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 قاناثآ !ة[وأ]و هن دنع هلله الان م”العالل لاق ن0 11 , لهل 5020101[: 60676 اننانوأ. 008101161 للت100-
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 طعوعؤوأتو يناناط مهاتعم همصاتسعوأ مددام ل4ئ1108, 1نطعأ ةوند ؟ةوتمطع ةآ مدنعأف هطع
 . وعر وات هدتطاسم ةللسماعهمع,  ىءصقدم ةادوهدع طلع زان

 1.3115 هذآ 2عمور كنت متطتل هنأ 4 يتم0 ك ةزصتلع 915 ةننأ انت ه5أانطط 011631. 16و10 (ةر2-

 طمادسم 13! ةيصتعسمت 5) دودو هععم 22 عدن م" هنعاو“ 2) ققا» 0, 11. 50100118 , 6002 500805 1012 584

 ةدمصت كمطز 1 ماتمصع ءأ ةصععمان د لتسع ءووع نءعسغتسم. . .1ءدؤمد الآه طقسصت لعطص ءزاتق ةعط9انتم وع

 0 1ءعداسمر ةطقاوطعام ععط 1 20هطتلتووستم , ء؟ م1هعدادسأ تهزم 2 ط0 6طاتق 0

 هع كر مرمممتاتسو هلأ 18ةند ءا طوصعلتعمأر كك ءةزاددواتع ةدطتللاهع 6 همءاتقر .ونانت ؟ةطفانااو ؟0ذ5-

 وزستق 4 تنعم 60 ءمصاتسعتأان1, 110 6ع هاتف 10 م:263191 , 01100 , ونتنت من0 عطأع»“ ["201435هدق *

 همععمس لهأ , ؟ءطغس ءةمنع» لعوم2لعممغ ةص عمم معطلتو ععطع1]2هىتنمر يناتصت ةأعأ مفزرةذناو , 7ع

 يراعدأ مجساتمع ةصوتنتو!1هطنوو  عأ ءه9عمأ طع متستو ةسقتفأوأ ؟عطاتق هط طمع ةععتسمءادغم ة]1ةاطققم

 «ع) م0 هزننولا 1. هع درذملا 6006121 116

 ة) ؟هطد هل كيرش سل الآ ملأ ال ممصتستك !ه66 ةدسأر ننقمم ةويتطوسلمتس هدأ نأر هأ 0س مم# ذه ة6ءامكدس

 انكم داتصأ م05112. 2 ةدأ 320162 ةاتطزءءااناظ ءالان2112110815 , انا مرق 6056ه جسم هوأ 1 10 ةانذنص

 دمدهتم ممسمتءاسم مدا ذص (00. (0. ننن هنتاع زخصتاعك ةطفعتألأا 0 ن1[. لع طمع ةايتاتعأستدع عوق 8وعإت

.4 ,204 .5 .11 .1 0 0 

 3 ا هدأ 01571105 , 01/01 01/115 71070700118 017101 0/5[4 0ع , تقع 53]جااتك لانظ ع اناقتك عاتكال بدت و 7. ©,

 70010 3001, 1.1. م. 210: ديسكحل فينم "لو هيسنل فنيوش - -- ما الف ةطلقم م. 0

 اهرساكأ باسحأا 0 اهرباكأ باسنإو 1.11: ٠ 222غ: لصتنم مكيسنو ىبستح مكبستح نأ

 ,ىيسن,

 ه) ©هيس !ءءاتئدصع ؟ةءعراد فمصفؤتعتسأ 0. عأ 1, 16 انكات 5 بايسأ , ق1 ؟تسوءاتأد 518016681, 3 طوستسم#

 اتافرع دو زانصوسهأان“ , هك. ن0. 11:

 <) 0176 يتذع 06 اتقان جو 06 ذم 1201:1ههنو لتكءرراتسف دمماانت عمال, 5, 2 , 110
 ل 1



 تيس 8 بنع

 رعمصعلسا عون ذص عم 77عام آ[طصم-1- طئطتمت , هدمصتق وانعم اةطاغورو دعوات نتقع مععاتسعمأا ه0
 رمعنسم هماطمعمدجطتمسس , ة6]0ءاتو مستلاتف 20 ءوصن 200:ةطعشاتو ١ "اكن معموءءنأسق ةانتص ذه ©

 معو يدهد مععواوعلأ , ءأ ةطقعالاتا 70065 8 هرمز أ. 4 2 سسام رصعو ه "ءانونتو ةءةوطعوموت

 ج0ل16ه ةذص لمع < 6 ىهتنأ (8ظصتق) , عا هط دستاتم 50664 تلق (03ع0). ظأ ةصقعسموأ طبع !!طصاتصت

 71 للون 1]هي١7 7:0: ]هع هلع 0077" عأمر 221:0111714621201:6 20112116772 7"عا7"62420201:.٠ 12 ءده طتصع

 انطختسم مانسضتنم ”ع0ل08ه1 ءمعدسم 1ةعلع ةانه 2ث ءأ ةصصتصعاب هط ءطهلطانقر ؟ةاتلك ءأ ناتحع انانزانع

 معصعتتو رماد ةاتطأ. 10عع م"هزجع 20636 ءاأ ةصصتنلار 12 60 3526122 262010 تأ 20 ءانتط 2ع

 60117 ْ 1 0٠

 ةدودمملا فلالا باب

 ىئنوكسبالا. :طمهو: ةليينلا 8. ةنلموملا* نون هرخآ .فاكلا مضو.

 ىنوينبالا..  ةليهملا. 2. ةليهملا لادلا» ْ 5.

 يسيل ام هلم ا قلم كاسم نبع

 0  ةبا. 8:6 نيمونع 0. 8. ةدحوبب هبا. ةظانلك ط٠ 81 وأ ماتا يبلع اا

 01. ةمعو ةط وألا. بس نواس. .0(  68 1). دواس

 ىراقالا. تلق. 40691 ه2 0. 66 ْ

 ىرجالا. ا ارلا. 2. ةليهبلا ارلا,  رجألا برذ , انطأ 511 26116 50زاتأناخق , 16[(26 117120- ها

11 

 0 10 . مك 2ك ناقنجأ» 00 26006 06 2. ناكنجأ. 1 ناكنحا.

 ىرجآلل.  ارلا. ' 2. ةلبهملا ارلا

 نئمدالا. ل ليحا ركب وبا. 128طهطقطأر تكاقاسن اص 1[ةايصفتس علل كرم. م. 148 : ندب ارسل ىبأآ

 ديحا  ىنئايارتسالا. 0. ىنذابارتسالا, س هيلا. 0. ها 2. ةءودع 8ع 8. هبز وهل ؟ةءةنص

 1؟عازز هرج عمم , 56892536 ؟101عادبت ىلع

 60) 69 اهرخأ 6 اهّلوأ رص ةعوتسم اتم هقدو مما معملمم 006غ ظورصموماو]مدأت ماتم, يدصسم ةزطأ ةكروص0ءدسأ

 هدئاسم ؟هءدست ايليعأ  ..انيلفغأ أ اهلوأ.
 نر 11. ه.: (0دجهدأ 8ودك صف يتتليدمتم ءمصاتسءدغر ونمم4 ةنطأ لتمماتءءدأ ءأ ص هتعورععسي معدل. 1 ةصعضلانم

 16 باسنالا ملع ممهانس8 20 لتمءنماتسمك .هعاطملمددم ر يدمع هدصصفعقت ءانسم ؟ععابت 0ئ5ةسفصتس ةانلتم هليوم

 مداتمسع داتسأ ءمدزاتسءادع. 626210( جأقر نأ لحصت 76150 22010111, 601261631 ءانتص 1120111006+



 كنس 18 ٠ د

 ئمرذالا. د ةيكفملا 2. ةيكعيلا لائكلاأ ا ةيذا. 0. هند. ةواوسض 5هزدانسك طنع

 معوات ععصاتسو تعععع موتا , هعممدزاه [ةضاتسم ةدصم ةقعاتقاق ةءماعسأتم ءا همعواععأو [طصم-[-ةاطتعت

 مرجع ءاتمسع نادت طمع 200346: دباب ىف ركذيسو. ةدودبم ريغ ةحوتفم ةزمهب وه امنأ تلق.

 014, ةصقعو ةطص  ىمرذالا.

 ىنيذالا. دة حاعملا ال :يجحاعيلا لاذلا,. ىنسحلا. 516 عءاتونص (0. عا 0. ب هونيذأ.

 .١:18 نونيذأ , 2816. ْ

 ىناخ نيذالا 1ص مج عدملج طسزاتق همستستق هط0عةردطتو (/. همصقوتسمغ ءادبسص هل. عا 8., ءا

 رمعواتسسمس مانصعأو ةصقتمع» طمع مملم ة03ءلطأأ ىناَخريذالا. اا ودع غةصعال 267 طفلا عت-

 مواتمدعمم دع ىرموةيروم 2-67 06هقغ ةءعجترراسسمم ءقأن ىئاخريذالا. الاوسح لتدءمات5و ؟ نطاق دم

 (هلتعأ ة05هتصاسس وؤ : ءارلا نوكسو ءايلأ مضب. 11ةعنع 2020لمدد همممداانسع 1. 0811 :

 صعب : ُّ 6 : 5 غخيتحكتلا مضو ةيكعميلا لاذلا سكت , يدوم ةنصع كمطتو 9652 1؟ةءانو قا. آد آب. 660857.

 ةرمم ان راعصطب و م. 62, ةهتماسس هوا: ةحوتفم وأوو ةنكاس ايو ةيجعملا لاذلا رسكب ناخويذاأ»

 ىنهرالا. ب 201. م). (ةوصزاناسس 6 ىناذازالا ةزطع نطأم هرصتقنا: 5هزسانادق. 18686 وأ ذه

 هرصصتطسو 0000. 1طصم-4-1(طنع: ناهبصأ ىرق نم ةيرق ىهو ناذازأ ىلا,

 ىراوذارالا, 2. ىمراوذازالا. ب ىم راوذازأ 2. ىمراوذازأ (ةنص6م نم). انامسوتانع ق1. قطانا#
 م. ةو,.وعيتطءدلانمد م226ءارأأ نينحوتفم وأوو ذخمكاعم لاذو ةرمهلاب راوذازأ»

 يونا م 1 1 ىسصر و )01 الا...  ىضرفلا ,هاقلا نبع. 2. يضصقلا ,داقلا نيع ,, بقاع س زذسأ. ©: ناموونع

 1060 ةسأ- ىسرملا , (0. ©[ 2., 26نانع 2ع 8., ىنيسرملا , ءا هماع نستلعس» ظمأ عصا

 , نيسرملا موراتا ةمععتعو , عا طمع طمسصتسع 50ز ناتانو ةصاعمعاومابو عقل ص هطط عد ذانسأو مى ءعرمأ 8

 [0م1هقذع ططتصاتق ه0أانطت ز ىيسرم 1ءوتاس» عاتقطل 26265. هيمو ]لهما ل. [[ةطتعطأر 1.

 م. ازكي, ب ىهننا. 26و20عمومدع ءاتقس ص (ن.ر 3206و 7620 ةص آلو ١

 ىنورغالا.  ةيجعيلا. 8. ةيجعيلا نيغلا١ ع ئاخب. ١ 01[2ةوزططاسم 717: «لتلتدد6' اراختب ر ل

 وملعع 1[طصم-!-ةاطتع ىراخب 03806. ل (دعاعمنس 50]نأئاتك اهصد طلعو قتتمصت طط118 و 20-

 . 0 . < .٠ ص 5 .٠ ّح * .

 ادرج هعواءنأر دمصمتسه ءاهأا158 ىنوزغالا , ىنودغالا ها ىنوزغالا و قانق6 هصتسنه ؟عممهأن

 داتم 1وعم مدعسصم»ةأ,  عوععو ةعماتمسع ةساسسم 016عم»عر هعمل 20  هيصعسس .10عبص عدو

 معاممءدلم , يمل (ةنصعم اهنص طتعر ننفتص ذص ىنوذغالا , هطوومووهغ 1طصم»ا+خاطتق



 هيلع 0

 ىفأز ولالا. 1 ىرمووقر ندم ءأ- ةيوؤم#6 ممهلع ءلئاسسم عقأ ىناروُلألا. (ه0عع 118 ةءتطعلع سطع

 نأ ه 8هزابأتم ؟هعالسم ءقأ. ١ (ةعاععسسما عك. ةسكقنم له ىنازولألا.ب

 ةيرمالا, لع نمأ. م). 02مزأاناسصسح .هددتكفاتتط (ظمصت : ءاتوتنم طا 0 3 اة طعم أم ه6

 طقطعأ : ماج نم نطب ماكج نب مارح نب معاطبلا وهو رمالا ىلا 5 ىرمالا:

 لا - ىوصاو. 118 16«ععطلتط» 6556 ءمصطق*سمسةتا 0. 66 2. 110عءاتن" ةتقعلال 6

 : 8هزادأتاتق هيا ىومأ مركم هدوم طقطعمق تعطتو همصتسعر هانت ةطقحتم 0356 ممامتأ آطصسم»

 1-ةاطتم (10ع قدك 1ههدص ءءاتت هيطزوءاسس).  (ءماع ةطسلق مم عام هلع ةءتطلا ب مهضعبو

 اراصتتخا ومأ اهيبسيب 1

 ىتحابالا. زو مععام نات ن116 (/. ع[ ]). ب ىهتنا لعقوأ ءاتحصم ةص ان. عا 8٠

 1 ىضابالا.  زيمكاعم. (. :ةيكاعيلا و 2816.

 جبالا. )0 ىحبالا و م1216, ب »0 ريقنملا ذم كضوم. ه1,06-1ه:52 168 ربيغتملا» ١

 ئدباللا. آل هلأ“ 11 0. حبا :

 ىهيهاربالأ (. مدتساتق "6عأغ ىئىميهربالا ,دتغ 0200 عولسعأأا 6 ءدتاتتطدص ج0110عولانطت ذأ. تح

 م04. رم) ."١1 نابحلا. له دس (00. هطوءاتتتسم ةعتمأم , 1158 ؟ةصعات انأ 1ةوت م0ةه1 زابضلا و

 نأ 012616 50]نأتاق. لب 20و[ زابخلا ةوادق 2. ةصقعملاأ ىورفلاو ننتم01 56ءاع 5ع طفطورو لمععأ

 1طصم1١-خلطتع. سد ميعاربا. 816 ءءاع ن0 © ٠

 ىدربالا. سس لادو. 60. انأ 3. لادلاو. - 1 ةماتطت هب ضم رض ىذوبالا.

 ىهسيربالأ, ب نيسلاو. 0هقأآ6[1 1. ل ةقورعبلا. 0. فورعملا.

 ىقنيربالا. ابل. 1. ةلحوملا ابلا. د ةنيوبأ» (ن, هنيربأو 61 "69عو هالط ط6

 مووزعمسسس , يتدطصواتقس ةعوطعو ةدعررع 204مصغ مدصعأو, مءءاتدف ةوتطتاد» ةصلاخ. سم

 ءزدسسملت ه قعوطوو ةةعررم ةنطواتلسصأا ى (نط06 قنيربأ همامصل. ' 04. طب 6 ظمأ. هر ا.+

 201. نو لام ط0أ. هو اوك 20أ. 6و اك طمأك. رم, هأ 5507 67“. كم هانعر 1. ل١٠ ٌُْ 33

 ىربالا.  مدفلاف..١ 0. ,متغلاو , دان 2.

 ىراربالا. 37106 ذمه هه ىرازبلا

 ىلبالا ةلبا. 60. هلبأ  هدحرملا ابلا متقو. ةطانا# مط. #8 ابلاو ةزيهلا مضي: 3770 ابلأ
 هسنأاتأ6انع ذم آل.



 ا عم

 ئوانبالا. ع سوواظ. ١ 6: 68 2. سواظ. بس آس طوع هدمتتسام مانتسو هددتوتا :5هزاناتاتق , هع ةصس

 [ءورتس 1طدم-ا-خنطتس 1هءدصت 0603 زج 201 6عممد عاتتقم

 قذوبالا؛ 1يبعددك طع 8وزستسم ةطصم-!-ةنطتعس معواعستا همممععاتهدعمج , يدهع ةلصانا معاق

 ريعغ 20 هدرماادادسص 0ع ىئتيبالا. . الادصم يبس ةوصت' ةصعصقأق اه ىديبالا لتدءتقدوغ هب روهشملاو

 ,ىدربالا ىفدصلا ديوس نب سنوي نب ليحأ , 38 ىذوبالا 760 ماتاواتق عانت عمم ؟ططاتمت كد

 ©« ةو5دءأغر ظفتع وآظو عربه ان مص عدم 2001016 1آطصم-ا-ذيطنعغ: وه سنوي نب كيحا اذه نعل

 واولاب عيحبملاو رخالا نم فيحاصت,ايفدحاو ةلمهملا لادلاو ارلاب ىدربألا ىف روكذملا ْ
 ةلميملا لادلاو. :؛

 ىرهبالا. ب راجكتزم عكدمع عوصدعفس 1ءءاتممعمس 0161 ييوونع (, طه 2. !ءولاطس» اعتز.

 04 ةمكد هل ىناولا»

 ىرايبالا. ل ةيتحتلاوم“ ©. ةيتحتلاق. ارصم. 67 َرَعَْلا
 ىبالا. اسع ةبأ. 0 7 ب 826085 ىبالا ذه هواه | 5601 ءةرداا تانج ظمععع : رسكب ىنايبالا

 ىرلا لامع. ىم نإ ايبا ىلا نون َفلالا دعبو ةزييلا. 564 ةؤصع لسسالم سم6 0 تل

 1ممعرمقاا ١ هد ل دسم 0عقوغ ذص مءاتودتم 6004. , 5ع يسم ءانقص ةمانل 1طصم-ا-خاطتم

 . مانت 2011 16عوأاتت» , 761 51ج هيت تلق © ىهنتا 101 ةانطأ 20151 ماقم

 ئندتشنالا. ل نفشتا. 2. نشا.
 ىنافقتالا. ل باراف. 2. باراق:

 ىبرانالا. ب براثا. ظقطاملك م. 1 ععرز طتخ تان 211 ات1 و

 رتل م 0 ن1 ظ
 ظفالا. 6. بالا. - مبالك- 60. جبالاك

 ىرشعانتالا. 126 ءوسقتم و ءانع طقصع ظممصقسم ةطصم0#ط6أ 50زانأأاقق , 056751 م0ةقانتنتأ 11 ذم

 5و1 7 م. ةكء اء خل. هذ 5671 67. كم 1.1. 428. ىهتنا- 26 010[0-

 يدع اج (ن., 560 ة0عوأغ ا آل .

 ئمذجالا. - مجالا. 0. مذجا. ب ةلماع .8ذ6 266062. 0. ةلماسو انك 8: :

 ئطايتحالا. 000 تأ ظنع ةجممددت هع 1طسم-!1- خنظتعو ةانصغ لعونمتأ, هانت اةصتعاج 0ع
 5 َه 6 ,

 صمستستم هرتوتسع هتطتا معقم  ىزمع لمطتم لمعاسمم ءوغ هط ةصطستألاا 0 ؟ةمصهع 1111 ؟؟مطغ

 طاح قره طع هنمع لسطنم هذوهتظع دك هرمرمءا]هءاة مدع تاغآ جدت عاتق, انك 'ةوا34 آ1طصم-!- خطت

 ماس 650621165 اهب ريتشأ خبسنلا هلم ,. ج15 100 طم 1. 0118ان*, اهب فرع. 1ع , طق 281101* ى

 هنيدنظعدغ ةريش ذم طمع نن(هو 16م« ]وهم , 1, 11. ». 808: مبسنو هتويشو ةبقلو لك مساؤ:



 هد 00 هين

 قجورحالا. 1لدصع ؟هندسص .16ءاتدصقمم هدوم همدكعسمقسأ 0. أ 8و ةأ ذم 1[طدوم-!-خاطنعأب هانم

 ْ لزوعماع ه05هترماسس 1ءوئات» ءارلا مضي. ب يورحأ» 0 جورخأ»

 ىنيبسحالا آم ةسع ءهةصااسلت 200316 1طصم-!- خغطتع: بابش ىب ةبقع وف نيبسحا نأ لاغبو

 ىبلكلا 1١[ نبا] ىبا نع بيبح ىبا كلذ لاق رعاشلا معيض نب ريمث ىب رمث با.

 ئيبصحالا. اس 8ةلدحوصمو. 0. ةلحويببو. - نيبصحأالام 0. ةزدع ةعاتعر ةأوانغ 118 ا00ه06 ,

 . يتم دماقعع صعوامدت , 1آطصم-ل-ةنطت» , نت ةصقاتمع» لمطلاتق طقعتعأ ةطاق» نيبصخا أ

 .يبصخا. س 201.6) ( جدهحالا. 80) نأ1115 هددتق1356 ؟10عااد نيس 11115 قط 1طصسم-!1ءختطتعم

 ج00115 هذا تصاتعوألم. 3هتطزا ةدناعا» دكبحأ نب سابعلا ىسيع وبا ةبسنلا هذبب روهشملا

 يلا و 6« يتتطسق ؟ةعتلو ءاظعتاتع طمصعم ىديبحأالا 6ق6مءدلتتست 6556 هذلأو لك

 ىسمحلالا. 40016 1طد4-1-0اطت#: ىفو -- ةعيبر نب ةعيبط نب سمحأ وه سمحأ نأ ليقو
 0 امنا نب ثوغلا نب سمحاأ نميلا. ْ ١

 ىفالحالا. 4006 هع ةآطصسمءا-ةلطنسم : نيبيطملا فلح ىف ركذ مهل شيرق ىف فالحالا ىلا

 6 فيقُت ليبق دحا ىلا. 04. 17671. ظشءدن. ةط فلح أ ةه باط,

 ىرابخاالا. علامات مموغ طقصع ؟هءعرص 2, ةمو6218 ةيكاعيلاب, بس 2ووؤ طوع هةرزشساس 86-

 يانأأانا" ةزدان0 1طا1-20- خا طتساتطج : خلا ةبسنلا هبشي مسأ !ذه ىردخأ و, 01186 لات16 310 014

 8مز ناتنسو. 1[ءواععت طمع دماهنعع ةص طمأتف ؟ءداتت ةانطز هءانق.

 ىتكيسخاالا.  ةينانحتلا. 0. ةينحتلا.
 ىهيمخالا. 1سماءوحتسم 06 طقع خبسن 1آطط١0 1ءللطتعس «ةجتطنلسس هكون ظرعوالم 01.

 ةخيسنخالا بس سنخالا. 1طد4-1-20غطتع فيرش نب سنخالا. .. ؟10ءاان» 112 نع 10عدط 6356, انت

 7060001781115 وأ ذةط ىسنخالا. ا

 , كليه الا تب ةيوغمم . ةيرايداعم+ ليقع 30, ىليقع,

 ىعردالا. بس ىبأ. ظاتونم 182. ططلطاتق 56016 نبع

 ىمردالا. ب كلم. 0. كلام. آه 2. كلم ىب ةصتووتستإ قل. بعام. ) ىمودالا, 101

 ص 1طصم-!-ةغطنت (00, 2006ه: ميمو  واوو ةليهم لأد ةزيهلا كعب ء[ ءاعماات» طمصعم مبىلا

 كسكسلا نب موذالا» ْ ١

 ,ىسيردالا ب كلج ىلا 686 269110 يدعمان# م50 هيلا بستنيلا دج ىلأو ءأ ههمععمأتءو ذم

 طمع هرم ”ععاتزتأم

 ىوفدالا. س دللي. ©. ةدلبأ, طتفأ مهلنم لتوانصوادعمع ةدلب اوفدأ



 هدب 9 مدس

 نيميالاب 1ع 0050. ©, ج11 نوح مجقطلات : ذه أع !1نعهق , 20521 ماتت قو سونا ل مسيو 01

 : 06 طوع غبشن [ءابسونسولا قردءوم#. م. 143+ ١

 نيميدالا 07 ميدالا, 0 لسع عا عنا نأ

 ئنرذلالا' ك0 ىهتنا“ 12683[ نابفونع ذص 0٠

 ىعرذالا. ب تاعرذأ» ةووسبلسو 4طساك ص. من ةوطعسلسسم ارلا عتفب 61, 5دعرت 1مل وو»ب

 1. 11. م. 125. 1كاندصب 2. موو! .!رلا يسكب ةصقوتلا .حتفقبو.

 مهر قلوس نكلا نأ. 6 ةولامع عوأ 768 ةعمتمأتو ممم مزق و 0 آطصم-١1 ةنطن#و ر يدع

 كاقكتسمات5 01 قمرذالا: ! 00

 ئنجنيرالا» ل نجكانبر 1. جابر

 ىجنيرالا. 0. ئتجلبرالا. مس ةرخالا. 0. هريخالا»

 ئناينترالا, ب ةيناقوفلا, 0. © 12. ةيقوفلا. ب ةيناتحتلا. 0, ةيتحتلا: ب اوتسا» 2. راوتسا,

 :ئناجترا لا. كنب زلال“ 06864 ةصاه. تس ناجنأ. 86 روعتم اظايزف دمضتستك ةمكتماتمدع هل ةطسلك
 م. ضرر . ة8[هدفغن ةطصم-اعفاطت#س ناغرأ انهلا لاقيو. نك ءاتقصن هةتاادااتتت 06 ىئناجرلا تل و:

 طمؤعع ءقمئاساابس له 8-5010. ةةويبئاسع: كبع اهنم نايج :لبع نم ةيرق ئلا ئنوجرالا.

 هللا. 2 1106 ه0 ةعوسبف 2116 ءدرمتأ. لع ىنايبالا , كم ينم داتزتالم ؟1لنطتامف ر عه طق عتامع ان

 ؟ةةعئابصما 18م عرجدأ 35غ ر ءةقلعمم هآط ءولتفافق ر طمتطخ 710131.
 و١

 ىءاجرالا. 0. ىياحرالا.. 23: ىناخرالا. .ل عبو. 2. دعب.

 يىلييدر 01 ب 201. 2) ةزمهلا ميضب. 4 قطا لهن“ 014, طوس ءتقلت م. "زمر, ةعومنع 3116 آ0-

 طدطت ((00. هأطقسانو , هاكعمأ 8 ةزمهلا حدغب , 0 زوااتم ةادع كنطاو معءاع هع طقطعأ.

 ىبناتسرالا. سه نوكسف. ©. نوكسلافو د مععاتسق . 710ءاادع ب ةءايقبلاو , 8.. مزعو ةهمل0»ع

 ةيناتلا ةريهلا. ١ ((ةءاعتمم ناتسدرأ , .همعيسلمسج بعدن 6ءموص درجات [راعصط#م من 02 , معوصسسم

 هموم قات: لادا رسكو نوكسلا مق جتفلاب»

 ىتتابكزرالا» سزضلت. ((.رصنر أ انآ طاتصع ماتأم 6ءاع. قزع عدنصت 1[طط0م-]1-هخطنعر ءأ ءاقعا

 مماعقأ نع 8. ' 2ءةعاممعو ةمتطت ةملعأ رضتلا  تاناه كد ا

 نئنانكتنزرالا. تاا01.-5): ط0. !يدوودع كعودصأ تلق 68 ئبيننإ و860١ هزنرتهءاسدع ةلقادسأ نين 0

 0[ عرتانسم ناحْنَر 9 هووع قمصعمت2ع نطعطصو ع قعاط1“ سن00[ ع ناكشررأ و ءهمصوأوأ هع اةمطسلأ»

 ١ ناس اد . ١

 ئنررالا::- ركب رايدب. 2انزاتعوست نعطوص ممانتتتق نزرأ 0-0 هطتاك مورسلا ' نزرأو ©
8 5 2 . 

: . 



 ديدعا 9 هانيدع

 !) يدفن ميزا ه0, ظوضوم رو, ذأ ةاناسرغ ر 6 قادققت مع[ لان ة0 ' مورا دالْبْوأأ 66 طالخا كرقانزرأ ةةمص
 ه0 ىمصعمستمسم "علما, ءأ 06 يده 010ل1 رسب نأ او ع[ تورت ! هزمت 16م  لتواتسف هتاف ذماعع

 ناعوسوتع طقصع نعطعس ذد آطععم 660 عم و نطأأ 7 ,ةسطقم ها قلم عمتحس م1 6طن

 17نمطو (كأدنه ه 5ةءطسلا ةدقأو انه 127:0. ( موت“. هه تناوب قمادعفا»# لل ةموو»01030): طقم
 ةانانأ : ينيمرأ ىخاوث و ريعأ نسم تناك ٠ ةنيصحا ذعلق ايل طالخ برق ةروهشم ةنيدم 086 ْ

 "1 ةيلطمرأ كذلب نم قرخلا تلم مورلأ ( تزرأو د ا ا كي
 ةم كرتشم و انتتط6ا3 مورلا نزرأ “86 اخ عمد 2," وهل ةفقدرتو» 20066 : اضيأأ نزرأد

 ,١ طالخ بف كلب. 1ةفراسأغ امداتسمهدتتو 60 جهتماحم ندم ل عهاظابجت ه1 ههدتماه م وجت لعام 0ل1-

 ةاتسومس عمل ءووع ةصاعم لسمرصات عرض نزرأ , 564 يسم [طصم-لءةغطش#  (نانوجي ةةوجتطت .80زان-

 ةتدف) ةسرماتهنأمع تاما طمطصتتع نزرأر ة«ةططومانع نمط ءدح 2ععانع 0 مورْلأ و 16 20 ةرعصمع-

 متقطمر, 560 20 ركب رايذ مه26مهغر, دمت ةالتسم عمت ءانانطت هنأ تاع تزرأ هذ ههنامد طق

 طقسا. 11 ل ما نات101عمح 51ه نتقدم ؟10عااتا , ءنلح 6 اطمح برق "نزرأ 28

 اووي سوؤر 06 6 نءطع ه2 ةموق و 00 20011 :«ريكب رايدب" غني جمأ "مونرو :باتبدالا ََك لاق

 توقاني لاق ابك :ةينيمرأ١ىم: اهنا ميحجصلاو كلذ لصحي .مل# ناكون هطا 21168 مومأف ع

 1طسد (طهلانلعدسم كتمت 1 ركب رايدب .نزرأر 6556 مورلا ,نزرا٠ ١ 111م عدتسم و 11. عب لنك 0 60٠

 ماهصعر هنع ةويتطتأاب هلاق_ اذك ركب رايد : لابعأ وسم نمو ما نب الق :ىلاقا سلا .خبست قلافقلاو

 ,بيشاكلا نيدجنلا ,دامتع فيلات ةيقوجلنبلا :زيرانشا ىف تيارو :(ه5: فص لعل ئينابعيسلا
 عيمجو نادلبلا بابك ىف ىرذإلبلا اركذوا ملعا :هللاو موزلا نزول ١ نحب هلق ىنلابقز ع ١١ ئينابهبصالا

 * هلاتم ام ةينيمرأ يوتق ىف ماسالا جونتكم دسم 1سم تكأذأ 1 04 2. 11و

 ١ هدو مات ومع تيطنق داقيلاق و ونوس لم 010 مامر[ 4 0 ا 2 ركام , زج 16وج71-

 ماتمدع نعطتو مورا نزرأ و, 266 ه6 دقو ًالقيلاق ل مورلا ١ نزرأ “نأ - - - ناكلخ ىبأ نع

 ةنداعألا ىع ىنغي امم ةريرجالا دالب ةلمجع عم اهيف مرشلا ملقت» ا 1عتانس ردد عدغ

 مورلا ززأ 8 كل ةريرجللا م6108 ورع الولنز ادع التم نادتس كب ر ايوب !نزيزرأ 8114 مورلا وزو ؟ 4

 يحتم ممماعأ ططما# م. ثكو 1طصمد[- خاتما 106نست ه0 ظالخ برق نزرا "ادا عملا و ممهعقءماتس

 بناتاننح © 51[ انطق مورثأ َن زرأ ؟ةعالع ةسصاواا عداد, يدودصصحلوم ح00 20 1 مانقتو طم 4

 لا عفا نمو 1 4 » 7م هدص مذ ١ ١

 «) 110هأه ةصادورفسمب قسم ةفنمستب 21: مورلا .دفالب ممم اذ ئييفزالا +!

 1 ١) هنع اوعتطو هس 717 ةمامطك الذم , ذه ةمقاا ودمنة نفاس لل طامآ]ج جدن 36: اظلنأ 1مم. هاله هناكو», عضوا

 ج36 ) :لنصخت مس 00 ”ةملعاةطماهر ههنا 111 ك1 131111 3 1

 3 فهلا 1م نطقت. اطعم ر يان ؟هءدت 50164 نأدلبلا حوت باثكو 06 10 يس 011 0 0 9

 ,#) القيلاق أ مورلأا نب وزرأ بريل هاجم 055 مطول 001 عانجس كا , الاه. ةانسعو 40 له اوتو

 مع 470067 5 18 1 را



 . 4حمام ١ دح606 0عدنويتع 4 7[ةومرتهامصيتمسس عاما ؛ مماسعتأا . 360 نمدع زاهي !سبععوأت

 عووع 710 يحابتس رب انفاق دبع 1 معلل16 قطبا ولدت. 1وعبو د ل 0ضهبآ. 1. 17 2. 00 نلت

 ةييضص ل : ئهو ركب ,رايد نيم نزرأ, ىلع لداعلا بكلاملا نسب ىنزاغ رفظملا كلينا يلوتسا»

 مورا نزرأ ريغ. ,, 110 ةذىتاسج !0عو ر هاك ركب رايدب , نزرأ ءقأ هةلعمص عدنقع طالخ برق .تزرأ

 ,  (ه1 مموعمو يلتصق لع طقع يجوع ا 10 جت ءءعررتقوع ةطان] د لونتسم) , ةليأ وأ 161

 تعطور .اةص قط مورلا نزرت و. نيدنس ةهط طالخب برق ؛ نزرأ و 0396588. . 03 ءوضانن4ل ءاتئهقو 20

 طاع 1وعدد مسوصمأ كبس لطسم ل- 4 طزعن مءممءطعسمتهددع ر ©2087“. ]ج. "15 مموستتطأت 3م

 قررالا» 0 ئررالأ» , طدجعزلتا ؛طمعمع, هدرتذداسم ذي 2... ا[همعأ ةطصم-!+للاطنم :  لوقي .مهضعبو

 ةزيهلا فذحب ىزولا.. 048. ذه زازولا» 1 ظ
 يدليامب الأ. 1م قمع اطانز ان 20 ةعيدعسأتو 1عودصلاس» زد 2.: هذف ف اينتلا 5010 مل

 .ابوب فلأو ةليهم :نيسو ,نوكسلا مكث 3 .حدغلاب, دنباسرأ نادلبلا رصتخم ىف لاق دقو ةيسنلا

 .عماج ىف اهطيضو (7) ىأ وربه نبيو اهنيب .ةيرق, ةلمهم لادو خنكاس نوسنو ةجوتفم .ةدحوم

 [1. يلذك]: هكلذذ لوصالا 50 طقعع 50هز سانابمم 62 طقطومو ةييعاو موس, ةرجمسأع ةصا عال عمال

 ئدوفوالا...با هلا دو... 0. 10 ل نوح ةينيمزك ا 0. هنيمرك«.. 2. ةنيمركو

 نمقرالا: 0. ىنيقرالا... ب بيرل. 0, زيؤنعم ب مقارالا. 12. مقرالا. ى 1 طمع طابلاتق هةردااانأت

 كلل 1طصم-ا1- ة1طنع:_ةدننك ىننم نطب - - .نامعنلا نب [1+ مقرالا ] مرقالا ىلا ةبسن اضيأ ىو ,

 ناتم0 معواععلا 50] نأ 13٠

 :ئيانمرالا, ٠ نك لطم 0طملل: هلم لم ةادصعر 1.1. ص. 1
 ىتفرالا# ع نمرالا. “ 00 نم نسمرألا. ..ظانعتس ذه ةءفطقطو ةسوانعلام» 1ءونااتع: ىبه نمرالا دالب
 مورلا نم ةفئاط, 860 طقم :ءزدهلعمم انطوت 31101011216 .طط 25135: 7 عةمتعاتع . ءداتسأ1 314 قطانأكم

 ماا ىقرالا كالي :مهدالبلا لاقيو مورلا .ىم“ ةفئاط مه 1 هد نيا

 ىنتنموالاو. (. هرصتقتد و عا 2001115 ماتطعأتق تتم عا 220 تقم 8601 طق, اذن طنا

 2. 11. ست 'نهتنأ 2ءقوأ ندموانع انت (ن»

 ىومرالا, - ناجييرذا. 0. ناجايرزأ»

 ىنيورالا»  ةينّيمرا ١ 2: ةَئيْمْرأ١ ظ
 ئيوبترالا: ت'ئلاعش هللا مبخر." لمفأاةتمأ 0: 66 8اس "انيتط). "6سم 16ه دمصسعم ظمد

 يلا ءغ كنطزادصاو» لع هم 1هودهأتع م0516, 076726 مدمءاتسس [10عاانع ةقغلمضانعطأتت

 نوعي عقود (ةرتسم ةنواعطط#ع. م. 62) طنع همصقعتمع:أ نونلا  نوكسو هيناثو. حلوا -متفب هءيوبنرأ

 ىرقا نم" عفزلا لاح ىف ةبوفصم اهو ةفيفخ .ةحوتفم ايو اولا نووكسو ةداجونلا ؛ابلا مضو
 بع 1111121 8 2019 41011 0 ا 0 2 / ١



 تيتا 19 بسم

 ةزيه اريغب لاقيو هيقفلا ئنشكلا ىب كيحمو ىءاسكلا ربق اهبإن ىرلا. 136ج :2هزع عوغاتاتغ

 2. 67 ذم 7006 هب وسكر [مدو قون 'ةطعاتؤلو ؟عرطقر 20 026 78097026 50 اهأنانق , انأ "1ء2أ 1طصمع

 41-1طنم طقعع ةاماتأ: 1.١[ ىروباسينلا ] ىروباسيت مكاكلا خيرات ىف اهتايار ةبسنلا هذ لاف

 روباسين ىرق ضعب ىلا اهنأ ىنظف. النا[ 1وتانع 2112 0ع ةداندو 3ةدص'ةصعمقاف ةيوتقرا مم

 مدعم ا[هنووطاتسعم طقطتتودع ؟10عاس*, نانسنط نان00 همطتغام عادتك نأم طلع 0 نأتنسما ةطاع»

 طعضوأ ص 0ظعوصتعم 1[ةنفوظتسس عمت. 11063 يبق 1626 ءهغ موعضع فتطنآ هنا ظوع ةغئتست ءةاتأانات ر

 نيتدعع متع لسطتأم ويندتط 1لعضم 10ءاتق ةزعصت1 1 ءءااتع, لع نانم تكآهكتمتاتق طع. 6ءمع“. طع

 ة1طص (طقلا: هل. لع ةلمسعر "16 1. رم, ثويز ةءوجعصا13 !عواتشأان» : ذي موشي 6 ض0 ىنوتو

 يلا ورلا ىرق نم يرق

 ىاورالا: )0 ئتاورالا»

 ىهاجزالا. + ءاجزأ. 86 كتوم 6. ه2. ةطدلك م. 68 ةمطقط# ةنتءافهاماع هللعتا ةزاجرأ ,
 360 هع همطقومت هما [آططمءآ- ة غطتغل أ دوهداتعهدنانست (001ءانصم 1ةوا1صم 016 6018 عدعلانق قا,

 ئدرالا 3 5000 8زو 0. (200113535 ؟0ءهلتطاتم) هأ 2, 156 ذخ كم0. هل- 06612  توننتت هقان اهطبع

 ةدص ةهلئاوعتو ةمعورش.  (ةعاععسمج صمصعأ آطظمعا!ءلاطتع : ىف نأ معويا ب ىناعبسلا دعس وبا

 عينجلا'امثا:اكلاذك- سيو كرألا .(1. اهلكل) مهلكل لاقي :اهيلا .بستي ليئابق هد ترعلإ
 بكلم نب تبن :ىب ثوبخلل ىب دزالا::ئلا -نوبيسني. 04. ءانددم ةلح:ىدسالا . اس كلم. 0.66 1)ء

 انكلام. 9 ١

 ىقرزالا. ث ةكم ييرات بحاص. ةةالم-41076-1 ءولبا وهو قلعالا قجلا ىللا ةيسنلا هذه
 ىكبلا ئناسغتلا نئقرزالا قرزالا نب ةباقنع ىد ديلولا نيب لمكام ني ليحاأ كديكم

 ةكم رابخا بانك بحانم: دييحا نب هللا :كلنع نبا دبحم :ديلولا وبا هليفحوم (4 11ه

 دل 0. 1[!ةىعا, 1.11. م. 151 نانت 0*2 ىللا دبع نيا ةمهدتطنغ ميركلا كبع ىبأو 6+ ادعس

 ععوسأد» 0: 11ةءطعلمأ ةنخ ه7. 1 معم].

 ىناكر ,زالا ب س01. 2). ه4 ىنايكر زالأ م2هغ4غ: لطصمدا-هخاطتم : .ىنايكررالا ْئَف محلا ديلا ف

 فيحكصت امهيدحا نأ كش الو ىازلا ىلع ارلا ميدقتب.. م 3

 ىمزالا. لس فاريسب. 12. زاريشب. - نامربم. 81612. , 560 ءانهصت 0, تننيح

 ىوانرالا. هج ةزانرإ... وكم, 6ههود. ةحعل ,ةنواعدط#ب طب ا[ ةوانرأ ]ب .ةدابرإ لاققيو ب - قانزأ- 06

 ) ءازوصم ف طتتا؟ :ج.. لذ ْ :
] 

 قرشز ل 5-00 بيذعهتنلا بحاصت' 1 11 وأاتا م فر الآ ديحأ دبا نمر دم وبأع

 , 150. ةطص تاظدلا ١ هع 06 ةلمسع 1:1. م. نعم ةطناط كس. 1لهد1.1, 01 548. 1071

 نطملكو, 1. ظن م. 479. 11ةسملعم تردون. (0ه/. رج, 40, 6: كلك همطامأ ع اهلاوي. بح
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 »ّ كا _ 15 ها ممم

 ةئاوع. (. ذبأ اوع. سل بيلذلا هوا ماءطومتسمم ذأاع همهعافم ةغ0 183508068819 ركب وبل
 ,ىلع نب دكيحا... ب ىلاعت .هللا ديحر. 10ةانظأ ص 8, 0. كك

 ىرابسالا.. 1ع دف ةماتل 1ر1 دب م. 08: ناهفصأ, ةنيدم ىج ا نم ةيوققو و كرا رابسأ

 [1. سيدر ابسا ]1 سيرابسأ ايل لاقيو. 1106و هج طءئووشمرت ؟ممصصو ممصصعات ]ولت عانسم ءووع ل3 عاتتتم

 ىطابسالا. بج ئسيعمر 06 سيع. : .

 نتكيبنابنساللا[: تت باجل 18:١ باجبسا. دن ئباجايبسالا: 12: ئباجبسالا:

 ىذبسالا, س ليقو.* 2096 اطقصع ؟0ععجت 0. هتهلع ةصفعتلا ةيرق. ىلا و ننم0 طقع ةععألتووع ات

 ١ هومز ههطو# داسأاسم (:00.-041621 ) طمع نأ 20031 26ععووجع هوا, ب اهدبع. 136 16ءاتم 0015

 8: هع[ طرتو»ل- خا طتعو عوعامأ ةوغلا 860 01 66 0. د5 لل. 'اهدنعإ ل مموقأا 0, انوقو 560 2.

 خموق , ([11001 1381611811 538164 » ادا ماتس أنو 3مرئاطل أع ر 6مدز ءعاابدمم طمعق03 هع»أةطق "لح

 0114. 1 آه -! ها طقعم" ل15 ن1 نويذيسالا انتل 20267 70516501:182 كبز نب هللا لبع

 مراد نب هللا دكبع نبأ 0 نمع همصتستو عمر وأتم , وزكع 622, 5176: 12158 ,  ةمانعب 50ز أناس

 ةعوتسلم 156م موونأه أر ىراتةدتلو أب ع طمصبتمع ذتبسأ, نانو 4قعهطوق تء”ءهو ةنوصتم

 ,, , ظعوسصأو «[ان0010116 هع 2629160 بسأو _©20 , 68 نورت نم انتم 11هدحعات ناك بسأ 6

 وع للعم ليبسأ © مع 1 ةعمتس 0 نك 00. 17تا] عمو و 212/4. 12 جورمتع 2 »و, جبأ172)

 - عوؤ مرح مموزتقت , ع 20عاممدع ةط ةوهعمم .ءيت كنلاخ لسعاسس  ظلتأم ١ لص طقع عدتوت نعطع

 616 كير 0 هلأ قيبغ ةعلعمم ةعتودع ةردانلت 1طتم-!- اطتعتم 1ةعالسعم  [هدهعمد 2016م طرف

 نعطتو ةلتطت عدماعو ينانهعقلكأ. ((2عاعرتتقم ءامانت تن دج 76 عسصف 2 ةمووعيبس "عا عمصع يصح

 كوأنف ؟دنووم ؟1لعاسع. 15. ظقطع , ىود»خمان ع كوع كل ومدفق ءاعوتد (هةاهنع , أ. 11.0. 2206 ها.

 : ىناتسالا. سه ءاتلاف.. 4 ءاقلاو٠

 ىذابارتتسالا ...ةناييارتسا...: 0, .نابرتسا,,:. .لطصوب)-لاطنع : اننلا .نيجد أر ارخأ اعلا هيف 5 نسال كقو
 ,!رههشا !ذه نأ الإ. .فاياراتسا نولوقيف ارلاو. :ةضمصع 1ونص كاقسم ,فطيبلك صب 821 مموب مهو-

 ةمعدتتم ةمصتطتأ : رهشأ ءانركد فذ اه نأ هلأ. مءوعاعمعو لمءع6 قطبا ةءءيصلبس وعادات, كرتشم

 ممستساتهطلسمح هووع ةزمهلا حعتفب. ْ كيس ماو ش

 يريدادغتسالا. 82. ىزيدادغتشالا. - نيسلا. ١ 3. نينثلا. ل ةيجعملا. 2. نييجعملا. ب
 : , ةزيدادغتسا. 0. (نأ 8. ه4 77.) هزيذادغتسا» ار مفعل 1عءانمد6و طنع ص 2. هطاقع

 > اهم. ؟ةلووق 6 تمت نامغتسص ننلم بطعن 27 0 هيي 00-7

 قيتسلا] /3 لاوتسالا ,* 220 مس 0 ةعيتواسس دق اوتسأ 5 5 1 1 +

 20516 ها 8ءمدصلسمج لطم ةلطشس ت واتس ان أ نص  ظانفسسف 0
 10131٠ 6ع 00 2 اظعم -“ نوتونن ,ةاكللو 17 اع بببضفلا م11 عززت مخ 0أل 110



 يفاح سال أ, سا ىانكسا +: : 0. فقيحيشا»
 م ع - 7 نا ؛ /

 ىذابادسالا. آس موون.“ تل 10ؤمؤ# ةلئاانتت 6و ىنكآبانسألا مادام 600164 10121 و

 وعل ةةظوفام طمدج قاع ل60 هما كس 2م 9 .ةرامغ' اانعتتو انكيرخ مقلب ٠ نشا "هلتوا
 نب >2

 ةمكاع نيسلا مد مهنأ لأ -  كسا. زانق ك0 ةرتزتم ماس 6 طلمص عم 8 ءعونودض ناب

 (1. ع. ةعققلعتتم , هتيلانع 7ممبع) يسمعتسم ةءعععمأو ذم -طمع_ هماتفءتام طجغصم»د أو طمشتسم

 همرسر»هوز15 ةانصغر ةغيصر» ل" هوت ةطب [طصم-1- ةئطتعم , ينيمسناه 50]نأنمر ءالعداا ثابت ر اص اآنعاكم

 وو (ءموةرصطتعو ماعصتسن يبعر 560 دجمرم ةعصتع رب ماخودتسا) هه تاببأ ٠ ١

 ىنشورسالا هدر ةلوا.. ( 5 ومهما. سب ىنيشلا ٠ 16 ةوأ 31 (ن. عا ]). بس ورعب 1قانهق اذن 37

 هزل عيحبصأ هدهديعدمب ةءعامأتهدمعتم . ليشورسأ و هعنقتم ةعتانع ذم 80ز داتا .ةانغ0عدصأمب ,2ل4 د35

 . يعلتطتاو هام 1س لطسم: 1-لا طتعم اةصعص .ةانمس ةطانلك !عوتددو ؟10ءابج ةنشورسا... 1710.2: ©

 ىدعسالا. دس للا ةةيح. 1665 الا 11 نب عا 1. تح ©2616 كل يل 6«

 16ر18 م: * 0 2

 ئنذقسالا. سم ةيخاعملاو. 1( يلع لا لأكل. 50 0 0501 ١

 ىنيارفسالا, ب ارلاو. 0. ةلمهملا ارلاؤ. لس ومه. (0. ةزمه ل ىهتنا. 106 ء[ت هس ذم نإ 1

 كان نرغسالا 3-3 منربقجسا ىلا. 8268و[ ءانقسج ص ان, ءأ 2. , [ةونع 5وز اناا 120 1711

 10عاس, . نعماسم امصدعج هع آطصمد1-ىلاطتمور ةبيلتعوال 10ه يوسع جنرغسأ 556 ةهماط ءيلانستو

 نسفسسالا.: تس سفشا. ١ 1طدم:40-1طذ»: سبيس اهل لاقي
 قجرفسالا. ل جئقسا: ١ 1ظدم-1- اطلع: خنبس اهل لاقي.

 ىنتابذيفسالا..س ناهبصا. 20. ناهفصا. ١

 ئىناقنبفسال أ. هزو مهواوأ 0 هع ©, ل ةليبملا؛ 1 قوأ ونا10006 1م ((. عا 1: فاقلا, +05 ١

 72 طفصفم ؟هععاط :ةلقعاللا 0: هرخآ ىف قرخالا نوتلاوو ن3100 518 مد ةمزسأتم 5
 هقأز وزصف 0نطأ16 [ةدطعات ةهنأمقلأ ئرخأ نونو»٠ 7 ْ

 ىنراكسالا. - عيراكسا# 12. نراكس 1 1 90 ١
71 

 او و 0 عب
 ا ديتُحلا ىنب فاكسأ. " 05. 5801 2. 1 ص . 897: .ةفكيمالا الا ' ىلاو»
 0طوءهترتسم قا طمع 2001[ةسصعطأانتت ,١ 4 ةمزاتم لمطعمت وقعا ييحسوتسمدج ل أ

 ىهتنأ 20 هلم[ ةاتاطأم 7 تاتا دعس ملت 0 هام طاقم خاطتمس. 6 ., 04
1 

 لتأ1 ؟ةعقلتظ اتق , ةعمتطلا ةفكسألا. ؟هاادنأو 0211101 , ةقكسألا 1 كب 01# 6١١



 دلل و ىلا

 ىدنكلكسالا. س نيفئاكلا. 1283. فاكلا. س ناتساخاط». . 0. .نانساكاط...تن ل 0. سوس

 خلبو. < لكيتيكلكسا 0 دتكلكس (ن1ك. ههمتأ. 06 ىدنكلكسلا,.

 ىناردنكسأ. 18 ةمطاسق 15و 35 وندم طمع ةيبشن معقم .1طصمءاعفتطتعر دسم هام 010

 مومو: 5هزدانانم' ' هلام 5 اينيب 'اةداماجلا كازاب' الجاف "ىلع ةةيرنق' 1 ةلزدتكسالا
 اخاسرف: رقع !ةلمخ (ىارعلا فلسا نيبو. 57 طم 1. متعضم#ةاانع ةدماكلا و 56 6ادم لاسم

 قطناأ» 1 عود ان مداطبلا ةدغاق. لا صمم أدع ءانوس ةض ىدماكلا , نلت [ةطصعال طماطاتق "ععأع

 " نماجلا ةوضماسفت ظ51 0 كاتم 10عو طنو مومطنم 1هودتادع نم ةايمحو بلح ىبب ةيرقو

 ةيردنكسا ايمسأ ماسشلا ضم ةيردتكشا ةضاعمت وتدع لسطتامر نادتص طع !ةععسللس 314

 ةنورنكسأ و ينقع ناو 0قطع ا اووخوا و. - 867:0: 0لهوو. ١ 11هطح  ةؤدح غمتأ ةتاسق ,

 ع ةانحسص ةطسلك جن و هوو ممدحعم هلضع ةعاتع. ةعتطتكم ' ' ةكمصمرأ طتقأ طمعا 2 م0666 عصان

 طبق مدتاو لتر مودم ةعمتط عنكم ةانتددءأر 6ع 'ذلا اهنسا دز ةمرمونتووءا ةاتعاوأ.

 201:6. هنا سلسمم ل ىهلسالاب نايدط ننحسم ؛ءاتولتف طخ (ن. 165101 هأات1 و ق1 0

 وتلمس هن 80زانلتو ووقع هدتدكدضم من16 ذه ط. طنع هءويمصتتم : !ةودمعع: ىلا ىهلسالا
 ( 01 بج :ىلاو دزالا "نه ةلينق ليفخاك ماسأ,

 ةنليعامسالا, ا قوه رل). ' ©ةوزءاناسما 04 ةيليعاسألا , يدم ةص ىرموومأ هل ظهلرهق# هصتوحدمح
 هوأر ءهعداوأ أةهنمعم 1 [طصم-[- ةخغطتلا ©0011.

 ىتدتمسالا. - نوكسلاو عتفلاو نوكسلاو. 0. نوكسلاق 5 2 رتل

 ت0 ل ةيناشكلا. 816 5هعاع (ن, عا ا

 ئراوس اوليمالا هق] لرؤشلالا كناراؤسأ» ©. زاوسا 20 ىزاوتسا) نتا 5098 ةيراوسالاو 00: مددلو
 ةسفعم# ىطب , ءا ةطللعص م0556 باكصأ هءءالق# ىراوسالا.  .ىراوسالاو. 2 اوتاسالاو, سم

 [دنع هللا :قيضر.. ١ :82وةوغ ةص 0ع غ1 : ْش

 نئناوس كا ©0000 م0384 نىيسلا .ععومعم[68 نآاونسأ نئلأ عمن لعموطسع ذ ذم هصصتطاتع 0000: (0ةع-

 مرسم ذص ةعترجاتمدع  طسزانك ؛طمتستمنم قدس هصعسس عوج 7723556 , 1046 معوض ان هات هاجم 64 6556

 .ةنزمهلا مضير ءهدطعصقسأ ةطسو (نطقلا, "هل. لع ةادصعر 1. 1., طء بز ق4قطنلك. م. زلال... ىهتتنأ»

 2ءقدغ سموم ةص (ن, ٠

 ىديسالا. مم [رغصم+ 12. رغصم»

 ىطويسالا ب ب ثيلتت. 016[1أ135 اتوان5 اتزان ؟عجظأو نم ةنورجز ةهمانع ن6 جاتون 1نعو 112-

  عريمع قةيعوطتءوع ؟0عدلعو ممم !تطناح تطانت ممو5ع. 106م انقاتو معانات طخ ىرصبلا 6

 ىسنوتلا. 0156 520ز1 ((طولتقمر, 60:6 !1ةقءأر 11-1: م. 229, 0:1 تطعا. ذم ل. 17و

 11سسصطعما , كغ. ه4 هؤع ور 7. 145. ب ىهتنفأأ :لجعملا.أ ١ 1 ةوانطأ ءاتوست طه 0-1 10+



 دن و7 كن

 ىليبشالا. د ةيليبشا#-!8. ةليبتشا. رام اللاب 0 اسلي ع 10و نناوو
 ئتشالا.: نوكسلاف. ' 2. نوكسنلاو4 ' ا

 نك يي باقل 0. ىويدنبانشالا. بع ةريجباتشا» 0. هويدباعشإ: 21سم 1هءوضسس سمت

 دايدأ ذص "ءولمسع 1ةصفمدهسمر وننقغ 0ءداسسمأب ام هريد و مبدأ با قعدطوو ماعراتسومانع ةممتطاسأ

 ةوببد. 6 ؟هرصصو همسصتصتم ءاهاتعأ هط طلو ممدصتستطنق لسعات هك م. 112 »01. عا م.اام 20[ 2+

 12161 هع ةهءعممرمأ15 1 ها18118, اوت نابع د دم ميصتس ع "عاهأ,ر 015مه"عطاأع هر أ ةانطقأتأانأ ك قاتأ 5

 121 ةسلنست اةهدصعتم ةاططتمأ1 01161 لعوتستا ذ ا ىزيد و نأ 1 ىريدادغتسالا ١ ريدمأالا 8 ىريدناغفلا»
 ا و

 يتسوخاتشالا.. 0 :ر 2001115 ؟0ءهلتطاتو , ىتسوخاتشالا 6 201 سيكا: 8560 طاتتع ةه1-

 صاتمست , .نتدعسس مايوممأ آكطضم»ا-ةنطتما نئتيوحتمألا ععرتطءربأتق .ةاع88[1071و «ورنزتاتو

 وعمطمستست ذم مع طاسزاتق .ءهجتأتو ب ةطقفس .معةهعطسأ. , ((هرصنصأوب 9658 .ةلميم ب - واولاو ةنع :

 0511016 (. ةلمهم ةيقوفو واولاو , 6[ 2. ةيقوفو هلمهملا م3 ةيقوفو واولاو٠

 ىرنتشالا. . ريشالا. 0. رتشا. ب كلب... .40016 1سمو-] ةنظنعن تشيل اهل لاقيو. طمع. 660م
 - نة

 2 1771 ةرجطالب 1 608 : ريسيل ىهعلفإ هذومنب قاشسر ويضو ناديعو كنوانين ىسم خيحات نونشإ

 مسار ف انرشع دنواهن نيبو اهنيب. 12عام مهأعأ وسبب 1هوعرج ل سصت 6556 0 ىم و هنوبسي 710

 ايا 61: رغشيل+ من6 ريسيل. 0(( ءاعمدس رششا [ةسودقس 1م طمدتعسر ءاندصت ةزدانل 1طصم-!+

 ىاطتستسم ةيباتعباو وعام

 نيششالا. س يزئاشاء. 0. رتاقا»

 0 1 ديلا 2. 20011 كنقرمسب» ْ ١ ل

 نئعجشالا هي ثنو » هزم (.. ءا.ط. . 01. 8هيومدهو 0. آلاعقاققو اهئ لع 117 1 مظلل

 «0. 06 ةاوصعر 1. 1. طم ةءم ا

 ىنتعشالا. بس ثعشأالا. 1ط41-1-30طت" ثعشأ , نان00 1 20113 (6ااانل دان لل ناب 26م1

 قرعشالا. اك اخ ىو اش كس 7 مقأا/ا ةددشب نك شنيب 0. 1بخشاي: < 129. كاجكابشتو

 1طن طفل. 60. لع ةامضعر 1,1. رول عمنا هةطم' ةظعطقلل هنتعام11816 0 ابكشي , اح بيوع

 0 11 95 هك (ةهعاعحس زم طمع ةةزؤئاسلم 1ططم-1- ةلطنع هلع ةعميمعطأا# 3 5 نانا هلثل1558

 ىبا كلو نم وهو ىرعشالا ماكتملا ىرصبلا ليعبيسا نب ىلع نئسكلا ىَبأ 4 ٍيلاو

 . ىرعشالا ىسوم. 1196 ذا كرد ء6::627:2 هآ-ط 0 نا ةاتفأو3ؤ ةدطأ.

 ىباكشالا ب طمأك. ن). (ةماأغمانمل 0 7-5 ةابسل و 0 إ2ظ201163ظ 6642-1 ةظتعمانطق و هدفا

 ٠ ةهسيعم ذم 1طمم-1 4 غطتس 000, طن رععطنو : ىراضبلا باكشا ىلا غبسنلا لي ىباكسشالا مئاف.

 ىبركشالا» بازيكعيلا,« 0مناأغطصأ ((, هغ 2+



 دس 17 اح

 ,نييوهتشا لأ. ب سويشالا. ١ ((. .ةتصع ةعانع انا 8٠

 ىنومشالا. س نومشأ. 516 0004. هددصعق أ 1طدم-!-ةخ 1طن. 15 كدمظسو 10و ةهطتتع نونيشأ

 مووشأ (ممواعرتم» ةعترماتم ةطسا/ ولهم زد0قععر, رض. ارو طعاتما# عوا) طماتفو حاضط مويا

 ناسيلأ مويشا 01: شيرج مومشأ (06 قيتطانو ل3ومابادغ [[ةسصقلععت 30 2و. 781, ةسص. رض. 186)

 1 ةزوصتل ءةهن ا قانا 2ايام م6126 0 ىدحصلا وعل ةزودتطعوتت مانأم نط عدد

 يلوم واع قطسل. 3 ازذو ةزأاؤسسم  طصوالا كيعصاب. مهيد ءممسس ةىااسع قطبلك م. لاو آ.هطوع

 طيس هأدغر ةععصق 0 ىف موهشأ و ١ وعاوحتس اله ينمونع كاداتمسع همدلسمهأان ,

 لوم اولا ْن ىمشأ 0ع 1

 ىناذنانشالا. - أ ناتشالا' عموم ىلا. 1طم8113-1-0: نانسألا عضوم ةيسرافلاب هانعم نادنانشا,
 سس قا طمصمعال ع 7066 6 اتش , نان3ع ةزوصت7ءدأ هسعنعو طععطوتع 4ل/ههأغ لتعأةع و

 ونن1طانق انتم نع او 13932015 ؟ءواتطانتق و ةان618 1ةعطتتتت 2110126 م نأد و وكا136 >20طدتطتطالق 2094-

 ممونأم ةنئوصتظعءدأ !1وءانت ؟ءل 4 رد نيم 311110 "ءجمطتأانا. - 10 السللعمو م7544. 27

 هد للا 000 : ز

 ىهنشالا. 57 ءوأ ننم0 طلع 7 1 لانامس فعلم دعس بألا لاق

 1 ريغ يلا ىلع ىتتاشنالا 00 قاعده ا مصاطأ 11011 631 نا

 ىعيمسص عزل 0 المزن ءةمتامات 2001 هب داضلا نوُكسو ةزمهلا !تقب

 ىجهضالا. بم بيرصالا٠ ومع ةداقوم ع يعج اظاتدسص (. ه2ع1 رفعجب 1, ىقعج. س 1

 ردو متسع (004. (ن٠ طلع هرمون دم هوأ دم أ ن1 نمت 116115[86 و وتنال ”ةنصع لسطظتم ا

 بمص طقطو# ةنءاوم ص: سلدنالاب كلب ليصأ ىلإ ىآ برغلاب ةنيدم ةليصأ ىلا يليصألا

 ىسيليارطالا.. ع نيتدلب, , كانت 0. 4 2. ناتدلب,  ايعادجا. 0. «: 0. ايهيدحا. 7
 ىرهطالا - رهظالا. آطدم-[1- خطت“ 2ع 1 : 6 عمم رماقع دعوا وعقم !

 «ئدوبعالا, ب ىوبحالا...: 01 لصف ةقانو.. كس ؛فكشاكسلا.. : انهو, 0. 66 19. كاكسلا.

 .ىمجعالا» ب م01: 5). 7 ع»طو 090048. مجعالاو ىلاو و ينهع هعاصت9]2: :؟ةرتعاتاقوجع 95818 ه6

 ماتافطمس , هع يتموتع (. ر ءأ صاتصع عاف هع طقطعمع صانام.بب (بعناعا 8مز هانم ل19 ةعيتطعمع

 204111556 و 0066+: لطصم-!- 4طن 10عبوتم 3260+ 100-1 402 هاجتققانك 564 دعاس سيول عءلثلت

 دن ط1]101. ب نكعس. 0. دكيعس

 ىلودعالا. س هيناث. (/. ةيناث»

 ىريصعالا. س رصعا. الوتس 0. رصعالا. . 01, ذه ىئونغلا. ع هيلع, 816 56016 ةائانتست ه6
3 1 



 همس 18 ادب

 همالقعضممك 0, مغ اليا ت ندايع. ظانوس (/.' ناليغما بس 5-1 97 ىشمعالا. 1لظاتم ا ءحلاطتع :

 شيعإلا: ىلا ةيسبلا , عدج ١ ش

 ىقومعالا! ل .ىزؤيغالا +1 00 قوناعأ ّْ

 ئنوذغالا) ت ةمكاعملا نوكسو. 0.6 مكاعبلا نوكسو, س 61 ءرتاتتت 7106 01618 1 نوزخألا-

 ىنوزغ 301 نوزغأ ىلا. 11366 لعدم 000116 1 ن٠. 6 2 آم 1 0 «ةمتأاناا (و

 00116 اضيأا. 11 يانمون# كك لتءعأاو 3 ىنوزخالا٠ ا

 تام #0 ميهلاو. 0من )0

 ىهارقالا, مز ءاندس .(ب. ءا 2. 1 1ط1-20- خطت 3-9 لتووؤ6 200ت1 3 اغلا "5 نا عاب "عم

 كرنناو هددت تل سس 80 افلأو فلالا باب. 564 ةزدو كدطأو 6 كي ةمماجولا 6

 2214 ]ناس هسن 0 عممتطوءملت صوم ءاتحسص لتورهقتاتواطتم همه عم مورممأ

 ىساسقالا. س ساسقالا ىلا الحلل نانموتتع اح 0. © 2٠ , ةهممال عوز هع [ططم-1- ةطتع“

 َى ارصقالا. 09 ىتارصفالا. < 011 12, ارصرقأا. 26 اهلك طاتلانق همصنتلق ومترجم 01

 ,قفطتاك. 2. الم ' 7 ا

 ىسيعقالا. - سعفالا... 0. سعقا. +

 ىسديلفالا, ب باتك 0هيئاانا 0.,- سدتلقا. , 2. ديلقأ ا

 00 سس 206 ئلأ طودصعو ريم , 5ع1 هتطنا مموعاعمعوي .هأكفدأ (ن, تن اتم 00 0007

 000. هدصتأ ألن. آد آل نيل 1 ةونسق طمع م00 هانت | ءأاق# ع بل ذي لام شيلق! ريل

 ىفهتنأ نيلدنالا رغب علل

 ىنافكالا. - عيب ىلا. 0.04 8. عيبل.
 ىحاولالا. سس ط0[, 2) 5 لطصم-!-ةنطشتا 000. لتقوم ع 20011 نصت 3 فلالا تاج و 560 ارططقستت

 تعم" علت 0 ة هع ا طاناك 2 1 جحاولالا» 1مم قلع كنت 5 كلين
 12101 ا 015. اططظناك 11 ا ْ

 يىفناز ىنارولالا. بلا و راروللالا 0. :هلدتق !ةرناتعم ١ هانا 10561 1 5 ايا كا لل 136 زيمهنو

 ل 1 ئن ارولالا نادوع ةلسع لنطأم :65أ 6 [ةلكاسم 0 ؟هءاممفو معاتم#» زان35-

 ١ لمن م0ففتستل 6181155 م16 : ا 31من 1 ( 111

 قئسولالا: 1طن نامل“ منت 1 ةفاعصقا فدي 1361م. مع: ةزيبلا دمو ىسلالا اجانلا "نب اطديفو
 باوصلاب ماعا هللاو ماللا مضو.

 ىمايمالا سا رخآ. 0, رخآ ىف«
2270700000 1 111115 1 



 ىعمامالا. ب نط هزم يدفوسع 0. 86ه سنوع حومسفا هدا ينفل ةالعما وبر .ىكلل ب ذم
 ىتحابالا, تن ئهتنا.. 18268361 ن6 د ْ ٠

ٌ 

 ىمامالا: ب «فينحا نب ليل .. 816 .يدمود6 1ططم-1-هلااتلع و ليس نب فيخ -عوأ «لئاوملق ه0,

 ىرييدمالا. س.نوكسلاق: :2: نوكشلاو.. تس ةزيدما. :٠0 كزيدما» 8: ةزيد ماد
 ىلمالا. وص ماتيننا» 8 اهنا. : ْ '|

 ىنيرفاجتنالا: هيحس غينانتكات: 0 أ 1 ةيننحكتت»

 ىناذجنالاب 5-5 ناذجنأ. ١ 12 0وامو ذه اقءدنم ةملطأا نادت , ايتعدودع ةعترأتم ذطخ نتا

 دس 1ظتءطمملوددت بعدت, 2 هو, .1طدمو-ا-هخاطتع 20 روؤتلا :ىم عون هنأ لئينط نإ اجإ يدنطاتع ممم

 روزنلا ا ل 0 ل ءعءاسسض وأتم 000. ©. ذه طمع طيبزابف .ءهفرحتاسات 200غ: وو

 ىغي :رافجتالا د يف 151 3113 10 577 |ةدونل ىوفاجتلا » ادا 7ععاع .ططمصعأ

 1ط1١0-خ 1 طق

 2 ىقادنالا. ب نتقريس , 4للخ1ههءاعماطنعت اضيا قادنا 5 لاقي اهنم:نيخسرف ىلع ابرق اوزملو,

 ٠ ئادنالاءا1 0. ئتادنالا» الط

 ىذوخدنالا. - ىنخنلا. 0. ىذضخفلا. : 864 هل. ذه ىذخنلا:

 ىددنالا. ومب ٠ في ١ 50 2 بلا  ةةئانمت أ دأآدتأا , 260 ؟06قطظنل اص 12 000. هطد

 عمامتساتك ماعاد مداتنم 1مم لن 10عام ىذدتا. 10و11 هدصطعق 0116قاننا نأ «لن

 ىباردنالا. بس باردتإ. 1ططم-!: لاطتعم وام طقعع سالو 11 90 هونت“ باردنأ ارح

 (انا»ةانع تاو 82010 هزت : قاظاسا#» ةصق ةطقأانت و 11 ميد ةلاعتو طن عم»#) : مدعم

 وعم 1165 عطقزو [ةطأانتم ةباردنا»

 ىنثيمشنالا, ب مم. 7) ىراصنإلا.. قم سمي 0دطلأم , عدنيب 8266 ةبسن ه 0 كين

 هزار هعمأغ 069210 عةأانع ص هرصصتطسق 00ل16نطانق, 1طدم-1- خلاطتع : لعأ :نم ةعايجب مه راصنالا

 .معلص هللا لوسر مهترصنل ر اصنالا مهل ليق جرزخلاو سوالا ٍدالوأ نيم ةباكدمصلا نم .ةذيدملا

 اهذاخفأو يزود فالتخأ ىلع [*] ةرك مهمفو. . ْ

 ىءانصنالا. 0. ©[ 2. ىوابنسنإلا:  (ةعامرجتسب 4 2 0 010 ا عمرا ملال 651

 ىوانضنالا 68 انضنأ 14 ويننلعس ممعام ه6 طقطوأم  الادصت قف -ذدص' دمت لتدعماو لتعم !ءوعطم

 ند ©3556 خةبكاعملا 'ناضلاب. 864 زد 000. طقعع 000 وأب .ةطسم لها طن 00

 خيكاعملا داضلاب : ال يملا داصلاب انصنأ فيرا تالق 3
 ) يعم



 نئكاطنالا.. ب ,متفلاب: 0طتالثا 0: ١ 0هماعصسم وهمنسةسسم اسمح انس ئكاطتالا مودل ادد
 نيرو عاما 20 اتعطعمج ةيكاطتأ , 5ع انة ا اطنألا“ هل لاقي ليشمل ءاودلا ىلا

 .ىئسوطرطنالا ب :نيوطرطنا. 816 م8618 0. ©1110: ب ماشنلا 'نم ةدالب» ... 0. ايان 4.٠ ماشلاب كالي.

 ىناوالا. لس ةريشع. 118 مالا عوتماتسس ةدلأ ةص (. ر 56 8. م0916 0عاعأاق عقم.

 ىربوالا. س ابلا. ستان ١ 1 المل

 ىندوالاو بس نونلاو. 0. 2©ءائانق نونو. ب ةيرق. : 0دئأاتا انه 02 تع ومهما. 0 ةزمهلا»

 ىدوالا. بل تعم. 110: :اينعصم + سا نم: ١ 816 ءاتحتص ةطابم-1عهاطنم و. نم ةقا. ةلئامف ةطعمطمأ أب

 نئبروالا. آذ طسع طسزاتق هةزدتاعلا (. 2003+ ىهنتأاو 011001 هماظأند 016636 لت او 00007

 نأ [طاتم-1- كالتناا ' ءولتطرب هن وأ10 10

 ىعأو ميرا ديحر. 0هتاانصأا نم ها 2. ب (ةماعختمم ه8 1طص (نطقللم هلح 0ع هامسق ,.

 8 1 | ربك ١ ّْ ٠

 ىسوالا تيم سوالا, )0 516 8111

 ىضاقوالا 9 مهو: ن6 نأ مهلمو نا ةفصلا لقاء 1612م, ودب طخ ؟. قرم. طم
 1سعاع , هو ىوسورتوددنوو م. 26. ططسلا“ لكم 2[هع]. 1. 1. م. 198: . "عل و لل ه]نهسفم عمر

 805, 8 ةه6ماان8ما رج + هنت 1 ةتاشلا)

 يىفو 5 بس هزاع ةطانلك و. تلم ةعتطلا ةوأ رب 56األتك الأ رتل عااد هغ ههدعغ طقصع 6 ةاتم»

 اةييغسسم 30ه مأ1 06ج 0 هياوب 06 0 7106 .ةص ئيبآلا»

 نئمولوالأ ظانوصب (ن.. 012821 ىمولالا 66 مولا. |

 ىسالوالا . (نم 2050210415 ؟0ةلتطانق ىنالوألا ,  «ه2 35م1 ةصانع آططاحع»آ» لا بح ةلال, و0 لا

 نىدب والا. سس !رغصم. 1. رغصم. 07

 ئروجفالا. ب دع روجوالا» 6 ةلطع 31 1نا م ا 6: ىطب“ ىم. ننام تو 2. مقلم

 مقفول تلق“

 قىرفالاو. 0. ىمرفالاوء ار قا. ©. مرفأ. س لكاك 0: بلكاك. - ميما 60: يرق "انام
 مصعب 56عام 56 طقطعمع ةعمتمأ 1 هاحعطط ًطاتزاتو 202011115 12 ككل و 2. 6+ 1. 1102 226220131

 وعم ننطو ةظاقمطاناكولق0., هه0 11'0طع]. ةعمطأا لكم“ لذه 7066.0

 ئملخالاو. 0. ة05هتصاتو ؟70ءولتطادق ىملهألاو ه6 صم لفثأك,

 ىزاوهالا سس ةللب, ((. كلب.

 ىدايالا, بس لاعب, 0 دعم. 0 ماه انام أمس لاطم 6و1 ليعم»



 دفا 83 ينيب

 هانيالا.: مايا. قلنا ةطموءل-اطنم د اضيأ“ ماي لاقبو. ١ 68. :ذضا ىمايلا»
 ىنسنيالا.ادعا ايلا .0سناتا 0 '

 ناعيا ع ناعديأ. 41136 ل اراد ممستستف انتطانق متعصمرةمكتع هل 1ظقم-1- همم

 فدصلا نيم نطب ناعديأ عان تومرضح يف ميا

 تل كيد:  ةقالق.._0. ةيلتء ب هللا فلان 0س بصأ 0 ظ5
 ىناغيالا. مس هيدا منب» 0 هد جنيب 1. هذ جفن“ 110. م ئييدجتبلا-

 ىليصلاب ب ةليأآ. د 00 ؟]- طهؤهضخ مقاع 0 موغ ليأ. طك 0 مهما نا سمب 016

' .8101121117 

 ىقاليالا: 508 37 انو 0 كنلحفب تلقو 5601 عقؤأ طخ 0 آه 2. مقاماعنسا 2069و

 860 مهو: شاشلا 2001111 ظكر قلاب ةلصتملا. 26“ قالي هع قطان 0 دي

 0000 ايلا فربح.

 ©. 011 ايلا فرج بايه

 ناباجلا: :- ناباب. 1اظدم-1- 111 ىباب و نين00 ممعام 5ع ةظداطعاتع مماعقأ ر ذقت [ن 33626“ 11186-

 بنا عصي ةلضا ممم, معافأم 10 ءوينع ونه تعم نصا عقل نابابن 2موعقع هدوع لمملع هع باب. .الاهصدعسب

 ؛ ةزتطب 2عءينؤز ننعم ءوأر عت ب ءابطت 11طاخق مان ءاتق رو عرعدتو هعدطأا م055ع مصكتوصعأ [طضمءاذدةغطتع

 11هن116 هاون ءجملدمصم 201غ 2011115 ؟0نطت ةهن 50هز تانتسسم ة2: 65180عادج 10111538, ب

 ظفلو ©. 08 2.: ظفلبن

 ئناتسدبابلا» 2: نانتند بابلا“
 ىتربابلا. 00 ىن درباب, قانا 000 مساطم 560 مدنتلو ةطكهع كوبا"

 ىريسبابلا. 2. ىريس بابلا. - زاوعالاب: 1طسم ا خاطت# ؟ ز راوعالا ىرق نم ليقو طساو ىرق نم.

 ىريشبابلا.. .(. 0 ةمجكاعملاب , 0 338 نبه ندع نط م:

 ىنارقيابل ا. م ٠ نارقباب داي. ,1طصم-!-ف1طنج نيا 101 ةمزواة او 0م1207 .عممستساتهعأ ن ارقباب.

 ىسكيالا.. ها 0-2 تابد 1طوم-1- خطت سسك ةزأورد :تيكعلاب: اهبل لاقي. ة4طسإكب 17 حمس

 0-00 نتن ةيئكبانلا. 7 ةالد-6 خلا عابتا مهو قكبابلا رقم فاكلا' رسكو. :نينالحونب:
 هات أ يي يئانبابلا- 19“ ىلنبأبلا»

 ىبابلا. 5 ا ةخنيدم باوبالا باب. 1[ءانندو 4151-1-1820» م0954 باوبالا ةمقعت# ا ل ةبابو
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 1م طمع همرصتسع هثوذعأ 1طط خلا خاطتعرا ىلوالاب ابلا :مميضعب انكشاز 480 خمم .ئلوالا نصف لمطنو
 ,ىرضالا ©51 1 وع لانطتم لس 1م قمع طبزانق هةرجتاماخ صصمصعأاب 1ع ىيبابلا ةاندسص ةعاونت ,,نسلا

 هبيييلا بستنملا لج. 1[ 1[طصم+!+ خلطت 06 ىبابلا 10د _ءلتاسف هوا ةس' قطا ع

 000 00121ز010 10 ع0. 117 نماعسأ1 عا و 12 54

 هى ا 0. ©[ ل 22816. ل ارجلاب“ 1ططم 1-1 1 ىرجاب“

 ىارسجابلا. © ىرسجابلا. دس اسحب, "1انط4-621 طن“ ئرسجلاب:
 ْنجاّبلا - ةجاب نبق |: 2ءوتضشغ ذط 26 5 10

 0 هزربخ بسلا. ٠ بس 2096 200غ 0 هيف _[طحم -1- ل (طنستسم 56[ ان  ةمراسلمس 06

 ادابلا , 34 انعم "ا ممم لد ىوداببلا»

 َْى اردابلا. ©. ىئاردابلا» ْ

 ىسدابلا. -ح سداي. 1م]16ع 55181 0 1201111 00 ونانمو 1طد0ه-41-1طت» ”0ع815 سداج

 ساف (نددع ةرد4ك قطان م. 1ع, طخ 2هلاه», سيداب ) 6غ بازل سكانبؤ 5م مانا سدح 5957

 دعم م21, .ءابزانو ةيست ءلعرااتا» 20 203516107عاتم ٍ ْ |

 ىودانتلا د هيودابب ١ هنو مدمام 0: فعل ةطسمءلشاطتسوج مخ هيما 13. كينعاس 1[تااطت : هقأ 1و
 رمتط هلتمرر عحن :١ 2 نونعدمم ميو ةهلط قعدطتطاسو ةدععر  ييقصت اتهم 12216 ةمتطأ ةيوؤو ةاومع هع

 (003 دات ةان610111016 و اتنن0 210 1068و ,510.١ 8+ صمام ي): ةانلخت يدمأقعؤ ةصكقعو "6ءانعد

 مزأ. 0006 خل, ذه مانصعأتو طسزانسممل1 دوصتستطتتق ةرجرجمصعتلتمق هجفتعتست6 ةثطن ةمدصقأمل ب ذم

 8: ةريتعم لتس ر ةح (ن. 836ررأانق 0121[ ان. لح 56 0انتأ اننا نال آ[طصم-1- خخ طنسانطم كيل يااا

 06 ىدابلأ , كنان 20100 عءاوأت بسم دمط ,عوأ , ع يوسع متانست عطا !كب. .(نهنتقح طابزاتق

 سمدصتستق , كان دعت عت انك اننا ىلع نب ديحاأ نسحلا وبأو لاترتم ءهدتكتلا نق 3 55 1121111-

 0 'ةطتنا ةسضمم 420 ةوتسم طانز انق لس ؟ءعطزق هعمل ةصقتوسممأ ايس 1 21161602

  قاملعر هم ةهط آطصم-1- 41 طنغو 1غ“ ىل ليقف ةلبق :تفئركو نامت ئتاخاو انأ ثنو

 نو قدابلا“ 8 ةموزت: ةلانصت قا لق طقم ؟6دطذق هل ئخاوا هلآ البق يذم 1هموحقسم.“ 400ن1 ةطصم#

 "5 1:11171عأ مرنم :ىذابلا ؟تالوانق ءالق»ع :!دابلأ ١ مع نق قيتتاانأو لع !كابلا .. (10ع مدتتلو قاتل

 ةظ ىزرخاسببللا ) 8611511: نب هبح) ىسحلا وبا وهو هيلأ بستنملا دارج ضعبز د فرع

 !دايلا ىباب فورعيلا . ا ىلع. 8وص(مووؤ طوتبلا ةصصع»لام ,666215]602 ىدابلاب هقوع طمطصعات

 ععاماتجسسم ةهط !دالا ليمعاسس , ها همسوأتسمءانلقع ططمل0 1مجلئ1غ8عب تسال هدص 202م ءووع انتح
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 ةدخا الا تن
 نئنيبذابلاو. طبات ةابلاو. تلا ليبنذابم]! 2+'تبتاب..-: ١ .) ا ٌ

 ئسيغذابلا 06 ذم طمع ةةرتااسلم ةقفس م ةطنانخ 0 ديس 6 ”انوافطو لوا 68-
 ءمسرتوأا ةطدأكم رم. ةذذ ب در ْش 0 نيم أ اة

 ىنذابلا. جت متدغلاب. ق1 06 فيري“ , 0 ز 3 ( 1 2 ١

 ىناراجلا.. - ناراب.. .ةطسم-1-هغطن» 'نارابا اذ اه "لاقي 0

 راابلا. 1[ ءانادو طم زانجتلا اوبن سا 1طصم-ا هالات , 7 ينت كدي 00011: فّنآلا كيدشتب

 0 طاع طقع دنس 250 هاجد ف :اةععاف 000 10 كن لاا راتبا

 ردابلا. - 5ةءيدنادمع هجانل [طصم-1-خ (اتساتسم 606 دا هةصتاساسسد : خلا بقل 3 3 0

 ل - "الونش ايد 1-0 [طصم-!- خخ طع 2 هيدر 58

 ىقكسرابلا, _ 20+ اي ءدرما غ1 انسج ةعمماتأ [ ان مب مديح طم 4-1 تمس : نيلا بقل اذه جابلا

 لا ءارعشلا نم ةعامج- هي صتخاو -ملعلا ,نيم وبمم, , عوبذ , ىبف,, عوبب»

 ىقرابلا. ادام عدد طربمعا -فتطزسب لع طهع .ةيسن !وعسدح ءلتلن ذص ظءوأأ.

