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 ]اختنا خلانآت

 "1" نطع تصدع عطه 1 ظسون نصعع»موا1ع طع رمانعرددتت هام 01 ةح ءاتغتمات هآ

 اع [دترعقم ه1 زدات :م-اج ستسمح طع 2156 ةدحلي هه 16 طقف انعصع 013:

 ادع طحموأ ءمدصصرد]عنع ءما1عععغامدج ه1 طلع رممعسم هع صصوت تعرممعجأ 35 120

 رص هب 015 مماسسع (مءاعتتءعل 6م هع 1)) اعجغ غم صحع طو؟ عطغ طصلتح 08عع ةحعل

 رحت ط ءنعل 1240 دج غاطع ءواهامعدع ه1 عاطع اااطتخدتتج <. 1 طقم دما !هددع همد-

 صحعم معمل ةاطتع نصمعمعدلكسمسع مطعم طعما. ال1دمعماتهدتغطب طعدتشمسع ]101 ]1 5

 ةهرححرج1مرعما, عرج ععمعتمانمأ]» اعجق طخع هب ءمزجو, طخهعلع مد طلق هرك انقعر 01

 ةاطع 815 ةذح ةاطع ا[كطعلتكتما آطاطةدنإر, (ئهتعخم (خعهاط 562). 10ه غطقق ءمزد ]

 معالم تصقع»» عاذع ةصتغتمل (0.  طعمأ. 1[8دععماتهددغا جغ طع عدسصع ةاصع ]اك 017

 ]عدغ دطحع طلع هروح توصف عضرم نهد 01 هب 115 زج ةادع انعولعج [ندتعءتتم167 ط1 1177

 (2028). 'لاطتو ادنانعم» 815, ةآةعلك د همزدو, توصععت” طع خط. 18580, ظئماتح قة

 هرتتعتسما ذص ه1 11د لتسه, ءمدغدتسمسم طع عدن, كغاطماتك عامدوعم, ه5 ةطتساوت-ءاعطخ

 ه1 ااحع 1مصععت» ممعصم. م61. 8[هععم]تهدتغاطنتو تهحصفعت ماتم ]1 معاعت غم هع آم

 "ادع 11355 ( جرحم ]0 جسنع ظتصصتماطعما تخط ةعاطما1ن: هس, معافطعت» 12 عع 201“

 عاموهر 15 ةطعنع محسعاط ل8 عنعدعع طع وع ةطغع 0 01833, ةهعععردت ةذح اغطع

 هدتلع» هآ ةطع رممعجصع ةص ص ةاطع ةعاطقاتج 66م عاطع لات ك1 رممعسي ]015 1. 1ص (

 15 15 عر: عددلاج ةنوهطعل ةطقأش ةطغعمع ]دطاعت» عامددعد ةدعع ةطغ ممالك هذ د هعماوتس

 قةطتتنا 1”هغاج ه1 “قتلت” ةءطماتك 1 ءمدصعاملع هدنع غطمدع ه2 طع هتعتسحل

 مدت مطتعات طمؤات 8133 رمعنع توصفعتت طعم. )1  دحقلكعم م محعصغتم» ه5 ةكطاتنا

 11ه.

 خطه تعا طع صه طضتسم عدغداتكو هذ صدع عع لآدم 1”. [[سعدلعمرك, 1 طه اع

 هزدزجمانل17 01 ععوطتستسع هب تدمع سازدن ج04 ط9: ةطع اهنع طعمق. "اه: ءعاذع

 ه1 ه آنعوجلعم 015 ( 000. اآدتعل. 287) عتحتسع ةطع نعد هنصل ةعاماتق ه5 11

 ادت ةهص ه1 طع قسأ معصوب 7عرمعع هل آد ةسص ][عجس. طتك نهصفعتا ما (0

 مطتعام 1 معالعع هه ادعل.) موه محمدن هاطاتعسعاج اعدغ دطحع طوع ةادذع 1آ2عدغدعاطع

 ال1هدنع. 0 ءوعا]وءاددتقتآم6 دعطمسب 1 هرجع دصو طغقذ ةطقصلكم آه طع 1!هدتب كك

 طع ةدصحع تصدع ةطعو هعدأ دصع هب (نهطقءاتمأ (آن*) هذ د 2115 (ةآمنعل. 2029)

 هع ةلقو ططمأ1. 1طم»نادءءاعع”5 ةسعطتل ءمالهغتمد ه2 ةعات ععصتيم مرد. 110-130,

 كفاح ةطع 650 8135 ه2 ةطقغ مممسضع ص غطع 8طدصتعا ]نطقت  طتع عععتنمأ

 ءمحتةتسم ةطع اتثع هل طط«طحت ”س-[دستسما هع دصحتو ةعنوعأد عمد طلع 101ةمب

 ماتم ]ا مكسع درج ةمتع ءومعد دعك هج ؟هاطتمااع "عدلت عع.

