 
 0450. 7عءزم- ءل- لأ مى 1س

 ؟هلرل-ممدةزجاسمم 8ع قلأ 8عاتع, ناعم ]طق

 ءا<دتصأ لزذءاتك 1, 411. 417. 11و, 412. 41
2111111 111 :538 4827 

 18 عم

 76ز60-0-ل1 1215

 مملطجتسمس ظعم - ءاليمدعأزم اظظا- 1رتفلعأ آو 126.
 287. 291 طتؤ. 376. 416. 11, 7. 387. 389. 9.

.249 .211 .182 .180 .17 ,197 .508 .215 ,111 

561 15:1 . 13171 :2510-.5531--3351.2 277 251 

 562 اطاد. 650. 51, 194. 217 (تاأ 5طعتت5-عل-للم

 مرنم عزم - عل- لأم اععئاتتا). 272. 278.6 8.

9 ,1711 .457 .454 

 9431. 7ءزم-عل-لتم ذطت'اآوعدري فطل-عدت-

 مملجسمس اططم ةتيسصعل طاح 8دهعط ل801, ؟ان1ج0 1طن

 8عزعط لزعءات5 آو 239. 273. 497. 11و 0

 للف. 19, 185. 577. 387, 56. 318. 371, 2
 9482. 7ءزم- عل- لذم خططا [علطقتا [ةددمتل

 ىعم-عءازططمودعأزص 181-هدعلزمسأ ظا- لهازةصآ آو 8.

 111, 1062. 330. 71, 507 (انآ1 هز“. ةنفس م10 ةمس

 رو. 1مكزاتز5 كملأ قاطاتك !عععص لست ءقا)٠

 9433. عزم - عل - لذص تطل 8215 "صتقت"
 8مم ةطجرسعل ظعم "خلت ا؟-8هلعطتو ناعم ظدطح

 ةطفسات4ُ لتعءعاند5 11, 64. 299. 429. 650. 111,
0200 1972 1942 122227 4/5 :0125 :000 523 

 (نطأ مععمعفست 11هاجهستص عل عا اكذط - ةامزو

 1ءعئات). 377. 459. 473. 7و 287. 328. 7.

 421. 535.541. 650. 0 .203 .265 .2447 ,١71

2 .648 ,7711 .517 
 9434. 7معءزم-عل-ل1م خانات 815 0مدون 8عم
 31ها2 هع 1[انص-عاس دخلا 1, 410. 418. 419. 11و

 72. 75. 243. 265. 111,9. 132. 460. 87و
0 .189 .110 .71" .519 .448 .352 .330 

 9435. 7عزم-عل-لآ1م ثطائ'اطجطودوص ؟خلأ 1ظا-

 31هسوتاا , ؟نلعم اكاح 130111 عا 1ص ةكاطعتلءاد ءاح

 ؟هيتمطتوتو لتعات5 197. 0.

 و4830. اكد - 5عوجوتل ىظدطع دطعتأ 7عام-علح

 لاو ثطائاجهكدم "ءةخلآ 5عم 81هزبمست 2:0 ]ا

1011717 1 3012010 

 160. 211. 216 ط]5ؤ. 217. 295. 298. 5384.

 509. 11, 12 اعلم 13. 15. 16. 26. 195.

7 .363 .320 .304 .208 .230 .199 .197 

 404. 408. 409. 445. 449. 589. 111وص 222

.392 .382 .379 .375 .371 .169 .108 

 421. 439. 4146. 447. 452. 453. ا4د4. 8

.278.311 .276 .218 .168 :70 ,117 .519 

 ل ا ا ال علل ل ل نا

114155172230660 :15180 1707 111 

 43. 491. 7711و 559. 640. 743. 5.

 9437. 7ءزم-عل-لآ1م كطتن'ااجدددم خلا ظعم



 7]ئ1-ع0-ل1

 218. 230. 473. 587. 597. 605. 17و 68. 9.