 ئذابائرانبلا. ١ 1 طمعا لطف 004. ىناباجرابللا ه1 طمع كابابراب». هس تلق... 0٠ تقوسما

 ابق 00 ظابمد." 6 "تابمذ ١

 قدورابلا. - 2-3 0 نييطسلف 8 لن ةلمرلا كنعرأ 05007 ءاتدطم 1هعلاتع ا 1 ةتاتمسصم

 3 رابلا. ل ةريرجلاب.“ 2: ةريزجلا وأ: لطوملاب“.
 7 17ممو دعمت ماتم عقأ ىرابز رابلا 66 م0 رابزابلا , ةدفه 6 6ع [طاخم“ انام هلق عمن

 "يسم اعط فورصكلا ربخا ةحوتتفملا ايلآو ةنكاسلا "اوامر بسلا": ىرايز رامتبلا
 نيتنئاب ابنحت ' نه"ايلا مانقوأ اؤلا سكب. ١ 50 ناناس 1هتتع همر زجا1ق ودعم زد ةانوتم 00
 ءيتامصعم موصفات اتمدعر عا 106مم ابنه عدت !باسمم .هوإ] 0 عواطجم  ءقأ لعصمدف امه اننا, مادسع

 نأ لل., 0867+ ىزايزابلا 6غ زايزابلاو .8.١ 0 ياما نأ 5. نايزابلا . آم هدا علال هع كن
 طم لوهدت عدل ب 1155 ءاطتانتلأ ان 1002 : : رابز اجو ماجز ابو ناز اج, رأدز اب 6+ ,رايزاج»

 يزايلا». لطصو-ا-4اطن» ةءيدعصأو كلدرنا ةطوقتملا [ةد اثلاب *] ىازلاب هنوقت مالا | 'قراثلا

 | اصيل ,ثابو.ب +  ثاب ,اهل لاقي سارف ةعبس ىلع ورم يرق نم ةيرقأ ىفو اهقوف نم تالغن
 و

 ا ىزاف ايهيف ليقف تبرع دقو ىزاب: اضيا اهيلا 500 ها يرق نس ةيرقو ع

 ممأعوأ ان[ 170- ثاب نأمهنانع ,! 00 1عوعصس سمج و1 زاجو رى 0ععاومدس عك ذم ىزاغلا+)

 ىدنسابلاو. بس نيسلا» 0ستاانأ ءانفصم ©. 6 كلل انينط]و كساب 0016ه 26 ١ قطا معصم
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 ىبوقعابلا. 0-2 0007 0: دوق نط اة [طبم-!-ىلاطنم نآءنم دافيد و 0 91 ءانقأ 2

 ابوقعب , 06 يادو 710عازمكمو ةذ ئيوقعبلا و ةمصب.ل15 هسومق, طمع ءزابق اياعومسم 60144 1717 ةم

 , ةعصاعال ةص كقدعارل 2هطل. يهينطدتعدو. 66و هيد. رج. 95.  (نك. ءاتدصح ةطدلكم ]جب 17ه ب

 ىءاغابلا !1) ناسا دلل قبق. "08: ضل
 غانا ب غاب. 1طصم-!-ةاطتمو [1ءقاع 0 ةأا1 هاوس 00 ٌْ

 نئشغابلا. ب يشم 0 ماأأاسست اتحد )0 6 1 - 0

 ىذابانغابلا.  ةدحوبلا ابلاو. 0. 7 ةدحيملاو. دنس مرخفاوم 149, هر ١
 ئفابلا. - افلاب. 0مناانا 0 1 لا

 ىف :ارتفابلاو. ت- لادلا: 0 ا م 9

 ىاسكابلا. 0. ىناسكابلا»

 ىوكابلا. (0. ىبوكابلا. ل ةنيوكاب. 0٠ 1 2-5 م1 هودكنام 06 556 ةبسنا 11161

 قاطتعا 10ه عبس ه1 عابسأ ا اع 205118

 ىالايلا. 14 ىثالابلا» تن مكعلا 0 1112 طتطن ا 5061 طمع اساس نافل هانطتا 8

 16موزكو حمص ممعستست, 1طصمعا ىاطتع ةسماتعئامم هالعمأ ورم. ذم 1011 2041 ةصن ءدأم هظفدصت

 تضم عطب عمع ؟عطق ةطأ ةاملتسم ةعميمعسأته , 560 20 دمدصعم الاب م1 عمع08 الاوك ةيمجلاب ايل لاقي.

 ىسلابلا. ؟لعراتو ةصاع 2 ةلبيمو ندونع 20 .عصعمب هدرماشبلا لعويصا ةص 8.بو 860 ء وطن 0

 هنطواناسأكه ةدصأ ؟62ط8 ورم ىرق نم ناقلاب ىلا فاقلاوو هع ةءودوجأت فزرتانسلو مجويعازإقب 1

 ىناقلابلا. . 310مم615دم-ا+هاطنء: تحت نم ةثلثم ةيسرافلاب ابلا. 7
 ىكلابلا. كلاب. ©. مقلع هكلاب.

 نجولابلا.. ع ناجروجولاب» 0: ناجروجولاب , ةطدم-4115+1 ا 000
 قولابلا. 06 ىبولابلا. تح ةايولاب» 0 ةيوللاب , ممءانسم دا 3061ه بح 11

 ىدروامابلا» 12 ىلا 7 ٍ امو را 17:

 ىندرمابلاو. - ئندرماب. 0. 6610. اندرماب 00
 ىكنمابلاو. 0, طنع ذم طق عنسع 20036 ميجلأو ملا ل 50 قلادات ل 0000

 ميجالاو نونلاب و م5 م16اممت و اناا ننلوب 80 ةط 100 1[ نزل لا 00 0

 (ناووع. ب ىيكماب“ 516 همام '

 ىنايمابلا. ل يلو ةلئزغ) 0.9.1 0 1ا5مم021 ليا ةقزتقو "خاب 0317 ب
 ىبلا تاب. 0من ادت فعلا 1 د ل ( سلا و .



 ىساينابلا» ل نيطسلف ذالب قبلا , 8ز6ن 56نمتموتك 3507 نأنابق قدس ةرمع عدد 5ةند ايمو ' م16 عاد

 ومدن سل نام هان ملف, همنا ظالفو 200187 سينل نيطسلف' ىمأ نمايناب 'ةللوقا نا تسلق
 دن يالي ييلسلو نيم اهنيب طابسالا واب تارا تاناح كنج نم ىلا كل[ 6 اعسب

 أمك نيرسنق ف ننج تارفلا ىم اهلوأ دانجنأ ةسمخ ماشا ناف ندرالا نانجل خيمجو' فشق

 هشرع هلع نم دنج لكو نيطسلفأ كنج مث نذرآلا دنج مك فشمذ لانج مك صبح اددج

 رحيلا ىلا ربلا فرط نم ىرشلا نم هلوطو نيطسلف ةةيحان ىلا تارغلأ ةيحان نم. 9
 معتم ©0062 مهلع نع كلعمأ : ربلا ىلا روبثأ لا ن بلآ فرط وع 9 9

 ىالو ابلأ. آه ةصع طيز ءةمتاسلت 1. ه0 : املا نوبكسو دينا حتفب هدا ' لصارملا 7 لاق

 ىبهتنا ا سخرس ع راسا رشا نب ك :,ويبأ تفز آس طنو وع ةكططتأم وندنم 72120 انتنو

 1ءععصسل اسد ه1 اسنو. دصارمْلا هوأ اتطعع طماتووطدتتق , لينت 7150 ةبودنتنع# (ةوج"هرد/#62 20-

 دتاصع عماش , أ ةعةطتعم 1هتدع عالطالا نصارم باتك٠ 11ه6وع ةتيغفص هملثعق 183. 2001-

 ؟ةيسعصاسات ةتنع انظم خم موسم 50هزاداتانس طقطفأ“ جهعام»عدم ر نحت ائطستسم لصارملا 20118 '

 يدمس كأق1.“ د6 نط عك. ذص قدروابالا هغ ىئدرؤتيالاو هن ةقطساكا ص. ون

 ىلهابلا. هلم رك هس [طصسم-1- طن 06 طمع ةبشن ههزتتةماسمم 0103 ةط 2[عوألم

 ئىنايابلا. وما طوععع 'ءقجتاسا د 6 3م110 1طصم-آ- ةاطتساقلل : نسا بشل !لع اغيل,

 0 اطس كلا هل. 3ع ةافصفل 2 01 آ8[067 ع1 طمدن, 7. اغبب. ْ

 ىنيبلا. ب نوكسي. ٠ 59 (ةومقرتف د 1طصه-1- للا طنم) ْن قوكسو ىلو لإ 2ع تك اطيق

 هنأ همم [ظصم-1- 4 طق 0مل ةاتمسص ن 1 6 1010 دن ليلا م قياس هل 6[

 :لقوبلاب 0ع ندم 106 دقو هانم 1060. 014. ططانلك م 3

 ىناتنلا,ه ةيناقوفلا» 0. 06 8. ةيقوفلا. . ظ :

 ىتادختبلا :٠ 2. ىنادخيبلا» تن ةيقوفلا» ل, ةينحتلا. نادت, 8. نادجنب (هنو).
 ةلدحوبلا. 0دتأأمصأ (:. أ 9 6 'ء :

 ىرامتبلا . ب رامثإب» 01 طايعإل 25 ناورهتلا 09 كيت ةماتعم 6 ةفمأ» دعانا ةانط] مم

 رص. نأ 201.6 © 5. د سمأ 6

 : ىنينتبلا . 8 ولتتأ اد" 0035 6 هزت لات همن 1طمم-4-1طتسست هدأ 0ع ىنتينيلا , 1 011

 ءوأ جانو اةدطخاتست ءزاسل ص م عع م10 و وتقست 50 نألانق ةسهردعدمم طقطانتووع أ م80-

 مامجمو هسا 10 اين .ةيمودس [طوم-1- 4اطنما ماموستا ءلذلت 10 01

 ١ ىتبلا بس ةرصيلاب.'. 0 عمم ةاةيصما 50 ن1 و 40 امص يبق عوز ؟هاسعدسص مع هزجو هنعمل
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 ميل 2920 اي

 ١ ١ 8ةرتخ' هيك الفتق" ((هدكز ععاس# ع ١ عدم طه فع ةقوع 710 اتا" 055 ىتبلا خرامتتع,, © واتم لونها

 قيد طمع هدودئابباوز موتا ةاتقيص ىرصيلا ؟وعجاسعر معلب ؟ةلقو هدا ءوضز عاف ,اهغ هقاعصماسصغ

 0186 كن ول 5901 4/1/1 011 2. 144. ل ١

 ينيبلا. 00 بلآ . ,طوقوا قص 0. 61 82. ب -. ةتالئامو» نع ءاندس 60 : ةلامسمو كح ةفممتة جنم

 مهمداتطد 06عام ها[ ةيندبلا ا ديلا 10 ةنالئمبو. ا

 يرابججبلا. ةمودياسد 0 ىداجبلا 6أ ما .داجب ,' , نأ 0اس 0 6 ع 5 2 )0

 ةهلطنأ ىداحبلا 61 داب... 0و عاعتسسص ةزدانل [طصم- 1-1 نصت 1«ينستبق : 5 ,ولوف ةيسنلا لح

 ., ابلاب داجب نولوقي قيدخلا لفاو نونلاب داجان» 1

 ىواجبلا: : دسم ةيآكاب. 05 1طدجم- 1 اطل وقمع 0 0 ةيواجأب“ا 47 وطالع 3 ادن 10

 !مجيص الل ةدنص' هل عطقأق ةيواجابلا لابجلا بسنت اههلا و سم مت [ظصم- 1

 قاطع انيس للا ةايويبنم 8 امنا كنذك سيلا اهيل ةيوسنم تايواجبلا ن 4 هلوخقإ

 .ىرموجلا لذ نكذ ةليبق فو دياب, تاج 0 ا ط0, ذا ةوانكي,. كب

 ىلجبلا. . .ةداويجف ومقام دكانلا وتسلم ىلجيا 0 نام وفن فص طهلل

 ىئرتعبل 10 قمنا (18 66د نييموتمع ةذج (نء عأان طوب 0 1 ١

 لئن دال [طصم-!-ه ا طتعت .(04و9>ب | 2000 7 5 220 معواعم 0و4 تلك )0 معانا

 نيرعبلا. قدس "هطعممتو صجتنومم طا سونسم ان مص عمم , , ادن ينارجحبلا, لود هسفببس مايامطوا علك

 ركبلا , ّ ! نك هل ف دع ربما ملطف | يه جر رك ةابسنلا هذه ف ٍىناعبسلا ٠ فيبعت دك
<1 

 ا اس ركاب 50115 )2 د ا ١ 4 ! دن ف

 ىريحبلا. ب ةريبكابم )0 ةريتصبلا و نإ 56 2200010 0 00 موا هام 12

 ىذابأ ريع لاو. م ناب يشب (مازونت 0 10 ةذآب اريك." 35 : د يبل

 ىراخيلا. سب ىراضب: 00 ..ىاراخب» بل ةنيدم 0. ةلوعتلا امس - يشل 0, خيشلا.

 '  ق[واعر نأ هع طنق ةجرقمعأ ةططم-أ- 14 طن 0 ب نمخولا قلابنع ليضفلا أىبأ هيقفلا انما

 ىور -- -روباسين اهإ نم ئبلعالا هدج اعلا بسنغ :ىراجتافلار انخيب ص نوكمح ١ وع

571 ١ 1 11 

 هللا كبع وبأ مكاحلا 0 0

 ىرتخبلا تسب ىببالو | )0 55 0 نب ةةةواممسأو ممل - -طاطن# , 1 نأ قامطتانات صمت هثأ
11 

 ويني اديشن 1 عل 5 166 مت عنج اقم د رمع ىوأر» 000 0 لثءاننس مه

 | 2 ار ناقل للم دلاوركلا نم ةمفئاتللم هلدقم هدك1
 ني 0 يو رب 1: هسح أ نايل

1:1 



 ىفامجخبلاز ذل ةيجعم. 10: ةيجافم اخو است م «متجاغتلاب: دج تانطرلاب
 ىركاذنبلا. اس 86: رعاذبا 0. ةهقن# لاقلابا "11750 و
 تتجول 13 كحدبلا 00 د بانايللا 8 بييش "68 ممل 0

 . ىردتبلا. تانكسم,, ©.انكسم وا 0 1//اباو وعاسو
 ىنونايدبلا.. ةمدو-1-ةاطن» يوتاينبلا. ةيناتحتو. و 2. ةةيتكتو.. - ةنايتجب. 0:

 م معز

 هنونايدب. 1 ططمءا- جاطتم ةئايدي٠ ,
18 

 ىديدبلا» ب نيمو... ٠ سوي 01 :قاسول-جلطتلأ !ههنو ءلتاسم ةد ط1.

 . ىدبلا. تاو 2, ادب قطط 4طن ادب 61 20 عادي. ب ريمخع. 9 ريمجب

 ىناشخخبلا. ب: نم .ن 0..يف منيدم .ناشخنب. .2-١ ىف ناشخؤب. ب ىلغأ.؛
 العا. - ة1طسو- 10 :يئاعقا ا ِِب ,شخشلب كناني ةطسلع 0 عمم 1 .عءاتوصتق ؟ةمتعامم 6

 : ايب 0065 38 هامات ا 2051 تسلسل و 12031 ابيجتع زكا سانلا ىأر

 ا ,مدبم ىعرذابلاو جقلع مع 7 رذابلاو... ' '

 ءاربلا» 19:١ نبلاء. لببفلا»: 10. ليلا. 1 ١
 داربلا. 5-5 فربذللا ٠ دربفلاو أو هعمل) نأ رنانأم و 121316 ؛ .طقطت 6 افي 575 كلف اناع م ىلأ

 ءابلا. :8نقنادو ماتاقمد كزبمل او ١ هودع 1عععدقسمم ا: عا ا هةوصتق عدمت 40661022010076 2730 61071.

 ئَقذاربلا» ل فكيطخلا . - قارب. دونا هقانسف 1ظظم-1- خ11 ىسبأ دج ؤعهو ىنذارب ىسلأ
 قور ئقذاربلا ةدانعبلا ٌىذآرب نبا قحسا نب نيالا نب كيم نب تا تاكربلا

 .  ظفاحلا ركب 1 بيط3لا هنعم ٠
 لادم ماس

 .ىناجت ربل.  ميجو. 0000 يللا لمان 6 1ص هالو ةعمتطز ءاتنوحم م0156 فاق.

 ىنأ :اًاربلاو. 1( ول ب 00عام طنع هدمتقأا 856)ناتاتف ةدرنأا نا نصح: معا هقطق هذه ىرب يلا
 : يرو ع او ا اسوا ده ع يوكو
 هل بقل اولق!:امناو ربوبلا..ىلا .ايوسنم, سيل ىربوبلا .اهباسب نأ عيحكصلا» )0 رص ميميوتسعو

 وع0 جاتعدد مهدات , 01161: ريمج م نطب وبر ىلا ىوب 1

 ىراهب ربل. س راهيوبلا٠ 6من ملم طمع طوصعم ةطص ]ع1 ع مط 1[بهم+]- 4اطتنمم عيل 3ع6010-

 83 انق ” هدعرر1 1 ءوم ان: دنهلا نم بلجت ىنلا يذلا "

 ىجربلا.  ناهبصا. 0. ناهيصا. ب فشمدب ,عضوم. 3 1طوم-!- حلا طم : ةفيلخ هركذ !نكف

 - نمد برخ:علعلوا .نإلا: فرعي. الو: مساق, .نبأ»
 7 اع 5

 كك



 ىهجربلا. ب مجاربلا, . 86همؤوزدع طيبزسك همدصتوتم عدلعدب مولا آطمم لنظم يندع ان

 ادع ذر 71/1620 هجا22 2 ونو»0225و 16713 0 نط + كانديس , توصل كي 4

 دن متسول معدووتزابالأ و ةهط ا ةقيضزيامم6 : ممم ممم ايات 64 د لزم هرم العنا -

 ةقئانال ل0141 01 ميلظلا» 1 )ٌ

 ينالجرب بلآ. بس ةينالج بلا هجم انطأ هر ارا او هلا, .ءاتوطت ةانمم طل كد معو ع

 قحرسلا. 00 10 يف لأ 5-43هرص' قصت ءاتؤس ةلاتوسأ قوه موممأ ىحبلا 4 0110 1

 ةووع ةءتطأأ ىصيخلا ٍىحوبلا دايز نب ةداو , 560 هانؤتنو هدتوتم عمن عموم ط4 0 06

 ىحربلا 201 1801 مط ءابلآ مضب 'ةلعجوا عل ىلا لعس:اونبا < بقي مل قلك

 يلا اضيأ [1 اتايربالا خايرب اهي .راق" ةتغاضف نم 1 انهتكشقب لوقللا لاتلا اهلا .ىذئاو:
 121ه

 ىراوخرتلا. ٠ 0 50 ىراوخوبلا٠. 11 مانا 32 عأأ م8هدناتص لة لان ءأ راَوَخب (هف

 ةسممأ. 6) عانت ةانطز ه4[6) : 560 ةءمم اتهم 8 8مزدانم ا ةدصقم همت ةاناط7[6 اان اممم
 011 76 200 82 01 6قط 7 20064 722111-

 ىنادربلا. ب ةلمهم لاذو. ©. 64 2. لايخأو نأ 8. ل نا هز ةانودس آطانق1- 4غ طنا 0000

 نيوصست 4طاتاك رم, !",ءر ءقعاعتاتتل اظاتزانق 1113 171 مودجعوه.ةلج همم هدغأ 10 3

 كت 000 قزق“ ةءؤئنات1 نع :ذذت ل0 وعوذ ا ءانش (21 دج اهل" ه6. 106, ا. 1ع 2

 قريطم 3رتبلا 1 د لل 'ةلايزملا لاولاوأا : 01 65215 خلبيملاو و عا هذهدوينوومو , هم ةليهملار, انغ هج 811

 ا | ه01ه0هد6,_ 1ععئانأ ةذاز ءءاهأ ءاتعتي جووهذخو: ه1 ط٠ 901 عد 8 .(.. عل ٠ ادلع , 86 عطلان 51001-

 صان ولاء ةلمهملا.و ةيكعملا أن ةدجوملا هوا طاتصأب و نطأ ةح 5 1مم 201961 كا 3

 6و1[ تأ وصلو 0 6010 عر هوا واتا زراتل اال ميمصعاكا ل1 و لتس عع 11011 312-

 رماتسم 201ةطاسستنو. ب ةيئانحكتلا. 6. 68 ةينحتلا» _ ريس رب ملكة اطصم-ا-ةاطنت :
 ريشاوك ابن "لاقي. ا 1 هدم ب 5

 ىكيدربلا. لبن 2031 ميدوب 6.15م بلوم ؟ 1 ١

 ئدزبلا: 35 كربلا ا ©. كرب. ' (نهعا ءةحبصم هك, [طصمدا -ة ةطنتا !هعدوب ل8 قابلا نايعس ١ 1 و 8هآآم

 'ىناذاَب يرسل. 3 ُمْصِبِ 564, 1ططم الا طنخو عواعر“ ءاتقس-106هلخ حقق نالت وام

 يطازربلا. - نوكسلاف. 0.0139. نوكئدلاو.:ش طارربو ةقالقو 0: طازربلا# 17 101 18 117

 ا 6 هفلاق. ل ينام ا ةينتححاتو عسل بح أ
 ينزرملا.  هقئاث. 0. ةثلاث. 0 : ْ

 ىدفررنبلا. كس هذاك. 0. "نلاول ذ1 ضينز وو 0. ناجديرذاب“ 0... .!هببيتلور تان ادبي جيرو
 و بس دوبل ككل 0 عزوجل. سس آ2 25م6 طارق عددنا انلت موري ءأ ١ 1طاك وجا ءاكاظظنم# بقل اضيا وهو

 ملعا هللاو زرب ”ةيرق نم هنأ ليقو ---- ىنورملا لضفلا نب كمكم.



 ديالا 8 تدل

 0 رجلا ١لطومع1-ةلطنتعو غةوزع ر !طقعع بشت ة[وعطبلا هلو 06 ثرحلا هيو اسر. ىلا

 نادانعا قلبا باد ورمعت 8ع0ل طمع صمصعت ةهطع هانتق دعملطتابع واولاب ناسوب , 26© :ةمقأ ةابسلا

 ورمع ىبأ , 560 زانق مقاتل هسا 8لذو امطاتتأان»

 ىروعسربلا. 2. ىروخخسوبلا. بس هقلات. 0. ةقلاقم س ؟!رلابوب+ 0, ىلرلا دوم

 ىنخسربلا. 0. ىناخسربلا. 1طمم-1-خاطنع ىخكسربلا و يدمنل معاق وم: انمطوتو طسإوأ ١ ب بدلوا
 ) اةنا>وملا. ةلمهملا 0 ةلمهملاب. ل 1

 .ئفسردلا ( مدغلاب).-- قنسع كمطتم يكب ه1 ىميسربلا, نإ هلعيانسأ (. 6غ, ههريقعممماع

 1طصدم-!1- غطت.

 ىشعربلا. 1 ىشخ بلا أ .

 ىناقربلا. بس ناجرجب ىرخأو تلق. ١ 8قو6ع هطلت هم ذاق ه 5هزامأتم ةنحغ 300312 , انا طلسم

 آس ة؟وتكيسم :؟ءقانئتسسم او عيت اب درجإبل : ططومعل_ةفطتسبمسم : هع ةطق ؛ةاماتسم ممدغ ءدرجت [نلسم

 100 ىناقربلإ 1ءعسصكاب» ومو نكي ملو .ناجرج خيرات ىف هتيارإ هتروبم هذه يناوربلا

 نيم ةيرق نو ىناوربلا خبيتق نب دوأد ىتمسلا فسوي .نىب ةزرمح لاق اييسنم الو [ديقم

 خلا ىجن ىجانر ذروسلا هل لاقيو ناجح ىرق. 2 8ندجاعم#» ةرددنصت 1ط4-1-70طتعاتسصو 6

 اقرب ١ قاتم ة ءونتكو !10لو وناتم ءهقمرماأتانصح ظموعع 11]60وءموج تغر 36 1مءدص

 لوس 666 انواسسد 155 زو 0001 010 1166 أاتا 36 نأتاتق + طتطع 1ةعااتقل 655 0 ظاعر, خدم

 نادقصم 06 نم ر قردان 0 ىناقربلا 01 ناجرجاب ىرخأو تلق , نادن ةنمل عام م3 عانت

 لوس م9611 06 يتم , 10عم 4ءعوعتتم فمر هونغ 1طصمل 41 ظلم. (ةهع1ةكتقت 201 "612 انو

 ىناووبلا و يتدصومسممست زانق !همو هعونع هط ةطصم !-ةلظتممر دعونتع 5 500 تل كل 0 انتطم

 1ءوتاسمع ةةسسعام اص طافخلا تاقبظ . 2 10, هع1 118 نأ دتطنا 06 ' ءزاتق هةواسع 0

! . 116 

 ١ ىقربلا.  ةقرب ىلا. 826884 0300116 12. (0. - برغلاب. 0. ه6 8: برغبلاب , 6غ هأغ نانوود6

 01 1اظاخ0-!- ةلطتس 1 قواوم س مقت. 19: ريقي , وعل ه0لتئادص قا 9 ا 0000100 اخ

 ا لا 05 1 قرب ل اليسنلا ا [4د 10ء1اةهموع هذع .لبقو 0 ادخل ا اراب

 ' خلا ن .رالبكلا ,عيبي ناك هنأل .ااشلإب ْ ! |

 ىديتدلا 96 ديلي )0 كلي. 1 ْ 17

 ىننوك رسل. ,تبوبك ريب: ووااتم (ب, دنؤكرب# . خا ا ْ
1 

 7 4144145 ا



 يملا ا هنللا ل

 ىكربلا» سس لج. 0سنأأنأ : 1

 ىومربلا: دملج غلاب: هز6 يدموانع 0 66 8: 8560 1طمم-4-1غطثع ةيبكعلاب. 0(.. ةعاعءادس .ياتانص

 8مزمأتت 1نءدم معدع طععوتغمأع هطقفيسم“ هلغر ةصاعوستمت [طصم-1ل- ةغطتعأ ءةردااسابسص 06 .ىومربلا

 ءهلث01 ةص ظسوألع

 ىلينربلا ل ةروك. 19. ةريوك٠

 ىونربلاو, 00 قونوبلا#
 ىجوربلاو. 0. ىجووبلا.  ميجو. ©. ميجلاو»

 ئدرجتوربلا, ن ةليفموا ارنا نوكسو....©.. ةلفهم ؛طزيلاو اولا: نوكسو:ا ب (يركلاو.) ذب عركلاوب
 11316 , طهدم ةزودت 6 ولان" فلد . ىبأ 501 01. ططنالك ص. 2011و عزز“ ٍْ

 ىذركاذو دريل, تح نيعارلا. 0مناانأ 2. - نيتلبهملا. 0متااسأ (. ا 1:

 ئورنلا. سن ةليببلا.١ :0مئاطددأ نان 0وانع (نءا عا 18ءدع ةيوزب. 12٠١ ةيورب» ا

 قريوربلا. 1م عمم طانزابم' ةدزتااناك ةطصمء ان طن ةهقمنا# نراوخوأ وزمبا نيوبلا ىيلاو# ٠

 ىدي هربا. سس 0نوع طمع ههرتالماو ةمصاتصعطأان ر م4 1م 1١ ننام :كمم :ةانصأ كل ليلا

 ةعردموأو, طلسم وع ةسعتمأا : 0 لكفني ىذلا وفو ويربلا ىلا ةبسنلا هذه ْريربلا»

 لا دلب ىلا كلب نم. [ 686 ذجوسب 1.١] 01. 19 نماعص؟أ ل0 ةذص صفت اسف ها ل

 ةسصمأوتللا ؛ « نطتودع شط صفع ءوأارو ةلعاتل هعمتعووم ط01ةطبس ءوأ الأ ةرخآ ىفور ةطص رنتلسق

 امدصعب ؟0عع ةصاع اناسسومي ءهانهأ ىديربلا , ءا طعسع 1عءاتمصغسم ممدذتلدغ ع 006 ةلمطقطءات-

 هدو ءا ةنوصتاتءولتم,'' ..قرحموععأ معوععو ملم ءاتحصص 1ععلقو6 80 نات. (01انجأ1 هانت 0

 "ةعطاتتغ ةلصع كتطتم , نتت00 هدعااوسو اطءوعاف متل لادلا ةءملموو»وهغ !رلآ. ب ةبيربلا» 1

 ه6 9014 هعال.ب 82. ها ]طدم-1- 4طن 0ه1ءحبصأ ديرب و 0. كيربو ©[ ةصانو أد ىبيصبحلا 10

 مدع طع هدصصتطاتق !ئططلو طصعتو ةعاتءاتاو ©8عا. حس بيسحلا. 12. نيصحلا.' )0 ا

 ىبهيربلا بح ؤاهبب رج 1طدمعا- ةاطت» ملطف 1 هيرب و, 200 عبر

 ْى .ربلا. 0 دلل طلع 50ز نأتان5 07211 هد عصف ينقع 1ءعئاتسع ةران [طريم-]-4 !طتسممم و1 0011

 0 ا ىَب نب ريب نب ىلع ىنسكلا وداو مودم عام ربا 2011 6 ست

 0 أربلا. 1. م0565 تيدحشتلاب سوما كربلا: ْ ب

 ىراربلا. 8. ىراوبلا.:س زر. 8. ىئز.  راوس. 8. زاوب. 1 هه-1 قاطع: ارنا (06 ذه
 ىرارتالا )و 560 20416: رازب ةماعلا اهل لوقي. ْ ' 0

 ىناربلا. ب نآرب ىلا. 18866 06قاتنظأ هاند ذه 0, 65 8: هلق نأ 80زانانانق طمدطعات 1 .هضنتتال0

 هرصاقتووو ؟10عوانعز 560 ءزادق طمصصعات 7ءعاق ه دمطتق ءووع ةاتصماءادص 6عءعأا 1طسدم-اعختطتل



 ' ئودزبلا ١ تأ نيكسالوا ١ 0: 661. نوكسو/ سلس ةفع اططم-ا-هاطنم ههلنا كلا كنج ئلاو.
 ٠) 1[ننع هلو ةنصمتا 11 6* ظمدصعال ةدرب (

 رغيدوت ب 8هودئانع ةوسخ ةطصم- 2 ١ ىرغيدربلا. 2. ىزغيدوبلا» ب ارم 123. ىلز. ل رغيدوبب
 طعم ءعدتأما دسم 12 حدب 1 بدمع ءوأن هاته (ةصابست ؟مهنمه م0 ىودزبلا , روس ةط 1-4

 قق-كدسص' هستم ةصرص#نط أهم 'ء ا ْ ش

 رسل ا ب ةغارقللا ىوار“ .1طمفدا-حاطنم هاندص 70688 سيتك نبأ ةءارقا بحاص.ا 13ةريثك نبا
 ١ «مصهتلت ممغعوؤ 1طص نطقلاب طعن 6 فا 0ع قلهسع 1. 10 عنخ مزل و يمن لص زانق أم ةانمس

 0 0ع 0

 ماا 1طصم-آ- خطت ىناغوزبلا , نتمل وز "همام دم طفطعأ ر 5هزداتاتسم 1ةطتعاف ذه هانم (0-

 لتعع ةلئاعر» 1ءوتودور ةرمدععأ هع 607ءءاتمدع ' هد 136 20م 5 اغورنب» هزع ءاندص

 !” [ظصو+١1 حلا طقم“ 06 .6110٠ ناغوزبم : ش 1 د 31

 ب دبا. س نابزبلا» طمعا اش ةثطف"ةماتمماو و هممت ةهساتظدم 6 8[ (1000 هماقم6 هم

 عام ) : 8٠

 ئذيربلا. 0. ئديوبلاا ب اذيرب: 1طهم-1-هلاطن# ىكيوب.. 2: 1كيزب
 ىريساسبلا. . ظانوسص 0. ىريسابلا , وم معءاعن 2. ءا 1طصم-1- ةقطتو , ادن طفع هطوعوأ : السبب

 اذكو ىريساسبلا ابهميلا نوبستي سراف لهاو يوسف ةيبرغلاب .انييلا ةيدسنلاو. انسف :ةييرغلابو

 : نوبتكي. 0 _ همصتسم سلا 80, ع ! 06 ةادسصع 1. 1م ر.ب 1ع. 1106 عانوسم ةص

 نا ثآ  ةك ! 7

 ىبسبلا. ب ريصعلا. هزع ءاندص 0 560 ل ني لوو هيب 0 ممم ب

 1طصم-ا- خطت 062ه : تسي ةيوحعلاب هل لبق ةماقلا رميصق ناك لعل

 ْ ىنابنتيسبلا.  ةنععوعجلاتمم 685 ع ناينتسبلا و رتأ 01 0 _ مصفاة 1ططم-ا-4اطتمم و انآ

 ممم 64 ةاتوص» نابناتسبلا ة6ملطن 0 000 30 706هول165 هلاتضمأ و 0 هانا نأ 6

 ,1ةءاتمدتو اال مدقق هو مرمقعم أ[ ةجعاتتط 63[, 60 51 ةمماصوتأا ن نسل , "6عانانق

 : .. ةةهصوعسب [1طدومءاجختطت» نابينيتسبلا وم طعبلاتمج ءووع مجهععتإلا ربعأ ةيستسم مممطقسلو ءواب !عءانم

 ١ سهصم 011981.1. : .ةيقوفلا ,حتفو, دلوأ)  مضب» ١ ١

 وزهبلاا 64. ةاطططمءا-خاطتست 10هنف لع طقع ةبسن ر  ناتعمج ةصاعومكيسم علنت زد »وألم

 ئماظسبلا: تس رسكلاو تملا اذ. 1 لزسصتصستتص لسماع  ءعقوع لتوأاتس عدعسلانطد 91171 110103 م ماب 6

 .ماظسب مايقوم م55 هدم" لقت ز وعل طمص جاافملتقوو ؟10عادت 5هزاناكاق 0 1ط10- آى طتق هد



 ل 00

 5ع 21100 ةيجوتلا ف .اضيا أ ةركفوارسنكلاب . لبجر مسا .ةبجينلاا هذف: ف ماظيسب !اكذب ليك

 رخالاو احوتفم ايمدحا لعجاي ىنح نىيوسالا ىيب قرف ىلإ ىرعش, تنل ايف مدقلاب ايلبق

 انبلا,:سسيكبت برع ىبجحعا مسا هنال روسكم عيبجلا امنا اروسكم» ف

 ىطسبلا. 3 قينذأ زد ظصعأ طسزاتق هدتتاسلأ“ هلكعسسأ , نانمومع 0, عن 8 :ار عا «ععاع ق6 طقطعمع

 لوعءوتأ ينقع 20 ةعويبعمم هةججتأ تأسس .0طقع؟ةطتساتق,

 لساكسيبلا 1طصف انش ا!“ .اهضاسمس هللا يبرق ىو ساكسب ىلا 1/1 هنم.... قلممومعأب

 ةىئادع :5هز نأاتسمس لع ماج 2001101556 ىراضببو :دصلع مواعأ ممءاعأ قع طقطومع ىوععصما ئيننأ

 نحمس د طصع طسناتق قمتأسات هع يتمتع ((., 560 ةصأع < ىراضبب ؟06عءمم تلق و 0

 ناتو هوقاتر ةط اتطاتق ((000. هكع101556, 18 ععءاتوولطمع 0*7 1 ىيتنأ ىراجبب نرلقإ

 ىلسبلا. ب وه. 0سئاانا ©.

 ىسبلا. م 2096 حيدشنلاب (0. 1256111 29

 ىقبشبلا. ب ةبشب. 1ططمءا-ةلطت» دبشب. (. فقبشب , 860 220: 7118911311 بشن | لاقبو» كساد

 سس ل6 معصم اهاتمطع 11!ةعةصبس د 8 ىن ء11. هانهع جهانانأ 20 ئقنيربالا

 ىناتشبلا.  ةيقوفو. ©. ةيقوفلاو. :؛ 5

 ىنافتتشبلا. ل :نوكسلاقبا 0:1 نكيجفزاط نورنا ج يشكو م. 0: رسكف» 5
 ىنتشبلا.. دم هقلات.! ١١ 0.: ةثلاث:

 ئرالكشبلا. - نايج. 0. نايح»
 ئوئشبلا.  داركالا. ١ 44016 1ةططو-1-خاط16: كنك ىمست 'ةعلق ميلو رمع' نبأ ةريزج ىخاونب

 ةرويشم. 01. ةطسال م. 8/8 ©( امثر ءا ءةصتاسلسس 6 ا

 تبيسدلا, - رسكلاه. "6 سكلاو."'
 ىريشبلا. لس نازوزلا. ظانفتص (. هلع نارودلا , و601 560168 ٠)

 ىورصبلا. بس ليك )0 ربك 5 6 ا اطسم 1-لا طن هوردتاس ا ننم لع ىرشبلا و 0-3

 1 اق 010 ش

 ىرصبلا. - ل ابلأ تيلثتب. 1836م ؟طو تمصاتنسعسأ 5هزدأتت 2001[ةطم ءطأانتل و ينط ونمت 1

 ج056ةرئماثق ؟0ءلطانبق تلق عا  ىيننا ةط اثق رو ينقع هع !ظدم»اء اطعم هععورسزتة11 , 013111 ان عع

 معو ءرتأ, 0( عمأع زنط طمقأت"م [طصم-1-ةنطتس ةرجفوت"ةررطم طمات 1ععاتتأاتا و معوانم ةطأ انف 1 ءعتأ

 مطسلك زر ناتعممن 9106 مرا 16 ةزوصتا ءةانفصع 503 تبيلتن لذ ةانزرت8 4 ئطؤبيسإلا» 004

 ه0 معمم ةااتسعأ , طفقعع هلئويدأعممو ةلطدماةاسع ةلطتطتغوم 1طدي ((طقلا:طعدصت 10عم را يبن !ءعوئاتت

 5, 1. م. 11 ه0. 0ع ولوصع (صع. 82)ر ها نين هلع ه6 طقطءإ: ةدحوملا ابسلا حتفب ىرصبلاو
 . 3-ب



 ةرصبلا دالبلا ءامسا ىم ريغت ام بايب ىف .بئاكلا“ بدا: هبيتق نبا لاق. ل تاهرسكو

 ىرسب بسنلا ىف اوزاجا ابناو ءابلا رسكب رصبلا اولاق ؛ءاهلا اوفذح !ذاف ةرخرلا ةراجحلا

 .حاحصلا ,ئف هلاق ةوبخرلا ةراجحلا  ,اضيأ نىصيلاو كلذل: .0هبص 560 و هلا آ.عوتنتو 503 ,

 :ةولعمد ةزوصتات عودت :ءاتدصم 20 طتطعقطم م8 وطب ءةملغمم لادتع قوم ىرصب لقعل 055

 رلعاسس ١١ 5مل هع اطس ((طقإاةلعدصوم ةممدععأ و طقسشع ؟هعدلتتس 01 ونا طتعمم طمصساسسستم00 ه0

 ١ صوصعا *ءاولتكسمم ر مفك 30 ذروممت .هعطتو ممصعم رروعاتسقع»ع, < 18 8وزداتم ءمرحاعو عت عع»عو

 طمصعات ؟ءاهاتكاتست ةعصرف# هوو ئرصت , طمتصقات 7680 اننطتق مم طنطتاع ةصبلا و: ةرضبلا 61

 اةرصنبلا ةوتطت. 87 ةهصعومتأا طقعم لتعم ]هه ر هز عد عدسات 10 ينمل طماع ةصتصقل ت7 عدأن ى

 .ابلا ثيلتني 6556 5هزادأنت 30014هطط عتااتتمساو 0110 هوجان عمم ءأاق 1آطدم-1ءخاطتس هرداصتو , ؛ىرصيلا

 عمو ع جتنفلات هه ءووع ةعمئطءةدلنس , ينته لع مع هتتالتك لمطتإةصفت .10ءنق عوووأ , هلو دع مدع

 «دوأر ؟0ععرد تلق :مة6طتأو 51. , 0 هس اهم دءووجع هماتسم 1م نتن جمدمعت ن0 وان

 تنس (0ةقرتق ةعقرماسس ةصو ممتع, .الازدتساسم ص ص ة7 تسع 0001و 0 30 طاتصع 10 ءانحص كتاف ل

 1عوتأتن ١ ل يتدعلدسم 0ع نءطع ةيصيلأ , عع اتط»عو دمتطت زمعمودت16 ليبسلا لصق معاة,

 - سه ةنع لص عملا : يلا داصلا رسكتو ك ركاشو رسكتو ةريصب»

 ْ ىنالصنلا. بس ةيلصبلا , ولع هعاغ ءاتوسد ©. , مددفمتنمه16 آط20ء[1عخاطنتتم ر 560 (. تدمي ف. خلبصبلا.

 ىاديصبلا. - شكلا. 2. رسكلاو.

 ىسويلطبلا. .1طدم-ا-ةاطتع نَسْويَلُطَبْلا , ها هزء يدموسع ةطسلط ضن امن, كك ةطص قلل هل, 0
 ةاوصعو 16. 1, م, ا". 112 ندع 30)نانادق 303 ءانق ةيتكاتلا مضو ©223856 10 عاق

 ىنانطبلا. بس ميلمو 0 جينم» 1( جيد

 ىطبلا. - طيتلا. 12. ةاطبلا, ب (وعزومسسص ينعسد ؟زرماتتت قع 05 ' 06ان3 5275 كيل ن0

 ىطبلا مدغلا وبار 46 يدم هتستصس لتععمدغ 1ططم-ا- كلاطتع: ناك هدادجا ىم !دحاو لعل

 كلذ ىلا بسنف طبلا عيبيو طاتصع ممدبعج ةاحانصت "ءاواتوامسم 06ع837ه56 8 فيرطب ةيزق طب

 اقوقد 120ه4صغ ططقطقطت ها اكمصسنر, كلمتي اص .1هدعوتس علت ىردمو. م. 122. ب ىلبنحكلا.

 ىليخلا , ممدلعر نغ 10ءعغ 1طصم-!-فاطنم , هن 2طمطمطا كاهانك ةص ال1 ءانتواط علت ,كزص م2778. 54. ب

 زاوبلا. 2: زاوبلا , يدمعسسو ءمصممتسم 1طصملا-ةنطتعا (هلعد, . نك. ءانعسص لع طمع متم طق

 طقطت ةرجانل 11 ةدستس علان و 2. :

 ىارعيلا. (. © 2. ىنارعيلاو ا 1طدوعا- خا طتعم جرمانا ناسعس هةعاعصسمس ةنسناناو#

 لعقوخ طسزاند دمصصتستو ييصاتعمأتم ر ناتقطتت ن1 نورا ةةسن 202 طعطعوب

 ىب وقعبلا 7106 20 ىبوقعابلا»

 ”دننتضسم يي صم سس يتسم
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 نكيلعبلا. لع ىبعلا, :0م1[هصأ ((, عأ ا: ]

 0 يزن وومأر نطل رلومو يابا, طلي »6. 990ي 111٠ علام اهنا هير ةقللجرا

 ئنالعبلا: 21 هةمأ أن آاتطل 1 1ظممعا-ةاطتمم , 6 ةعرمعتات» ودعت لع 506 ا همحتمع

  مهاذاقوو ةذس ءهةملاع لع: ىنالغبلا و بملع معررعاتززا مغ هانم: مهو ةصمعمدنأ :50هزاناتاوم اه عتاسع

 وز 6 ندا الأ 0 ىئتةيارفسالا نيام نب وشب لهس وبا را  ءانزانو جانممسسص هممضفمت »عادم

 قوس , نماسصن ةغءانصك سمج هقدنسلاوو :ععدمعد ا هوتدع ةعصرما مدعو هتان ىنالغبلا زر لذصم ةفءقوصم'ةخ :

 هطووم2616:. ملعأ ةللاو ميلا بسن هدادجا ضعب مسا نالعبو ةلمهملا :نيعلاب ىنالعبلا : عنا :ئنظو. 1

 ١ نفاق راغبلا مس ناجيروابغبا ةللتغ ةطسمدل-اطنم : ناقرواخ اهل لاقيو, ع ةءودئاسم ةرثسل لطم
 1 خ 1طتساسسم :ءهرمت ن1 نادت 6 ىذادغبلا , ا, ان ةلتاسمج زج 30 1 هام 0008 -

 ط5 00201: عوج 7. ]م 90. نا نامل ٍْ

 0 ءدتقر خا ناغبلا. 0 قالك“ 6 تاك, لل 031 قلوؤو 0. زنقة 5 ١ ١

 يلدغبلا. هيناتا ا ع ادا وطجل ا أ 4
 ىسارغبلا. 3 سارخا ير د ةلطنم ىلا بلح نم ر رئاسلا نيبي ىلع نوكي | 8 :

 نمرالا_ كلب يلع ةلطملا لابجكلا ىف . ةيكاطنا» نك ةطانلط رق. 66

 لا كفرا دوب نر ا
 ىوغبلا. س روشخغتب» 1م 1طهم-1- خطت 0006 0 راشغب و 5 طمفافو نأ نع 1طن

 1231 ا نع 1طد 6مل قلم الغ 51ه معو "1.1 رثد المو ةءراسصج فاي ادن هيناق. 0 ةيبقابالل, بح :
5-2 

 هتلاث. *0: ةنلامإ ادع قورلا ؤرمو. 0: ُقورَبْلا١ وروفو» 2 0 ورمو. دس 006 0 06 اكدر :

 ىنالغبلا. 04. ةتمام 4 ىنالعبلا» ' | ١
 000 ِ :ريغطت. 12. رغصم» لس اقاذاغب. 1طن 000 اح يرو 19: يرو ب كابو

 1 6 مزراوختب» 1 مزراوخ نيب. 500000 : ْ

 زاقبلا: نش قبلا ىلأ“ 0(. ردم انو ؟طنف دن لموم (ةداات 0لل ن1 هظفاحو رقلا ندا 66 "٠ ل عطب
 ,مءطه قبلا ىلا طةتواست ج06 زراف ةادصأ , 2651 20 مظفاح ةووعدأ مفعم ف, ةلظصم-اءقااظنع
 1 اراقبلا كل هلمعي هبلآ بشسننملا ناذجا ضعب لثغلو ايطفجو قبلا ولا فك 1 ىوقبلا :

 1 كف وو رثبلا' ا :نشنلا هلق: 2« عءا6مز6و مع 61ه 1ظطمءا- خطت يسن“ اندلع
 ال1621 و 8 كلان ل1 ي مينا 86و ءغ ططقصممو انآ '12158 ةةءاتم08ع: نب !سنخأ وهف

 771 زعبل مف ىنالوكلا' هللا اقيغ, همه دتالثل اكمل: ل6 طنزام هدضتالا» هةةواقم, يصعفاو همح
 لانانم 0دصتةةانات 6556 ؟101ءأانا. ل ماللابأ ئلقبلاو. 1 2 روج الللي اوقلا' (نن

 خهكاوفلا» / ا 1 9 201007

 "م



 رطإقنلا. مبسم 0 متنا 0, :١ 8عاضتف»: جنا :آطصم- 1 ل اطتسست وتكاد سس ١ ةع(مانعظق :

 اهريغو ةسبايلا هكاوفلا نم ةقرفتملا ايشالا عيبي نمل ةفرحلا هذه لاقبلا

 ىناسقبلاو... ىناقبلاو. 803ه ئلأ 0+ ةقلوطلا .قانقبءر 1 ظ :ن

 ىمالشقبلا. هس تيب. 82. زابز وعل ((. تو تابب و نأ لأ ع1 8  هأ عمات وولسمع يدل عضو نأ

 , ١" 0و عرق 1اترتم ١اطخ جتا 10 عءاجو وأ نابوتلا ا ,«0101:1دج ©0611. بسب ناكو.: 6 ناكأ

 لاب يو «0رستاانا يت هذه ,ةك ,7١ ةهال 5
 يىليقبلا 1 نمو ملسأ ىم. طوووسع طنع همم مقا 0 1ظرلفا]- 311 طولا

 7 لما: ىليشبلا ربكألا لايقل ب رثثت” نب" لاق ”ىب“ ملشأ'"ىَب 7"رقمالاأ لايق وهف ٠لييقب“ انما

 0 لا ودل ع تو مسح نب 5 ىناع نب [18 ةلعنذ ] ةعتات وكو
 0 لي. 0 ذاعنت , 8001 نأ ةمكمو ذم ىعنتلا ةعماطأا الع ةعنت كش 6+ ةلثسم 21012268

 هااوزرلو“ وون قع هبال ليم ق1 ةراشفلا 61 دك هه ”يعفتلا» م ةلييقبا (.هةظلجتقب . ١

 ءاكببلا ب ءاكبلا . 0 ت10 طمع ةزط1 ؟ءاتأر 8 م6دةزتأ ةاحادطم اهوا اقرت 1طقم !-خ اظقض دام 1

 1 !قز[0 ةدابعلاو .“ 18 ظطف 'ههزنانأف لع ئونسحكلا ابوح 0 قب كتيدكام وكي 0 ا

 1! ىللطلا دالخ اللا كيان لم قيكاعبلا .ىلنا ') '

 3 0 ىنثاكبلا“ ا مءافكسسم كك. ةطع نطقلا: هلك لع ةافطق, 5١ 1 ها

 ىراكبلا. ركبنا: 5 : ىرعبلا 0 1 3 ْش ' ' 1

 ياخ ةهوينتاذم مقا ل ا ةانأ م0انانق 12031 0 ون 8 50 نآ16 ةطغع

 ىرايكبلا . موقوفا 7-3 ما 1سم -!- (طتصتمد كمت تلحس 0 ينويكبلا: 30 110100 (ب!.

 1 ام 1 ريموت هربت يمتع 1 هلم ةسيما ةأتمم عت :" » و ةاازللا
 "575 ل

4 
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 1 عت ءانع 121062 8 201 العب :80ز ان دق هتافمح فخ اهانه ا وو الماسح لامع ا جا عاج قد

 10 أتت ىنويكبلا , ننقتع طوععع ههجتاس أدم يفعل جشم .طموأ' ئليكبلا.

 ىذاب اركبل 7ك ذاباركن. ٠ اذاباركب ا سمعا 1طصمع1-ةنطتم اهيبالبن بيسشسنا ل قو

 اضيا ىئواركبلا. م :ء

 ئدركبلا.' 011 ”ئذزكيلا ابا خلايا« 12 ليناسب لا 2ٍ 00 7 1

 َئ 0 10 يظر نأ '0طتا ا دهألا (), :ع 13: .كح .ةايممد آم مانطدم: همام ما جام

 يأ ائاممو فو هتنعلم-هط ةلئونوم وننت مانادطهأ فانم كيغ :عؤوم : 1؟وعرمم نط و 860 ةانم 6016

 < هلل تنوا ! طقوم : نورتقسف أ لطسم-ا-هاطتسم مم بالك نجا رسكسب» ةطوم-!-ةنطنعن نب ركب يبأ

  فييع ديما هرب برويالك» بس 816115 ةدئافوملا .. قاع هوا زونوال ا نوبت
 ككل ل ا 1 7
 دي 0 3 3 . 4 |!
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 دشن 802 هس

 ئفوبكبلا. سس ةيرف. اة لح 0116 ا انظأ هاو ظيعتغ 266" طقطقم  اتحلاع ميلا 01 قانا

 هده 1م ىلاكبلا»

 ىنوغاسالبلا. بس 205: ةيجعملا نيغلا 0. ه4414 واؤلا نوكسو..'
 ئسنكطالبلا. تح نَيقناللا» 1. ةيقداللا» :

 ىلالبلا. س ىشبخحنلا:لالت. 1914. 2067858 دن اننسألا: نينه بانك, ١ غ1 3177و اون ا
 ةطتاك , كس. 2لهو1. , 1. 1. رج. 26, 240: 11'0تطعامأ طق ءادنأ. ب ةارسلا 816 0000

 هسسصمعمو 564 ظطصم-[-خاطتع .ةارشلا٠

 ىلبلبلا. 2-3 ةليابلا» ةنطع ةعاتعتاوب 1ءقعصمسسب ءووعر نك هلق ظ.ر 000ءطغ 1016 )0 .

 1طصمءا-خ اتت ١

 ىسيبلبلا. لس ةرشعحم 6. رشع,. لس اة ةععانن لات هامل“ ا هتاتسأتقطلانسم قأ ل ْ

 ىناجلبلا... 1مم 41ظنع ىناجُلبلا:. ب ريب. ١ ظزانم 1090 ةطسم-ا-خلاطنع 02684 ناسْمُك نفع.
 وننم0 هملعصص معلقا. .110.,ةط ئناسمكلا» ا

 نئجلبل !ٍ ب 14 مما © ىضخاابلا 50ز نأتا15 22216 صءو]1و»عأ رز 11110 0م فاو هددلا عأز عتب

 مه1ع11 كج يلب ىلا , 560 هز هت لاتكع هصتقألا ىخلب هوو ءاتدصت كلتا طمتصعالو 108 06 56-

 اه [طسم-1 خلاطنم: ةانركذ !ذيلذ بسنلا هيبشت ىتلا ءايسالا ركذب ىناعمسلا ةداع ترج .ليقو..

 ىدلبلا. - بطعلا. 0. بيطخلا.  قطالك م. م هعآوطوطو بطخلإا, 4 طواقم (نولعدع

 رم هود. زصاعععدسم 60 1م 4-1 (طذمن 1هعدمج ءلتلن ذص 2مل دعب ركلاب ةنيدم كليو.
 1102 دطتالاا5 اديلكف هاماتضأتدأانسم وأ. الكوصب هز عمن 1 وأتت 1258 فلد ىبأ جرك ٠ نانقع ةداعجع

 نم 2116 2: هدودتس## دلابلا 7068107 و ينبم0 تي. آطصم-!-ةلطتنم هععاسس قا. 018مدصأ هع

 الود 16ءانوصعمُك هصدصعق 000, طوعت.. س ىلاو. 0سناالا

 5 ب ةللن1 ةطصم-1-خلاطنع: نامعلب. اهل, لاقي ةيرق ىلا لببقوو.

 ا 5-3 0 قزم 01001016 (. أ 2:

 ى .وقلبلا. 1طصم اهل طق ىواقابلا ) ها زرق ةءهرتدموام هةمتاسام: قاقلبلا. نأ مسوطع , ءهرمتااناانصبج
 دفن تا معرس: ءلتلن ةط 2ممل11 - ءاقلبلا, 6. ةزطع ةعاتعاتل0 ٠ 1. 203! ءاقلبلا ةم36218: فاقو. سح

 77 هاتشلاب ار ولك 12: :ةرؤلك :ماشلاب« : 000 1 ا ١ ناروتو 1 1

 ا دن ينصت و. 02 ةيراكتو. لس :فوح,: 01و هس ' انقلب. قانا انآ م11 مس ةنيقلبب
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 ءابلا 0 مهرك فاسو نر 5 مهبذو سايقلا فالخ م تءاَخا ا هلع لعلو. ظن تحس
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 10عددد هدصتدتا. .1[عءيدع ءيم لعاتمست»ع ةيفتطم و نانت5 !نعان5 ةنوطت 6 عااد". به لعجلا ؛ قذع مع

 عر" 01" عام 8131 يسم“ هرتط ءح كل مضت 11 ليج - ه6 ومملط هدلانسم _ةووع لقد عماع كم ءعصغ
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7 



 ترسو دي ع حم
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 ىردجلا: س ماللابو. 04. ىليدجلا. . (261ةمدص 1ع,  هدجستسم: . 1طسصوم-!+ خلطت هدانا ع
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 نئسرجلا. تن خطب لا )0: ُنظِب شرج ئىلا» 860 ظحه]ع طلع 620 عموزودع 1061ج 50111115
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 ب ب دحين اب تسجل ب »سود ص 1: لوا وسل

 ىقآأورجلا. ارجل :١66 دمت الا يبملا اليل ترامب 6 .ةطيمء اة لع" اهل لاو
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 قتكتاورجلا 0: يكنازاجالا) دل ىماورج." 0-5 ناك ا اتينا «لاكإ.هنل تيم
 :1> ا يكل 10704 1 نا لانا يزور ا : يلا لا ١ هةنزخ ذأ
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 * ملا هدج نماء طحمم 110 4 0 50 ١ ١

 َى م هرججلا#! 0 راب ب هنو كيلا ؟هزاناتاسم ايام 7-5 ةييونلا هذه ءرارجلا

 لبالا رحت 1 ىهو ةراوجكلا ىلا 4 3 11| ييسر د ْ

 8 ةررخفلا مح از انانكتفز ")7 'نايجتر اقاييبتهوم أ 13 88 ةرضسو ' 38هزاناتاسوا طلع ممم هسا

 تع هسعام عصب هس ثق 6غاها سعال عاق , .6أ م عمقرجا نيبو ءدا 00 عاج يررزجلا | 84 يي

 ١١ -.. 1وممو طلع معصم 10[8 وب .م:ةعاو» رمع نبأ ةردؤجب و معمم ةصاسس ين رعبا نعمل 84 616

 كيف ماع نما لمدد 6 ١ ةرييزجحالا لة اقم اسصم-[- قالت: ىو ةريوجالا ىلا

 تارفلاو ليج نيب 12 ىضو ل ل هل الكوم 1 اهتم انني 0 1" ننص "5م ءانل  سستق "[ظدحه-1-

 4 [طننسم قررجلا 6 ةاتوانل بقلفلا" ومع ب نيك ندب“ مناص" :شادع“: نبا أ ظفاسالا + خبسن

 مكاو ذيل ىلا 3 ناَقْيُو 8 اقرت 01: ءاامتم ' نهرا[: 6 هوويرجلا» تس ةكتك٠ مس[ نط

 8زو داوانتا ةف-قوص'دمت, معودأ 0620 آططصوعا-ةاطنم, ارامقمي قنة ةونيفعتو : 06 طططقعاطهغأ هوك د

 5 0 ا ع ل ل
 لا“ نب ىدغ." 1 خا "نم ذمه 7 , ظاطو , انعبةر

 ييورجلا ةظقم-1- خال كلنب ليف بقل ومو رك ٠ 3 ريقبلا وهو زوجا ىلأأ هب 'ةبستنلا «لف
 ١ يلا .اههظعل رؤرجالا بييقل بادب اابكلاتم,:نب لماع مز هز لن م .1-ننن]7 55 1

 يوتا ته رغلابو د1 83ه ةالوصمل د0 ىا دي“ يرعملابأ ل 46رطفع ةبسفبإ [طص قلل غ0 -
 ةاوسع 1. !. 5 ةوءر نان 06 اهات ةلورجت ةسئ 0159م1. افاعكلابب ةلوزتك انضيأ: اهل | لاقيؤ#



 تسل 159 تكضح

 نيريزجلا» 1ظدجم“ آجلا طلع: اهيلا بسني ؟ذكم نكلوا'ى روج انا :«كايعتطالا) ةسنلا: ١ همنا : عع

 :: قطا( مننا قرزؤجتا !اببلاا ٌبنَسنِي !دناقا' ةزيوجلا ميقا نيبو اهنيبأ قرقلل َقرَبْوْجَل ايِمْلا سني.

 : ىربجلا بس وج. 00.20816 هرجع, بس 01 0 ف 0 هل ةايسنلا نقر اشجلا

 هأادتشو ' طلح ؛هظفجنو ةلجيأ 20007

 يرتب زج 22. هويه ا انعريقو د التم يعرج ني نيل يفسح

 ١ مدتلا» ىب“ نكلانم "ب َقْنعَس نب ارسج. 20661 11ناغ0-!- هلو : :

 ْنمشتجالا: 2 فري 8س مص عمةأ لطصم-!- قةغطتم : ناليع سيلا نم ب نوعم نب مشج

 ركب نب دعس نب مشج لثاو نب زكبأ قف سيق نب مكتح : ةميزَخ نم ثرحلأ نب مشج

 ' 0ع لطم 6طمللم هلي لف ةامشمو 1. 1. ط٠ 0002 3

 ا آظموم-!]-ةذ ظن 006 ىنيشجلا ع[ ممدع ةنيشج و وعام اةورصعام تع 11

 كقنانإ 006 ةووع ةةلكتص , تمد م6 اسم بيشج,. فش خماس. 0 ةماس و 6.

 يشيشجلا. - 207 نوطب» .1ازرستسمسد 6 اهتاطنابابق مججذم , 00 5 ةييزخ ني ةتانكم 10 ع

 , ةطصسم-آ- 4ناطلمم 0 نصنع 5نز انام ضييبتو ٍسصجلاي يليعلا ىلا ٍخيِسْنّلا هذه .صاصجلا

 ضرع 1 :

 يصبخلا“ ب ' ورسب ةلخم» ا ةطوم فان: : : ةباحصلا ف نفد ةربقم تت داع يسرا

 نارك رونت اهل لابتي. | - هوو زيدل 5 فيقول همماسلم ظهعوعو : هذه باعجلا

 ماهسلاا هيبف يطيل قات ءىش ىعو اهلمعو ةبعجلا .ىلا“ اةنبسنلا .©8 ىباعجلا , وم

 هتونمع متظنا هدءاناسس  ظامنم لعتك هد تنس 65356 هن باعجست "م1: 16 طحنستو“ ةبعحكا

 ىربعجلا.  سلاب. 60. سبات. 1..سباب.:: +: ةطاقاقأ ارث الخل و0[. 0" نجم هول شاب 6ووع

 1موعملسمسم, 81 عزغ دنس: ىف .ربعج .ةعلقبا 1 001 رقد علق لا 15611: سلاب] اهننمو

 خسارف ةةسمخ .تارفلا . يقوم. 1 0
 ني مه نظب: 816 موف : ©: ر' 50م0: ءاتقسح 2: 015 5 قلظنب ,' 6 ظل خططت 000 10

 7: لاكن لع قا اوم: 13)ز نو :1ةءابصخ“ ةنتفععك عمم أ ءالتمت ذه 28:11: .:

 ىراطتتالا - بلاظ ىبأ نب رفعج. 110. 11828591 ذه ءامسألا اديس ود 6 17 قفا ةطلع و طن 157

 , ومد ]جوع لج مماتم 24 8ةهيلوحالا هلغت دعاس بط. 71 , 72: . ((وويمسصتسة نع رايطلا , هن طمع

 , ص59 اوم رمادا 1مم بح ةنعسبع 6 ,نيجابنجلا وذو وانه 06 56 وذلع صك ذص ىجانجلا.

 84 شيم 1. رشيمر 0816, ! 6 ةانمد ةايطا 6 19عاما ذا اا

 7معع يرفعكلا : » يول 0 0 9 رهو ويحول رقع وتو ايي يبيح



 مسسل --854 

 معقعمعتو 20 1103 51705 عزان لعصج طمظطتسأوو رشبم . ىب  رفعج :66 !ابرخ ١ نونا رفعجو كانزلا 11

 0 ا انني سد  هدقعسمأ طمع ةءطمظمءفادصن ةص لكنلاو للطبلا باتكر

 «ل. 0تععامو 2.1. 7

 ىفعكلا. 65, ةطد 0طملل. ه0. لع ةافسع, 1. 1. و. هس . ب لو ىراضيبلا يام مصل خا
 ناكو - - - ىفعجلا نامي دي ىلع  ملساف .ايسجم. ناك ةريغملا هدج نال ىفعؤكلا. هل ليق
 هيلا بستف ىراخب ىلاو نابي. , نان طنق ؟هددمتعمغ الادجحدجكأ ةذص ءايسالا بييذيت ,: ل.

 انوذعصكم رم مل. (نهداعه 1ط٠ن ناطقللم 6 016 51326و 1 سو : ىلا ىراخضبلا ةيسن

 هيلا اوبسنف ءالولا مييلع هل ناكو ناسارخ يلاو ىفعجلا رفعج نب نيعس.

 ىنوغكجل (. ه6 ةائدسص 0(. ويانآ ةطقان با“ 3116 كج 1251 نوغج و 50 ا يميغحلا , 000048

 :مممازع هع طقطومع همددتستتمأ 1ططنم-4-1ف غطت

 ىنالغجالا اه ىلا. ظاااوار ع نالغجلا ا 2. نالعجا
 رفا 35  مضلابوو 0هن1وهرحتسم ةطوسوأتم قلععتأ نأ 000 0 اذار متم 703غ طقصع شه 0

 هع ةةزتأا. 06 ىناوكجلا ظقآ6 ةدانا ل1 762: فاكلا نوكسو. تح كلاخ. )0 لاكش و 0

 ممماع 2, ةططصم-1-خاطنم طفعع 02681: ةيصيلاب ىو رافج دهعمجو ضرالا نم ةدعولا ةرفجلا

 مويلا ىلا فرعت هبو < ديسأ نب دلاخ ىب هللا دبع ىب دكدلاخ وهو كلاخ ةرفج ”ىمست

 بعضُم ةبراحام ىلا 3 ناورم نب كلملا دبع هثعب نيح عبسم نب كلام عم دلاخ اهلزن
 ؟م غخنش كلاش نع ككقفا اهيفا ةديدش بوزح اهب مهلا تاو بولا نبأ:

 ىناجنخل جلا. ب ةريخالا... 2 ةرخالا»
 ىدبلجلاب ب 1 2: ديا. 0

 ىرفلجل ا. برفلج ةطدمدا-ملاطت» رَبْلُك اهل لاقي: 1 اب

 ىفلجحلا. لس نارا هدرز ءءاسفسم همصظعسجهسأ (. ع1 بر ب هنا د ظ

 ىكلكلا. - كلج. ةطمم-4-1(طنع: ىب ركب ىسبا عيرات ىف ايهنايار ةرؤصلا.. هلم سيكا
 , كلج .ىجو ناهبصأ ىرق نم اهنا .نينطو ىنابهيصالاب 4 ديودرم.. لعب عمور... مجبألل : آلا ءدطعم

 م. 65: ناهبصأ ىرق نيم اهناكو جيفلا .ميت 0 للج. , (جءلتطتاو هدأ داع م0 كلج

 م !ةزيزحسم هووع ©8101 عاللم

 انإ

 0 ةزوستق ءةقامع ةرتسم»“ ذك لانفطت 00 : ادور ا زد ممانك طلال 5 1937 ه4 ل رووا. 71 ه١

 2211م ؟1-0 ىرشقلا قنسأا ىلا كيز نب ةللا "قبه نب 'قناخل ذاع انا هلا السافل ةزروأ ذه
 ا يس 015: 1 هزفاعع و 1: خب مذ 13 ها ةممم ةطولع 1:1 "3 1431 4591 ا

 5 ©يتسأ امك 0م ديره لدعسسب (نطملتكوم "1

 3 مليولك هل. 1 1 53 2 0 ةلقرا كلل طماطم . ةماعلا 96, 1

 مث 05 كفرا ملط! 1 11. 2. 10 1

00 



 همم 65 سس

 ىنانالجلا - 0: قافدجلا.٠ 0: قامتذجلا.
 ئذاباولكلا. ب ناوييب. 0: نال سيز. ل سومم طع !ةسطتامضتعب 1هيدتاسم ةطصم لد 4اطتم , هععنل
 طءعصو: نإديبه ىرق نم ةيرخ ابنا ىنظو ها صيمونو ءمههلعس همدز ءءاتضدنم مجمدمعتا طبععتعت

 6 ةومهمطنعت هنن ةردانم انواعصط#. م. 65, ينن لنعأأ اهناكأ نوكسلا مث محتفلاب < داباولج

 '١مرادبم  ىزق مما

 ىف ل تن»ولولا يقفب  ليقوت ١ 33سم مداقتم هاتاسات متلوام» طمع د00 طتمم , يسم
 معصم ةتطأ ص همدعداعسم ةصاسععتا ةزوطتعمع , ةوددسص ةهضدقسص همال6 عازم :طماضتمتو. كاج

 ,ىقةيوطأ ءع ءاردموم 505 هيتطتتمسا  ممققعأر عا يسدصت ؟زءاتد ق2 غمعر 20 يتعس 1لعصن ةينابعو

 ١ ؟ع]ولتر سس" عاععاسعو هل قدس ةسعسسعمت ةغيمشساب» ر هلصع لبطتم ءاتمصت ةعصمأ نولج 70م عاان1.

 151م هيياعسس ؟ عطف هتوتسعمب لعطعمأ آطصم-ا- طقسا ءمممععاتمات , ننت عينابصح ةق-قوصن مدت 0ع

 ' ' ىروباسينلا نكمارلا ىدولجلا ىسيع نبا ليبحم كيحأ وبا ل13 وو6غ دم ءفرتاع 6 ئدولكلا

 : طهعم ةملنا + هركذ تيحو اهيضي:ال ميجلا :ختفب ئدولجلا فيحا ابأ :نأ:فقورعملا نيلف

 مضلاب هنطظ هنا ىلع لدي ةمجرتلا هذه ىق. 561 تدلع ةوتاتع 0635ةصلسمسم ه8 ه6 عط

 ل قدولكلا و الغ 5: 2 دوج هدت عاطسءام لمعدل, يناده17ع ذك بسن م1138 تكاتك 10158 270+

 طاتسأتءاسع هه كع »ع مممدودم اهمعأ ةطصم-1 ةغطتس

 ىنيتل اولجلا, ب واولا مضو» 11 طم 0. كك 2. وزع هللكغدصسغ, ءأغ مستمع 206مر 2001135 ؟0عءولق
 نهمدع 76 -

 ظفر ةعمطتغ نيتلولج. . 560 [طصم-ا-ةنطت»ع عمصقعسممت ةعستزرأت هدعمم نيتنولج يانج اكو طلاق

 ءا آ.عرنوأ .©ءموسومطنمخ ةدعاوعتاهلع ذه اععابب ءهلعسلدم ءدعهكتأا (نآم الآ الورم

 ىقياحلا. ب ةقيلج.  هزع  ةرقسعم :م036عور 119: هك 13م5 50)ا138  هزع 5ع موتكوع 10 عدلان

 1ظهةد1-ه111ز- ةيقيلج , ناك زادك ةنعاوكأ616 ةاتفضح ةعطأا قطا لع معد .الهرتسو 0115-

 هتلأهق هنأ ذص ل ددص لتوعمأع دن 1طرمطوطو 1ءعيناس# : ةددشملا مدلاو مجالا رسكب.

 1ندتولعمم مادأدو ينس 50هزاناتسبسم .ةدمادعأومم 1ططم-1- ةةظلع1 ةعتردأ #1 هدعصت , يبول 20 ؟0ءدلعق ,

 1ةعزإ6غ ةضمعطص0هقدع ر ءةلقتتت ةرهاعمت 1ةررواج د2 ةقيلج ة116نقططم ى هددتوتووعز 3143016 © لانك

 ةعأ ءمأ18 لها هج اصل هووع ةيقيلج. نقع ةهترراتم "ءعام هع ملول 101 عانس ع طق ةنوصتم

 1 عوسا ( ه1 2ع , 11ذ5موطتقع هيد هزل ءءراسم ءوا هع 1آطصوءا-ة(طتت ؟طنق ع ةدحلب ىع

 سئدنالل ةيخاتملا مورلا كالب نم.

 ىليلجلا. ب ليج. 1لودع (ناع 77 هزعموأت بصعسل هانم عدت ”عمدق دهسا 0, عغ 2

 ه) 01, يسمع صمستتن زن. 14 28 ىنابادسالا



 ىلحل ٠١١ 3هصتصتق ةمانءدأتم ءاتقسص ةردانل [طصم-!- ةغطتصيسص 06و دمع طقطوم طصقم ةانردإت 1 ءقمتم

  نيوجايكلا. بع 560011131 م1101 [طصم-1- قا ططتسمسم عا .طوؤمعمب يك ءاتجتسأ“ هذه ارامجلا 'ء

 اهريسيو ةزامجلا بكري نمل زامجألا لاقيو '- اه باتمنالا' ةبشت: 2من ا نرامجلا
211 1 

 عمات أ ان لعطانم قصت أ انآانطت و 3 ةمزنانم 010158اق103 و ط لامجلا , و د وم ؟ان1 115 م1

 ةوئاسع 0ع ممستسع 7019, .لامجب اندم 06: ىسم ا”ههئارك او لامسكلا طفح ىلا ذيسن

 قرظلا ىف © ساغلا» 1

 ىلامجلا. س :لابكلاب بقل نم. 5115 نل 1هاذابودص 001 باقلا , : يدهغب هدصق ؟لاتبحجع :ةانقأ ”ءمدصم

 2205118 نأ ةلوحلا لاَمجأ و ءاندولا لانمجتاو كيل : ل6: !ةرتة عاب هدعا لزاما قط :[ظوم-!-

 قااتسم ةلاهلفمانز) ذك ١

 ىديجل ا: كلا بص م ىظبا 40411: ةطصم لع حلاطز» الا 5200 ل نرالا. ١ 8طسم ل اطذع
 دسالا» . 0دتمأا قص طمع :هدزنت ال0 : 30 اهأتانق : ىناوسم 1 0 ةنريمجج با حشا داس

 , هيبا ١ يلا ب برس ملا 1 ِ 7 ا ١ ١ تنام ١ لا هسدم

 ىلمجلا, ب ند. 8. نهر ه4 مءازوبمرجو (0 (001ابس 16 مان هدوم 0و1 هد 1[ظدم-ا- أ. ل

 1 عرطق : ىهتنأ دادغبب ةيرق لمج ىلأو نلق معمرواتق كعوتسأ ةط 0 © 1 انا ونت لعدم

 ممووزأ عع (0ه01ءزو 2. ءما1ة1هطعو نيندطت 80 طمع اموصفستولأ أوو ة1أان3 1م 10 ةملةمج

 موءعست تلق ج0ءووو , يتسن 8نلطةأ: د ىهتنأ 0 يرق !ليبدبت و مهتما.” هنا كنان

 قلو عاتفوز هتسمح لستم 16أةمف ١ عودت زووم .ةمعودع عدت ب اهغأ ؟0عؤطص تلق 113 2010 تل حمم '!نتقق عم

 ظمعت , 16مفملسم ؟ةطاانطت ؟10عامنط ةزهانا 8.6[ 0) هاكءامنصأ: لبج لاا نينكتفب للمجلا

 فاتك نبا , ءهأ 16ءاتوفعمسم (0001هز5 ل . 16 نومامهطتن  عووع ععلتطتاع ةدأ ر ؛ نق انطءوعتن ةءعناتو

 وهم ليج 201 70900هج ,كبج ط8: هومئاباو مممعععلعمات مطععسوع لستر فأ .طلصع . صصو 9 مطنو

 ةخنانك ىباأ 6 م ؟عمطو ذطل 122051 ديج دنا يبهتنأ دادغبب ةيرق. لص طعت-

 0 6؟ووعمرجاطتعم ذص ءةرماأتاو لع لمج متطنا , بهو 06 0س ان ا 2 هيت

 1ءعئابإ, . , 26[ ءلانطم ةنانك نب ليج ,. 1ط20+ا- 4اطنمم 0 وأب دارم نع نا , © 1 ,([ن1-

 لعمص نأ 26م2 ثأرفو ينم 11101 , 1 ب هني يطق لثامدم 5

 ىذيبانكلا يانوك. 1طمه-1-هاطز نابانوك. 0. ٍقبانك: 1 ١

 ىتانجلا.  مضلا. 0. مصلاب. 1طد41-1-0ط16 اهبضب هفرعن هن ىذلاو ميلا جدني نب الوكام نبا لاق.

 قنييسسسسس
5 8 

 / 1 1 [ 1140 © ة5 10517 1754911 نسل ار ايسع و 55

 ه) اللوأذمامع طقفع ةاصيعأمو ؟ةعطا 211011 نمان لاو معطل ىرك 1.١ ١١ 6. /00204 نمر 6 هوا ك5-

 ةلمرح ععومفتف ةأعانع ةأضانعأات12 761 عاب (؟ةم0ن031) , بهو و َج وز كيل 620623 1 , ت01
 هدعإ ر 017. همدان, 1. 1. مم 0 ُ 0 / 11 03 / 1 43 !1 4 د
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 ا ظاندمج آطصت (طهلا علب :كع ةاهصع , 116 م. 18: هولطأل ميجكلا صتقبت [0ةضوسع ةعطاعمم

 انمسص مهعسم»وغ ةهطساك رج, "0 , و[. - ىيرحبلاب» ةقباك 61م1: هل 1. شراخ» آظذي نطهلا. 1. :٠٠

 نيركبلاب ةلسصتم سراف لامعأ نم ةدلب ىو. 1

 00 01. ةانم:2 80 ىرفعجكلا. ب هللا ديع مهنيا كبفح. معمل عنف لابو .هط لطسوم-!-

 , ةاطنمم هع اموفتاسز يلابط , ىبا نب رفعجج نب هللا كبع نب خيوعم نب هللا ليينع, بس ةتبا-

 ١ ا ّْ ل
 ىذينجلا. 00 طش 01 ينحل وهاب 0 . ةطسم-ا-خاطنما 000. كبنَج

 . نعغ طم كينك ةيسرافلاب هل لاقي. هنو 2 ءونءابست كينك٠ + جزاء, 206 جز“

 يفتح ايي ابار اوس 06 طوغا خبسن 1016 1ناءوعمبصم زب 2 هأأع 5

 ىذورجدجلا. ذورجنج,. الآور» 018668 8 دورونست او 8 نانا خةسا1م ةهكعو  ةعضمم دم

 : ب قدورتكلا ' ضم لورجاتك 4(  تنم ةوصعم  ةمطعأ 1-1180 حطت قالا ىف ”انقركإ كأشو

 ؟دلثا .غانش ع نا) ةطقعو  ةمرتطأ ند 50 دك ئدورجابولا , تةطنيدعا نس ؛ ةمع ةكافتا نع : انت لاقيو
 قوزونجت2 1117 1 (

 لاجل )0 قتايجنخلا. دسم ل 0. نايكنج. 2 اياب © ننس ءاتفسص كل

 عا 8. 02عموصأ نايجكانجنو 6 موعاتسمست ؟1ل عاب“ همصدصع لمطتسسم كع ةومتماتماتع طاتقانتو 20-

 ردتضتق م1166 ر 20 دعأغم طعرتعت 6ةموعدمانتغأ !هءمر طا قتتم ل لابكتج ل1516 1 ععلطمانق :

 نللكئالاب افذلب مالوأ فلاؤ ءاي ةيئاتلا ”لعبو :نيفيجالا نسكب
 : ىليجنجلا. - بتنا 116 اسمان 1

 ىجرف نجلا: س جرف لنجل. [طدم-!-ةنطت# : ِى رف لني ةيمجعلاب اهل لاقيو

 ىناقفجنعلا. بح نإ اق :ننجم 1طسم-!- 4طن : ناقرقبج اهل لاقي. |

 .يوخيلا بلك ناس شيمي ©. ناذمبب هيأت ب هدالع086 ل1
 ىروباسيدنجلا. سلا 66, ةطسلط م. سعب ظ ظ

 ىدنجلا. 1[ططمءا- ةغطتعت ((هلعتع , 3001135 0 ءولتطاتف ئادتحلا | ناتوعانطت "حانعات 8[: 000: 3أغ9-

 ؛ ١ اذصجب  ةايطوان د ختااب» : فعلا ميجالا جتني“ | .2هواعيتاسو . معولعت وع _طقطععع لمععسأ 30] تاتانق 0

 :١ ةطدلك ص.ت.. . دنخ ب 1طصم-]-ةمطتع ةعيتطتغ هبسص ةعاتعسلورب(عأ وسنلتامع 4ةطتاك 1. !.