 * 8طتك 018 15 طرت عع ةطع صمقأ همتتمأ ذص عع, هم طع ةءدماتم هينع عوسعستاجت 11! ععتاطاع.



 71 مزج 140

 ارت هددعاب دوت 1هعنتسمتاع ةعواتمتستدصدعع زج 1907 تكا طع اكادحكذاط “سقم

 ها ةطتللع ةوجوتمل طسمدتس ظزاعنؤست 0.5.1. 1 طقحع طق طع هع طة عع 01

 ءمااجتسع دحر ىمدناع ركعات 656 هؤطعس 0155-اوؤاط طحملعتتت ةهاطل 2طماتك

 ءمرتحتس عداد ولن عتكتعنل ظعمصح غطع ةدصع ةمانعم5 ه8 ( هع ل 66 مطتعا

 1 موتورم تحععت» عاطع ةصتغتملم (0 (1) ةصم 5*0.  طرعوأ. 6 عوعرن 0[ ١ 1عرجتتقو 80 73

 1 هاعع ةطتع هردردحم مدت هذ هاععتمسع صحب اطعهذ عاطمهسلكه هد طنق متللتسع طعارم

 عم درصعر ه هد طععتت, طقق هاتر اعل صدع ركتغلط ه ءمصق1لعنهاطاع دحتتتتاطوءا“ هذ

 "٠ قعوت مدع عمد غاطع طلاق ه2 ططت ”ع-اظسستسماط ةككغلط ةطعتتل 2ع1عطعتععق.

 كمدصدع هل ةطغعع 1 طقعل همعتامماععل هجم طلق دخماع ءمدصدترت]عاع همالععناماح طق

 طععرج 018 عنعو ةعط1عع 0 122. 1

 لاطع رممدناع 1 ءككع هه (801) 15 طع 215 ىلع. 015 75783 زج ةطع ]17
 هذ عاطع ظمكتما 8نمعسست, ه1 ىطتعاب 1 طقحتع هرم! ماؤه عتتةردانتع

 © ةطع ةغلع مدفع 16 ماتتنمما:[5 60 طع ذاع معععصمتماج ه8 ها كعتسح“ 4 ةنطحعل 88
 نوصقءضتطعنا مك 740 (ىص. 1339) طوع 8نطمقسسم0 :طد ءفةلث طخ 01ه0111203.
 "اع غعرجخ 15 طحمعأ]ج مط عج طلح علماتزدو 01 ةلطتتعع همررقععاج 1ع ءمعم 1011016
 طرت ةطغعتس ةردردتجمرماتحنع عامود ذص هددع موضح عهد. "1ئطع ةءاطماتق ةنع عدن ءمددح
 قمع ةصق ةطغع ؟هعهاتجد تمدح هدحاع رددصاتما هدفا م6 انسصتكمتتسسا]# 011
 211 زو رصعتتعاو: هن عدمت غمد هنت ةطع دع هك غطع الآمر هك ذاع ةعدعات هدصع ةعامل

 ه1 ]ط1 ةدط 1, هنن. 15-64.
 231 (1) ذ5 ه مالم موينةردطتع عرمان عاتمدج ه1 هرج ةعمنهعان نمسح ةطع للك
 رص طع 7[1هكزماط 11هععسمم كلك. 1153 75830, جدرجعا عاطعم طع ةعدجن هجم ةعطماتق هأ

 ]دز ؤمس 1, اننا, 1[:عل1 هع 1227

 211 2(1) 15 ه مطمعمومردطتع مدخصت ه1 هج ءةعالمعن ظمدص طع الآه ةص غطع
 رمجمتغتما 381نععتست, 01. 415. 'ل'اطتد 15 هه قسع 0115 متغفط ءةعععجتمددمهللا ؟هأتح
 ردتصسما5 عامدوعع صف ةاتللج# «معولتمعل نعت. لطف عامذدوعه ةنتع مدنمطةطلو طال