 194. 196. 247. 390. 432. 515. 7و, 327. 4

 طلو. 882. 526. 606. 650. 71و. 110. 15.

.395 .370 .352 .344 .300 .203 .183 

.9 .902 .886 .382 ,75711 
 9465. عام - عءل- لزم الهطجف 8عم "ةطلح

 ءادممم 11 1, 414. 17, 39.
 9400. 7عءزم-عل- لأم (هل. 8ظعلم-عل-ل1م) خط
 الوطجوجت 7ةلعمسو ل ظعم 11هل]ججمدست عل ظعص ةلجس عل

 طاف مدؤستت 8ا-11ئدرت 5. ظا]آعةطنتا 1ك, 211. 2
 2906.2 408: 417. 4714. 504:١ الو 0-0

 5ال7. 611. 111, 8. 9. 403. 428. 490. 17و
.373 .(7) 365 .224 .203 .150 .28 .19 .5 

 432. 512. 533. 530. 552. ٠و 39. 218: 0:

 327. 345. 461. "71و 785. 79. 207. 209.

 240.7711آ, 836.
 9467. عزم ءا-حآاعملطخأ ذلجرمعل ظعم 810-

 ارمسصتص عل 1ظا-8دزونا 71و

 9408. معزم ءاحصص عدطقتاعط قانا دلطل 110-

 اروس عل ظعم ةطا]عةئتس (هل. ظعم خطأ 8ءاكس)

 .8-1هلياعذلا ؟1-[كطمةسعممستا آو 228. 252. 4

 350. 371. 11, 273. 282. 396. 430. 610. 17و

 295:7 107 ت54 ازال 11 154

 9469. علمعا) ممقاضد 111, 2.

 9470. 81ه1131 معءعزتعاع آكلو
 01 1[هططحسسعل [ظعمز خسعدااهط 2تعاععلع.

 9471. 27ءززذُز .١ خطا 1كهاجفلع 1طةطتسص عام

111 

 9472. 1]3]]76 ؟. ثطن'ا]لعقمزس "ةاطل-عض

 مولجسوم ظعم [ةاقلع

 9/473. 1طص-ع22ءززةز153 19, 4

 9474. 1اطم-ععجعاكت 5. 1طص 2عاكت-علد لأم عال.

 ةطعرر5-عل-لتم ةطاك فطلواادط 810جم ند عل 8

001 

 9475. 7عاكأ - عل - لأم فطلع ءا - هلقتمت عل.

 7ء]ن-عل-لأو ه5. 7عزم-عل-لآد ىاطاث ج30

 ؟هلتل-ءا- تاماس 8عم "قانل-ءا-] عقلك.

 9470. 7عءاكت-علحلآ1م ثطتث 8عاع» فطل-عا-
 ىعططتل) 185-ةدععكا 111, 8.

 9477. 7ءاكت-عل-لأص د. 7عزم-عل-لآم ىاناث

 310هزجحرد مت عل "فةاططل-عءا- هاعاسصت ظعم "ةلطل-عءا-] عة

 عم فةطلودلادط 1ظ81-1هدلدتتا آك, 364. 11,
 283. 433. 548. 600. 111, 623. 624. آلا", 5.

 57, 627. 630. 971, 4تان. 1711, 2

1216 7610-60-10 

 203. 37, 437. 470. 51و 91 (نطأ ه3

 دمم لاتكأم هنلتمع اععجتصااتك). 124. 373. 6.