 'ىنكلا, ١ ١ قز عت :ءاتوستت 1طصم-اذ قة نظتعر هع قةطتساك من عيم هاله ةلصع .ةطاقعان]و مج سب ةقنج 6

 ' ةرتجا انآ ةمموتتف مج [لططقد1ة 118186 ددصأ لتر علقت ةساانس زادك ل عطم ':طمططلتو فهد اتدسلت

 لن نق عتمم قسشفسم" ططفاتم» هنأ طف  لعاسن اننا كن 000 ا مظتاك ارت هناا 2طقم

 7 طمظأت يتم ةتامسسم ص زلة ا 2 109: َن رأ ؛" ذاب" كس 0 لاقيو 0 خت
 م



 0 سملن قطغن طقعع سطو ه0 لارا معوماس» ا ؟ةعئاغ ؛ عريات ةداشع ,  .ندانقت 200 اناأرأ ©

 ناجيبرذأ ةزدأ افا فيلما ١ شو 0

 ىدورفتولاا 11 20 ىذورجانكلا»

 ىدرجونجلا ها ميجا. ١ 0, 30016 ظيناثلا» ظ ْ
 / 2 ةحفزرا - فينج. 0. 66 2: اقينج م ين000 »ةما6 ةونطقظفل6 ةمدقممفت آلتمف آخ طن

 ىنكلا. ط]سعور نتن طمع طماطعات مع35الاتطأو 607 1طسم-1- خخ طنمو 6ع ويدبطانم آنا 516
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 ؟00هلا5 ةقأو نجلا ىبأ نباب فرع' هنألو 1611 انخ وسمع 56 ' نورنا دم 1طن عقلا

 طرومامرمو طعم وأ صن ظمف ءةردأأع ' يورط نان ' 6«6اءطانعدت نا نب نامثع متدفلا وبا

 (تتزنم ؟تامسصن 5106 ةردتح 1طدقن (نطقلا. هل. 00 1 1: مر عنم) تع 21206 0

 عامر  طمطصتساق ع]وأتتأ 10108313: : 1

 ىبراوجلا. ب بارج. 0. جعانانو .بروكالاو 001 آن 08 هدأ 00 01 باوج-

 طلع ءععماتعتسم وقع را هلع همم أموأ 5هز بانو هز: !ذطعدستتو هناي !مطانعط انف. 06 اند ذصن

 ىبروجكلا , د ينم هةمتاساو 1طصم-]-ةغطتمع ءةبساعمب ممعسم#ةع ؟لمسصعر, نانعتسب طوع 1060:

 01011 10 نر اوكلا لكن عن انا ؟ةباوووو ة6هألم فلخ وسب 2 نعب ليكم ركب !ويأا

 ىدادغبلاب . ىبروجلا و, 4دتو 20001 و ءاتوسح ىبراوسجلا, 70686117 ٍْ

 و راوججلا. بسب : عيب. 115 لع .«مطز ءعءاابصؤ ه0ق01 659! نييعو ينوه 0500.4 ع 2. سل 20

 ءمصلعسم 1ءءاتمصعسم هاكعصتسأ يبنووبع (. ءا لل, را عع .ءهمصطسسقأا [طم-!+ مانعا يوءاعع, ذاع

 نأ طتآل تصح لمطأاتمم هزار نقتتأطل رزوجلا ,نيع 61 8مهزيتانامق# 560:1 نان“ 55 مرجع

 طذم هلودتطعدج تع ر 1هلعم» دصع طم ةصاعأا: عععر أ 000 هعيبو زوج ىلأو نقع ةزجاتلا 1[ططم :

 1 قغطتستسم 1عواتصأان# الق 7066 ىز وجألا , 5غ يعلتاتلم معلوما , 1ةءانوصعص .نيبعو 76 0

 1آطصم-1- خطت , و15 1122:1015 و ةننؤدأ 000 لوط وتعر ينهم ةطمص» 0 6ظأ مد“ ١ اق صقم

 معلوم 501111015. بس نوجل اوم 2. تالوكنلاو. 50 0 0011 هسسم 1ع6انمدوعمج

 < 01111108: اولا

 ئناكناوكلانب ب.دصلاب. ةطصمءاجلنطتعم الح وأ : ميجحلا , تقي, بز نونو. 0: 6810: :قيفوفومب
 ئتابونكالا دس ناجرجكابو ١" 816 ةلقمافا 6.7864 8. نابازعيون.  ةرحسمب 1طاقم لكم الانستا" دمام

 ناجع ةيرق" اينظأ !(0تهنف عاتاو. ةقوؤمم 8ةزانتسس "ناجع هموم زممو ر انغام منها هم ها

 8. هغ مههانستا 2. : .هلنع ةعئادع جمد بست طقطءطمسم ,ءععصولاددج . هرقفإ :ءعرز 1ظدم:!عخاطتعم ةذح

 ىو قوز اتت ائطصمبس مص توما عا عج ماستسم ةععسربا هعنج مم مددت, الادصع ناجرع هةر
 1( ةطصسومعل- خلا اجتعسسج هجعم »عوج .ءودعر_ طودوب ةوصاببست ,4096أ طع 669م1: 9 كك ,0901أ5 0,

 !ءوانمر مهمبسج ءانحس طقم 6 06 7 1طص0- -4-1غطتصتسما ةعويسسسمان : اهيلا بسني

 ىَناَجرجلا ىرابوجلا ةحكلط مر نب ةعلط» نابوح» 1طسم-!-خاطنم : 0 0 اهل لاغنب



 قرب وجيل. هس ورؤنلا 0 الاد طفؤلو.ا دس َنعَبْوَجَا 280016 [طدق“1 8151+ دتكلسي' ناخ هبش هناك

 سنا" "م2016 0 ذك ءقرمتاادأ6 06 ىقب ابوكلا ١ ةلسمتان اهم لنمنأ: ناخلل" لاقي ر 1

 فيد وج 6 تكف تويب ديف يذلا ريغصلا. 2 أمانات, يامموسم 1هعم عمم 101
11100 

 ودمت ممم لسطتست ويتم 0 هلأ قيما ذب دوج 9 / ن4 12 1س ل 20:

 00101 0 ردات ههمانت# , 5 5-5 3 5ع تورم نتابع وأ ذم هب دوج 0 م16 0

 ش ال1 8مةطعق م0 220:6 فبوج 0 00 0 120111 1 80 ىقفيربالا.

 ١ طولعأغ هع طقع“ لتومسأهانمصعو 1هءسصن لاس 7[ةنوق ل نم ءصقعتم ممم عصمة أاتطت , 560 ءكنزانف

 ** وذ عم هدد عاتم رتاودشق) هقتلقلا 856ةزاناتاتق و معاقل متقطم»ةاطمتطت تعمم 18مق-41-1طتسقت ند

 ققبؤنتالا» - علبودجن.ا ١ انيك يدب اس 16 ع. رم هنر# وار 71676640: )يشف © باعق

 نت نأ 2 1و6 ت هك ا 0 7-0 01 2 الك افلإ“ انيسسال

 فاو رطخلا “ل "1

 ىنابانيب وجلا.  نابانييوج. 60. ذابا نيبوج. نإب نيبوج- طم! نيبوج
 ملط لقي مهلطعبو 0 ةعاسلا 0 9 ا - نابأ. . '

 ون قانا نما اعلام 86د عطق كل نرصتعقاجتل : .ةبسنلا 4 مهضعب 4 3 3 أ

 - فقصحسا هيلا بوسنملاو مالو فلان - 201 توم ءبشب مهين وفل 7 فنا اريغب

 ىنوجالا نب ميهزجأ :١ بأ

 و دس فينو 12 بقي“ ظ ا 0  اينلع : لمعامل

 ىناخوكالا: *: لما ل-ةلأطتللا "0 نمع لا دس + مايا 6: ةيضايخلا, هل 1ظم-ا

 قاطنمتا ا 005 "تاكل 60103 ذه 11 7 | هاشبإ 0

 ىخبر رجلا. فير. 0. قيروح. - نيلرفساب“ . 2 ٠ نارفساب»

 ئبروكجللا. 06. ةنهام ه4 ىبراوجلا. "
 ىكزروكلا. - نيارفساب. نارفساج »ب... د

 يريجروجلا ؛ 6[ ادا ريجروج».. 5 مدس 6 5 000 طن بس ةايرق» 150 6[

 ةلكام و 0 0 00 .: 0ك سم 000 سعات , ٠ ةاندس 2 , © . ةفدماةمهط ةضأ [طت0-
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 ظ اك و ع لم 000 هسا نزال 6

 : هزع وزصع كهطتم 0 هو[ 820 فرعفو.: 1 را ا هنأ از هنم ذب هلق أ م17 01 انني

 2) ة5ذع ةهتامدأ م0 لئثابق , نن00 0656 ٠ 6) 1. وه. ةزسف ةعاتعاتل0»
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 داناسسو ل06 تل ل

 ىوروبجلا, :. مويس ذم مءاتودنم عملتءلطبم بقتتابسص ,فعيفيصماعإ'.: نكي ىببا لايجب سلا

 ىروباسيدنجلل لبقو يىنزارلا ةيوروج- نب 'هللا دبع ني بيحم. . 026 ةزبوو يب ؟همطق 06

 1ط20- اة 00065, كك 2.04 اد ٍىروباسيددجلا زط ممل ينام ىروباسيوبجلا“

 ىروكل ا. - درولا جاب. [1-1:80- مطل: ىروجلا ٠ درولا بسني اهيلا. 9 قالك 0. 8 ع
 ىزوج» ةزئمنا أ هز لسان 0 كزوجح و ص انواع لدهن 1 26 ىرياتمماممم : 0»

 ومدب»ع ةانا# , هب ملف ماعم»#..ةطمم-إ-هلاطتم : ريغصلا ريطلا ىلا ب ب ب ةبسنلا هذه ىروجلا
 مسالا وبا ظفاحلا مامالا ةبسنلا هذهب فرعي .ناكو يزوج ءلا لاقي ناهيبصأ لحا مغلي

 هرك ,ناكو .ىزوجلا ىئجحلطلا رهاط نب ديجحا .نب ىلع نب ليصفلا, ىب مدكم ني ليعبسأ

 هزوج ليعيسا ..ظفاحلا» نولوقي :نايبصأ لعا ناكو. اذ ركسو طلو روعو صاتتم ءاتدتص عقم

 7106, 7270 ىز وج هعيتتطعم لسمو ؟اباووع زنوج 60780 عهنط 8/150 ةويزرج وري عروى وزرع ةمقأ 1[طصم»

 1-ةخخطتعم , ةززلع اة بو 6« ةمطقطو ص ةانانصص 60601 ا د

 ١ "1١ 8 0ز انام 34

 ىناقروتجل ا  داركالا نم ةليبك 4من[ طم نا وعلا ام تاع 1راةموملادللا
 2201. 0). 383 قطا هلهأ طنع نافاس ةذد هلأ وموت عمقا ان الدبل 1طضم-!-

 ماطتعت مسا 1 600462 مموأ6م» هزنع هلع: ناذبع ىحاون نم ىو" ناقروجم# 3-3 ناناجت: وكلا

 1طهمال حطت 0م اناجيوج. ' 11416.16: طنا, مز 8/1 اهلنا أ حذف هولا :ناناجز وج ,
 انام ج03 : ابك ئيتريخالا نونلاو' فينالا- ايدم تذحي هنأ ىيرفاسملا ضيعبأ ىنسعوما لس

 نادزوج. 1طصم-1-خاطن“: نادروك اهل ل ةيو. - ناهفصاب. ©. ناهبصاب»
 نس 0 ل نولسأ. 2. نوكيسبا , و60 0., همصومتءمةصساعب1ططم+ل- ةلطتمو و ا ىً فر

 هرصصتسم طنع 1ءوورجلسمب هقوع لقسم ةلئصتقعةل1 أ ا, ءازعتو زم جوان اءءاست ةانط] ءما15.

 ىف وكلا. ل ناويهتب. ق8زو ةاتقص (. ءا يو 8عم مجعاتو 1طصمدا- .ةلطنع ةعملطأأ 5001

00 3 47 

 ىناقسوكلا. -_ ناقسج.. هامل هاطت# ١ 0 لاقي نقرب ةلصنإم ةلحم ءيشا ةييرش رف ىو

 ناكشوك .ةيسرافلاب. بس نيارغساب. : 3. نارغساب.
 يسوكألا. -_- . ةيسوجم 0 ةسوج. اال نأ مطل 7 ا

 يصوخُل آ, اد سصوج-» ميسم 6وأ يب نأ ل 0 3 [طئ001- 1 0م 0 404

 101 عوالم , كلاكف اصوخ 3 ” ظفاحلاو ما ايما هنن مهما نشكلا وبا

 ىصوجلا ىقشمدلا اصوج ىب ىسوم 97 09 ا 01م هلو يس نيحا , 560 نايل طقأحلا

 صم 200ئان6, 1. اةهصعم ظافحلا تاقبطو.1 :ر15: نإ ا

 ئعوجلا..ت 'علجملا: ٠118061 طالق# اراك ةنهئاجل وابواب ها ناعما 0
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 قيوجلإ ب كمر ىل لوجو 1طم6 1 -ؤباطنم مماطم امكم قعد ؛ عيص همن بيامرب ةعلطتا__ آلالع سف
 ايهم 061 "1... افالم يئالولل رو 81011, د ةيقتوج- : ظانقس ؛ 1طرومءلجةيطتساا ١ عمرحتاساهنتط 0ع

 ىنيجلا ام رمال لاسم 6و بم تملأ مذ 1105 ,  نب طوبا 0 عب 0 زب

 فا جلا 9 0 دم قم 0 ا 4 وج. يل ل
 ناكح رانيوجو 21168 رايبوج» : .:

 لا بع 201.7. 1 1ءوأاسع د مطاط 1: لدعول 2 : 5 0 ثيروج“
 1سم خ1 كثيوجلا , 8 مانا 100 ةقاتعنأو ءممعأو نأ 1 هةمصتاظ نق 5هزانآنت يو

 ئبيوجلا: - ميوج 86 هاتفك )0 ان
 ندي وقل تار باسيل لطم ىلع ليتشن روباسين ىَحاوت رينا هك يحاك ئو
 نيوج ليقف نبرعف نايوك اهل لاقي مر قرش 0 ةطالكا 1 3 فانا 16 نابوكو

 34 رب تأ اة 0 ناوك٠ 1 : ٍ

 ننرجلا 1طمم1- طن ىربجلا 0 ا وم ةورففل
 دبهجلا 2 ىذيهيجلا. - ظ . ميلا“ 1 ميلاد "بفللا نان.“ "11:08 6088ه :1هراف وان
 00 ل هديا ندع دال موو ناجم 11 ص ا؟وسابمم هيرباتعماسم 1 2ك داّقنو ا
 ىووهتو ةيدطتومنادلع 06ءهعما اورو ف بيج ا زوز 6 صاناقجت از هعل , كاقذ

 .... .ملومت ع1 ءانقطإ 967 وب 94/4 80108 000 2001/10 دواس :

 ىمرتهجلا كن ةيضايصلا١ -19هامقأ 8 مضايوجلاويزانأ 0 همم 0 يالا تباع 0
 ةيضايكلا , مءاتوسن هصصعم مضايجلا. اناميسوتتو جبافرم "6ءاع 56 طهطعا, 1لنصع 0ع
 ةرصبلاب مهل خلكم مضاهجلاوو 2/0 زمرد 0ع 55 هدم 26و 6 000 | ١ سوو نر 10

 زانزلهمم ةيضايكلا ةعرلطأأ ْش آ

 ىهيهجاللا. ل سمش دبع... 0 مدا 0 كعب
 ىنهجلا. 0ك ةطمم-ا-ةلطتت اههدكر ذه 8ءمالم هلئانقا ظ

 ئريهجلا. - 20 طمع 6مم ناس هم 1 1-ان ةفايستاط# ع 50هزانانم هددت
 - لست ايعوحتوإ فيينبنلاو ةآرلاك ايلا ولجتي مل 2 اذع يسن انف ةاندب نمل

 , . بولقلا ولاجايو 0000 ىلع | ا
 ىذابالجلا. ملا ذابالم 1مم م ' ذابالك انبَلا لاي" .تلصيتتب مكيز
 ىبالجلا. ا علشلا“ا 6 ةعلسلا. لمح 003 م اقيكرلا

 01 311118 ىرسايجلا..: 1طدبو-ا+هلطن# : سسايج ليقف برعف (7) هرايكنرس اهل لاقي. 3



 نفانكألا] سا ئرلاب يركن !8مقق'كوهنعتم هاف انوناغسط#وا زن. 12و هللا نانيبضأ "زق.

 آدم عبصلعمتب مذ عامسمب قط عم )ةنعست طعمجتب ةصلع !مواعأ وز كلانانا ناين حسبو بعت و

 (ةصواتمس هع نايج همتسسلسس , ءانزسف ةص طمع هةرمتاسأوب صعمأتمو عم را [طسبمعا هنطتعم

 1211166 اةحصعات ةينك و كال عريات 1طسصعا ل [طتصتس 10 مسقلا ىبأ وأ مثيبلا وبا. 0 آطد

 طفلا, 03788 ورقم جدوي يببورللف 738101: نظم لطذد# 1-1011 هيلا 198 رغم بلر 1
 ىأذيجلا. ا نأ 710ءاد»ر 2.: 0. ىذيجلا» ,تيديلا محلا 'ادييلتلا هذآ

 يناريجلا,  هلوإ عنب. لممباسم, همن اراديطل ما 13 ا سطو ميال ”مقب: 77+
 نفيريجلا, نأ ريش 1 لا ىلا فو وأ نع فشمدب 0 وشو
 هب_ىبمسف .نوريج هاني .يذلا ٍناطيشلا, مساو مالمبثأ امهيلع دوأدإ لل نييلشلا نيطابقلا 3 1

 22012 ندمت باي 1 هططاتآأ ب 1 0 1 ١

 ىذداباريجلا ب 1و تاياريدب ىلا 1م تااطساحد كاتو ص 6 5 0 لا 0 8 ةراماغو

 6و ههه 1 نان نا

 يىليجلا. عد ليج للاب 10. ناليكر ليك اهل لق ”ناليجوا ليج م 00
 2 عنا: لك نا (منص ةيناتعت) ليجالا ىسيوعلاب  َّن رالبكل لاقْيوَو ح وقول اةنيعللا ل

 5 م0415 0 50م + ةدالزف ةانةظتأ 21063 اانا ضم 8 ؛ ظقعا 'زتةؤم“ لس عاابسما مره

 7 طنا ىليكلا 5 ”ئناليخلا" لع 50956: 0 نأ مد 1طن نا1كاكاطنلم ل يل

 هع طقطوأر ءغ طلع هواه مق ما ' ننام * هقزج" © وخلل 9 ءانطنلتا آسزالف 160 '! قةوجمد

 ميكا لد فاكلاب لاقتيأ أ اذ ناليجج , انومت ظمرصعم هك 8طفقم1#-ةياتنعو ةءرتطتطلت ناليجب < هل
 ينل

 . بانعلا. قم 61 2. ط1 طن ظل ا0
 1 , 1 01 3 1 "00 1 ةهجدحخ مقرن , 5 007 , 9 ١

 . 0 11 #7 2 ف : "5 - (

 04 إ 72: أ
 هنا اعلا تنرح ٍْ

 ٠ كلنا هك شمس تاع 2 كفانا كفن نإ ع 11 -ويهجا

 0. ءاحلا فرح باب. رولا نا :
 004409 1104 ف1 قاض ال1101 8

 5 مناحلا حج 10 هومز ابل نسج مرداس [طومجإ- هلا طنط لاا ءور 1 2 ايداتللا
 4 20 8 ! كسي

 1 قع ؤ[ ]0001 7 05608 : بجاحلاب نوضرعي ومن
 5 "هيه نأ

 ىبجاحلا. مققت؛ ةطمم-ا-طاطم نبا طايخلا حادق نس ىلع نب , ىشوف ٍلْيَضفْلأ باو
١ 

 هيبأ مأ وأ هم ىو كبجاح نبابي فرعي, ٠ لسع كبطزو ل ؛ دق د 10061 هله: يبجاجلا
 ب زل

 لعماح هس لمس 65562 يوستمع مما و م12 يكبجاح 0 طا [هدصفسم اال
 . 32 ه1 -1-«نزن11 لع / 1 ل

 لعيصتسسااست ةممتم يا نس د و 5 ١
 + 17 0 ١

 ىثراعلا, طنم هدأ هةصتسك 4 ل ا 38 "جددت الق“ 11 م 119661 خبسناو - علامعسدب

 «بيفكم بلاي

 ل



 0. ا فحل ةلاعمتسب١ تكاملا .(مدؤ ثزاحبلا). ب05. 1طسب 6طدلا. 60. لع ةلهسعر 1. 1. "مث
 01 ا[ ةختمما ةقراكز ممدعإا6»  لادفم ةلطقإ هن 80هزاقانو طعام 0*جأغمع و  ءاندسطم 3603612163 التفت عت انان-

 نأ وو رده وهمتظمم رت 10م1 حا طخعو سعه عون طمدصعم ئيقراصلا» كدفهتطسم غانم طبع . نب .ةتراح

 ٠ نوتلبو تب “بلك أ نسم نطب. 0304 ه0: همدصعت تثرخلا هئانسءالاب ئقراحلا 616 عجلاحنس ودع

 9 ١ 1ءوئاسع هلع ناطخق" أعوباادتدد [7 1: ةلع وزمعا نب بعك ني تركلا ونبو ىب ثرحلا

 ميمت نب ةانم دكيز ني دعس نب بعك نب جرعالا ثرحلا , .نب جروخلا نيب: .ثرحلا
 احل © 8كلكا حم: نيلطبلا ديد .-ىدخ حرب ثرحلا ؛ مما نظم أملا زرمح نبا ةدالولا ثرحلا

 ١ ةقلينب ةزذع نيخا دبز نلف: < ميْذَه نباثي نم ثرنكلا ,_ 68: :جاتمعو 2509 .وعيتطايو  م00د 2

 ثرحلا» مجم 4 1

 ئفاخلا.' تت 8ةنانتلاد» هجن كاسر انف 1 طمن6عء: .غظفللا هذه كيبلجلا

 ظ 1 اع يعل : لا ا ْ
 طاع ذل بطاح. ةانالم-1ل1ز ةعاطأا : دللا ميك نق 'ىظت' تاما هللا ميت“ قب ةبطاح :
 معمل توسعات 391 ةاتده 205186 ؟0عولث بطاح. . 3ءودتاس» هرانل 1ظصمكا قش اطتصدضم ؟ نضل كاسح

 000 ةتافرعسو كثايدتكلا !ميظعا ثيدحتلا اخ هقأ ا سما ' ةعابج .بسقل 55 ظفاحلا.

 نسم موامعتو ةصاعوز ءءاتم ه0 ل31 طق عع !ننفأ :بابيتلا' ظفصحي ٠:نسمبل“ ايرينا راغتيا ااضيا وهو

 ىف ا 2 ىفاحلا رشي ذص ظمع همرتنع هظ 1[ظحم 4-1 ظفصو : عه(! عدصن هاله 11312 تاق: 61318 و

 5006 2 زا نواععاسع ه0طتوتو 4 01180 086 1ةعتابم 1 لطص نجهل 0 064 ىلهصعو

 ١ آما اع 1غ ١ 5 ؟«فل1 إنو

 ىبيبماحلا... .بض دماج, قواسم 5 ننعم طم 4-1 اطفسمم هموتانلسمد ظوعح

 ..06: :نجبلا, نابيلس ىبسوبم ىبيإ بقل اذهب ضماحلا.. 0 لسع ةطمال. 3: 36 ةافضع ,
 « 1 8 1: 2+ رول : 1 ١ 23 0 2100 11 د هوم هوز 1 ّ 4 ج

 هديسلا مسا 0 سماح. 0 . مسيو 12 اظربو-1- 1 طنصب ل 80 اف 00

 1 8 نيب قرع 1 1 نأ وح

 : 6-5 1 طك مق , د دع ل ف 210454 3 597 2 وا هع ]ةوتططاتم دغس نب ةر

 "دكان لا فاكلا 0 هل 0 ذا ت "قلب نب فيزا 3 هاا ( 0مل 00 كه

 ': 2 :ؤرنانطق ةنخا كداغسلا ١ 48 قيبسلاهلا# تانتلرلاو 01 بشن 49 فب

 . .ف]إ .00ةمعرسملو هالؤجلب ىعور لاقت هل نملومب بل
21014 117 2 11 1 



 خت ل اولا تلح >< طاكسي هوو

 تونسي سوست د ا يس يم ان

 نمماكاب فوزعملا :نيصمانكلا : ئىزوزنلا كيري .ئلب ١ فحس :عوبا!سودم . قس: هللا ,كييلع_ مساقلا

 3 دادغبت كس ”لصالا , نرورم» هبجاو. 1١ج طلو ممم طسعمأوأ :هيواور طع معمصأام 056غ 1ةعععع

 سار, اتم ةزتان] عدوا هوم عادم نديد معن نضماج ذوزسم ::ةمانعن[و اه عمطولمم م فتن صجملم, ةمأأ ضع

 ٠ د ودزمأ قوودءأ ,10ةباتمصستك : كسار ضماح ةصاعج م مقامات... 10 دعو !نلسأ عقار ”طصملع 50زاناتانف

 38001436 كح. الاوصم , نان زن 1طص م1 طتغم [مه161و ةموع ءللا تبع منسانقلا قباب ءووجر هدصتسمطوا

 ةسنبأر نضسماصو .:عان”ةهط طمع :ةموومجتتسع .لعافشكة الثا دمعات معاد 19 نطل - ى هسا 0 طق

 سارح كلي 55 و ءعانآ أ ن1 قطان ا ءةرضتاساسم  طمععع: هذه كئاكلا

 ا : [طريمدا- خلطنع موصبسأت هت لانط#ا 0 6 يلام ةهما10 آطسم+اعخ طتسنم د

 ةللمقو أ زبتطلا» "يب عيب ىلا :ةبسنلا :ةةيفا رابحلا:' 2ءزابخكلاو 0918 ه]رووءالتطتاة أعور .50ز اناتانق

 رعمطو ةعاأ ع 10 ىربحلا» :

 ىئنابحلا, د :ينايخ. . 1طصم-!-ةلاطتغ؛: ةيقيرفا ! نام اوجرخ,ىيجببلا .شيجلا | انئاقرم

 ستحاو لكل لاغقب روهشم هريخحو كللاب ردتقملا مايا ةيامتالت خدني دعي جما ىلإ [0 يولعملا

 .يسابحب هباجبصأ نيم. _ ب اال نيالا وعيب :١ ةردابف .لطصسم-!- 4لاطتمسس : ضاع لابحلا

 امعيبو .لابحلا لبق... 4 ا ' 22211101 تا

 ىنابذلا, : ب .لنقنم... ..1طمم-ا- حاط دكقنم.. , 54 11 ا 12 ءايمسالا, بييلهت و عل.

 ال7 تماعطك» ,طو. 11. بن روباسينج» قطط: مقاطع روباسينب هنظإ» ٍ
 ىتبحلا. 1 ىتيبحلا.

 قرتسحلا#سةنلاوح. 01 رمل

 ' ىشبخألا د بج 440ئ1 لطال1-0- 11161 ناذوسلا "نم عون مققوأ "اس" يقتل ول ناخبا نشبحوم
 ايلا انين 00 1[ظضم-!-خلاطن» ه2عمأ اساس: وع ليقف ىشبكلا مالس ونبأ امأو

 ربيمح نم وف ليشو مَحَح نوفا لبقو ( 1 ناكل نَم) خوتلا انته ٠ نمت دوي

 م1 6111ج اه 0 هن عاطع 113 طووؤتسانم هلع 11م 06 نبق 10. 101 101 ال 1
 ١ 40/1/12 هز01 00و لن. 1. ه. ]1 طلع 202 655 ءهوتأ ةسفاتمم دمع ةةصعم هط“ ةلامعق مدعم طانمم»
 ودجأتو ةسمانطل 61813 مانت 000 ١ لقلة, أ هلأ قط" 113 ءوولقتق“ لتو سمسم 4 هسا ءننعع
 دلت لع هدتونمع“ مموصتستق ىشبكلا , نانو ةصقتوتأانق نعل مالس وبا , ماعم .ععمع2ل0 808 مهد
 ١ ىممصفاهم م. 1 ه]ةزووزسمو  كمموأ ب هرجاصتور تاب .اهصتعم ,فطقفملب ايليا 50زانأتالقو 1هط ءوعتصمو
 ١ تبعا !(ةماطم 7هغقتأو عا هط زنو ءاندصج م لنج قذر م مئانع هس 00 شبح
 [رتوز 118 طعووزطت 1 شيد 5 شب 0 ا ب ءامهيفا 57 ةزوينقمدسأ اطهعع صن
 ؟ةا1ورن : ٠ هآنع ؟هرطص8 , 018 050 شبح 0101 د ننس أ أ م0 رشتخ 1110083 بخ. ا 13



 بيان 2817 كت

 0س طا يلا ااا . وبا فاليوم "نكن ابلا أ مضإلا [ىشبحلا مالسأ ىبا ”قد< ليف

 بو تزلقوأ 1ع مجتعل لاق دك نئبقو نلبتحتلاقإ" عتب ا لدو 'انبخدب ليطؤ"# نيم
 1 00 ال 10 ؟ لف 0 130 001 , 011

 ا ل ل 10 7 هين ا د لخوتا 39 ةقيفحلا ع

 ةددافلا نك ١ تركع مالكيللابب ل ندع تلد [طصوا- قاطتع 20 : نسب يشب>ا ءابسالا ىو
 ع ساو

 ىطبحلا: ب تاطبحلا.. 24 ةةديوانلا طبخلا , يأ ةروتعأب هع طف 000 يدا تافارسلا

 100 ءآبلا ريسكي .طيحلا وف ثرحجلاو  ميمت ل يع نب ديرسالاب وجو ميت 6 1017 0

 اقل ل 72,62:40. 31 706
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 : : 11 ولم كا مهاؤو مفاعل نلن# 35 قف 0 1[ظطمت1- 00 ةقرتااناتما 06

 17 7 11 ١

 ىنالبخلا , يسمع طعم 1 ماطنتمو م 3و »هي ا مع هدم "قاتلا ا 520 ى [
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 00 واضع ة ههزاننم7 ةرفتوورم عؤزكأ 3 4310 فاامخسرتتا تسدانأل طوول طبق

 050 :ىكانأ طمع دمعت“ و ةقؤطأ6ر  ةلتأ مك 890م: :ةالؤسم 06د” ةادستأ ا جننت 11-

 ١ , هةهمغم ؛ةابداغت» بورد. ىم::ةرببح ٠ براذ. 156)1 زوانق ع .1طت0- 4-1 طورت رس 86قادشااقط“ ةرجسل

 11 كيني عورتا نا نعم _ عب دى رييجلا ١ هن 0بءامءهط ريبحكلا و يندم هور همحنسع ةيدفت ىدتم

 يع ؟ز" نيتتلقسم , انت .هورمعال بيبح حو لاس م امكلالم نري اؤرمجا و, عا :ءانؤادو 8مقاعلا ونب

 ريبكلا 10681[. م
 ىنيبكلا. 85-5 رومي كس, [طصمما-ةاطتعب ,خماعلا .نابسل 0 اهل ,لانتي ورمي ها , 0

 ام .اهولاقق: 000001 ىفو», 3 33 رد 220 أمدوتن ءةيلزططو أ نطل 5-6

 ىرتكلا. ظانحصم 1آطصم-ا-ةغطتع دتطتا !دعتو دنممعلتاةل2 عمعألا ؟ع5ع مط ط فطن 62 ةبدشم

 76753 م 21018 اععاادت ةانط] 8 كاعاوما
 هنن ةوربولا ةطرن ءاواتفعال كمون ١ مبفاسمم] ةسوويددم ميكيم نابي يمض طمعاسم اأن

 ه) ؟10. 8طقطقطأ ط1 1 مه هد 17: 10د وال ةيم01 سلات 06 ]
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 ىجاجيعلا. دس كفه [طرممء4-1اطتمت 090 ع12 فيد :(ةذع) ب دييقلم 0 هفأ188 0 يا

 ولم هوا هلط 1اجسو- جنان هممليذاسع ءعنبم 211619 آسامع ةلتود مهم هل 40009 ب ,جاجاحلا
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 0 ١  0 21 1فسوي. التفقى 

 نورا تلق, 26 دل 1 لا 00 هس ن6 ا 50زاناالق .ةاتدس

 ةمانل 1طصمءا-خاطتستسا ةولعس ؟ءمف“1631 و ةانقعر' هه قانقتم 4 ان "طقم قرأت '30010ن[

 + 68مم: :ةطتطت اضل" ئذأو :تابلا لاقي نلنلنالاب نلاللب'”ىكلاو. .دح از" ورعب

 اواو 06 اولا: 8و ئراجحلا: عزمنا 0 همت ةتطنعس هاكتف 2 احلا
 يلا تاجا يللا ةيسيئلابب دن 2657+ 2,11 أ

 ِ ل ةيشسنلا ذم ل و 0 هس ا ان 45- 8 ةطق : لئابق 3

 . مي دوت 5 يك نب راح ةيناثلاو 0 . ييمح رجح 0 ”نفادحأ رجح .ةدحاو لك

 ؛ ةقراح نب رماع م 7 نب نارمع 8-5 رجخ وو 0 يتاح 244 وم طقم طمم-
 رك ل

 0 رييح نسم 0 و ناب, اب ءاطخ نزور نك خر يخ ريمج رجح أرد تلق

 : | ريمتح و رجح وه نيعر رجاحف. مكرم هج 1و 1 فطن :ركجلاو , اهصيزص يمواعم 000166 و

 بفم ةرجانمب ةطسلك صورا د ماجا لميس ةعطنا : اكلا متفب كرتشملا 0 _ رحل

 0 ٍنوكسو ةلمهملا. دليب وعم يرن وووسم عوأ طقم اهمابق كلاي 0 م ممنوع لجحلا و

 008 1 ااا فيدشاياوا م16 ه مال راسل 5 ايما هتاف تلق

 ةيسنلا :هنافو ب مب دنكم نما نب. نيمركإلا ةيوعب,ر نم ,ةعيورب نسر دبع, نب اريج ! ئلا
 روم ةقالفو لوما 2 -.- هلق: لورجلا ىبعإ |ىب:زوهوا .قنيمركالا ةيوعم -ىب ةعببر نب بهو. نب 2 ىلا

 ىنعشو ءاطعلا»ريثكلا ؛ اختشبلا+ قكينعمو “ذل "نب اناالولا ترحخلا ”ىب ”نرفدلا راح للا ةيسنلا

 . :كلوتلا زينك ”5دالولا*+ 16 .ةدالولا ٠:ترحلا- ه؟..ودم» ه0 يقراها للك 31 كلؤل ه0 لا
 ىلا 00 ىئارججحلا 7

 ىئجحلا: دوما :”قجخلاد عراوخ ىف لافي 'جاخلا' ذالبلا رئاس تك ”لاقي انك“
 ءادحلا, مو 2001115 70ءهولةطاتق و ءاذحلاو ١ وهلا مءعاق اطقق 1 الجال + 0

 سيو 23011101 امرا هنكأإ اذاد نونا :. ,لدلاكدون ونت قانا ١ هذي 4011 فولت ها

 دنس ا ولسا نيس لاء ممم

 1 1000 ارم ؟نإاويخا 8100 دنأ , نلكذا# د د ع ا ََ

 ه) اازطن] مماطادسلانس : كلب ةصتطت 5ةءررااتق 10هضتشتالا م6065 5أ 1 5106 1[ تان. 000 71 4, :٠.18 'خ

 2. 13 ه5. 9: أ ةمانق ةمز افسح ذص ىطايمدلا. ٠ ؛ ميش) 001 مالها مهادحام ؛ ببعد / ١
 وىدذ تاي



 مهبل 07 دع

 رجوع ف مومن1 م“ هه ]07“ةنث)6 عانت ءعةسمات عمد م؟همءالتاو ينقع لونا 1ططم-ا+ةقطت»ع لع دذعم

 يدمادتس ءادجلا 1610: لا, اتوض سابنلا نسجا ناك» ب. ءادحلا.. سنو 0:اءاةكلا»

 عقودا سمن رمرجسق ب صداها تعمم: همز لان ممم: عيب بأ ىتلآ ةبسنلا ةكفا هانا

 ااهالاجا' ازا 'ةيكابا' صعب خال "املعلا "لها ' نه ةَغامجت ا بسني ! هلمعوأ هثارشو نيدحلا

 كلذ ن قياعفي وناكم 9 مسمع 12 ,ىدابجلا, د ْ : !ٍ

 ىدادحلا. - ل دادح» ةطس 4طن : ا بلا او ف ا ىقرابيبجا اي لاق

 نب . نعم ني اد دزالا :فو!# ناهبق د نبا فعسا خيب وصقا مج: فادح «ءئيط !فوأ؛ةقانك ٠ نيب
 ذعيدو .ىد ورمع ىب لجاع نب لهذ نب ملاظ . ىب نابخ .سيقلا“ ,نبَغ: ىلفو ,مدهفب نقب كلام

 .ويكل ىبأءا سا كلدجي : ل متع ع 1طصم:4-1طنعمد تونورضعخ ىم. نطب اضيأ- .دالحول

 ىنادحلا. بسب نيداتشتلاوب ١ زصمأ 1ههم»014: ه021014 1و لن اقل نئنااكلا 6 تداكتشلا) |
 نير "مرا كاع. 8ولانق 5 "لسعر هدزالا 9 0 ا 60م6 56 "لة طومم كس 1مم -1-

 قمخاطقتلم افيو ير باي - ةييفاياسع و م هنا 8 ميسا هي د هسا 4 ع عددي : 11 ١

 ىادعلا. ,0: ىتادخلا.. يؤول فدي نان موا طاقم ةهمتانام عالطسمكل-ةاطتعمم ىتاظفرادلا كاقو

 | نين 1031! ينال تام ىداوتظبا ديناجر نايل حاير اييهنرتوالا 1

 جلاب انوهذ» 1اس م1115 18509 ةهقلل , | يفي انلا ةلامر 1 كا علا لي العاط
 « ل
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 نابل الا ف ناتاككلا» تلا 4 ل 0 1م 1111“ وقمت 3001

 م عاعمسس ٠ معب ؟هيطنم 4فد قمم" ةفتأا# مربختتلا :ناننع نب لت بشل اهو زاوهشملا

 ١ محلالهلا تانك بسجلاص ئتاقداحلا ا 116 رووا 20163 طك ةاطتم
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 ةلا مدس 6 نرضتعلا, 0100 ه0 6 "ع1 هلنس انو" "ع1 ع" عطهأ"“ شارو فلاب: :ةةايحلم نفقا اذا ىلا

 رس
 ا

 خلا ركن رايد خا 40 طقعع هطوعرجةأ آطسومدل- كلاطظت» هدمه ا ئتاعهمسلا“ نانخ' كك تلق

 نوكسب ةدحاو انمقو امهنيب ٌقرْقو اكانكلا' قوش يلب ثلا ؛ ضو ”دابنصلا عاتب“ ةيجلولا
 لصوملا لامعأ نم راشرتلا دنع وه'امتا ١ ييكضب" سْيِلف اركب رايقب ةلئا''ةلوقو د زيلع 3“ قانمصلا

 يع ال "05: 'ةطانلك طر 500 مهم 13-150 نست 'ةعصاعصاتومم .ةشتاتا عانق [ةوعم

 1 سقم اعلا 010 261211 انلح رضا , 56 1 نا 54 ةرضاحلا. نوم حتا

 ظ ىرَصَحْل! عانت هوو م ل 1و ودع زيهم سنام ييدبلا 000 0

 2100-22 210110001 ؛ اذيزا "ما 5 م

 ىروضحل د دل. 5015 10١ نب و يبل [ةصمم انعم الندا 37 نأ ملل ةوصممفا ؛ 9 طنو

 1طصم-!١ للا طنا ؟ععطزو ملا | ىف مو + بو - كلام 5 ىدبع نب روضح يلا ةيسدلا 50
111 

 ىريبضعحلا. 0. ىرضحلا. < ةريصضحعلا» 1طصو-ا- مط ةيرضيحلا , نأ ظو 560 0. 81 10. ةيريصجلا»

 طمووا م عمماتنم 26 مانام عوو6 عطانا. < 7 0 نيه
1 

 00 5 ؟ 1/1 مل ١مرتألا1 دعو درنالل
 نيبال ّك مانو 6 ءانونه ةرمان4كل 0 : 4-1 سن 0عةوأ, هع نينه 0 يلا ن1 7



 كلب الكل / نكييدين

 طمع طمسصتسع . مودل ابل | 201656 1م ؟انأب م هللا ديبع ىب نافغلا كبع,.بيطلا وبا

 ىطساولا ىنيضحلا , يبن ى0ج1موو6 ةدنا هع مدداعتفم زال نيضحر لع ندم لتستأ 01, 1717 زوو
 12 2018 !ةعااتت ةانط] 3 '

 ىن نارطحلا 126 هدتعتمع كيل 10 ءانوسص 1طصم-!- ةيطن#م

 ىهطحلا, ب ديطشي ةطدوا هاطن»ب,ةيبطخلا ,عوردللا بسنت مميلا.
 ىنيطحلا. س ماشلا' لحاسب ةيرقأ:  ا11نسص طع 50ز باناسق : ءةرضطستتوا: هد ءدقم  آلآهصم يطح

 ذم انا1ممعأ 8رستوع قا 16ج 106دقور .ننأ مما 70087 اكعو ةيوبط نيب نيطخ. - ظو

 ةطقدست مةعطاتنا ةكف-ةدصسص'ةسن را ننأ 56 مد6281: لحاس نم ةيراشبفو «نيشجأ ىني يرق ىيطح

 ماشلا , هه يندم طلعوا 1مم !-فاطنع» نيب نايف اهنف" ىتقلا' نيطخلا نأ" هكلونق ىلق
 ذعقو اهب ناكو بيعش ربق اهبو اكعو ةيربط نيب ةيرق ىف امنا ميحض ريغ ةيراسشلو فوسا

 .نييلسملل رفظلا ناك هال“ ةنس جذرفلاو نيملسملا نيب :ةاميظعم 2 سنيني ةيرقور, -'0+ ةايرقو
 سيئ , ن1 4. عا 8.و 12. سيشن برقو و طماط نينت نم برقلاب ب طنأو 56-

 , ليات 5011713556 : نيبهيختأ برقو»

 ىريظعحلا. 06. ةمد هطملا. ل 06 اوف, 0

 ىرفكلا.  ةقوكلاب.. 2. ةيفوكلاب. - ىرقكلا. 2. ىبرغملا» 1طدم-41116-1 ئرقملا ىرفحلا.
 نسم لع ءدتتند هطدتتتق 001 برب 0 ىلع تنينامك 28 359 ىرفخلا هل لق اهناو

 20 ا
 نير 0. ىروصقكلا , طلو. ل ةيؤطفحم يييس

 ئففحلا ل حل :يضفحلا. 5714. لئضدلاو للملا !بانكلاطم111ق3. 101 '

 ىوانفحلاب دم 560[ 0 1طصن+ 1 - ةلطتمسم ةورمئاننلسس طمعووو تديكم ركب وبا وه بيفحلا

 ةرمح نب (ساببعلا .تنبب نبل .هنال .!ذهب ,فوع امناو ىروباسينلا فسي نب, هللا دبع نبأ
 صلا' ظعاولا»

 ىئلقحلا ب لقح. )6 لقط 560 3ص جون عنرسبع طماقأتع ريثالا نبأ 0 صيلا طخ ىف اذك

 لقح ىلا. 560 :ةانودأ 0001063 69622 لقحب 0ك[ ءالانأا

 ىوالفحلاب ل لم ضدأ هع 1طدمدآ-هغطن»م : ببلح ىحاونب ةيوق القحو..

 ىئ ركحل ْء ]مو 80هزاناتانو_ 1عتور هدم ؟1لعاتع طاتزاتق هممدتستف هداوتسعتس و أر (انانتط !ةعدسقس

 مءاتسوت معا ءاتحص ؟06عرص ىيننأ ةرمماتع76 26ماءاعلأم اكع 5هزانأنن ةرضاحملا 0 0151-

 ططاتق , طمع 6مل 76121196 انقانست 6 دتماسم , 06 ننم طل ةعودعسأتو 1هعوصخم# : نامرسب

 لتملا هب برضي ارسقم ايوحن تاءارقلا ىف اماما ناك ىرككلا ىلع نب. هللا دبع نيدلا
' 10 

 2 كا ريس نمتساوا "اع 0". ---

 00 نحكم



 ءتنسم 77704 .بسع

 نمو نش تام ةوالتثلا تنسخ قي ني ميما: "نك ئيرككلا' قلل :نئلافالا رود

 نيو 10 طق لنك خ1 قلك 0 0210106 و ةقضم 8067 ناجم

 50 انأ11 1288181232 زووم بدو كنا دن سا ا دولا 10 2618158 اس ا ةموسم-

 1هور ا ةاتأ «عمأاع معمم 1015 26 انك 06ءاق نكن ةنضأ. ا ةلاطفاماتةمعمت 00

 هذنصم 1؟ةماعصكمال. " "01م6 ممرضتست# هيدصما ةصموغام 568 : ءانضأ 'ةرخشتلا : 000 و ص ونه

 دع مالافل هدطو6 م1 6وزأل 011 7[عنز مفر: زتدغ يت يدمصتلا طمطأ ةوصحضم سم عمأ ! 8.1 ع د

 ىمكحلا.. اس ةريشعلا ليعس ,نج مكيجلا»» 04. ,قطروب مطقلا, هل ,4مإ قاهصم للم 01 ريكو

 ؛ ,اةرووتصسسم .ءارهبب نب مكجحلا ءابذ ةييقع نب مكجلا.. ..1د مهب دج ىنلا ءاوبسن ةعابجم 8.. للوءامصانق

 7-7 طففعب هع ةطصمعا ١ ةاطتسم , ةرجاتلب ويعم طومععم .هيرجدي ءععاررلا ةعيدعسفت خملكلا هذه ميكحل أ

 . اهلوقو ةيكحلاب رهتشا 3 لاقت. 10 ص ام ١ 0 ريتا 2. هل مممطم 86-5 10عوب

 ”0 ماشلا ىح اون 3 ْ

 / عييكحلا: - ميكح.ا )0 ىلأ و ( . ندوب وير كل ا 506 دم ايد
 ىبلكلا لاف ا 01 قبلا ةشيسز .(1:1.8 29 4 لذ4 اطبق و
 يشل اس قس ظروهشم» ٍ 1 : ا

 ىف ير ب لوحلاحم 0 ترا عقب 1 0 -- 5 : 0 1 2
 . كوو. 17: 58. (نآط ع 07-0 5 703. بس - ليلخلاو, 8. لياحلاورب : اب لا

 .ىفلجتلا.. 1 وما نوكسلاو 57 اود وهف هكعحتست 3 0 6 2 د 0 نيل 0 0

 ننارلكلا. 20 ريم لجو )6 ءاولحكلا. 12 لن القولم و وسماها 000 0 (ةعهج

 مدع , هي171. ؟. ا" 1هوتسيعت عيب ؛اريقذ .ئناولجلا ةيثالا, سمشب مامألا قيينلا ا نابكو
 . ءاولكلا٠ 26 همواعدد وذعو ةوعتم 'اءواجع, 111. 5. بى عاب هلة 1هعبسص 06 ءلاذق هو طتمع

 أ سما[وازوو طوعع تح هدتعأ 5 ءطماةههاندنو :كغنلا كعب وولف. -ةرخبأو ! مالسلا: ىويكسو ةلمهملا اسكألا. مضي

 اهب ف لدب 'ةزميبا لاعبو 'اينلا“ ةبثالا ليش © ةييمامذوت لب“ ماس نراجع وطول يي اع

 0 ىناولكلا_ © ىن ةاولكلا ةماعر» ه6 موماصات[ة 956, 20 ىن ذاولكلا , 0 هظأ ناولح رءاتمس
 ا قفاولكلا' 0 ك1 طصتسستظت6 م6 لنطن16  'ةقؤاب ةمدانو :ءاتقطمب طقعع مقوم هنا 5

 طوطو»ع ممكعوغ, هذ لمعتاس» هلأ الان تلكل زيحئار 8ذ8951 همداطمل اسوبألا# ه6 ءااير <

 غ اولحلا, مونعو هع06زز طمانو“عدغ ا وشمل وبلا عة ماانطلا ه0: ظمع قوس لاهو” هيوم

 هللا ىف كلفنا ةلآلا ٍَظ نا "1 الفقاط#بهذم ١ مهو لولخكلا» ىلا هسا هزيم
 7 ١ تقرتلا مك هتالواو ضر ضر ىلع يلا تين 4 غو مهئامز»» ىف ةنكالاو' كايبمألا 1 اقراص مق

 . نيش اي : .اوفلتخاو جيلا كبح يبلع اوففتا ةدع فانصا ةيولخلاو ِ 0 1 هذه 3 200 1/1 111311
 ا نيل نا

 502 تيلحجر تلا ا

 هي عيبا . ب اسياجع + تييامب تم

 دج



 دهس 780 -بب

 ىميلجحل 1 دنب --:يدعسلا ' ةميلجم : دن طماع 11و هسفطصةلنون 1710 11 لا ونت زا عمل 0167

 2707/4 و ١ 24 500 سب ىعفاشلا ميقفلا. , 110 1[طد (طقلا. د 0. لع ةاوصعو 1. 1. 1 ناوي. بس
 ما صب 20 طمعمو هوانا عك 1سم -ا-ل طنب 1من 06 ىميلعلا ا, ءلئاسم زد طووأ]. ب
 20 يبيلحلا ة6يدتادن ةرداتك 1طسم- 1-1 تمس 6 8 ةهزادانم 01313ةقاق00 و در طن ان انس

 816 6 طقطوأ : عمج وسو ىلحلا ىبلا ةبسنلا هذكق مالسلا قيفختتو ”ءاحلا مصب  ىلحلا

 ةيلح. 0 11 لة ءعملن 1 أ 06 ىلكلا نوسأ 01 1 ةلكلا 507 :

 3 وسم 6 1طسم-4-1 نع 6 50 اناك هيأ هسا م 1 5 ىوالخلا.

 ئدامحلا 1 .ةطسم-ا- ا طنمم :. كبيزب نب فانيلا ىلاو, , 714. 228191 ذه ببيذهن
 ءامسالاو 2. "ا".

 ىسامحلا. ل سامح. 1طس41-1-0طت+ سايحلا. ٠ - . ْ ش 1

 ىمامكالا, 2 فيفختلاو متفلابو. 0 فيَحَتلو" ا شلال 0١ درا. لطفا أ
 / نام. : سس ىمامكلا , ةطصم-ا- خنطتعم ةسعام 6 رو ممادتك اتنفس "لج .ةمامَح 2 000

 : - وو هم 1101163 70011 ' ىمايح 9 مونت ١ سنام.

 ىنامكلا. 400 هع ةطصم-1- 11مل : دج نامح ىلا:
 ىءامجلا. 0. ىئابحلا»

 ىوتيتلا. دل لا ا اا د 0 3
 قفارمحلا. -' قانتع. 1 طعم! اطقل: | رو

 ىوارمحلا. س طاطسقب. 0. داطشقب““ 8“ ري عع نيرتسا ظ
 قرمكلا. 400 أان الطوق لطب دجأ اقوم ىلاو“ عام ااا 000

 ىرمخلا. 00 ”برغلاب: 00 ثدملاب هنص 02 16 ] 1 ار ةويح , _ةطصم-!-
 ا طنعم ةانعام 06 اتع ءاتمس اريح. 64 ]طد ناطق 0-0 لع قادر 1 1. 2. 8 نطق

 !هينسستم: ىنب ةعلقو ةياجب نيب ام ةيقيرناب ةكيلب ىفو ب « ريا ةزمح ىلا ىزمكلا
 دالبلا كلت لحما نم ةعابج ىل ركذ !ذك دايح. ب ةزهجح ةءارق» 1 59 021سم

 ! دا 1.111. م. 270, 1ذادس جات هعحتست آطص نطقلا» ان 9 نأ 4 1 دب قطا

 مدس 1[هو1. و 1.11. 2.30. ب ذقرف. 12 سعرا ةايرق» 4

 جيلا له : مالاج كا معانات ووصل طوع هع اصول اى نطنم» هيفا اةيمجع د ءاخب ةيوعم
 1 ع عسسل هيا هذ 17“

 ه) 5زغ هموصممطستس هانت ةزمح 5 1 هسق ةعطم هن مامألو وهشأ ٠ ان انك 00 1م طملل. 1:1. هأ ز[ةعانم 9 ل

 ةهطأأ ةرمهلا كيب. ةنسم سن00 ةهتطأأ همداه# ذص ىريشالا هأ ةطالط م. 11. '
+10 

 3 و تاير ببال يس ١ راب دا ا: 6



 علو ةيليبشأب 'ئفوتو 0+ ٠ : للالكلالا انا مديل امل ةينأاودبا اهامس ةيلببشا ' ةنيدم ىو

 ظ < ماشلا يصيح ىلع الإ فلطت ال ةبسنلا هلق نإ. - ةقاطبلا عرج ىوار. 1سم ةلطن#

 اة011 غةطااتتجت : فاوصلا ىصيفحلا ىناركلا دبجم نسب ومع نسب ىلع نسحلا 1 0

 م 0 ا ود تلد ريما راب لي ةنح يح نعم : ناكف

 نسب ىسحلا بيع روصنم وببأ دنع "ئور ظفاحلا ىنانكلا ىلع نم ديحم ا نم ةزمح مسقلا

 | ري ٍدودح هتافو 000 رجافلا دكديكحم. لو 710-و ف 5هز دان مط سن كالت يدصات#

 : 1س طتعمم اكمقزأ طفلك نا وهاتف , هك "اهيل 1.11.5. 590: نيب 6 ةقاطبلا ةقاطبلا عوج

 حيف عقوا ثيدحل.  ةفاطبلاب فرع ىنانكلا. ديحم.. ْ

 يكمجلا. - ليحت لطم ةلاننم# نطب ب ةذيقع ار برعلا نم وطب م

 ,اماو - - - ةعصعص نب رماع نم --  دلاخأ نب لح ًاهنمو ىول نب ثرابحلا ىنب نبق

 ىب ىلع الوم هنألا كلذك بسن ايناف يلمحلا ىلمولا ينيطسلفلا ةريمت هللا دبس ويا

 خلا خليج ىبأ“ 5

 ىننمعلا. ل فوع نب نحنا تعا 1 30 د كاي و 1 نام

 ىويكلاب م ةيومج. | 0 هيويحم 1 انلحادلا بجو 1016: اه 9 اطرد -!- لنمو ةنيوات# 077

 1 ةافانقألا ب 8 ةركم 15 ةامحب و طلع 0 0 ءةمرداأادلم, م11 طم 1-1 ةانن+ 5و

 نانق لع ظمف ممصتصع مةاداتعم. كثعتا ةانز 17 ىءايحلا...

 5 دق رصن_ ىببأ ,نب وب لآ. - عمجلا بحاص.' 8نومنقهوأانع ىديبحلا ١ نب دبكم هللا
 ١ ٠ نيالاطدالا 01-0 010 ان 1[ط 011811: ه0. 6 1 16.1. 2. كم [مزا (طهلاو, 6لء

 . ؟"!ةيعاو 1. 11 7 69 ان اكطدأ انااا هوا 'نيكيكملا نب عمجلا

 ىسيمكألا.  ةيلعت. 82. ةبلصو مقلوب س ةكاباط, ةطصمءاخنطنع ةحناط, حا كيش.” 0:
 ١ ؛ 01 اوعي ١ ا فاس 07 نإبعأ# ٠ ثيجش :

78 

 ه) 1.6 7 11 3 7 زيد 101 م 006 2 ف 0 ا 0 ةلوطتل همك

 سمسعت ءاقللل انطم ١١ يحس مدع 3و اقلط مهلفطم رثمةولأ , 6آ هقاترتةكت ةانقطت 06' نعطو 8كم , هط

 نت 0طقإر هالته ذة 06دح نعرحأ ل1014 ] اهيسعم: هب فوادي ةرهغتفع سطع نجيح لوجه همام. ود وتف-طمد .اوعو

 ءمدظتسمسمتانت و 16عام دع طقطوبو نيم0 (1. 77 ءئزوعك 0ع هوصز ةءامتخم 601011 ةص ءدمااتنلم 84 ئجايرسلا : ةابسنب

 , ؛' , يرلطلا وذ ني 2 0أ0أآز 11 م4 و" 0 مانع ا يد 12 لا 1

 2110 ناكوت

201 

 انا ملل ىممخ 710 0

 ؟ زن ' ل كو 00 م .. ]7 أ[ ةو
 4 04 8 4 ل 111 125070115 713*2111 001009113 0 1 :هزنيةضؤيل [( 201 3

 3 هيب 9 ٠ ٠



 ىمحلا/ - يخل 2: ةيرخ أ طفلما حا هينا هوس اطمح ةموتاناسم 6
 طاتعلا , 40 ةرمانك 5هز ناتنسم ين00ةسصقتم ل0 تكاتك 361161 كمه

 ىءاتودتكلا. 16. ىواتردنحلا , ن؛ 3:

 ىلظنحلا. - ميمتو. 01. 1ص (طهلل» 64. 6 هاد 1.17 و ىرلاب 0 ة

 هنم. لس ىنزارلا مناح وبا. ؟10. ظطافكحلا تاقيطو 12: 49. 80016 1آظضم-!1- ىاطتم : هنبا لاق

 نافطغ نم ىنافطغلا ةلظنح نبا ميبنأ يلاؤم نا نكن نحل دبع. 26 ظمع 85115 مها

 ءاورتمرع ءهددقتلةصاسع ىيرسغملا تاقبط , «0. 1«دمونسوعوب 29.52, «غ ظافحلا تاقبط و 21: 40:

 ىفنكلا.. ب ةليبق... 64, هدتصتصم اطيب 0طقلل, ه0. 46 ةافسو و 1. 1. م. عب. دس هللا همحر
 نوستغادسغ (ن: 6غ آه. نا

 ىوتكلا.. ب .فرعتو. 2. فرعيو. - ىناح. .. 86 5هزباتت 0001665 هدصصعوب 8مءانسمب ةطصم-1-
 4اطتع ىناحب ن .ردلا فرعت امناو... عا عجم هك. ةطساك رجع 8م ٠

 1 ةبحلا. سا نفنينح نب نامتع» 1714. 1129893 ذصب ءايسالا «بيلهت و مما 80

 ىنتخكلا. ل ىح. ' 8مم 60: 18 0لام و طع اننا : جارح نه نحو هو ةعاضف نه ىحت قح ونبو
 سيم د

 بالك ىب ىصق لاوخأ 'ىبه» 1 12011 5 ودفنت طةظأ ةهردص همواخنو. 1و هم وخآ

 2011 512118[ 01 و60 رك هن17 1: ةدغ ةةوقوو ا لإ ]روت لوول نو 7202-

 عرعو هاا. 1106 651178 6 01 ادتتح ممم ]100انو 2561010-11831210367 , ١ لع اندم عم

 رآآ بمر. هغ 4]هدع. , 1١ 18 2١ 8: ا ةيبالا خأ نسقفوقيلل ناك. ح لادعع نيمتقأ1 ' 80ز تاتانم:

 ؟«ةردااساو طهعععع 6 هدانا 7 4-1[ طتتتسمم 86 ام نئياع' نسحلاب وبا وه ىنكلا

 ىنح نباب فرعي ىذادغبلا عيبلا ىبخي اوس ا اكمل نا" كلاس ؛ذغ ئراوحلا
 ميسأ وهو ةيسنلا ٠ ديشي-

 ىنيراوجلا... 0ك ةطسلط دل“
 / 80 اس ةلاوح نب هللا كيع. 0 2 ء0 ةءيييعمأ12 ص وسو م ىلوحلا جه 80-

 قانأتم همتقفه“: معلص هللا لوسر. بحاص. ك2 نبا ليبقو ىلوخ ني هللا . نيع ىع.,,. قلاسسلع

 : هصتطخ صماح ه١ هموعطتأانق +

 .ىباوحلا. دس عيطوسم» 1طصم+ا- شبا طتس نونا 6556: ناين نا 50 انزل 13 ةاشيأعب هبي ترسم

 لمكلا ذعقو نيلاكول ةرصبلا ىلا تراس. نك ططداك. كن. 21051. 1.1. : ..... ليال

 ىكنوكلا. 0م عمو مما امهلنانع. 5 ءؤدصفسس طعس كتوبحي عاب اكتوج 512121110273: 726/04/18 و.

 2266172411... 1/10 عاناقتع 106 ةوو6 مانك بقل ,. ةانأ 061 ؟ةاواتا انس 8 بقل كان ء[انزلب .. بع
2 
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 را سب سرا 1 هور 80ج سس < هج نع ' م“



 هلل #9 دعا
 ةيقوفو. 1طص0.-1-هاطنعب 0000ه اهنكت ىم ةانتملا ايلاو ةنصع لنطأو 26 ة6دتطوملن 6010

 5 م بس اروج,,| 0. روبجحم بج ابوقعبب. 2. ابوتعبب, 1طط1-20-حلاطن» ابرقعيبز 560 هءاع 0

 3 00هخنبع عع ةطصم-ا ١ خنطتعم : زاوهالا ىوس نمبو اهنيج ةرصبلا ىحأ اونب < ةروحلا يلاو»

 ىن أ اروجلا. لب نيم. 516 0000. نيحتعق و 118 اه 8هزاباتانق انالجن 5 انتا 020-000 51

 طم! 4طن ديالا خيحات.

 يقول 00 ياردشا# 560 و 55 هع آ[اطات0-اعةنطتعم هزت 1236© وأ كس ةسنأ كمدح

 لوعاتعل اة اما : ١

 ىسوسلا ب 1 ليا ةلبج وأ ضيح ىرق نم اهنأ نظلاو. 60068 1
 ةلبخ , و6801 ةطملعأا نأ ةع ةةمتانو 5 :ةربلطلا ةرمرت9 761. تع ىظأ تنكو. 11 معان[: ط1 50+

 لادا اد مده ةق-كوس' ةستت ؟ةءطق , يدمع ةساقعأو مءانودتأ اطصم-ا-ةشطتعا م ةساتن اذن

 نىطا تنك 1طم1-0- 4مل 60006 ىنظ 61 ماثم تيار هالعمأ : تارقو "نسم م01 763 ه

 8مزانأتم هأمأه ةعميتتأاج»* ط6 : .!! دايخ روأ ىتوكلا كيعش نب ميهربا نب ىلع“ نئسحلا وبا اينم

 آم طلو مانع: هنهتمم 30 ماعملق ىدصأتا هيكون عو, ١ طقمل6م دممطمقام بوح لع 000 انط 06 _؟ةق-

 :, .عدصصم 0 تقاتست وأ ات و ععرص]تع» ةمرئتأط ءملسسم هدأ تنصت ةت'اتعاتام,, ..آل106 3 11هدنطغه معان

 ا أ آمن 6؟هومدجطتعتر كاقتمد لص 5عز1 41م1 07 لو 7 ظل عؤرباو و ط٠ 572. 5ع

 ةودكدسا هللا 101212556 طلق "مهمات دمس أعم ةدومعستأغ 8وعطمست !هماسصم 0616 ص آم. 660

 .نن1ن1- .لوواسستف: نيم /فوحلاو .نابعي 7 فوجلا,.نانوح فوحلا يراضبلا لاق, وعنا
 نر ةفيسعب_: وعيتطأا , !ةماانست : ىرابخيلاب هلاق , * نامعب فوحلا ,لوالاب ,فوحلاو. , 162110 ىسجحلا وبأ

 .ىفوحكلا ا 12016 دل ركل يدق 0 9 نامعب فوحلا و 560 هط ريعمب فوكلا.

 7-0 1طن قلل: هلم اقطاب ا رئعمب' "فوكلا١ نمط وأ يرفق , 4

 2-52 ةرببك زيجانخ و | اهأبب طوصم ةصتسمل» ةمنانأ 50ز نانا و 0ع نيو !هووزجدم دعو نك يل 1

 12 908. 1105و 0620 يم 80ز ناتانق موسأتسم ةصاتمم 1201104, أ 18 . الأ ايان 1216200117

 ل عوأت» ءووع !10عدصم فوحلا ل1ءانطل 11238 نامع و ناتو طم 621 6م

 انييدلا هريغو توقاي هب مزجو ةيطوطوءنعو ةدصأم نغم هنس ةضكلن قع ؟0]انتوو ع :ةعرتلط لس

 ءؤوم تهاناثأ ]لزم اناةمقه وأو, 118 ان فوكلا: 560 نقاتاناتط 886 مق ١ك 853 ةنص' هس

 ! !رةرحتصت 06 ءانتددعغز ةغودق طمع :ةانوس ؛لوصح“ ع ملكه 6664ج اذطاحق اةةانو ةمرمق 684 لس ةطاعلا 1 عتت

 ادع يتمم 101 لتوءمأع هز 206سم ر طققأ ةأةأانهتطانق 1 ءاتقنط ' يذت قركاا'! معمدصسأتوع

 خعدغر هانزانف "أ مسسللسسخ عمت ةرن' ةقعاسم طك ةظت ![6ةان مئانضم طرأ مزجو +0, 011656 مهرجو. ب

 ؛ ١)18 0هققج اظمالن هالفرخا ةكيوصلا را ةمل-مدتلم رممفات نهءام :ةزاوهكلا نالت
 ... 2) الامموسم طمع طعم "ينال ا 0م رم 6 ةجالفاناو انا 00 :

 «) ةدعرم سماع لننأ نامعلاب. 5 و 0 انددانا ةلؤحامل



 دع 9و دع

 /« ئيلانعتا ذللا  هيحيرت . :0هدتااسسمغ ن6 611. ب ا 06 ىلوحلا , جه 50ز 6116 | هتطتووتمم و

 اءانئن مدسلم ةصاع 20 !ههدسص 06 قلاوكلا. .

 ١ ىريوجلا.  هريفبلا ىدتونتا 216مل طمع كلفنا نبض اب اانقعاي مغ 4 بقيزطا :ئلع يبا ةأيرقاب هو
 ذرصبلا :ىمب زاوبعألا. . طلسم ,هدباأغس» هيممتءاميب 202 ليا عجم عطبطمع 10هو 211هماتضجو ه هقوزلو

 ل1 ءامسص ناتسوخب يكلبي. (1. 16د (طقللا. عل. لع ةاوصسعر 1. 1+ م. انيك |

 جالحلا. 1طدم-1ء خخ طت» زد ط0 , ءةصااساو 0 جالحلا نويسحكلا ىب ثيغم هوبا 053 اننا

 تمم وأسس ءانأ هن تمس 1قاسانق ةزطانم 5 طفلا 60. لع ةاوصفر 1. 1. ع ما 00 1 نق

 : ا اينح ريكيو اتريظي ىنعي راوممالا هداج ناك هذال جدحلا ىهش ليش

 ىوالخلا: - الخلا 1 1طصملا- قاطتمز ةدالحلا عيب عيب ىلأ كفا 1 5 نوهت ء 0 هادم

 200 يوتا كيحأ ص زيزعلا ديع , نانأ 20110 وأ 10 ين زاولكلا , 6 4 ونبه 1

 قمتم 46 ّك :اوأكلا رئاسعطاتو لتتم كنمع هققعنمم رو معتم ةرالحلا. لف 3 ةنوصت#“

 وتم ةثودع ىولخلا 8. هع ارلكلا» ان امسيعع ءاتدس 00 ىرالخلا 2 ا والخ
2 

 / 0000 45-ةدص' ةيبق م1 5. بيجحت نم نطب ةوالحلا و م60 طوع مميصعم 36 ءانتتح

 .ةسص 1 1طصم-!- 40 !نيرسس ةميتط يلبس ها ةيجاعيلا اخلاب. ,ى يوالخلا , بطن ةوداجخ 1

 هلع ةعانعلم 7-5 2 ضلخلا 000 كيم ىنبا ةلجح 4 عدعإ . 1سم 1- جن لطنعو هس

 مممعأ. 16و جاتمو 10عمو ةلكلا كتءافو و ةغفصم»وغ ةقطساك رجم 111

 مسد م سوا مر 04. لطص 0طقللل ه0 04 [ةامصعم 15 آم ونا ان

 ىئغيكلا:ذ  ةقيح أوي لت ماتم ةط افيو 016 ١ 060 كد 20 3 [ ات ةاناز ماد

 20 6 106 'ئرتشقلا»:' دا :

 ين رمال نأ ناويكلا عيب ىلا“ 0 ما 1طسم-أ-41 لعب ذادغيب رويطلا عينم نطتتكاي ا
 ىويحلا. - 3 2 2مو+ ةيويح 53 مولتن هيويحو أ 01 (ي.) ءاتنق 8ءو )0 6 10.و موك طم أع

 ةطمم- ا ةنطنعور ه0 لس وأ ليج 0( ةطدص ملا 60. 0 5اوصع 1 1.١ مؤم ش

 9 1 ١
 فلز 1 ء[] 1

 7 53 الا افرح يق انف 0 ١ ممم ننال

 ةيطباخلا... ت نزور ووزمصترتم لكنلاو ليلملا باتنكر «0. ادا, 8 1. ]طن 8ث .ول608  ةيطياحلا
 ظياح ىب لىيح) باحصأ و 118758001118 و وسوم. 17. 111 2. 74, 3عتأ ع ةيتدحلاو ةيطياحلا ع

 6 ةطاتا احقق عئاتق و 11:54. 2272. م. 107 , 311105 عتخ طاتزاتق 56عءادع 7025 طياح نب نيحإا

 اا ءاتحست ظوعمءاعع, كم. 2254. اعاد , «0. الاطتغعر م, 221, ء 5ةلغز رقم 2ع



 (68:1886) ر م. 198. 1موم 1ططمءاختطتم ذه ئتدحلا ظلم :همقطنا ”ةيطباصلا.' ١ 8 ىنتاتودعس
 ةيطباخلا جاتطت هسوددس ةماعمت. بع فرق. 12. ةيرق.

 قروباخلا. .ت زوبايلا. 0: رؤباخل د ةقرلا. ١ ةططم-1-ةاطت 0006 ةزقلاب

 ََى 2 ل 205١ طممعع ءهقمتكاتأاناط 5عوتتتأان1“ هدانا 1طات1-0-ةتطتتند : هذه ا

 نايصخلا اهب ريتشا ةظفللا.

 0 40051 نع تءا1طصسم-!1-قةاطتعم : نطب وو ناودع ةجراخ ىلآو.

 ىكذزراخل ا. - روباسين. 0. ىروباسيت. - ىكتزراضلا. . 26 طمع ممستسم ةطدم-ا-خاطنم ذم
 ععرمموأو 2مأ1 هدرتأتنلو و ةط نانو !ءىاساتق : مجعلاض ةمدقتملا ةيرقلا ىلا ةبسنلا هذه

 اميج فاكلا ,,تلعجاف..تبرع» فاكلاه .نولوقيب ظ
 يىفراخلا. - نامع. 0: نامعو طلو. , 710. هةزداام 46 ىنايغلاو بال“ طبل م. يع,

 ىمرزاخلا.  ةس قمم همماسلت ةطصم-ا!-خاطنم ةقفتغت نأ نووقيف جراوضلا نم ةيمزاضلا اماو
 نيتعو ايلع مهريفكت مهيلع اومقن امذاو ةنسلا بعاذم نم ايشاو دابعلا لامعا فلاخ هللا

 ٠ ىنيملسيلا رايخو امهضر» هزسع لسطتو هدلعت 356013 ةاوتت7 ءدأاتتع" و نان322 5ءطقط#عواوسمت د

 لحكنلاو للملا باتكو 64. 0نمءامط و 2. 1. م. 1. 70021 ةيمراضلا و تأ 828[1ععلاتق , ذخ 2و

 0و0و8 5 ةتاع 111. 2. 19 , .ةيمز راكلا, ته لانس ةعوسنتاتتت" هتان 4-1-1510 طتساتنت 086

 طمءو6: لاومالاو بتكلا نزاخ' ناك نمل اذه لاقي :نراخلا»
 ىتساخلا. دس ةيكعيلاب, 06 ىتضاخلا 1طصم.1-ةخطتع ةعاغاشمس هعووسضمأم هدهمتأاملم و اق كتلزتاب

 قدحع [ةصعم .06 ني ساح 66 تيشاستا 008619814: دحاو ىيدليلا نأ كش_الو. .ظكاتتلعمص قع

 10ءانطص طم 0طوعر 762غ 4ق-ةدصم' ةطق ر ننت ءهمطاعه 06 تشاخ 05629814: ىف < اهركذنسو

 اهطقسي .ىم مهنمو وأولا فحلي نم مهنمذ ةدجحاو امهلعلو واولا عم اضل, 116965 ةصقمو ذه

 ىتسوخلا ةمات0 5وزداتسسص 6 خلبب كلب تسوخ معمأتم 81. 010 هباعام آطصم-ا-ةنطتع ص

 ىتسوكلا 063غ, يداتصت ((006ع (هأطقستنق ءوةطقأ نت قنانذكلا , 20710115 1ةطأاتقت اء

 قطظستاك رم. ه٠" هور ةص ينم 10عم رذع مطتام نادت منتو تسخ ةنتط وضل ه1 تساخ. 0.

 ةلعص م. 8. 8 هزداتاتق ذط ىتسخلا ة6م3طن1ا: واولا نوكسو ةلمهملاو اخلا حدتغبو 8

 : 85 كا عووع ةمتطعملححس , نأ 1110 10عم ءلتلت. 560 هع قطنلك م. م ةممقتعأ

 1طصسم-4-1(طتصتس  ةءطءملممم .م”260ءمتوو6 : نيسلاو واولا نوكسو ةبجعملا اكلا متغب

 ةلمهملا , نانو طدتتتانق ةاتدصت لافطتسمصم "ع0لق أخر انس ساشا نسر ةزرتأ 1 عيتح 10 عانق, د

 «) 004. ركن نسو»



 1م16- هدمناتاد 06 ئمساضلا ه4 ىنشاخلا ةداعمدصتااس» ةادن 1ظضم+ 1 طنستسا  ءقوتاسادص

 , همن عمه هفالا هب بقل ؛امناو :رساخلا وزع :نب ملسر و مو .فورعبلا رعاشلا تقل .؟ذه رساخلا
 ةشاعم ىف هفلتاف اريثك الام كلم هنال ليقو ساونا ىئبا:رعش عنمتب ئرتشاو, افكنضم عاب

 نكيشرلا ةفالخ ىف ىنفوتو هيف ريخ ال نمو نايتفلا. (06..1 ةاوصع, 2. لكما عهد
 286097 هرم[عنمدنأ 12216007 1. 1. م. 22. 1كدسح 1203 ئتشاخلا ةءومتاس» ةمانل ةهيسلعم

 هةمئاانانسم طمعمعع: مدللا دبع نيب فياف نىسحلا وبا ريمإلا :ةغصلاا عذنب فرع زيماخلا

 , .حلاص.ىباأ كيدسلا ريمالاب ةداصتخالا ةصاخلا ل لسيبق امناو ةصاخلا ىمورلا .ىسلدنالا

 خيل“ ع ناسارخ .ربمأ ىناماسلا جون نبا روصنم» 01111 ةسسصم 83859. :ج

 ىف ىنزربلاخلا. سس نيزوبلاخ. 0. نزوب لا. 2. نزرب لاح.
 ىدلاقلا. س ةيدلاخلا, 0. ةيدلاخ, : .850هز نانسف  هساعمم : طم 1: هل هدوولادست  هعقانوهتاعت .ةهععع»م-
 وزار هأ هلثك :ةصوتممسب عيونو 20101011 122, 527682 لة مال 1طصم-لبخ طتصنسم ,!عوابصأتان# و

 علنو مهزانانق هدمتقأأ , .انأ هع ةمودم عطا © هىععمماتم : ىدلاخلا لييحأ نب كديبحم اماو

 لديكم ركب وبأ هوخأو نبتع وبأ كببعس ةهتافو - - - روباسين نم ':فلاخ“ ةكس هيلا بسنتف

 دلاخ نب ملسلا دبع نب ىبريث نب مللا دبع نب ديز نب مارع نب اعو نب ماع انبا
 روهشم ايمرعشو ليموبلا لا نم ىناروهشملا نارعاشلا نايدلاخلا ايمو [7] سيقلا دبعو
 ايهدج ىلا نابوسنم اسمه ليقو لصوملا لامعا نسم هةيرق ةيدلاخلا للجا نيم ايه ليق

 ةعبير نب كيبع .نتبا ئبأ نب د' عمصالا .ىب كلاخ ىلا ةبسك ىدلاخضلا هقاقو - - . < نلاخ

 نيودكس[لهو..+ عمصأ | نبي سوداس وخا اوفو. ىط نم نظب 3 ناهبثا نب كعش نب وصن نبأ
 بيبج 'ىبا هلاق نيسلا مضي. ل 5ءوعمتاس ةرمنل 1طظانم-1- خا طتصسم عدت ناس 0ع علاخلتا ,
 هموممستسع م061هع  ىدادغبلا يلا دبحنمب نب ىنيسحلا ,دللا لبيع ىبأ و انت 6113

 وأ ةبحبيو ك4
 ىرماخلا. ب . رويخالا. 2. رومخ. 1ةطدم-!-حلاطنمد لسا قا ب 8 ؛ذكع ىرماجخلا

 ىرومخالا. 0 آن ىرومخالا»

 يفاجناخلا.  نادميب. 0. ناذميب. - نم. ا نمل

 2 دع نايدلاخلا أ. ةطس (طقلاءو 6. 3 ةادهعو 1. 1. م. ارم ءأ هانا : 8 "ل 111 141
 4 1 06و61 مذ نأ طم ]. ذه 05 ةم0ممةرطم هكومدستسك. 1ظد0عض ممصتساس ةوتعم 1ةيئاسع هان ةهزان-
 انانطت ذه نيولسسلا و 860 تانك ةدأ15 2 16 ءانمدتق 5ص ل 7 ًامنعتت 16 ' هرتتتلعك عانت 0ءدض- 004

 «ءودفمانسا 110224 الاسس 1ههيتهفإب 35 ل اذا ا
 «) ةزع طب ], 0065 ةنسع ةحتاتعدلم» ْ ش

 : نإ ديب مأانج 1 11 1(عع9 1 041-1 طعموم ما رنوو +
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 :ىراسنا خل أر. كب ”0زم) ةللتاورج»:همادو:18م08م1 :! ل مبتلا  عقيشلاو . نونلارسكبزا بيلا دا

 ىهاقناخلا. 35 ”طانبر ط١ :1.١ ولوصتا هو انح]و هقيررو - ا 0061008 هيدرو ١ تأت .10عاطتللا ةقأا 7
 «اقئاخب , ميسمولر 8ةممتعدفعمءاونصستم :عفلمر ' عقيب اناه لتقل اةلللا# ”ةنيتا اهلالذم همر دعلشا

 ىنيقناخلا قفيقتاخلا..1 اقسيالعرب بز اق هشيح اهلا امقيحرا  اهلياراام 520

 نفوناتخالا سنا ةنوقال قل(“ 60 ا سرر اك .4 .1 .1 احسست األ هوذا هكا

 ا كاكا د مع ىطستل اهات عرل ايديا ا نمر [ا يتسم .ةيلوفاس _ عسير ديمام لاما وهن وق ةقتناسا

 ئسواخجلا. ب واخ 8زاسو ةمولعداتسف .0مدههقط آان هلك طمملل- البنناف.::ةنشورتسا .لامعا نم ىف

 نوكيسو نوكيج نيب رايات 1 امتي: 107 [ةموف( طمأخا 3559 8 :صوابك و 6 "وبنو 6

 مطاع جانا عرمم عا قيوف# ١ 0ومتا اقاعاقم بيزا ضلإب يو

 ئسابخالا اتم ةلفيملا نيسان وزب هير نجلا

 ىريابخلا' دسسس عالكلا. ه6 ءانوم ا 011 هنا 0: . عالكلا قدا وا

 ىزراربخلا. 2 ىزراربخلا 88 اوبخلا 0 0 36 66مم 1 كك 6. ا ةداع _

 22.770. , إ

 ىربخلا. 5 ىباو )0 0 : ظتدأم زاطا 1 4 ظلم

 :نشسبقللا.' 1 16 55 0 1اتصمت1- رك ا!كة عانقت لنوم لدن 11018 16ألف

 ةانطز 6ءانوب ءاك 1 ان هماقعأ 01.777 ةزؤ عمو. :ء مرارا

 ىمبيبخلا. 0: ىسييخلا #6 دمم»أ سيبكو طماع. نك. كطساأ 7 8

 ئ 2 5 وبه. ئخب ١ ىلدنخلا 50 موعرنوأ خف 5 ةصم'ةطق : بست 4 د ةيسنلا هذه انخباشم , 2

 ةركسدلا ىحتاوتب'نادغب وتم '"كسوجردجر اانا ”ناسارخ 0 اذهب ديو 3 انالاو ااخل) مضب

 40 دنع [طمم-!- ةاطنم د ناسلرخاب 00 ب 0 ؟ابنيسنلا نأ يب اننا تين 0

 0 يهمس هر

 امن ىلتخلا انه ىب انكلا 2 ( قه 18 اسمو 0و ا 00 :66غ عنهع 0ع

 م5350 لفتخكلا ةمنل 8هز دانس 1هعادصلاد# ينقسم ما طن [ةعانصت اطانز انك ل هصتستو مخ لا 200

 12680 , 45 دلل كيرلا م11 كير 06166: 1ع ككليللل ديس مانام 50 انأنا0 ناناناخ

 رو ططعمأ 16 6 نامط 3 نالتخا 0106 ” 8 سنان 0 مط سس ]506ه

 ١ : جمرصتستو عصا مأب ومعمل و56 ]جانا ادملسطلو يبس 4طسال, «نبوولاتع 00 هيلو 51 موسع

 نالمخ و. لثخلا ل3ءامس ا كل رهنلا آر ارو ام. (0 ا اول اكره طم بع" هيناق.
 الذ ةديع جدذون ل للدول مو
 0. ةيذات, لس 5ءوستاسم ةررانتل 1طصم-1- خا طتستسم ءةمئاننلادمو سيو رصلا بقل أذع نسسحلا



 ديس 839 دب!

 ميت اايينع ريو مموعإمم .(كطسعي مط 1طويمءا-خاطنمو رصعسم#هأانع ميقخ وبأ نستلهنم و ه نانو

 دوسي ىبيثخلا_ .4637ه0116 هءم»نق ءزاتق» .ىشرقلا حاير نبا نبءاطع ديحم وبا. ©. 20-
 نكاننل ص ماهسالا بيذيتو د ندر . ا 3 5

 ىناتسجخلا. 05 ةطسلك من عع.
 ىدنكخلا. - ةديجخ. 1طسم-!ءفنطت» دينبجاجو دلو 0 ا ةدنئش اسهل لاقيو

 اهلا ةدايزب» 0“ ةطساكم م. 2556

1 

] 11800 

 ىمادخلا. 5ءونسنعاسأ1 مو لعق دل قاقفم 0 6ع جب ةطربما-ةياوب 32000 رويشملا

 نسب ىلع مومبحتا وبا اضيأ نول تدينيوب تن يعزم فزاوفم لما نم ريبك كسب ةبسينلا ذيب

 تيبلا « اذه نم هننا ليق هدج ىلا بسن يمادخلا مادخ نب نيسحلا نب دمحم

 ميقربا نب ليكام نب ميكربأ فخاسا وبا أّييلا بسني مادخل ةكس روياسينبو - - - اضيأ

 درهخو ىفذحلا ءبففلا مادجلا ا 5 وباسينلا.. 4 1+ دعو 0 0 5 6 06

 ىماذخلا. ١

 ىربخلا..- ب 201, 2: 1؟انوس طم! 1 8-5 ىردخلا لأم هد كعس ةيسل وبا مهن.

 01110 م66 ا ل" 11 طءل01 ا كم7 طم بمدسعتب لعلة مع 0 8 مذعم 11 6للس عدت.