 [طدصد ةق-ةة لعلك
 2و7 1ع غاطع طخموأ ؟دلطتقااع 1158 1 طقعع طقم ةاطغ موتتع عم00 1هاناتصع
 0 ارقكحع طععج جاطاع غم ءمدقتلك ةهننع ةطع 0185 1 معلعت 6م هه ““( هدفا.” ةطع
 « خرصطرن.:*: "طع مدسذ 15 ه 115 ص طع اتطدعمتج هذ ةاطع 1*هتعتجوةط !10[1هةوانع ا
 هده دست صمرداعر 80ه. 1677. "كناطعمدعاط ةطع ةصفت تس عم ةلتغو ه5 لد اخ عوءاطعت
 1 طقحع طععمج ةاطاع غ0 ععف هع مطم م ويتمردطتع مصاصغ 01 غطتق 0185, مطتعط 19
 تللع ةيحع ةععتسم عاج ؟هعدلتقعل هع متموت معن دكتغاط ةعطماته. "ئادنع ةععمادلب
 « ةصداط».,:* 15 جه 215 دمحع زذنح ةطع ةسط»ءعمولو ااطاصقتتو# اد 81111ةددب طعم 1:
 يستمع 15 ةهصل ةماطودعوسعستلاو, ةاطعماتعاط طاع رمعمصتتمد1 هرج 01 اع دعاءه
 عزو. [2هغأخ, 1 طقحع طق هب مطمةهوجنهردطتع معتصم ةةلكعتل 01 1. '1طتذ 015 هه 1
 طواتعمع طئماتعاطت ظئودح ةدصغقل, هع 38 هت هدحع ةانطع 11 طع 015220516102 01
 لردع مزقت, عم عاطمتسس ةطع ةسات»موتتت [اطدندتت» ةعواتتسعع 16. "1'طعذع 650
 1133 زروحع هب مرتندتس ممتن مدح -هجاجمات6 ةطع طقات ه2 ءوعاب ءمرجحتصمات 60 طماط
 جم جدنع و0 عطخاو ععاعع غل مدحق عمد ةطع عدس ديمدنع ءمرسرد[عانع هتعتسمل. ]ادع



 2111407 انا

 طقق هب طساطعت» رجمدمز هرج صمغ 66م طع عمدتسم زد عطغع هؤاطغعت“ 'طئطع ]جم11ه2 627

 اططهجع زج ءىصصحتمب 15 11عصغعدللو عطغع ةدصع ص ءعوعط : طاتق زج ةسصاطتن. طع

 ةرتع هلع ةةتتلكد هذ ءمععاعود هصفعتزم تمد دمأ 60 طع ةهدحصع ةص <“ هدف.“

 ىلتعا 15 ةطعمات عاطماتك طحمدأ ةععاتسد عاج مغ عد.  ةهلغمععذطعت, طعام ععد طع

 ومر 7ع طقحع د تتم هطوت عجن هجم ؟دلطتقااع ةعطقاتق 1م 8117 -ءاعطخ

 رممعدو ه5 ةاطع غهغو1 ه1 ةةعطغو -ةعععم اةصعاتعءاعما اح غطع ماطماع

 15 15 5 ةماتتعع 01 عنعوت "عوتخعأ 60 دحع طق 1 تع طمأغ ةعوتتمع طع ]1060-

 عجرداطتع ةهعولستت اعد ه2 (طعدع 6م 01135 لل دفعت هد ءمدقتلعمدطاع رماه ه1

 ؟اطقع مممسعاع رعدع جاععجمو ةص مصصق. 'ائطع طادللع ه2 غطع ءمحتععسمله زنط طع

 جرحصعدععم عواحاع ةتع طححمع غم ءمجخمج ركتغط غطع تعودلتطعو ه1 عطعمع احكم 01185,

 1ص مدن عاملم» عا ةطموع 0 < (نهددهن.* "اطلع ادهن اعدجعم هك ةصحاطا“. ةنعع

 نصخم» دهن علو دحتععتسع هع تفاح اطلعت غاطع ءمامزداطماد, طنش ةطقأ 01 ““ (هدهأ.”'