 9451. جعزص - عل - لآد 110ه]طجوسن>7 عل 8عم

 فطسعل ظ؟ظا-ةكطوذتتا 8ا- 115 111, 2

 9452. عزم - عل- ل1 11هزجهسصصعل 8عم

 تطأ 8عاعع ظعم فلل -ءا-]آعذلت» (21. ظدمدص) 1
 ظفعأ, ؟مانلعم 1انم-عودءضتتت لتعاسك لل, 240. 111

.666 ,7711 .381 ,17 .506 
 9453. 7ءزم-عل-ل13م 181هلججمدست عل 18عصحعاح

 طممودم اظا-01ز5رتأ عا-خجطعس , ة؟ناناك0 ]طم ىنوهبلا

 لزءادك 111,

 د454. 7عزم- ءل- لآم 181هازبحصر>7>ع0 ظعم

 ةلهزطجحسست عل ظا- 1011 آو,

 9455. 27عءعزم- ءل- لثم 181هزبجتستا7 ع0 5عم

 ةلماجوسدت عل 1-1 عماتلعطت آو 9

 9450. 7عءزنم-عل-لآم 5. معتم - عا ةطتلتم 5.

 ةزعمس-علح لم 11هاطججسصت عل 8عص 13 - عل - لأم

 8مم كملت ظا- 8[همقحت ظا - 5500801 51 - 81و51
 اناتلعم فةطل- عم- موحثك للءانتك آر, 150.

 467. 480. آلآ, 87. 296. 321. 466. 552. 9.

 111, 10. 83. 140. 193. 216. 487. 17و 17

 84. 85. 253. 369. 492. 544. "7و 259.

 5501 509. 17101294: 171017007 351611١3205

051 

 9457. 7ءزدح ملح لأم 81[هزجوسد ص علعكطخط عم

 31هابويسص ص عل ظا- "عمفس , ؟ن1عم 7ءزمآأ 1ءاعاتأ

 ل1ءاند 111, 59

 9458. 7عزم-عل-لتم صدع ظعم '؟قطل-عرعل

 مدلجسمم ظاحخععلا] 11, 62. 01. 711,

 9459. عزم- عل - لتم *0صقمع ظعم قطا'ا-

 طمع ظا-[كمذصا 111, 500.

 9400. 7مزمحعلح لأم "0رصمع ظعم 7410 عم

 8علع ىعم 5250 11-181هنتولا] 7و 54
 و401. 7عزم-عل-لآص 8للطصستس 197.

 ب462. عزم - عل- لأم 55050 ظعم 1طةطاس
 اتا-همدفتس 8ا-11ءاذصعات 197, 1064. 1711,

 ب403. معزم-علح لأم كانا كدتل كام "طم
 رجعم 810هاجحصتمص عل ظعم طقسا 81 - خاطقن 18|-

 ا11ةرأ 7و 09.

 ةكاك4. 2ءم-عل-لتم 5عتزذ ظعم 1[8هلطجومن-

 ندعل عا-ال[دلحإزا ظاحل1ةسلتما 1, 171.188. 8.

 241. 349 ااآو. 375. 578. 406. 443. 4

 501. 11و 50. 183. 211. 250. 254. 383.

04 .107 .50 .70 ,111 .632 .580 .443 .430 



 1طن 7111+

 9494. 7601ج عز ظعص عال" 2. خطت فاتل-

 هالقط 7مهادعزر' ظعت 8ءاكللت“

 9495. 1طص - عججمادعتس 7. 5طتطقلت - عل- لكم

 تان لون“ ىطسعل ىعم 1طةطتمت.

 9490. 27م1 عترت اظل - 1هلععم لع 0. كطتطقط-

 ةعل-لآم ةلطصسعل ظعص 810]جهتناتت عل.

 9497. ك0واول' ظعص خةعو 111, 282 11
.728 

 9498. تول ظعص 8هجوذم 1آ1و 2

 9499. 2و[هر' ظعص 180ل2عزا آو 176 (72).

 195 (7). 7و. 84. 171-507 5810:

 9500. 2مطعز» 8عرد فاطاختل اخ - [20ةك1

77 
 9501. ضتمطعت» طعن لدم 111, 8.

 9502. 72مهطعتا" ظعح خطت ةولاصسل |-81ه2عصت

6 ,37 197,50 .282 
 9503. 1طن 2هطعت» 7, 374. ,١71 كالل.