 ىودخلا. لم زليولاتحم (نب م6 04 1طصم-ا-اطنم ةممتطنا رصف 1عدعطلتل ر ةنوسنلعمد

 0 6”"0 8 500 2مم هقانأ 01ه. 11 نواعم علل

 ىرسيدخلا.  رسيدخ. 02 ططاناك م 0
 ىنكنميدخلا. ب نكنييدخ. , 2. نكييدحب  ةينيمرك 6 هنيمرك“ 2 . ارك 1طصم-!-

 قالت ةينهرك

 مم 91 ١ذخلا دلت نا اسمو 6 2 لع 106108 و 23 معمم 75م 1سم“! 11 ىهمادخلا.

 110. مقنأو هان. 1 1

 قحارظلا) اان 0 هاا 0: رق دوت م كزاظببل
 ىنيد ارخلا. سا 8ءوانزأات» ةمانل 1طط0-[1- قاطتساتست يما رمومسملا طمععع: خبستلا - عنه ناركلا

 اهريغو جحتاطسلاو باقلاك نولخلا روح ىلا“ :

 : يطق ارخل أ. ٠ مما سل. 8560 ءاتقطق ةططم“ ا: ةاطنم هتانل 0 ليلا 30411, طمصعاو ةنصع

 ل نلزن ةولتق لمان طقطعطق»

 ىناجر دذلاء ناجروخ. 0. ناجرش“ 8 مءعا6 ةطعم 58 وطعم 1ةءاتواتعس  "عمعواأفلل و

 معا 1طصمءا-خ خطت يلا ناجروخ ن .ولوقُي ناهبضا لعاأو نايبصاب ةريبك ةلحم ىف ناَجرَخ

 35 (0016 هن ا.
11 

 037. ةاهدلل هي كاوا د لاس 00



 درج تلال الس "فلاب 0 1111 متفب للا تلو. 16 امدظيونل | /ااضأ هلع "0 0 اس

 1 ني 01: قانونا طاع ٠ كد را قالب" نم ةكابا درجرخاو بابللا نلف لاق

 درك هيخ اضيأ ىمستو اناره منشوب., 8 م06 ىمساتو 1 الر 6هاطقطمف ثمض !ع-
 عاتصتاتس“.  (ةعاعستسم هك. ةصكقعو 20 ىعرضلا» 1 810 1

 ئشوجرخل ١ ةهونسضأ [ططف-1- أ طخات دام عمنس علت ذم 28011. هظأ اوديو لا

 يناخرخلا.. 35 حلب ساد اونروزووومشب * نيسولا ارق نم ليركلا :

 0 زار عض
 ىسرخلا. 1سم -ا-خااتم 0 م1 طار انق م06 هل عاصعتم : 0 سل مناة 120-

 دعصق“ ةةطأانطط 16 همم للف حسد 1556 ىسرتخلا ناروم نب نيسحلاب آم 7-5 هم عت ©9-

 مزانملت 30 ىسرخلا. ةعسدربم ,بسني هيلا قادغيب ةظوشلا بحانق ,ىسرخلاو: 170 اةعبرم

 6م لممداسم ص طبعت هلك 520110 0مم مده غدد يبمسلةطم انجطقق ر لعايطت و ,. 011

 باب 01 50] ناتانق 12 ىنامركلا (روباسينب لحسم ةينامركلا ةاعسبرسم ) ©6 ىعبوملا

 (دنقربسي ةعبرملا طاجر 1 1 201 0111 هناك 286 207 هدف هنن 27 00

 ْ 00م .. 0. زد 1ْ 4-91 ,(هللا كيِبِع ىبأ ةعبرم ىف .عراشلا ن2

 ىنكش خلا. لما نب تلك ةنرخح 5 010 1م آ- ط1 طتم , عا هه لسعع طظطاتاكم م. ممر 01181312

 م جاتهق اج 1ةأانانقنم001 20دطصتطت اتق ادن كتبك ران ثك ةلطلأاتت ((5. 5انممأ عطل, ةطتتم

 ٠ ىتكانيلا 66 ىنتكنتلا , © 6006م0 3 ص ىتكنبلا ١

 م زول. ةهيئاانا 0. اخ 86 ةنشرخ هل, ةطس 0طمللا هل. 4 لوضع, 1: 1. م. اذعأ
 يططرخلا. ب ططرخ. , 400:1 ةطمم-4-1:طنع. ةططرخ سانلا اهلوقي.

 ىنوع خل 00 مضي. 5015 18. متغب , 560 همصقمتعمصأع آططم- 41-1 طتعو ْ'

 ىناقخلا. ب م10 ناقوخو وأ 5002165 هعءاع ةرصممدبتغ ((1.آ77 ةماعسكعال 1ط هو طن ا طنع ةععلطإ

 لانطعأ ناقرخو + دف 5 ١١

 ىفرخلا. س مساقلا وبأ. 1710. 1طص قلل 60.6 ام 121 2. همز ال[ءادمقاسمس قعر 5260705

 2.91, < رصتخملا.. است سان ؛ ةيلينجلا عورفلا ىف
 سان 2

 ىذابام هلا. (81ج 163 لعل د 5 0 طا ليوم ب1 اطل 1( ةبص ذم 97

 , مانا طمع ءومتأ بلسم : طمه16 .هعيبتابع .لعصصببمب م04 ىنثيمرخلا٠

 .. ئنتيمرخلا. 0 ىنشيمضلا و أ 20> نيشيمر شح. 111

 . ىمرخفلا. 1طبسم-!-اطنع : هميلا .بستنملا لج ىلاو ةينطابلا, نسم .ةفياط ىلا ةبسنلا - 55

8 

٠ 

4 ١ 
01 

40 

 ه2 06 ا



 امس 85 0

 طرلوععدت ب طسزانم ؛ طمصتستق لعل ها 30معممب رمةهردابد هعواعملا' !50ز دانس : .0ظراع#ا طلع طحمسعم ر

 ؛. 1طصم-اذ 4 (طنسنسم 56 ءامس  ذلاهعسم طممم» 870 ءدجع ١ ةيئيدمزخلا و نا 0 عماتعواطسس هلأ ةاتتط ةنوصتع

 معمم مهدععادفا لاتبف .8ةطعاعر ؛ هموضوستسماا ىمركلا و. ىنيدمرخلا 06(  هادزاتق مورصتستو

 هموتسع ؟10ع 5دهلعر 2دءار»و. 22ىنه., هل. 1830. م. 140) , 4ع نيف لذ ع وورعطو 01-

 هانم .عوأ ا> ةيكبابلا.

 ىنرخلا. ب نادبهب. 0. ناذميب»

 ىورخلا. (ن. ,. 2001118 ماتت عأ1 و قوركلا و وعلو .هرتنما و ان12 19 06 50 مانواطع ه0ططتطتق

 ىنرضلا ممهععءلسمأ , ءاتقصم 20 طمع ممصعمر, تانزانك 0نأط0ع»ةواطتق هرستود  عول رأ مممعاتس عع

 طاقأؤط24 111ه انقم

 ىرورخلا. - متغلاب. 0: هلوأ جتافب»
 ىجكاتزو رخل. ©متقأأ 5هزداتسك طممعع هةوتاسلسس , ينم ةمسل 1طصف-1- ةاطتنسسس ةءمضنلاسع ف

 ملا هيلا بستنملا لج [فورَخ] ىلا ةبسنلا ةذه ئفوركلا»
 ئهرخلا. مرمدداتق هضئاطسأ 0, هأ 2. 1طنم-!- خلطت طمفع 0601 وبا غبستلا هله بّسني

 ىزاريشلا .ىضاقلا ىهرخلا ذامناوخ نسب ميعربا نبا نيحرلا ديع ىب مالسلا كبح مدفلا

 ىنورزاكلا ىعفاشلا. (0. ه0. 11. 409). 11هدصنصه 7121198 ىزاريشلا © ئنورزاكلا ©

 وتلعسأ سعر .متسبمست طسصععوم هع مءهوزسعتو 8و ؟بتددع هجتسصلمسز دا10ويانت همدصعم ىعرخلا

 طمس ةسعرأم عسب مودا 3 همدصتسع درك رش , 16 نانو ؟106 مهنن10 ةانجا»2 20 ىدرجرخلا.

 ارغب رجل [. ح دج. .0سناانأ 2

 زازرخلا.. ب ىلا. . 0مصناان؛ 8. ترضلا.. ©. ارضلا»
 ىعارخلا. 2. ىمارضلا هأ طوع ةعارخم .. 0ةراداسم 1 طبمل-هغطن# لع ىحارخلا , ذماعومسم

 ها عرتطمأا 282011. . ١

 ىدنارخلا. - متغلاو. 0 سنالنا 2 :
 ىجرخلا. 0 جوس ظانحس 1طمم-اءخغطت» مدعم نقع ةعالعت1اور 360 مدضأو ممقأث مسسأو

 دنيز جرخلا“
 ىر رجلا. بج نارزخ, 2. نامرزخ» ال:طو ناندع ةعقطتعع باوبالا باب 506هلان»ر 2516م ةرعا-

 ]هان نأرزش كنبرذ واق. ©. كناف008 8. 2707406 027 6:6: 011677 : نارزخ هوا ماسعقلع 2 ءنواءدصت

 8 ررخ, 61 ععصم طمع ه0 8 4م وطتعع ؟هعوأتع ءما16ءاتأو مماصتسعر رركلا , نسلع

 رزخلا ركب , 1. 6«. سقت# 0 83ج انطق 11د ذصؤسساو همداعم لعلم ١, 202263 6131. ىرزخلا

 0000 ذب مودم عمصمأتم ممصعت رركلا و ندد 20 نتعطع» نآروجح كنيرذ 6 51م1" عال

 ل كنيرذ 617م ىدنيردلا (9106 ذم 7006) , نأ ةط ةمعدطتعم همددتسع باوبالا باب ءناعاتلاو
 د نينا[ سدس نما

- 

 نيج لك سي ويه دب سوديرم خاج دم

 وع



 يدينا 887 بسس

 ىبابلا, 126 طقس 6غ 116'0مطعاوأ ذه لكن مدم» زا ةانتك ور 11 ةئااو]دهنانو6 ١ 6“ نلت ةلطوت» ,

 م. 257 , 5[: و 38ة6إل و 3001 هما هلم 18:11. »16 , اهغ ةهاةمءق ةطخ اهل قأتء! 126:قىاك كس

 نينرقلا همصقتاة صانع .1['0ع«طعا.: ذه 41 هنانالمنا) ب 9 هج ءندقل , 5640 مري ان اب

 ةنووز قات عار 1: 1 ازت, 189, 1ْ ١

 ىفرخلا. 5 فرخلا. 7 فرخملا» سس 176 ]160 ىفروخضلا و نع ةهنم 10م 7 آ1ططم ١-1 خقطام

 معصم“ مأمور 5هز تاتامف لدصم ةان»8 لنعلا ذص فارخضلا.

 قناورخلاب دج نيتحتفي,  ةطسم+ا-حاطتم:؛تالثبا ةيجعملا . خةيفاضلا رسينغا ازلاو اضلا متغب

 ةيسراخإ ا

 ىئهاشو ,رسيخخلا هس ةيكعيلاو. 1. ةيكاعمو. بع 0 01. 06 طمع مع0أ ءان ةلتم ©انق-

 لعصص طمصتستق ةشطانآكم ]2, اب .

 باشخلا, ب بشخلا.ا| 0. بشخ»

 ىرغاشخلا. 6 ., 2001113 706ةل1طاقق و ىرغاشملا. ' 1

 ىناشخإلا, بع ىاوابع. 6 موماع 2: أ 1[طصم-1- قماطتعو ل ءاتودم  (ن. . ندي, بس نام 1سم“

 1-ةنطتع ووساطت لانطءأ ن راسخ , ه1 "ععاع 7022145 ةمزهقانتأ (ب1ة 6 00000

 ىرواشخلا ب أر مك, 00 00 ا

 ةييشخلا كاس 1-1110 للطن" ةص قطع 6ةةصاانلت 06 ىبشخلا 20011: -- ريدعبلا نب 6 زو

 ىبشخ ' هل لاقي.

 ىمشخلا. ب 20وغ طمع هقصاغا نصح ةردانت0 آططم-!ءلاطتستسم 56نانتأ انا" 206: ب تكا طوضل |

 كج ايبشُخ اهمل لاقب وهنلا عارو اسم نوم ىدذحا سك ىرق ىم ةيرق ىلا ةنسنفلا هذف

 (ه صاع فاق 1ططم-1- 1 طتطاسخت 6من هةرمتانساسس 6 ىتكجدبشلا و ناتم0 ةردنل 50

 ععيتتااتع لعصصتاتس مهو ىمانشخلا, )نتي 1لعنط طوعا ةهط اناث0هوانع ةنتعأع ةز عمت ةوانق و

 معصتست لسطتسسم نتا ر نت 50هزانأتت ؟ءعطو ءمصكعمعأ كان 1طصم-!-قلطتتتا 10مم كام 0

 لمع طلعاوع هل عركانطأا ناتوغواتومعق, ١ طركسم  ءدار ' نتحعسمتم ةعترتأتم ؟ةتمع هنغر . نه 0ع
 ساد دس ©

 «مادقأوأ ©« آرعم 6عمومورماتتعم , ةعوسعسأت 2 016 عنأع ْن وكسلا مش 3 مسضلاب ثاكجنهشخ

 ءارو امد © سك ىرف عود خير ءام هرخأو وجم فاكو خذ ونافم ميجو نوذو ميهلا رسكو

 رهنلا و 8 تبع 10 هيس 1181500511611 80زاناتالق , يناتم1 ؟0!ةقوع اننعطقأم ةزتان [ططتم-1-

 قلطتستنم هعلتست ةلمطقطءاتعم وأ (تطانعسلسمبم الاون» ىكشخلا 06م6 00 06-

 ه) 04 نسلم



 فل 107 تس

 ٠ طالتقكعر م60 ةردا كناتطت 6و1. .. 50ز نادت معان عمم ت31 536 6نرقأ نا 1 01700 هم

 مووت دوو ياس صقوأف ءاتحسب انجطعأتد هلام 000  ئئشخلا ها ىمانشخلا

 0 ءرصانس»  ةانتأب 72084 ىتكننوشخلا , 10 1[طمم+ا+ لاطتعت ءيععمصمأل 14ه عاملا 65: ١

 ىنغفوشكلا. هج كغصلا:: 183 ..لغسلاو :560 (ن. 815 0303 و مق متعه سل :آططمءاءةفنطتعمر مانت

 0011 ك6 نغفئشخ:  ةرطنقلا سار اهل لاقي نآلا ىعو., 05 ةطساط م. عفر

 ىتكنذوشخل ا. - ثكئنوشخ. 2. ثكنب كننوشخ. 1121©

 ىنشخالا -بجبجي نبيشخم 06 نشخ,ب 10. .رأسلن ربت مخ نشخلا. 1 نىشجلا.

 لئمانشخلا. 0. بها ىماشخلا هن طمع ماشخ»
 قنكيدديب مخ 17106 خموسلم ةدص»2: 20 يلا

 تاتش لا: نانيمح.' 2. انيشخك ةللنا 1اندل6-ا-خ اطل: نولوقبو واونلا اهيف نوكيزيو
 ناتيبتوج»

 مضلا دس نكن 10 لل قيارغسانب. ىو .

 صاصخل ا ..- صخلا. 4115-1-120.: بصقلا نم لمعي 6 تيب وهو:

 ئصاصخالا.:- زفانصخم 1 طه411-1-0عر هز ءوءاع عوام رو موودنأ 01ه. 19 تماعصأكءأا و

 ١ ةصاصخر. ب 8ءويدزاب» ةمانمل 1طصم-ا-قخاطتستس ههمتأ. لم فاصخلا , 5 50] 1110 007 قةاتلت

 ىبيصخلا. ب بيصخ,. 0. ابيصخ» .  1ط»هم-4-1مطتع بيصخلا. ب ةءيدئاس هوانا 1طصمعا-

 قطن ءدصئاساسم طمععع : تلق هد نايصخلا مدخلا نم ةعابجل مسالا اذه ىبمخل ا

 ىب كاكضلا .دعب ةفوكلا هالو نامجلا |دبحم نب ناورم لامع :دجا؛ ىصخلا ,تعس ركذ هتاف

 يالا ,دزالا نيم لجر ومو يحل هل نكي مل هنال ىصخلا .هل.لدق امناو ,ئنايبشلا سيق.
 ىرضخلا. تب هلثم. :,0. .ةتلثم.. ,1طمم-41-1طنع : هذهب , عيحصلاو :داضلا.نؤكسو اخضلارسكب
 ىرضخلا !ولاق مهيلع لْقَت املو داضلا رسكو ءاضإلا, متغب .ىزضكلا  ةبسنلا.... ةلذمو هوت

 8مز نانا 52968 70انتوؤء ر انأ ىرضخلا , ولمنع 2غ ىمرضخلا و مميز ءمءارت# ملوأ يسكب

 ايضلا١ ىوكيبو. دس رضخلا» 0 رضخن. -., نالبيع 0. ناليغ, ح 8ةيدئاس» .ةمانل ةطصم-أ-

 . ”قاطتسمم ةقرتنام طمعؤعأ هزيكلاب هيكل بضكي نيل" مسالا ذه'"كنبيصخلا- '

 ئفطخلا تدير. 10, ةانف 0طقلل. 00. 06 ةافضعبأ 71.1. م,المب و هدو أ هسقال ©
 م: هققر هوه. ز 8451.8 001ءةوههع. 000٠ كل 3ك. 0».. 0هنها ظ. 11. مص. 8308 ها 524

> 26 

 «( 000. 200 ع



 .. ةرممردمعأ هى تالتق !وهكر ءةدكمقوو ةوز داتستم , يس رتانأ منغ ئفطخلا :ةودع طمصمعاط ,56]ة111ةنت ر

 يندم اتفاق هنأ ةموع ريرج. 80 متطءملانطم هواك ىقطخلا ها هنا بقل , قادو 1ممأومتاادف انتا م0ق-

 3ع طعام 01611  ةكااتق ر طلقأ 105166 ةظةاانعكع ؟ءاتق ةط 116 بقل موةامسم 0ةأراتسم "عز علاف هع

 يفطخلا 0مملوهمدو. 8604 صمد وفا ذاك ةعصا6قانمف ةطضمء[ةنطتعر دن هسردان ناعم 80

 5806: :ةفيذح هيْساو ىفطخلا نب ةيظع ىب ا ريرج كلج بقل اذه ىفطخلا.

 ىوطخلا. 1م ظصع طسزانق هةرمتاسلا آطصم-4-1(طت» 20011 : دعس انبا ةييطخو ةيطخ ىط ىخو

 ناهبت نب كعس ىب رصن نب  ةبلعت ىبأ , :يناتتطاتقعابات .ه0ات5م1724غ 2058 ططةت وأ لتد ةط 000

 06 0.: سوماسق ةيلعت :نب دعس ءانبأ ةنييجكك ةيبطخو ةيطخو. 5 ءومتاات» ةردانل .1ططما-

 قاطتسسست هةيداخماسس ع بيطخلا , هع ونوم لتوعتسمماتو , طمع 2023 هات علاتطم 1100116 3

 كانط 63556, . ال1, . ([11311011213 2 ©0081 .638ءاقأ و كياني ستدعم عادأنم

 1لعرد ؟ةلعأ نياتموياتع 06 دمدمتطع ءانقلعسم زودت قلن هطنق ىبطخلا».

 ىبيطخلا. س ابيطخ». 1. بيطخ. - ميطخ» . الة ةاتسو 1طديم-1- قاطنع ميطخلا نالت 30414 :

 بقل وأ ةعابج .مسأ وهو.

 ىطخلا. ب موقن» م نا بس هيت. 08 عمدسأ 0000. هدمدعق.. < طخلام آد 27ه يزن ديك هب و ل٠

 1معراقهعو رجم بك 1. 9, متم ضرأ 700811 ةيرق»

 ىجافخلا: هس وريخي (.رمع. 11216. - (ةهعاوحتسم [آططم-1-ةغطتعا 10ءانص ةطأعقلاتنتتت

 + ىجافخلا ةلللت ةذصن طعوال. ١ 5ءويدتانع هرج 1طصم-ا- خا( طتصسص .هةحتاسلسس ةعزردجولانست لع

 فافخلا , 01100 ةات4 50ز اناتانس هنص 56من ع2أ11 .0ةلانآأم

 ىفافخلا: آد 6 طانز اتق هدردتانات ةماسو 2. طقعع 20031: ناليغ سيق ىف ةففحخم افو مسدلابو

 ىباحضلا نايفس نب كاتحضلا مهنم سيقلا ئرمأ نب فافخ ىلا. 11266 76:88 8هزانانن
 , طمات هوذعز لمعءءأ لص طعوات ىعمأتم» :ةامن عاشو ز نالبغ م0 'ناليع ؛ هوا الانا قوتتق 62802. 2ع

 كاكصضلا همددقانات 90 اا ا 1

 ئجلخل 2 لا 0 ةدنمزتءونأوأغ آ1طصم-١٠1 اطلت

 ىئدلخلا. سس نلخلا. 51 جدتقءوطدع ةنصم .لمطأم تلخكلا رصق , لع نانو ع5. 5ةهن] 0/7 هفغ. ١

 2. 58, هه (دعاممسسم 0ع همتوتسع همطصتستم ؟ءاهاتوت 5ءطقتعطت 5نقانعت د0هطا]نقواصت كيحم وبأ

 ىدلخلا بيحم. نب ىفعج (هط. هك. 1[. *) , طفعع امولقأ 1جيم-] حاط: هل ليق بنفق

 ميبجا كينجلاا هل لاقف' ةلأسم نع .كيتجلا» لكسف دينكلا اننع انوي ناك هنال ىجلخلا

 هيلع ىقيف :ةبوجالا هذه كل نيا نم ىداخ اي لاقن مهباجاف» ش



 بلطا وول كنت

 ىعلخلا. 6ع زطم 0!دلا- هلم لع ةافصعز كل 1. نعل

 ئنافلخلا. بع (0006ع 0. طلع 086016 هصصمأا هل هانعضت دهم عتطق ل نطق ر ناتقع نسم 0ظوعتنام ”ةطتاتأ

 ناكلخا نبا  ة11يتقست  !انععطت جكاسم ل ععع 730 عوام  'لتومم لوو هنأ ينقع طلع زاطقمملانع

 ليقو ناكلخ نب دمحا نيدلا سمش ىضاقلا اًهيف -[للو 2] نأ ىطا لبراب ةيرق ناكلخ

 هربا بحي نب رفعج قالوأ نسم خرانك هدج مسأ ماللا © كيدتتتو ءاضلا جدنغب ناكلخ.

 "كوس زد 5118 آطصأ ©طمل1ةآاعدصت , ءلثام ص 19 ءممقسمت ةمدطقرععأاتو 2. 54, ([1813 12 ©

 :نييبدص 0ع ةاوصع ةصاعملدعاتممست ؟ةوامانتق ةصواتءوع ةططقعمانتأا , م. 371 ناكل 1 لا

 دصتعم كطص (نطق]اةلعمست معمدوع هم, .. 0 تهصملم ماو ءعمت :؟تاقمج 'كامصق' 33 عودنق , 0/7 همغ

 1. 111. ص. 138, ل3عومع صماتع؟ل[ : د ان ه1 26 "07 .صمتسأ اع دمصح 0ع ه1 ]هدو مهتطمت

 1645و عصعفإ»عو ليت طتوومعدجطع ةعوطوع , ينمتوسع طماتق 3272083 8 عقط6 ]ومنع هد معصم سأقسأ

 قايكوم' ل ظوعصمعع ءا هني عاذ ,** ءينتلعمج طم ةصاعلاتعم. (ةعاعسسم دذص 515 06-2 ةافصعم

 -علتاه [طص طقتاناعمص ؟هدواس»: كلوبلا ىلبرالا لصالا ىضلبلا. د04 24 همصتستو ناكلخ
 ,مممستسأتو أ هدعسم , 20168 هته عاصهقلتق ((00. (ن. مممرونتف ءهمصقفوتعةأ تكدص 2116106 "دم ععم ,

  كامأم ه ةهعورم للبر عا نمت لعتت ةتتوطع طازادق طمصتتستق 8 لخ 6 ا 08 ننق 14.

1110 

 .ىكنلخلا. راع 2. 2008: بشخلا نم عون.

 .ىولخلا. ب ةيولخ. 0. :6ءانادق ديولخ, ب 5ءوعستات# ةردان4 1طط021-قاطتعمتم  هقرتأأ. 0ع

 لا بقل اذه عيلخلا.

 ىعيلخلا. س ةليهمو. . 0. ةلميمبو ١ 17. ةليبم نيعب. بت 56واتلاا» 2ما10 1[طصمءأ هل اطتسانصت هوس

 مااات1 نص 0ع ىفيلخلا , 0100 50]انألان5 022156 106 نم وناتو دودستا1و 011860 20

: .1301]111 

 ىليلخلا بت ليلخلا ءللي 656 ماتو 57 ه0: (؟10. ةناطداك, من 6) يتقع 1[1عض 70عءولات# تكسب

 ليلخلا ١( 1طصسم-11١1ةعلن ةررنل 1 ةطاعحتسس 80 4ةطناك ةومتمسأرو مر 185). ١ ليلخلا .ةوا كم

 .عممسعم ةطعوطقست مهاصفم ءطقع, 17310. هد“. ةدع1ا7 : 124 ةطتويع صاغ. 1طسفءل-ةخغطتع طنق

 ع ,تاقانعت نوبسني .ةعامجب ناف معلم ليلخلا ميعربا مدام ةعامج . ىلا ةبسنلا هذه

 ع نك تعسم مهانكس ىلا. مالسلاو ةداصلا.0 (.061 وتاسلاو ب 86ندتام» ةررانل لطتم-

 41-1 طتسسسم ةدرتاتاسم لع ىلخ, ممصتسع نان00 همدصتست دنا ةلستاغ وأم

 ىشامخلا. ب ةشايخ. 13. ةشاشخ , 560 هصعملل همم قا ذم هدعوتسع, 1طمم.]- ةاطنتع لع طم

 -1ه)7 604: ثبتيو.“



 ايس 14209 ابين

 ممستمع للءأأ: مهو دقن ةحوتفيلا :ليهملا ءاكلاب هلاق نمو. ل ةمايخ. )6 مملصم نتم-

 ندع 1طصم-!-4نطتعر وه ةءودتاسع ةاهانسص مهو: خلا. كلام نب مايخ وهو. 8. ةماخم. ب

 سوأ. 2. سودو أ[ 112 طلق ةص طمع .ءدوجانمام .[ططم-!عقاطتعو .بغ طقصع .؟ةعوطم مانو سع ْ

 ءووه هعمادصم ؟10عوأات 01. ةص ئسودلا»

 ىرسبخمخلا. اند (ب. ىريخبخلا , هأ طم> 0, ريخبخ ها 2. ريخيخ (هنم)٠. 4

 (1ة وم صت 7/17 عر هلو ةردم عم 021ه عم 012 1[طصم-ا- خطت نانآ اةمبعا 0150 رسيخبخ

 011+ ةرسببخ مح. :

 ىرمخلا. ع [طومعا-خنطنعم هل 681: نب ةعينر نب بهو لب ورمغ نم رمح و

 نيمركالا ةيوعم» تس رمكلا» 1طدسمد1-حلاطتلغ: ىلع ءاسنلا هلعجي ام وفو رابخ عيجل وهو

 'ةعنقملا وهو قهر: ١

 ىرفمخلا. بس هيد, 12. عا ]طصم-1-ةلطت» ةيذ, ((ةعاعمانسم أ 5000 ةتقمأ, 4 نايجدبلا

 ىلمخلا.  ٍلْيُخ 4046 1طمم-1- طن: عتفلاب ٍلْمَخ لاقيوم

 ىوريمخلا, 1آططم- 1 كليب ىبوريمبخلاب ب ةيورييخ» ١ (0, *6ءالانف هي ورييخب

 قانخل |. مءوزستأا د ع هدرتتاسلم !طصم-!1- ةاطنس ةوعصراو» © هأطقسانال , هيزانق ن!اتصم عطا

 هادا انلأ م قانخلا.

 ىنمايجلا., ب ىنمانخ.. 0. تيمانخم

 ىفدنخلا. ب فدنخ, 05: قلو: همو هل. 7مم, ]نم 193 ذهل

 .ىعذنخلا. 8-5 عذنخم )0 عدنخ»

 ىنيتاوخال ا. ماناضلا. 0. مكاوللا. 8: متالأ,
 ئىر ع تا راوخن' 0: خطانلكا رضا عر 8ةطقطأ ذم وسوم 4 8م. 101 داو

 !ىررو وزو 12816 ظ 3

 نتشاوخلا سس ةيحاعمو. 12. ةبكعيلاو.

 ئفاوخلا, -فاوخ.“ 06 ةطدلط م. عمور ةطق هطقلل. ه0. لع ةلقصع 1: 5. ص لا

 ئددفاوخلا. ل نيقاوخ. ةطدلا» م. 810 هع امتدطو: افاك فاقلا لدبت كقو.
 ىناجوخلا. - ناجوخ. 0. ةطادا# م. عع.

 ىقلفسروخلا. 5 فلفسروُخ ى. 1م لوعنأت 10مم ةرانل [تواهمط#. , رم. 12, ةةممعدتتس !ءقتااب»

 فلفس روخ , اان 1 مة6ءاصاان ؛ ماللا نوكسو اغلاو ةلميملا نيسلا جتفبو لعصت-



 سل 9[ د

 وادع 204010 : كعس , ىبأ,.ىنظ ىف :نابادبسأ .ىرق نمو ةدتإ  يستظانو ةصعات ا؟ادع كمطتام نانا
 نذابادسأ ,: من0 نابارتسا , م11 ؟ءا ءلت1ه38و ؟©ل انطءوستت دمام /

 ىفنو وخلا. ب فنروخ». - الناعم وهتطتأان فنروخلا و 6غ وزع آطتم-!ءقةلطن»ع د ىريكتا. .0( ١

 ةطسلكب م, 111 عا 291, أ 1عهوعودمأ ع تح ©1938. 20 (0/7965040110, هلق 700م

 ىناروخلا. ب هب مبذ». 1. بد.

 ىز وخل ل ناتسوخ. هع معاوأتواتس ماج ادت 06217 ة أن ةهط ةموع ((طانش151313, 10

 هج مموتانات ممصصتس6 اروضلا (06 ناتم هك 5ةدعو , .417٠ 7. م. 143). "1 عدمتسمأاتع 8 عدقتعد

 ناتس 000:0: ةنودتظعوأر 116 نانسزوخ وأ 3.6 ز وخلا عضوه 9. زوخلا لضرا. ب ةيصبلاو.

 0. ةريصب. ل حلا اهخرش. 0متااسسأ 0. ه4 2. زوخلا بعش ) التو ة1-41كطتتقو انك

 , سسوردو 1[ةءءدسم, 61. آطرخ (طجلا. هل. لع ةاوصعو 16 1. م, "لس 2 [كهدطعم بعش ةأوطن8ءوغ

 "ل 8. رهو ط1 ير اة عا( مءءابصتاغ زج هللقك دطمسصتستطاتق مهردكتتو و 7. ©.
 لرب ني ض ظ : 5

 ا وخلا. ت ا 1 7 رايس ا وأ 200 1 وس هس. 20 ىتساخلا.

 ىنالوخلا. دس ماشلاب تلون» طرممرترتع ؟دتققع ؟10ااتع [عكطانق ]عجم هلي عاتقاو ر نأ 611 1

 دج كءدت, 7١ نالوخ, آس آط.عدتع0 660875.و تنزانف 1ءداتسمستسس .2116مد3164 ((1. طظساوعمو ر ذد

 1 ل70 3 ةززا دوووم دونا 10 رموقعأ هو 1 218, ط6 1 عارم مست حدغلاب ندالوخ ش

 .> قبلا "تغبتلامكام أ ما نئالختم 5 (ة ما ةمادضق هك ةطت' طقلا. علب 0 51[ةضعو 1. 1.

 2. كل رعأب اهلا ل

 :قئوكلا.ا 8: ننوضلا ا ب قرح. 05 ططصلق تما

 ىوالخلا: 05 ةنمماعم.: ةمضمأن 30 ىوالحلا و 18861. 86ه41. 6ه2. 3066. 07 5.11.3

 ى :ربابخلا 01 ىربيخلا» سس بايخ قاتم ة0عموز ودع تومتككاطتق ةوؤ طقعع ماتعخةلثك همصصتمتو

 4 ؟ةرحصق. ةكطاتاكم , م, قو 011 ::ىنصخحلا دوعيلا ةغلب ربيخلاو و ينقع ةءزرتاتوةانوأ أ ءمو

 00 ذدغعااة جاع ماسعولتو ديسسصعا# 52110 ر طقتص ىبيخ رمماستطابف ءمددقافطوغ عهقأعالأو و

 انما 10201118 *615©6أ ٠ 7١ الحلا 1 ]نهم 0 70م1 #6 و 2.180. 126 ممهصتستو

 هتواسع 5 8 185 , ةأةأ 1115 101682و 11 120 ني يام 0061611: 71740112 , 360 601: 0606-

 1001]0101]*]|2 ومنه. 1مم ةقصفل و هءانأ رؤس ل' طع ص 18ه طه“. 8360 متم

 طن 0016 مانع 1 ماس , أ زو مو. 05311 : 8, ؟هعطو

 هبسو تاج تسد سوف ةازإ أ رونو ا ياام داتا 000 ان 27606118 ,ستطنا كلل عااد

 ناتقطم "207:8 11 6 كيالي

12+ 
  ىربيخلا# توبيحأ_ 110: 0 ورايا دل لع اب 0 .ًنبيخو

 نادم رايبم ضنا ديسم تا اصيسستا



 ىربخلا: بس ةريخ. 10 06 مرنم ءعمتوأسم اننا“ نأريخ (قسسح هعنات انطءؤمت 000

 201 هدرتأ. ةءيبعسو) ز 864 , 0ءاءانق مهقأعقت اتاعشف نأ ر طلقسمأا رزيخ“

 ىليليبخلا. -ليبيخ.ا :٠2 ليلخ.

 ىن كاوا 0 53 ءا ططم»» نآريخ. هَ الطن نإ أوببتح 208 فطوم 7106 أا َن اويخ دالب و.

 ةلمهملا لاولا 10

 2 هدستأأتأا ذليهملا. ١ 0. هع لادلا فرخ بابا

 ىئوبادلا. بس ة«يؤباد.' (06 ديوباد.. .

 ْء ىدركبأز اراد. ظافقم © ىدريجبرادلا 6[: متهاع دركرادز 600 دصه]ع , قع :ةززتهمعأ“ ءاقؤصم دعب

 قطا رج, رسزدعو سن 156216 آيوطةطأ ةنوامراهأعر ءالعرت دطمصعأ ءار  امهنيي نيغلالا نوكسب,

 ىنارادلا. 2. ىيارادلا. ةلهل6. 0 1طد (اطملا هل. ةمقلقمم 1:1 م ان 101611 لصق كتان و ْ

 ىتارادعلا 8: ايراذ 0681931: سايق ريغ ئلع“ 710: 11ةرصم 6م ذط سمانق 30 0 ا

 ىكنزرا نا: س نايناغشضلاب. ٠١ اةةدص 0: تايناغسلاب»
 اه 2

 يرشر الا 0 1 /يرقردلا» 2تدع مجمع ءاتقصم ؟0ءهلتسمت ةهكرباتمدع ابطا 016538ع. 1[ةصتخ

 ىَوَقِرَد ؟هجصحتابسد هوك ةععءاسضلبطد ؟ءعمافس ر هع ويانه ذه طمستمع 26121170 و ه طماصأتمع. 60102

 نويل 5 ىفاضأ ل116 , 06517810 , 1186 .5عال؟ 8121113 © نأ مدمأع !ن1 ه6 ر انا طل ىبشبع

 (80 سمش دبع)و ىسقبع (80 نسيقلا كبه). 7110. 5وعال, 67. كم. 1. 1, صك. 89

 ةةهضس ذص 52هج1 كبل. 014. 36+12. (ةصإو رقاد ؟هصحتساست وأ ه0 طماطم طمصتساتا) '

 معاد 1 ؟هدحنس , نيماتو داع لادصد لسعاتطأانع ه هور 05 ىجرزم بيرم لتوانك (؟10. ةدعور
0 6 

 !اء1. طك 790, 11هساقت و 1١ 1. صم هع ) انف: ىَكبلعَ 3 كب لبو قزموهمأز 8 فره مرو وعل طع

 رت"هطدتتلم ءوأ 1118 ؟همطقر ياتانطط طماثطعأل , 32 ([10 0112أ 111 , هلأ فلا راد 1101 60 رق راك 2

 متقن 1016 ةأوأاتمأسع ءاتحصم طقم ؟هرتصقس ذ 12 خ51 1155+

 ينطقرادلا. 116ج ؟ةلفأ لع طمع هممصتسع :ءاوأتاو , 101 60 1200 16 ىزقر ادلا و 560:

 مممماعمعوي هدمستسم ةستسو ل7 ءماعم لمست عوز, 1طن ((طقااناععصسم (؟ل. لع ةقاوسعر 1.1, صم 01 )+

 دمتسمب طمع 621م 122013 لع 8. نطقلا أ 560.8 ىطقراد»

 ىكرادلا. ب كراد, 0. كرد, س (ةع[عصتس ة1طص (نطقلا.ر. هلع لع قافسعو 16 1: ط٠ نك اع

 01611 :: ناهبدصأ ىرق نم .ةيرق ؛اهنا .ىنظو كراد ىلا ةخبسنلا هذه ىناعبسلا لاق...



 ىئمرادلا. 05 ةطسإ هظفلل“ , ههنا لع ةاهسعرا 16 1. 3أ هل
 :ىنور ال: اس قاحيبزلا. " 8نومتة هدد ىدييرلا' نشخلا نب لايام ركب وبا ,' ةاتفام# انا هنن
 20 نانادق: نسلدنالاو ىرشملاب نيبوغللاو نبي وحكنلا تاقبظ» 31 1ظظات ناظهلا. هل. 0ع ةاوصعو

 1. 1 12 نال" 1 ٠

 ىرادلا - ناديكشاو. 0. 682. ناذيكشاو. س ميبت. 8091 ظدصع 7066م 0. ذصفعتا ىرادلا»
 1آطص (نطهلل. ةص 7118 ىرادلا ىكيلا ريتك نب هللا كبع كبعم وباأ («0. 0ع 5]ةدصعو 1.1 م. )

 طقعف "عامر : هنال ىنيراآد .ىلا بسن امنا لييقو ىرادلا ميبث مهنم مخل نم: نطب رادلاو

 عيحصلا وه !ذهو . بيطلا عضوم وهو اراطع ناك. . طعام نييمدصم00 تكاتنص 115 1136 50 انا انق-

 معاعروأغ ءمصقمت»سءعإ ري كمءعأ ععمعة!هوتد [ةسصنسن , يدحتص ةيطتطوأ الآه هوت ذصن ءايسالا بيذبت

 ]عب أوو ةصأع“ تاتزاتق 07087095 200028 مكل نب رايثأ نيب بيبح نب ىناه نب رادلا.

 الع ممواعتمتت ب ءأ 1عوأ1م علا. كدت, 32 7١ ىراذ. ب رطعلا. . 2. رطقلا. . 1[ةل6, دنا ةرم876غ

 هع آلطص (اطهلاناععست 1. صملو 1. - نيراد. اظكاندص (. مقلع ىراذ. ب ىردبع. 0130106

 غهرصصو "ععاع هع طقطع؛. 110. 5ةوعإب , (2. ك4. 1. 1. طف. 189, أ 1لوتتتت ذه 351 47

 67. م.ةم, ن6 ةص ىردبعلا- 1

 ىسادلا. بع ركب ىبا. وأ ةزصع لسطتو 14د 0ع يتم 2هطقطأ , ((1. 1:66و زا 10نتننادعن لاقو

 خلا لوقت دوأد ابأ نيعبس ةساد ىبأو 0000 81 "ععاغ 86 88ط6أو دوأد وبأ طنع 38

 ه6 ىناتسجسلا ثعشالا نب ناميلس دوأد وبأو هدزادك دتاأدسد ممدعاع» 8طوطقطتسم و 1: و

 هاكر ءةاتدصت آ[ط٠ط (ناتق11. ه0. 06: ةلقسعر 16 1. جب أ

 ىنامأدلا. - ناماد. 0ع ةطادا# م. ' ٠,8
 ىناغمادلا. - ناغماد, ةطسلك م. مل ناغمادلا ,(هع ة.ماتدطم و نأ ماس

 جانادلا: (هركتمابست. وأ ع 2ءىونعو انأد , 5022675 , ن2“ 0004م.

 ىونادلا. بس ةيونأل,. 0. عءاتاتق ديب وناد» |:

 ىروادلا. 10[1ععء ءهرتاتاانمح ءأ ةءنمن عطف لعمل عمدماسع ص :1١

 ىدووأد لا. ببح قو) عا هلا ثنو 0. 3001 ىرهاظلا» 8 عءاعر مهتم 31ى2186ة اان نابيلس وبأ

 ىناهبصالا ىلع نب كوأكو 0 ه6 ةيرهاظلا (نانق6 ءادصم أه ةيروتلا 100104

 ' عمصاسس عضوات , 001183 ةعزؤ لكتذاتم عسسمأان#) , 06 نه 5106 ذه ىرهاظلا. 1130 7121 086-

 متصغ 1طص 0طقلا. هل. لع ةامسعر 1,1. م. ظددر طةطقطتر 01. 1: 44:  ةلتسل لمعلا
 كل هد]. "1.11. م. 0 هاوي رنا : :

 سابدلا. 60. ىسابدلا» ,
 ىدنوابدلا.. أ نتوايد ١ 0091081108 10718: عوغ بنوابنذ و ورم قده. 1و1 عمطعب ده كمدم: ةلثوتوو



 ت6 سلا

 فكس 914 رمبجوو»

 نعم مهم »مدعم ءلتلتغ كئوانيد,» ةطم .(طقلل, علنا هب قاهطع ,, 161م عر ةصعوتمدوأ ان

 بصح 1020085 كنوابند ب كيذوامد و "0 مام ءاطب مععا1 مج ءص لان رقطانا#.! 2 ا

 ءلئاتمصتم هوو ودمتم القمع 01611 .ةددوم ا نرونلا نوكسو ةلميملا لالا مضي, بابللا ىم

 ماصا :لوالاو ميملاب دنوامد لوقي مهضعبو ةامهم لآد مث نونلا نك واولا مقفو .بفسلاو.

 طرعوم طلق (0006> آ.65إ 9 مداتنمت اتق كنينيلل اا متفو ةامهملا لادلا مضي تايللا نم

 ٠ خليهم لأآد مت نونلا نوكسو واولا جذفو فلاو ةدحوملا ايلا. 18عانوي 3 00000 "انا

 عانالأ 0 (هدحوعاط ةصعاتست ءقأر نيم ة10عصح 6000 ا موزست نق بنوابد 0176 6-

 طوق ةانطأ ةععتصلاتست مداتأة أن هدعتط ة6ءانطلقع ططقطالق طاتشع كنوايند «لئأاننص وأ. ع1 معو

 جلو انشأ نانوع هوماتووؤمصحادسم "60لهصغر ردت 4كطنل30ةمنم1 "6368 ىئتوابذ ةةلتمفزقوء.' الآوصح

 ملسم“ ةو وعزاتم ذدح متاع نم0واع ف هادم ظعمألم رم. أو ' امص م, نأ طق ةومل طنا :

 ناتسربط ىملي امم لجل : ىخاون“ نم ةيحات قنوامدو بابللا ىف لاشو. ةظانفضا الع مدد
 ..قتوامد 000. 1,670ءرجوتف دادض6 كنواآبند , 560 ' مرلستااتو دنوابد 00ءمعءطقأ و أ م03[ عمتمتتنم

 ؟ طمس ةتستاتانلم تنصت ٌدُدِ ندفع 5هزبانانق ةظةوانو :1وهم هألمأ , 38 و6 قطاع

 كمتنس و ذظ 115 نانه6 هك آماتوطظم' مءاعضعأ ر ةوآ]سنم ءممتانادسص 06 ىدنتوابدلا ةتاأع 68

 طقطاتاووءر ءأ ءةراأان1نطط 06 ىدنوايندلا و 0ع ةطكرو 16عأأانا ر 3 2200000

 قواتنا لالا هل" ظساوو. ' 33. طساو وأ:

 ىنربدلا. - دنربد» (. كنربد»

 ىسوبدلا. مس ةيسوبد. 1). ةسوبد و وهل 5106 ةطاناكم م, ةاءر ءا 1طس. نطقلا ؟لي ع لقسم ,

 1. 1. رم. نو

 ىتيبدحلا. 05, طم نادل. ه0. لع 5امصعر 1. 1. ردم اخ ,
 ىقيبدلا. بس اقبذد. 0.2, 3 هاشم, اقيبد ٠

 ىاجرجدلا. 0. ىئاجرجدلا. - ميجلا. 16684 ذه
 ىليجدلا. ب هيلع. ظسمعم 11ه عم وصل سقما 0 66

 ىميحدلا. - ميحد. 100ه ذق 0 ونسنم كتستغ »ةطقطت 01. 7111:
 ىنيسمخدل 21 ةريامنع 2000 ءووع 103 ىينيسيخوىل ,١ نينمع زط طع هدوزاتو 1ةعلأاتاا

 سوس رتع لمطأام ننتم همرصعب همصيموقتاسس وذا ع 1655. وذو هم , 6 كة طلعو نيسيت, بس

 ظفلب.. 2. ظفل و ْ " لكلا مل

 ئدرجبأر انل أ. ©. طتصانق 60 الايدي مقل: 7 20 ىدروايا ا! ع ىدوردلا:

 ىبردلا. س دنواهنب. 12. كنوايتن». ا . ايفل

 ىذرو ردا ب ريرعلا نيبغ. 1١م ظافتكلا  تاقبطأو 01771: سب ر 1ععاتشأ ان ناابارب# 06 :ليكف وبا
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 قروادللا كيبع نبا كللمكم ىب ريرعلا كبعو م20 ىرودلا .ةداوتم ةط مهىتمق ناطق مهمات
 هناوع هععبط0986 ىدروأردلا  مءموسعضكانتت 6556 مههقععاطلأاان» , ةغه نع طادللانسم لمطتغسسم هنغ

 ويدنس 1لعمم 2ع مموأو 1060 ةزوصدت عانت, هس ا 0. نوجبراد. 2: برجا اراك.
 خباردنا.. 2: ةناردنا» هر

 يه دا 2. ضاع طقصع ؟هععست أ م 15611 شبب 0 ىلا 3 ااه 0: صمنعم خيشيبردلا

 . عقم[ وطن هوا د كيلا

 ىادردلا. 0. ىتادردلا.

 فلز 00 0 , 115 00 هلتطانقر ىنبيؤرذلا»

 ىفجيرردلا ٠ نارق 0(. اكيزرذ»

 نىونتس وتسردلا. 5-5 هيوتسر + 1. ءاتوسم طنع متسات5 *616 ذي ونسوا (ةعاوصتمت 06 ؟ةج13 طتتراتو
 نمد د

 110 معمداتخأت هلت ر 0100 ةلثا هب بونأسر لا و ةلثأ دب وتر ك نينا كاان كك

 06ه. (ههول. 1155. 07“. 2:51. ظهمآطء رو 8. آآ. 5. 347. ٠

 ىعردلا. بس برغلاب. 816 00010. 022265 دولت برغملاب و دهصت ةعرذ 55 131:1! ةلتتقع انعطق

 (,106 ةطتاك رم زسعل) أ برغلا ناعم ةةصاسصم لع 81همهضتح 1ءتااتت

 قناغ دابق ناغزد. :فطناك , م. حمر 08656 ناعردو طتطنا 200 ةطق 06 . معمصتتسأت ه1 هطعز 3

 1 الب قنا «لثؤ[مر:عو ةععوسصقدسم 1 0ع. 1عععاج ل50: 635 ناغراد

 ىرقردلا. 1710. 5تمرا عدت. ةستمأ. 0 ىوقرادلا»

 ىقوردلا. -س ةقورد. ةقرود» :

 ىقردلا. - نيكسشمد "ا 101: نيكس ا سيرف. 18. ةيرق»
 ىدرجتسدلا: أدل نواة شد, الو آنعري. 66هو“, ةعرلطأان#* قوق نم ةانتملا اننا جاداقب و ©

 هز ممدمعاب مماد1[هضتشأ نق مةراتضأرأ :يسفرنسست مومو زد 1عهعو .2ءموتعم ةتاه ءةقأنأ آل. [واعدطم

 2.067. 1 1 [ يانا

 ىف زاوتسدلا. 2 لا 0 ىئاوتنسدلا» 2مهوام عصام 0066 , 8, .ىعاوتسللا علوم

 .ةعمتم ان هدعسس عووع مدغم. ظانعمم 8طهطقطتأر (ن]. ') : 11 ىاوتسدلا 01166. ل أوتسد» 0(. ىوتسد.

 - زاوهالاب. 8.رل اوهالاب» ب 015. ةطاتاك. م. إ ,٠

 ل انتم 1ع ايمن هوو 5هز نانا طنع م 2010 6 85 ةممممعمم للواتس

 1556 1216 كادغب لبع ىم ةركسللا 66 كلبلا رينب ةيكسردلا. قطانا[20ة113 ©6216, 2. "./و

 هع ةيوطقطو طقعع (ةهصادمم 84621: فأدغب لامعا نم ةريبك ةيرق 8 ةركسدلا بايللا ىض لاق



 ومسجل 96 و

 نكلتملا ةركسد "اهل لاقي : ناسخ .بفقيرط "ىلع. . 560 :مهوأو عانوص مره طقم وعدتعتانو مايومقأا

 لوممأأ !وعاندر و 1[ نماعصأءالنم كامو ذص 4طوعازلا اها. (غهمو», 7. 04 : خيرق ب - - ةركسدلا

 .دادغب ىجاوذ .ىم .كلملا رهنب قوسو ربنم ,تانف ةويبك# 1

 قل اوغدلا, - راكشخلا. آد 8تءطهجلدمسدست غدت. 2 هو. عمات ءعولتا : 57ةوقل ورك م6 50

 كفء كلل رادعأ] ١ هرك طه. ]دج 1" «ءوتاه علت طرعدنم ]للا عجلأاق" 101908 ركنتبج , تدذ ول عمج

 [سطانتأنتع ةزعط172110. اللنطانق "ععأع 50زانأأانق 20 هوز اةسوينممب 0] ءءاتانسس 14

 ممستمت ربخلا» ل

 ىتفدلا. الل 0. الو. س هللا اهفرش. 0منااسقأ 0. 61 ٠

 لاك ينل. دنع ”برغملاب. ا(, ها ظ.و صتصنق "60عام برغلاب. 5ةءنصلابس قطانللب 2. اكو ةلاكد 6و1

 شكارم لامعا ىم ةييظع ةروك٠

 ىولدلا ب ةيولذد. (0.56ءاطنو هيولد»

 ىناجيلدلا, هس نموا.م. .ةطاناآ20ه1 10عانق ةط 55 طوع, !ءوئانع رص عا. طلوع م0 ناكيلذ

 ةصعسلقأتدو ءلتادسم وأ ناكيلد»

 ىعءامدلا. 0. ىقامدلا... '

 ىطامدلا. 6 0. , 8003415 70ءهلتطاتق و ىطامَدلا. اه

 5 ريمدلا. 0 ةريبهذ» 77106 آرمع, 6ةموع, !وعدص , كاماسست ةط 11[ةسقل ع عمودول طو..؟17م1عم صد 176

 نييمعتسص همدكععدسايع 11 دقهطولنخ مط, ككماف ذص' انها الهو. 0. 8ةا.. ودا... اك

 2. 524: خيدونيسلاب ناتيرق ةريمد. ِْ

 ىحدنوابندلا. 01, 5نمماعمم. ةصظمأ 80 ىدنوابدلا .

 ىناقنادندلا.  ناقنادتدلا. 8. ىناقنادندلا» 31816... 06 ةطسا# 2 عم

 ىنادندلا». بح علم. 6 غنام تس ىلا: 0. 20016 نآدندر :560 مانام !1طعةسانمم ةصاانمم 238

 لع همد] عءاابعم ةانرزر]ة71556 , ؛عأ ؟ةموانصم 59) نانمسم :طتقامب "عاقواتقققةم: 51

 ىرسيندلا. ظكاندتس (. 086م6 ىريندلا , :هإ طمع ريند رز و60 ؟6:2 !ءءاتم 086551 ؟10قا طه 12١

 ئقادودلا ب ةييزخ )0 ةييزتخم ؛ : ( 4 اني

 ققرودلا, 2 قرود. ةطانلك. م. اننا ىرودلا. س ستالقلا. 2. سنمالفلا. قلب" 8. ةنيدم.
 ىرودلا. -_ ئرقملا. ةزودت 6 ءوئانع ىرودلا زيزعلا ند صفح رمع ومبا و. 06 ناتو 710, .ال[ءات“-

 ةلتق6و 5760. 25.10, ل 3ع دال 1/11 1# | 014 يا بدسيشأ 2م 0/1

 011. 5 ع
 م.



 تنل 97 ددسن

 ىنارودلا: ه هنن: 6صتاانا ما
 لبانشوتلا ح باشود. زم 1130113:0303 : كودت, 26075.  ةطت11 0811018: ىو“ رفا 7 0268*8 و

 0ةنل6ق و 6, ش 50

 2 8نساطأأانت" ءاتوطلر ([11313[1131210 10111115 76216 و ىلثذلا و و 5106 ةطأخه ذة 7006. دوسآلا وبأ

 رمع نب ملاظ (هايزام رتامسص هلع آطد (نطقلل 50 لع ةاوصسعر 1. 1. م. "ة) دمتسعم طمعع6

 معاة 135 نسم ل 2 م039هنانتت ةلتواتم ر تان 58516 0 لكلا, ناتتونع ةرجتل 1طد

 (طه11نآعوسنسص ؟0هاسع 202 ةنانك ىب لكدلاو 560 ركب نب لثدلا. 26 همصتصع 6

 ةطسو نطقاا, (1..1. م. "*2.) ةئه كنق ماناقأ : ةانقملا ايلا نوكسو ةلمهملا لادلا رسكب ىليدلاو

 ةيسنلا ذه مال اهدعبو ةزيهلا متفو ةلمهملا لادلا مضب ىلوذلاف < مال اعدعبو, اهتكت نم
 تارسكلا ىلاوتت المل ةبسنلا ىف ةزيهلا نحتفإ امناو. ةنانك .نم .ةليبقىفو 8 لودلا ىلا

 نيب ةباد مسا لودلاو ةدرطم ةدعاق ىبعو متغلاب. ىرَمْتا ةرمث ىلا ةبسنلا ىف اولاق امك

 بلعتو سرع ىبأ. < لشكدلا. 2. ليدملا»

 ىعلودلا.  ةيعلودلا. 0. ةعلودلا. 015, 71تماعسكت11.. كنه 4مم ورة عن ك9“ كم هالو ]وب 4

 ىمودلا. تا ةطوغب. 2. ةطوعب. - اهركذ. ةاندتم 0. 68 2. ككذ.

 ىقنودلا. ب 01. 7(. 4. ةاندماوت. 321101. 20 ىقنيربالا»

 ىبالودلا. ب بالود 654 مهتم همم ءا] د ة'انطت, 20200033[ ان هع 261751615 لود 64 بأ ر عا ةنواتأ

 12 وتقو 7:04 ه1: 0040:10:72,  تاتز انك 0 مع ١ عواد ةععاع, 7207ه: ر ةلتدعدع ةاطتاتفم 5 عءاسصلنم

 1” ءوراد مات طعدت 07 ءللعدأانل“ ءأن بالود نك بالود , ةععتص دس 15163 هاد1 كدت. 2 نى. 613

 لطد ناهلا. هل. ع ةاوصعر 1. 1. م. ما* : اهكففو لادلا .مضب لمعتسيو رادي ىذلا بالودلاو.

 (0 ننس 7780 بالود ؟ةعءااتطت 5 1101161 011 ماسستسمب 1هعمضبسم , متسبمم تمص ءقأ 1لعدد

 ةعماعصأتدكتس 0ع ةهكماتمدع لتنهءاتسس 20 طقعع ينمونع طمصصتساف مععاتسءع"ع, 8 هرصانعءعدص

 ععمتمأ 1 هدعسص معصم ها لوعابأاتق هأ ةنعع, 6ءموع. هانم آنوباعمط#». م. 13 ءغ 67, ططصس (نطقلل.

 1. 1. عقم جصأ مدغفلاو ىناعمسلا لاق اهكنفو ةلبيملا لادلا ميض و قانا. , م. 2061. مضن

 لادلا و 1ك ن1 جدصفأ هناآو لادلا جدنفب اهنا ىناعمسلا نعو.و ل ىولاب ةيرق. 41105 ماانت6و

 طسراتق همصصتستق م2805 سانصع"هغ آطد (نطقلل. !.

 ىنيوذلا. لس نيود. 126836 ءاتدصم دزه (ن. ©أ 8 ر 61 لاتتتع ينان1060 7 126122: 2207161 10 1175812

 ه) آس طنك ةطص (طقتلتاعدص هذصع هطتم ةزندأ, 0 تنص هل لثدلا 000 ىلثدلا هلع 0دطزو 5تطءمسل

 هنا: ةزمهلا رَسكو ' مضلاب» ةز ظمفافسك ةمقطتاسم لكخلا..
13 : 



 نانم0 0عقرنوأ طقاطتعات ةزدانل 1ططم-1- قة غطتستست , 50011185 111 20011213160 2005: اهظفلو.

 < نيود. سس محن اناموصعوتع , أ ططصع 1-ةئطتسا عا لوعبأتر عع جان مدع هعمل عطلة دما

 قطسا# م. سلو. 26 زاب طقعع مطممضعأا: نيم اهنا رهاظلاو ناكيبرذا ىم اهن١ بابللا ىبف لاق

 توقاي هركذ اييسح ةينيمرأ. (هدقعموند»# ءاتدصص طوععو 1طدح (نطهلاناععصخ ؟ءواتصحمددتسمت , لع

 لع ةاوصعر 1. 1. م. 171: ميلقأ رخاؤأا ىم ةحدلب ىهو ب -  ةلمهملا لادلا مصب تا

 مقفي اضيأ ىنوكلاو ىنيوكلا اهبلا بسنيبو جيوكلا دالب رواجان نايس ةخهج نسم 'ناج اجايبرذأ

 ملعأ- هللاو واول. :

 ىساهنلا . ب دموأ.7). ةلنوت 36 مورصتستق ىسامرجلا هدتونصع همدز ءءااتنةنص هات لنا ةمع

 موقكاتطأ , 186 ةردانل 4مطق] 0مم رم. 61 46 ةمنتم سافذ 6 ا نجطعمم 0
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 ممدسعاب 1063, ةص 111ةمهصتم رو ءأ 135 قتل وس ذد لت60دع نعطتو ةيرملا و ه1. 2 ءاعصتسم

 هرصصعمسم ة11عصم هرراستهدجعمت ور عج 0183 ةخطاشر ه1[ 1061 دم 11 202262, 71706322 ©3556

 هد(عملتغ 1ظذ 6طظهلل 1: ]و نظأ ادعم [ةوتطسق - لب: كلب ىلا الو ةليبق لا تسلب :نشيلاا هذه

 1 تناكو ةريبك ةماش ههسج ىف تناك هدادجا دكجا .نلا « روكذملا هباتك ىغ [ىطاشولا] و ىف

 ليقف اهنم كلذ رتكو ةطاشر 2 لل تلا ا تم ىف طوعا لاس فت هل

 ىطاشولا هلم 1

 َئقاتشرلا.:- #0 نانيعرمب. 117 كيف

 ىديشرلا. س كيرلا. -1). ليدشرلا , ءآ 816 20 كيلاشرو , 3560 106 160 تانقح ع0

 «س د

 يمورتو. لس ليشر. 4. لحكنلاو لليلا باتك , ع0. ((نمء1م , 1. طع 2. ان

 ىفاصرلا. ب ماشلاب. 1136م ه5 ماشه ةقاصو و 0ع يندد 51:06 ةطسلأ# م. اء, أ همز , لكم“

 ه4. 7. 148. آد هتيءععماتم هلل هد عنا ةم'ءآأو , ةلئاتك م الآ تهاءعطقعالتو ذتخ هداك 2ةططم جعم وب

 م. 05, ك1ءلاد#" ووو هزاه ةفوكلا برقز 560 دتع لسطأأم يدنصا ئه رقع عنومععمج هءعترواامصت هنأ

 مرنم ةقرلا ةلابق , نتقذع ؟ طع ةطاناك, هكوأو 10وابع عم طق عتنرب نيداتستب جا ذموم: كدفانأت 1و

 . .موناو زم ةفوكلا ةفاصر ميعم هيعاانعم سلدنالاب. 1لدصع 1دعسأادق , 1. 1. , 7088 ةفاصر

 ةخبطرق و 2 نينه اةنمعات 0 6ووع لع 2و ع سعر 4طن 2. زا م 5-2000

 ه) 5هل.: راثالا ةاورو ةباخصلا تاسنا ىف راهزالا سامتلاو راونالا سابتقا باتكر 36 ونم ةئسنستتك
 1 : 50 1 10 ل 58
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 ننطتو زئيسنلب, ب (0ةعاومستص هع لوفانأت اع آر يدعسإ ل0160 177 نماعرج ؟ ءاكتسس طماط رد 1 عمراجسد

 ءلتلتووعرب كتوعتسستق .طمدعمم  ءودع !0عمو ةفاصرلا لتعامو. 0148, ندمدع 5ةعوعر 1ءآبر هععنمولا ©

 1ع. 6ءممي؟. , ءا يدمع ةطتنلك, لع ؟ةعتتك طسزسم يمستستف !0نق امهلن4 , 00 :

 ىءاضرلا.٠ 0. ىئاضرلا»

 ىوضرلا. ب ىولعلا ىضرلا. 515016688 هرماسم» مظاكلا ىسوم نب 0 نسحلا وبأ و 11101012 ©:

 لسملععنسد 1ممهستقر ءانزانق ؟تأمسع 0866 1آطص (طقلا“ هل. لعن ةاوسعر 1,1. رب, عم ظح

 ةاتعمع 1اس طسزسم »ل1 معموصفلابو وأ 20هطذاتق 70818 ىضرلا يفيرشلا , هدزادق دامس 8«1أ-

 صحتق ةرداتل ةنطلعسس , 1. 1. م. 278, 5 ننم 1110من 12 ىوضرلا لمعت م01توأ. 18دطقأقأ

 503115 و ,*20/83(  كس 2.99 ر ناضتتم 11 طلقوعع ههطصتطتط اتق ئضولا هم ىضولا 811 21012111

 اتمصعسست, 10[ عم لع ةاوسعتمسج ذم آطح (نطقل1. 1هعم م»لطستنست ان «ةنقيس# ىضولا و 561

 ٠ ممؤانت ةايع[25[011 ةزطع لكدطتم رمدخم جلأعنو ةعمتردأ1 هع مان عمم ٍ ظ

 ىلعرلا. - ىلا 0ةطئاانا

 يليعرلا. ب ةرغصم. 516 ءاتونم .(0,: 12. ارغصم.

 ىنيع ل ((. 1طن (نطقلا. هل. لع ةلوصعر 1. 1. م. هذل . ©. عاب 2. "ععاع هللعدتأ لابقأ»

 ىنابغرلا. ب مضلاب. 5 ءونصسسم آط٠ن (نطقال. هلي لع ةاهصعر 1.1. م.ةلر همهمعات نابغر .ة011-

 طوصفسمج ءوأ !رلا خدفي

 يعافرلا. 05 طم نطقلا. هل. 36 ةافصفر 1.15. ص.

 ىنغرلا. لس ةنيقر. 06 ةينشر ٠ 1 ععا6ع.  ةءءبصلسسم ةطسلكم م. ؟د١ ةةمتطءدلانمد .ءهقأو ةيتفقرلا

 رخالا ىف اه مث ةددشم ةينحت ةانتم ايو ةروسكم نون مق اغلاو ةلمهملا ارلآ جدنب

 ئعاقرلا. ل مشجب 12. ريمح ظ

 دكا رك س وضغلا. ,0(  م09[ طقطع 700612 111561211 عضومم

 ىلك ا ل ةطسقرس  ظاتؤطم 0. خطقرس , 560 "6عاع 1.

 ىئدتكرلا. ب ةدنكرد +9: كنكر.

 ئدامرلا. 05: ةطع نطقلا. هل. 77ةداعدك طع

 ئنامرلا. - محذم, ©: محرم. سا ذلا مضلابو. 04, ةطد 0اذه11. 0. ل6 ةاهصعر 1.1: م. هدأ.

 ىقمرلا. هزع ممعاع (). هن 18. ب سم. 20). 05. 201. ©) 80 ىقمانلا.

 ىساورلا. - ساور ىلا. 0هناانا 2. - ناليع. ةظاندص 0, ناليخ
 ىءابورلا: 0. ىئابورلا. س ابور ىلا. 0صناانا



 ىهاجنابورلا . 1يموتكر يدعم ءاتوصم ©. مدياتلسم هقعما ع ماهقف دغأ علتلتاب  يدمصملم >عولت+

 !نعسوسمسو هئأزي ةرمقمعأ عع آر لص ن0, 0111 ء"هرتطإبو: ةطوتبتس أ انقر 1216 8عا 5617

 ها. ةيعووصلمو ةناعصم طقع طصم00: نوننو .ةدجومو نؤوكسلاو .ميضشلاب © ىغاكنابورلا

 000 ةدحوملا حتفو مصلاب ىجبورلا علبب ةيوق ! هضاب سلا! يضخ, :ةانكابلا
 لج بقل بولا

 ىحورلا. - ىلاو. 0. ىلا. - هلأ 2 ناوريقلاب.

 قاحورلا. 0. ىئاحورلا١ 2. ىاجوولا.. نس اجورلا. . .2.  اجيوولا+

 ىنرابذورلا. 1106 4 ىنكخذلا ْ
 ىتشدذورلا. 17106 دانت 20 ىتنش ديورلا.

 0 سما وزو 01 ١ نال ةبوزور»

 ىر اجنزو درتلا: سس راجزور. .٠ راجز ورلا. راجوزلا» 116 عانق طقم هما عدلت ةطعقأ. 855 ءهدتسم

 راجزور 706عوطسلانمم 00 , ةقسعوطاتسم دصم"ع  ةعضمأابمل 10: اك زورو .6050م03ز11302 دع

 زوز: 06و ١, ءأ ةناآ0 "نراك ن11001 26427: 8. هنو 42 0 ءجمأوأ 4. رانكروو :عراس» 20 ]11[ععوصم

 هور نت00 لقعلا ةننعأم» : راهنلاب لمعي ىذلا : ةوانل 2ءوذك جساعت هنوطت#عهأ 204412014111 و

 1 "يل غم مورو , أ 06517. ىراجزور و 21111120 0:110111 و 221112201" 9:16 ر 6

 ىتنايورلأ...: 06. لطص 0طفللم هل. لع ةلمسعو 1:1. م ات

 أ ةيديورلا: المل تشاور. 111غ ]10عنو نع 019هموانق ا ةوأ هو تسند ذوو و لل دقي د ءةمتأ.

 ىتش 3نورلا صتعمتم72غ0.  آطكط طع. 6ءمقن. ؛ ةزجانل [نو1عدطت“. مماسصاتسم طقع 1ةعاتتانق 207

 نانهبصأ ئرق نم: يرق اهلك .تسدرور لاقيو نبسمنور لاقيو: تسدادور ارا 6( ]نهنأو ةسقف و م. 8 :

 نييدفت نأ سل ..اميردصأ - ىف بم ذيك ىنوف 18نتنول عمد تع لمطتغمو“ ىنتم
 2 5 ن4 ىرف ىم ةيرك نوت نمم ظ([ )0

 د م1071 1060 تدور و تشديور 64 تدرور و 68 ذه 811670 تسدذورا 7720 تسدور 1

 1ءععصلسس. عنف هععاسس ]00160 , 75009163 "عءام 3و6 01135٠

 «) 8. ىقلكنابورلا» ة) 000. اكنابور٠ 54 للا ل أ 6« 7رهدن, 6207. ات انك

 اهعدس (01. 77 زوو كلمكأا سما. ى اعءادت ةضطز ءءاقم

 0) 2. صيور. 8560 ةساتعتلاتتم هدم 200ءعملصممأ رب ممعكسم م مءاتودتك (ن001عاطاطم  ءمهفأقأم

 04( 8نوطمعلدمص ذه آرعنعم 510 12 وقمنا: » مدعاتعاع مطتعط رىطعس ددطزهزهع2للب ذه 2 0:0 0عدممأعو هعمل.“

 ؟تالفعو , دق. هوي, م, 171 » راكو صوتا, م؟0م116 وأ 51131 , 56م2313أ112 1210412 2011 انف[ 2 ال220, 0

 » همدصتستطاتك 200116 دلوصتظعدامع رشع7مد , /0/07.” 564 ذم هه ءءئاع لع نم لتعتسأاق ةمعطوأم , همت رقع

 «26رنغ67 , 560  هعادمت» ةذومتل هلم :١
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 "لس
 نطاهرلا.. ح طاهر. 0. طاشور:

 ىشايرلا. ب شاير“ 1 طه (طقللم ه0. 06 8افض6ر 1.1. و. نععفأ ماذج نما لجر دل 5 وهو
 هيلع ىقبو هيلا بسنف هل ؟دبع هيلا "بوسنملا كلاو' اك

 ىنومذغيرلا. بسب نومذغير. 1 نومذغب.

 ىددويرلا. 82. ىدذوبولا»

 ىذويرلا. س ىذوير. 00 ذوبر»

 ىنوترويرلا. بس ةيرق. 8هآدو 8. 20018 ىراضيب. 6

 ىدنويرلا. - دنوير. 04. ةطانلك م. 588.

  ىاربلا بفريطي
 0(. مةعدت 11 باب

 ىبارلا. ب طساوب ةيحان.. 0 باولا مهم طمط وأ "ععاماطتق ,. 5ع0 تنضصتطتتلت 12052162, 2

 ييتطسم ؛ةيصعبب 20]ةععصق "عيتم  ةررمعالوبت  مماسأ. 4 عوابعأتابو ةمتاسع كوعامأم5 ذم 11ه*ءطع

 ؟:ةءعاعم ةص ظععع»مأتق 601115 ةد ا! نم ةصقعا لن هاد 0250! هن11: 4 17::6/ ءءل ع رب 7. 86

 ممدويدقنص 06 ىلعالا بازلا ه4 لفسالا باولا ذم مةءلستع 71ةفءاطت لندن : سيف كبح ىسلاو

 تاآرقلا ىف ثيداحا ةياكح' هل ىبازلا ىسوم بست  نيباولا. د سلدنالاب. 6 قنةمعد
 .باؤلا زد 1115م1 10 رم 601 قل دك ءالتم را 6 هتوزر1 عمزع طلع ءاو»عاط ةانطعققعر كانا

 عصففتس م؟ةعطبغرأ هععططص مععسصتنأوأاتم ديمصتساتاب برغلا 66 برغملا.. ةردايل 1ةءبادص !. ا

 1ءونمتو : ةعامج هيلأ بسن دقو ربربلا دالب ىف برغملا ىف (9) رارج رهنو ةروكر ب به باول

 ءايلغلا نم. 1طض (طقلا. ه4. لع ةاعصعو 1.1. ص. 44, ةليسملا 0066م ءووو تنطوي لابعأ نم

 بارلا, يددسسص 11016 هووع ةيقيرفاب ةروك ر عا ةقطاتاك , رم. اكو نتطعاط ةركسب 70681 دالي .ةدعاق

 بالا.

 ىناذارلا» 2. ىنادازلا ها طم نأدآز+

 ىهبذارلا. بس هبذازء .١12 ةبزاز»

 ىناقذارلا. بس ةيرق. 166وأ طط 0

 ىزازلا. - رز. هك ةطسلك م.

 ا اوع ءارلا 12. ىنوغاؤلا , 118 83.و © 1ط طمع ؟هآنتأ ءاتهصم 0. ر عك ناتم 3 18 ىموغاولا

 لل ععر»ع م0و515. 161 هلع [ةدنطحعات همام ردع 66016 601101586 ةععاتط لاننظ هع ىلوغاؤلا و ءنينم

 «ةعاممودتس , (11001 220 8«ياتتأان* , نونلابو م1قطع 0110ةانطت 63561٠

 ىنيمارلا. - نيمار. 4طدلع م. م1“ هع ةءماطدطو : نونلا ضوع ميجلاب  نيمازل لاقيو.



 بسس 1107 سس

 ىمازتلاء 05 هدرا 46 قماجلا: د

 ىخهوادلإ. ب هواز هوا لممختس“ !وعمزتتست طمعا, نأ هزمت 6غ ع !105ءطاممءات !0عم ه 1

 171 هزومور م. ١1 سما. ء, 2036رأم.  ةلاعرتمتر منشوبب ةيرق , ءاتقصم ةطعصسمة؟ةصه1غ آ[طاتمءأ+

 4لطتعو هنزنك ةةسعص .ءةدماغنامم لع ىعوازلا همنا 5هزداتسم ءانتص ءدصتادأو كع ىروأزلا

 ءيدلسأر نصمم عم محتستتق 10هصعتمم ؟1لعاسع ر يتاتتط ةمذع دمانطص ههمتاساسا» لع قسواولا

 ةممعضتعمأار نستم طمع ممصسعت معتابع ءاتقص 2 روباسينب ةروك هوز.

 ىلا. ةطد ناقل. ه0. لع ةلدصعر 1.81. م. 18: نم ةيرق ىلا ةبسنلا هذه ىناعيسلا لاق
 فلخ نب فحسا نب ىلع ىسحلا وبا امأو لاق مث ةعابج اهيلا بسن روؤباسين ىرق

 ىجدابرنلا.  .بوغلاب» 2١ برغملاب.

 نلابعلاب بس مضلا. 0. © 2. ةهءاب»هاقادو .مضلاب. ب ىلاعت هللا .انيفرش. 0مدتاطباتا (0. ع( 82. ل

 خفوكلا.. 6:)1 ةينوكلا و 5ع تاتصد هلع "0115:

 ئيببيرلا. (. ىيببزلا, ءأ مم: (ة001135 700ةلتطاتق) ايببز و وقاتفصم ؟ نقصت ةوذع مادأق !ةءانم-

 معن  قزع هعماع ؛هآ1نصاسع لت 01(ة16ق , لع لا 1 ل 0 وعررطم ءوأب أ طتطع [ةص عت

 مق عويت عظعااتا" , هان آطم-1-ةغطتستمسم ةعهمكدع ر هانا 1ك قتطتتقا 211ءاةضعسم اخ 1060 ه (ز1. 771 عنز هلق

 "ككل ١

 ىحيزلا,  ناجرجب. 2. راج بحب.
 ىناديبرلا. بس ىنادبزلا. ةزع هءاغع ((. ها. 05. قطانلك م. ا؟ذذر عا آطص 0طقلل. ءل. لع قاهسع

 121 م م11

 ىوبرلا. اج ةيوبز. 0. ةيوبز )

 ئبيبرلا. دع 2056 لوكاملا 10. 1ظ36211 ةءميدعطأا ف ئهتنأ نال غب اكو 6 زنبب ةيبيبرلا ىلاو ا عل 8

 نانذع امطمعم لعداتتشأ 01100136 11 (/.

 ىدييزلا. - 6 حييَر هك ةطاتلك م.دحر 6غ لع حْيَبَز ةطص نطملا. هل. ع ةلفسع 1.1. م. طخ

 ندا 05. [طض 0طقلل. 0. لع قافصعر 16 1. م. 8لز .ماوعلا نب ريبزلا ع مثله 2ءهرطعادع
 ةرسصتظانو طماتق. .1(  لع هم ةوعرر 61. كم. 1. 1. م. 86 , 11. رج. 294: 171 ا, 2107:. ه.

 طوءمرج]. ماشتةطاتق !10ءاور أعم

 ىجاجرلا. - ليدجلا بحاص. آماواانونادم ىجاجرلا نمحرلا كسبع مساقلا وبأ, تنزانق هتامس

00 
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 00-0 7-70 د

 مسسا 108 اس

 هلع آ1طص (نانهلا. عل. لع ةلوصعر 1, 1. م, رك. س جاجنلا» 11 1 اقل. ه0. لع 8!ةصع ر
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 فرارزنلا. وعز ةرارؤ“ 2 ةارارز٠ الا هدصتستق همأطمعمةرجطتممسم "ج06 ؟طص 6مل 60. 06 ة5اهصع ر

 0 1. م. تاء سس نيعأ نب ةرازز٠ 00 نيعأ نم ةارزر 61 2. ممم مهقا6طلو تمستتع نيعل“و

 قاع, 01. 1 معانا. قيودت, اص ال. ةيرارؤلا :. ٠

 ىمزرزملا. 2. ىمزارزلا.: 8056 ىازلا نوكسو ©. 8041[: ميم كنخاو ةيئاثلا .
 [يفاوكررتلاء بس ياولاو :تليكلاونحر 0::فانكلاو 'واولاو ا *

 ىناركنرؤل / 50هزتاتدك ةعكوصوتودع ؟1لعاسم ىرجانرولا. 5زء ةملص , ممهعامم» لللر هكعاتاتنتا 10 ش

 0. ه6

 ىكنذرزلا. بس ةيحان. هزم لوصم 5هتماسمت جل رص آبمطقطو :(؟10. ةطسا[, مي عن ) : وعم طمدت

 وصممت مصغر يسمع !ءعسصت» ةرسم ةطساك م. نع. ينرز هعبصق مساو ميظع ميلقا نانسجاسو

 خنيدبلا ىلع مهلقالا مسأ فقللطاو مسالا ا!ذع ىسنا كف هنأ الأو نايلطاتقعانال ©0167ةلقأنانا" و

 ومع لعصر م, ”ق*, مولا هع آطص .ةهياعدلو, ب بنرز. 126 ليصاتعت طبزانق دمسصتطتق انتطعو

 كلا 1[عععصمسعر, ةلاععو ذص 1"دعمر ؟ض0. ةططانلك 7. درسا عه 6أءم

 ىنوهررلا ب سرا. (0.و رانا, للءو,.نساف ٠

 0 ري دورا. 12. ىركيدورولاو مصهاع. 826 ةمرصم همصتستق مءاواتزأ 710. 5نصرتاعتم.:ةصتنقأم اه

 و يظ باع 1ع ا ةوؤيدورز. 00. كرزيدورز ٠

 زون تس امين ذاق. , 0. امييناق ٠

 ئنطرلا. ل 2096 ةددشملا ((. 20011: نون هرخآو.

 ش ىنارفعتلا. بس !ملاو. 0هنااتا 2. ب دادغب برق. 01. 1طدح (نطهلا 64.06 ةلوسعو 1.1. م. 116. ب

 نابادسأو:. 0. نأ ل ذابارتساو ؤ 2, نا 8. فابارسأو. 2 ظووزعيتاتك : هرئانتم ةقأ هع 568مانوعصح

 امرت ةهمترصاتمسسع !ناععمم در ءأ ناعما ءوممتجاتمدت ةطقوفلت م"ةعطاتتأم (

 ىلعربلا.. س رسكو. 8. رشكلاو. ظ
 ىروعلا. 38 مضلأو. 120 مضو. ب كيز ىبأا. 8ءعوعسص رتامسم متع هالعسأ هك هنلا , ذل بيذبت

 ءامسالا و م. ناك. 1 لعيص !وءاتذ هكون هعماتعوانمدعس ؟ةنطوضتصت نارقلا عماج. الاوصم لاءاادع

 06 طمع ؟ذط0: اوسر نمز ىسف 0 ىأ نارقلا اوغمج نيذلا ةباحجصلا كحخا وهو

 معلص هللا ه

 ىفنالعرلا. 2. ىنالغزلا .
 ىهبعزلا. لح ةلودلا ميعز. انو 6356 11 جاتعبز سمر متطن ةهعمودتتت , اناسلسمد طميم عانت و
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 نأ ةلودلا فيس و ةزسصتا18, 560 قينتك ص اةلذ اناساو هنؤمت 8 فعأ طمصصعات ميعز رب 10818586 تلال
 مممومتعننمم قا. آس ةطانلك راد: 11 6مد , 1. 111. م. 278 , !1ءونرستتق : فارطالا ءامعز و 0
 يدعم 1هعدص 1 عاقأكع : « ميعز ©5أ وا عز وعمل , دزممجمع07*.١ 5 ممطقم#  هلاعادزاتك  [مةعااتك ءقأ
 « 15, نالت طات]انق أظع ة0متصتوأ"هازورحعمم ص ودع ةان3ءلجتأو ءآ ةجمد06أ ع عه لمصصتسم ةاتح
 « مععسصم عماد نت05لقهصص "علئ 38و جبأ همام يبدعلممم همرصتت 00 , تأ ؟عئاننصم طمصتتستتمت
 « مسسسصعسنا» 20 هيو مئاتاومعو. 860 طمعع هماتعماتلم متصتسع ءهمدكعصتأا ةاتتق
 ةيصرتاتو. قلع ذصقمو ذص ءةتأ, 6 ةطمارقلا ةءممصو هوا 06 ميعز طسزاتو ةءءاقعر ءازس 10مم 1طص
 11عطنطن , كاهأم ه 01: 37[ ءازومو , ىرمفم. رمي 62و 1ةوئنطمات8: ماظنلاو راثنلا ءامعر. . ظنت لعد
 10110 مييعز +6 هنودت 8 عوطع 7001/1418 , 0148 0 نعنع موا لامعا , طلطع 0 انتت
 هلة عمم , رم" ةرمعتب» , تا تصلح وع ةلتعوتم لص 26 هرمعو7] هدي غءرو.. هنع زوس ؟معطه !1طدح اكطقت
 هةصنق ةيبطرقلا ةمفلا ميعز 01. 1668و 1. 1. , ةكوماتعاتتا رم 0ةريموت» (دعلمط ةقلاللل , 3. م

 هربوع]] هنا نتن ةدن10“ 05 00017 ةهمب تل : 27860120١

 ىفاترغزلا. 0من تلق م62 هك عمدسأ (. عا 1١ ص 0. نانرغز ىلا 085٠

 ىر وغلا: س ةروغز. 00. ©أ 2. طفسع 1هءاتمصعمب .ءوصصقتأب

 ىواتفرلا. 0. ىئانفولا. هد 000. هط ذمتانم هتان تلقا

 قاقولا. - 17. 1051 همعبلو 201011 ءلمعو.