 15 مدس عملمساج حا عنعمطتسع, صممت عا هه ةطع ةعرتطع عاطعتع دحهلععم "عآعانعدعع

 60 ةصماطعت» ممله 02 طع ل185 عمد دعطتعا طع دحقلكعع طتذ ءمزدإت, هج 5

 15 مدمطوطاو ةطع رحمرمنت مدح عتحعد اح ةصطت». ع جلهم هةنوهغعع ةاطقخ ةاطع هدتاعتسمل

 معا ردم طققعل هرج ةطقغ وتعال 89 ةكطان طلوع (غطع دعرطعتك ه1 جا كهف“ 1)“.

 ةصمي ءماله ءموللع (غاطضم تعال هج ءعمصصرتاعنع ءانهتس ه1 عوصعت] هدام, طععاستتلع

 رىدغاح قادت !اهاجدحو [طعدطتسم ”اطد ءقةطعل قلاقطت ”محال نعدتعحسست,) هاكم هد ةطقأ
 طقهصم عع كمححح ط9؟ ةعحعحما ”طح طنابطتءةس طم, هه طتع ظقحكت, طق 16 طعوس

 الداب ”م-اظيسص ستة طلت ةعاك.

 "ادهن طعن ععرج هلل غاطع دحماتع هع عدمتكع 1155 مطصصتعاطعل متغاط ةءاطماتق

 ؟اطعرنع 15 طع معاج تما 01 هب دحمتتع هدع 1عمد ءمرصتتتمات ةماتتعع ج0 ه1 عاطقل ةععطف

 رمرمطوطلع. ظالآ ا0ضعع كقعع كاان اناجحو, عطقف 15 : ةكطدت [ذاجحو [طعةطقمت طلح

 يطع ةللقطت صحا نعدتسمسدتت. طع ةعاطماتج ه5 ( (ةسس غم ةمصدع ءةجنعدت 250

 هآ آ])) 66 طلح ملت نس. 52-42 حرم 1لعصخا ءوللوت عاطع ةدصحنع هع ةطمدع ه2 8م[

 لد كاعم قطان ةسحع ةعطع حطمت قست (طلتحعؤم ع 16)ز لد دس 0 كغم ةطات كوك“

 هه زكماتح هدأ ةعسمت (طلتحؤسم 111 31,40, 6 : + 32) دصع ه1 ةودصقك طقصت-

 معاأ عجع 45 كنع. طح ةجعاقر 1 ةطتصلع مع طصصحع ءمصعاتمع ةطقغ غءطع هتعتصقا

 (ءععق رده غطقغ 01 هل قةقعصسصفتت ةدل ةطقغ غطغع عامددعو رمعنع !ادنععاج طققعل

 نردمرح غالع ءمدحصت عدد 01 جقطح ةخطقتطؤست, دصع ةصقفللج, غاطقغ ةطغع هععماجسأ

 عزطعح اح ةطع ؟مامزدطمد 01 هدمت. 02 ةطغع م0عدقطعع 01 ]طع عع ذه عاتاط-

 ةموصسغتمللو رمدسنطع ه2 هدتعع طغاتعك. 'لئاطتق ءمامزجطماب ةردردعدتتع 60 طحع 50 ات

 رممرسودت ةطقق 1 طقحع عدصفعتت اطعل 15. هه جدع هع دع 15 لععترد طعن ذطاع. هع 1

 لق هململعل طعضعتتخاط

 * "5ع 11885 0هدكأ. هس ىساطت#س دصمدغلو كغم غطع دسعطم»لغوع ه دفا كطقتطخسأ. قطان دعب

 ا]رعيزلعك غطع 1ةدسصتصع طع طقم ةعوستسمل ةطغمتعا غطغ ةةهعطتسع هل طلع تصعاعب هل ةكعصنمتب زك هدنل

 (دطقم 1 405) غم طححع اهحوعار يسماعل دعط قةطحت طقصت.