 9504. 72مطتخ ءا ]اطص 7هطت7 2. ةطتتنا لذ

 #هاطل' كا تاتا هلك 101ج قلت 0

 9505. الطص ”يوطتخ ه. 1طص 7هطقن"

 31 عراكذسص كانل-عءاددح ءاتلك

111 

 مطدت .١

 9500. 1لانص واتت 11و 7

 9507. 1)3]20 "2. ةىطات'ا]اعقعترد آلتكلأ عض

 410 لاول

 9508. كوططما”> "001 ام. كط عرس ءهل-لاتم 810-

 اجود عمل ظعص "خلطل-عرت هلت

 9509. فات 3و5 فاطل-ءعم-ةطسخس 8 عد

 "كسنست ظ8لط-ططقلناتا 11, 591. ل4. 615. 711
0027 

 01 ةطن 7/ةنكم

 1٠)703-7آ

 9510. ثلطت 72ه" "فلآ 11, 514. 511, 1

 95112 فطن ةه"5 8-01 111,

 9512. 70م وداعر“ آو 05. ن9. 2عرزو 590.

 9518. اانص 2نئاذلع .٠١ قلت 10ج كيسا عن

 [1دعوم ظعصم [طسةطتمت.

 2 ءاكك- ع ل-ل10

 9478. 7ء]ء1- عل- لزص كلااث 0

 "فادل-عا- دامت ظعم ؟ةطل-ءا-اةلجتل ا8ا-آعهتر' تح
 مقصأ ظا- نورت , ؟هلعم آطص تطآ'اهعاطقت لت ءادتك
 1, 351. 11, 28. ة4. 48. 249. 111, 181. 71و

.7 ,7711 .(7) 254 
 و479. 27ءاموزأ آلر 160. 9711, 059.

 9480. 7عصععم] .١ 122-عل-لآم 'ةخطل-عا-

 "د21 طعم "فلآ

 9481. 7ءملدتكات ( 7عمل65]0د[7) ال. 4طن

 'ذا1 80هودعلنم 8ظعم الدطجف

 9482. 7عسزذما .٠١ '122-عل-ل1م خطأ! عاطقتل

 (جا. ىادنتاسع ةلكر 1انتتطتصسص - ءا ؟122-عل-لتم

 ؟ةارل-ءا-عططقلت ظعم 1طعةلطتت - ءا ك5طتطقا»

 ءل-لتد 81هلجسسات0ل ظعم خلجتت عل.

 9483. 27ءرتاععدارت حان. 8عل"- عل - لآن خطرت

 '"مارلوللاوط 11هزيمصت عءل ظعحم 8عاطقلأا“

 9ك4قشا4. 7عرءمز اا ]و 7

 9485. ماا عدامتل 19[, ةو6. - كهعمتل

,11 

 9وك4ةا. 21 مز ةكهعاط (1. 2ةصر هتك عاط ةء 2ةصضح

 لانجدط) ظعم ختلجسصعل عا-]آءعطاش0 11, 117. "11و
054 

 9487. ]1طن 2ص هككعتط ا. ثان ىخ]جست عل

 ورد عزل ظعدم 1011

 9488. لادد» 717550 111, 4

 ن4ضو. لطم 73730 اظا-خخةز عد 111, 246

 9490. 717301 .٠ خطت ]ذايقلع 1طتةطتسل عدن

 كال
 9491. 1ادصم-ع2 231 7, 90

 9492. لطم 7مهاحتلك ؟. 8[هلجحست ١ عل 8عرضد

600 

 94983. 7وهادعتل1 .٠ ةطدن ظعلع 81ه]جهرتتتت تل

 8عم-عا]روعورت - ءا خان "خصلات (ةل. ؟08081)

 ةليرسعل ظعص 81[هزيجس لت عل - ما 7عزص-0-لل

 قادتنا ةططقع ىطسعل ظعص ثابت ل.
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