 ىقلمرلا.  ماللاو. 2. ماللاف. س ىهتنا. 0ن111[ 0:
 ىناكلملا.  ماللاو. 8. ماللا جتقو ميملا نوكسو. ل اكلمز. ©. ناكلمز»

 ىليمزلا. لس ىنب. ” 0مئاتن 2. ب 05 لطم 0طملل. ه4, ل ةلهسع, 1.1. طب احب
 ىناكنرللا. ب نجح. 1. نجح.

 ىوجكنرلا: دس ذي وكذز» 0. 2ععءازانو هب وجكانز»

 ىدرودنرتلا . ل درودنز» 0: رودقز»
 ىايندنرلا. 0. ىتايندنولا»

 ىحاوزنلا. 2. ىخاوزلا. - ىماوزلا. 2. ىحاوز»
 ىكنقلاورلا. س .منسلاب, 4ووورعأ هع هةصتاانأم ع ىجانسلا , نطأ . [ةملع ةزلع ةيئاتع, ةعاللل

ْ 
 طزاابع ,, ©8556 ورمب ةيرق»

 ْ ىذباروزنلا, بس روياسيببو. 00 روباسينو. : ْ
 ىنازورتلا» ١ 19: ئناروزلا. . 0. ىتاروولا»نجساروز»: هم قل 2: .لروزع ها عزا مهانانقم
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 ىفروريلا. د ىياولا _مهعبت ١ قطاناق كلمنا ةمضاسس ردم ف خييقارلا :قبي واولا :نوكتطج ؛بابللا نم
 نيتبكعملاو

 كورلا لح فاروص, 0. راوم»

 ىهلوزلا» ا ةالوز. 0. هالوزو انك 8

 يرضرلا. نك 1طد 0طقلا. هل. لع هلفسعر 1 1. رب, ةنبش ,

 ىومهلا. ل ةيوملا» ب. عالق هوو.

 ىريضرلا. ب ب ريهز.ا ا. رمز. 16و نلاتسه اصلع ةط ليبيه نبا لعقرتأ ةص 10.

 نديرلا بح ىلا. ©صتناان[ 12. بيز. 189. تيب.

 ينو اةيردلا- 0. ىلاوزيرلا. لل 'نواكيزا 0. هل هل نايل

 ىديرلا. بس ىلع نب ليزو 7 0001 2,6101[ة1نا0. 110. ((1. 115618 و 7

 2120:1106 6 "للا طمسووابم و م. 128 500., ا لكنلاو للملا بانك و 60. (نانت"عامات ب

 2.1. م. اا5. - تباث ىب كيزو ةمءلسق ![هطقست ءلتق. 1/10. 1183151, بيذينت

 ءامسالا و 3. "ه1." 11216 ةد ((.و 0221550 كيزوور ةاواقسم 860[انأ[ا115  خسينأ ىبا نب. 826 نب كيز

 خسينا ىباأ 710. ططقطقطت , 1.117: 0

 ةلمهملا نسيسلا فح

 1[. هدصنأأتا ةلميملا. 0(. ىيسلا فرح . باب.

 : ىطاباسلا. لح طاباس. 6[2226» طاباس زد [موصفمعتدصه وأ ءانقصص ةلتدق ءزسدلعمت طمتستستق 10-

 هدو, نثاديلا طاباس 0لتءاتق, 06 ندم ءوعتأ ةطناك رسب م12 ءأ نرخ, ها لوعاتاسو ةنغط 9

 كامأم ه 1؟نماعصك. ذط 46:17. [ه66. ية ةدعد هله , م. 00.١ طع موقعا 011 3615101056 عاط+

 اتصص وأر 4قق-كومم' ةطخاتاط ءأقوصت طع !0ءاتطح 226220788563 80111[: ةاظتطط : كعس وبأ لاق

 ىطاباسلا ىريمكلا ليضفلا نب هللا دبع نب كيحا سابعلا وبا بسني اهيلا نأ ىفنظو

 مصاع ىب ىلع ىع ثدح, (2ءلتطأتاو وأ 5هز نانسس ط7ةرتأةأتف ةاننلتم , ةانأ طتصتم ؟عواتسمم-

 112, طانزانق !1هعا ممعسأ 1 هدحعمت 26ما]ةزل35ع. 126 طاباس 1عوصؤمءادصمع هك. ةطانل؟. م. 112 عا 2كؤو ءأ

 ل 30ا1أ13 و 8 8 :

 ىرباسلا. آس 1ءءراممأأ د2 6م6 ىرباس ةعواتعاانا» : مهت01005 م7 ه6510111607“ , 202165 هلع ىاغن»

 . 21:5 ر هع هدتهم طسزاتق طمصصتستق ماج 52أ15 ةصةتعأ. 0( نانسم ذط 056[1قومأ عت 0763/07.

 م, مث, 22600017عأناتاا ىريباس صضييق , يستعد ءمدز ءءء ىرباسلا وع ةلئوصت اةضااتصت ؟05-

 دقت م0 ىروباسلا (همل11. 556, 7. هم., .1٠ 1. طك. 774) ر عا 120566 22111105 11

 طقطتتووع ةط نعطع 2ءجوزؤع روباس , تطأ 60166161111+
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 ىجاسلا. 4ممومعز هع 1طدب (نطقلا.ر عل. لع قاوسعر 1. 1. م. ؟همو طوععع همدصعات ءاتقطلت "ع؟عقالا

 ه0 دتسسس نع جاسلا ىبأ كتءادسرب 2 جابو ممصعم طقطعم دادغيي ةيجابسلا دانجالا .

 ندر نابعتو» نكزد ندا ؟ 5 4 اب ايبنلاب اللمددعب 2ءمونوبصم ى. انا ىرابغاب و نمرابزاب: . 10 راب هديويكومملو»» ةنعصت1ءدخغو عا ةهع-
 ماسم ذه همم م0351110م6 20 طتط عاتب

 ىفوكراسلا. .- داوسب. 8. راوسب
 ىراسلا. - ةيراس. 17هلوم مهةعاسع 34 ناتسربط ب ف0: قطا رن. فسر نع لطت 6طقلا. عل
 لع ةاوصعر 1. 1. م. "1. 2ع ةهلتنح ممصتستو  ؟ءاوللاا 6 ممصقر ة0ا0ع 22050218 ,.. ىورسلا

 710. 1م1و طق 70م

 ىناساسلا. .06 ةه ىنايساسلا.
 ىدعاسلا. ع ىم. ظاندص 0. © 2. نب.

 ىجرغاسلا. لح بءاس 06قما ةاتدس ذص 6. هأ 2.
 ىرزايدبكاسلا. 0. ىروزايدبكاسلا. 2. ىوزايديكاسلا. - ةدحوملا ايلاو. 2. ةدحوملابو.

 رزاي د بك اس. (. © 0 وزابديك اس.

 ئتبيحلاسلا. "تل كوسب. 2. راوسب.

 ىمهلاسلا,  ةيبلاسلا. 05. 1طص 0طدلل. هل. لع ةاقسعر 1.1. م. امك ا. 16.

 نياماسلا. ىلا... © ىل ْ

 ىرماسلا. ب ىأر نم رس. 5 آءمطهطم , نأ هرتمدمععأ عقطسا# , م. "..و 200164570 ©7214: ايففخف

 ارماس اولاقو سانلا. 86 موعتو ةعتماتمدع ممدصتستم طسوانق نعطتق ةععدعمام ءيتأ آطص 00

 0. لع ةاوصعو 1. 1. م. ءا٠٠

 ىماسلا. (4. 1طدط (نطهلل. 0.١« لع قاوسعر 1. 1. رص. عة عأ ةنكم

 تيماسلا ب - ناديه. 0. ناذميب» 05. وب ظياو طفأم +

 ىكناسلا. - ناس. ةذع:ننووتتع ((. أ 8. 1

 ىدرج .ذاسلا. 18. ىدوجوناسلا , ع[ 20 ديجوناسو 860 0(. ه0ه3م11314 تان "عاتوتانتق 0000

 ىواسلا. لس ةواس. (/. دواس (ن1. 0195 # اةئانت 351[

 ا ل١1 كابس ذل كابس
 ىابسلا. )0 ىعءابسلاو وعل مداه ةزمع كسمطتم 6و1, بكاشي." 8516 56016 0. 6

 1. ةيئابسلا» 16ءا4 هزع هلكلعمفما ©, كك 8. ١ 05. 3ءدمطموواوصت , ل دما وتر 1. 1

0 
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 ئنومذبسلا. 0. 709[ ميلا 108611 واولا نوكسو و ' انتم مرسلا 2105161 ' نومذئس , 4

 درص 2.ر ةعوانع أدع دد ل. ءعأ 8., 06510678 أن“

 ئعبسشلا: م ةللالسا كاندسس (. ءا 2. لعتسو انك 2. نتم0 ةأةنانتع "ععاتاتق 36 طقطعا"ع ]نانا عالم

 2096 ىروباسينلا 19. 1656211: ىعبسلا. ( 6[ زانت صتطنل , طعوتنع دص طلق 0000. , تعع ةلئطأ !ءقأو

 ندم طبصع !وعنعم مموقتس عا ةديعضليع , ؟7ءا 111نقا1 8126. بع خيعبسلا.. ((1. 5303و 00/7. ك7 .و

 1. 11. م. 251, بس ةيلغسلاو ةيولعلا. , 83. ةيولعلاو ةيلغسلا.

 ىكغذيبسلا. ب قنكفذيبس 816 ءانوطسا 0: 2. نكغذببس

 ىعيبسلا. دسم عيبسلا» 1]عءقوأ ذص 2. هعل تنص ةنعصم ]جعنصقع, 51 "68عالو ذط انائطع (0058 ؟ن6-

 رثاأ خلكم طسزانق طمستستو , 1 ويتمل !طص (طملا., هل. (06 ةلهصعر 1, 1. رز. هو و 1مم

 1لعام»ر هوصص ه ءمعممسصتمع مط ؟[دصمامستاتءهر نادهع ذطت ءوصفعلعمتأ ر طمصدعم طقطستوقو

 يعلتطتاع هدأ ر وستس -ةرجانل آططص (نطنر 1. 1, م. ه**ر ممصتصم ه8 نعيش ىناديبلا

 6 ىفوكلا اناتأ هلع وانعم 710 اكطاسأغو 16يوم ان

 ىيبسلا.  ةلمرلاب. ©. لمولاب»
 ىرتسلا. لس هللا ايفرش. 0محئاسصأ 0, عأ 8. ((ةهعاعضتسر نندع طلع ا"20ت1هع, طومان عقأ 5012 0

 21101101 ىرتسلا صقصت (1ةواغ آكطص (طقللتلععسم , ه0. لع ةاوصعر 1. 1. م. 8/1, باوبلا نبأ

 .؟0وأان“ ءانوص» ىرتسلا ىبأ , «ا هن10ء2 : بابلا رتس مزالم باوبلاو اباوب ناك هابأ نال.

 ىنغفيتسلا. سس 01136 560[انا110أ ال1“ 205أ ةينكدلا هام 011606 2.: نيغلا نوكسو اضلا 8

 نون درخآو ةيكاعملا.

 ىركسلا. آو طمع ممصتسع :عامأاتعم 1"*ءعوعن]ونا هك. ا]ط٠طص طقال., 60. 6 5ل.و, 1 10. 1

 ىناتسكس 0. ناتسكجس. 826 طقع هده ءوتلدس !اطص (اخهلل. و 1.1. م. "كر طقفع دحفصعأت

 ةناتسجاس وأ ناتسجاس ىلا هتبسن لب ليقو روهشملا ميلقالا' ناتسجس ىلا ةبسنلا هذه

 .ملعأ هللاو ةرصبلا ئرق ىم ةيرق. 1696ه اهاعصص مدوانسص ؟اداقنع , ةط[7ق76أ ءاتوس هع عزقاعت

 سماد 20 4طاساك. , لت. كلوعأ. , 1. 11. م. '154 . هطأ 7 ط8 ةرصبلا ىرق نيم ةيرق ىنانئكديلا

 وتسترمأاو , عا ءع.كطس (طقلاناععصم ءممتوعسلو ءووعر ةصاعاانوزا ننتكتو هك طمصتسع "ععلوصتو

 ناتسكحس و 81 1862طعامأم 5086و ةذص ؟0؟6 ىءو'هتم , لعموم ءاتقصص اععاتو ؟ءاقاتاا  طصصتستق

 10م8 ىنئاتسسلا , هبزانو ةةصدعم طتنللمم ةصحفعمت ةعءعددوطا انتم

 ىنتكسلا, 2. ىنتجكسلا ا طم نتجحكاس. س- مشج. 1. ميشج.

 ى كسلا, 00 قعر دهص لبعد ه ركسو 70هع2 مر نأ هنأ 1لعد ةلوانع راكسلا 0101001 5هآ

 ممعاع همز ءعن , ةناغاانعتاسع ءاتقس ر يندفع طاتأأاد 200115 هنأ ءةىردا]| ق1

 ىلوكسلا . 12. ىلوضسلا. - لوكس. 18. ةلوخس 8560 معءام هع طقطعمع مءاذودمهنتت
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 ! لممانةوعتط مؤقت موأ ]وعدد ةهط 4طاتلك رون رم ةع آرمطقاطو يعم جاتتقم

 ىنونخسلا: 0. ىقدخكسلا ها ةظمع هيرتخسو رزمومونق نأ 8.

 فى وخاسلا. قلن عمر 1طصم-!- خا طتستمت أ 50من[ نانام كن تيد نونا توم قص“ ؟ةدنصقمم ىواحكسلا و

 لع نيد 118 1طن 0طقلا.' 60. 06: ةاقصق ,. 1 م. 51: ىقآ وا 9 _ ىلا

 ةسنلا ىلع اوقبظا «شانلا نكل' ىوختس هسايقوارضنا لامعا نم ةيبرغلاب ةديلب داس
 دل 01: ١ 11كتسفتص عم ر ' قموع م.

 هيوناسلا ل نابيش ىب سودس. 0: ]طم 0ففلا. 60. 06 ةاهصعر 1. 1. م. هام. ح خيصأ.

 (ي. عيبا 2 عمصأ , ءةططواتع ؟عمقتم 1عءانوصعطت ءووع ءمدطظسمسمأ !1هءاند آطصم-!- خطت , كم

 [أاتق ص 0 كل يشل ةانورتاةمدءمأو 4 68م 06 ىدلاكلا. ت كيبع ىبأ. 1ططص0.1-

 . قاطت# و 1 كيبع نب ىبأ“ ب رصت. 0. 61 وصت و ينتقص ؟ طوس 16611 نلفم ةقف 2131620 و

 ( 4. 01 0 , نسدصوموتفا 1طصم-[١ ةاطتس 1. 1. !ءةوئاتتس ءاتقطق رصت. تع ناهبن. 516 66

 ىف ةرسشلا» 17 ةمعم» طع هيي نندليحتاإا فانينع ير 210 ل نا

 طاتقر لعضو دس : مماستغ 8 10عم منلام 0103 ترس ةنيوم زا بدغملا ناذاب. -- قمطاناك“

 | ا!

 ئيردرسلا . تح! كر لوف 4 ئاردوس.» ..12:-ىرد ' هرشو 0 تاتا وأم20 5150715٠

 ىطسقرسلا. ه2 ىلا. 0هيناانا 0 ١

 .ىرامرسلا. - ىرامرس 604 كلف ل ل .

 قدسسلا: ولسمم :”:لبوم مث» وص د ا.

 ىورسلا. ل 205 نيتحتفب 12, ةدوعتا ةيراس ىلا. 68 ْملاو اهفرش هدصتاانطأ (ن. أ 2

 ىنانجافرشلا, 1طصم-[- قالت ةصع كستطتو هعمل مدلك ىناجايرسلا ها ممما> ناكايرس. 1710. 20 ىنرسلا.

 ىنرسلا.« 120 521 ةوجتأ نأ تضف ءاتقصص (, ءا 8. هكعمتصأ هةمتاتتادصت 06 ىجورسلا و كلل

 وععتصلسسم مم[. + ءاتقس 01عؤنع تس 8. 1 هونع 20ععع ءةؤتاسلسص عووعو ه 5هزانأنم :

 ممم عءاتس . يقع مساع , ءاتدويتع ةذمقعضأاتودت ةصفقصت مهعطاتتوو6 6ك ورععمم , قانعاتت ذلك 0

 1ططم-!- خاظنس هيعسضجادنت ةذطح توتا قوز نانا: الا كينان ههمتأنا همنمم ةانزر ن1 0"

 ماقتتع مءقاتاتأانم ةوأ , هلأ م0 ةسانق 1طت1-6- ل1 ظتسانمت ه6 مقل ىناجيرسلا ©« ناكايرسو نأ

 ناللغن1 آر 62 6ءموك. ةمقنسلانسأ طمأ هن وطعم ة6عل م0 ىناجذرسلا ©3153 1انئ[ و انا

 8نزاناتانق 726117 عقم 0 لوو انعمأ ههمتااو' 6 ىقونرسلا 3 ىنزسلا وأ انف وورنم ةاتددص ل6

 ىجورسلا , 100 لقط م26 عل ععز نسسصن طخو 2006284 عمءار همس ةستقته09مانكر هذا ع قرؤرسلا»

 هز ةةقناماد 6 قونرشلا 66 ىترشلا ةموءنام هدوعسا م0986: ىنيمرسلا , عا ©ةزنأ1. 46 ىزورسلا
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 ةدناع ىورسلا , ©[ ا زو ىناجنرسلا دنتمادسم 65566 ىتاجيرسلا و تغعاونسع قكسطتن ا هضم

 1طصسمءا-ةاطتع , هدصتووو ةاأعو ءةمتأانلو ,06 ىجورسلا , هدوربنم مءءاع هه طقطوءاتأم ش

 ىكيرسل ل ةيسنبو. : 0. ةلكسمو. . 2. :ليسمو و :هعل نايز4 طمع ةذطأ ؟ءانأ مموات دمع صح

 (ءالتوم. 1كأةوصساس مادام [طصم-]- طتسسم هع موتووع , نأ وصدر ءءلخ عا ءلعصسم ءات“ةكثأ ن1

 87 عز يد, هولا هانم يدهعتس طمع ةصدمأم ةهمصردا مصعمسأم ميمدتتت 20 هدتأ. لع ىصيخحلا. . ([11ة6عزوصت

 ععتزدوعروسم و ناناننم طتطت !ئ[أ عصتو ةصاتءومعأ (نءاعط, 1ك عاصقتتل ر 50 بانبسم منطز هز وجت ءوقدع 1ع

 روان أهتتا يهل ه7 0/هن7» هدنزمءاءروم# لضم", تدزادم هانعام» ؟ستقفعأ [طاح 50ه010] ؛اناتدس ةءاتح

 ؟ةداتمس !ةءاممنمم لانل1216 .لنز ن0 ءةدلمس رءاتبب وللتوب آععاتم ملئ ءتو (ن, ندب مهماتوم تسع وم اقع

 ١ 8و761). ب ةيكايرسلا , 0525 930707140105 0 1ك" عورأ. قعد اد 3-0-3 16 هوامع طز

 رمططت ل15 205 هدصتت]طاتق 02 ©6516 ةءةطاعمأتةو انأ ريم هع طتق ريطتم 1[ ةطعتستت 0 21 هنت وبك هنن 5

 2. ابك ىنتح هقنوزو هناي قرثثكل كلذ فدصو نوكي نأ زوجايو بوسنم ىجايرسلا

 اجارس حيف. - سابعلا. هاند 1. سابعلا ىبأز 560 201ةفوع ىبأ هع ةمه1 2ءمعانا1 0ع 0أ5

 726؟ءلءجاتو ىلا .همانسسج ءقأب

 ننيرسلا.. 200: ةيعحتو 8. 0. 06 8. هلو :نكاسو حالاو اهفرش 1460 004+ هينا
 ىدعسلا. لس راصنالا. 0. ىراصتالا. ب بيكن. 82. بيكان. ل ركب ىب كلعسو. : :(0. 66

 ج0 8. هدصنأ ا[ .كعيسوم بع ةخيجويملا. : ظانوس 0. ةيدينلا. ب 84003 موووأ6: ةريشعلا دعس ىلاب

 01. 5ع , كونغ. 07. »ع :

 ىدغسلا. 04, ىدغصلا. :

 ىسقافسلا. ل ةنيدم. 1). ةيرق. ب (2 6[ عماتسم دمار 5هزادأنأ وع سقافس أ ىسقافسلا 10

 سقافصص 68 ىسقافصلا (ه؟. طا. م. ٠ع) وءتواسم ءقوعر هع معوععو ةذص طمع ممصتسو 8

 س عا نم ركام“ 3ع مهتما , ءمديظنسوا "ءمماتاتم ءلابكلعمم ةعضامأ1تمهصتق , عا نابتلعطت ©

 آطصمء1٠-خاطتعم, ةصكقعو ةص ىبايرغلا.

 فيس | اسس ل اس

 ىجنديقسلا. ب سكلاو. 0. رسكلاف»
 ىكاكسلا. ب مييسيم 0. هيبست. 2. ةيمست بج نايليبزنياب 8و ههلانع نايج ويا نيل و ريكا

 ىسلدنالا فسوي نب كيحم , عموسصمصماتءونو يندت هطنتأ ةسسم 745 , ءا ةصاع#» تانزاتق 06

 مءمعودعام#» برعلا .ناسل نيم برضلا فاشترا ,.درابو عجةبصصةانعسص ييهطاتع 70!هجيزدجت اتق.

 110. 8ة1)0 نط. عل. 1!ةعءار 1, 1.. م. 248. ., ( ا 06 طمع ولعم هك .11ةدعوتسولا

 , كمءع, م. 73, (ةقزس , 1. 1. م. 14 هذ 486, عا ل 1آعمطعا. دج ظله ا 01060 كينيا مبا

 مهردلا, 2. مهاردلاب - ىكاكسلا 9, كاكسلا نبأ , ينت طزع ةنودت6ءواسم, هوا ةنصع  كنطتو



 دم 115 مب

 ىمتراوخلا ىكاكسلا ركب ىبأ نبا فسوي بوقعي وبا نيالا سارسو ةانعاق» انط73 حانغم
 مواعلا و ت302[انا15 37. 026 , ل6 ينم 710. 3:116ط. ذه 5 هعوم]ا# أ 366مل. 11 هدخعم ككاكس ,

 وععاسس لاند 11'0تطعأ وأسد أ 1”"عوام عتاد ذه عدن داون وأ رفع هدعآأ ن7", ذ وتس

 اانا 1. 1 ناكس و وعل عاتق , هزرتسمعر طب 1. 3 5هزداتم تىرتات ءةلتص ةقأم

 ىنتككح كسلا. [10ءعع هممااسآدسص طذط ©. 1عوتاس م0315 نأ 0103 ةض 1. دمد062 ثكككس

 عقوأغر نأ ةذطاق. أ 8.

 * ىكسكسلا. 11 انعم طو, 11160361 ١ 06 17د ن1 ل رف. 2 ]دعب , ءل 11ةطتوام »م

 رم. 118, 18006عع 23 مءلواتوسسام ةعمتطتأات» ىكساكسلا و ءأ نياتس 67618 06517 ءاتتك ه2 م0

 1 موتت6 كتياكسلا (1[ةصقأعت ةعتاتتا نسف ةماتعن) [1جمدول ع عنق ذص طمأغو م: 168 , 0م دسم

 ئكسكسلا , يدوس 01856 ماشلا جوتف و م..31 , ةذصمءوطقسلمس هعدقعأ.“ 560 طقصع ةهصصقتس

 ممماغ وع طقطو»ع, ناتتعوتتل لع ةالععو 1115 هزك هاو عمن ر 208165 10ءاتق 00عع!. 6( اع-

 اتا تك. 04 دوال

 ىدنتكلكسلا. 04. ذم ىدنكلكسالا ه ةطاول#م م. 8

 ىنادنكسلا.  ةلبيمو. 2. ةلمقم لادو.
 ىليبسلسلا. سا نبع. 1 نييع. ب ىلوم. وه اًلوم»

 ىغفلسلا. هل فلسلا- الو ئفلسلا و مصهاع . .0هتسميس 70ععءصات» فلسلا ةماعاا)وتاس» هع 3ةعوت

 01 ءوغ. هت. , 1. 1. م. 156, ها عدت هنا فلسلا بهذم 12 7هراووتأ 2ءدتنعم ةد 7066 فلس

 ءماتووطتس, ب عالكلا, ههلعمد اتكطابف هرجاصو»# , نعانهع انت ىعالكلا 700ه(#0 عالكلا وذ, - :فاس

 2, خلغس و وعل كابس هنوصم مدت, الآكهدصعرب طمععو فلس هوا معمجتع همعصمصعم 7151, 68

 8 2 - 5 44556 0 ١ 9 .٠

5 

 دمرسعب ةعوغ [طءةطتسمم ظوأ جاياعطم 2 ءمولعوع ه1 عتصتقو عال تمص 0ةلأ ت02 6 كس 4768, 664 بنو

 ةهيزؤمم»» , ذاهب انا ةنوصت] 6عأ نق“ ةموزو 87ةةهلع 12025 , 5. 12620 ت01 ر تدعو معهعلتاسم. 5ذ

 ١٠١ ةاتةوصسغ ةآطص 0طقآل.' هل. 06 ةلهصقر 1: 1: 5. عموم 1عوممانقو لق 7066: فلش , هتزانف 10ءانض

 «لنلتأ 01. 5[ رع ر ةذص ل1 هدو كرم ءش 0, 56, سى نهاط وبا ظفاحلا.  آلذامسس تست ه2 صمغ

 لطص نطقلل. 1. 1. م. ت*, ءا 8طقطقطت ءا. 511. 4ك. 1طص طهلتتلععس :طمصعم رغاط ةوتطنغ

 هند ةعاتعأتام , 5عل ؟طقطقطت نأ 20516.
2 

 ىساملسلا. 05. ضد تطحلل. ه4. لع ةافسعر 1.1. مك, ها قطا م. 8

 . ىملسلا. - ميلس 1توذنس عمعصلاممسب عون ةسأع» بما عسب طاتزانإ 5 متطانسم , 013

 ما ال معماتسعأ 0 ماذج و ل6 5 نالبيع سيق, 016 ا م مو ا77ةاعو صب

 40 ممواعتممعوص معماتسعأ سادرم ىب نسابعلا , , لع نيبو ؟10. طدصسولع. ر 1. 1. زو 5ةع)9 , 47

 7ع ١] نس الهو هدم , رم "[8 ءغ أنى تطذ 113 عا26118 © 38 ءةوركصتستطاسف هلكعمدسأا)#

 *15 1 ١



 تا
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 بسلا [16 دس

 وو معلت , م. ضخ الابر ل0. هلو طممم]. م..288, 240, طع ءدقعمج اتتطم همءلتطتاأ

 موأ 01011522 خيراس ,ىىب .ضايرعلا ,: 50 7[هاطجعمجست ءلتذر لع ندم 710. الآونة ,

 2. ام. ب 28م0 ضايرعلا :(  ممهاع هلع صايرعلا و ةد ال. اضيأ موجزؤدس هوا :مصاع نوتدحبلا.

 1مجل1110دهعتا طلع .هرتمدسسصتاب» 0 «ةعصصصص أت عا5 ءهأ .ةيع>260ع"ةردانأور انأ 53عمتاتق ةص غةاتطانتق

 ([118 8110101118. بس 2000 1710و م16 ةطساك. م. اا*, اطص (طقلل. هل. لع 5اقسعر 1. م
 ءااساأف

1 

 رم ضرع, نم 10مم هوصاطقعم لات", 7062163 118 نأ ه01013 ع3و6 6162088٠

 ىنوملسلا. )0 ىيوملسلا و عا 2.ر ننمل نصتءعع م:هطوصعتنسم ماتاور ىوبلسلا. ب ةيويلس 0."

 مدعأأانق هيوملسم

 ىلولسلا 1”جععزررسأ 00 طمععع دهممعط ععصاتا اند ة1 1 نواه صكسمت , 5ع تعضأت هر 384 16 عانصأ ان
 ,ى بّه د

 را 770:77 05 0: و 5 هدا : ةرم ونبو ناليع نسبيق ىم ةعصعص نب اةرم ىنب ىم ئلولسلا مام ٠

 ةبلعت نب ناببيش نسب لفذ تدب ىدغو مهمأ لوللسو لولس ىنيب نوفرعي. ن1. ةطال.ع صم هإ

 ع6 21, - لهذ. 1. ولع ناز.

 ىناميلسلا. بس ريرج.  ظانوطط 0٠ ريو وعل ممعام طمع 60101356 3مم876أ 010016 اء ةةامطل

 مءمواوطت , 60. (نان"عأمض ر 28. 1ع طب 6 '

 ىهيلسلا. ص ميس. 015 5نرصماعمس. ةت>01. 80 :ئيلسلا:

 ىقامسلا. ؟عمطو ىابشسلا ىلا لعؤتنا ياتو أدع ذ> 12. عل 011م فورعملا قامسلا ا

 عئميشلا. لس فسوي. ؟[8101عادتع هووع 106 ؟1 , يتأ 12 80طقصعل- لذصأ 177261272060 0

 7008118 ىقمسلا كلاخ ىبأ فئنوي وبأو لت ترجنأ نو قطن 8دصتأوع. 1710 عال 113036 70531

 ةرمانل هموأاستمست وبأ ة>ط0ئ03556 , نتدط3([انهطتت (000.  هضحصعو لص عه هامت551056 60هطقؤا هلأ

 رمل ةف-قدصد'ةصتاسم ذم ههصتاماو لعن ئقاشلا .هطتامع صعصم»هنمع نسب دلاخ .عيبرلا وبأ

 ىتمسلا  يفسوي و . ©: ءملعمم ةزصع لمطتم ؛ةستلاتهي ونت ةتعتأ ةدععم 89.

 ىذمسلا. 0. ىديسلاو 66 0+ لكيسلا. آم 60 راو ادم يا نيس 55-550 أ

 560 :ةول6ذد هزودت6 هؤلات زذطأ 1ءوانطأاد» ديمس عا كبيس

 ىءاطسمسلا و ىتاطسمسل رك

 ىبمسهمسلا. ل 50105 12١ 2084 فورعملا 2001+ هرصعو» 6

 ىناعمسلا . سس جتدفلاب». آد طم عونطمع 0001و (. ةصصماةابص هو[: دج كلذك ْسكلاب ناعمشس 3

 هزستاتاعم آطص (نطهلا. عل. لع داهسعر 1. 1. ص. ., لع ميمت نم نطب ناعوس م1 موتا

 اضيا رسكلاب روجي لوقي ءاملعلا ضعب» ْ

 ىنانهمنسلا لمنع هةمتامسلم دس 000. 2. , (تعطقأم ه»لتسع و م12ةعططتفةاتق ءقأ اضاعم6 !5هبو 110



 بسسس 117 < سس

 5 هممأأ. 06 قراتجانتسلا' نعودع ه4 ههرتا. 6 ئناوواتسلا. بع نانمس:.. 12. ناينهس: 0

 قطبا م. ا. ْ ١

 ىناكنمسلا. - ناجنيس 2806 هانوس ذه 8. دولي !هوتاسم ةهم هظ ةطل هب 5
 ىقونمسلا: 10. ,:2081036 :06مانانادم , ىدوُنَمَسلا. ب ىهتنا ١ 0ضنالنا 1

 ئومسلا. اس ظةيومس. ( ا هيونمس.

 ىمريمسلا. 06. 1طف تامل. هه ل6 ةلفصعر 1. 5. م.راسو ر ةطسلك م. 11
 ىخانتسلا. دف رات ْ ْ

 ىسينسلا: هج سينس. ' 81غ :هده م م. 151: ىب توغلا نب رمح ظارمأ سينس نأ لاله وبا لاق

 اهب نومسي مهف ناهبنو لع هل تدلو ىَيظ»
 ئئ رتنسلا. 16 ةيرتتس , 0881 © هرتمالسام ص ةدطقتعر هى. قطبا م. اثر !م8, ءأ 5ااتك7و

 17 6:1:0 ]5 2ءاغج تن 067“ 06*41 63* , : 121 ١

 ىناكنسلا. تس راجتس 05. ةطاناك م. 1
 ىكرييدج تسلا: 0. ىزيدجتسلا.١ 06 5نواوس. هدصما» 20 ىكزيدباةشالا. ح ةزيدجنس
 0. هريدجكاس 8نىزطتام» ءانقصم ةزيدكنس 8. هريدكتس  .انأ ةمورفتعأ اطكف اه ىكرزيدكنسلا»

 وص مم تك قعدطتءو صمام هكر 60 5 تيلي

 ئنيفجنيسلا. د ةنشوزساب. 10. خنشورسامب , 2. ةنشورغساب.
 ىدروكنسلا. لس دروجانس, 19, ىدرو جانسو الأ 3. هع 8, وعل 0. نا علل:

 ىكنملا بس عانس 3دم: دس ىئكش ةلاورلا .ةعماطتاسع هدم جمان عمو هعمل طصتسانق ب "ععاع_انغ

 وزلءعان». 4. ة]طصس (طقلا. ع0. لع ةاهصعو 1. 1. ب. الو. ب جدسلا» 0. حدس

 ئناودنسلا: 1ع ]106 ضهظخنم6 "176 قطساك رت, 1 ١ معتق 6 ةيدتسلا و 1162118[(560 22016غاو

 هع ةآرمطوطو لعوءيتراه: ىدنسق دكنسلا ميلقا ىلا ةبسنلا اماو ىناودنسلا اهيلا بسني

 ايينيب ىرفيل. 1لعمم مءقونن لطص نطهلا. ع0. لع ةقاهصعر اد 00

 ىتابكنسلا. 99-5- لعغشسلاب. 1. دكغيشلاب.

 مدخو ك:.يزكنسلا. 82. ىزيدكنسلا. مانت ه5, طمععع ةصصمأ210طلق ةانصصأ ءاصءاتأ انتم 234

 ىمولكنسلا . 01. 1١ نما عسل. , 016 4ءههم تت ق1: 2“ ه4 هقول“, طلو 0٠

 ىر وهنسلا. جقفلاب , لوعاتأ دع ةءمطو»ع لعام مضلاب. 01.587 116 1هناه دو 6 7 17 عوبمأ ©

 2. 641. - روهنس. 8ان0 ةاتضأ طتزسف ممدصتستق 106 ذم ةكعوومأم ةعماءماضمسقلت , ةلاعع د

١ 



 بلس 118 ادب

 مهد13019 ..ةيبرغلا و... انآ 700815 : ةنيالملا :رهتسا وا كندي لع .طهى11لوب ةةريكب ١ 01ءااتق

 توَلَط روهنس 1 'عراتاتق ءزاددلعصد طمتصتستأو م8عانق ةقأ دس 57 1710. 53863 , :١1/046075

 0 ]و وطاف ام. 641 ها 665 , أ 017. هك 1. 11: م 16 ْ
 ىداوسلا. - بشختا كانه 0. بشحن. دل مد 04: [طص طفلان هل. 0ع ةلوصعرا 2: ٠]

: 1 | 

 ىءاوسلا. ©0. ىئاوسلا: سب وبلا. ..0. 66 1 طا كل نير اتءاومن دو 7

 ىنبيب وسلا. اظاندس ةس (ن, دتطتل !عوئاتن# ممم طمععع ممدمعات عاهل و ة60 كيل ل هانم -

 ماعأ طنو ؟6طتقر .نانه6غ هدصصتشم ععالا1128 63556 رتانأعات ىهتنأ بلحب ةيرق ىيبوس !ىلا.

 ىر وسلا. 2. سصقاع ىنروسلا. الودصعم نيروسلا ىبب هعوات ةصسس قا ع لنصل وأ ططاتتم , لانه ش

 هتسمأو وأ ننطو 82عام. 110. 0' 1ء»عطعا.ب ةذص ؟هععر ءا ة4طناك رجب ("ىل*

 ئسوسلا: 0 مععمع م"ءعاتسس هنأ 20 طمعفع ءدرجتأغ. ؟!!بقانعهض لب ةعوان يأ ص 2006 اهوا 5:

 قطنلكمو ص "لور هع 8[هوءطاومءاعم 0عوعتواسمم : ميدق. دلي وه [سوسلا] كرتللملا : نيف لاق ١

 اضيأ سوسلاو. برغملا . دالب .ىبعقال مسا انضيا سوسلاو لاق ىبذلا لايناد ربق هيف.ن اتسروبخب

 هل لاقبو رهشإأ ةقالق ةريسم ! ئصقالا سوسلا نيبو. هنيبو ئندالا نشوسلا ىهو ةيقيرفالاب ةدلب

 ءاهلاب اضيأ خسوس.  ةردردورءأا 1عل#107 تعطعمما ةسوس را قمل هقزتاخل طمقاكو ه4 ةطناك م. 12#

 سدعسم» "همس , طقتنأا ل7 هووصم عووق ةهط ىنتدالا -سوسلا و 6: ىصقالا انةودعملا | 06 قناته 5م

 قطستاك م, زر طتعأف 5ةزانكل6 :معمأفانف طفت 5265020811 ا

 ىخنوسلا. اكانقم 00:0: 6[ 0[ لانافا ىجاذوسلا 6 اة مذوس» مموفاعممو 28. :ةسأاع ىلإ
 ةموعاللا واولا  .كعب ا نود. ١

 ىئءاهوسلا. 0. ىياهوشسلا. ب ىاموس ١ 21ه قايتق :لسطلاءغ 06 هممتصاتمسع طصزانق ممدضتطستق عاج

 ةهومو و 1100. هلع ل لعورماعو م. 6

 ىءاديوسلا. 0. ىتاديوشلا# سر ةلميملاو. 0. ةلمهمو- : ظ

 ىفيوسل !. 2, طنصع !ههدسد هع ]م"هعذاتق انآ ©0103 , 18 ءانتتق 6 0 ليلا 524 1 ىلا

 , ؟ةعاعسسسب ءملعس هع معمق , !هعايصقسب نيملمصتسولم مانماءأ 2001160 ةفيوسلا , يدم 0

 يانانس 110 طمع ق1[ 1510730113 , 1012 1922[1!12211 00 15٠

 ىقيوسلا. ب فاقو,.. .0(   فاقلاو. 1ع1نودو ةص 0. أ 2 مرمدزمن5 1ةمانصأن» نأ 60101

 يبرهسلا. 1 نيو ا 61 ةعيتعن5 0عوبصأ آه 10. ْ

 ىجدرورهسلا . ب واولاو ارلا تقوب 0. اها 8. واولا جتفو و 2. واولا جتقو اولا مضو. 1س طمطقطم
 هرصتووو ءموأ معصاتم أر م1013, ةءء. هطانآك ط. 1* ينمو ماندعدقأ مخم 1ةءاتوصع 0نألنءدس



 85, هك 0. , ظلعرتا .اميصعتج 2016دأ نأ 5هزادغأبك طفصع هرماذةنوانعمت  [ةعاأع ةعماهى مك ..آط٠سد

 دلل. هلل. لع قاوسعو 1. 1م م, 81 وعملطنا: واولاو زيتا جتنو , .هأ معمموبو ةوتانيع هي 00-

 لزوع قة. ءمادقوأ؟ 8٠

 ىولهسلا. ديم ةيولهس. 16 عاتاتق (. يباب 14

 مهسو. 0. مهنمو. -> ميلس, 00. ملسأو 01 ل ل ميلسو (0. آو نأ ظ. 0 نا 20 121070: 1[اناك-
 هدوم, تكرممم. م. 76, ءاتدص ةذس اهتطان شيرق ععداعست طنسصتستو مهس 11556 [”801[, 54

: 00101 1 26600 

 ئليهسلا. - ليبس 0غ 188 طفلا. ه0. 0ع ةادطعر 1. 1. رب امكن ها قطا م امن

 ىدالسلا. 4ط فلا ماللاو ىيسلا باب , 1عااتسونع هط طمع ءةتانأو ر هعرتا 105 عم ةماسم

 هررعرتق ؟مولناتك 4ف-كوم'هتقتت , ينم0 متطن ةانممعلتأة116 ددصصتو طعصعو هلعصاأتم التمن 10 ءاتدوتست

 لمطقصصتم آنععر ءا لع يدم ذص م01ءةومطصعمتف ماتعطاتق لتءانمم ةوأ. 1106م 0ءاطءفزرتو ةوالذ

 انس ةصلت ءوطتسصم !:[ءعرتتو قمت. - السلا قوس ىلا. ةوتص.: نولماح ةعايجل ةيستلا هذه

 ىحالسلا قاقدلا هللا دبع نب رفظملا ىب ديكم نبا نيحم نيسكلا وبا  اماق'' السلا

 بسنف السلا وس نكسي دادغب لحن نم خيش )فه ىدادغبلا يارسلا نباب فورعملا

 دادغبب ىقرشلا بناكلا نم هيلا. (2[دكانو هو ةططتم 374, هطنتأ 30. 448). ظهءعسس طمس

 سصتمع ءةصلعمم 05 كداتكدحست لدم انكاتق 20628[ م16 طاتلاتق 7181: نب دكيبكم نسحلا وبا

 لدعيلا ىحالسلا رفظملا , ةانلومم ؟نإوو يارسلا نبأ تواتر يبن هطتا ه0. 410.
 لالسلا. - ةلس. هوي. لموومتطأ# [ةصوبمسل صضوخلاو ءافلحلا نما ليعي عئش.  ظوأ ”6و

 ءاغلح ه0 هرمتومءمو. 71710. 5ةعإت , (ن10. #“., 1. 1. م. 209. 014. 5هزاداتسف ذض هةصأأ.

 ىمالسلا. بس نامالس (0. ماللسس» 5601 1وء16 5ةصص, ههماحق ءطصوأ 1ةعاتمط عدت نامالسي .01(  هةمأأ

 046 ىنامالسلا ه6 2م ه«ىهمو م..ث . ب رصان نبأ ظفاحلا.. 1814. لع هن لطص ةطقأل. هل. له
 ةادسعر 1. 1. م. "دكر نبأ لدعم 05562929114 ءزاتك ممعتأ ف هطعدم 851 هان 3وصص, 01. ءاندس

 ططقطقطأ , 01. 211: 1. < ةيمالسلا. 110. آطس نط. !. 1. م. 6

 ئرايسلا, - ةزايسإ 8ص. هبشا وهو يزايس ليقو هايس اهل لاقي اراخب ىرق نسم ةيرقا

 اكاتوست 0. 41 اكز :ًايس :

 نيا حنا ابيبس. 5812. : 2 نش دلال تيرا تعا وم

 ىبيسلا مد ةلحومو.ا 0. نيكل ل بيس قطا. , م. لدور طم 70060 ةةتطأأ بيسلا ,

 560 ءاتقصم دع لوفاتان 1 [هدءاناهنعاعو معاومأ رصق اهيف ةفوكلا داوبس نم ةروك هيلع رهن 5



 بد 1801 بس

 َ ريف 0" انتين 55. ةمتطتا مصاص ؛ غلبه ىبأ رضق ىحاوتب ةيرق اًينا ئشظْوو نان

 هودز ءءاانعور انا ةللؤع نع طوع ععمعمع مادو و 66 ومع ةبطأم صمئاعطواسع, ونتمل ةنمضصتمم

 ىبيسلا © . ىرصقلا 1150 ع فلي [منطاساف متل ععوغر ده دعم همص ةنانأ 1ةاتوتووو' 10 6طن

 ىكيسلا. ل هنزوبو م ةقلاتت نوكسلاو و رسكلاب. 860 ظمص ةهصقوت»أ هوم. ونت طوقع هلع

 1614 : ميس 0 50 ينطقرادلأ لَك د "فوك رخآ ايلا جنو ةلمقملا نيسلا سكب

 نيسلا رسكب ةيجرتلا عضوو مدفلاب. 2هوامعسصو ةنع ةصاعأات عملت تل عصاس# » ةزع ةاهاسأ ةلع

 18و دلع ماطستت ليتعلأ ايس قعركطت  ءبصم“ 1[ةلطقو عا دتطتام محتسيم ءما10ءوأ ةطاع" ؟70ععو م قنم

 1عوورولو ةصعتمت عما عقر 118 نأ 1واطق ل اعصانست2:000 50 ةععيبسلمس ]1 ءعقطم يابن

 7وووز1. بس 1ع امصعم مواعقأ نأ طتعب ةانطقلا همعوعر وسعسم لوصم همر" ةعءاقغ لامار

 ءأ هيزانو 0022ءءاتودعمم اهعتأع ةسرد]ةعانق هز[ 50 انأتانق, :

 ىناكيسلا. 00 جتفلاب 58812. نيسلا رسكب زر 8601 10218896 عقاب اب ااطبوتت همممعر طقس ةاماننم

 ١ عماأعر 24051355 ؟0ءداتطاتق ,ر ةعمتزوأ انت ةقأ ىناحيسلا.. د لطخالا وأ 0 0 ماستاربو نيو

 ربحت ةرعمطتنصم . ملال و وعلر نأ هع قوس. ةممقهننعأ,ر طمع 10 هز وعم115 أ انا 15 هنزانق

 :مودصعم 5١ ناكيس ىب تيلصلا ىب ثوغ نب تابغو 0 49 0133118 انن 5807و 24 ا

 م. ماو عا 4747. مه. م. 189,

 ئديسلا. - قدسنا: ]له ءوأ طوعا , 560 الاانأانق 7111 و ق0 ىلغ ىب قي 8# !١ ودلف
 ىصولاب# قفوزعملا 'ئناديهلا , انآ م7961 6 كنا : 3

 قفاريسلا. 0, قطابلع رص. ماا ه4 اطص 0طمللل 60. 46 3اقق6) 11. 11 3. 1

 ىناجربسلا: هس ناجوبس ظنا[. م. ازد ةءرلطأا ناجيرسلا , هعل ةصتساتف م16 هراسمت“. (عماع

 ءانووح 5ورم. 011 لأ وزع 3116110٠

 ىنأو :ريسبملا. 3-3 2س 516 ةهزدع 31. هاوس 5 نانأ ادمن ةط انآ لوطت © آ-0 ةزتزمما

 متنا 200316 ءعمانءوصلت 5 0 16 "انطح 2م قةطسلك م. ا :

 93 يببلا. تح نيريس نب لييحم. 4. طم ناهس 60. لع ةاوصعر 15.1 م. اد مطفطقطأ ,

 .01٠ 111:9, هن ةؤلا ص م 11 1

 ىنسيبَسلا. 5 ىسيسلا عا م05 سبيس و 8560 '1[1ط2ةنئلت 6180156 و 110 ص همام وتكرم 8

 ممدعس0و  لتدومام 200316: نونلا اهرخآ يشو»

 ىروكمبسلا. 3 روجاموس» 58 خلا ءالضفأ ءعارمهأ ةدالوأو ذايبتامابسلل مالغ وهو. : 1 ١

 ىنانيسلا.. ب ايلا. 0, ه4 خيتحتلا , ملأ :

 ىزينيسلا. دبس ويفهس ىلا. 136 .رويط ص آل. طتق هءتمأقب اا 6غ 11ه يدتلعس نك فقال
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 ةيسسلا 121 تذ

 مسوعت تعم دماغ هعوععات# هرينس. ب سراف ركب لحاش ىلعت 8366 ةضع لسطأو 2تتئعرنع هع

 1طصم']ءئانرت هومسءءاتمدعر طهصم 3ةدنصن ةءضتطتغ: زاوغألا ىرق نم < اينطأ ىعو. . 118 7620 هنصع

 لادطزو ءمصز ءمزأ ,. نانت2 ىضاقلا .دوبكام نب لدمحأ ركب وباو يدعتص 0ءاسءءرو طمعطصه81 , ةآ»

 سابا ىزاوعالا هن ىزينيسلا همودمستسماد#. ةطانلأو م. 88 رينيس 0110684 ّةدح سرافو [1ة32-

 ويتندست 200116 زاوعالا نم ليقوو .560 يددصلو ص. "5 20011: ىرق ىم زينيسو بابللا ىف لاق

 زاومالا و رمح ةتسص207ععاتددع ؟10عاات ر طقتع 1ةطأاتتتت 522-45 ةد11 512161118123 63856 ) 09

 قوس همرنوستفمعأ آطصم'!ء نطلع

 ىرويسلا.  ةفورعيلا. 0. فورعملا.
 ىطوبيسلا. 12عقواأ طمعوعع ءةهرحتطساسسم قوص ةض (, هغ 8. ر © 22110 8

 ىويسلا. 0 يلا , عا وزع ءاتذصح 3ونص. , نانأ م:261662 20011: ولولاو ةلمهبلا نيسلا متفي

 ةددشم ابعالوأ فوركلا رخآ نيعايلا نيب. ل ةددشملا. 0. ةردشميلا. ل ةيويس. 00. ا 5ةطتم

 ةبوبسو !

 ىناليسلا. س بيدنرس اهب. 1106 ةزدع لمطأو دتصتق 8نءانعتأع للاسم ءقا, 860 ةدانق ةعصاتس

 هواتت» طلق ؟ععطنو 611 معلقا عسأ , ةدح ق0 ةج207هع77» 40 هنؤ. 02 7". 17104028 10015 68 هردان86. و

 2.52 , تطأ طقعع 1ءونصتتتق : « مة عاعرم 111212طوجتاوسم طع ءمأغممتست ةعمطاتمم 56063 ةطمطستتو ه0

 .ةح 12مهطقصو ةطقانتاو ر نان3:0 761 بيدنرس طمتطأاةطتأو 761+ 11004 201261 2051621115 أو

 ناليسو ةصاعت ناستسصوتع مهأع ةصاعضلمسد طمع ممصاتسأ ليوعتسعم , نأ طمع مهزتع 20 ةدع

 عماحس ممماتسعمع لتعدسغر ةل1ن0 20 ممصاتعمم 18قطشمم' انك. ةطغ0. صم ') مدهاتك ةعهطت ءةعم

 مقبلا يقل ف ظ
 0 ىيشلا فرح باب. 4 ش

 ىابشلا. 0. ئيابشلا»

 ىتساوخرباشلا. 0. ىتساوخارباشلا , ه8 مه تساوخارباش.
 ىرتروباشلا.  ةرتروباش. اند 0. 64 8ةنص. كتروباش». ْ

 ىروباشلا. تس روبات : 8هض.: افيفنضت روباتش: ليقف ةيمجعلاب روبقاش وشو.

 ىناناشلا, 045, 1ذم 0طدلل. ه0. لع قاسم 1:1. م, مد

 ىنوكذاشلا. س ابيعيبل. ©. اهيعيبت, - هوكذاش. 8هس. 0656298: ةمجعملا لاذلا هنو ةنكاس و
 ونت004 0 دعواه 50هزانانانق, < ناجرجكاب. ةوصت, ناجرشكب ةيحان اهنأ ىئنظو؛

 ىلذاشلا. 3 ىهتتنا» 1268و نانمواتع ةص 0.

 ىظأ» ١ (60

16 



 بيعي لال نيني

 ئنامذاشلا.  ةئامذان#. 2. ةنابذاشم افا د اف

 ىخايذاشلا. مدل خايذاش. 12عوز1عموأاتع ةاتدس اص 0(. 66 2.  ظكاتدصم ةردانك 3ةقل. 8 50-5

 ود 12326 ا 0166: يرق لثم روباسين :باب ىلع ابهدحا نيعضوم ىلا خبسنلا هذه

 ناطلسلا راد اهب كلبلاب خلصتنم. 05 ةطانلك م. ع8 , نتن ر ةهدلعمج هن 1ماطعاطو 6768اقق ,

 ' موردعال 50 طزأ خاب ذاشلا. ا خذاش 110م توسعات مءعاغ هع طقطعأم 5 ةطتم خلبب برق 5

 اضيأ ىخايذاشلا اهيلا ا 5 مسا ةعبرأ ىاع٠أ

 ىبراشل !+ ل ىقراشلا. 12060هع ءدرأا. 06681 1 0 - عط 1طمم'1- خ (ظنعم 200 بصح

 110 أت

 ىراشل 1 ةارشلا' 0. 0 ا 8ع سماع. 5وس. 0152016 ههدقعممأا ؟ءعاغ 2 مف

 ءووع 601[ انا ٠

 ىشاشلا سا نوحيج [نوييجح 5[ همم0» .17م087ةمطلعاتق].  ةذع ءاتدص (نءو 560 ممعاع 8٠

 نوكبسو نأ1 011686 ن0 5ةلطم و أ ءانتض وععاتئاتق آ1ط٠ص نطقال. 60. لع 51326, 1. ٠]

 م. 48غ 4006 ةطاتلام م. و: نوكيس رهن ءارو ةنيدم شاشلاو بايللا ىف لاق

 ) بص امنا. .. نع 1طص هلا. هلله لع ةامضفر 1. 1. رمي ها ها قطبا م. امم حس 8ةوادئانع ةزحانل 3

 هدمت هانم 0 رعاشلا , دنح ناجم :2عا20ةصخانس 7061ه ههصسصانآات و هاقأ ا مولتن اةمدجع ص ع] قمام67 6.

 ىروغاشلا.. 06. 1طد 0طدلل. هل. لع ةاهصعرب 1: 5. ص. هاا ظ ظ

 * يعفاشلا ع طمع دمدصتسع "1341570 05: 33115  هععابرل أع ةعتأ 50] تاتانق : طقطت هداف تسل 111

 ىعئاشلا و 560126 5661[ ننصح وصلنا معر طماط ماتم طمعفع ممصحعات ععققتأا ى 864 ناب 0 0-

 عا 5ةصحر ءأذه12 م1163 هع 2201201115 زانق و 111223 0121165 ([101 ]115 56عاوطت 312016 ءااتاتأانا و

 يندد لم مه هد. : مهر قف < ىعفتشملا لاق ىمو اضيا ىعفاشلا هيهذم ىلا ةحيحصلا ةبسنلاو.
 01. 5هعو , 07“. كن. 1غ 1. طق. 0٠

 ىقسفاشلا. بس فسفاش. هةنل 6-0 0 نيخحسرق ىلع 0 قرش ىدحاأ 11

 فسفاش لاقبيف٠ ت41 ْش

 ىعءايفاشلا. 60. ىئايفاشلا» ظ للا 111111 هيلا نري دهب ا انشا يرام
 ىنالقاشلا. )0 ىتالفشلا وعل دمت, نأ 6011013, + يانه113102]1220 111 0-0

 هدعاعمتس 72104 ةععادسدأاو , أنهم نون معانا هحعتم طمان هلأ
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 1 ممل ردع حمم م سسسساسو

 ه) :ةزع 5ورتطروربو ةاتكاتق ةانتتل و ييسسوسيم ١ المس [نيدسمتس ةلثطأ 211 1و 000. هاف قرععتسملا , 8

 كاان 5010 6110115٠

 ةر ةزع 1ةووصقمس مانأمو ([انهانهتتظ, (نانتص ةانط !1؟ةتح نم لان مات ةميوام ةزاظأ , 71061 نة مما

 هيسياش 16261412 6556٠



 تلم 31938 هع

 ىركاشلا. ل فاكلا رسكب. 18106 201ةووع 8ندنأ هع آطصم'1قاطتما 00عءاتماتعر ططقتط قة

 طمع 0831 : فاكلا .مضب تيار !ذكه فلالا دعب ةمومضملا فاكلاو ةمجحعميلا نيشلا جانفي

 اطوبضم !ديقم < متاخ ىبا نبال ليدعتلاو حرجلا بانك قف.

 ىلاشلا. كجم ةصستن ل اشلاو ©[ ممع كاشلا , 560 "ءءاع عصعات , انطأ 42016 هءاطو عموم

 مطتوسس: ماللا هرخآ ىفو. :

 ىناماشلا. ل تاماشلا. 0. © 00 ع هع طمسو» 71 ناجريسلاب 8و2. ةهتطأ#

 ةانص ةساتعاتلم» هل نباتا ةخيحان, 8م. ديزي ام ىرقلا نم هيفو --- روباسين عابرا دح)

 . خيرق ةياممتالت ىلع هددعو 1

 ىخوماشلا. ظاندتس (. ىخيسماشلا عا 20 حرمات و دعل ودم. 0266 نأ ©]. 7 ءنز عمد «لعصم

 لتس ءامت3911غ. 1 111ةطةراتستا ا اا اناعممتس و هستاأتكو 11001 تم مأأ هانت

 ةصفؤسم م2ةعطغ»ع مماستأ , 112 نأ ؟01ةووع طمععع ممصعطل ةط موو 5هزدأتم معمر ءنوع ةءضترس
 ةنص ةيعتأ. 1طن ةرمانل 5352. ءاتدصم 8هعع !ءعاتطأاتل : نارهه نب فحكسشأ نب كيكم ركب وباو

 هيقل !ذهو خوماشب فرع ىخوماشلا ىرقملا (هطلتا ةسصم 8652)

 ىماشلا. يسطع طنع همسصستنا1اَو تعععمرجممع ع ةوس' 3210: لاقيف © ني زمهلاب ماشلا ىلا :بسنلا هذه

 جون نب ماسب ماشلا تيمس امناو لحاسلا ىلا © روغلاو ةريزجلا نيي دالب ىهو ىماشلا
 نيمي نميلا نأ ايك ضرالا لامش نع اهنال ليقو مش خيناربعلابو ماش ةينايرسلاب هبسأ ماسو

 راصف امهس رشع ىنثا ىلع نمسق ليئارسأ .ىنب ضرأ تناكو # ةيروس ماشلا مسا نا ليقو ضرالا

 نيطسلف ضرأ نم ىفو « نيرماش اهل لاقي ةنيدم ىف فصنو طابسأ ةعست لؤنف مسق طبس لكل
 اوفذحو 7 نيرماشب ماشلا اويسف مهريم تناك اهنمو رعدلا كلذ ىف برعلا رجاتنم اهيلا راصق
 مالا اولاقف,  ةماش, 4006 هع 8هدص'هدتتم : .مسأ ةماشو ةيسنلا هذهب نوبستني ةعابجو

 مهدادجأ ضعب»

 ه) 110. 1130). (نطم ه0. ظ!نووا, 11 م. 591. ةلوسعس دمعامزت5 ماودلاتك 631: كيبكم وبأ ظنفاحلا ماسالا

 ىزاولا لديكم متاح ىبأ نب نمحرلا كليع. 0طانأ ةهن0 7.

 ةزر (هطدعءأ ةنصع 0سطنم بس هممرصتسو ةينيل , !ئاعكلذ أرب و عا ى ممممعتم (؟14. 5367 ©. كه. , 1.1. 27م

 وعل, هرتسمعر أدم اهصااستم600 و ناتانست 0 ؟210عاتت 06موقانععاضشأ 060٠

 6) 4ةطعق ؟ةللعس لورلدصت5و ؟0عدصأ روغلا 6 نو 8 روخ» 110. قطا م. "زا هأ لدعتلت 270:01 ه7ءل , ل.

 للا

 2©) هزع !ءووصاسسس ءممدعم مجم خيووش , و00 089814 (000. , ءمالهأو ةزرتدتتقعو أامنود»

 . ه) هزع ةصع لسطتم !ءععصلدسس هقأ ممم نيرواش م نأ هتعمأ 000ه و تدلل. لوطا“ 0 ني ا ع

 زك 112 000:5 0176 نيرباشب»
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 ىف 200 مل "ب 0 أا 10- ظ

 قطن | عادم ْ

 ىواشلا. 38 ىهتنأو 2ءقوأ ءاندسص ص ©, ؟غ ©.

 يهاشلا, هههت: ئيوهاشلا. ل ةيوظاش. 0. 6: 8ةس. ةيوهاشنا)

 ىنيهاشلا. [[10ععع هةردأا. دع ى5دنم' ةطنت 000166 ©0110 عداد هوأ 116 ىماسشلا 66 ىناوشلا»٠

 + تايشلا اسم مهف. 510 56016 (ن. ءا 5ةنط.ر 1. رهق»

 ىمابشلا. ب مايش. . 0نوأمم» ةنصأ ذح كعصقنتف طازاتق طمصتستو 1و. 1, لولعنأت ال هه وآن / هيد

 مه هل. 171 قماعص؟ علل, م. 8 , عا (ناوك. ظتناوعءاتق 77820. ل ةوووتاعع ده 11ه عمتنو 1 تع

 مهن«, م. 218, آلى 56ه لبطأ[ةطلتنسم ءقأ و ياتنط طلع ةزوطت 6 ءأاتا“" هعاعط عرسان
 ن سس ©

 بور دضص 111 014. ةطتساك م. 11, تنا ءاتدسم عطعسساتق 056273110 عا وعون 16

 ناكمب نتسييبلَو "ةليبق 2 : مايد لاق كتيبح ىناعبمسلل هءطيلغن ىف روتالا نبأ طلغ لقو» 167

 00 [ةساانتم نميلاب خنيدمو 860 0369 ءصانق ءاتقتطص 1 ةاطنمت عرعم

 201م كنا

 ىبيريشلا . 0., ةقفومتواتف 000مل طاق, ىبوبشلا. ب ةيسنلب. 8: ةيشلب.

 ىلبشلا. - ةنشورساب. 2. ةيسورشباب. ١ 860 هى لطم 6ط11: 60: 36 قام, م.

 ىوبشلا,. 2 ل خيوبش. 0. 6١ 35ةيد. >ءالاتق هيوبش. ل 2809661035 لج هدطتاأتأ 1.

 ىسيشلاب ل ةرشييلا سرب 98 سيلا سلال
 ىنيبشل أ. 02 وو“ متت 1065م لع طقع ةئيسن ةص 2:ه1هيورصعمتف 60+

 ىونشلا. 18. ىبوتشلاو 85ه, ىبيوغشلا. لس ةيوتنت, 0. أ 5و معانات هيوتاش. .

 ىمهينتشلا. اس مينا. 15810111 01 طاق[, مهي © ععرمتطءرحلسسب , نأ ةرجرجت عا ءدع ١ ةوص' ”ةصنخ

 10عم 06 طقع خبسن زد 01>:2«عوصسعات173 11 ّْ ! :

 ئبكجشلا. ٠ 6. جيشا. ةناماك نب فوص. ةدن» ةذابتك نيب 'فيلع ف دو دبع نب فوعو
 كانزانك زانق مهننام ةمكعو معقعقان» 201 (ةطاتصت بلك , 118 انأ 2 لن وتلعوأات» ةط

 ىبلكلا فوع, 06 يندم 510. ةءطسآاةصقو 20ه. 2192ه. . ١]

 ىركشلا, بس لماك نب ليحأ. 11130 طنز 15 9111 5معءاططتستو 10م0 ةعععقونطل تع 5هلط'ةطتو

 ىرجشلا ىضاقلا ديزي نب بعك نب روصنم نب ةرجاش نب فلخ نب لماك نب دمحا ركب وبا
1 



 بس 125 تح

 ىحدلاو نارقلا“ مولعو ماكحالاب ءاملعلا نم "ناك تادغب'لتعا نم ىلعألا هداج ئلا بسن

 دحا ناكو كلذ رثتكأ ىف تافنضم هلو تيدحلا باحصأ خيراوتو سانلا ماياو رعشلاو

 فسوي نب لابكام ريغ ىبأ لبق :نئم ةفوكلا .اضق دلقتو ىربطلا ريرج نب كلبكم بانكصأ

 عللا" ديبع نسب كمحاو ىريسلا مهجلا نب ليكمو ىنوعلا كيعش ننب نيضم نع ثدح

 مهريغو ىشاَقرلا ةبالق ىباو ىنثادملا خور نب هللا ىبعو ىطساولا *خملستمأ نب قتيكمو ىئسرنلا

 خويشلا ءامدق: ىم ايهريغو ىناب دز ملأ هللا كيبع وبأو نطل ىلا نسحلا وبأ هنع 0

 نسحلا وبا ناكو هلثم ىانيبع رن مل نم انثدح لاق هنع ىور !ذأ هيوقزر نب ىنسحلا وبأ نا

 سيل امب هظفح, نم ثدح اببر الهاستم ناك: فلخ ىب لماك < نب كبجا 0 ساو

 هل لاقف الصأ ةميالا ءاملعلا نم دال عض الو راتخي ناك هناف بجاعلا ةكلهاو هبانك ىق طدنع

 هسقنل راتخاو' ةفلاخ لب نسحلا وبا لاقا  بهذملا  ىَرْيَوَج ' ناك 'ئليغامسالا سعد وبا

 1 0 لل ا ل لا راق ل ل
 خبابتالتو٠ -_ ىرجشلا نبأ. 110. 1طص (طقلا. دع, 778, ل: [1هنطعاوا طرق ء هوة متاح

 لاق نقل لاق سو ظ
 ىذاكشلا. ل ىهتنأ. 01 1312[33:2 7035 70663 2 50هزانأنو ةزصع ةءررآت ءداتماتع 15676285 م16-

 مسموع هدصتأاتاسع , طلع ةدسصعب هدمصعق ه0ه0ل1ععو هلكعتتسأ م"ةعاع» 1. 01

 ىرحشلا. ىرجشلا 41 مممع .اناهانع 106م رجاش. 5 هرتطلأانت ءانقصت 3 "1. قطانلام

 10. ما حل ا 1. عضوم» 1

 :ىريخشلا. ب ةددشملا. - 126 1عووطل10 طتطقل 220261 522. و ا ةزصع لمطتم اآطد0' !-ةغطتست

 نم مععاتمست 0عطعأاتكم

 ىءاذشلا. 5 ىتاذشلا»

 ىنوذشلا. ب ةنوذش.  ةفطاتال. 00 لجأ نم !ئنهوأ نول ةرولكا ةيلييسا روك سمو

 طيحملا ركيلا بناج ىلا ىعو اركشو اتركم ةيايبشا. .-6 ةنووش ةهتروع6 , 0

 عم]تتدوو دصتطت 116دادع ةنودش و ين00 ةناعطط د مرتو ن ةئواسس "1ةوتاتتع, هدتقفاق 500-

 2) 0سناالا 0 0 :
 ةر ةدرسد ذه ىريرجلا .1هونسدع مدل 5ةهزدلنسبم : ىربطلا ريرجع ىبا؛ تهذم :ئلا؛,. الوم ةدانؤزطأ هالعصلن
 20 معمم ةسم ةءءامع ةهلط طمع مزرعم هرخسسلمع ممعسأخهدعم , 560 10:أدم5دو هد ع5 1!!تمانستتت مماغمأ طمع الاد هتحتت 10عم ص

 ءامسالا بيذهت , ه1 77ةداهدكر م. 1." : انبهذم ىف ايجو دعي الاريرج نبا كرغت د تا١قعفارلا لاق
 نئعناشلا باحاص) تاقبط نم !دودعم :ناك ناو٠



 بسلا 0920 دس

 سعات هوا. ١ هع عمءبصلممب هموم طمع ؛يمصتفما غو ٍلسَش هوا ةعلطعملسس , اناث ةةعنروغ

 ويدمودع 1717 نواعصك,ذع 2 ود ء/طمب*ء/مر مالو هطت طقعع !عوشصاس#: ةنيدم ءارضخلا ةريرجلا
 اسم عب

 ذنوب لامعاب ةلصتتم ئبونكلا اهفرط ىف (سلدنالاب. : 0و عمه اناا 4 ل

 , هتان عاق و 001 همم آيه0وممومج هالعر»ع ةنوكش (ةانلعمم هدسص د).  ظلنصع  ةَنوُذَش' ها ةنول

 95 ةقود 1061 موققتسأ ليو هرودع !ةصاسض لاتقل عم م ةرستستو ىعملزجأ ل وص 68 اك 50] نأنانك مان10عطق و

 ا 5 آ[طضم'1- 4 ا مست 8560111115 , 0 1060 0006أنو 956 01 كين 10

 111ر1 1001م 301018 860 ؟ةللخ ملول مماق واتاتطم 6م( نط ةنوُطش هزه ؟انعرتأ 0 مهمات ةلئانق

 0 نطنم © رم6وزتمم ل681 ممسصعم هعطتق طملت ةصقع 7 همم 5920112 0 6 12

 ركون ت66 مدمر مأو هلاه6: هنا مسمت نننم0 80 عظم هئاتسعأتس ةقلضع 6)20ءاق؛ خلاىاؤلاب لأيقو و

 06 طلق ينتلعمم طمع 10عم صتطتل اءعوااسم هدانا 5ةص'ةصتت و ةعلتص ةءوهمدأم هقتأ6 6 ىنؤرشلا

 ةوزأ., 0بهمسوممس 7610 ممستسو ىئوخشلا ىنوزشلا ءالعسم تعم ةكتطاناأا 5ةطم ةلتأاتقو انا

 858601115 12 ةستس 0 اةدصعس و 1م55 1!!و 8 مءادأ1178 طم 6 كننيم 110

 ' مز" هع ةردواو 5 ةس'ةهصتت ؟6ةدعطقف  هزصع ةسطتم لعا6عتأ 1طط1!'0- قةلطتع ©نث 6[ ةلئثطأ هسصناوقأ لمع

 ظفرضتتف هطوعتنز ه1 ةذقعو. 05.97: ع. كالرمرم]: هنوف, طه قلورغالا ىدوبألا , 0066. 118 8ةطقن' صن

 هةرمااساو طتع معاة صعمأتو اساعم»و ةذص 201ءعوصعاتو لعوءمترروت و كنانة 11813 8110 ةطان] انس
 1نعل5 ن1365أ1021 طتع [مةعادأمع مط لان طأم

 ىجرشلا. - ىلاعت هللا اهنرش. , 0ميئااسمأ 0. 6 8.
 ىبعرشلا. 01. .هصصتا لوعبأت ل11 هدنع/عءع مر« عع عل. 11 اذهاعسكم و ]و اثم

 ىغرشلا. 1 ىعرشلا أب 121012 عحرستل»

 نتابغرشلا ههنا مالا" نايغرش "لا. 8ةمل“' 5001[: 26 ىقتوك 21هل "لاقي فني ةفورعم ةكس ىقو
 هذه لزنت ةيرقلا هذه لعا ناكو اراخب نم حسارف سمخ ىلع ةيرق خرجو تانج

 مهيلا تبسنف ةكسلا. 16 مود[ ةانمدع 111 ةضقمانات شا أ جال مهدت انك 5 6

 نانيغرج :هطوتو ,: هلم ممم ةصصمأو أه ه0 هةصتأ. 06 ىنوغمرشلا ها ىناقمرتشلا»

 ىندفرشلا» ل هلو متفي ؛ 80م2. : باتك ىف !تييأر ىكلو نيشلا رسكب اهب عمسأا نياك

 مدفلاب الوكايم نبأ.

 ىفرشلا بس سلدنالابو. 400156 ٠ ةيليبشأ كاوس ئىم» 0 0210 م لله 01/696

 رص يا“ “ 1ص طصع ا طقعع 200116 5ص: وضو خايسنلا هيشي مسأ وه ىفوست 59
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 2( 0و لمعت طقصع ؟هوعت ذه 004, 01 55ةطقم
 5) ىوك هنا همدمعل طورستماتس : مةدممسلممد نع ميدطأعم ةاكيسم ٠ 1ةنمام لدم د هلثو »وه مماواتطوسعل

 طممل ر 3 5106 , عاتق 61* للك“



 تسش 197 تمس

 ىقرشلا 04, زموعتمسمستو لةمانأت 7105011 مع ه0. لا اتفاعسأر م. ذيل. وسم” ةاتأ 6ةورانا ع

 ىقوشلا ج16 كمدقتدتسج ءوأ ور نسم لع عزس طعمولا. .لتاأعا. 1[ عءمصم»وأ ءاتوص ىضرستكلا 1ة2-

 ينتقم 2010 عا مر"مرسممم ر "عاهأتس و دمصصتست ةندحناعر هذا م"هععاو ئفودكلا ىماطقلا نب ئقرشلا

 انسب 76م0 طمط6أ: - ب نيضح نبأ كيلولا وو بقل اعيبج ايماطقو ايذرش نا ليق دقو

 تاآللا كيز نب ةرذع ىنب نم. 2موعاعمعو مانت"عو هللمو ؟لقمو ططع72078 و ىفوش (ةاصع 911-

 هنآم) ةممعاادغمو. ل ةيقرشلا. 2. ةقرشلا.

 ىطو رشلا. 11 كا لود 04 5 1069 0 طمع 1560 ءهالوءةأتسم' وأو 515

 معز ةمعوسمهنمس نأ 14 2عدسص عوينتلعمم زد 1ةعات هع لان فكان م م 1060و ”عءطقو

 افنآ يه ْىَط 10 011 نانا ضن, زاد طتعاتأا هاذعمم زوم 000 5 ةمب

 طع ه8[ طاسزاتق 13 ها ةواتوم هدم : : تالجسلاو تماس 211707 نمل ةيدننلا هذه

 ىطورشلا اهبتكي نمل ليقف طورشلا ىلع ةلمتشم اهنا. ١

 ىلوغمرشلا . ةهسص. ايل لاقي روباسيتب ةنيصح ةعلق اهيف ةيرق ىو لوغمرش يلا ةيسنلا هتف

 اسن نم خسارف ةعبرأ ىلع لوغمج ةيبكعلاب. انلياتع ةنولعدم »ع 7عءطتو 9 آ.هطوطو 6

 يرام !عوسصاتع» ةرجاتل ةطاساك و م. وزر تطأ ةةطصعت م0 لوغمجيو دق16ب هته 1ععااانام

 لوغيج, واوان طلع ةطصتصت209816 عنان 210م عد اناوموماتس شا عا جو ناتو مقاتلو

 ةصاغم مطمصتت 80 ىنايغرشلا٠

 ىناقمرشلا. ل ىراققمرست» 11و لمان ءعاةوس' ةطثو نات نتومونع هع آرمطقطو ةظأ ةطنلع 2. 1

 011810و ءأنوسم 2مع 2006 ١ معمم نأ هد عطل 1 مة سش ©أن 2 20 نأ .راقم رجع 656 611[

 04. مدسام ةصانع 20 ىنايغرشلا لعام. طدوعأ معو ةماتل ةطساك نانذ نع ةعتمأنم لع اعلام

 ا لا ا ا تي د 01 : ناجامرشلا. ١

 ننفاورشلاب ب نآاوورشو 104 ظولتع وأ ممن 1 طع 201614 هان سناب اهمال . ممصمعات أ

 نعطنو ر .ءكممعطلهع و. 0 تكا 5.. 20 نابجايبرذا و 04 وبه 6, ةطساك صبا” ؛هطتوب ينس

 [هطوطسسسمل يعععرموعرتأ , هع هموأنو ءأ 5ةصنوتتتو هانم عوأز م80 + ناورشوت ا وذ :ةمتطعاي لس

 ءوو+ نآأورشونا © ونا. 20 50زتانت ءأ [طصسم" اق طع 0 ةهنظنف كنبرلب ةنيلمأ, 3611781115 0

 8موسص'همأ دنبرد دالب ىم ةنيدم, الكورد ءانقطت كنيرذ وأ نتطتو اهات 20522 و 20 م#0912-

 هوس نآرأ: معقهعملمع. .آل10. ةطاناك. م. عع ها هك رك سدا وم. هب, فس_ىبابلا١ هذ 8ةدجم:

 عسرف ةيام. باوبالا .بابوناوزبش نييبوع .٠
 ىو ورشا ب ةارشلا. 01. 20ده]ءاهت”ءأع و ]. ثم

 ىكي رشلا. - 7 جيوش ىللاو 01 لعوانسأ ذ 17 1 افقد د : 23203 011 انن أ ان



 01. ءاندسص 0ع 5509 , .4١:47 (7.و م. 149 , أ *

 مدن 1928 سب
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 رب 0. ءا ةدصنر نانقضوابمست طتطنل 2001م ةءعمات ءهانمصتو عجوانق, آس 18. ءدصأأ. لع ىجكيرشلا

 ىحكيرشلا ةد نصادصت :6081نععر هدصتققتو ؟ نطلق ىكيرشلا اس خدقلاب» :

 000 دس اتم. 1 61ةمةطلنسص 0 ىحيوشلا و د03 760 40 ئشيرشلا نك لعل "10 كاملا

 ]مولانا 116[1180  1205 0 فيوش ةعواطءانلانمت 5 50 2100 ءرع ذوتتتمر ناتأ طقعع

 هم116: ةنكاسلا ايلأ اهدعبو ارلا متفو ةيجعيلا ىيشلا مضب 1

 ىكيرشل أ[. س هلثم ءاتدضص طنو 4 ىحبرشلا هوز مءقعمعصملسر أ مام ادكبرم 3-0 اي

 7 يدند لع مه هك. 5ةسص'دستت هةرتامامس ةصاءوماتسم ةص و11. ءلتااتام

 ىف دوب هرمي / بس 1و ىفونرشلا ©[ 200 نورت 0 دجدوواننم 70710 طلع وأ 2 50زانأأ0 , 61 155

 قوص ةهط 1آطصم 1-ةنطتعم, هقرحتاسا دس د ةدصب'ةصتم هطواسمم 06 ىنوزشلا و 06 لانه 7106 م18

 ةاتزجا"ص 2010111 20 10ءانصح ىنوذشلا.

 ىوطشلا. 4مده قدسي طقعو !ءودصاسم: ةيوطشلا ايل لاقي بايثلا ىم سنج ىلا ةبسنلا هذه
 --. ىلا ةيوسنم ىهو ايعيبو. 86ا1ندو لعوسصأ , ةجوأتم جاطو ءاتعأام , 60و هرتاضم#و 500

 ؟ممطذو رصم ضراب ةيرق اطش ةاتظأ ةانم ١+ كة

 ْئطشلا. بس تارفلا. 8ةدنم. ةارفلا»

 باعشلا.  ىقاوالا. 8. ىنارفالا» ظ
 ىبعشلا. , 1. ىبغشلا ©[ 220 بغش, - نادي نم. 6 وأ 5وم'ةطتت ةعطأعأأ8 و 0011

 مدعمة ننموينع 1طن نط, هل. 0ع ةآاقصع , 1. 1. م. "26و قان1 51520111 181261 611813 4

 سعوا وأنا ه1 عسر 06 نته 18 100110: ىبيلاب لبج يلا ةخبسنلا هذه ىرقوجلا لاقو

 هدلوو وه ىريمكلا ورمع نب ناسح هلوذ.

 11مسصقاعع» ه0 و. ؟5؟هلك ل, ةضق. م. 181. ب 1س ةمع طاتلاتق ءةرصأأانأ] 220261 5ةل2. : ةعامجو

 مهل ةبسنب سيلو مهمسأ وهو [5011. ىبعشلا] مسالا اذيب اوبس رهتلا ارو ايب. ست ةلد مة:ىاسع

 00165 0. ةسصماوأادسم 63[:  نادبع ىم؛نطب متفلابو دج ىلا بسن مضلاب .ىبعشلا

 رسكلابو. ١ ل90 نأدبسه .ىم ؛ ىطب 691 11عدج يأ معيطوولابع طاطا ععأتانو قانا[ 760 مان

 10ءمركتس 20طصتسم , 2 لولعامام .هل. ؟؟نماعمسك , 2. اثر 26220182, 20 (انهع 78615181 7013+
 ن -«

 ىبعشلا.

 ئجيعشلا, 18 86م6 طانزانم' هةوئاسات 2001 8ؤص.: لجر كيعش باحصأ ميذ ةيبيعشلا' اماو
 6 ةدراجكاعلا ةلمج نم < نوبيم عم اوناكو ةيجراخلا  فئاوطلا ىدحا هذهو جراوضلا نم

 1 1 وال سر مسلم موس

 «) 1710. لكنلاو لليلا باتكو ه0. (انءامه , 2.01 1 1٠

 ة) 000. ةدراحعلا» 01, 06 طقم 560ه لكانتلاو للملا بانك, 0 58



 بسس 120 ادب

 لقا اقاطلالا لانيفل قافزاجبا قلاب ناز عيب ملب ناعيتب ل قاقاللا ولذا نيج ندم نمر رد هنا لا
 لجو رع هللا دارا ام الا ىش نوكي ال. 11266 دطهعتمدقسب مدعاعتم ةئدلعسمص ؟ةنطنو !؟واتصان#

 ينموتع مرجان 3ءاطقط»ءوامصتسس ذض لكنلاو للملا باتكو 1. 1. 2. 1. ل ربنعلب , (. ربنعلا»

 1856 هناء رينعلب 3. 0. ربنعلا ونب و ينذ 06 مع هل. 1ءطتلقت 30 ظله هععت# ع0. 1و1. ]طم ا“,

 2طزءل؛ قوص. : ةرصيلا 9 اولزن ميمت نب ورمع ىب ربنعلا ىنعي ربنعلب»

 ىربعشلا. س ريعشلا باب. 0 لولا. هل. الانماط و مم

 ىبغشلا. بس ةعربطو 0 ةعيضلا. 110م6 853208121: امهو بغشو !دب ىلا ةيشتنلا هذه

 نسيب بايش نب « ملاس نب ىيحم ىرعزلا اهلوني ناك ةعيند ايهيلعو ةليا نم نايداو

 ٠ هقهب روهشنلاو - اهي نفي نأ ىبصواو اهب ىوقؤلا تامو -.-: ماشلاو رصم فيرط
 خلا ىرهؤلا ىلوم ىبخغشلا ىسويع نب ايركز خبسنلاو 0 10م0 عون ]طا (طهلا. <

 لع ةامصعر 1 آل. 8 لارا

 ىنينغشلا. 3 نينفش» 400156 5دص'ةنطق رباط مسأ ا 0 ةرممعغ 103 01566 3 نيفقش ,

 يندس ؟هدصسقسم ذه طودقمو 017681 17 ]اة ق٠ قمم عا1دلتم دناعسم ؟ننأ آ10ع همم متطتاتع ور هنأ

 هعووص'ةصتم ة]272761: مصتعيلا ليكم نب لكوتملا رثغعج نب ىسيع نب كمكم نب هللا دبع

 ىمقاهلا ديشرلا نوره نبأ

 ىقيفشلا. 1اعأنع 5دص'دست دع ةعنمعهمع طابزانق مطصتستو 08عتطعال, 01. ةصاعومانست انف 4

 ىقيفشلا هةرتاناسسم , ةه دولاب ءلتاتسات

 ىناقشلا. 26 ةهيتواتمدع طسزانو 20مدتستق ةعومانعطد 12 2201261 5دطط'ةطت : ةمكعملا نيشلا عتفب

 تعيس لوقي ىدرجوربلا رمع نب ئلع نب دبحم ركب ابا ىبحاص تعمسو فاقلا ديدشتو
 دكحاو لك ىفو « نالبج مث لاق مث نيشلا رسكب ناقش اندلب لوقي 4# ئناقشلا سم مامالا
 هنا 7 ديلا 6-5-5 ةبسنلاو ناقشلا هل ليقن ةيحانلا ءام هنم جرخي فش ابهنم

 اعلا 2 ا (.اهرسكيو. 11316, انأ ا ؟عرنطو ة3دصت' ةنطتت رو © عانتطانتو 2 6ماطانق

 «) 1. ©. ردقلاب ىلوقلاو أ هاتوا 5ءكفطعءفامصت , ستعأ 56 اه ءاتمص طلع 0 631م

 ة) 0 7 0
 ه) 1طن ©طقلل. ه0. 0ع ةادسعو 1.1. م. "مو هأ ذص 0( هد:كمءباع 1720عورمدسسا 22,57 4, هأ] هلأ

 0) 51عمتظعدأن» ىناقشلا سابعلا نب ديحكم ركب بأ , عانءال موو ةدس'دسأ ة0111 ذه + 1اةتكمطمعو

 يتوسع هطتتأ ةصسم 548.