 لا م 217

 ةمرلا ىذ رعش رخا ا
 ةتامثالثو نيعستو نينامث ةنس رفص نم نولخ نامثل هنم غارفلا قفاو

 1 ىكبلعيلا ةفيلخ نب رفعج نب نسجلا نب ميركلا دبع هبَتك
 نيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل هللا رفغ هس

 1506ءقرتات6 2116 . . . . هيبت ىمحم انديس ىلع هتاولصو ىلاعت هلل دمحلاو

 هتروص هذه ام ةحسلا هذه هنم تلقت ىذلا لصالا لع ةدهاَت

 ربطملا نب راّبجلا دبع مسقلا وبا ليلجلا خيشلا انالوم هلبق ىذلاو جلا اذه ىلع ًاوق

 نيتنثا ةنس روبش ىف كلذو بارعاو ىنعم -نم قلغتسا امل كلذو حيحصت ةءارق *ىخونتلا

 ىضاقلا ىلع هتآرق ىَّنا هتثدحو ةتامعبراو نيعبسو ثالث ةنس روهش ضعبو ةتامعبراو نيعبسو

 روبش ىف رصم+ هراذ ىف ةىعاضقلا رفعج نب ةمالس نب دمحم هللا دبع ىبا نبا ليلجلا

 نب بوقعي نب فسوي بوقعي ىبا ىلع هتأرق انل لاقو ةتامعبراو نيثالثو ىدحا ةنس
 دمحا نب ىلع نيسحلا ىبا ىلع هتارق لاق 4بوقعي وبا انثدحف لاك ؟ىمريجتلا َةاَرَرتَخ

 دمحا سايعلا ىبا نع :ذإلو نب محم نب ىمحا ؟سايعلا ىبا ىلع ةتزرك لاك 3 تشل

 ةقاطلاو ءزجلا

 بسحب هنم لوقم

 لصالا هب تلباق

 لاقو لاق ةتامثلتو نينامث ةنس روب ىف ةمتاح نب دمحا رصن ىبا نع 5بلعت ىيحي نب

 دمحم رمع ىبا نع ؟ىمقلا ناذاش نب رفعج مساقلا ىبا ىلع اضيا هتارقو ؛بوقعي وبا

 نيتنثا ةنشأ روهش ىف ةرضت ىلا نع «بلعت سايعلا ىبا نع ةةدهازلا دحاولا دع
 4ىمريجنلا لاقو لاق ريسفتلا نم ادرجم رعّشلا 9ناذاش نبا ىلع تأرقو ةتامثلثو نيعبسو

 هللا بيع نب ميهربا ىلع اضيا ةمرلا ىئذ رعش تأرق ة5ىبّلبملا نيسحلا وبا ىل لاق

 نب ميهربا نع 13 ىقرلا ءالعلا نب لاله نع 12ىونغلا ميهربا نب دمحا نع 11 ىمريجنلا

 ةمرلا ىذ نع 175ناعبض نبا دوسا نع 3؛رذنملا

 ثالث ةنس رقص نم رشع نماثلا ىف ريداضالب بسنتكا امل 1نمحرلا ا ىلع بتكو

 ىف هدجو امك 1ةفيلخ نب رقع نب نسحلا نب ميركلا دبع هلقن ةئامعبراو نيعبسو

 لصالا

 1 1ةمععر طع ه2 (نهدعأ 2 ١ ةلعنغ ]-ءطقل 11 3 [ د] فصعقا 456 [رصم ىضاقإ.

 4 1]عطقل 11 393: ءيقدوتغا ظاوطودغ 425. 5 1وطقل 1 277,11 59,9 5]. + (رصم) 5

 ة8ةذر, اعدعطع» ه2 (©), مدرما] ه2 (10). 6 +و.5. 291 هع 292. 7 5-1ط320 1163. + مط 2

 (دسمغطمد» وغ ا. د1 لاهودذمع مقل ةالمحسصلة0). 5 [-دطقم 1 405 (معمطعرم ه2 دا فعسصق“ك). +ةطظ.ع 0

 هم: 1 5 ل مسا. يامدك غم 11. ع دق, ]طقم 11 401, 81ةمؤتت“ :1 “ان دطعطقو 05 د كدلك ”طص

 قفارسدمل يقدس ة ع 10 غور. 344, مدا ه2 '!طقنمط (6). 1طىطقل 11 134, 150, عع 11 ع

 ارا. عععتا 54, 1كطقل 1 227, ةعوعطع» ه2 (5). 12 ع ]ر«زو. عدكتت 4. 13 ءع راج. ععكتا 54

 قةعكو. ع1 83, يقدر ظاوطوردغ 410. + (5 ةقرلا) نك. 0. 14 كك انا. عجلت 54, قعو. 1166و

 فةعاط. عع11 24, عمان1 100. 7 (ةهل 1120تهد) ه.5. 2360. 1 عطقم 11 134 مدعكفع» ه2 اطمن مط 15 طرح

 22911 4 ةمرلا ىذ ةيوار 16 (0م112:ع0 غطع ل15 (0هدمأ. فمك 3.