 ه) 000. نالبخم /) 001. اهيبلا» 007
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 ديدي 993 نبيع

 ةعوطغسأتق و نرش يان مأ ةيسنلا هذه ةلمهم+ارءامرخا ىفو فاقلاو ةمكاعملا نيشلا .جدتغب

 .هلاق « رم نب ميمت نب ثرحلا نب + ةرقش وعو جتفلاب ببسنلا ١ذع ءاج“ !ذكو ”نفاقلااوسكب

 ىف اضيأ بببح نبا لا مخ .نب رَمع نب ثرحتلا ونب مخثو 7 هربخ لاقو 0 نبأ

 هلاق تيبب رق ىمس امناو ميمت نب ثرحلا نب ةبواعم وشو ةرقش ء ةرم نب مينا ىني
 * تارقشلاك موقلا ءامد نم دب. . 'ديوعك مالا .حمرلا دمحا كقو ظ

 هامسو اساحام .انب نامعنلا نال * نامعنلا فئاقش ىمس امناو فشاقشلا تاريقشلاو ذاق

 فالخ ئاع 7 تءاج ةيسنلا هلفو نامعنلا فقداقنتب تيبيهسف تارغشلا.. هيف عرزو. 80 ا

 كيببع وبأ لاق ىرقشلا خيسنلا هذه 6 تءاج نكلو رسيكلاب ىرفقشلا سابقا نال .سابيقلا

 جدنغلاب مهلا *خبشتلا ظتلثلا ءالواه * ةملس ونبو ةرقش ونبو ؛ تاطبحلا # مالس نب مساقلا

 ؛ ىملسلاو ىرقشلاو ىطبحلا لاقي. - بن. 0. تبب ل ندا 0:ارذآ.

 ه) 01, 1طننم'!- كلاطتعت .هدرصتات انام 06  ىنيبشلا و 10 28011. ةلئاستتتعا

 0001١) ملح«

 م) ؟ةمو ةعتمألم هىأ 0 _ نأ هتاحأأت5 هذاوسللا ةطسم'!- ةلطتع ذه ءدمأأ, لم ىديهتلا 000 طذه0هأو, 5ءمماتو»

 11612 131268 01 هس سل سقس سل 5 1 اله 101:13 115 ها[ هكا 016 هذ 04م 5-589

1 : 0 00 

 2) ؟ كس طصصعمم هانت ةاتومم 16ءاتوصتم ؟ةتعافادأاع هالو ءةاتدست 7هنةددهد لب 1 راهو 7 عير طمع 5

 اا موقلا :اعامد“ ديلعا :! عيونعكا : مصالا ممول ليحا كفو

 10و 70 ةيقش 06ه بيض نب دعس :ْنِب :ةبلعت١ نب كيعك نيو 0

 6) نأ. مز امؤتتا يضدناو أ ؛ةني 6 اتي ايو

 ر) 004. تاح. 0
 ل ترودو داما 3/1 كيس هيا اجل ظنا ياك كابل |( هيندعا

 زيز 26 طمع عوهمدامومر نأ هأ 4 ىبلكلا نبأ هأ بيبح ىبأو هأ ظموأا. 5 د وا و
 2) 01. ىنردرتأءزناو 0101010140115 34 ىطديحلا أ ل 8 1م 22-0 0

 ا فش 2 ىئلشلا. 3 1 ١ هلل هيل الا

 7) 0نم0 طنو 01ءنامع مءمدنعمفسأ# ةضهآ0213 ؟ةعأااتتت 6556و ة5أ اهتتتولل 10 ياماما 768 1861 د للا 60

 هومر , 67. 4. 1.1 8.770, , :ظمهعامم ودم ءاتقسب ذص هميصتصتطابك مجومتتتك صانبتق ةاستلف 00000 ٠ ةدعصرا

 01,9, .٠ 1 ىفدصلا و, ىرونلا» (ة6أمتانا 6 وو 36 قوس 'هسنم ةممدمعأ و ةالوست 16: ىرقشللا

 ه همدس انو“ مهطوتت' (ةةلعتم ' 0000 عن ءاتمتس 10 ىماسلا اةلنانمدقتلق ماهم عاصم تنال, : ةاونم

 ءاهاتات 205[ هقااسلستست و 6 010 لادم ةووات اان ةاثسق 6 ىرقشلا» ج0 طع هلم اتم , انآ اعدل ةداثسم

 ةررمدمدأر كدس ةسانسم 0مم 1ه01ئوفامه ودع ادسنس اةداامجوان10هئانهن 60116ياقدو ةصأفاتن ر امام دفعنا



 د 181 دي

 9 /! هس ذارسا 68و80 ءاتدتط زص 0. ها 2ر 1غ نأ تعض متوانو ةدزتم7عمأ طفصع ؟وععطط لص اعداد

 50 نان معو ءععالتمةع وب هرصصتسم اهسفسط ءدتص صفع ةمللمطم ©9556 ةصموتعأ © ةةص'ةستم :

 ةانزانذ  ؟0ه0عع همانزمأت5و ؟0ءلطاند 085[ : ءايكن لل ىم ةيرق ىثو» ْ ١

 ىقشلا.. -__ + جتفلاب» . هزع 0000. هرصصعم, ؟0ممامقوعب ع آطصم'!-ةنطتس ءمععععاتممع, مقص 5ةصئمصت

 1 01 يبشلا ر ديبكا دجو ورقي 0 نأ 8, لحورمب. 11316, نأ هع وطن. 0 وانك

 ١ طعم "عاما : هو كش اهلا لاقي نيخسرف ولع ورمب ةيرق / ىفو فيش ينل ةبسنما هذه

 طيش ؛انسانف كنا ةايح[ اهب ع انهنمو ىبامنلاب اهيلا بسن كقو ةيتدحلا جدشر 0 لاغبو

 ... لجر مدا ' اد اذ
 نيد 2 ايات 68 ممم هب ناكيما - 8ةص. : ةفرعم م 8 دتقلا باقك ا

 ىراخاب ىرق» : ْ '

 ىلكشلا. ل لكش, .اظاتدتت ةمانا ةةطن. 0610ج طنز دو 20هددتاا5 1110

 ىبلشلا....2. ىبيشلا ه4 طمع بيش. . 864 هل ةطانلط ط. 1
 ىتكيجلشلا. بس (ب. هرستأ انا ؟هطو جلش ىأو ءا 7012 نم ةطأع روغش ءانونص 18 0. أ 1.

 0651062118. هو طقم هللقتأ دلب ملش وها ىردأ الو ثكيكلش ىلا ةبسنلا هذه

 ثك اهنع اوطقساو ىرخا كلب وأ ناوط الب ,ىموب © 00 آد ىجلشلا : ىلا ةيسنلا هذه

 كرثلا روغت 'نالب ىدحا ىهو ةديلب © هبشن زارط ىرق نم ةيرق ىفو مل.
 ىناغملشلا. ب ناغيبلش. اوصصعم 06836 ءاتدنص طص انء عا 2,

 ىفغولشلا. 0. 0806 ىفولشلا © ةفولش انا 8, 2. ىقولشلا 66 ةقولشا نأ ل, ذاه انآ ءاندض ةطح
 ةموعاتو طتقعع ءملتعتطاسو ةصاع» باعدسسوابع ة0:1ما1تمدعط لانطأا طة ع7 عةطتانكب

 نب ثرحلا نب ةيواعم بقل وهو رقش ىلا بسني فاقلا رسكب !ذغ: نا ريغ لوالا لثم ىرقشلا

 * هلوقل ارقشلاب قل انمناو ميلا“ ةبسن ىرقشلا هل لاقي د«دلو 'نم نوكي نمو ميبت
 تارقشلاك موقلا ءامد ىم. عب هبوعك مصالا جمولا لديحا كقو

 ىنطقرادلا ىسحلا وبا هلاق نامعنلا ,فشاقش وه رقشلاو . ميمت .نم ىح وبا وهو. - 191065, طنو

 دلتتك ؟ةيطتق ذلعست ةءمدق ر ونطم0 زهق ذصب ةدمااسلم 8 ىرقشلا ق1 ءاطسم هعمل ر ءأ لاو طقوم هماطصتسم 5ءقماتملع

 قل اخ 01611

 ه) 008. هبشر امس ظم# هسا ىعو , ه0 5 ةطالك رن 8كم ْ
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 هل 132 تل

 ئسامدشلا. - نيبالقلا. 6.06 4. 64 8. نينالقلا , هه. نينالقلا 1 طفانلم طوقا نيطالتقتلا ,
 عه نيينلقلا , يددتس 1؟ءانمصعمب ءاتدصح 1دلطعاتأف كرتشم هالامغ ذم هكا“ 1/[اتما عنك اللهم
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 ىنانتمشلا. - سلدنالب كلب. 5م. اهيلا بشننملا نأل سلذنالاب كاب 1 ةيرق اهنا ىنظو

 ىسدلدنا رمعاستب بيذداآ ىسناننمشلا ىدنزالا دوعسم نب ديحاأ ىثو ىسلدنا. 101

 ناتتبش 696 62ممصعو !ةطأاتتم 8011010 0250 نانتنمش , 0ع نانو 0116 28 هانم 0

0111 

 يجوشلا.  ميملأ عرس ؟همسقسسم ةوصب ىضيشلا ةهملطوملسم هنا: نيشلا مده

 ا“ ىلا ةيقع نانا مهن لاقي ةئجربلا نم ةفئاط ىلا ةبسنلا هذه

 يلا هللاب ةفرعبلا وع ناميالا نأ معزي ناك ىردقلا ىجرملا رمش ىبا ىلا نوبسني.
 1ماتوأعو طالزاتقو 6 مدعم [ةهرمعصت يامهعمتلز ةرردق 5ءطدطمءوؤةصتسم. تس 86ودئاتع ةورانل

 موسم ةطئاتالم ءةرتأ تلات 6 ىرمشلا و ه5 50زانأنو هصحتققاتام ى ([000 1 2عول!. 60101

 ىسيهشلا. 5 عن لان 5 ميملا ْن وكسو ةيكاعيلا نست ترد. 6 507 1
 هد

 001118 ء20ان12 710أ118 سمت

 ئئاسمشلا. (1. لوعادأا كل 05 آنا ست ء] هل. "7 ةقاعاطأآ. ]ج. ا”

 ىطاشم كلا.  طاشبش. 8هتموعموأ 85د. لخاسلا نالب ىم نط امنخ ماشلا نه ةدلب ئشو ب

 صدم يتتطانو مععاتنو ةنطواتاستع اططم'ا- ةشلطتخ: قا نيب ةيروجلا روغتلاب-دلب ”لطاشمشو

 ترب ترخ نيبو, 01 ةمم876أ هع فطناا. م. اثر أ

 ىعمشلا. اظدردا 1 تهل لقصت 0163106131111 ةرماخ0 53 ْ

 ىروكمشلا. (ةردتانلاتنط نأ 3115 طماتآلأو جط 15مم" خا طنعم 1موععأانات عوأر انزاتق 7688م

 ةرجنمل ةظداك. 2. ملال

 ىناننمشلا 0. دنا 4: ىنانتمشلا © :نانتيش. ١ 05 د ةياف 4 نافل
 سد

 :تمشلاب 01: ]1ءادا"ةلاظول1 كرم عمو. 16 ةسصم 306

 0 ريديمشلا. 005. ىءرمرم] +. همت. 80 ىكزيدباتشالا. !, َ !

 'تاكيمبشلا بس ءلطتتصدت. هدفا »91  طودت, هموت". ةزجسمل آلوناعدطت. و ص 705 50 ةويساةقن

 ععمتطنأ ؛ اهحتنو ةيجاعملا نيشلا مضب» '

 م ديه. دبوسي
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 و 0 كلا. وست وا 000 00 54 لماسل معزا اديس ةوقطأل : ئديهضلا 0

 ابنا بما - ':اسلاإا 8هدض. نيشلا تغب 8 ظ
 ىانشلا. 0. ىتانشلا» (ة6اةمسس 5 انو طل طلع آظ ى ئونشثلا و و هال. يف 0,

 <... رووا 18ج 1 ج02 46 1 يح

 ىذوبنشلا. .8هدص.: .نسحلا. وبا وهو اقل ةرجعبلا ل ياو قامو“ كؤبنش ىلا ةبدسنلا_ هذه
 ؟ ىذوبنشلا مالغب :فورعملا قرقملا ىذوبنشلا ميهربأ ”نب دبحم 2 برغلا وباو © ئتدونينشلا

 هل :فملتو ذوبنش نبأ. ىلع ارق هنآل !ئنوبنشلا ذل لبق انيثاوءأ ”80دامءدتو دي ءاق هطول ءانوضن

 ,  قوبنش ىبا مالغب فرعي ىذوينشلا :ىرقملا تشوي“ نبأ :كبحأا نا: نثحمابيلحلاا با , يدن

 انوع , اةصوتمس لتقءئررانلسو متع هءاعطءمععسمت مصكصم معطصم#ةأن , همصتستظادق ىذوينشلا أ

 ؛ .. كوبنش نبأ , مالغ ةممءا1هأدق ةايتفدع ؟10ءابعر 6 ءجاعت ابق , ةعطمأوق .؟ هوان عمل 3 كتل

 ع ينيورتاقلشلا ع خجابو 1(: :لجاي. بح 101. ): 100 1 ا 516 ادا ءانرن

 -2 80ر16 ؟ةعاغ:[ط»ص نطقالع 6«. 06 ةلدسعو أ 1. رووإ 1اس, كانا مدمأ هكتطمأ ْ ١

 ىرهتنشلا. ب ةيرم تدنن. 1. ةيرمتجنشم 10103: طنز ان5 ممرستستو 1 :1[1ةمدصته 1003: .لتدمزم عدتغ

 . قطساك م, !امر 560 ةلوصتظعدتا ؟10ءاانع بلش ةيجب ا سلدنالا برغ ,نم ىنلا ةيرمتنش ,

 وانه متسنتساتس [1ةوأ1 ألان ىربست اهيلا انسي ءالضفلا ةعابج اهنم جرخو»

 ىكانشلا. -رسكلاب. 58ه. نيشلا حتنفب. 1011 ويي ميم
 ىبراوشلا. س براوش ىبأ. 0 دانا براوشلا 0 3 زود '

 ىردوشلا. 2٠ ىرز نوشلا ءأ ممم رزوش» 8ز ومن 8 هادم 50 6 16 11م ا 35 011 1
 د 0 سي

 دج 2 050/1: هن" ]غ0 و م. حر طق 1 م داي تكلا ا لادلاو ا .جتفب] رذوشو

 ةطانوغ برق سئذنالاب كلب. 1 ١

 ىئابروشلا.  زرلا مدقو. هو. اولا 3 0 م 0 1 قل هوس 0 ىوق | 5
 ىناكوشلا. م مضلاب٠. كنايبلا نيشلا. متقب 1 يف ننم 00 ]متاع 0 لاحم . 0ةعا مسج

 ةمأعوراتمت 5210 1 06 قئاكوشلا 0 ةلئلن دم نا ب باسخس هر هز

 ىكوشلا. - كوشلا ىلا. 440:1 5ةم كوشلا ةراطنق اهلا لاقي ةراحنقا نادل ةايطخحتو لمح
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 ه) ظوأ ذكر نأ ؟هأعم ذوبنش نبأ ؟ههداسعر أ هنزادك دتامس هالعدنأ ةطس (0طقلل. هل. لع ةامسعر تف 2 177

 ة) 004. سرغلا»
 ه) 01. !1يصاسوتل ىكمءع. د. 112,



 يئامرش كلأ. ب ناموشبب 0ع ةجنم 4طيساكب رج, هيجي لع طقف نعطع .ةدواوصكر ه4 اناا نحس كنان

 نانمواتع 3ةطت.ر ةطقانإر ف" 0 هلل : ىمبقلأو ينام © فوني هلعل ام ناوفعزلا» نم | ادعم

 ىريينوشلا. - ةيزيئوشلا. 8زو همام 0., 2. ها قوسنإ :]ز0. عانعس آطب 0مل, اليه ةلفصمر

 ف 1 1 17 دي 1, 4 طاع الا نب 4 م 1 20 0 قدس م 7-5555 6مل

 ةربقملا اهب ةيزينوشلا وحو دادغيب ا هبا 11 رار 03 ةيسنلاب و

 ١ رفعجو:: ىرسلا: اههناتسأو اجينجكلاو ميور: لشم: 000 ةقيرطلا 0 9 رن ةروهتدل
 . : مهيقيطو بحذدلا نونمسو , ىدلخلا» 5-5 !ةيايياور و

 ىروزرهشلا ءا روزوهتم ٠١ هلع مععاعت هو عاتب اللا احاخلا تن ءالفاع دينسلا 0000 22

 مطل. مبا قوص: ريش. ليقف, .كاحضلا نب ر زوز هاند, ناجانزو .لصوملا نيب .ةدلهب ىعو

 رطف كاب غي :قوزكا نقلوا هرامموت هراكأكوا لل 5153 ت1 قياس ون ةهب ص نسييسس ع قللتزإل

 3 هرهشلا. كدا( يشل ٠٠١ 0و نأ 1 وا قنات هش "دن, يندسؤس مت مورو مهف تست (910.

 لدعسأت ل1 وهوا هبت ع]# ون راهم ركز زذعأ كملوتام  يبتشن بعمل عءاسما هزا 5 مجقستت ةنع1 مستقر .يمابصج

 ءغتد كد ةصتتن ((0016ء !1ععداس" ى عن ومب ل ةطاتاكم مي كرو هطقن 206082 نأ ان [ةداتاطماأو. حس

 5ءودنناانع جمان 8م" ةصتنطم ءةردتغنلابصتأ 1ةدن عة ةكلسمانال 06 ديهشلا, 3 8وزانانم ةتاكماس /
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 ىغبصلا. مس غابضلاك. . .ةمان4ك 5ص, 6 غابصلا لتعلأد» قع ةعموتمأم ةصاأات]0 و 2

 ع[وغلزمص 00556 ىحرابصلا و عا هعمل وأن 0 بايتلا غبصي نمل مسالا الح. نوما

 ىغبصلا يما م0060 ينانذ طارخلا اهلمعتسي وأ اهب شقني ىتلا ناولالا لمع , رج000 انت
 تيد

 . , غبصلا عامج ن راك. 808غ ىبغبسلا 111[560[ 10 هان 5 ضياع 06 م , زانع

 80هزانأزو هدضتدوانس و 2822 ©6886 ةخبسنلا :لكش 5 نكلوب مسأ وهو ىبصلا ريغنمت

 ,ىءادصلا. 0. ىتادسلا. س جحقم نم. هه. نميلا نمسا
 ىفدضلا. 5. مد 0دلا. ه0. لع ةافسعر 1. 1. م. *ك., 1. 14.

 ىقيدصلا. لس هذح داب ىبطر» .,طمودويد 06ولعم دب ةص 2.و (. هصتاأتا ؟0ععنص ىلاعت»

 ىرارصلا, ب رارص. . 01. لوعبات 2لههءاناد”ءاعوب ». ظمل»

 ىدارصلا. (. ءا ةدنس. ىتارصلا.  ةوس, طممعع ءدجتخساسسم ءما1وعوغ ةصاع» 10ءانصم لع ىرارسملا

 6أب 1وءابسص 6 ىرارصلا» ظمأ ءهاتمطتم عردأتو .لتعتك اةسانست : امبسحأ لوكاس. نبأ لايق

 ةارصلا ئلا ابوسنم. ظ ّْ

 مارصلا». س لعفي. زو مه مععدسم 0103 مم لعني , نات 1عععملانط عقوع ءاتؤض 0.1.61 1
+18 32 



 ةينيببا اق. نييبيب

 ١ عودقعممسأ. -: ؟؟ةعابدسم لعن ةزوفتق هه 8016ه. ةةدعا مو ماعم لش نأ ةفاعملتأ االوتإ ,

 1/0 0 0975 4958 606746185 ]هت و 47 ه5 و د 421 ر طمعاله 50724 وأ.

 ىدخرصلا. 5 لشرص» 5 مطاع. 35 / 585 ه1 نا , ا

 ىنابخ صل 138 :8ءعبملبمم دهر. 226 يسمن تدع ءانوسس كفوو ه1 616 ا

 : مممازم وه طقطعأم :؛
 1 2 م ثا :

 ىفوربصلا. كل هللة فاما #8 101 0 فورسم نا فدرص و وقف كتم

 1عمالمصعف هدوم ةاتقس ' همصزت»ةوطقأ هاما ةطءاتءاتف نقصا تام عتمح 0200- 00

 ىرصرصلا.. ب رصرص, 046 هاطاتا؟ م. ا". ها لوعانأت 1 11 3 اس همت ةرق يع

 ربدالا اردرصب فرغت اهااعبلا نقلا ياخايلاح تاج 00
 ىىنفرصلا.. س كتفرص,:8083. ةدنفرصلا. : 40438+ «زوص رق: خم .قيقو..+ *

 ىنيكجانمرصلا. - ناجتمرص. 85ه. 2001: ناكنمرج ةئيمجعلاب اهل: لاقي (هك. ةطسل# ظءارعك) ,
 معمل [هعوأ لع تمول ظهصنتشتف 'مءاقأ171 4هماصهم ١ حا نوتوع ا( خ نوع“ ١

 'ئورضلا سس ةلحلاب. 2: ةلجلا.

 ىنيفغيرصلا. مس ةئيرق. م1116 0. طبرق طمستست# 3280و عاصم[ 19 عانأأنق ذا 11 هه 0

 عمده 6١ امل , ماا ظتاتتل ءالربكم ١ باق ع1 عمت طساوب , ؟ةماتنس ةقوكلاب. , 12 37 ]طة ططانق

 عا ةمعتصلمو ة1لعد ةيسغر نيودنتمت تيعداتممعم 1ةعلأ طمقأع» , نتن لع همام نانولكفاتق 1206

 يددص وختم ةط 60 ممرمءا» ىنيفيرصلا 06398غو لوعانأم .ةنيعام»عو نييسحبلا مسقلا وسبأ

 ىفوكلا ىرقملا ناقمدلا كيك نبا. 40 هسسستسم كد محتطت 2601011 40 همن قاتط-

 لاننا لةعانألاتق : "ا هلو قادغب ىرف ىم ل ةنوكلا ىرق ىم هذه ْئيفيرصو 0 لاق

 لا طساو.. 1896 همثصع دعس وبأ١ ةجمءا]1دأ16 , ينم ةسلنعد 50164 3وصت”ةتر ١ تانزاتق ة11010-

 هن - 1

 ١ ل

 متاوأع ةدعورتاتك اناتادعو دمعع مصعب !!وهضيصم ؟ةنطوضض , 61 هدجتتسم 381 لات 1ك ةصقتم

 30 21011*5812 باسنأ د 0012 7 مبا ماو ءولم ال151 ةوناانع ةملسبم ءوأ 2 4 اج

 1115 ذم انو 50 ةلقلق 00676 [عوعسمنأ اك وألم 1

 ىميرتفلا: 2-3 مر ١ 1زطتا 'ظستف : همدصتصت م ا ه00ئ6 ةةضنةصت : 1 سمع نان

 وعيدتاس» 8طصم'1-قاطتست ه0ل0ن1ةيسعستنسن قاع .ظتلعمت كعطوأاتع ا [هادصأ يل ا ةمجمتعابف ع

 سما اس ةدعيص. 12. كعنم» ١ 1116: هل. هطول وب 1غ مغ لوعساخ 77و71 هن" ن1 ور افرام

 ىكولعملا. ل سمأ.و.) 1جوح 5دص'ةهطتا !1؟ءاتم ءهرحطعصتاأاو ونن00 طتع 1طنع (نطقللا ءةلتتل

 1 نتكلم هيي معجم مسا دعس هن ميسم ةاتتاقل

 ه) 000. روضر طمس ةأو 01066



 هه 1

 ا عسي ف نفلع :لتواسمت' هذا ر ن عيد مي نابقمم : 111! (هلير يدم :دامعر مد ؛كولعص , ه60:كولعصلا ,

 موجب اسس وعلب "ال ا 1 1ةؤو. يمصعس ؟!!نلع معاواتحبمم 20: موهجابسم ينعم

 : .لويسو. كولعص. لي ءاسم 1 عام عم لمص  عووع ةتاسسمفت ز  (نووا طع 01” وعاوة شلون ن1.

 اوما 0 4741 ةيابز بسمله 12 227 هعوصاتممل : « هده رم" هله" 217"(

 ةناعدر» ع ةدنا6 0م 7*+ 0 1260 م كى :داعم). 561 2ءانأ 6 ةلتومقتس ةئاسألا ةنعاودأ-

 ماعم , اند دعمت عماتدس 8عصمتعأ.  ظون1لعمص م10عمد ةءماعمأتقسم 76ةصتا 6358 ةعتقأتع

 دن خوفو ةةمصت لاه هد نك  كولاعنمأ اهمدي ؛ةانظعلأ 4 560 بقلو ع ونجل ديد ”6
 ل 274مل امن 11311189, < !,

 '«اعضلا ١ : 61 كارب. هدام. ذه 'ئناغاصلا+. 7

 ىدعشلا 01 وضل ةصنق 06 ط86 لبست ءةزتتأ نأسف ذ 1 طعو]1 نقلا" 7 1 اال

 واغصلا» 5هطز اسم: لا 0 بقل راغصلا» 1 8 1 04. للملا باتك

 ليكنلاو و ِ اا 1 نمي 51مل : , 011 |

 ىدكملا 20و64 لكفص ايدل ناب ية ةطسلعب م. 8 م0 كغست 80131116: تيفبح

 1و4 ناظوةم»28: ةليهم لاك انا ن اكنأ' نا" لاانلا '"هنسلا ىلع روهشنلاوم* .

 ىبلقملا س ةنيلاقصلا. 8ة50. : ثفاي.جبا ميح .نومب ئطتل, ب بلقص . ىلا, :ةبوسنمت .ن,,ةبلاقصلا
 ..تفاي نب :بلقص لاقيو٠ ن4. 4:11ه:طءاءةذص 560[هن. ب ىطبن. 0. ىظبلم 18. ىطنلا.  ةةتطمب

 130 وتقتسانم , ىلا )7 1 :

 ئلقضلا. سس 201: ١)2 26 ةولماتممع مماطتساو ةيلقم طئطتآ 1ةوتاستع : ةررانل“ 3و. و أ  هطحصتسم

 معن مماغقأ تن ةطانلك ةصاع# ةكرتةةهدعمصم ةللتمم دمسصتستمر ءا 206ءاتجت ؟ةاهاتوت هل هو لعد

151111 581815 2012 ,217311 

 ىبطصلا. - تدانعلا تبا 7قبا1067:لجانلاو 'لئاملا ةبانتكو و. 14.0 اموت 21 اهبو.- 0انهع
 : : طبعإ ممدامعسمو .ليوبوكسع ةدصخ هع م00: ةصعمأام 1طصم*لةلطتماما

 ىلا + مليجلا مق... 05 ةطسلك م. هع. . ةلتعم» [طص (طولاناعمسعدت , 3 06 51ةهعو

 1.1. م. اور موداأييفسم :ءانللأا 5دصصنمستت ةعصاعصاأتوس ر جلصلا مف ذ ءوومه ةلجد, ىلع ةدلب

 جسارف سيخ ايينيب طساو :ىلعاب (ة16 ةمدلاتو هوم” ةهصتن ؟6عتو ةمصقست) , طقعع  ةيطزابس ععطع

 . 20111556 : طسأو ىلعابإ ةلجد :ىم فخاي ريبك رهن ملصلا : ةديرخلا ىف بئاكلا دامعلا لاقو

 كلذب ربخا دايعلاو تلق بارخلا نئلاآ عش عيضداوملا كلق'رمأ“لأو رهنلا راو :بلع

 ١ اهب ئناويدلا" ىلوتنم اليوط“ انامز طشاوب :ماقا“ هنأل ئناعمشلا نم. - 831 ةدتصم " يننل 7106ه

 دتتلاو عوأ ةصاع» ناعممدونع ةعجاعمأتمصس ]اتواق , نان جانع» لع ةنوتو ١1 ةةصقلت جانا

 .10يتهاسع , ةلكق» لع بعطع ج0 اتق هداتدصت ةعلتقءوأمب ' 8مطتاةوتغ نك ذللك تعطع مع ماعم



 - طوكتالارو لكيس ىب 'ىسحكلا 2 را لع هنزنف 81156 نار هنسد . ق1:11ةرصاألم مل ذكشت ظنصأتتو

 تتسأأو هة181غ قوضت, را زوطخا هط 3 نازلة 11 اب 111 000106 ول

 ئناولدفلا. ' وطن. ؛ ىلع ةآلصلا رثكي ن اك هدادججلا َنْضَعَب لعلو' تاولضلا' ىلا هن مالا اهمابم
 كك . 811 ب دب مجول

 لا نم د اسما دلي هنأ بلف يب يا عقب م اللا ل " ىسنلا
 11410 ا

 خملبب ملعسلا 1 1 ا 3182! هولإ) ا ا

 نئكيلصل 59907 دج ميلص ,ئلا._ يطا مالا (ةيتادسو 24 ةببسْنرب 2100 1: ةاتاتطت و

 9 8ةس'ةطتم 062207210:انطم , ىكيلصلا ىطسأولا ميلص نم دمحاأ نب رفعجب © ديحا ني نسحلا

 يررتملا يجوابعلا نيايساولا 5 نبل. يوديس وب دا راف الكوس 904 انو 4

 بونحح مؤ

 آط٠اح طفلا هف رك 0 51826 و 1 1 0 1 مداها: سساولالا] 3 ةيسنلا هذه فعال

 كر ف ا خياص م العالا' ءانلمالا'' ىف : عاج" نقف 25 هي اهنا رهاشظلاو او. دج

 06 طقع ةوتأاتتت م0155 13206 3ة50., 101831800118122 رخاتم 0 كليف سوس 11 5

 ع. هويدتلتتاا هطتخوع ةطد و رقعاتم هد"واانكما 818 نانا ف امن ددنا1 هلال ابو

 ىحكبانصلا. 110عع6ع ءدوتأان]اناخ تع لا 0101 عطف ©هوأنز . «0178 + 50 ان انق ؛ همتقأأ

 «ةمزأم 06 موت مرصتسع توهصلا , د 5220, 619113226: ١ ا معلابنا سب اناا تعور

 ىناعنصلا.: 11: ىاعتصلا» 11 جنم مممنكقمف ظفلعأر 6 1001 ! نيام قئاطيشلاو 2166: 1ةمع

 طب ]1, "ععاف ر نان18 860101[ نون هرشحأ. (ةعاعحتسم هك, 1طد نقلل. هل. لع قاةصعر 1ءآلم 20

 . ةيعءاتو ةنئيدم ديلابب (000101طدق : 0. هن 2. .مادسع ءودهطم ممم. بح فقشمدب_ ةيرقا 10

 , لوميا: ,كلودو/ء وم هلو ط٠ حار. ل0لئا ةوصنم : تيقبو :ةعاسلا 0 :فاشمد باب 8 ةيرق

 لاخلفلا رهن ىلع ىو اهعرازم» ليمون امنط هيل همس يناوكزك
 نعنصأ 3 1 مس ؛.ههطم...هعرد11 هات هزجعالت 0 200101و : 560 1اساب لسسورادم ايل با مل هل

 ىجاهنصلا. 01, 5ةنص'ةصنن 106انقأ لع ظفع ةئيسن ززر طونو]1: ع ا 018661. برغيلاب“ ادد

 فاوصلا» 1 قر انآ نمت 6ع منرتئانصأ 1 10. ل0 1مم 7 10 81[ 0

 8106 ةطأاتل. 0132عر, نماتطم طتععع 0062 ءاتونقت ل11 مومؤاست 8 80 011

 عط ةلتوطق طمدختا ةكلصقم رز  ةعلوض طلو ؟ةعئلو ةععلقمر  طققع طمطأ ةط زموم :50ز 0116 هىذع

 دم 16 عأق ر طلقت .ءانقس ةرثاتل 3دصن'هضتسمج :ةعفاه7ةطغ را مقلو 16 616 جانعأ0713 7 ععطنو

 هع امم هوعجأ 60ه ءطردامي. 11966 ؟ةموب هفيحتاساه هلع هع طقطءتا.:. © فاوصلا ىلا: ئفاوصلا

 مه هيزي لاو ناجيوص ىلا ةلمهملا احلاو ,مصلاب لدييعلا ١,20 ديري دلاو ناحوبم ىلا

11 

 ه) 5146 رحتامسس ادق مداي0 1 طصب (نطحلا. هل. لم قادهعرب 1,1, ماك الإ ال10 -



 رددت 1004 + .بنع

 0 : "قو :60- قاكيقلا ,قاحوبف' ىب كي :ئلإ: .ةيعو اقم أب ديو وجم ءووع , أب ب ةرجات 9ةزاباننص

 : . . طم تيزي ةيطقاتس حلف , هيبمفمءأال هع 5من ةمتت هومئانبإو لف ىدجيعلا , ذه يبو طعم وفاق
 - لع وانه ةللثدم ذأ طمس انه نابلس ابا ىنكي+ ليقو ىجبعلا بت © ناجوبم, نب بيز ةشياع وبأ

 وجو ةشياع وباو هللا دبع وبا ناتينك هل ناك ليقو ملسم ابا ليقو مللا نبيع اب ليقو

 باطخلا نب رمع عمس نيعباتلا نم ةفوكلا لزن ىدشبعلا. ناجوص ئنبا :ناجيشو ةغيمعيجاوخأ
 , !ةراؤيعلاو ' ىاحشالا ةئيلس ؛ [ىبآ "يفس :لاياو وبل طنع !ىور امهنع هللا: ىصر :بلابج ىلا. نب .ىلعو

 .هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر'بلاظن با نب ىلع: قه :ىورؤل امهرنيغو: تدوج نبا
 ىلا "نيل ةنخخلا "يلا ةهباعل' نطعب“ غبي لج ىتلا "وطني ؛نل' هرم :ىنم لاق" غلسوأ يدع
 *“لدق :ئنخ اًرهد كلا قلعبأ "شافو يملا دال ف! فيز اذه وقفا احوص .نب .كيز

 ' الو“ امد ىنعأ اولسغت الأ ناحوتالا لب 'دايإ ناق“ لاف تيرا ب زازيعلا :ىورو' لديكتلا موي

 1 احا ىورو جاحم ٍلجر يناف اسمر ضرال أ 7 , ينوسمرأو , نيفخلا لإ 'ًابوك] نع ًاوعزنت

 .٠ لمجحلا رتعقو تداكو ليجلا موي ناحوبم نب :هيز, لنك نيس نيا بيتعي لاق, :بيقلا مي
 1 يحفل »رو وسل فول أ 49 لهيب

 ئتاروصلا: 2 3 ناروس» ؛ 80031 هت" هوه مةودطأ ةمراصعلل و انتل #10 22000 لدم

 ا ةادل ماهل إب 6 ىن كا نأ ةانخأ“ انا 804 ؟رونم  تةط قت 6ا73ز سمسم

 ١ .و0وم1 ًةروهشم, ةدلي, م6 هللا: 0 .اهنم .ةيناميلا يالواغ أ ن .رآ كح ناقتعي"الثل انينركذ

 ا ما بحا ةديايلا 6 1 يدم جرخ لم ىردأ. 00000 اههدعم ردعمف 00 ميعربأ

 : .؛ىن ذاروبصلا "عاعماس كلا ةجليلا وذم لما أ هلله ةطوعجو مان: يناز وسلا | رق دقو

 مجدنع :ىيسلاب' لدبي, نكاصللو: .نيسلاب و يتم عبس ,عماعوأ 8غ بول طرأ 7 6 3 ل ورم

 ٠ 1هيدعمو رب هع ط.هطوطم جعلوا :: ةلمهملا نيسلاب لروبس ,اهنإب ىيخإلا نبأ مينو | , مجهولا

 10 لع مت عتصعأ طسزرمدأ طمبصتمتو سمعت ويعع_ 115 كنوزجايإوأ مدصوجم ن هيف 0 ا هذع

 ىنب نم لاق نم. مهنفو .ءاغنضلإ ف“ لاق..ىبم: مهنمو < ةفويغلا سيب ىلإ ا
 50 تبا يمبب 0 3 ليو اعلا 59 ا 1 سس 00 7

 ؟©بنأو لاب در هيب بن اجار ذهب فلا اس 6 1

 فز 0مل لمدوهس: رتمتمدج هرحتسص ع ءقفين "نا ان :سجب]اه_: ل 5 قيام ص امجسم ١ لبس

 مومن

 "4) “هم هلم "عقم ينم موقق طم ت07 اومؤأ  :غلطعم الو تمام غبا1 معة
 ء 05. لع طمع !ههداتمسع 1طماتتعأت و 0 هون و مم

 كر 000. نوللعتت , ذه وسو ةومشلعم طلق لتاباو نينسادبم درععاعمد 221 لق ر 5ءدكات هانا



 دا 0017 هي
 نيف 5001
 0 اونصلا. 726 30  ةبسن 11 لندن( آط٠ص (طقلا. عل. لع ةاهسعر 1. 1. رج, 1“, نأ ةانزتفالا ا

 لأ 6 هع وذمت' سلم هعمععمعتع , هتقأ ينم هطتاع» 0011: بابب ةنيدم لقوسمو

 باوبالا و مرتالسمم؛ ؟ةدمعط تسست“ صف عصف مطق .هعبايعطع ةالورإ ةلئنصلع ستطت ةسءمومتاقو مدلاتسع

 نلت كس لورد. --0 ءاؤوصلا# 9:1 ىلوط ل نارام هولا اذه هبغب النام عاني دليطس قفل

 ىخاتوضلا ب ع باراغب: 12. نازاغب. "11816: ْ :

 نئنجرهصلا. 0 ىتشرهملا 6١ مودأو م0351 تنشرهبم, 11316. 7710 ..لةءانأت ع ب م.املو

 ينادت 2 026أ !ةطمعال بهججرهش .؟ د 8. 20هدجضاتلا 13. : ١

 دابصلا, 51: ءماع .هلعسلاندج 085 ناعم 177 هع (. 2 6+ 35- 130 0

 ىنانديصل أ ىنالدِيِصل 08 [نامدسوانع طقم ةمرسقتتو أ 16 ءالاطلا ىتانكتملا

 6 ىنالدنصلاو 1ع ةطلانل1 81101 و 51 ط0 1 1506و, لعبا 4 نالكيص.. 20-

 معرب هزت ءأ 10عت. النطت 1و , ق4تانتط 0ع 6 زا1وحتصست ةمصتستس :ءاداتعة نس هدتعتسع

 مدويوانف 12عممغ ةدساتتت, هغ مموعدوماتسمم يسسص 06 هام ةللطم 1هعأ مئطتل ست عج 07186 م0-
 لا[ نص هزار طقعع ةملقز همئانسو طّلان 101 ةطااقعو ءةةقؤتع ةزتع لسط76 52158. ' لاه

 ىنالديصلا ©6 ىنالدنصلا , ةذد ماد. .ةلدابصلا ع4 +ةلدانصلا و: هرجو1/ 00ه: ةائمتظعقتع , 1اكع

 كعرص زم 1معواهعتت معستمم ا؟دلتادعر أ طاقصع همصق صقأات# 2 0وأأ ر تكاناتت 581031110 13

 همدقمتعمطأتو , .[عقااططن و10 1[1هعع ب عرباعسم ,؛ هجاضما , 0 فنزل عربا ءوأنو ءوأ, 54 ننال

 نندعوأتم ري ان06 1عائان ةمرعلل اذ ة112 هءاسص لب عه و بَ 46 2 همم ه1 سس معمم طتلعص

 هومز ؟ءارب متم ممهرمداتتا 0' 1[ععطقا. ذه”. ىوق م أهنأل و نأ ه2 ينمم ملمس نطرح ىنالدانصلا

 عووع هماسهأان» , ةةصواتع لعمل 8 عاءطوممطم" 1م ه3ؤم810 , هانئ ممن لدتصو

 - ةممسصمتل 5620 ىتالديدصلا هع 3 ةووع همرصرد اقلط 1: 6 ةاوانق , 116 0هةوا تام ط .

 م. 170. 4 1 منان ينوونع 36 :ئئاندتنملا ١+6 ئنانديصلا 1هعدانطم 7106 أان5

 لقيصلا, 8هآانق ©: ٌئلقيبصلا : هعمل 7مى62 هظووماتو 5دض'هطن: ةبسنلل اهرخآ ىف ايلا فحلي دقو

 اضيا و“ 6[ 8 وزعم 1ءاص ممرض 004113 ةلئوو :لقيضلا و 8110و  ىلقينصلا *00ؤام تع فيسلا .لقص ىلا

 هددص.# © مهزيغو عردلاو ةارملاو :فيسلاك . ةيديدخحلا ءايشالا :لاقص ىلا 20 + +

 ًىئ :رمببملا. س ةرميصلا. :ظاتومم 0.611, وميض بأ هلع معومنه .ةوئتمقلدوع لال عمنا 860زانأ الق,

 هوهرص.: مل لاقي ةرصبلا راينا ىم رهف نئلا بوسنم ايهدحأ نيعضوم ىلا ةخةيسنلا هذه

 انخيشو ناتسروخو للا" رايد قبب "هدلزبف"ةزميصلا . اماق:- هاا ىرق هده هيلع رميصلا
 هنبأ نلاس درجورب لهأ نم ممول ىلا اديح نب ديحا نب د 0 وبأ سيرلا

 «) 000. "ابحر بغو» 30) 1101103 هقأ ةق0 16 :هطاثأ هسسم 526



 مدسع 115

 8 نه انللقاو ناتسوخب ناتيرق تندوكو ةرهببص لاق بسنلا اذه نع. 2263016 0516101

 10 ةعتصأ 106 هى الط 11ةنئاعولم هك لوعانأوم كافات ةهماتل [0وناعنط». م. 6 عن 14, 0

 ءانونص ممم ةرييصلا ؟0عقغ ةوعدامم ةدن 3870و هم*ءعم , كلل. الاةنهاعصك. م. ارب. 1161 وع

 . ةوسعم مانأم , 1طدم'4-1:طتعاتسم ة؟ينع هع 3ةمد'هستانتل م1072 رميا , العن ةيرييصلا

 ووووقوعرو هانت هعماع ةوماعسأاتمع قطعت رم. عل* (ةرصق [توراعمط, رج. 55) دمص ةدلتك لنوع

 مطامويتنؤد“ ل لسع ونا ؟جعااتسم عودع ؟1ةطتع نأ 5901111115 و ]111112 12012611 0 مع 3

  ةماقتم معمععم هكوعوأ ؟ةرصفتسم 0 هتتمو هدفت ةعاتونلت ,  يدعضت تحصن 3وصت”سن ص ةرهيبض

 متملم 20011, م0060 ؛هستاأتار تأ لوس اظل 1ع. 660 عال. [100116 01011551123 ©3556. 05369391

 كاتم, ةاتقسص ؟2عئا6 دقن 3هزاداتم اتطانعمم هدوم. : قخ001ةمدعطأ6 5هزادأتتر نانا لوط 501

 011684 ميملا جتقو و ه1 10 ناتمعلقس هانم 1طمماا ١ ةتطتسحمب هدمتدوأتو هسقفتت م؟ةعطانتغ ر

 . ةايغ كتر عموو .عزطف ةءماعسلل.  الآاوصم , انك هطوعمووت 11952891 ةص ءامساألا بيذطقت و م. م :

 اهيضي نم سانلا نمو لاق مث ميملا حتفب شيطاب نبأ ككذ.

 ىنيصلا. طوسعم طثع هع 3مم هنو ىوع»معمع !نطعت , نغ عم ممعاأتو ةزجقت" عدت طز انك 20حتستق 5و

 همدصن اا ئؤ لطم همرجععولأ "هانم : ديبحب فرعي < ىنايشلا ىلع نب ليكم نب دييح وربيع وبأ

 اهيلا ىضومي ناك هنال وأ اهنم هلصا نال أنآ 'ىيصلا ىلا بسن هنأ ئنظوأ--  ئتنيصلا

 نيصلا ىلا لحرو رحبلا ىف رجاتي 7 ناكف ىنوك ىنيصلا فحسا نب ميعربا اماو ملعا هللأو
 ديلا يلص نبنلا نأ هنع هللا ىضر سنأ نع ةكتئاع ىبأ نع يوري قرشُنلا كال لَم ومو
 ىب ديحم نب ريكلا يعش نسحلا وْبأ انكيشو نيصلاب ولو ماعلا !وبلطا لاق ملسو ةيلع
 نم رفاس لق ناك هنال ىنيصلا هسفنل بتكي ناك ىسلدنالا ىراصنالا كعس نب لهس

 4# سلدنالا ىقرشب .ةنيدم ةيسنلب لعأ . نم ءوعو قرشملا دكالب ىصقا ىلا برغسلا دالب

 ةينيدو_ ىلا .بوسنما وهف © ىنيصلا ناهام نب .دبحا :نب :ىسحلا .ىلع وبا امأو ب اس

 قارعلاب فييلصلاو طساو. نيب ةنيدم ىعو :تيناوحلا, 26 ةينيص 8. تيناوكلا ةينيص
 3لعدأت 1705 هلة هن” ءاع و ]صم امك , عا ظطصلآم جم "قرع ا

 , ةمجعيلا داضلا_فخحب
 18: هدصتأأتا ةبكعيلا و (: 048626 دانضلا فرح باب.

 ه) 8ز+ 70اةو5ءو وعتاب ع 2 ةيسالا 56 12م دايقلا , 560 203615 م1001 ينابيشلا الا د

 ة) 004. ناك. ه) 000. طلع ةسرمرتسسع ةسكوتتأ ىيصلا»

 4 8 2 طمع دزنم لوعدأت 110561:127 أ: 126 خخ

 ) آالادأتك هدأ ةسمصم 9.
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 لاضلا. 01: 5دمم' دست 10هدفر زرع 2عمل). هلنانقم ب ةءومتات» هرج ةدصطستسمس هدصتاسلسسد , ه

 50] 1119 هدصتققانطتو © عياضلا معد مرمل26 26 نب دعس نب حيرذ نب ةئمق - ش ورمع

 زعيبض ىب كلام , تهادزادق 1:2 عصعم أنصت 0116:انع طلق 111:54: و 7. ة:. 106 «هتتقح «هوعموستستك

 طوعع عاما : تامذ سبهقلا ئرما م مورثأ نالب ةمي ب وررمصع لضد الوكامأ نبأ لاق

 اهب هتومو هضرأ ريغ ىف هعايضل ىنعي عياضصلا ©« وّرمع ىمسو اهب. ١

 ىبابضلا. - ثراحلا. ©. ثارجلا. س رماع نب بابض. ظاندسص طقمع ؟متظسع 5ونص. بابتصلا

 عوعدأ ر 5مل تمت عنوان طمععع هةجاكاتأ انج ة]ما10 .ءاتصق رى ا 20و10 ((00, 6671و 700 م2

 ؟نوانسم هدر هك ه 50هزانأتم 01182513 ؟10عاات“ عانت : 1[طصو'!-خيطنمت 607101101163, بس

 8 وات1 ان“ 3101101 521008٠ 000 0 80] 110  هدتقواتا2 . ىرايضلا ذه 10 مس

 جوذأ 06 ممصتس# م20م1710 يرابض (ركذ ابيف مسا وهو ةبسنلا هبشن ةظفللا هذه ب داضلا جدني

 بيبح نىبأ) , انته 46 ىرابضلا (دانضلا رسكت) و يدم 15ءم طدعع 6لءلا : ىم ىنطب 5 رابضو

 ةوناك نب ةيجح نب ىرابض اضيأ ميمت ىفو عوبرب نب ةبلعت نب كيبع نب رابصوفو ميبت

 ل ا
 ىعيضلا. بس سيف نب ةعيبض, 6626210 عاونط 5ع ةيسيناو هودنص.: نب :باكع ىب ةباعت بأ

 هلنجج ني محد يبا نستلا ىب يشف يف 'لاساعا نال 00 فاز زب ننس ال, لطم
 ةلحم اهب تناكو ةرصبلا معرتكا لون ناندع نب فعم نب رازن نب ةعيبر نب دسأ نبا
 مهيلا بسيد. . ةكمسعم نأ هزدمدمعوأ جااعصنطم ةعيبض , 8 5013110 2جع22017ةأناتت , 560 016 0010

 12 ععأ 5و و مع هةللعص 8117126 6ووعر بس راؤن» 6 رذين. ب  (ةهماأتأو لسم 5ةءويتعمأتق هع

 1طسصومن 1 - ةنطنسا 20011 ةدص عالق ةاناطأو ”([ا111022 10 ل 065106112 [ ان

 ىبنضلا. راجحلاب ةيرق. 40011 8هط. : خلا ماشلا' فيرط ىلع رخبلا لحاس نع.
 ئيئارضلا. 3 ميهلاجو» 113266 بشت 121015115 13 قدس 063106هنسع عا وط ةطدتم”1-ةنطنعو 8

 ءهوؤو 560 ه 8هز ناتو هيستوو ةادحأغ هةماادا1ة . لع ريرضلا 66 فيعضلا و, تقع مهتاقبل قوص. ةأ3-

111221 5601111217“. 

 ىرمضلا. بس ةرمض. الماك 16030110 ةرداتل ةةنطم 06ه10622 اقع 860 1 نوواطت سايل 04-

 4616 : هللا لوسر بحاص ىرمصلا ةيمأ ىب ورمع' طهر يمض نبا مق. بع اتانم اكبعلا 8

 يانموتتع 3ك مااتمم كانتا ا (ن., 560 م0566 محانأعلانصت ءوأ 125 فانم ديع. 11214, انا ةنزمة7عأ

 ؟. . ىؤطساعر 2/0 ه كداعتعاقءو ر هلع 11قءطم», رم 196.57
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 «) 004. ريع 6) 000. ىرابضوم»



 قريمضلا: 2 فيما ةيزقت ١ 8ةتط::: ةرامشلا ضزا ىلي امم فاشهد رخآ ىف ىصحوأ ةايرق.
 رومضالا ىلا. 1116 ةمصقع ةلمءوان1ة 71 مئاتتل ادعتد ةككتصلنغ ةوسنر نيس ةسصواتعتاع» ليعدأ :

 نيعر ىم عطب روبضالاو ةبسنلا هذه تءاج !ذك ىنيمصلاب زوبندالا ىلا اوبسن ةعايجو

 خلا قويمصلا نابزا نب ةبتع مهنم»

 ىنضلا. ١ 2. ىئيضلا) ١

 5 !ا باذيع. 0. بادبع. 2. ناذيغ. 560 65. 3ةهنأف 2708611” ءعو ]ط5

 ىمييضلا.  قوصاةدتت 000, قلو مييصلا.. تن مهف. 2. طتقلف ريف,

 ةلمهملا ءاطلا فرح,

 - 1. هدملاأت[ :ةلمعبلا. .(ن. 0186 ءاطلا فرح باني.

 ىنارباطلا. ب نارباط, هزم هاند قوص. أ كس 6طقلل» هلن 06 ةافسعر 1: 5. م. 8, هعمل زطت
 لعصص م. ةذأ ةعوتطتخمسمس كنس ةضاتع. , ءغ ةنسنلتاع ةرجتأ ةقطسلك م. حم أ ةجانل هدوم ذد 10عم

 مجمع كامسلم 4 ئناربطلا» 01001 016115 5ةطت.ر 6556 سوط ىشدلب ىدحأ , .«ورد طة

 ععاجأ مدعو ![دن0هأ1 , يندت 21 دصأ لا ءععمس ناقوت ؟هعءوجتر, 06 نده 7510. ذه نناقونلا. 8205-

 معدن لع طقع بسن 200311 5هرم : ةحيحصلا خبستلا ىكلو فلالا اهنع طقسيو ففخي دقو

 ىنارباطلا اهيلآا, 0110 طمع ةنطا ؟؟انأ 33 معجوزدأ ءاناتتت 18614 هع نك نانهع د12 36 ءوطانق

 20 ءهةرأ1.: 06 ىثاريطلا» 1

 ىقباطلا. 01, كون ةستت 1ههدق ةص 2011. ءلتأاتقم

 ىباراطلا. ب باراط. 40018 8هم.: ام ىلع فورحلا ثلاث انلاب بارات اراضب لها اهل لوقيو

 اتلاب اطلا نولدبي مهنأ مهناسل ىف ناف مهثداع ترج

 ىدتساطلا.  ؟كتيساط. ©. ىتبساط و نك 8.و أ ةسناثاو» قة

 ىرطاطلا. ل صضيبلا بايتلا. ة5دسص. مدوت5 هواتعدأغ 200360 سيباركلا , ع ينم 7ءوأتست 86م

 دعم هك. 18تأ. طءدننم. ةلط سابرك ءآ (2ءوءطتت 27د اعد طنط 88593. 6 ءانوص ذم
 ىسيباركلا»

 ىبلاطلا. ب بلاط ىبا ىلا. ة8هم.: ىئبلاطلا مهل لاقي ليقعو رفعجو ىلع دالوا نم ةعابج
 بيقنو ىنييبلاطلا <« لتاقم ىناهبضالا جرغلا ىبالو ةرتك مييفو بلاظ ىبا ىلا مسهباس ننال

 ىنييمشاهلا بيقنذ نبيسابعلا بيقنل لاقيو نييبلاطلا بيقن هل لاقي دادغيب نييولعلا»

 ه) 000. صملع لتقم. ظوأ سنس نييبلاطلا لتاقم اناملك ائطرلر ةاتحس دعسمءدأ ةط آطو (نطقلل. ه0, و
 ةادسعر 1. 1. مم ناز
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 دفع 009 عض

 ىتافلاطلا. به دوا دم) 01. ضيع ءاتقطص 110هدن]/ هم و1: هلئاته 77 ةماعمكءالتححه , 5 1 دس

 هن لومابأو ؟5عزؤ ةاتمسص 8طند ((ظهلل. ءل. ع ةاهسع و 1. 1. م. اا".  ىديصنفطت 760 , انآ

 طموأععر عا ةنصف ةماتعساو  ةممعلطتغر عن ماللا ىنوكسب. .((ةعاعراتمست م8 5هزرن 11 000

 صه ذم ىنابزركلا 086دصغ ناقلاطلا , ها هدصتفتم ةعاتعدلا ؟ةعئلع ةصلع . ةعرصات عوام , يسم

 همعمتسو , لتوءمفستصتق م5018 , ناسارخ ناقلاط 66 نيورق ناقلاط كنا ة016«طةأ٠

 ىرهاطلا. هوس: : دادغيبو نيفورعملا .داوقلا +دحا «.نيسحلا نب رهاط ىبلا ةيسنلا هلع
 نم ةريبك ةعامجو ىرهاطلا ميركلا اهل لاقب ىبرغلا بناجلاب ةلجدلا ىب اع ةريبك يجم :

 . ىرفاطلا ميرتكلا لغأ نمو رفاط .دالوأ»

 ىغئاطلا. ب افلاب. 0ئاا16غ ((. لح 2ع تنطع فئاطلا ظومع مءاءلا 5ةةهتص. : ىنثا ىلع ةنيدم ىقو

 نم 3 امل ذكم 06 دعب 20 هيلع هللا 8 0 زخكم نم 00

 بانك : اهو نم لو اياد اميلك ةمقالاو ءاملعلا نم ةخءامج اهب 1 ها 700
 ىناكياطلا. 0موهم,هغ ةوس.: فاقلاب اضيا ىناقياطلا اهل لاقيو. 05 يدهم زد ذه 201. 4

 رصماطتن1> 01. 11ه ومو. اطئاعطولأ لو ةط اةعاتن ؟0ءدلك 1ماظح هماخأو هوا هةعدص لامن آن ههص

 66ءمعمررطتعتمسحر 860 ةةوصم, أ“ اتطانتغ نوكس , ها ةطاناك جم ثلث طمطمطا ةيعؤم1هلعو

 . ةمسااتصت فوركلا رخآ ايلابو.

 يي ىت ىج 7 ءاطلا. 6, ئاطلا. 5و. ياطلا. 11516 ونام ل6 556 ل 07 هل ا: 1 م م قمنا

 قاض. 12 1م 6مانأ هع ممصتصتو مءاماتس ؟ةذصف نب 8طص (طمللم هل. ع  قلوسع 1.1 7 امل

 1ع ةوس'طستم تعععو0 ةءينعسأله : كيز نب 8 ددأ نب ةهياج همسأو ئط ىلا ةبسنلا هذه

 ناطق ,نبابرعي ني ابحشيب نم ا يخاوولا نالهك نب كنز نب بيرع' نب بحش ن 31

 مهل ريظن ال ةقاق ىط نم جرخ لقوا وذ نب مسن وي ةيفصتالرا نب ملك ىلا رباع نيا

 7 هرعش ىف مامث وباو هطفزو ههقف ىف ريصُت نب نوادو هدوج ىف متاح

 ه) ؟ادس ماع هالوعأ 1ظم (نطملا.. هل, 06 ةقافصسفو 1. 1. مي |

 6ة) ©6054: ط. 1 فز دمه ذمكتد :هءاتاتق ندا ةكدمع !هءاتمدعسب فدقحسسمفأ 4لثدلك 7ث لة ةماقأب , م.188

 ييمسوسمسست هفاةضادسب ةط ةيتوامتتع همدلسو لتموءقتأ , يحسب 41626 كيز .ىب ثددأ ويف ىظ امأو. 1طس (0طملا. ه4

 06 ةامصعو 1. 1. رم. !بب رب ءانتص 9035أ10 1هعلأو طققأ 100 ة1طأ لقا 1هوزاانت ددع نب ةمهلج وو ىلع

 015 ءاتمنص 1عتقاخ# , رمجمم 120606 2063107206 7621107هيثران هل 00: , ' هلو 107 انقاعصكملا ى ]جم 135

 0) 1126م 1م همستسم 1 31012 5ء116 ةهججانل 1طص (نطملا. ءا قطسلك 11. 11: هدهتاأاتاأاتخ:

 2) 0متخاتع 1: 1: 1طص طل ه) ©0001 رباتغ. 11هلعز 000 ئوباعلا»

 ركزت 1لمس اظمرع ليءاسسس هكعصأ 1طسص (نطقللم , ط1 ص, زل. الالستق همودطللا ةانهأ متاح 61 مام وبأ و .عانوتنتن انت



 مسسم 149 دس

 ىئءابطلا. قف ىئثابظلا»

 ىخاربطلا. + خاربط» 0 خاربطلا»

 ىناربطلا. لس 1. طمععع ءدهحاتأ 6أ 56مانءانق 111 انلئأئ91 603106عر هددتقدأق ”عءطأف : ةيربط لآ

 راج تفب َْى 0 [| ندرالاب ةنيدم. ب ((ةءاعمات»» 0ع ىناربطلا ©: ىربطلاو هغ ع تامدم

 ندع كتدوفستسع , ؟ءنطو ءوتأ آطص (نطهلل. هل. لع ةاهصعر 1. 1. م. )95 عا "ظ ١ 06 ةاتمعس

 لوعدان 20هععانغمم»ء]و , م. ا17. ظظدع وص, هديتاتاو لع ىنتاربطلا , ةءيدعستنو ةععععرع»ع !دطعأ :

 مذوغلا دي ىف ىو روغلا ةيحاني ندرالاب ةنيدم < ليقو ةيرق ىهو ةيربط ىلا ةيسنلا هذه

 لاقي سوط ئتقدلب ىدحاو 2 ايندلا بئاجاع نم وه .ىذلا اهمامح نلخدو ةليل اهب نب
 « ىنارباطلا ةحيحصلا ةبسنلاو ىناوبطلاب اهيلا نوبسنيو اهنع فلالا نوطقسيو نآرباطلا اهل

 . 8135 دنطز صوتا ةءونعصأتف , يبدع هتتعمع ههمصكمأمدت !ةعدم قفوطقلاتاتك تنس اعد 1ةطوعمكتف

 هرتورصعمب لعطعرع 10عصااتع ر أ م:ةعاعععو 72104 توصكتقع قع أه ةاتلتأ ف موق عضوم ليقو

 ليربج 4 اهبلق نيح ةيرقلا تعفو مث ماشلا' ىحاوت ىف ىعو ميلا ةيربط ةريحب ةيرحبلا طول
 رحبلا ىف الولت تراصف رصم ىلا ماشلا رحب نيب مالسلا هيلع.

 ى عربطلا قوص. طصفعع ءةرمتاماسسم هنالهعوأ كعمماتس 20515 ىكربطلا. 5 انة هع هم هجعع6-

 معمم 1[دطءغ: ىراصنالا ركب ابا ىضاقلا تعمس اهتيالوو لمأ ىو ناتسربط ىلا ةبسنلا هذه

 . ب ا سأقلا ىنعي اهب 7 نوبراكي اهلمأ نال .ناتسربت ىف امنا « لوقي نادغبب

 ربط اهيل ةبسنلاو. 16و نو 2 6ع ناتسربت ةعمطتأان, أ 8ءمو. ربت هوا 12 عدد 004

 معوط, ساف. ند , مدانعتو ةهاعز ءءانف , طمع ةءيدتاتتم : ةيربيط ىلا دحاو بسني دقو

 ىناربط اهيلا ةحيحصلا ةيسنلاو ايريط ماشلا. 15 60 هدؤادنك ممصعم مءا31. ىربطلا معم-

 وعموم ءعقعمااد#» 80 ماشلا ةيريط هوا ىربطلا ىمزراوخلا ركب وبأ , ةلءدد ناتت مقاتلو مهوؤ طصءت>0-

 يتلويسحسح 06 ذللتك 20دص. 000 ؟مم 24 دوأذ ةئاتسمأ, طسصع ؟هظو ؟ءانونا 46 ةلمسعر ذن 25: (01هل7:-

 وجدو 17 :0وهيد]زلعدأ 12612ه1:م7 وي , 1 1. م. 355 , هك. 18. ددنسم دصتتلأات5 06 ه0 ةعمدصتار ع ندتطادق ةمزةت6أ زاك

 زينك ةدتددو نابيلس وبأ , ةدص ةنصت ىفوكلا .يدوونع درتمءالماسمم ةاتتكدو , أ د هعظو ةقوكلا د205اناتتت 6556و

 ةوومدسماسس د50 هصصع 160, ةةءمسلست 21105 ةصصم 160. آه زدكومأعأع ل5 ماتشتك و ذه ممالك © 0126 دقف

 ووعمام عر 0111 نوصاةمداسمسس هرعضتسم ملتأ و مهداوم مهم ماماأتك ءدوصوتاتتو دع 0هلتمتأم 1

 ه] 000. ليق وأ

 ة) 05 6 طمع طدلطمو ةكطسلك م. "2. 1 نتاتقحو 11طءتدقتك ؟دلوم ههأق6 ةدهأ»

 0 01. ةسصمأتتم 0 ىناوباطلا.

 2) آب. 000. ءانفسص ءأآقعأ مهددا اياق. ء) 1)ءقوأ ص 000

 ركز دنع همس ءءأ ![ءودصلمس هوو ؟هععدم ذص 000. دصتساتق موطكمأءامتس و طفت 769612 503ةرجااتست 656 ن ودراجات.



 موانع ا ىرخربطلا. . نأ هموت نأ هطوتقس 2غ قوص طه6 ةانطزانض عأأ ىمرزاوضلا وكب ىناو

 كلذ ركذي وهو اعيبج --: ىلا بسنف 5 قتوراوخ 1 ال قم الا ١ قربط

 1 تنير 101م ان ضاتسرطلا 211160 ا 5 ا 00 1 "ل

 1. 1. م. ك1. 560 طعومع طقعع جه ةونط'ةطتو طتعصته"ةأاه ,  طعونع 2118: !ظمصتمتف ىرابطلا

 ةهرلومر ملستانات 8 ظطسأو ىرق نم ةيربطو 0ع نيد 110. لوعانان 1105671 ة"ءأع و لن. نك

 ىرخربطلا. ا ركل 26 طمع وتعم هءاعطوتممم لدصت ؟ةنطو لتعتسفانق ا 20 ىَرْبطلا. اذا

 عون 06 هم هك. [[دصهلعع» , كرموو. (نهنغ. وم 125 , لع ةوعوإ, 017. كم. 1.111. م.260, 201 ,

 «غ ةصمسستم آطص (اطقلا. ه0. ع ة1هصعو 1. 1. م. ناك. ع رعاشلا. 2. طبها6 رهاطلا.

 نيك مبطلا. الآزممد“ طمععع ءهدرتاسلادصم ؟0عاطاتق تلق ءأا ىيننأ ؟ةسوتمتس طمزاناتت عوزوسقتأر,

 50هزان110 هعصتتت» 200152 , وناناننم 2866 ةبسن لو22 122610207عأاتا 3 5810: ةلتنم أ ةهزع هد

 صانءءادت : كربط ةعلف بسني هيلاو كربط هل لاقي ىرلاب عضوم ىلا ةيسنلا هذه. 0,

 ةبعع, 6مم. ةرداتل آنو1عصطء و م.

 ىسبطلا. 8دص.: ىف ىلع اهنم تجرخ !ذإ ةيرب ىف ةدلاب ىقو سبط ىلا ةبسنلا هذه

 نامركو ناهبصأو روباسين ندب ىو ةدربلا بوكر نم دب ال تدصقو كي.كلس امهنم بوص

 ناسبط 5 2 3 هذع الإ يل ىف كيحتنف

 اثيدحو ابيدق ىيثدحيلا ىم ةعايج. 05. ةطساك م. عت هأ ةوعاسأن 11050117 ,
 رص. ؟ة*, 1طن (نطقلا. هل. 0ع ةاقسعو 1. 1. م. هأث

 ىنبطلا. 186 ةهترراتمرمع طقوم 0962926 ةدصص.: ةطوقنملا ابلا مضو ةمومضملا اطلاب ةبسنلا هذه

 ظوفحملا وهو نونلا فيفخاتو ابلا نوكسب ليقو ةددشملا نونلا رسكو ةطقنب اهنحت نسم

 نبطلا ىلا. ظوساو ةصقعو ادهعع 20011: دبع هركذ !ذكحع :ةففخم ابلا ةنكاس ةنيط ليقو

 ديعس نب ىنغلا. 1هررصو خنبط ةص0عمتاذت» ءاتذحص ةرات4 قطا م. از"5, ندن ؛ةصعم لع م0

 طبصأتةطمل] 5جانمطع 1ةععغب 860 طمص لسطتأام ويدنس 5هزدنندم طقع مهام !طصسم'ا-خاطنعت

 «مر:ععاتمصعطت ة6ءانااتق هز[. < برغلاب. 56هآانق 1. برغملاب. - 186016, نأ مدمن 00عءاتأ

 طوعع 5وسص'ةصنن مطور صمم كاولتف ةصاع»م 03118 : بازلاو باولا ضرأ نم برغملاب ةدلب ىهو

 برغملا دالب ةودع ىفو مهن ةطاللاب 1. 7000 ٠

 ىريبطلا. هس ةريبط» 1 روبط,

 «) 000. نايس.



 هس ا

 فواح طلاز: بي اضرب هوسب يخل" ىيط» نما [0) ةيزوضطلا .اهل لاقي :ناريك اهيف :لسعي.
 ملا تلق. 2ءءاتمعأا طقعع 0طوءع292130 ةلصع لسطنم 20 ةبسن ههطئاتووردت ءودحتس , نبت صمستسع

 ىواحكطلا ةمولومتات ادعم , ءلانكوانع م0816 5انطت ىدزالا كيكحم ىب دبحإا رفعج وبأ

 ' ىفذحلا هيقغلا ىواحطلا , هبزانك متاعسصم هقعصتصأا ةطصس (نطقلا. هل. لع ةلفسعو 1. 1. م. 9

 <« ةطسلك. لمعلا. , 1. 11. م. 0. ةوصا”فست ءانذص رمانععو ةلثمو تعمد معصم هغ , «ملعسص

 حجمستا6 ؟ءاقأز50 «معمت[0ق. 281 نمعو 10عمو دممصتط]3 :اكط ةذط ىعورمأم ةصقعصتنقر 015قطلاتق ><

 لوما 310674 هت*ءإع , م. ؟ةك* : يدوع 76مم 3 5هزاننتم ةنوصتق ءماوع ه ءاتوسك ذطق لتوانصعستانع

 ةممعااهانهدصع: نيتومشالا احط ة. نينومشالاب ةنيدبلا احط. ْ

 ىناتسراخطلا. ل اطلاأ محتفب.. 5نسصأ ءاتحصت وينبت ةهتطوصغ اطلا مضبو 7. ه. ةطط (طة116 ©.

 2 06 ةقلوصعر 1. 1. م. 3, عا طعصع ةنهتماتمسصعم ةطاتاكو رص, ثار ءاتنحص آءمطقطو ةةطستأ , 54

 . 2196و هراصماع و نانا ةورص'هطلات5 أ .50هزسأتتد ءهمطقمأا#عطغ , طقوتا 50216 5121656 63

 1طصوم' 1 - خخ طتوت كمر ععاتمددعسلم طلع 2 0110]50 ودع >ءععاوعاقس تانك 10103138

 ىذورخاطلا: ب ةيحاعمو. 0هناأتأ 2. |

 ىشخاطلا. - شخط. 5ونص. : مكنت اهل لاقي نيخاسرف ىلع ورم ىرف نم ةيرق ىفشو. آه

 2 5مع هقمتطلت 2001 : خلا رصم لجأ نم لجر مسأ ىشخطو.

 ىشنب ارطلا. 0. ىشينارطلا ع طمع شيئارط. ةنسناناعم كطساك.و رت. 19 , !ءوتاس# سينارطو 0

 بنانم ء01108عو ذ> 2012 ©021عانن[ سنبأرط. قنوت وأن“ انطق 276770: , 7 ءاعالاتط

2074677 

 ىزارطلا. - ىئز.' ©. ىلولا. س دالي. ةظاتدتس 0.8. 66 ةطانلط م. مايو هع ةمانهطو, لبو
 8ع0 5و0. 011616 رغش.

 ىذاباخرطلا. - ناجرجب. 8هس.: ملعأ هللاو ناجرج ىرق نم ةيرق اهنا ىنظو.
 ىسوسرطلا. - سوست. 04. ةطناكو م. 8عر هع ةطص 0طقلل. هل. لع ةاوصعو 15. 1. وم "ا

 رط. همك و يتتطاتم 10ءل5 هدصصتطاتق ءدلعمج ؟”هلتغتع طسزانم همصتستو 5هكرواتم, << مورلا ةيحانيو

 85ه. ماشلاب رغثلا الب نم. 0136 ةءيناددسكس#ع لتوته هدتطت متوه هدصغر ونينهع طنع لعوعمت»

 طوعمعسأاتع: نب نسحكلا ىلع ابا تعمس ام ىلع نولوقي اوناكو :لثملا  اهديعب بوضي ناك

 4ك جيواوتلا ةتالث مالسالا < ةنيز نولوقي خياشملا ناك لوقي ظفاكلا ىقشمدلا ريزولا دوعسم

 ةيحولاو سانلا ةرثكل روصنملا عماجاب ةعبجلا مويو نيتكيورت لك نيب اعبس نونوطي مهناق ةكمب
 ةريثكلا ةحلسالاب نوجرخبو نونيؤقي اهلهاو رغث اهنال سوسرطب ديعلا مويو ناوسالا [7] بصنو

 ه) طاسرع, دعااتك 2 يزود [.ةهرنعأ5 200عه٠035

 ةز ال14. ةدعر و 017. كمر 1.1. مم.



 ه- اة يبيبص

 اذه ناك دقو مهلاتق ىف نوبغري الف رافكلا ىلا: ربخلا لصيل ناسكلا ليخلاو ةحيلبلا

 ةعابج الا نولصي ال روصنملا عماجابو منرفلا ىحيا ىف كلبلا !ذعه راص ةعاسلاو انمابا لبق

 نورواجملا لقو سافلا فخ نكلو تعمس ام ىلع اهلاح ىلع تيقد ةكم جدوأرثو ةريسي

 ليدانقلاو عومشلا 220110 1 ١ 16 / كو

 نسوط درطلا 61 201 سوطرط» هزع 5ععام ©(, ءأ 5ةطنم 5 0 ءاتنط 4. ءأ بأ ا

 ةئيدم 12. "هعاع ةصقعتأ ماشلاب , ءهمدقواععصأع .ى5وص'ةستم ر 1لعصوانم ذه 0 205ه صانتسم وأ

 زرراع» !صعوف.  (ةعاعمنسس همت ةايعامكأوأعم طعواعأ 6ءعمعمتمطتعتر ه 135. 777 هز يو 1

 201 رم هكامأتر همصقضسمهأ 3و. ةءعلطعص كد ع3وع ةنكاسلا !رلاب. بس ةشوطرط» 5 صتط ءحعأ نصح

 هوأ ةعءاتص لمص 5١ نبيتةمومضملا نيتاطلاب (ءمدطضسمهسأاع ةطسلط م. ادن)و الأ _ طمالت هس

 012ز1111“ 7074

 ىقرطلا. لس قرط. 8268 وأ ةأتودس ةص ((. أ 2., 560 ءءاع وع طقطومع ءهدقغسمقأ 5ةصر ش يابن طوع
 01م : نيرشع ىلع ناهبصأ نم ةدبلب لقم ةرببك ةيرق .ىفو قوبط ىلا ةيسنلا ٠ هذم

 اهنم اًكسرف.

 ىحاورطلا. 58ه. ىخاورطلا. 1ص ة61514: ىفو ارلا نوكسو اهكتفي ليقو مك اطلا مضي
 مشارف ةعبرأ ىلع أر !راضتب ىرغ نم ةيرق ىهو ىخاورط ىلا ةبسنلا هذه ةطوقنملا الا اهرخآ)

 ىخارط اهل ىرولوقي مهنم ماوعلا اراب لعأو :اهنم. 61355 50ز اننا ةمءانأاق نأ [طصم'12

 قماطتلا 0011 ععانوز عام

 ىثينيرطلا. سس ثينيرط. 58102. رهةرن ةيمجعلاب اهل لاقي. (3ءاعراننط ©. 1طن 01مل 54 4

 هاوطع ور 1. 1. 2. "د, ل :

 ىغي هرطلا». (ةصاانا دس لع ىغيرطلا ةردنل ةدصص, طم 1ءعلأات# عا قاطع كدتطتم هط ا 17

 ج00 بسب وأ يا قوس ةستت 6 ىقيرطلا ةصاووتدس لوف هضترموت 1 مروا ةيمصعمتو. 7
5 

 ىنايرطلا. د ىغايرطلا» : ا

 ساسطلا. 00 00 .11ةلعر نأ ةرجمةعأ نتهونع عع ةةصتم 4 يللا نأ 6 رس ءل ذاق

 ةرمزجه 621.210 102026 ساسطلا , هس. 00261: انضيأ سطلا هل لييقو»

 ىماغطلا. 8و.  ىاغظلا , هن مممع ىاغط مه اماغط و انس ءاندسص ةص 1[ عواد دانس ع" ةطت مدع

 سمح معتم[ م. 112 مع 50زانأتت ةهدتمأنو 1طسم'1- ةاطتعت نمرمءعاتمطأ لعام 10 عاق.
١ 

 لافطلا. 35 لاقللا. هعمل ءاروس ((,, 2. عا 5ونص. ه1 عضابصأ لفطلا و ءأ قو قست لمس 0-5 هلل[:

 دنع ىوشي هنال قاونلا هيلع نوكي ليكون ىذلا نيحلاو داوسلا لقطلا ”ةعغللا ليصا ىعفو

 لافطلا هعيبي ىذلل رصم رايد ىف نولوقيو وسيف لكالا. 11806 ننس اهتديت 36 1

 ؟هرصو لغط روتع لمطتاوع مواعوأم. ١ (ةعاورنسم 06 طوع 760 هك د ىنيطلا» : "0 1 “ا
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 ىنعلطلا. مس هللا كيبع نب :ةكلطن اا دعنا 0161 ا 278594, 12 ءاسشمأالا ب انامل ,

 177 كو | ؟ ميرا ْ 8110 : 8 ع 041*2121 1 71م1

 ئفلطلا» 1036 نجا ءواتودتو ةزحانل 5 ج20. - 18613128 عقار تح اقلط , 0 اقلب“ : دسار لاب.

 )0 .ةرعاولاب: هم معماع 2. 1 [همأ'رو1086' ءهمرمخفةملقأ 5ةزانكلا عوز هوا ةظت لع ظاتزاته دم»

 ططاطلو 01 ع1, 00 ميقربأ نب اللا كيغ كيك سبأ ينك طهدفتم6 0 5

 51“ عتق 6و6 0 0 لع مد ناجح كرو. ْ

 ىلطلا. هه لطع 2 ىلط. 316, 0 ملدلا قاقماب ةانوم د 'آ ١

 ليج 2 1 0 هيلا 4 50] انانانكب هنصع لمطأو همم جوع خسبمط و 141 هالو ماسأ ٠ انموتنع ©, أ 10 /
 ةوفادمفلك البال 5ةيصنهستم , انت ممم ةسيمت . 4 خسيمط م4 ةطاص رسوم ر ةعاتطا . 006أ.

 ىذخينطلا. سا !1لينط.: ١ هقول,  ىكينظ» 1ص لوعبأا1 11 0و ء]ءادبء/لو ١ 0. اكوور ةعااطاتملان ةقينط ,
 دوى

 560 ةمفاطعأ 1؟تماعصك ذم ةدقم ه1: ءاقحسم قلنا !ةينطو ااادطو 61 ئةتيط ةدوءدتعت.

 ( رقمي. 40036 5ةطن اسنهيلا نم 1, .لةعاتأانقو 1

 ىكنذطلا. | ةانط 85هانو 2 هانت ءأ بريتا و 0 0 0 لدطت و

 برغملا 5 4 ئعو همزة[ 00 1

 ىرنطلا. | خلا 011 0 نع مط 11312 06 0 04 4 اما كلا زو ولا

 د 3 دي بهذ تم طقو ؟6ءدطقو :. ةيسنلا ١ عراش اهل, لاقي_ةعاسلا تبرخ فباط ةاكحم دادغبتو
 ىرزنط اهيلا. .. 5 ءاندصت لوعادلا 7 طب ذو انطذ سم في 1

 . نيو كاب ظ :
 ىقيباوطلا. - ىفو. 0. وهو. - رابكلا رجالا. , ل41 ل ا نحكاص ىف شرفي. ينل

 ىسيواوطلا,. ب ىراضيبب.٠ 40016 8دص.: ةيناثلا ةلجرملا ىفو اهنم خيسارف ةينامق ىلع

 «٠ اراضي ىم كنقرمس ىلا  «جوتثلل ةفورعم». 04. ممم  ةطباك م. يجوب انت .ةعةط16 نسيواوطلا

 ىبوطلا. ان ىرق ةدع. 8 دسست 62210 تاسع 14 ذه 1036/14 67"ءلعمو 0. ْ

 ىراخر اخروطلا. دج, 0سنااتا 0. ظ

 ةروصع 4 5و ىنسوطلا و ©( ذم انامموصتمت ةهسصعع أه + يدل 0 اهرخأآ ىقو

 نونلاوب 1ع طمع ه0 نعم هرتوتسعانم طقطعلع هلأ ؟لداتتمط تانآ 006ه نب نارمع صفح وبأ

 ىنسوطلا ناوضرو نس اذن 0 سصتطت ةعوالتا, (000 ذه 770507176 /غ0أو 2.11

 1ءعتاتت : نارمع نب ناوضرإ صفح .ابأ اههلا بسنو لعس يببأ نع اراضب يرق. نسم سوطو

 خلا ىسوطلا. . 1116. صنسصتو نأ هوصقصمسمسا ءاتقتس 8 هرج تأميم وصانع 3ع مأو"عمت 56د

 وينسسأسم , ..ة1لعمم ١ وزو عنهم 106100781, ةونوب كانه [ا1319 21910318 نأرمع .6أب نأوضرب ةانظأ
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 00 لل ا

 (موطفممدألو. 860 نانادصت 50هزنانانق ؟ةقئؤلل هده كةمداو و ةوسنلعسم هامل ةعلصماو طفف ةصطو

 1طدم'1- خخطتسا ءهممسععاتمسعمم ةععاتنمو ءووع. 000100 ءمصتعسمسوغ ةطساأ , رت ؟0) تطأ طقعع

 1«عاصسق : .؛اراخب. ارق) ىم ةيرق اضيا :سوطو..بابللا نئف .لاقو.: .. ةلنسع هربمدعوغو ءاتدص 13-

 .ءانابطم .!ةطعبصص بابللا طمصحتسع ةدصت'هسنخ هلأهقدع. (1,, ,01>2ءووسم عمون 120ةأ'هر ؟ 000 3١

 مرنم طستع ءهماغب]م 30هزهاتدق اةصواتقمم 1ع ةاتع: 200غ, ماابكطاتم  ةسقوسم جا"هعاطعات 0طقءان-

 مواتمصتطسو. 1[ مداسمم ينتلعمسس طمصعم لسحر طعوتتع ءةراطناابس لع ىسوطلا .ةررانل

 مدس, 0ءعوزلععدس , همعونع 11 نمح 5ونص همتت 10عبصح 26ع]معااتص ءيوع هلط 1طصم:1-ةغاظتسم ر انا

 .ةزدرمدعمأ عاتق ينهع ةطساك ر 2. دز, 06 سوط ة:جللأ , ةامع1م1846 ائطاتا بابللا.. 0104 ْ

 1ع 50ز ناتانمت سمر عملا نأ طبقع 1ههدسم ةأه مة عامم أ, ع ةأ م6 ص قده ءما1ةصق ظانزاد

 خبسن و 2 عام ع ((801هدوص162 016217318 عأ, مااططاتات 126121101601 12661عأ , ]210 12ةائ5 1226 1216[.

 لنسخ ذص م0 هموجلا 5هزدأتاق , نان نوط ؟ةاعوجلا ةئيدعم , عتق ينو متءاتسو ققصقم ةعلصلا

 كيسادباو 7360131115 ,أ 2+ و روك و ©[ 1طصد طقال, هل. لع قامصعو 1: ظ. مم ثوب ص دلك زلاتان

 ىلازغلا و يدع ءاتدصح طوع 10و ا طبعتت و81 50]ا0أ1108 و صتشالق ةهصطاوبم خيجاتن. و64 هدمت

 , تاموعاسرب 401, انأ هع !معزقب ![ع0ن02115 ةرجمدعءعأغر لسدق نعطعو ءأغ نلاعع هدزللع هما! مه 503.

 1هرصستاو طغعصعل1ءعمل1 هللا كيمو نأ ةماعقأ 1816 هموم خم !تطلأتق 71 عم هصت 2

 هرسئاأت , .ءالوصيب طلع ذص 0. هغ 2, عقد. 2هداععممم انصح هع 0. ها 2. دئلتن همصقاقأرب !عءاتم“

 دعج ءاطلا حشفبو نكاد وع (ةحامصلمسج , 860 دتطتل ةطكعمأ نانو آظققع 6م "1151ه

 جدمووزطم , 7726165 0 010 قات ال 2010 ط 20 ون اهدءااتل 6]505نأو, ل 0ةعأ[وع

 سس قوص" ةنتت , ص ءهقرصتأ. 6 ىسوطلا ضعف لغة وةفادتطل تانزدم" مسأ 1150 6ضح ناعم

 جاوانع 186 خبسن 561114 هج 1106ع هعمأع 710 عاأانم ع3وع ةماعلا طومان ةاقل 08610 اناطق

 ئلجبلا ريرج 0 دلال نب ىسوط د ككتلا ةذهو:'

 ئنولوطلا. ب نولوطا ىب ةيحا ىلا. 8 ةهدط, رصم ريما نولوط ىلا: 560 .ياتانصت 1236

 رنصم ع1 معاند ةعوؤماخ طم ةدعسأأر ' ماثاه ؟ءسطق نب ديحأ 2016 1ةداسصه ةدعغنلتقدع.. 1 هر

 لم ءللن5 1947020 عد 6ع هعرقما وتقطبق 8ص ةطتعتو ءمصعتسسمتتا (ناهت 1[ مولع د معو

 711:54. 014. , ةهنصاتم 1825 آرانتعلتات 138181 0اناتقح 0310+ 0

 ىفنب اوطلا ب نونا 5ةسد”ةستدست تيوط 66 طيوط لتر ةمدوم [ةصقانصم 6856 هزاسلعسج مهمل

 مع مانهمعق, ' ظلعأا ةنتاعنط تب وط 6556 0 زاؤملا تيوط نب نيحم نب هللا 00 لجأ

 ةامرلا لحتا نم ىتيوطلاو © 00 61 ىطيوطلا انكانال 6356 ؟زطانال و ةانث طمس

 ةلمرلا لحما نم ىطيوطلا ىلمولا طيوط نب رصن نب نيكم نب هللا قابغ لضتقلا وبا:

 لوم ”ةانط 0 ةطح 11112 7 عالقزأ ءاناتال ءقوأر 51 ؟ةهصاطتطم [6طعهأال1“و 0 66 ©[ بنك

 تلف هةاط ءوو8ه, 61 رصت 6 هن 00من 101016 10: ناطقأ ا ةعع103388. 580] نا جاناعمت هز

 لاتطزو 1 طمم'1- ةاظطنتعل وردم نا1ووعتمط 356عسئابق وار د 8ءوينتااتع ةزضاتل  ةوض. .ءةزتا(ناايطصح 6



 منش 155 دل

 لب وظل أر جه 8هزانات6 ةصتاقماتست , ناتنممعأ 0 تافصلا معقم عدلسمت, 1. . 8801 6عودص عده

 .وموداغؤ را 6 5. 1كهمممت ليوطلا فم ةعقمفل 2 هور وءلق مم0ءعمتامأع مادمت  عققعو 0ع

 هيمسوماسمم دعت , هانت هدصعم ىرصبلا ليوطلا ىيبح ىبأ نب ديبح ةديبع ىبأ (هطنن
 ةسدم 143)ب 06 نم اطقم اوما دن ندييح ىمسف نيديلا نّيوط ةماقلا ريصق ناك دببح

 م0 00 ليرلا مل ذيع امنا. دمام اهلا يوك تن نسي "ليلا
 ىنارهطلا. 01. 6/:316861ظ عيار حو نكرم

 ئناهيطلا. كتلي تالا لاك ا نب ميعاربأ 2 (0 كان 10. 82 طقطقطت ةد

 '  طافحكلا تاقبظ , 01.7, 55 42) و 11161 85 ىروباسيبلا ىنامهطلا هيومح نب نبكم ركب وبأ

 (هطاناأ هصصم 313), كم يدم 113 8ةصت.: ميعهاربأ تيدح هعمجال ىناميطلا -ل لبق اهناو

 ناميط نسب“ ١ء :

 ىوهطلا 110م فون ةرداتك ةونطم مومممعوست ء0م110ءوغسم عقل ةد[6* ىسوطلا ها ىنولوطلا

 معمل طمع ذط (001ءأو طق عأسع لابو 1وعم ؟سل1 عوام اذ كنا ى). هعسطعمسلت ؟ةلتمسمق طلع

 مدعم 072635 202 م2024 100غ 3دبص,ر, نانت 286 01161 ىوهط لاقيف اهلأ نكس دقو

 ثاغل..ثالث .ىويَط اهلا ناكسأ عم اطلا صتفت لقوا - 856يمتسإل» ةناعس 00986 ىنامبيطما

 ةردانل وص هةمتاناو ع سالطلا 6غ نايطلا 3: 5ةزانان0 ' هرصتقنو.'  ةطص معلما 06636 ءكع

 ١ ماتممكتم ور ةذص دلكعمم ةصامع ةلثف طقفع 1ءعوسصتت# : نب تلاط ئبأ نب رفعج بقل ةيلكلا هذه

 كدي عطق امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي هل لاق'ةنع هللا 'ئضر' رايطلاا بلطملا دبع

 "لك اهب زيظي' ناحآتبلااهلل اليدين" قلاغت "هللا 'هلؤبأ "نقل 'ُهيَدْضعِب ءاوذلا للخاو ةتوم منه

 رابيطلا ىمسف ةنجلا. 01. الاوومجلا عل. 7؟ةماعصأم , 0, 11,

 ىسلابطلا. ب اطلا. 022111115 (, سس 209+ نايطلا ةءوستأتم ةرجانل قوصت. هةزثأ. بيطلا , 3

551110 501110 

 ىبيطلا. ل ةبيط, 0. خبيبط. 11316. ةدصص'فمت طاتصع ؟1انصن 7081 : ناميلس ىب ىسيع ةبيطوبا

 (هطأتاأ ةصصم 158). | بيطلا. وطن بيط. 5604 ةطساكو م. هر هع ةمطقطو بيطلا و

 « هلع آكطص (ناطهلا. ه0. لع ةاهصعر 1. 1.1. "1: , كوعنانف ذه 21086)/ه#ءلغو , ني انارم 5031

 زاوعألا ذم 000. (. ةمواتسسم فس انصعو ءاتوسس .ءةتمافاانع 66 ريصمللاو 0118 010 ةئطز

 م1116 !ةطصقتضانق طم 28561101,

 ىناريطلا. 80٠ ىأريطلا , اانسن ءاتقطم 2 116م ةصسسم ياتسءم وات مدع هنالعمج ممعدأتمدعسد 22 عنأ

 آناهرنتوع نوف, ل اريط. (. ناريط»

 ىربطلا. ب ةيطلا, هون. ةريط. 05 و 2. !امم ل ةيرق» 89:3. ةعيض»
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 ىنوغيسيطلا . 716 ءق عت رنمووزأ ءاندسي 204 هعانوسم  سنادملا و: ع يده :ةطاقااع ردم | اًهيساو

 خوفسيط ,ةيسرافلاب,. ؛ ظلوا  ةريتمم 50006 ؟ءاععبمج, (((ءوةوطمس.... 57 76 2701 ةانق

 13ععغ 8و2.
 ىروفيطلا.. - دج روغيط ىلا" 4006 هَ ةدسب؟ نادقيب عضوم روفيط يح د يلاع 0 3 5 1 1 1

 ىناب اروفيطلا. (ب1.,' ل 2 عانأبا لق هدو 1 2 111 0( ل

 ىنيطلا. بس برغلاب عنضوم كل 115 ةدصنر وكنت هط طمع 10عم ديوصعسب عاهل. مععاعمع ءعاتوع؟

 ئنيطلا روصنم نب ىلع نسحلا وبا. 564 لع طمع ذوو دذعو اجيلنا لدعدابف ذه 21هدنأ»

 عم" ء]يم , 0. ,١11 هدو 4[ان96 0 15ا همدكصسمعسأ ةدزدأتت 200: ةسعايااتتمم 0261 صسص طن

 كيل الالات مد ةطقم 206م ءوأ : لج نيطلا ىبأ ىلاوع ١ ا

 ةمجعملا اظلا فرح

 0. ء[ 8. هطنئالسسصأ :لكفنلا ,- و60: معم#» مهوعصتا اف تاب.

 00 رهاظلا. ع نواد. ةاةطتفشت ىناهيدصالا ىلع نب تي نأ 50621 35ص, , 06 ننم ؟دعو كك

 كرمز م1011 ةيداقنوا.: ه0 ئدووادلا ٠ نوما ةمنسصح ممستسع "ءاولتاو- عيعاظلا رمت ةققااتلم

 هنايضامم ةيرعالا ءاهقفلا ور وو: عاتوس : ىلاو رهاطلا ةفيلخلا ىلا نوبسني : نويرهاظلا .ءارمالا

 نيدلا قكر ناطلسلا ىلاو بباح بحاص رهاظلاو .هأ 0 هع 2طقطمطنت اموالاوب 259 32

 ب 1, آلآ كر قو اة 11ندمونس متل كمون 7. 66 ٍ 1 ب

 تاهل 11 ببردتاسلبس , 000 ةردان0 . 5وطت. 1 00010 ةطمال هياتم ه0 لئ16-

 - طم عاجأ تلق . ©5أ٠

 ىرغطلا. طونعم طقم هعععممءتنع ماقععأ ع 3ود'ةطتم: نم ف وشو رفظ ئلا 5 هذه

 ىفو 5 - - بعك رفط مضاو سوالا نب كلام نب رمع .نب جرزخلا نب بعك وتو راصنالا

 ريمح نم نطب ركظ 'نأ ليقو تا ةيلس نب قير نع ترسل ني رقظ وميض ا
 نب وفط وه ريمح نم نادب رفطو ,ىرفظلا نارمع نب .ىناعم لاق» سنوي. نب ديعبس وبا دلآق
 5 ,نوبسنني دادغبب ةعايعم دنع * يسنالم قمنا مدقق ,نصيحج لعل ف ىناعبلاوب ةيدواسعسد

 ةفورعيلا .لاجملا -ىدجا : :يرفظلاب اهل :لاقي اهيفرشب : خلكم. ْ

 نولثلا 1 0 ةرانل 5320. أ [طوم'!- حاطن كن لال كف

 وعم وع 86

١ 

 | 8 101 ١ 10 5 : بم أ كتلبجم ذأ
 0( 00 ' تايكو“ ا : 5 : ل

 : ١



 ميس 157 ابيب

 0000 ط..سقإو ىريهظلا»ب ..
 ىقيطظلا, بسس ذقيظو , 0 ةقيض, تح  باذيع. )0 باديع#

 ةلمهملا .نيعلا فرح

 0, ممهعستأ الع باب , مل, ةعؤدع هع 8, هدصتأاتا ةلميملا.

 ىدباعلا. 00 0 210 8 قمئااتلسمت 4ع ىباعلا ,“ نأ مانموو ولعل ه0عممستسمأل ةدصق

 ' مهكقزو مهتدابح ةرتكل. 7 ©0100 720 جاد 20 ىدباعلا ةهنتظأأ 5ةطت» ىلا ةبسنلا هذه

 موزخام نب ورمع .نب دكباع , 165 نإ ع[ هرصنأ1هغ طمددعا هللا _كبع 68 750 ر دله 50 ورسهسع»

 نام ودع سدهاعر دق ءأ موو مموغ ةءيلطأ[ : نب. كباع .ىب هتيسيملا نب هللا كبع مهنم

 2. ىدباعلا ىشرقلا موزرخم نب ورمع نب هللا كبعر' عا صو ورمع ةهتطأا ريع 1500 طمع كاوصلو

 ظ هع ههمااداو 06 ىذتاعلا. : :ال[هدعأ هيبكعتس ةص ءدرتأم 6 نيدو طاتصع 010أ235:! هنأ تثجحعلاو

 عانت نأ ةعضوم ئف ةركذن ىذئاعلاو ءاقركرل ىدباعلاف' ذئثاعو كباع مرح ىف عمتجا دق

 ىلاعن هللا“ 0 نتطاتو ؟عنطأق 60 000 000 111 ةأأم 57 ىذتاعلا : : نسم مسهسق

 نباح ىنب نا .انيكذ ىذلا موزخم نْب رمح ىخا ةرقلا ةطيقن نب موزكم نب نآرمع كلو

 لادلاب دباع وهف مووضم نب رمع. دلو نم ناك نم لك راكب نب ريبزلا لامق هدالوأ نم

 : خيجعملا لاذلاب ذئثاع ويف :ناربع دلو_ نم ناك نمو ةلميملا. ب (ةءاوحيس طاع ءةتاستم

 هع قدسنا 2003: ممف#؛ بقل جباعلا .ىلاو

 ىرباعلا» دس سوش 6. 20014 معو ٠ 3 مالسلا هيلع. ب 208: رباع لدد» هلل هاد ممتسانو 76عام هدطتو

 ةال113 631 علاش نبأ. 710.9. 6. همت ىتاطحتقلا, - 11016 دوام 50111113 هددت[ ن1نصد ةصانل

 قود. 560156115 1 ىسياعلا , ينم( ةصاععماتست 28016ممصتعتتو ةتقعالانأ»

 نجاعلا. ب اعلا. . 4041 :5همج,: ليغلا .مظع نيم لمعي ام, وهو

 نءاداعلا. 0. ىتاداعلا: ب ةاداع, : ظانحس 0., 2. ءا ةدصب داداع»
 ىداعلا, بس ةليجابلا ىمن 24006 هز 8ةطت. : ناليع سيف نمو , 6 همذلعم ةصاعوتتنتت ا لع ئداعلا

 ةةردتانا نص عع ىوصتثمطتو لم 8عوز], ءلئاسمما حق ءيمتساس" قررنا 5و. 2 30زانأتم هدتنكذو

 ءومتأادلو لع ضراعلا 6 مراعلا» 1-1 مضورت طقعع !ءونسيدو: ركسعلا فرعيب نمل مسالا اذه

 كلذ ىلا م جيتحا اذا كلنلا .ئلع :كسعلا ضرعيو مهيلا اهلصويو مهقازر ازرأ ظفحيو زءذد هلام

 مراعلا لفنان نلزلا هنز نعلم وع همعممسس68 (بقل).

 ىبماعلا. طمومعفاورمع ؟رلعاسم هدهد (000. لل. ىئضاعلا هن مات نضاع 1ةوعمعود محصم وزع ه1 عبس

 بننمودع (00. (. هغ 5قدص., ينينن لتوو»أع ةع0 200114: ةخمجحعملا داضلا “اهرخا 'ىتشو» 55



 هلم 158 ١ معتم

 (نوعاعمتس د مم عتمع 0001213 5هطم'هسنن , 10 انام, طلع ةةمانعائ112 ةانعطق طقتللال 5

 ةاناتأ : نب كبحأ نب ليكم وو فاعلا :تاق ىسداقملا 'نمحرلا ”ديع.. نب دنيكم :لاق

 نسب كيحا نب نيسحلا نع دازفالا :ىف ىئنطقرادلا :ىور رصن نب ركب نع ثدح ميعربأ
 نارثالا باتك ىف هطخب ىنادينلا ىروباسينلا ئماع نب دمحم < مديق . ث هنع ؛باتع

 © ىنطقرادلا , طخ .ىم  دلقن هنأ ركذو. . 71065 لع ,هدتئاصع: همصنصتق  ىرقاعلا , هتطنا 1284+

 © بتنسومع 10م5 هممدستستف رقاع معصسم»دأ لوعايأاتق طذص 110ع0/4ه7“ عام و ]م "ءأ , ةصاعا 5

 همأذنو : ' ٠

 ئلوقاعلا. ب يد. 12. ىبز. 11316. ةةنع طوع اضيأ ىلوقاعريد لاب اهيلا بسن !كةود

 001. ةدزناأو طن ههزصتأ. 06 ىلوقاعريدلا. ن 8ءوينئاسم هانا قد. «ةصتأان]انطت , لانكع 2 50زادأأه

 كانا كا ىلاغلا: ل1 ه0 علت 001116

 ىتنماعلا. آذ 0. هرصتقو قادس 7عنطق :ةبلعتا ىب رماعوو 10 2, 762698 بيج نما قدنع نب زماعو.

 قمرنا ىو. طمعع .1ءواسانق: لاجر ةقلخ ىلا ةيسنلا هتعو . ننمد كعتصلع طمع ه؟لتسع

 مءعأدقعإ : يول ني رماعو ةعصعص نب رماع 66 2 بيجت نب ىدع ىنب رماع... 560, مةانالو

 ذد[5ه هذغ م6736: ناليع سيق نم ىنطب رماعو و هع ه3 760 ناليع سيق نم ىطب خر رماع

 خعصعص ب ءووعأ 196ونك, آلآ ه0 ةزجمد"عدأ طاتصع ةمممدنعم ععاف نهم عوتقمع 1ط1'0- 1 طنعاتنم

 (طمع ءمتس هءءمأ 50هزاتاتن ؟6"طه نالبع سيف ىم ةعصعص نب رماغ), ةاعمتستم ؟ااتاتك (تاططاتق طلع

 ةرزومدقس هع ا1دتصسقففر 60. 186918 معمر مدا: نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعنص نب رماع
 ملل ع -

 ناليع نب سيق نب. ةَقَسَح نب ةّمركع نب روصنم نب نراوق... 04. ةاتفتص.ًاطس 02100دم
 د 5ةعزأ 4111167. 77. هك“, نعال هن ظطالك 1 راح غو 1 هينا ممر 60. 1716م تحتل 2.194.

 (ةعاءرضانس لدن ءةزدأأ ان 06 ىرماعملا ةاتوصن 20011 ةسصعسأو . يدم عاافس [طصم'ا-ةاطتعو لعطءلأ و

 هع ترودو طابزاتق 10ءأ ةرجايل .50ز ناتسسم ءمدصوةمهأتمسع ءانص 2000 لتعأتق ة7م81عأنم

 ىلماعلا. 32 ةخعاضق نم, 110ه هع 1طصم'!-ةلطتس ورم ععاتوارع هودع ؟10 أت , دقن 5و, "1078+

 20 كيلامعلا. 560 مع آظططم'1-ة غطت يدنلعم ةعماعضأتح هددصتطانق م"هطقأاتت ((ءماع قطتاكأا

 1215( 48# ؟ى]هنءو م. 182 ةدلماع ؟هءهدغ اند 5ةطوقر أ 5نةامعسم 811]11150, 65 ن0

 1عولطدألاهع م"هيدقأت ىسصخأن 1826 وعلتطاتق  طانزانق .امتطاتق هك. 3010. م. 190. 1

 .ىناعلا. لس ةناع. :١ 186 200 10عم طقعع :ءةقورأ قوص : اهلهاو تارغلا ةتيدح .براقت ةديلب ىو

 ىنولاسف ماشلا نم افرصنم تازغلا ةناغ تلخد لوقي :ةنوكلاب ىنسكلا ةزمح نب ميعرسا

 ه) ةزع !؟ععصلتسم هرتسما', . 10 هعاتطابق 0طوءاتسامرتطاتت 64 0متكةزو مانلعأأو 501 ص3 مقأم

 000. بيبجان. ش 2
 نه



032322005 

 ' لجن ىنأ تلق“ ىتاح رمغ ئمسا نال .ىتولتقي اوداكو. ىلع اولاصف ربع تلقف ىسسا نع
 « تاناع ىرقو مهنم تصلخت ىتح ملعلا لقا نم بسنلاو بهذبلا ىديز ىقوك ىولع

 تاناعلا 2 ريشدرا انب ىتح ةرامع ريغ نم اصيب ايسيقرق»و تيه نيب تناكو ىرسك اهانب.
 26 ةناع هك, 4طستكب م. امن ها 13 دات 710ع#010 هم” عج , ]جو نسأل

 دل يا ةيتحاتلاب. .١10 فيفختلاب. 2' نارمح ني قئاع. 73710. هرم ءاول. 01:06. 4
 مررنا. 06 ىدباعلا. - نابيش ىنب نم ةذئاعو. 2. ءاندفس طنع ه1 تئاع. 13116, نغ

 ع ونا ةيمدغعأر يسن طقفف عم مهفاو ىول نب ةميزخ ونب مهو نوذكاع شيرف ىفو

 نابيش ىنب_ فالحا مهو نوفرعي اهب معتخ نب ةفاحق ىبن سمكلا تنئب ةذئاع. ل ةذثاعو

 ةبض ىم» 0 دعس نب ركب نب نكلام نب ةذداع ونب منو ةخبض ىتب قم اضيأ ةذّثاغ ونبو

 : غخبض نب دكيعس.ىب هللا ذبتاع لبيقو ةيض. نبا. - 8عاتوده قنانقع ةردانل 50هز نانانص 1ةعاتتشملان# ,

  ةطم م1 طتس لعطعمكسم 200ئاهسعصتتق, 560 هدم ةمونسق 1[ططم'1- غطت, 5196 موأتانق 50هزنأتأ

 يروم لعممءطعسملعمع سئتطت 71لعم» ذه ؟ةعطنق نآانصتم : ذكئاعو ةريشعلا دعس ىب هللا ذكاعو

 ىفعج ىخأ هللا. الازصحتستسو وعاتاتنل هع «قماأ10 ىفعجلا «مانوأ عار ءاتقست ىسفعجم

 ظلت ةظدلدوع دتس تبت ممسصع ةريشعلا دعس, 7669 هللا تئاعو طمهاع ؟ءدعاتأا# 7106تاان# و

 لكس ةماطإ هجم!بتووءأ : ىفعج ىخأ ةريشعلا دعس ىب هللا ذئاعو٠ 1

 ىشئاعلا. ب 186 ةحلط ىب ةشثاع م0255 12664 قوص ر 560 همدادت دمعاط0721 ةشتاع و ات>20-

 موص !11هطهسسعلتفر طلو ؟62طلق: اهي روهشملاو اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلا ةببسنلا هذه

 ديبع نب رمع كلو نم ىرمعلا ىميمتلا ىشرقلا خةشتاع نب صفح نب كيكم نب هللا ديبع

 ىف هركذاسو ىرصبلا لماك وبا لاق !ذك اهنع هللا ىضصر :*شتقاع ىلا بشسني رمعم نب هللا

 كلذب فرع هنأال كلذ دعب ىشيعلا ةيجرت. لوط 760 5ةست'ةطلن ةدزنااانلاتتح 06 ئشيعلا

 مدصقات] نع دعيتعمنر وعل "عاعانو هع 5هزانألم ةطصقعو ةزجمدعأ هطا ةقيدصلا ' ةشتاع 'مءاذلت»سمد

 ىشيبعلا لعمتحمس ةماتاسسم  ءانتووع ور عع طارت نانا ءدع 12928930 , ةدج ءامسأالا بيه ,

 ]ب ممءر 3مم26هأ لاند كمدمع أ ةشتاع © ةشيع م>0اطان12118أ 122 101556. 560 ةهةلعسص

 ؟هرحص#2 ىشجعلا , انا 1ع 7 50هزانأ30 ةرز722عأ و طل دجحتساتو نيددونص ىشتاعلا , 16؟211ةنن

 يدمودم من1656 هط كلام ىب شاع. - كلم. 6(. ءا ةوصت. كلام. :

 6) 1016 هجره عم كفاتق ةمام* ةنانغ ه4 تاثاعر" نمقع :ةورق. هنططتسو مهو متءمم هقأر 0م هلهخاتا 5367: و

 01. همس.ر 1. 111. م. 118 , يدت ةاانللأا 106م5 ع آمان, هموت, آلاوصتسع ةناع داوستظ عانت“ ط5 ذص هدد

 سما مةأتف ةعلتقعدتم , ممستصم تاناع مسمع ءطعسلا ؟10هصادع م21 سولأ و ريوس 0 لا ا , 110ه زد

 8 همطمأتم ةطقاتلتق ةلألم م 4 000 0 1



 ىبابعلا. بس لجر بابع. 5022, بابعلا ىب سيف وهو, .لجو .مسأ وهو .بابع: لكلا . ةرياعسم

 دالع وتعر نأ هع ةعيهعصأت طابو ةرحرتدءغر م"هعانم ةيجانل ((20عءوزدسم انس لص اةصع / «ةصااسلتب هاند

 ءهمدصكادكأ ممعصصم»2غ ءاتندبس ؟عطايصم تانك 200عا> بابعلا ونب و كا 1 670005 0: 2. ردد نين

 ليكع ىنب نم نطبو كسصم هلل: ريغ بابع برعلا يف سيلا شابر وبا لاق. 3 نك

 مد. ةعيتعاأ 1و 2006 1805 ةان101 نبأ لاق لجع نب ةعيبر نب ثراحلا وف بابيعلاو

 © ءام ىف بع هنال بابعلا لكع نب ةعيبر نب ثراصحلا ىمس _ امنا ىبلكلا. 69 0

 اا , نأ ةممعا1هلتكاسم و ءاتصت ةنعأر 220010. انآ طقططعال 770طالااتسب 816 0 ععرتطإأمب

 ىنادابعلا. اس هلادو. 00. لادو. ب 0 لتعتا تنطوسص نأدابع ةلئونط ءذوء ربكيلا طسو ىف.
 1. قهطاتاك. ]جر ا"ءدم ش ش ف

 ىدابعلا, معو دلتم , يتقن ©20101556 همت أعأ , رح 2018 © [ءةعانآ 55 8 , همم هلأ

 000. 2. , ءأ متم ه2 مانوتمأ هعاطفعةجطتعر ةرداتل قوص, رداءع 220112. بع دج دابع خا

 ©1؛. ]طب (نطقلاناعوص , هل. 0ع ةاوسعو 1. 1. 2. ؟21. بم جذس» قزع ممومرعو 011 ةرانطأ 0

 ع1 ةوسير 560 ةنصحاتا همره8 عصصقسصأ هديدتتعو 1ةعاتمصعات ىدابعلا. (ن1. 2018 8 (18. 6

 1ءاسأ ةيطزوءام. آطمودو 7/ه5ه)عمءبم , ذطأ كاماسم , ذص آل ةكاعم؟ءللتن ءلتاتمدع !1هعئاسع

 1, مخدر ©61 عك 0 ةزم356أ مدعم دابع جخس 019 ءزقادس كن هل كيدسلا 011]503 , هنأ 01م

 هردردتلم , 1انلعمم ةح ؟1عتستو 1162536 5ع0 ةنقأ ةزسصل اع يئس و ةنثأ نا مجذس لتعم

 ءأ ه ينم معئأد» دممتعب *9]6ان5دص> ىكنسلا و ع وانو ةانره ه6 “5 لتعااتس وأم
 و

 ىدابعلا, ب ةعيبض ىب نابع. الرع ن5 نايوع .ذزح 00«6 عدد 180 ؟هةصتاسلم 1عوسصأات» , .ةط737عا ءاتقس

 ىدابعلا أ دابع معمم ات ةهسر 560 طقصع 0 صم مط ةدلممص ةددع, . فص ةععع»أتو ءدع

 هوم هستم انطععنم ةللتقاعمطم. آد ءةمتأ. ىداّبعلا طوعع هاا د دايع ىلا ةبسنلا هذه

 مهلا ةبستلاب روهشملاو ىلع نب بعنص' نب ةباكع  ىب ةبلعت ' نب سيق نب ةعيبض نبا وو
 ىدابعلا لاق مث ابلا دحشو ىدابعلا ىروصلا هلاق .-- ىنابعلا ديحم نب هللا نبع

 فيفخظتلاب داّبع وه امنأو دابع ةمسأ نم فرعأ تسلو [510] ةعيدر نب. دايع ىنب لا بوسنم

 الوكاص نبا هلاق. آد ىدايعلا مهم طقعع ةءرتطأا : ةعيبر نب نابع ىلا ةبسنلا هذه

 لاق. :ابلا.:تجش, ىروبصلا ١ نا. انركذ يجتور ىئايعلا يمصما ىبادللا كيض يلا بيا

 - ه) ©0ممف ةاماطم ممذأ طقفم ؟ةئطو ةزانق 5ةطتم همم: نسب ةعيبر وهو لب. نب بابعلا .ىمسق

 ةبض ند كعس نب ركب نب كلام نب لمذ نب ةلاكللاب 1ةامم» ستطأ ه0 52أ15 هذكو مه ءانقم



 بسس 1013 دس

 اكاد نينا ناقل :اةنلقلا/(ق نقع: :يورشنلو :/لويكانم# وبلا ب لاق ةعيوزا# قب نابع: ىني» قبلا: هيوبجنم
 ' ىفقيفكولاب اداّبع 0400 م10 ةعيبض طلع 106م1 ةعيبر 1ءوالتسع , دم !طعقمتت ه0

 هووع 71063 ر قع0 ذموتاتق ىروضلا , ينءوح ةةدصعم [ةعأأع هممعتأا 80زادلتانك , نطأ دمع لانق

 ممم ومودصست لع ةلورصتصم دابع هوم وطاتقتم 6865[, ف تماصلا. 0. تماص. ب ريسكلابو.

 د ةوسص' تنم 0000 1نطعأ هع علته : بيبجات نم ةليبق ئعو دابع ىلا ةيسنلا هذه

 ىبأ نع ورب ىدذابعلا رذتملا نب ةيتعو هدالوأاو رويشم رعاش ىدابعلا كبدز نب ىدعو

 مم قطبا دانك نييصيمحلا خيرات ىف ىسيع نب دمحم نب ديحا هيكذ ىلهابلا ةمامأ

 ىبيجتلا نيحرلا بع نب نيصحلا ىلوم ملاص ىبا نب نميلس مهنم رصم لزن بيج
 بياسلا نب ىيحي د نب بيعش ىبيكاي وبأو مهنم لاي دز نب ىتدلع سولو - ىدابعلا مق

 ةدابعلا هيلع تيلغ اكلاص الجر ناك .- 0 نم نم ىنطب دابعلاو ىدابعلا مث ىبيكتلا

 خد م15 نس ليقو || ةنس ىبفوت. 11360 58 011 مدطأ ةمل1عمقامطم عائاتتتت 201

 طمتسم تس نيكت ىم دابع . طآؤ .ممعيصو#ةاانع (مفطص وقانتش هدام امطانق ناعوواتع 10و

 ودمت نءاسع "ندع كسطتسس ب ءوأز و, طيس ه0أ05 208168 ىدابعلا كيز نب ىدع مدملمتم 18 26-

 102018أان1و ا[ ©1121 © بيجات ىم دابع 011122 56 «مع035 25«ععودع ةزغ, لنص 1ةمعات عع طوع

 ةتطات هدئئااتتجلانك ءووع مدتتلو ةطكا"ت 26عوأانع أ 720511620 . 2061201811 نيه نطب نايعلأ

 نوكسلا , هغ ييتلعمم همم نستلمأع دصعسأهانتك ةصز ءنأدع 9ك , ت1 202 [ةطااتست ىدابعلا

 معمتس ءاتعنص ىبيجتلا لتهنؤنعرو ينفعع هيلا 2عئع مءاتسوتتاتع لبطتنس , ننتت أ ةمقع هع

 بيكت ىم دابع ةوووأ هدتابسلاتو. ؟ءطغعسصعمأ عم ةوتطسع 0016صءسسم هنأ طم 1. عانس 3هزانأتت

 ورم طقوومم ءقوع نك طمص 82037636 0010 ها أنعم11 1طدم'!-خغط1 0ع ةاصعاتاتو .(اطاتطاتق و

 يتتطانم مدصسصتتمع ءدوعغ طمتصعم دابع. 1يننلعم ةهعاذودس. معكم هعمأم 1ةضاانست قع 1055

 صان, دايع ؟ننو564 بيكات ىف ىطب. سم0 7مم 20 ؟©8ظ2 ن وكس ىم ىطب دابعلاو :1[[8-

 عا ر هنأ ظتو هلو عووتمف ؟ءعاغ , اةطاتانت ببجكانت 8ةلعاتتتا [ة3501 1ان1556 7312,“ 50زانأتاتك ©

 بيكا" 6أ ”ن ىكسلا 761626 :80 ةدنك , : © قطناك و 4 111 ,ء 2. 188, .16201-

 ةرجسمت 6 هعرتقءاتفا 7726ءردانقو ؟ةسصتاتقم ,  طمعطب0786 نوكسلا , 98601 13066 06 بيجكات. هع

 21تممهععر م. 18, .هأ آطد (نطهلا. عل. لع ةاوصعر 1. 1. رج. ادمر 013ءانطالو 131211122 بيات ودع

 هي رمانأت نو 1 برعلا نم هليبق مأ» 1طصم:1- ةغ طتع 000 , نانا 20[ة35ع !نععتت 5226 -

 لئامنع مددقأأ ةص هدر. 0ع ىبيحتلا, دمص ةسواتاتق ططئطت 30 ةتةتق113 686. 86[

 سصمسغممم ةزطانل 5دطط., 6غ ماططتق طوووعص ةرتاتك 50زانأتانن , 06 :47ةطتطانق :ناتتطاتق 20م

 دايبع ه0اتأنددت و ةانمز1 ع م0قذاتصتاتق عع آطات ((طقأل, عل. 0ع ةاقصع و 1. 1. م. 1: تطأ طقعع
 : ا



 مسلسل 162 ب

 .:1هعاسانو :. ةريجلا :اىلوذ' ىدش لشابق . نم .نىوطب ةدع . مقو ةريكلا دابع ىلإ ةبسنلا هذه

 هريغو روهشملا رعاشلا ىدايعلا :ديز نب دع مهنم ريتك فلخ مهيلا بشني ىراصن اوناكو
 لبق كلذ نمو هل !دباع كليل نأذ نم لنك: ىمست برعلاو - - : هريسفت ىف ىباعثلا لاق

 رجاعلا كولمل ةعاط لاعا .اوناك  مهنال كابغلا  ةزيسجلا لعالم د ىلاءا 8, لاوء 0
 نئسابغلا. 110هعء هدام ةماعومتس هع ةطصم'1+ةنطنس ة0لئ1ةصعطأاتو هقا. لح ةسابعلا. .1قاندس

 0. 66 2. ةيسابعلا. 11916. ,آ10. م»دعاع» قطاناك.و لوطع لس 2018 ا6عأانت ةانط] هعأه 1802و

 1طرد (طملا. هله لع داوسصعو 1. 1. ]». ةددر عا لوعابلا 17105 ءآراهن"ءآعو ]6 "ل". ْ

 ىدابعلا.. 0. ىئابعلا. ب ةَءاَبعلا. 8ص. ءابعلاو 66 20416 ءاسكلا < ىسو. 05. 202,
ْ 72[ , 72©::5 61 0965 720115 65 72220/20110676 

 ىردبعلا. 01, هةجتن. 6 ىرادلا , ءانس ىديمماوم. هت:::04, ه0 ةلآدص !هءابصم ب اييكتفي.

 0. اهكتفي. لس ةيرش. 0. ةيرش. 560 8ةنص, ةيوشو أ ووطن مقالا 0056 «00ءاتن 60

 جوموان4. حس فاكبو. 8هدط.: كيع همسأو كدبع نب ىلع كلأو وهو هكدبع ىلا ةبسنلا هذه

 هيقفلا ىسحلا نب ديحم بحاص .ميركلا. - ىلاو. 0. ىلا. ب ىباو. 0. ىلاو. 6:
 دقت ك1 20011 658[ كسمتكام» 1710. 7١ ع. ةسككو ص ىضماركلا و هانا للملا بائتبك

 لكستسااو و 2. :

 ىكلمدبعلا. 5812. ىكلملا حجبعلا , ا 0136216 ءاتقطت ةل ا ا ءاتاتتم ه0 610ه

 ماللاو فلالا. 560 انام 1طصم'[- خخ طنساسسم ؟ععام 022 علوقع 101طمقتلت 12170235 115011183٠

 ىكلمدبعلا مسهل وأ 30 طمصصقتت 01 انام ىرقرادلا © ىنظقرادلا و 06 0

 106 ةانه 100م , 6011. 353271611. ٠

 ىودبعلا» 0. ىثودبعا!. 8ونص. [7] نويرحبلا لوقت امك ليف ناف هيوذيع ئلا ةيسنلا اءذع
 0 هبودبع نوتدحبلا لوقض امبك ليق نأو لادلا 5 قربع ميلا ةبسنلاف هيوكبع

 ئوكبع هلا خبسنلاف لادلا. 8161 مماعوأ نأ أ ةيواكيح أ هيودبح معماجسم 1 7ءاباتإ , نأ
 نا م سم ن م

 22012615 5367و 07070 6©.ر دو. 40و ذة 1 ط0 هيورمع 8عءرلاتأ ةدط 820. رمعز © سيو سمس:

 دانا 2304, محز و 860 2071 ءاتقتطص م0165[ ان م0115 1 ننلا كوات كليا يل

 هيوكبع ءانزوط هيودبع لتوت ر مىةروتق نأ 1طن و11. ع0. 0ع ةامصعو 1. 1. ص. 101, هيوم

 مم وستسأت ةعم ميمعمامتأ. أ طحن ةطووصف ةدصع هوا 71تماعي؟ءاوتت همصز ءءانعور اذه 64

 ه2. 1839, 119. هر ةذط دمصنساطادق ةيودبعر هيوديح 1 هيودعس و ءانوست م5103 م3516 طمات

 6( 000 وجون



 كتفتلا 203]  دشتتا

 0000 560 4ةهظ1 ءزوو !:(ةرؤم ععاتعيموم دمت يوم هماقمسو 11!جطح 2عى51 قصص غةعطحتا 211

 دبور 5علر 22026 20د 6050005160: 1[ءط#ة عمرا ر عماطقأمتع ءآ و مدد ىتشتق أ 8

 عوااوطو [1[عطىةعم يرث, عع كارلا لععنساهأدر 118 اهغ ةنودستل ءهاتوطع مقاج 116ةطغ هط هللا ديعو

 هللا لييحو' هللأ دعس , ' 'ئ :

 ىدبعلا/ ١ 8هدص.: ىصقا نبا: سيقلا نبع وهو نازف نم :ةعيبر ىف سيقلا دبع ىلا ةبسنلا هذه
 لوقي "نأ نيب ريخم هيلا بستنملاو زارنا نسبا ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب .ىمعد نبا
 ىسقبع وأ قدبع. . 110. ءاتدصت مدام ةصقعف ةذص ىسقبعلا , عا هلك [طص ((طقلا. هل. لع ةادصعو

 1, 1. م. 2. 560 هرجانل ةنصععسم 5021م10عدت , 2. "انا* , ل12 "ع00118 عربات ءه110 20دتا1و "د

 1جأن51 نانم انداتو 656 ظفاحلا ىدبعلا ةلنم نب ىيكي ىب ديبحكم مللا كبعوبا. 1

 عدنص طهمع !ءوامجدق : نييديع اوتوكي ملو ءابلعلا نم ةعابج هنم يرخ ريبك تيب لخأ مهو

 ديع ىني نم تناك لديكم نتنب ةرب اهمساو روكذملا هللا جيع ىبا طفاحملا ما امهنأ

 هلاوخا ىلا بسنف ليلاب. .

 ىاتربعلا. 60. ©: ةدص. ىتاتربعلا»

 يي ربعلا 5واتو 2. ةص ظدع هةصتانلت 2001 رسكلابو تلقو ناتثطانتق ؟6مطنق ر دع ةط موو 5هزدانو

 ١١ مرنم[ أنفق , مما ةنودتظعوت ماناعتم دهددعاج ءامأؤم نين00 مئ2عءأقوءرلتأو ءاتقتص ىربعلا 210-

 2ءركأ 509556 ر 860 2037820 بسن 50262101873, انزانق ةةمتعم عمنا تو ا 0 70

 ملت لمعمل مهمات ممصعس ىربعلا , 3 هم 26م همنو , ممم نيبو لتاسع تدعم ىتاربعلاب
 1[لاممس نانع 10 طحقنم 10 1-11 كاياووللا 1[[مىامع. (ن5. لوعاتأات 10:/11056:*©/غ و ]جل |": لف

 ىبسبعلا. هم. : نب ناليع سيق نب دعس نب نافطع نب ثير نب ضهعب نب سبع ىلا
 ا بسني ىتلا ةروهشملا ةليبقلا ىمو ناندع نب دعم نب راون نب رضمأ
 بيبح نبأ لاقو < داو سبع ىلا نوبسنب (ةعامجو ةرثك مهيفو دجاسم اهب مهلو ةفوكلاب
 ل نب ىصقا نب ملسأ نب [”] نزا وه سبع دزالا ىف. 17هرقان5 ظصعات ءةطنانن]ا 226-

 2202218 ءاتونت كارم سبع و 860 ؟6ةءطاناو [ةصاتانتطت , 113 انأ 26 5161208 ([ا110ا2 ]ن5 15801 انام

 13 ععأ قنا ع قي , انأ1 © 50]انأ1113 , 16 سبع ونب , 0146© 2 !ةيناديلا 1هواستالق 1 23 6

 2. !(*: مال ةوخا ةبض نب بعك نب تثرابكلاو سبعو. 1ط٠ص (ط1!21. 64. 06 ة!و3عر 1.

 م. هر“, ل101[ [ةتقأانتتط سبع ©556 لئابق ةدعل مسأ 536 دزالا» م دزأ

 ه) 1811 !ههنك متطت 1آه00جاتأأانك هنأ, ه6ع نانت ءلانتات م126166ه 0ع 0 امدللتأ ةدتطم
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 * ةفنؤفلا نب  ادزالا اونخا ني تيوتا 1

 ,ىئشقيعلا. 101. 3 ضرد] ردو. هن208. 50 ىدبهلاب 1 م

 ىقبعلا. - نيتحتفب. 8هص. اهحنف وا ةدحوملا .ابلا رسكب. بس واي / قوص, .ةلعصتطلب اتق

 3 16 ممل نوعر نب كدجدز نب. كلام نب وربع نب لبعلا. . طموع16عو طقعع 200+ : ةليعو

 ' رولا 7 نيا كل لك تالعلا مه لفيف هنو بسن اهل نمش بص ىب رخال

 ىد يلا" 1 لس لج ثوبع. ٠) 00 كبع,

 ىديبعل ُ 11 مومن هةرمتاتاسس آططم'!اءقاطتعت 20011 ةهدسصعاتأتو لعطءسصدتتق, 560 طعواعدتا ديم

 ردانمدمع هتواط ع 210 نويديبعلا , "نانو ط6 هزودتق ءومع ةه1عطوسأ ان ةلتا

 8ةعوورمأ]. 111 5620 ه1 70ءدطأانا“ 8 7108370 نللا تيبعو ويكند 06 نع عآم, 1طن (نطقااو عل. 0ع

 ماوسعو 1. ك1. 2. هلي : : :

 ىباذعلا. لس سمش كيع نب. 50 نب 8. ظنع 022626 نم, الص (000. 0. 200112 6318 ج03! طوع

 ؟6طه فانم كبع ىنبر 560 118 انآ 70 نب 1016 1ظ0ان2 650106711. 01. ةط ىبشبعلا. بن

 نكيعس. (. 6[ قوت, دعس , ةاونع طمع نيننلعم ”ةءانع هع طقطفأر انغ ةهترتة"ءا هع الطن 081].

 60. 06 ةهلهسعر 1. 1. م. باز 1. طر عن 2هبسعععو مج. 11113, نيم 10مم ءاتقسص ؟ءاذواتانسم

 ةأودصطم# ال5006 820 بلغت 118 1801أ1015 ى الأ 22013105 11122 531321210 0011501561. لس

 نيوباشعلا, (/. نيبانعلا, نأ ظرز ةعل مقلع. ((4. ةطس (نطقلا, 1. 1. الصم 8. ل باقع راد,

 اللوصصعسم اننطتقر 20 نيقس طقععع ؟لعاند معهاتسعأر ةاتمطص هدانا 5320. 065310652أ131ه

 .ىدتانعلا. . ظاتفسم 5و, ةحنضأتهأ نيعلا حقب 6 تاتع ةهرتطلأا ةزطع 2216. 0( ةعاغسسم دتتاثل

 11015 ةان[7601181 : :

 ىبنعلا. 205. طم 0طهال. ه8. 06 81قسم و 1. 1. زب منو, دس ناوزغ نب ةبتعم الالف _طانزانع
 ونس 011+ 12998 991و 13. وو اح نئمبأ 0 ىببأ نيب. ع 4001 لعطاناوةءأ هع اليل

 دوعسم نب ةينع , ىلأو , هابزانك ليا ؟فاوس 1ا1لعسس 021غ 2293591, م. 7.1

 .؟ 60) وهم طم شار وب 564 مدعلم ذه نأ ' 60101٠

 نثر مزع (000. طم 1., 560 مددنلام آمكقتت دسالا. 01. هدصاأم 6 ىدسالا“ ؟ لا

 «) 000. طم 1١ توغو 560 ةلثطأ انطأواتع تان 2116: ؛ 30
 2) 1آدصو ؟مهدوص ءدمتسعءلفس ماتا. 0616(  راكب نب ريبزلا هنأ 01 353 معمول 000 06

 ندم 7106 ذم 2:هألب و 09000 ٍ 1 0



 بسلا 108 سس

 ىرتعلا. بس متغلاو: مضلاب» :٠ 8هطم.:. ئفو بيلبجت ىبا لا بلك نما نتي فو نمعا ئلا ةبسنلا هذه

 ربغ بيبح نبأ نع ىرخا ةخسن ىفو ةدبقر نبا تاللا متنا نب ركب نب رئت بلك بسن
 '::خرامعز نب"ةلكاو نب تيبَح نب رم اضيا ' نزاوفلا ىف هنو 'ةيجاعتلا نيغلاو ةدخوملا ابلاج
 كزالا نب 0 نبأ. ةاواتسم ممؤأ ةءممت أت 59 سس انلأ نوكسو ةريعلا ممتد قرتعلا ,

 36 انانم معمم 306+ 80 هانم, ١ 836 طقف 7680 بسن طقفع طم 1 ةليسنلا هلع

 رماع نب اتش مُيِْل نب لجع ىف ببيج نبا لاق ٍميَتْلا نب لجاع نم نطب وهو نرش
 لكع نب بعك نبأ. سكلابوا 5و7. مهرثكا 1 ىح مهوأ رتاج ىنب ىلا ةيسنلا هذه

 ركب نب ةيوعم نب ثرحلا نب ورمع نب .ذاعم ىب ةرتع.نزاوم ىف بيبح نيا لاق. ةنوكلا
 نب مشج نب رقع ىلب ىثو, بكج نب راحص نب .[0] هانمسلا نب رتأع كع ىفو نزاوع نبا

 ىب رتع ةعيبر ىف بيبح نبا لاقو ىلي نب.ىنع نب لمذ نب ميمع نم نايبات نب مذو

 ةرمع نب. رشب ني رامنا نب ةليع نبا ركب. نب مه ب -ةثراح نب ةيلعت' نب نبايا!:ىب بنوع
 ميبث نب ثرحلا نب ورمع نب ةرئاع ليذع ىفو بيبح نبا.لأق رازن .نب غيير نب تسأ نبأ
 ١ نب ةخياط ني بعك نب ةعصعمص نب ةيداح نب ةرتعا اصيا اينو .ليخع سب .كعس نبا

 ىنعي فوع .نب ربع بيبح ىبا نع. ىزرخإ ةخاسن :ىقو ؛ىنطقراجلا: :لاق ليقع نبا نايحت
 ةقوكلاب مهلك ساورا ىنب ىف مهدادع خزاوه ' نم: نطب نع :ىنطقرادلا .لإق .ةدحوملا ادبلاس»
 قرع طلق ةوتاسع عععممأتق ةزمممعغر هده16 5 000. 1, 2560 5 1ءوذ ىلو 560: طءولتوةنوته ةطقس

 لعد مو لاهو نزاوع هالدستن ليذعو هن مموعإو»ءوب .صاسععو طنعر تطابمز 2 قدصت"هصنمضع-

 120721835 و 2 500110 01215533 وقع, 1018856 ([ا018 2610111612 2076153, 056

 لتوئسنسي و1 هط للتو هرتوتسعمم عمءاعطوأ. _(يعدأاع ةصاعت عومر- قانت 20هطدتطع ىرتعلا ابق كانت و

 قوس' مست دعسصم» وأ ؟ةمصخاتسمب _ هيتس لمد دك نزاوم نم .ةرغع و - عا 98505 لاننا 1

 دج ىلأ. 03 ءاعرنتس ر ان 8011 ةماعلا عتطد» ع عا عيد ءبيذعع طوع امعم عوز هندصصتق 1طصوا-

 قاطتعأو دم هطئانست 211168 6 ةصعسلةصاتف , عمور هدحعمم تاج ع0 عصوب 3

 ىقتعلا. ع ءاقتعلاو نييقتعلا (0. مقلم نيقتعلا). قزم طمع تمرح نص ءاتص ءاتوس 5 0

 5 1ةكدصااتعر كنت 1طن (طقأل. ه0. 6 ةا]اوصعر 1. 1 2 ضيا  ةمرتطزا 32 لا

 ,.-. ءافقتعلا ئلا: (0ة6ءاءممض لطدت (ظفلا 1: 1,16 6 ظق زيدان د 3 يول تت 0

 ةللعممع مموركانم دانرعم؟ةعدسعاسس هنا. ت ىلا. 0هنالتك 2 3

 ىكتعلا. ل كيزنعلا. 5212. كينع 5126 351. و انآ 2ماخ01 50هزادألانا2 110036 1686201122 6

 لوس مممعععرتتا 016انععتس م عر كمبو. جر 76, يبس ونفس ذيله, ذض ىبكعلأ ,مةءابجتاب كبس



 كنف 0+ كن

 ةيانعي, ه1 ءانعس شابا طلعوا كدا ءنواءو طه 184, يكينعلا هكع+. ٠ .11وظاتا ةصاومص ويحب

 ا ا ا مهام عص ىضنلا و جوس دزالا» ب 02

 ير أوتعلا. 7 2 ةفانك نم ىلحب» .8226ع هلصع ليطأو هب آطصم'1-ةخاطنعت اع ورضا ناش حل

 دزالا 0 طب اهنا ..يفظو» 5

 0 0 آد م1 كيل اننا طمعع 01غ الا 0, دول قينع ناب 7 0 نوبيسني ل

 !دلحأإ مهنم 2 8 نم دج,

 يي .رتعلا -_- وع آد ك0 ةدتثأ 0001 هأ[ عمات و رثَع 6 5-5 يرتعلا , ينمو هس 1 د لنوم منسم

 هلام مداتمدق دسآ]و 1هدهطلزل5ا ؟هعاه هنأ 0

  هفاتمتعلاب اهي هتتكاخ ىضر. .. 26داتلأ اة 06 66

 ئبكعلا بي كتكاع ١ ةورم. ةه26] بحعلا , 360 708168 ة"اناتقاتق 83116 8811.

 ىدرجعلا. س ةدص:# ميركلا لبع ىلا نوبسني ةقازالا نم جراوكلا :ىم ةفئاطل ةيسنلا هذه
 نئمابمبلا :ىفنكلا نوسالا 3 ىب ةياطع :باكصأ نم وو جراوخالا نم 1 ميعز 2 تا

 ةيوطعلا هيلا :بسني !ىاحلا» ' ٠

 ىلجعلا. 3 ركب نبأ“ 11ءاتانو 102ا ركب ىمي  ةامدتمو ةهنانسلنم ةدببع وبأ هلع 452016 آطد

 (طملل. هل. لف ةادضع 1.1. م.11: لقاو نب ركب نب, ىلع نم بعص" ىب ميل نب لجع

 ىسيكعلا» 55 نييكح.. ١ 0. ةسيكعو يدم0 طقابا ةءلم هج 56ءاع هع !هطعوأ '

 ىنالجعلا.. 05: قدمو , 080. اه. 1.111 ل 5+ ]

 ىناندعلا, كن طبل 8اننوو هزق 46لس مس ةمدق ةدعضن: نب نارعز ىب هللا تبع نب ناتدع
 ىزالا ' ئب ردمت' نب كلام ىب هللا دبع نبا بعك نب'تركلا نب بعك. 11 ةطادلا ةانأعص ر

 «ملعسص ةه61016,' ناتدع 81105 سود (0 ة ىسودلا) 66 كغ. اة ظتع 5ةسم طقعع ةنطع

 قادصونا: دزالا نب هللا دبع نب فلالا امهنيب :نينوفب 'ناندع اضيا ذزالا ىف نا: بخعلاو.

 ىندعلا» ح نوكسلاو. 8هطت:: ةلمهملا لادلا ختقب لاقي دقو لاذلا نوكسب ىندع هيلا ةبسنلاو

 لزرع 1ع ءاتعاتوو ءاتدسص طقصع بسن ننال هدوم 20 ةعوطتوع !؟ءانعتو نعاطعمت ندع

 لتءافسم , الأ ؟ءاو1ه الا ع هر اموزهتم , 0111 هيتعام216[1 و ةط ىندَع 1هعنااب# : « كلج

 11115 و. . © 1١١ 5 20 عام ,[ددس ع 1209150119: عزعب 8580, ى الأ هنوه طابق ان ةخكس و

 هنأ هم062 ىندع كس , 1 ينبح 1272 ةهاانع .داربالا» 5 521

1 
 ة) 1 0 0685! نب 660 5106 15 ىنوظعلا أ لكنلاو للملا باكر 00 ©( 000 5و ارلأ» 1 1



 تنل 167 سس

 ئئاودعل 7 110666 فيتأأ. هدا لطسم' ل١ قتطتس 01056 متل اباط. ١ 7ةاععو ةاثانأ ناودع مسه
 (ه5. ةد ىميغلا): 1710. 77ه نوني و م. "8 1. 5-3. 5.- 0

 ىودعلا: كر 5ةنض, ةءويانغمأتو ةهدععارء»ع !نطوأ: ندع مهنم لاجر ةسبخ ىلا ةيسنلا هذه

 هنع هللا ىضر باطخلا نب زمع نينموملا ريمأ دج 'رهخ. .ىب بلاغ نب ئول نب بعك نبأ
 انكردأ كفو ةرسهشو ةرشك منهيفو هيلا نويسني :ديلاوموأ هطعب ىم «دالوأو .هتريشعو  هطقرو

 ةاسنم 8 دبع 'ئب ىدع ىلا بوسنم ىئنانتثلاو 4 مينم انعشسو ورمو ةارهب مهنم ةعايج
 ناسح نب تبات نب ناسح مهنم راصتالا ىدنع كثلاستلاو مهلا اس .دكباطظ ىب دا ىبأ

 نم ةعارس نب ةقراخو اردن كيش راجنلا نب ىدع ىنب نم مق. ىراضنالا ورمع نبأ

 ىدع ىنب نم مهمأ ىو ةيودعلا ىنب ىلا بوسنم 4 عبارلاو ءرااجنلا نب ىدع. ىنب
 عيبرلا وبأ اماو أ داب « ةعازخل ىئدغ ننماخلاو داش تس # اضيا, ئميمت- مهؤباو © بابرلا

 ىو ىلع ىنب نجاسما ماما ناك ةنال ىودعلا هل :ليق  انناف ىردغلا::ناريم نب فلخ
 ةرصبلاب ةلكم. . 71063 هصصتق ينقع 1ءواضأاس دهم ةط ' مرخأ ىب قدعا 1091 ظلطنالا هع 8مز سنن
 200118 م©ص18 ةووو. ب تلفأ نب .ىقدعنا "18131 لعق ىنبا نم :(910. 71 هيمو طم احر آ.15)و

 ©[ لعت , نأ ذص هدأ. 06 ىلعتلا مدائن, 56 ١:ىظ نم يبق. دن ةفاسا نب 'ئدع.

 ١ ٠١ هومر, ©. هني "1.111... 104..- بلغت. -1.. بلعت. ب بانج نبا.١ 826 بانج 5.

 271ه ميعم , م. اب 1. ان][. ب ىهتننأ» 2ءقوأ شم (ن., نصف تنص لايدطاتك ءةرصتابأتق ةعوتعصأ تطاق

 احا 6 دوج ؟6ءتطانق ءةصتانات ع 0 6 24 ةيجحعملاو»

 يا هامتكلأ 50 اناا ا من 0 هطوتانمم : : نيف مضي 0

 نادبع نم نطب وهو رّذع ىلا ةيسنلا هذه اولا اهرخآ ىفو ةيجعبلا لاذلا جتفو ةليهبلا

 ' 0) 05. ةطاللم 2751. كدانعتعأ. , مع 18, :

 6) 18ءةوأ ص (000., 560 مدتتللم ذتكات و نط ا 01

 :16) © ذص ئلاغملا..
 0) 1116 , اأ 71065, م0155 2 5هزانأتم 268166أا15 قأم 5

 3 بابرلا ىدع 6غ 1لمنو نأ دمعتسلم 19و رصعتسوةاةمق أ , 1مم 5دسبا ذه قسم عدوتاسلت طقفع تطزا

 ةخباط نب دأ نب ةانم كبع نب ىدع ومو بابرلا ىحع ىلا نوبسني ةعامجو. 11زانك دمع
 ةدنعم# :ذلماسم بابرلا ميت, له ودم 16 ةطسم'1-هاطن دونا“ ل6 ىبميتلا و ذص ردا. ةقئطسستم >>

 ر/) :ةلاس4 انضيأ بمد ذهاءالتوم. ةاجبس 1ديستس هىدأ ممدودمأبك ه6 نأ ىب رمرو © ىدع ه+ نأ 1 نو 0181 دو
 12عام مداد همس ءاتفسأ ؟هاعوو, (01. هدمتأ. ةطوم']- خلطت ىبينتلا , هد 1]20. اة انا

 يدش يوب همااسلت 8 1 نب ىيكاي ىو ةعيبر ف درسع, نب ىلع وو

 د هرمجو : 000082



 .. خعاضق نب فاحكلا نب .نارمع» قازاور» [ءاطرتمن ه0 11هيسهع هاو اهم اذا يبذ ةمملطلأ : ةرذع نمب .ناولخ نب بلغت ب زو نم بلك  ىب روث ىبب ةديفر نب اللا .كيز نبا وو 36 وموأ 5وم' هلت همم0معاص. بس ةرطع“ تاتي تل .عوعوسلسم وصبر 5156 طوطع# قشادب نب مشج نب :ككلام جر عفار نبا تبعس نب 3 7غ سرا ّق رذع وجو. روب مووع رص طنق 1ططم'لءةاطتع
 | . ١ .٠ مضي) و 0 1 1: زخعضو خدسنلا ١ ىبارعلاب هع 58601011010112 5100+ ىباوع هن[ ءاتحعم بقل دزتتر طنط لط0 0 كال نال 06 ] ةئاسع. نب انحلا :الب )هسا قلبا فوت: نم ركنملا انه يخيرووم قع حعيراو

 ئموصحلا  ةيوعم نإ ىباوغ. كاس ج0016 مدنصايااوو طقعب ههديعاتت 9 ةعرتط دنع بارع (كيملا :مسي) لع قوم دع دع ل ةعمز  ىبأ مسا ىعو ةيسنلا ةروص اهل هذه

 طساو تكنو مجكاطيلا. رخأ نيناسبي تإذإ ةديلب .فارع ىلا 17 ةرعطق لع ليطتم 11011 ةانلأ مانعوأأو لووز ل وععطنت. 560 600 ن٠ 1 نت وسم هزاع ععربأعأو ؟6عمط]ق 112 00 عابس معمعإجأ أ : نئفارعلا. هع 28091 ”انفو عمان ينتمدغ للعام :5هزانأتانق , ..[نانل ةاتفس هزيم 3ةنشم 6 ئدارعلا. 16 دارعلا , ريغ ممءاع هلكعراتصأ 4, 0. 2. ءا 5و. < ىو 0. 61 2, ىئمربم نيعلا ماجاعاب٠ .

 ١ 16 ىبرعلا (برعلا ىلا ةيسن)» 1 و نايلي 0 ئنابرعلا. ل نووزوزأ 50ز نأتاتق هةصااان ةرماتل 1 كلين 06 نيرع (ةبشنلا عبشيب 5 6 لالا 50 ىو 1 لررتعوز 01 وقع 80166
ْ 

 ىجرعلا». س هللا اهفرش. 6ان
 80هزاناتادق . مودل اان انهت 0ع ىكرعلا نو ل ارو هرمنا طابق عزمممتس .مءاللاو همصتست ىفرعلا. س ىلاعت» 0111 0. لح ةقرع. 001 ل وى عأر/ "أ و مي سوبر ةطاناكو 8“ ممر, تس 0مل 1, 111. م. 4 11 ٠ 0 طاق ماليبفإأ ا ه1 !. 360م0: 8ودص.: دايز نب ىضرعلا مسا اضيأ وثوأ - نرخ ١ ادام يو“ يدق دقركلا# نوع ةنايجن لوقا ةرازلا نب اعلم ”ىشلل 01 00 0  مهيلآ عضوملا بّسنف اهب تلون ةليبقلاو ©أ 20 ماتم د[ ممزء013 : دبع وبأ ةلوكام' ىبا لاق ىبزرعلا. لح مزوع# دلل ةهذف لعلو ةقووعم ةقوكلاب منوع ةنابجتو ةرازف نم” قطب هذا "توا

 0 ا ا را ول لا 71 نوع]ر] نين*ع]و و ج١ 1م:

, 
 نلبي <” دع

 ةزسصتاا طاقم ٠

 هز 1116 زمام عمومأ ممالك أ ىيصحلا نبأو نأ ةمرد1 نأ 63 لق 0 عرتاط "طز نق ' ةدرالاانلل 16 م
 م) طاووانسس طابزابق 111 2010611 6 ىمزوعلا ٍّ رهيب نميلس 00 0 كل "1 انح" هللا هك - إلا
 6011 هرقل 145, 001“ قو ه0 8طقطقمأ, 0,17: 50 1 1 21 ند هدول رين 015

 مكمب+ 4+: 2 هج
 ١



 تم 109 تمت

 . 'نهفايمعلا ب دس ليام. قلقا قخرص. د دازؤ دمعات

 نفرعلا.: ١ 1لرع كتراقاتو له ةدساسل .طلطرعو 51 :6عدقأ ةهمدقظتفتم,“ ل10 هع تعزوتسلا ءةطتانلد

 ؛ 0ع ,ىننرغلا و ضب يتطابق 30 1 (:هءاتابس هلتقم ءهعطنمم لج معتصم ممقأ امد لئامصم . هغط0-

  عجووصابتمس 8 5 معمم ىف ايهركذ د ْذ ناتليبق ةنيرعو لكعو ةنيرع ىيلأ ةغيسنلا هذه

 , ملسو يلع هللا ىلص هللا لوسر لع اومدق ةنيو لكع نم ان نأ عيخملا تيدحلا

 رامتا نب ةليكاب وقو رقبع نب ديزي وه ةنيرغو“ "آنت و 0 ب امهسووااما آةومعع 20011 :

 11 كيالخلا ّىقو اضيا ”ئفوك ىنرعلا“ مككلا نبأ 'مشقلاو توك :ىنزغلا نشحتلا نب نيصحالاو
 ىنم نم بيرق زاجحلاب نأو ومحو ةبَكأ اولونت“ رب ئدعي 6 نصب نع ةوعفترا“ 8116م

 - و ةلمئاشلانطسأو 80 وا ةزاط هؤدةم تقسم 5 ذم 0مل هلع مقل هسا ةده

 ش١ نم ةليبق' ةثيرعو ىنمو ”تافرع ين داو اهنا ىنظو © ىنيرعو ىنرغ ابل ةأيسسنلاو ةنرغ ىلأ

 ٠ ةروهيشمأ 2-5 خصقو  ةليجاب 0266 6 م مج ىنيرعلا» 0

 ىناورعلا. . س مضلاب. - ىيعلا جتفغيم 8051 ناورع ((. ةاتمراءأ نطب و دان د ععاجاتتد

 2 دقادطت- ق1“ ١ هوه, َناَوْرَع راكب ىب يرلاا لاق ةناتك 52 *نآورعو لانك بسن ىف وهو

 25210 يل لل نبأ

 ل 0 ا وفو ل نم 200 ةعامجل مسأ وشو ' © ميرعلا ىلا :يسينلا, هذه

 او را هيتس تاس دس سن ون نس هيك تي

 ئشيرعل ميس ' ماشلا خيحاني, 105[ ممانادق ء1-' قة كوءعط نعطو ةعوزمأت , 360 15 5718136 ماتا 3.

 0 طنا. 2 3 11ةسقل ف , 206. 3 مو 171. 6 216 1ةرض]:. 0. 5.

 ىغي دعلا. ب ب مشج 000 5 ميج نم نطب. اللععي د6 اخ 6 5ءولانعطألطانق 22237عأ و

 . 8وزسات بع 288 معايا ام بسب فدصضلا نسم. 8920. توصرسصتج نسم و , 560 8266 ةانطزانسوأأ :

 , + فيلصلا + نجد كسل: نب ,فيرح .تومزدج بسن ىف ىبلكلا نيا لاق.
 ىنيرعلا. هنزوب» 5هزادأنانك ءموتادسلو معاسلتو5ع ؟10عاتن# 30 ىغيرعلا ه6عم16 دهن, 15و

 1 نمطزو معوصستأةصفاتمح و36 [هل1غ: .!رلأ رسكو ةلمهملا نيعلا حتفبر نانمسوتفتم ةه 8ءزقم

 , ©) طزماتسوات) 51065 هط ةنيزع. ّْ

 3) ©نهمسس ههديئمكع طدمم تعأام ةلصك ةممدعوأو ةأ 1١ مو ينيرع ماتألم متملو هظ ةنرع لسع مك أ اة
 16 ممم خنَرَح مداتكمفتل الور يتق ممداعؤمو 1مم هع مدتمبأ قجتاسلم ةانصأ ةللقأمم

 ء) 1116 مموعستاانادع ةيعاتعمر 0علسلعر نأ 2ما00 50زانأتاتت و 010155انق»
22 



 همسس 170 بِ

 مهأه هةرماانتلمر 2 5هزسنأنم هرصتققم , ةعتأ ءاتهضت ع ىنيرعلا و عأتم هدم مو ىنرعلا و. قانعسج

 ١ «ةاتولغ لمسح ةس الكر نان3ع  مدنأو ةهصاع 20 !9هيسب 0+ ىقرعلا هد م6و ءذعععملا. . ظع هةوتانسام

 عنو 0 ىتيرعلا هعمل هععمممءعمع !دطوأ: لثابق ىم نوطب وتو نيرع ىلا ةبستلا هذه

 دبع نب لبع نب بابح نب ريعز نب رباج ىبأ نب نيرع وهو ةعاضق نم نطب اهنما ةدع
 ةيلعت نب نيرع وهو عوبري نم نطب نيرعو .- -  ةرذع نب فوع نب ركب نب ةنانك نب هللا
 لاق < ةلظنح نب. عوبري نب ةبلعت . نب نيرع ميت ىو بيبح نبا لاق ب - + جيوب"نتبا

 ,.. يلا دعس نب نيرع ةليجاب ئنو .اضيا خيي نيإوا ١

 ىرش ةارعلا, 110ععع هةيدتاسابسد وأ آطصم'ا-ءفنطنما 21011 عطج ع انهم بح ياؤولاو... (0. ءارلاو. ب

 رغعج. . 1طه (نطهال.ر وننن لع طمع منعم ةهيتك 1. 1. م. ؟و هل. 0ع 5ةاهطعر ءاناتت

 رقازعلا ىبا نباب فورعملا ىناغملشلا ىلع نب دمحم رقعج وبا. - ىبا. 0, ل ش

 ىقفزعلا' 00 ىهتتنأ» 2قوأ ينمونع ذه 2. 360 هدعورقعونانتت 635[ د 9 '

 ىرب درعا, 1106 ممدتسع ةععابس لانس .5ةددد, ايفا مطتاانق لاننا : نب هللا ,دبع 8 ديحأ سنايعلا وب

 « ريزع رامكب بفرع ناك ىربزعلا بناكلا رامع. 1682 مددانوسه , انأ 0منئتسعم» 6مل

 ىريزعلا 4عءامع مسكر 115 ةطمتشت عدأم ةمصاتسعسأ ةللانستهصعمست 201 ةداسسسس 1:3عر ع 010 260

 هوا ١ نو. 11 : 2615. ب بيرغلا بدحاص. ودل. طاتتع 61 : ىناتسكسلا ريزع نب دبحم

 ةروغ ىنب ”ىم ءناأل ىرزيزغلام نفوُرعملا ٠ 1دماتءمأأم  طآع دتوسصتطت : ؟ءامنتنم 1001

 جطووصوه عوؤر عا ممممت ءاس وأ عنطط مدع 1!!ن0 2 مهامعب ليساتفنعي ها طصمانعأ 50زاهاأانفم
 ةطص طولا. ه4. لع ةلهصعر 1. 1. م. 418, ؟لعاتسم طلو ؟62طلق ص620226: كيك ركب وبا لاق

 خلا ,ميركلا نارغلا بيوغ هيبق رسف ىذلا باتيك ىف ىزيرعلاب فورعملا ىنانتسكاسلا زيزع نبأ,

 0 1م نان 0“ 12110001 01 أن مهاضمسو دست عل اقف نا 0 هوم ةطتم و

 تدزانو 76مط8 اطخأ كقف ىنيثاول د ىزيزعلا لاق ىمو ةأندم ما مممإ تلمع 1[ظصم' 4-1 اختم و

 ع6 ع 2طقطقطتم ر هنزانق 7622 ؟104 ذه د01 ذر ا ةءأاتت ةيطز ةمأق, 016م 6ةةصأاتاانصت ع
 ىريرعلا هوأ ؟01سستتمتو ينتصات 8دمت'هنتتت , من01 سكس ه0طتق د01 محهساتو وار احلاها توج م هج

 [جلعم 1وءانتتم زنا نمطنم 5ع هطانلتا ذص هدرننا. 06 ئضوخحلا , :. يدن:100و ءقص :معوءوتم

 ع) ةكدصع ةعطمبس هانتع اد عمدموولممأخ تك ةرودتس طفطوفأ 5ةسش. 2013 22مةتفأم 0:01 طغ1+ هن ةطدم'ا-ةاطتعممد

 ءدو همه 016:86 006 ان1558»
 4 انا مماتطتلا 9215515 مانطعأأك 0ط36ا018 انه

 0) 000. ريزعلا.. 0طئاوع طلع "كنون 2002 ىربزعلا 120118 بيش ىلا نب نابتع نع ىوري

 نيمبلاطلا لتاقم ىف تاغفنصم هلو عيشتلا ىف ايلاغ ايعيش ناكو "سيك ا

 هكسلذ رسيسغوو



 كلفلسا 0000! طن

 52150 ا انما 70 2م ةلانع ك6 617 70 ©9160 7]:0 671/1 90“ ي

 118 ن1 6وعععااتا“ هدم26 نطل اتطتم

 ىركسعلا. 05 1طص .(طقتا. هل, 0ع ةاهشعو 95 1, ميال, تجر ماغ ورع لوعسان 21036676 ,
 12٠ 11 50[. لح ريصم, (0تأأتأ ا.

 ىرفبصعلا 1: لطص طلاب لم لم مب
 راطعلا.. 11 ءاتدص و و 22076 و 06 110 1طسص طق الر صقل 5و ك1 15,

 نإ 1

 ىشطعلا, شطعلا قوس آل 111111110111 | اك

 ىفوطعلا. ب فوطع. (0. طوفع. (لا15 يثوطعلا لتعاتق ةدعرأ, 5106 ةرنل 50 نط ع

 . "1نم61ر, 1.1.5: 505.

 ئبقعلا. 01. 7105 1]0:/ هيو ناكل. ب ةبقعلا ةئعببب. ١ 110. 577 قل , 110/777: 69+ ادا

 نإ روى دس موأ.0). 16 9006 ةيتم ةأء 3]هدوألا هنو م جال حس ا 12و

 1 (ن. 6غ 2.

 ىدقعغلا. بس لقغم 2685 ءاندسص ص ) كا درسا ا قف 2

 ىفوقر فعلا: )0 ىنوقرقغلا» 804: ةيناثلا (. مهام دوعن[ ةدقع ىلأ»

 ىرفعلا. تح فاقلا. ١ ©. فاكلاو بس وقع 01. 11056117 عر ري: , انطق ة6دتطأ لان رقعلا»'

 ىليقعلا. - ليقع. همنا انعم 6 6 739211 ءاهلشالا بيذلهتلاو مب م01. حا ثغك نب ليقغ.

 04 ة]طد (طهلل. هل. لع ةافسعو 1: 1.' م. |", فطانلك. 71181. 4: ءقمأ رى م. 194. ع ناروكب.

 1, ناركب». :

 ىشاكعلا. ب ةشاكع. 1ذادس منعت هلع الاد هتأ و ص, ام

 ىواكعلا. سس تم. 0). 22261 64عم قطتلك م. "29 لتكومأتو ؟ةنطنق انهن ان انماط ةطإتمت

 نيعلا جدفب 656 موسما اةيحلاتطتم م دل

 ىربكعلا.. 05. لطس ناب. ه4. 06 قلن. 111 5 59 ةطاسلك م... ب ةلجلد. ..0. ةلجيرم

 ىلكعلا. لس ززم). 81260 زا1نقاعهسأاتع ؟ئطلو 1ةطصاعتن 20 27ه هممو , عنو نعمت ةمأ 0 لكع

 ' ئببلكلا' 'ىبا يما للا ات ِ ٠

 نكعلا. د ئخأ. لان عم لنخ ءانررر ككع , طماد 7610 انطق ناندع. ةنضأ هداطت أ انكع © دعم

 :ةقلطفصت 'تانت١. 1 0 ديلا تودع ادني 216 ل 64 1 نة .

 1. 6 ةمغملا 7“ 5-7 9 |

 ْ ىفلعلا. يا ليبيلشنوو )ب ديدشتلاو» : ءأ بعجين د“ ل
 ذا بف



 تسلا 176 سس

 ىولعلا. ب هناعاس تان تضر .: 106 قاناتأ ذه 0 يعيب تايوان هيوعلا مقا هلام

 ةرممانأأ جو 111 7611015 0000. 5112٠

 ىتمبلغلا. هل مطل. 100 مضيلص أ ا نم م0066 هطق سمت تلةطسم 4 يشر

 ىنامهعلا. سس يرق 0876و 6 هوت عع ل نطح هعاجقعمف , 18 ١ قدقم طملل6 همك 01 000007

 5. رم"ون 0206,  آلط3ر رتقع ؟اناوم !1358أع لل اتم أ نأ ودها همت 2101 6 ه عانت 000

 ١ "0, عدرا .ةتعنومرأو ! ااه اةزحرملن ةظضفاطءد يدم ودع , ةدعمرع ؛عملعممج طوصتسع و "هرتتم ضمور سعتمل

 هنزانق هةيجخأ قار ةمرعااوادعم 5. ةطاسلك ر م. 11, أ ظفتسمتتل , 00ج« هرج]»ةءيال” اندغآ/ 0

 ١ . 6م. .2.1 .11 .1

 يمتاهعلا بب ةمايعلا. , 2. مئامعلا» ٍْ 1
 : ب.( اه صراو و

 ىرمعلا. - مست لل نب ورمع. 0013 ا 1511010 و يع 056 زعل ا رسل «ءانام 1 «موسورملاعر

 ص منقوع ةعدطسسس .طقفامستم هءاعاس , يبت. اهصصو»ع مهمعنرجامع عمامج ةعامع ال[ هيما ةدقتف عع

 ,قدولطنف 8ءانعأ ص 5جوتدسس جنو 2911, , ب ءالابعب طاتطانق_ة0ا15 2013 610 ةعيبر 41 فيرادغلا ةقراح“

3 
 ( 5 ه5 7 1 و ميشو

 110116 اا 60. «؟هأأ جهل طر |11. < فوع نب ورمع. 1لناوس زانق 611[ الأقل ف3771

 12, عمل. سس جرزخلاو و جراؤخ. تي ليديببع . ندب ورم 11هز ده فاقد .هللفرنا -ططدح 015. عمأمب

 06 ةا., 1. 1. ب, هاون - وريمع يبان 11 طز نقإ ,عءاعط ءرمماست 191021 , 001ةسصخت يرده

 ةطص بطب امب],وب صو هاثوم < 001 4 ىرمعلا ةئاتطعأو . 2103: موق : ةيبع ب راض لو

 رمعم ني. هللا... ركاب 1١]01 ؛«1:1:04.بب هكلي نيتي جلاب 327

 سول معلا, 9. همعلا. ب لاسم 0, لّمسي- 100 ها لذ 11213 هاا 41

 000 لح 2096 ىبلا 1: ةطقعأأ 00 1 , +7 ةعمأ؟ دمالم طلال هنولألا] . هولمز خخ أ اقع تامر

 ىرتنعلا هت هتلاتدا ١ (ن, !:تلاتخأ م, ةلكمدزا 41 1 لازلنا 85153818111 <( 0360 هع .ا اهنا ءجر

 ىرنعلا. 0 64, قطه 0ظ. كل. لع هاء, 1. 1. م. اذر ةلاقاا# 1142: ظقان فلا وأ 192
 نيستا هلو. ٠ "م نعاس“ : كسل سم 0 را 10 0 ل “ 7-0-1 انمار ا

 + 4:1 15م | 188 1 1 1 1 1111 0 , د عب )ٍّ 0

 ا ل فوص نب املا ديع.. 0 سلخ اس د نيو طالما هدوم نين

  همسعو , عا مجمع هلستو ؟هدانسساتدي مستدوادصب ةقوع دج ةلبإل لجرر,...914[2 دانت رفعج نبا ن
 بلاط ىببأ نبأ .(06 يدع ان امص ولع 20 آانطاع. 06 ديرب ءوهيم». كل ء»ةزمأ.,و 1 720, أ

 هللا دبع ىب نوع (هدزانق متنمس 08681 اادجهتوذ, 7. 21.) , .ةاتتونو ,طبرسف ريمستستف

 م1نروو. س هوع. (ن. هوعلا» ٠ ناتشورال .ااعلقور

 كك

 « -> ها
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 نكالعلا.'ا:نالغ.“ طاقم 6.66, منسم ةعانأر ةيدفعم مهنا ةمدز ةءانعم 6 اهع. 377 از عمو ذه طمأ.
 ؛ .- ممعاق هز طفطءأر لفت لتد# ا رفح ةضمتوتوو6أ هعامعم سف“ عقاع
 ىفالعلاب 0. .,ئيقالعلا») 0ك ةياناع مقو عالنسو هذح دمك ةمووالللا هأ 811459 - ادد كرناذو

 ىشبعلا. 01. هقول. ىلا. 6 قي وراف# هر. 80 فنين اننا ادلع كرولا 1 5,
 3 ع 7

 - نكلام» 000 ةنيومم» ” 01! :تيوشرا < 4 أ / 17 ءااخمإ 5 -- يصل ( كبد 4 ءاةكللاي <

 ىبوز نيعلا. عزم 6004. ةدفضعف 0 انفال ,تنورحاسماز ١١ همدز هصعاتسا ةععتط مع ليز

 ا: 64 راق رداملف فمطتالما" 861613066 قاد قتطلقزانالا) ١ ليعله لبعلا و ١ .46- سانا دو
 1 ووو نيووجتم نقوم“ و يبلع ةقذلل' 82 ا 3 اانا 1770567 عمر را 7 1 ةووتطبمأ

6590 1010 
 برز ىيع. 5ءءاتصكاسد م1056 "اندم 6و ممرات انهط لانك ا كيني

 ىنبعلا. 11110 ؟مطصقع ا! نقاد هلادع 2 560 0 هل, 1. 1. ظث. 710.“ ةزهضتالتسم ل

 هان 30712 ذم ىلوقاعلا ىدابعلا: ةعااوتلا نبع. ”10."دمتلا نيع٠: 31ه1عز 7 1ع 011: 6

 1106 ةاءر 1 .الك زوا 1.١ 65 هه عم]ءاه»ءأير قتنا اهرورح مات“ ليغ -(. باب قلبعو- 2 اهناخا غليح

 معمل رجعو 1ععانم عوأ يدهس ءلتلن. 1]. ةطساقلب روبانكزا ها ال هع وزنهم ع ]و و 1: انجإ] بس اموت نوع

 ١١ طخكنقس ب هدأنق معدد عادم اهرقا نبع و نأ شا اها اظعو ةورصو مع 1 ععأق هردعمدج :ةهصصطتاام كنيس

 , ا. ققو وما ه/#] منك, نآتن ةعوهنسسم + قدسعبد :ةطوغ, ئرق قم "ءامزق: نعوم .!1ذه لهم: هاذ

 بن لعيزسس قعد .ظمصع ههنا طعم آملا ءأن 66هوكمرتطت كا هع حاممدت يدع حمهدع هعمل هصتو

 ىناليعلا. ب 2056 رضم 000. (., هلع ةزوعسمه ءمصاتسات21 : ناشاطتعإ نوب لنيفاما ىجد قاوق ١ ىبأ

 0 0560 ءمبستت ك8 ' طوقفساعت لرالبجم وح ينو ههعمممم ءىززمعومسم التبغ ه6 طالب (عك. صم عب ةعدطتت

 هناتز هءاه 20: ىرتصغالا) , وتقند طاطاداك و. ظل2541: كمن ءاداأوح من 194غ 00513 نعوصاصمب 76عاع

 . نالمغروا ةعوأ عوعرجع يق ءتقع نالبع 1 041 ,هدال نيل ١1 _ 05. ءاتنفمم ذم

 ىبناليغما» .>. 1 11911 7 ريزم 211 .018112» 18 58و ةهذعو 20

 ةمجمملا نيغلا 0 ما 7 يعل

 11 2. 0685+ ه0 6 و فرح 1 1 ففعل مط الوم نلف اهل

 ىباغلا. بت بايخ, .10. بياغ. ب عيا. 1 رك وم هإن( ممول 2 دارا 25207 هلا بس ا[ انف

 ىيغابغلا-. بج "تدق. , 0يسنانع 4 3 11 2106 اهو ليمون فلق هوا 4 طمع مو اكس

 5ةعاسأ ؟ةدوااتست لح 1 0 ن4. كدالدم 728# , طخ 123204 7١

 ىنادغلا. 04. ةذد 0ظمال. هل. لع ةامصع, 1. 1,() طنين رواد طبل أ .عوصرب نسب ةنناويغ_ ةددع

 ميمق نم نط. ّْ ل يانا ةبيملد مك 11891150 . كنا



 ىناذغلا٠. 0. ىنادنغلا ها مع ةنادخ سس 2: م:9: نينتكعملا 1 ةماعلا. |اسسا وو
 ىراخضابب ةماسوب 2 2003 ىرضخاوز يامل 80 هقوع مرعب طوقلهت »عم ءاناتوصعب .همدصتساه ىراخب

 هان وأ. همام ذص 7/هدهاءعمم هلم ماتلاو »دوأ ةناذغ معصأاتم 12018 ةوغر انا اعل نان

 0 عظستووعغر_ 51 ليوب طاحت انوج طة طقسا 2و5 عجلت يب دو. اهلل ةطيستنسم"

 ىب ارغلا. 5-0 رثئاطلا» 0 ريطلا» ل ةيبارغلا. اور اس 1 الكا

 دارغلا. آم 8010: ةافاتم ةهون بسن ةلمهم  للادو ؛بفغلاو :ةددشم عارو' عدفلاب» 3 مدلج

 ىفارغلا» ب :ةيلع .. طمع مع طمع كتيلن 1و 102 009115084 (رو 11 نأ ظلم © 110

 ىلع. 01. هسستسو ةيدصمامألو ماا ةيبطز وهنأه 34 ءهصأأ. ع سوال دس عيبكل 0:66 0

 ع ةريثك ٠ نأ لدم همز ءءأ ذم 206. 0و 1ةعانت ةانطز 6019+ 0

 ىبرغلا. - ةيرغلا باب. 05. ةطسلس طرا 4

 ىنزرغلا. لج نزرخ. 0 دز ل [مياح جون | ليبحأب دلل 5 000 ( ١

 نىطان :رغلاا | ب طوو؛ غطاترغ اهلل. 53-512123[ ىيشلاا كنةماحب ,. هدم 0 : ايي
 ؟همتطاق- عما معستف ها مالصتتف ©ةزطاانان ةعويبعشاتفل.ا 35 000 : . 11

 جيلا ارغلا طموؤمرع ورعب 06 طقع :ةبهت وعزامماتدطم ؛ ةطصأ عانق عوكل قوس را انآ ةص77276غ 6 1

 اطقللا هلل, لع قامسعو 11, رقمدعأ , ينقص نامه هوك روهشملا .فالخ. 06 همضد ىلازغلا
 هزوست 60و11 هم عناطمم ل3952 هط :لازغلا ن1. 1 ممل1.: 50:10. تيدر نك 0 نسف نحب«

 01. طوأ. هه. طعاادل قانط] ؟ءاهم : ةاعززاو د مو ويب ن1 دبس .(اهادياكقبب

 ىونرغلا؛ # ننهلابت 1106 مهضوم :هتمتتك : 100. :ةعصقان :ةيسصتاس م هل, للا كممطنو 3852: 07.
 ذدح ( مدمر: ه/ع)و !ءءاتاتق .ةلثخ ةنرغ مءاعضسسخ ه0: نانتنلبأر هانا نايفابلا. . انك قطسا هن 1

 َئنايِنرْغَ ٌ نا اينوش ' )0 ناينوغو 111 01. 771 هزي نطو ذأ 01: هن 1ةءاانك ةيطزةنأه 11 طعام ادن

 عممصتزجأابصم ةقوع 0طوع272يز[غ , يانقتنع طمع ةوانمب ؟ءعبسص ؟10ءادعو 18. ةناينزغ. '

 ىوزغلا. 1. ىزغلا» جبتي

 ىرشيزغأأ, 0. ىزينيرغلا 66 70 رينيزعو م0 نم 2 011 اداليخج

 ىرغلا. 04. ةطه 0طملا. ه0. 36 ةلوسعو 1. 1: مم 165 ب بل 1 اإل
 ىناسغلا»  دزالا نسم. 104. ةظان نان 60: 6 11 ج1 جب قرن ةلباسلالا 00| فاطم
 ! لكتلاو دقن 12. 1و بنا افدعلا 3 1 00 :1):١فدتملا كسلا لكلا 5-5 4 كلك ياا

 طاانو وأ 1همزز0د]و 8[78116وم ه1 111 + ب ادفمدكلا ليوا الل ,ٍ 83

 لوسغلا سس زلودوغلا. 81869628 0: 0مم1 14 ,دسفن ةردط الم الهال هلق 3 ا

 ىليسغلا,  ةلظنح. 01, 71379851 12 ءامسالا بيلين و 2, ٠ يعمر هيرارسسا
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 0 ب
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 هس 175 تمض

 نزولا ٠ 0 يسب 1اس ةعرتت طلت هايج ياخ, نع 00م 6 7 ا 1816 لدهددن

 ئبضغلا موو6 ميلش 8. 0411 اضيأد 06 0
 ىنافطغلا ب ةليبق. 0س ايتسأ © ددعإاو 3 05. 4 6 اعنا ةظداك 11 هلتنغ خ51, ج. 14

 ىغيطغلا.. ب ييطغم 00, فيغأ | ْ

 ىرافغلا, بع لكلاب. د عملا طوقا هقتنفم 7 متفلاب (يدهمع ر اع ةعمتظعم لمدد

 تانعددتأ ن1. 7717 ءازونو ذص ىبجاحلا) , وعل ءاقودم مضلاب , نأ ه1 عمااتع ةق 000 55 11300858عو

 عن 1سلنعت ذص ءلثأ. 1ءوادعتنوضو 2068. بى ءارو.“ 0دنااقأ ان, ب ىكيلمع 1. كنكم. هع ركب.

 12. ةركب. 112145 5306 ةد ىرمضلاءا

 ننومكجغفغلا. 12 ا م6 05 خلا

 ىليفغلا.  دجي
 ىيفلغلا. 500 0 يي

 ىهيلغلا . 0 ف 11 16ج ههصنس 0 6 3 00

 ١ ' ىولغلا. هم ىلغلا» 12. ٍدلغلا» ْ

 ولا ب ةينم. 8. ةنيده 212191 ©. 2 ]ص انو عج دعم بس, 8038 ئسهتتسنأ
 70 قازدؤ: :نايمل هعملمؤتو هماوتستف -200314ةصخعمأ دسم ةزجت دمع تعا عاطسعو ءاتوتد :طمصعات آب

 ىزيغلا 086211, تكادزاتك اةطمعات 05150 م701ةانق 121 6"عأ 20011 ةسصعمأت 311 61عاتتم

 ىتنغلا. ب نم نطب. 113 عمت 76121 5مععاعسم 8هط6أ 16عالهو وددمت  ةلكمأ 0. ناني ةطحنقفم ناب

 وعل زادذ 10و 200110 ثتنغو 20 ىم ةعونتع هانم 4: هعمطت# نب 26عا ؟ةناطعم 6م هوغو

 ١ ويوم 0هدك ةصأ لكهضتيدمو تدغ 'هاتءاطسم؛ كلم. .ىنيا: قه محقلا نبا نايفأ .نبأر هغفم دماغ 4ك

 . ةمعابت الا 00هعاتنأ ((|. لع ,. الودو  !ععابو عدو دتلعاد»: ىطب تنغ اولا
 نككلم نصح 41 11 '

 ىذوردنغلا نا ةلميملا لاح اذ هلوأ جحتفب. تك :ةينينلا اندق قو قلل ل نادذع ”عءطق ر

 ١ :هطوسهداتط بع انطسدسخت ةعسجاتم و ددملع عي ءةجتابلو 0ع ىناجدنغلا ,معمعازاو هودع دعطلاعوسر

 ىلدنغلا. 810 ةاندمح ©., 64 2+ نيزدسلاب سس لادلا. ١ 0همناا1 0. شن ةيكلهاغغم:: 0: لدنغ
 1. كردنغ. ْ

 ىهنغلا. 0 ىنب نمو 19. ىسوساو +

 ىتيدبوغلا.  نيدبوغن 18: ندبوغن
 ىجر وغلا. لس ةروغ.ا 0. هروغ» ْش
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 هيدي 339. نيددفي

 ىفاؤروغلا 1 ظانقبس ؛ 0, لئناروغلا ها: ناروغو يدمه موزه .طنوهااتسعإر_هبالفسه ماس .ةلنام
 017 عوز [ ع1 عصمت 201851 0011111 , 5عل 2012556 ءملتءعس هتستم هطلاغع» اصمم ءوتأايزد الانمتتسسم

 معموممفانمسم طدتطت ءوغر (00ل1ندصد !عءعاتوصعسس طقع طمص عد امص لمص ايوه بم ايمي عر

 ؟1ه1هصعو هط هدلتسع ةارات قطو ءاتدس كالقزل للا 6تق ةق اق 0ع 1 ب 0

 ا موأانتا قمم 001 قاناتس 0000 وم م : 0

 / ىعئاشلا ىزورملا ىناروغلا ديحم نب نمحرلا دبع (هطثلا“ هطسم“461]:ز ةممفرتاة 1
 نيعئاشلا -عقف نيف: غنابا ه6 هقفلا زازا 0 اح نطهلم علم يقولو خ44 م 11001
 0 ار هن 101 عم ل [لععط, ةسب ا هبنعا هين وا ١ 25250000 ل يا

 : ينانسوغلا 1 ىناتسوغلا. عاق ور ناسا م ا ا ل لا ل

 ىطوغلا. ا مصضلاب. 16 0اعز 01. 77هء نراهم واعر م. انا اجي ر من دال ئامآلا ' تت.

 بالغلا. سس لج. 0دصتاانغ 1. ىناربطلا..::8نعدنقظ مولع ةنصع سطو لور دزادم تمت كلدذن

 لطب (طقلا. هل. لع ةالوصعر 1. 1. مي »غم سه كلاو. عقم ةدئاوو ردا مروعاعم 0, ها 2. ع قمم

 8, هلورنع 71060 , ءأ مخ ينبم ماتوعدقتلا ءاتقتت 8 ملا هيبأ مسأو و بدع 1 8

 مءامدأه 19ءاتهدبع دلاو هو 16مم لءاودلت يدوم و نأ بالغ مط هماسع بقل 9 امان

 نأ[, نقع لذا 0 17 1 000 50 0 "ن2 "8م طقطتلا هبتشملا 55

 81[5عو بالغ هوو6 مفدصعم مءمردعاسسم ؟ذعممتسص ها بالغ هموت هلأ 0ع م1ةرقف ان 000

 0 ندفع نابانصن"' 1ع طنا (ةداتطت ةدطخف' ةمردقتمت ءقاان» , 2 هنع همولدم ه6 6ممدع 3-3 طوعو

 قمم طمصتسلو 5196 لاوطم 9: 5 ق0 هته هلأ 1ط0' - هاته 81568 5هزابأتو , صقل ةطاع# 56
 ءووع معذسالاه 19ه ب دإب 1 1 مذرم) هالاررط 110

 نفيلفلا تس نجلا يللا 0 : 0 5 1 ا

 ىنشيغلا....2.. ىناشيغلا. ب نا يار" لع بأ
 نىغبغل ألان ليغلا. .١82 ليلغلا. و ءاعمدسض ليغلاو امم نيف ف طف 2121101610 الد 11 ملا ككل

 مدمس مموقنع ةص 217056266 , "طلقت ذظأ 18166 ةاتطظ هلملي زدص' حك عضوتماو" ةياداتتم ملم همس
 هنصوتنمم طنا م. 1“, هنأ ىيرسلا ىم برقلاب ظبرقو 66 ىيرسلا 5118 6[8 ذه ننيلا, :ططو همم
 قم 106ز زج رنطموتس أم لوصمساو عا 2اينسق ل كطدصعممزو ليغلا كتعات ؟دتووع !ءعويصأانل قطو مول بر

 ىنالبغلا ادع قفا". قنص بضاجولا 1:90 ىو فلما" 1١601 ةصن مما نوال: دا
 ” هالناس 202 20 ١ 111 كابأأر نما ع 1 12998 كلا 218 ادي
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 م
 كة 4 54

 قا مممعستأ نأ باب: 1 ا .!اغز

  ىتاجبافلا. - ناوباف. 8هادم 2. .هلقن؛ لرلاب آاج: هد, 8 عزان نوافق طرب 5
 ناجباف أ ناآزباف وعم 212جأتطم 22612101212611, 6 08678 6انع 55 سسلعس_ل 1001 ل ل

1 
 حس ا



0 

 2م ءصتا وأتم !ةصحعم انا 6مومانس ٍِج عاازو 5 مورست النول قة وطسللا مودع معمدجأتست ان هع

 اانا اننا ان ها عدمت 0 ىماجلا,و ء 1طدهم'1-خاطتس هطوعووتنم ذم

 هانم مقوس ةابسن ولان بّرعتو 0 اهل لاقي روباسينا يبجاوتب ةببعق ىه

 ىاولاب + مأز ايلا "نا قةيف "وو "5 ضرف/ همت ' 0002.3 ىو 6[ 00

 ىريشبلا. 2 ووارن عرض :طنص6 ةاتقضف ةعزوان هقتك قه قك هغطل ات 0 دقو لان ين آول ةزنانل طن

 اآهمع. 8111 : 6, 20, 22ه 65! 2 -عغ ل 1 اللا ا نمو

 70 ءهتج اتت ا ١ 1 ناي 01 ة5كروأ 14510 أ ةددي ا يأ دخل

 ىنناغلا. تب مب كي ياام 0 ا ديلا 00 ول ا 558

 لمتاتس ر يانت ؟انآى0 للولاد هلل عيطملا. ب 0 0 و ِإ

 ىنوذاغلا. 1. ىيونذافلا. - ةمومضم ةيكاعبب. (). ا آل. , انآ ا ةيجعبلا 000 - - ةنرذاكا

 ١١ ةيوذاخ. ْ : .

 ىبأر اغلا. تت. ذد سرا قسمت 16مم مم ماتلق ةيخافأ ةرنزن عالة اسك ا 6 , نمش نع ةنيداما

 ايي قطتتلك | 1 ا 7 نومبو٠ ل 1( نونلابو. ٠ 88 قازاق 0 000 .ض 7

 هطلاعم» معكم هطقعسوم ر ذص (ةدعاب طبزسم انطق ه 11تماعصكءإءافو يدتتم همدي ةموعمتجا فهمأااب-

 3 نص 06 باراخو هط ةطساك 1. دصطملم ته. 311ءعقموغنسم 10001 ”

 ىجراغلا. - نيقلا. 0. نيعلاو 2. نويقلا. 31ةلهز دال كاايفلا "ل

 يروكسراغلا.  ركسراف+ بواب م.,نوكسرافم ساوقب ماع الا نا اك

 يقراغلا. طتءتاسم عانت ير دلو 0126, ةبسن طصقعف هنو 53 56 38 و ديفا ة نوع

 1011132 5أ ىقراسفلا. . قزجل. م. 1 طم تامل ع ةيفطمل مب اهضعب اوجقسإ اهفورح ةرتاكل

 ىقراق اولاقو بسنلا ىف. ”نيقرافايم. 0 . نيقرافايس,

 ىثوراغلا. - ثوراف. 0. سوراف» 0
 ىزوراغلا. - زوراف ىلا 1 ذل 0. 6 7 دل لا ١

 م هلا هش جو زار دزاير اراك ناي اعلا. 8 يطتاسع ءاندص بايرابلا 66 قوم
 هرصتااناانع ةعافءاتلانف. 6 قطا 10 و 1 ا ٠

 ىراغلا“ 6 زم ىزابلا 6 1 0 لطي ملاج# »6 ةلمبملا كا نربي

 قافافلا 05 ناخبا 3600 1 واول
 ىمطاغلا. 3 ةساعو ةدليس ٠ سما ةمطإف, طوعا زواتدستو ةوريسبلمست .هسئااسم 9 8 7

 ىغاغلا. ب اةيجاعمب. سنان 0 '

 ىسيوقاغلا. - افوكايم 0. أ 1 فوكايو انأ ل

71559 .: 

3 0 
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 ىلاغلا»: ب لاق. 26و14 ل .. اننا ىخاونلا نم ةدلب ةلاق لاقيو لاف

 'اننقينا "لاو ب بيدألا' ىلاغلا - 5 : ليحل "1 نم نسحلا وبأ اهيل ٠ بسني ناتو +

 ابهيلا بينو ادا فرعإ ل ب . مرعو زاريش "نمي قابتابسرو ةعلقو ةانيلم. + 6 عانس

 210510 0 هودوروتسصلأ 0 90م1[ ءرطاتق 10وجاجسب , :!جعتم 01:2 [0انهت 2” 120110 ل

 معاج ب لح صعووتسمتم سراف هوالووومتم بم كليم :0طصتلانغ 815 0 8 1111

 نماقلاا  ماشلابو. 05001011 ا دا اهلوأ ىف 3 7-2 ةيمافأ 5 لاقي 0

 الن كاان 6 0 جينفمو 5 1 الا وع ١ 2 : "مب اك :

 ىبفلا. س نيبفلا. لا ل ل م 5
 نايتفلا هيج ( ليسا ا ني

 ىشكجفغلا, 0 انا 1 مممعست ااا يلق أ ,ةانطز سوت هت: ١ نا ديو

 0 1, ئكذفلا عا 0 كفن الانبأ 1 0319 3 نى 1 0 ١

 ىاذغلا. ©. ىئاذغلا» لب ازوماا 10 ةطوأ 110 ىودغلا) بس خيول 0 'ةيوالقما 101 1 مولا نلواورلا مناك 11 ١ و
 ىبارغلا. - رهنلا. ©. كافل لفن رز 120116 .:ااننإع و شاك ؟ااعيمر 0 اقيم الل ٠ "تير
 ىسارغلا. - 0 1 ميمثو قران 1[طاقا 001 طفصت و 60 اناا 7 مناك 0 رف ونبأ 34

 . عمتطل" ةانوقت 116 1 0 8 ةنانكأ لقيت هطلت ادن كلا 3-3 انا آم 1

 1 27676 م فراإ و ممل لا د ةشارف 6 ةشارف برد م 0 2 يقل اممفنا نيدو :

 ىو 2 04, 1م 0طقلل. ه3. لم ةافصمفو ب 1, م. معو

 4 0611 1 1 0 ةلزاورا همس , الكلم

 0 04, 1س تانقلل. ه0. لم ةافضوو 7 1 0 م هك ةطسلك م. كلل 550"
 ل ن1 هكعاقب 1 0 3 3

 0. اهل معو ع اع تويز

 ئايبرقلا. 6 روما 7 ابو هلآ كاع هادف ش ْ 9

 ىج غلا. 00 ج ملابق ةنيدم أ ةهيلعس ا 6م هاجم هر اجحلا داو 5 00 مطاع

 | 570 : 1 ١

 ى ىت يناب زد“ 0 : ب اجرغلا.ي 0. ىقاجيفلاب 8:2, ناي جتوللا د ولا نس. لل نر لاير 00 11 10 ل ا نال ا
 7 ىشخرفلا# د 10 شرف. 01 ةللنإ قاكابب يرق "6مم , يسن ةناتز 221003
 07 يفصح ب اقل

 ىدايسرفلا, بسب. 8. هنيمربب دبل 7507010000 7تيقلا اح ىددرفلا. اس ندوف, 6 درش»



 سب 179 -ي
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 ىدنشؤرفْلا. 0. ىدنسقرقلا. ل ةدانشقوق» 0. ةدنسقرف , 2: كنشقرق.

 خطم لكذل) ديت طمرق» 12 طمارق. )0 طموف ىلا 0101 هصتأأتا. 1دنأ ممم ادار انآ 71016107 و

 بقل. 7111و 60انإ1 23 ثعشالا ىب نآأدمح. 00011 وصل ءمأنو أ هقان58 ا

 لسطتوع ةانصأ (؟. 06 5509 , 27 درمودف هع آه "91و20: هكء5د 227ة:ةنعق و 1.1 ١] ١ 169, 177)و

/ 

 وانتس دع 06 مءةصاسأ 1 هانهدع ينانالعس ةصاع# همطعق 0 نأ 0 مه صاسسأت ةلقأ .طمرق

 6 ىَلمْوك هع0 ةطص 6طهلا., ه4. لع ةاقصعو 1. 1 رى صم 8و ىطمرقلا مممضسس ات ةق قانطعأ :

 ميملا رسكو أرلا نوكسو فاقلا رسكب. 11806 1186 08716 م2053ا03 .تاناتف ا
 ناتقطلانقمب 036أ6ان12 ؟1016أانا“ , مكان 0811012612 1 طمرق , 560 ئئدمرق 1155

 110م ومعو همطقععومع ؟1لعاسع هنعصص ةسم»غر ننم ءةضاعتلتا و ةعواقتم ةطظمارقلا همدسعات 26

١ 0 

 ه) 6هااربهل01هك ذص 1 50151511 خيسمنت و 5و0 طمع ةتتمصعاتال 6356 لعطغأ ا .1 : بع اكابر



 جعمزوقع قط ىبانجكلا (مارهبب نب نسحلا) كيعس وبأ , نادت 565658 لون ىطمرقلا ةممعاادط2-

 م1 7-0 ممصتسع لمعأو 8ط طمرقب فورعبلا نادبح

 ىهم هرقل. 2.و هتوذو ىلا هع سيبالو مءاتعاو مموتتم , هلولتس لاتصقتلا ىنومرقلاو ىمرقلا. 6.

 ىنوم هرقلا. ب ةينومرق. 516 هدصصعق 0000. :: طنا: و طن 194, ةمقطتم ةنومرق

 ىنانرقلا. تس نانرقلا. 1. انا له انرقلا , ها 0: مهعأك ةعءونضوأم ءانذصت ءانرقلا. 1136م ةزدع لان-

 طزو ععستسم 1ةمأتو وأ. ن1. 7. ه. طوععع قادم 7. ه7:04. ط1 ىنابابلا عا ىئناطيشلا.

 نئنرغل أ. 5. ةصتااتا دنأرم 66 76و15 0 ةيرق نرشو٠ 44 م0316 هع ءهدمئاسلت مدعفعسص هك.

 ٠  : 0مت ١ هنث"ءأع 057:4 14

 ىورفلا. 64. ىناوريقلا. ل بوغملاب» 6 برغلاب. - ناهبصابو. 2. ناهبصاو.

 ىبيرغلا. 1. ىنيرقلا و 6 مم ن5 1000 ةنيرق, , 1ه طمع طءمعل1 عدلت ؟هددصات]ت 0؟ةوأ ذم

 0(. ةص 101١ هدصتقوم ىلاعت 1ءوأاان# مينعم ْ

 ىعيرفلا., 0 عيرق» قل حيرق.

 ىنيرقلا. ع نير 1. عيرق»

 ىنيذيرفلا. ل ورمب. 8. ورم قنع. 04. 210:01 90 , جب دنع ,

 ىرقلا.  ةيرقلا. ©. ةرقلا» ئ

 ىرادوقلا.  رادزق. 4طااك.و م. "9, هع ظهطوطو 2001: ةلبهملا داصلاب رادصق اضيأ اهل لاقيو,
 04. ةصأنو ذا ىرادصقلا. :

 ىدنغرفلا. ب دتقريسب. 0هدناانا
 ىنبو درشأ ل نييورق. 6(. 20011: سرافب ةنيدم: <17 0 ععاتاتتات2  ةالطأو ©6716 عمقك اص

 هميمانسعما همممعم, وأ ةطتص نيورق ور نأ زسعع لتعتغ ةلطص (طهلل. هل. لع ةاوصغو 16 1ث

 2. 115 مجعلا قارع نام رهشأ نمر ها نانت لعد ةض هان 0 مليدلا و نأ ةممقع

 معا ءءء ةفطساك و م. اح | ٠

 قفاطسقلا دن راسي. 0: هواضو

 ىلطسقلا. ل لطسقلا . 06 قطا, ور مس , ها 70هوعط هوس , و منعم , ع ةلطسقلا. 05. آد
 (نطهقلا. ءل. لع ةلوطعر 1. 1, م. 1“.

 ىنيطنسقفلا: لس نوكسلاو. 0214016 1. ل ةينيطنسق. (0. ةنيطنسق» 61. 801. 0 'ةنط ؟ءاكأاتم

 ىراصقلا. 58 1 12. ىلا. 82096 خكس 1). زمدعتا ةينك , نان00 قان101 ةطأ ؟ءلتأ ماه 38-

860]1101*. 

 ىعاصقلا. - رسكلاب. 201009
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 يسن كب ا ال ننصس ا لا بيت نيب ع نا ا

 سام ا نس + 2 2 د

 نينيد ١ قاققلإ بدبي

 ييسا 11106: ىديردرت7 دم: هديو/. هه ميرادوللا# بس ةنوغب+ 2: اقرب د 00

 ىنأرصقلا بس نارصق,  ظانونص 0. نانوصق. 38و01 ه1 1050117 هلأ فول 17 1
 . 57 ع

 - وتلا تلا فابارتتساب + قزم“ ةاتؤمتا 6 60 8: ةمونانو ' 8 زادت ةزتردد و ا 1-7

 27710561 غ مي ء]عو.و ]جم انما ا 12 نمونقللا ئصق 0310ةاد : رؤكتك و ضف اوم ليقو <« هل ةزرفتتان اعد" 50

 ١ عموم, ةمسحب الرا ءمطتعبإو طرب 08: .نصوصللاب رصف وجو برع رف راوكنكك رق, .,16مح و .ةان نلعب

 :فطستكو طب ”اةو [هداهإإ نهببموبع هايد : زيمبتلا .باتك.ىف دتتملا ؤباو بابللا بحاص. ؟ لوح

 26 0 11 ةوزسأنا اعمال يدنا نال ءههصااساا , روكنك ربصبق 7069من 0000 ايد

 اندست طم ا 200 0 ل 1 ذابادكسأ ( نادبف برق: ةديبلتب 31 1
590-16 

 ىذابادسالا) و ءأ 12 [ةانت2 655 نابارننسأ (نأ رد زام دالي بم و 710. طم يابارتساللو قل نئانور٠ 1

 1 ل 7 كادوا ةلفةأنلهج لو 1 0 ,ن رونو 5 اولا ٍنوكسو 1 جبع  افيح 0

000 

 2. ا"ه.و يسن 8 50 10عم ءداتطأت أغان نيس دس اكو كير 7 لك 00 هم

 روكنك ريصق» 0101001 30 طمطمتساو . ةعستردأ1 هانعطط ك2 انأا35 مق 21605 ءأءا هس ء/نوو م7 وزو انالدلا

 006[ : خدوتفم واولاو ةنكابس ١ نون اهينيب؛ ةيناتثلا جتفي .مهضعبو ىيناكلا رسكب.,أ . 03عام د

 20 01166 ه صوصللا رصف, ن6 انأ مهنتأو ةصأغع 1 انك 1 ءانوص د 1يمطقطو هادف

 نندنلت 1م اكل اي راع همعلتطتاو 331 نانا ة0ة]جاورماج 5-5 قمصان طزادك لع

 11011118 10 0 مقال 06 0 8 ر 0 رصقو 8 ةوزساألأ مدان هنم 6 0100

 ردعطأم ر لمن ر 2186 ه11018 11 ©>615م61100 ؟عواتط 2110126 , 1 ةصتس ملكهم عسأ 1201 لواط عدعص-

 لنص 6هو56 ةصاع# ىرصقلا © صوصللا رصق © ىرصقلا' 57 ر اروكنك ر لعق 461 ةاتصخم 8 3ناق-

 متعمأت 11201 تامسما هوا 0 قفقنأ ناتدع ذه طضق .ةدمتاسات ةانتدطم لذص 0, هن 82.-1هواطاتعو 64

 نطنب ذهعئزرتت مغ ل هطتاسم ا عوار ماسي :ةط هدحستطانو ((00نهنطانق لوزا .تلقأا ١118136 1و1 ان" 706متر

 صنت :لوش ' عضاعوأر 6 عمام :ةصاغ روكمك نصقو 1ممهمودلمس :ةيوعر ةهلصمملسس ممةطوطناع زان عم.

 110دعم ءاتقصص ممم نأديبع ذدص .1١ ه2 ةععتس لل ممعص هعمل هرخفتط  نأذمقر لع نتف تك

 مررت. 06 ىنادمهلا. هواعومم 2000, ةدعداسم اد 1105 هان(“ ءانم , خط عزرا أنو 046 رصقلا , !

 اندونانع 3 54 10ءمصنسم كل ءصاتممةمةعر عغ ةد طق ماوه وي4دتطانق مايو رع انقسم

 خبسنت 0671988[ 9 هرستمومتمأ ةطصم ”!هخلاطت# ءأ .50هزانأل انف.

 ىيعاضقلا. بس بعش. 510 5668  هاكعمادلا (.. ها 1. . 1826 ةعماعمأ ا ةهطانطت 1167 201 0 05

 ه) 1 ممم هلئاتموم لتءامس مكب 0 رصق هنأو روكنك ورصق هنأ لاسقي» 51 نيربش ربصق ٠

 نصوصللا رصق ؟نلهم 5 عومومدصطتو لزفات مودتمامت» 1106 آرمد. ©ههونم ةجحق0 [نراوسطتر م. 73, هك قطانلا و

 م. عزا أ عل. 00 6



 ضع 08797 تك

 ددياهلانمز : نمل 20 طس© نق !مطادو  ةمتوتسعام را عار لع 88و 61ه فاب دم 111 3 79 , ع

 (نةيدوأ2 0ع 2ةهمععوول , م5048 ىدي» 1280/0876 هج 4ع هقوعر ا[. 1 لون 0071

 ىلبرطقلا». بع 01. 2. ن1. لوصم 1مو6 4]/27036ه7 ]ع ر ]جي انوا 1616 11 ب أ

 ىرطقلا. بحاول. 0: وقوم ل نإ ا 2 1 دا م :

 ىتفطقلا ديما '"اتفطقع ! 2. ناتفط., ' 1 ااا 11 ا . # يلا 5-6 5

 قءءاطوطقلا. تزل واللاب لامعا 1 وا راما داو يولد ينو
 ىعيطقلا. - ا عيطق. لود أن / هس ءأع و "م مو انا اهعيمجو- تيد اعلكوم رشع ةعبرأ خعبطقلا

 1 ْئ 1 .ظ[نكأ] مؤ عانأأل

  عباجصا هرم ملا ورع بحاو لك , عطقا نلعب معا و رفعج وب, 5" لادغبي
 ' اهرهع. نم ىلا(: خعيطق لك ولاا معابتاو وه منكسيو هرمعمل  ابعضوم.. .بص "ا

 ١ هما عزوأ  هصطعل و 64 8 ماطبعطقت :مدعاتسج :ةءلعأم ج:8نهز نأأتم' ظاما 23613018113 1651984 -710 ١

 ؛ سنس همطتا انس :ةبسترز 3 ءاعمانااطل 01. قة مرترج | ورود مب72108. آد ئزادجلا: ةلدل كنب وبا. 0:16 0

 2108 6ع عمم ءأعو 1نا1ع:: ىم: ناكحو نعيطقلا كلام نب :نا مخمل |عولبا رفعجلا ىللت :ىيحأ وكب وبأ

 ؛ هو. ذنبس كامو ةمثالا دنعا ئوز نيرتكملا::: 81ه مفءهلس» ةاندص ذه َنيِرحْلَعمْلا !تاقبط,
 1[ةادعوت ف 22.94 6 فيلل 6أ ةذ 00 01106661 , هلم . 1 ةنا سقما 12 هدأ 06 9 قمدالا

 77 12. نشنلا. ه5دمزود 109 مينارنقل مدكحا وأن 5225 هنلتذ أ

 نقيل: ع نيغل 1 ط0 0 نقيطغلا' 0و امو نق هدو 11 طانزادم ههدصتست

 00 ا 3 نأ ان: 1 كل 61 رك قطع" ةمتفو نتا ف 818 ةطانو اطلاو

 ' ةةليقملا, هنت لا ىفيطغلا 0: '"فيظع' 16و86 لن رم لافتات

 ئصاغقلا“ 01 ىصاصقلا أ مم مود ب أ منصات ءانمم م 060 0 مس 5ع0 لعد

 مصاتأةأانص قا. 1 نمصص 182. 7036 رسكلاب 200 كن هدأ , حوا هافانا هديل طسسللسبس ةلج عل

 , انوسنو هنل16ن1لالق ةسن كامو << + أ 41 اا : 22

 ىبنعفلا, - هدج. 0. ةدج. 2. دج. 05. آس ©طهأا .١ فرن ت11 ا ا

 ىمرلقلا.  مزلقلا“ 2. ملصق دمع ميرلقلا , هك تشع ائاتغمفلت ةةاملتل 24 هلا ميلقلا ةطومس
 ير مفسانطابو ز :هدتزا11[ نانا انش[ ' انكزخامف ه0: :انهيلا 4م 00 عقؤا هللا - اهقرش. لح توناي.

 ال10. زاد 17هده[ عمم" ءزع, م..ةمكو © ظطسلطو: طنالأا م7 بمن :

 ىعلفلا 28. ئلغقلا  ءآأسسم»» غلعشتاا من (نف غاع نقب ع٠ العطا أول 50 ع ممول 1م راثأ

 دالبلا , ©0. 1؟نماءد1610, م. 11, ذص ءهطأأ 0: هلك ف <

 ىر ولقلا. بس ماولاو. , 1268و: ذه 25 تس دةيرؤلقو ١ ظقأ افا الله6 ةرييزج :9900ةلانك. 5 طتاانك
+924 



 مح 188 دج

 'ةعماب مدام : طاتزابو ظمصحتستوأ اندان , ينأنو ءاتحص 06 ل كنا ننال لا

 دمعت هلمعاف كلتولتابت , نا. قطسلك مءاناكل# عا 20

 حاهقلا. 28096 ىلا 2. ةصمعلا عيفطاا 1 1 دامك هنا دنا 16

 ىوشامقلا. ل ةيوشامق. (0. 56016 هيوشامق»

 ىرمقلا. بس رمقلا. (1. هرصصتصم لوعانأانق 11 170567407 ء]يم م صم: ثهم رانا لال لا م, 18

 آظع ل6 5هعونم , 11 أهيل ود» هلو 1" 2ع ويرماو , م. 7 , ءأ ا مصمسلو, 0 ة5عتهردأنخو 4' لنا ار كو

 7711001018010, 7. 0601971 و ةيون.ر ءمأ]. ططاناك.و 5 "*و اهلو انني كنلتو وقع ةرموتعأ 6

 06 رصمب دلب رمفلا معكمعأ لو عانأاتق , 04 طقسل ذ 10مم 50 ناانق هن[ هقانثأ انظ. 1س

 عمي ةزواتت قمة طانس طمءاتشأ اةصاانست0ل ريقلا قي 8 دم ' 11111 همن عا ةاتف مع مأادقأ 6+

 :ارمقلا ةريرجو' نايقسسمست همدصتسا اتا 61 ع واطقم قام تانضأت 1مم فعلا (ننم0 20 تممعط

 تنصح (2 001:6 , . نج00 ه0 معدج هتطح 11مم مع مذ ءمب» ءمدمآع»عطله) زدلنج ةصمتت [هلتعوم مممدعاسق

 لتءاور ؟10عاس ةععابسص لج ةدفطانمم :ععمو»عفمطمق ؛ةط ا طلعت عدعب مه 118.01 عماعات 7 ةاقاتق  ماث0-

 1هدقو ظدتووعر نأ مه ع1 016 .هع.ةملععموم. 1طسلقوع .هللج هوفر نيدسص وتنقسم هللا ةاقاع“ لع هه

 عقم از انتو , ة[اهددتسع؛ ىربقلا ةععاتسلسسد لوعمسأ سم ةزجرجعأا هنو ةدنأ [180110هصمتانو :نانتلممست 4ع-

 عم لاق ,نييلس نب جاججحلا رهزالا ىبا : 03باا13 , انآ 07021انا03 63+: 8<. !1/. .. لوصم رمقلا

 قمعوومأا 10ءنس ءقوع م"هراغع"عو اةتااتسم همز ءءاوذع ؟10عصانع .ةعمعملووت ر نانم4 دنع هعوإلا

 مانان5 ىريقلا ةممعا]هطوأس,.:. 0مم طيبزسم طوستستع متطت ملص لمس ةصععاو 910 اتم ا

 183556 د ةسسوابآ ةنص رمقلا 116» 1ءععوجوغر 40 [عودع "عروسه .عزابق !ةسنلنف ج06 , همتونسعمم م6616

 طقأ. 1161 ةاندس 20156 , اي 21211 طقطابعمتا هي اتعانك طابق.  لوصح اانهاان#  (ىرمقلا ريطلا )

 ءروه 25 ةصفناو ربقلا سمصعم طفطوطوغو هن 1[ هنو د 0 53ةءزلاتنت و 1. 1., 8

 عوأل سس يريقلا. 1 ىرمقيلا. |

 ىلومقلا. سس الوبق. 0٠ ةلوبقلا. 11216: 5. ةطاساك | 4 ربعم» قواه 2.

 ىربيقلا. ا رمح رجعو 1 رمج» طول : ٍْ 5 4 ندير 7 دست يلو 0 77 ِ

 ىردانقلا. 2803[ ىأزو 0, ةمقعأأا د 1 زووم اقوا هد ألا ١

 ىرطانقلا. ب رطاققلا. 00, رطاننق.  ][ةل6ه: 61 ركانام 5 11 عموم رطافقلا 1

 ةيرق وأ ةلكم اما ناهبصاب, 1710.١ 676/:2/0861/غ و :ط, "مها .٠ , دحض ا

 ئنانغلا بس ىلا. : سنان 182. ت11تأع . همت 2001 !مواانتفوءأ ع 1 صو ثوؤ رقد

 ءاوغلا ثائنسأ ىنانقلا هيلا بسني عضوم ' نانقلا»

 ىءانغلا )0 نقادقلاب و انك, 1 انك ربدا 01 1110 016 0 فلا

 هذآ 1



 فنيين : نك :  نيني

 ئرا نقلا, 2. ىرابانقلا . ه8 مده رابانقلا.. ب .مناولا. منرانلا و يدوع 16ءات6 ةنصف لسطنم

 190155 وأم

 ىنيرسنقلا . بس نونلا, ل1016 0. «[انأ 00158 م0518 ىرسنقلاوا نقع نون الب اضيأ.

 َى طنقلا, 10عوو طنو ممممصو2غ05 هدمطعف ءاتذص 213 , اة 7705| هن" ءعو , "عععطدعأ ذض 62

 06 ةرطنقلا و 2001115 صمصتستطاتو (؟ة0110صهسومنسد وينانأ 8 هنطواتاتو  دنوصم بسن 06837ةصأ

 (0صتونأ 50 5هزاناتانو دأدغبب فيرز ىنب ةرطنق و 06 نان2 ع1عط لة انا : اهيلا اوبسن دقو

 نيرخاتملا ضعب, 826 بنقريسب ةرطنقلا سار 390 انأا13 8266 561621: فرعتوب كنقرمس ةرطنقو

 نغنيشخ اييدق اهل لاقي ناك دنترمسي ةيرق ةرطنقلا سارب ,, يتم1 ههدقسممأ ه2 وسدع

 , هزم هع ةيمطقطو دع  ى3:يصرد/. ه22:04. 20. ءةمتا, لع ىنغنوشخلا ة05همتموأ. .  2ةءاعمعو

 . 102ج لوعدأات ءةرجتأناانس ةععءانت" 1108 205 000عغ 06 ةبسن و 8 20ةأو ةانو 10و رصتسانق 66
5-1 

 ىماتءدأم , ىقبرالا , يتدحص 0621986 ناتسزوخ ىحاون نم فاقلاب 0 -.-  هككبرأ ةرطنق

 زمرومأر ىرق نم مث. 8هودامعتتو 06 دادغيب كوشلا ةرطنقو 46 ويده ذه ىةردرمآ. تجي::ه#. 4

 ظ ههرم11. لع 0 وشلا 52008262519 1762و ةمممدانأو لو عانأابق 2026 ضعب .اهيلا اوبسن دقو

 ظ ىكوشلاب ”ةاورلا» ظ

 ىنقلا. بع 201. ((ةمتاسا تنصح ويتم طثع هى 110ىء/ءامءزعو ءلتلتا (ن1. 777 ءاز وقر ل 797351 3-

 1ءالتأ هلتاتوسسع !ءعئاس" م. 1*1 ر ةطتودع ذل قطع 322653 هك 12 ؟011هدع طقطعأ نطق :

 طساوو دادغب نمب ىنق ريد ىلا أابوسنم هنظأ انا.

 ىناوقلا. 6 نايذاوق ة. 0. ناذاوق. .. (ةءاعمانس 101 مانام طقع 5هزسانت 2001ةصعسأم 2 عمد

 طفط عر 20 له طوص نايذاوقو نهد لتر ةمودص ه ناينابقو ادد ههمودت امس طهطعءطوغ

 1طدم '!-ةلطنع , نأ هرم عا ءعا1أو و 1136 3511018 10 كايرمرد هبنم#. 80 كة, 1 ىنايذابقلا

 1801 اللدسص يدم4 ةللئع تعطو لد جلب يحجاونب , طلع ؟ع0 كم رق قوف د ءووع !1عوتأتات# ,

 10 "عوععو ءملعسص ملثا. ىذاوفلا 9 نايذأ اوق آ[طصدم '!1- 4طن عمر ومع دم]نت556 7106م

 اتا, 01 قا نم |1000 ناي ذل 26 050135819 و 104 10[ ةموع 162121 م0391,

 360 1 اممساستو عموما 70 و]تانس املا

 ىرير أوقلا. 0ك 1طم طفلا“ ه0. 06 ةلوصمفر 1. ©.

 ىسروقلا. لس سوف. لان دل ءوأ ل هد01:/ه7 1ع 2. #1“: نم بستح لامعأ نسم .سروف

 مصاوعلا و قطاناك,و 2. 1*8, هوؤهغدع : اهتدعاقو سروق ةروك ةروهشملا ماشلا دالب ىمو.

 ىسموقلا. 2036 مضلاب 2. ةدو6214 نوكسلاو. سب دما. 2. 01 ةءماممأ هس 0ع هءاطم-

 عمممطتو طابزاتق دمستستو 20184 آ1طد نطل ل. لع ةاقس6و 1.1, م. كو .



 وس سس سدس نيج نس يش: تت ل مدح

 ديدلف 190 بس

 ىونوقلا. 1. اا نداعت عال و هلع ه4 همن 918 2 كو“ د4 هلو, ظع, 222: ةففللا 06 نبق 531

 ق4طباك. و مع ملا عوأ 7«! 655 1 ١

 ىناتسهوفل ا, هس ءابهلاو. 280501470 ١, ». "ك# : ءاهلا رسكواو طاطاتا؟. , من2: بابللا نيف لاقو

 كرتسملا ىف اهرسك . ىتلا: .ءاهلا مضب

 ئكيهفلا. 1. ىحكيفلا 66: 305 ايس

 نىمهفلا.ا س نادي“ 18: ناذلعأ
 ىردنهقلا. 2. ىزدنيقلا © هل ءانض ملف عار 1 ىأزو. 0© نهع هذدصتق ءءاع

 هع ظوطعتم 9106 منع ا يدفص له ودتلعسم ذح 7106/ هس وعم , نر مسرس , !ءوئاتتع فاقلا“ مضب

 يما 0 مذفا ىم تيار دسقؤ كعشاوبا مظيض !ذك 0 نونلا ' نوكسو

 نددت وم 0 1 انوي - ىلا. .0هناانا 0, حار 100 هزم ءاتدصم 0: كك

 نينا هيفلا 0غ ظن 0طقألا ه0: 36 ةلافصعو 0 ل ل

 ََْى وليقل ! 71/7 1و9ءاتق ر هلأوأاتق ةح 201. ق7 انندللا ةانأطز ه618 و .1ءعتااس# ةرمانل 177كم! عص-

 ؟ءاك11122 ور نطت طقعع هع 116ه علت هع 1 ةانطأ : بسنيو هوليق ٍلوقي مهضعبو

 ىهوليق اهيا. س ةيوليق. 0. هيوليق. ناباربط» )0 ناباربطب ليقو ناتسربط , ييدص 16-

 ءكاتمسعس , ص طمع ة016 00012 هطاقأفتس , رترع مانأم عمطاتتسمم» 6856, ياتةنطوانقات زانق 051 قأ-

 رعت 196311356 2011 م0ةقاتطتم 10. 0 ناباربط 016+ ناباريظم و كيانات طمع عسل مس 16-

 ءازووسع 56 طقطعأور 6 مكانس .8هز انا تبسح م7613 5 ه0 6 ان هه 5196 طلطانق.

 ةرورقععأ طمع لقصص © 10618 11| 01 كب 200 0600 ]1 طا 04 1 ءلتاتو و

 نمت ملمع ءاصعط 0 انانق قامأ ةرداتما 00 و نطل مدعم .نأباريطم 1من

 نع ر طقانل ةقءانق ةأغونع ده م16 1660 لبعض 018 577 عزز نو هلم ملول طا 02 م 20

 ءهةمتأ أند 6 ىطس اولا و 61 قانأ ةزانل 7و6 ءا للص كفاح نك 1مم 0000 نا

 ©6]011أان1312 511312 0113 0 نايا يد لك ا 0 نابانازهط طا 210 افلا

 1د 001218 ةايحصنل0 لان"ع "عران018718. 1

 هيقلا, ب مطل" هنت ميقلا را 117م الل كالر

1 

 قط طقع 1 ءلينرع ب111 0و1 0 لولا لعديللا ناز 6 1 و

 ىرغجاكلا. 00 ميجلا 1 11 آد 10م آرعداعأ 660م. رى ةط 201. © كاهل 0 مص



 ؟للءانع : هتكاشلا ميكلاب. ه6 ضمد لذس ئرغشاكلا و ياددع هل ءزادقل وصح طمددتنتو 8

 هوا, لتءأاد» ىيشلا نوكسب , ا 1لعصمت اغا آءمطقطو 61ه ةطتتلك و رتب هيه (نطأ ممم خنافب

 فاقلا ةلدع : 0نات10 ,فقاكلا جففب ,1ءععورلبس وار قناندسص .؟همصق رغشاق:, يحسن ممتونم مط

 قةطنا ولحم 05ءررادر ه: ةيمطقطت ةيعام”ع ور هعماف ةانه 1وعم , مجمتو 7218 طم دعم.

 ىف :اونشجاكلا.' 15 1.  عقوأ 064 هاأطمعمههتطتدع : ةعرتموأا10.

 ىنزراكلا. ل نونو. 0هناألأ 1. 0

 ىتايزراكلا» 8ءويتشاسم ةذص ىول0 8. هةرصتاساسسم طموأعم : ىلا ىازلا رسكو ؟رلا مدتقي ئقيزراكلا

 سرافب كلب ىنزراك ٠ كرستال طانلاتق أ م72ععم0عداأتو هقرتامال هدعتااتو ع7 ععأدو6 510 عاتتال ردنا

 ةذص 5ءاذ لنانأق يا عا ءىءالعسأر دمع ةزصع لمطتم ععمسمادسصب وأي ان ةريرمععأ عع . آمطةطأ

 :عداتصماتتم“ سم0 30 ”ىبرزاكر .هط ةطاتإ لفه م. اثر كاوأم. ..: 0ءاطه وعم مطتو ةط اطصسو'!-

 ةاطتعو مممتنانق نأ اقع 2. هوزسبأتم  (”هل01 08, غانم: 80011: امم سرا دالب . ىدجحأ .نيززاكو

 كايزراك ريغ | ىلتو ىكبلا ىليع 1

 با ل 0

 ىرهتإكلا : 1. ذط ىرغجاكلا»:: بع اعد 217 نا 5 :

 ىقكيفاكلا...:ط0و6 انضايش 8. 80016 قلاعت هللا+ ميرا ادع فرحو# / 18. قرتخو. سب ميجو.ا
 ميكابو.  ةرمومعأ طلع 5 قصقاعمد دص روعع رع ةعوطتوو ةولعص مم0و نص 5 111 بسد

 موطأ[ ةع نم طمع ةهعمانتم اص طمدستستطاتو معطةوقلمتو عراب هطقغسو هادمل عوأ م. 11 [ةعاانق

 4توطتعت , دو «.: ب 86 بجاكلا ىبأ: : ةزسسومدف ةءاوطعمتسد عنمصسق ل .ةيفاكلا :(599 عاام

 اومتم محشو رز 710. ةءعصالعع» , 17 هوموأ لع 1721 ة6وت*. 07 ةسقو آو طخ 115و 116, 130)

 . .  همدقتاوذسع زن, عب 1طص (طقلا..: عل. لع قلوسعر 1.1, ص. 2.

 ئوكاكلا. ب ةيئاثلا. ١ 0ضناانغ 1

 ىنادرواكلا. هللا هيحر. 0ناانع
 قابكلا. ل قمار ىذ ه05نتواانس هوذع ؟كلماسم زض 2. (مأع 60 ا؟هللأانو زنق ةطوعمتتمسم

 قمر دمأدوت1. ١ ٠ 0نص 10مم ططقطقطنتت , طقع كاهأم , ! ء' طتعوع !هعند 1طص ((طقلاةاعقضتمو لم

 06 قاوصعر 1. 1و م. عع لبق رابك وذو راسبك ىذ. كيبع. نسب لبيخاأ 2 نب رهاع وزمع وبأ

 نميلا لايق نم.

 ىشابكلا» 120 نيابكلا.

 ىتككجنذوبكلا.  ثكجنذوبكم 0, ةطاداك , م. اكل“ .

 ىككلا,  ملسم وبا 3[هصمعةانس ةمزمتم ذم 2طفطةطات ظافحلا تاقبط, 01. 11: 4, ذه



 8هزاناتن نيرسفملا تاقبط , طك, 92, ةمانق !طه هطقلا. هل. لع ةادصع, 15.1, مب ةيعر همه ذاق
 نأ ع هيالو طمصضتسم !0عمضتمم ؟6] وذم همدصعت نان ةنععأ ةررزرم 661

 ىهيدكلا. لا سنوي نب كيحام."' 05 8ظةطقطأ ذه ظافكلا تاقبط , 01. 1: 97 , نطن مم
 ىعديكلا هع 509650 1000 ىميدكلا موو ةملاناط ةووع ةرتمف معان

 ىسيياركلا. 20:6 بايتلا 2. 240114 ةطيلغلا. 14ءا6. 65, اطص 0طملا. هلم لع ةاهسعر 1. آو
 5 مع .  (ةعاعستسم هك. ىالزداءت. هوي+04. ةح ىرطاطلا.

 ىعاركلا. , 0 ىعزاكالا»
 نماركلا. 605. ىردبعلا»

 عيب كلا. تس برك. 8. بزك ىبأ»

 ىجركلا. ع يركلا: 05. 3هصما. ةهجن0/. 84 ىدلبلا. - ناديف. 2. ناذمق. ح 07
 116ج !م"ةعاسق و ةزطع كتطأم ر ينانت ةصانأ ةطنلط , ©. "نك رو ةرمعأاةئان؟ جركلا نالب ©, 0...

 ناتسجرك (0016 6607ج26) , 8 مدهصانأو (!ةةانقسم جروكلا لوم (ةطتل. م. .*).  (ةرحنغ

 ةاانان5 ”ععلماتو 686 سيلفت. ح نادجم 2/0501/ه7©/: , 7. "11: لادلا ديدشتو ميجلا مضي

 فرعا م.ضملاو ميجلا عتفي مهضعبو نون هرضخأو (وعاعمانسم 06 ؟ةعتق و خركلا كل ماذم

 رداتلاو 1مه01031 لو نامأانق , 1. !طء, 202623 ىخركلا ءاندنص لعجروع 8 ىحاون نم اتربغ خوك

 ناووهنلا. بس ةرضملا. 18 ةرقبلا»

 ىرركلاو. 110ععع هةمئاسلانسم مممدانق 06قوأ زد 18. < ءللأ ديبع نب ةكلط. زودت 6 دما" طم

 ءء]ءطومعامتتم 1116 خكملط هع وهءنتو الآهطعسسعلتور 560 15  يندأ ؟انأعه 0 ةممع]1 311 ,

 0ع ينم 7106 1385[2ةروذدسص ذص ءابسالا بيذهت و م. "او.

 ىكناكركلا. ع ممناكرك . قزع ءاتدقسص هلم زموع لوعسأسو , ذد 770507 2ه« عم ءلئاتوجع !١7 دنأ عدم

 ؟ء1لتدسهي م. اء, 2م.  الاقاتس عانتأان» ةانأعمج 600622 ةايعأ[078 12165 ىربكلا مناكرك

 ىرغصلا مناكرك» 18هددسخ 766 4قعوطتءف ةيناجرجلا ةرعا]ةأان.

 ىنامه دركلا 3 رسكلاب. 114 0ع ]ع1 7 عع و ]جو !**بإن : اهرسكي نم مهنمو فاكلا جقتفب» ب ةعبرم. 01,

 0ع طقع ؟0عع ى:مصاو»م هستامأ. طخ ىسرخلا.: 21هدءاراممول , 1. 1.: ةلكم ةينامركلاو

 ةينامركلا . ةعبرم اهل لاقبو روباسينب» (ةهعاعستس طقعع تع 71065 عام« ءلعو طشع 101371١ معد

 معدات : ةينيمرك ىلا بوسنم وهف ىنامو كلا ىراخضبلا ةريبه نب رمع نب صفح رمع ودا امأو

 بسن بيطخلا ركب ابا ظفاحلا نا الا ىنيمرك ةيرقلا هذ ىلا ةبسنلاو اراخب ىرق خم

 اذكه اذه.

 ىنذيمه هركلا. سى ةينيمرك, 1106 ةصصمأوأاتمصعسم اعءاسأ ةدازوءاهص 20 ىدوثرالا , هملل. ةطاتاإ و
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 م. ,ةونرم. 2و, نيثامركبا» ميدماوب هطول وعزوسوز هاند مب ةةينيمركد كنك هنود وزع همكم كتعام ه0

 ىنامركلا. اا ا لا

 يزييركلا 9: مهاب ل6 ىزيكلا ب يبدوا سب للا, هوللومدمب هول مدد ينايزركلا»ا ب بم
 2 قى ععاتضهأتبو 3 عطور هداج ىصمرجتأ .ططرح نطقلابو 0م 24ةوامسعر 1. 1و 2. ا :

 ىسكل أ. مز عصتتو هلأ ين طنع همدصقعم وكس ل وعادجابف ا( كال هد وألا هبسءأ ور ]رخو هع رص وص“

 06 شك انق22 © سك . هططاتاك ود رار معو سببا 81 لابطوأب 57-5 بس ليييدح نب كيعإ آد

 11056 1:1 "هلع و 1.1. 2مم61191 0: كبعب فور رعملا ١ يسكلا رصن ذ نب ديبح ىب ديبحلا بديع

 كييحح نو لذ دنا مومو كانزل برع هوغ هضم ع1 2 طف ططت ذ 11 طافلا اق
 اد مر خب ل نأ يس ا الظل 000 1 ةمكونأ 05 0 كر

 ٌ ارت دنامالحووم هولي ىقتزت لمدن

 يناشكلا.. 0 لشعب 0 3
 ِ ولا مءانف طب 1 11لا1 1500 1 7 18 15197 217 ١

 ينايح 20110110 ةنايك 5 5 ةيبايكشك. ١ انسه [ 47

 نيت للا دج نتييكلاو , 5 عويبص جسد طع تت» او اال لطي ا اسغم كذا اة

 : همم نيرسفملا تاقيبط 7:50 ا ل 0 ض1 فطن هود ءلن-

 انو6 28ةعلق. و م, 21 طصتنانتو "6نأغ هلة[ انططب 651 كح :

 ىروشكلا. بي متغلا وا قتفكلاببب -1). سكلاو:جتفلاب. .. 6 لا ب ا

 ىيبعكلا, بلماكزا١ 8: لكاقم ةسراقسعوا مهد ترالاآذ© 2 2001 ةمودعاظلا فق مجم قم نوحي

 لجو بلك نم نطب ميلع نئب بعك أ 111155 عطر 1 1

 ىذا درفكل 36 أولا نوكسو نيتحتفب. 1هعجاابو ةط 24050/:(هبتتعلو وأو جن“ ذم (ءوم ف أت هزم [طدح
 (طهلاناعقصم و + 046 :ةاوصعو 11 و صيرلا )1 مموهسسأ اه لانلجءأن : « نوكبسو فايكلا ويبغب

 1 أولا جتفوب اقلاع د لع ليو سام ان يو مرج 56 5 ةاكيللملا 01 / 11 هوا عزصع لمطتم 1 نا 86

 معان وانه ر"انتط وم باسب 0 عوت ب صو( .ميصو روح 0-0000 دقو, 1 5 1 اع يم تورت 016

 جاتو (110ان0 و انأ 1م5ع 12011 1. !. , معو ييولمه عتاد هتان 16 12 نادلبلا مجاعم»

 4قاوتع طقصع ونانتلعطم مماتأم 71101عط أ . 2238353 0 1 ا او ودق كت قد

 مممصتتسأت ه1نمصعمم ءدذع. ٠ ةاهسب رتلتسمن “6 6دصكسسم طع 68 اوم نم عام فك , نمت انتهبرقكب

 سيكترفك, انوترفك ءا >ءانواند طقفع طمدصصتسو هددصتق ا ةانصغ مط موفتاه معا عن ععدعمءرأ نسم
 ايي

 ١ قيد طسسم 'ععممسنتم 2131 ىجزم ١ بكرم مردمعالممتو دآث 761) ؟هدطت 28 ا هدمتساتنم اوان همانطأ 58م6

 د11 180363146 08م هدق ف1 , هال هاند نقانق ةذطا كةلرفرتأ, هداف قركراتلا ب نلت 5ر17 ”'3لامادبعلا

 "٠ «١ للووانامج 1طويبقو.-> لؤسلس اقاتنوطت 003+ عمصترمهه1118 مغر قب صهصوتستطاتق نا1هلتأ13 ةط نق 0 دعاتف

 دساعم معاسصق مدعو ةملععاتسمطتاتو 8غ ءق 1ءىعر نأ نلتتسد لاق اناععع بصي ؟0نةلت 1 ةاطق

 م2012111211أ ان". 01. 0ع 53617 و ا 1.1, م. 268, 340, 400. 1آ1ة5ع 60

' 25 



 ذآ ذأ 0/771 0 ز 1

 بسع 3198 سم
 جمعا 0 ءعدتن 211 0هددعطت موا مك غةطقاسنمت60107 زد | ئييرفكلا 860ن أنو قات :ظاتمش ةطسإك لق

 امو باطرقك 5 اقوشَرَفَك و 10010 |

 ىف درفكل ا: 6 ةيبرفك 1116016 86 طفطوطو منام اظفضغ مموس مهمات اللف أ" انا ةاتمتض 1 202

 رسم نس فكم هنا ةملظز و ههنا انتطب 62. ا 7 وتر فكل 0 1

 ئقاوسيشسفكلا. انآ ئزخلالا”ر شكو ' :0ةدنللا لقط: ا

 نئبلكلا: :٠:04 "160 6اةدلا. , هل 36 ةافلقز 11 ا[ 0 4 : 0
 ىناجتخكا كلا: 41 ميج .: 11151 0 5 نيالا

 ىدلكلا. 0 ثراكلا» 110. 06 ه0 ةهصعتسمتو 1717 نم عسقمإ لل 0 4 00100

 را ورهنغعر 00. 12. 01131200113123 7150 ةممعا1 هع لع نب ثر اكلنا 0 امديعس ةجلك 600

 قد ذأ ةجندر هز زابعع آ[[نماعص ؟ءالطنسد كاف ةلتسس طقطوأ ىد ةيقلعا نب تراصلا نب و رضنلا

 ةدلك , 06 نادم ؟وزأ 112998991 12 ءامسالا بيليذو 2. هأ*و ممم ةطق سوست 1087 862682

 :10عمو ممصتمو ةدلك هان: ةبقلعا ةع طمع ةعتف همهلع :اهةصفمدق »ع. 21415 ناأدأعتط ٠ هلتتق هول

 +ءممافسأ .طءاتسوسمر .ينمسب مدع طلسم :(06ءاطوعإ عة[ محوصدتانتج و طل 0 بانتك "0

 هل كلوي 2 ابيقع _  ب ةدلك نب تراجكالا» ناكل 31357 ؛ لا ل قلل 512

 ىكنلكلا. 5 جقفلاب. 17 متفلاو , مضلاب» .1[ة وان كنك مممسسمسأا هي لسست 10561 2

 ىنملكلا 1. ىبلعكلا و يتم 11022000 765678: ينال كلي هاتوسح 6لل0ن1 ةصععقاططسمم

 آس طمع ءهدرحاغسات 203همتطتا !ذكم هل دنامم ظلم هيل ايلين 1130
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 تاو ١ 5[ 11

 ىدرمكلا: بس نزيك. 116696: 6ةدصف طنط الأ كنا ١ "من ااه تح أ اا هاو

 ىقومكلا:- دن خنومك نب. 0 وبك ىنبيا 8 هسا 'ةيوقك 7 هي تأن أمن

 يسانكلا: 6 ةساتكلا. 1( ةنسانكلا» 1 نال ه0جس ةاهناق ةسانك ةماةمأم ظن [طرد

 77 لا ل. 6 قاسم 1 1, 8. 080, 1.83. 2000 لجو )ا هفلا اصيل“. 2 1

 2 د ا ل ا
 ىدوركانكلا . 01 كديزتزبا هت نا 1 0 6 + ىناجبافلا ١ 3 نأ ث نلت هذان

 ىردنكلا. ([21:.1هع ه]ءاعم“ عع و ]او لظوا اء ا 1 30

 قنكلا .: بع رسكلاب 65:15ص 0طهللم ه6 قامسمو 1. 1, م. وج 60 الملا طواممق لمع لع
 ءو[ءط ءمستصتم 8 ىدنكلا | ىبنتيلا طوهعوب (مدلسصإأبع ب وندع  طتعوع هب هي0وأ59 780233 26-

 ماوعأو 55 غلا اندنك نم ىف شيلو ؛اهيلا .بسنف ةدنك 0 ةلكم: ا

 اول د روب اسم نع منال 401 11

9 1 



 الا

 ىشاوكلا. سدس ةش :شاوكم لطصسم '1-ةغطنع درس ة1طت (طهلا نعلق لع قاقسفي 111, 8 5 انام

 طمءععع ءهمقاعالسسم , ءاتقصص تيشمدرأ ك3 ءامدصجبو 1700811 ىشاوك» /

 ىذبيشوكلا.: + ةطيشوك 1, ةطيشوك٠ ن 19 ةيسر كل12115 21111011996 ب كالا هك

 ىنفوكلا. - نيوك. 05. ةطدلك, مم 0 ٠ نال للا تي للا يشل

 ا وكلا. 11 طع 282. ةمممدتا تك.

 ىذابالموكلا. - .,ناديهب. 2. ناذيهن:

 ىرايجوكلا. 0 ٍيرايجوقلا+ب 1 1069 2, 2 115617 يلد 2011 ١

 ىذابالكلا. ب ىراخايب. 01 1 طفلا. هل. لع ةلقصع, 1.1 2 3 كب دامس 0 + لكمال

 27676 , م. "بو . ب روياسينيو. 186 طقع لةانأانق, 1. !ءر.86ود6ص119 ١ طع5ءلان دعس ىبأ :لاق

  :نابالج اهل لاقيف برعتو فاكلا مدضب اهنا ,ىنظو, 3 ف :ه يذابالجلا ءا ىايرصرمأ. 001

 20 لادم 10ءانتضم 0 ش
 ع 71 [د يلام ١ ١ م 0 ّ ١

 مل 1 01217 5 25 1

 ىربالكلا. [كنصع 1هعبسص هلا ويخكما ايام 260 1 12 204. عن طز ماهر 560

 مم مممدقتك ةسعمعلتطتاع لدلتعم نص ؟6مأه 56 طقطومو 4 مخ عمران يناس 7 هورتأ. 6

 بالكلا ةقاع ئتابالكلا ماتا 00 3 ةدد ةئبست 506]طاانق- قصف مطل الل آل. ةاالط قزؤرملا
1 

 8 ل م ص رك 6 ٠ ىلا , تاره - 0 1 الذ كح 2010 ب

 0 اوس انامل 5 0 00 ةقنطسابل 0 يقلل اسم 3 59 0-0-0 (910 أ

 ا هعؤط. , ون ركع دما. هه) ةنص ان ةللقلل ور فعمل ايمو 27 هذ وانتا ' ةظزا تما , 11866: ةطعدماد

 هسصتح 20 ممصتسم مهزلة , هةولنع م68ءقورتسم , مععاتسعمع , ةطوعمالو دمتم :ةظظهمتف  ممتعمس

 ١ دورة ' ةووع از[ ةعوتم از هل ئزنالكلا' دمدععامست ,, يمقن 1116م كدصنأ 8 موتا ة شمس 0

 ىجايناكلا , © هلق طمسستسع ةانرا"2 دانم 10م0 ةدج كررت مف كتفي 13451 5

 ئعالكلا#' ١ 1736ه 1066 قوص6و ةهامملنمج .ءاتفسأ «قررعاننطف ودع, هلا نيللادنالاب .مهلقأ الد جلع
 سويلطب ىحاون نم. 110. 01. 176623 ةذص هس. 20 ىنيرسفملا تاقبط و: :ءي:::الالعدسةنلت قعر

 م.سز ..:(0معاعمسب جالكلا وذ معومستع ممسعج ةينغ , ماسعتبس صنم عتمانس انس منان وودبس :

 0ع ودتطو 510. 1ةصقلعومن هل 1 اك ولجن لومادسج و... 4م 0 لمس مافن 3 7 3

 ةسض. م. 141. 11602 ان 00 جل[ ةووانلنم مالكلا يف .لآا , 1 معجزدتب ف ةعلعص طق
1111 

 طقتعتلأا زن 015 8طقكفتةم 00 قطن ل عم ل [طد 120 01 يدلل ىذ وطب, 3
 3 11 17 8 اا 60 418 11

 208150 ريمح .- “وف ةليبق. هرم قل 5 لهما طمس مدلصعرتانست 06 :نوسيحلا
 1 ط٠و دلل كاز 19 ة!دير 5 1 ماعتأومح مزلتنأ 0

 يلالكلا. د 3 4 20 أ 5 7 ا
 مال 0 0 1159110 ب فو هع وما014  ثوعد نوزععمعتذططم اؤزانز ن6 11111 150
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 دك 2001|! بقليل

 ىفاراخيكلا. 12: ىناوجوكلا» صوت !عراوظيبكا 116 دانا ل11“ ن1 ني كتي نس 0 >4

 ىذابادريكلا. ل- ثيقيرطب. ٠ 1[هلنع 166163 طق ةةضقعمةع ون نو ,سباادتورزد دوق ون

 قبل انا شيك. 5هرتطلأاد» ءاتونص سيك ©[ سيقو“ أ ةمعاتس لانأمب ]0/1 "ا ” تن

 عمو 7. "اه, خنكاس ايو فاقلا جتافب. هد ع ا 1 ٠ نيفيا كح ٠ 2 مةباجز

 1 1 ١ 1 1 2 ساس

 ماللا فرح.

 ىلا 1. ىليللا ع[ مم ةليل, 10عءوأان" خابت هالو ءارمكلا. ا فمات 1
 . 15 نقتل ام .ةان]1128( 4 لع ,دوماش وط .طحااة00 ل1 1 نت سا ااا يا

 ئناوبللا؛ نة فاعلا 182: !قاغملا ٠ أب دمنا 904 ..ييشلاب بع اقبالا إب , هراوالالا

 للا ا 59 0 زوم 0 77 08 ىَريَبْلا» طل ب نر 1

 ىنوكللا. 7-3 1 وو اة با كة يصر# 1 20000
 ىمحللا: 0 لمد هلل 0 4 ' 8106, ل, 0 مورو عل عوجتمألا7 10 زلم 5301 ناك 1 ةضكاكفم ف : 7 00000 ١

 كرا 1111111

 ىرللا 013 كلا هطب ماب 6 . ناتسرل هلم مههذو ومع ا ولا 5 0 نالب. فو

 مطبساكبو ٠ الو ا“ 8و رولا 1298161 م12 ص يروبلا ملت ان 26016 , هام ةعاتمتاو :
 تاني روب. 000 تلاع مصاسو هطاييس هزاشو لوالمتانو : : نإ 0-22 دلي , هن برق خيحان
 انيبصإ لابجج طوعر وبعتسب [9ءاهصحانقو !وهو رمان ف7, 000 لتي حلا معصب هعمنا6 انئللخ

 0 1 : ؟وصرم وج ةلتور »6 ١ يابو لووول لوما وج 52 لا , ناتسول

 ] نانسزوبخو نابهببصأ ..نيبب 51 ةا1191901 00591١ + 511010501 د ننسورع طق اكن

 ىناوتغللا# 50001 اعلا منو د ,, 1801::2 ان 5 كيل موصيلع هرعت 1110

 6 عمو. ةنتطأ قاتطعأ. ةييقوغلا جدفب. مذ هدمألا نرغب منان ةبئاضؤنما نريؤ وان“, لنيل

 ىركللا. اهي لكلا :./هطسا# ردودهم !ةكزوت مجرم طهطمز زكللا ماين 0 01 ا

 مدمس زكر, كبل امان يقسم ناطات ءلللقا ل 2003577 .الإ .طلال عير اماعجر فالكاز
 يع

 ئناغملا.'- 0 ' علمت" قطن. نك نك تو ع هممت ١ 21 ةقوع مان[

 ئيوللا. و حو الفا طم لطرد" 4 000 هل مصنف“ 5 و: ةلبال لت أعت ماهم
 3 نكات أكان حتا ىب اللا ةاوقت ع نو ووطم دببامحمسداا _,لقل .[ .ةين
 الر 5 0 19 11 ل 101 1 11 0101 يرن“ 15010 أ 1

 60 7 نام ةطاع 3 .
 + :ةمساطفلا 5 فلنا 03 ريل. اناقه رولا: 4 ل لاما 1117+ 80 ع 0

 ةوللا. 2[. طسع ءدرماخغمام م؟ةعستأاتا تلق 68 ذا 00 ىهتنا و سطل 81 م1 56
 طق طعم ر ةص0ت عواد , 5هزانأتت 2001[ ةنص ءاجأانطم عقذع. 0 يعز او مصل كني اممم 0 وى .نوان 20133 29 (تايان ع

 0 ١ ا بيضي



 هيبص 07)10 مع

 ىروهتوللا. بن رومول.- . قانانلل , ط١ دا هع طمطدظوت زوال اضياءاهل لاقيو»:

 ىمريهللا». ا مراهللا» نو 0ةدعفتس ل6 ,طوعوفوول , : ال ووسن عدن“ ا ليوعاوورءو لمعت هلم وقوع را 1, 11

 نإ و. 592 : .» هعالع 06ومصتسماا هج وص ةتدنأ 168 لم وعجلقجصستأف لع 1 ةراض ءهل1ةغءةطسج [طغلمطد

 ءا هعدعب 6 وراس ةطص- 1 طغادووم'' ةصتسس» ؟يلعتب مب جللا مت 01د فانتم تالبلأ مهد

 .. 810. ةطصطو 4-1 اطنسأ .ءمردنأأ 4ع ىليميتلا أب ىميتلا و: ذب 201 هع و هدد 019م [1ةمانصو 01113-

 متص ةةستاتوتتسم هأ ءماتدع, هدزانكبطشع معسأت ورجعت 424 .8وز ناتبم رب .عمدصسجادطتق  .م1:0ععطتم

 نن اادع علل بعص و نأ هع عملعصص [طددم ٍس 4طن 100 اب 1هطساع 6ءدعولب 1عوب ةبرب ةرجات4 (ةان5-

 1 هل 4 موجع! ا ع طوع 650 يأت ءاندصت عع زتو انانلن 20, ىناجعلا م 21

 0:1:1:062. 1018771 و ا 00 مك ةرصانل 20317150 1هععاطلان0 356 محال نانو1 ةدص*ممت

 وناتهويدع زم كيلا 0 ,يلجعلا كانت | ١

 ىنبللا. آل. دس قصف ممانلا !ككم ,: 6021م0 00 ةانطأ | 1136 6 ا 5[ 2

 هج لل هدوم” ء/غم ,آ ]2+ "ثلة: وصن .ىنج :كتمجم اهيل, ببني وري رش ١ نم , (ةنطع ه818) نبل

 تامو دريغو كرابملا , نبا هنع ىور:نمحلاصلا نم. ناك. ىنيللا "نابثع. نبا نيبحلا نبا
 نبل اهلعلو ورم ىرق ىف نيل فرعا الو الوكام نبا ربكذ..ادك .ىناعمسلا _ لافأ للعم خس

 ةدوحمم فلاب. رع طلو هلعوعجتو رب 50ز ناتانست م70 م16 3وجم' هيتت كمطتو ونام ١1 ل6 10-

 هأ12 202 120116355عر وعباس ططعوت اهلل عانت ةاان06 561 و ؟6مانقالة8انو 9 10200 هد

 لوءاسعدف. 0ةعاعمتسم هك 0 06 ىنيلألا».

 ميلا الف كسل 17
 ىندنجاملا. ب نونلا». 268م1 3:2: ٠

 تارداهلا.“ اهكدفب, 2, اييحشتب. سس 0 2 ماعم تل 0000 !6مصينس هل هجتو اب

 هودو ومو ا 12 قاعرزمأ» 0110 54 هةم. 06 نينازوفللا

 نئيراملا. شن بترا قطاناك وأ م. دادا- *ةنكاش"' ةؤمهو - ميلا -مانغب ياتالملا"# ََىف ل اق
 المو ةرمهلا منقار وهشملاو. تن 1 1710. 06 عم 13521 ذن ءامسألا بيذهث و 1 !لاوو

 ىر رزاهلا» ,طموؤ :طمععع عديت بلسم 1. ذدتفعتلا :36نيانعمسو و هط ذم .3هزادألم , نأ ءهنتكتف 216

 .. هطول 61 مدن جم 0166[ انصح :! يلقب ةفيدم دراما ىلا بسن"! مك ةحونفم ئازب ئرزاملا

 ةتبامو ؟ملعلا فتم ١ دل بدل م1 و

 .:نه) , آلتاؤسسج طاسزسقا هلع رن ءانزمد ه0طيعج مطهرة انانتل صا ع ةالورأ ]طا (يطقلل ل 136

 1. 1, صم ةمأر ه ويتم 5010 يتموانع طقتاتملا 77 ءةدصتعلط ذهن 226707 م كلة ام 2: لاهل ة0ق] 130116 :سسآز 06 عزاح



 رسكت دقو ةجوتفم ىاوب. © تايفولا :ىفؤ 8.ةزصبتلا ىف هلاق :ةلئاناشمخو قيئالثو 4 عينت ةتنس

 ١١ .عيلقص: ظريوجاب» كديلب. ١ هرتزتورمعأا هع ؟6د1ظ1و ,رشكتا ننقو 169688 106١ هملعام 0 مما

 ١١١ هزه و 061 غزطم :8هز ناتو دفن ئعرزانجلا  لتعتأ, ١ 40 طمافت ى ةانط هزلي ' 11 زا“ , 1م 0مم 320-

 + مدس 7/1ةئلب- تا ١) طملفعطتتضم 01 7/0: ةيةللم 1 نانسولب يرق اسم أ 06 ٌنضايع

 !ىقزانلا, قانأ ةط" ة ه0 فزلا طقطتمتغ , “مموعأ #6 6 اهانقع هع طم طمطتو ةلانلا 6 ةييعدس

 انحرم هما اه ةماقو دفان وعن ات 168672176 7 ملا ١ .,511119) هيلا

 قوقرانملا 0 زطخأ قلل ' قب 0غ ةلذضف 3 7 31 ا 0 2 نابيش ع 1ك ةةملعص 012

 انا قرن 1طص نطقلا. 1. 00 ةعيبر 95 نزام: : همم هدام ا ؟ةسصتاتم اكو همتاف عادم عع

 رازت نبا ةعوبر همسه ممول ندايحأ  نتننكل نمل ظيلؤف انعم 0 15 1و 5011

 ىر ايزاملا.  رايزام. 1صاعءا11عااان# نراق ىب رايزامو تل 1 اعف ١ ا اا

 سمس 2013 يقانق :(طقلتةدص مانعت هانت ةصطم 224:7 : أوو, 77هز] , 6 قلب. لو 01 نار
 111:11, زز. 821 825 ا: 71غ وغم »فني 0/1 منأ رك هنادطو اسال هاهم عا 00 قجمط 6.

 0:3 همم ة سطع ١ 21 هناا ]ع عومقنو (طدنعل. 8 1 رض. 240 اي ات

 ىختياملا: بس ضاشامو. 73195 حيت ه] 4 ' ا هو قالوا 1

 ىسجي ساكت 00: ]طاف طفلا. 60: 46 هالمطعم ل[ 1 ملا ةقعلا 0 7 |
 يس هم ناضالقام“' ل ناسالقم 7 نأ 556 0 نتن 65+ 0 .

 ىناحلاملا. .1٠ 2084 جلاملا 00011 دج. 31916. ب

 1ناردوع عمدا زن همترات نعمل 625 , م. 305. 560 آلطص (نطمللت لمس مهم عمو شتف 06 هم ةطوواعتو انالغ قوت ةططمس

 هم 66 ربصاسمس ل سدح هقأ ر ءانتص متلامس لا ةسز علقم عممس سام وعنسسعس هور مكلأ ىرزاملا . ّظ فكلام انجومو

 06 وم ططنلط و لدعات نط 566106108أ, 10م هكامأم ذص 20أم 1 1معمامأ ةانطز مق. 0 لوعانأت [وءنو نيكل 0

 0 تمس ناقش 760 هممت 6ص 2105 1116 ءأ 8 ادام 8[: هلئاققظسالا هش ل16 فرز ل ' 0 لمه ةللطفم قمم

 طئامر ونتج هلأ زله كبحم مللا كيع وباو ونهج همام 1طص_ (نطقلا. لب ]م اجا نك 0 لنوورمام

 2060 طمع هاتعسمأ ظمسفانل ل 18 بج 2 هاما ب 1,11 2 2608و . هان ١ يان سوم طع 8560-

 اةدانح ن6 ,

 ه) ظءمدعمسأ هدو 5108يتك مم: قلل نأ 688غا]طم انانفللا ١ 004 ١ ةةؤاعا 22001 دلل

 6) طسأم هذوصنظ عدا ااطتصسصر نانعص 1201 0مل و ؟0. .ظ1نومار 1: 11 مب 18هرور طك لعل لذ 70081 نيصبنت

 هبتشملا ريركذ ىف هينتملا و 6أ «انزانق ةنعا02 وأ يع سعلا ىلع ىب دكدبحا لضغلا وبا نيدلا باهشو

 06 ناتم 31 27016501116110: , 2.2 1م روصبل أ ةرصبن ]و6 هأ ممكقم 106 لزوعمتسعس اندللا 6 كلل
 سمك ائطعسص ةريعبت لتءانس , يأ طع همرصتصملو .كامتأ مداتنأم +

 نك 55 تايونفولا 151 عصنق دست | هزوع: لسطتم :1طص (نايهل عبس" يعل يا ا اقطأ مما 1 ننس
 1ةوزدوزرسم :16؟ل1ؤدزد: ؟د ءافأع راك ءعطدت طلق عاامأد 0 طاسسأانا 3 ١ ااا



 نكلاهلا0 دع نتلغتااا ١ 2. بئعقأو قا 8: : :كطسن 6طقلانططهضوإ عقل. كغ قلمصع , ' 1. 1و صبا قت هوم,
 ةهوزأ 4ع ةمطاسو »تعم ذلاسف اطمن مهلعع عا طسمطسو لتنمو ينخ ةءةصغ ىب: كلام. ةسيرذ نم

 ةبخإلا :بحانقإا ىتلعتلا : نوط. ١ :ال[1همعم :يدنون ظد5 مع ؟1لءانس .1هءاندصت  بلعت و 560 ءاتدص

 ةرمان4 ة1طد (طقااناعةصتسص ةنصع لمطأو ىبلغتلا مم  ئيلعتلا 1ءعوصلسسس هقؤ.  .ةآدصم ىب كلام

 قوط تنوع هرتسسلاتو هع ةةسنانتف 1ةوطلءطتاتعو , هن نتاع ع ط0طتانوونصتو م0612 ىنب ورمع

 موتلك. ٠ 7106: لاق معجم 1هعادس هموم امس جررابا (2بودن» 06 26"ععوول] , 2مثه2 ىديرع

 7/2402 2و 47 5 ,1:11و م. 384. - دسأ. 1 ديشأ. ب كلام بهذم. -2.-3001+

 نسفأ كليو د ةيكلاملا. من 1[ همم توأ 1 سر نايل م

 نينيلاغلاب , 2: ليتيكاملا , : ه6: صوع: فاكلاا معه ماللا 66 ىيكام. معو. نيلام.. ,  ةكهلع سا مناع
 0 ق4طسلكو مم علو قانا 7/ل0هدءنا مم ..و جمان ٠

 نفاماملا. بح نامام. 1. امام رانا للا 1[ ١ ةطوقح 1ةعا102 6126 م ءهما]. ىءمرد].

 1 أح اهم 04ي] اة 0 : 1 ' 1

 كة دس نكسب. ١ 3. ار سكب.

 يك ا اب - ئيبيملا متقو ارلاو ةيتحتلا نوكسب:" 816 ءاتفلمأ هع طماطفطو اهملتلنا ةطسلا ,
 م. ةثخز 56م0 لو عانأا15 1 ك0 2ك سري ممملس هه لد 507 خخوتتغم ايب

 فلالا دعب ةمومصم مهمو. 5700 5

 قكرابمل أ. طواقم اع 0 0_0 اطقف ةعوقومععم !نطعغر يتتطاتق هم ءتخند

 8وسص'ةصعمستو لع طقم بسن مدهانسمم ذه لمظتدمم ؟06ةأانع : ةرفتخا' ةرضبلاب لقت مسا *كرابملا

 ءايركز وبأ هيلا بسني كلملا دبع ىب ماشهل ” نيفازكلا ربمأ قرسقلا هللا تبع نب: كلاخ

 ةيرقو رهذ كرابملاو « > ىكرابملا لاقبلا للأ 4 ند شسادرم نب بوقعي "نس ىيحي

 يكرابملا ديحم نب ناميلس دوأد وبا اهيلا بسني خسارف' 2 اههنيب ظشساو قوف
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