 < ظمتا (©) هصم (13) جرنع دعص غ1 مصعل, 1-ىةطقل 5.7. مريجنت
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 16 هدحلزت معصحتسم 1مدن دصع 66 ةعاكتم 7 1علعع خو لععزت ةعدقع هل موتك تلع

 [هدع ةطع معودلج# طعارد راطتعا طقف اععرج ةعنعرجلعا 66 صحع صح اغطع زمهةععاتكت هدد

 ه1 دحر ن0 ع(ةلعمسع. 20197 ةردععتجا ةطقتسلعم ةدنع لتتع 66م آد 12. ىل. 81ءطم]ةهدح

 [1مد» رععتمتسع نطع رجتثموأه ه1 ةاطع قده ةعرج رممعتسم (هه ةطغعر هرتعتسمال» ةغم6م0)ر

 جعل 1م طخقتو ؟ةطتقطاع ةنعععد 61 مددقكم»» ةعسصتععي ةدحل هااططعتن طعارد غم كس

 (0طقهق. ل. اوجهللم 6م طعم1. ىل حل 8ععدتسب هع (ةطتخماتعا الاد اكسوصاعما7) 0

 طسم1. كا ةاكعاعع ه1 ةعدماطاسع هحعا ةسعاتمأ 1”1ةءعطع» ه1 اعارددتع ب هع غ0 طع

 [ندتعس عمن 01 اعرب نعد آهدن ةطع اهدنح ه1 هب 015 ه5 ادع [ةاقلج هل 11ه.

 طربم[ءودمدنع لل. خل. ظعححتس هحع آكل. ©. ظاعمروصمدع طقتتع اح انطع طمعا ععع0 5

 ريحه عر» ةوعاط طحنا ءعتت]» ءمدجطتطاتقعل 6و ةاطع ءعرمعممع هل رمسغتسع طتف
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 1 ةححح ديحتتعاب اماعطأ عا 66 ال1 ىل. ©. اتئالتع هأآ ةطع طصمتح 015عع آم”

 [مهدع طعارم ص طاطاتهودتدردطتعما دمها عتق.

 [رسصهلاو, هرجع انج هن طخموأن ءةزدوعاول لعونععب 1 هع هب هعاط6 هذ ةطغ لععرزد عما

 هاطاتعدكلمدح 66ه دصصو طصاعمل قاع لس. لكسعصلعمر#.  طح ةطغع طختلفغ 01 طع

 هورععم, جحاتعال ةعوتقجك ةنعع ط9 ةطع رجتتعدعدت وجت, هلل طع رمتتومأ5ه طقكحع طععس

 رخعوعا هرجع مععتفعم انوع طتس هرجع ةانعععمانزهددف دتحقعع ةجعل ةنمتتك 2016عل هع

 مرتتءءمنعئ0. 1815 مالعجمددعتته] ةحعاسمطت طقف ةترمردات عل طحع كتغأال هب دحتتتت ا عت

 02 معز عجودععم 60 ةتتكطمتتع هك دوطموع جمعا 1 لم دقات ممههععف هن ةمزدإل, ةطأي

 رص دع, طقه عرعرخ 01 هنععاتك ةلطعتتع حقت ادع اح مت00تعاطدع ةطتق 1هدنآع 18 اح هن

 ادرتعع محعجماسع هكدع 60 طلق هما نط ه2ةا لها

 00:7 1 1 اق فا

 لدعم
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 1آةغطع» ردحج, 50 1ءمصعا طععوتتقع ه2 طلق

 عطمتت عنوطدسعر طق "عدا دمتسع اطعتسع 1

 فوط. 1+ 144 5978: نب ةعيبض نب ردحج

 ةعيبر همساو ةعماسملا وبا سيق, 00256. وبا

 ةعماسلا. 12118

 متاح نبا, هعم دمحا

 ير نبا, 5ع مذالملا

 1 نبا. عدتحع 56, ةلر د صحم هآ ادع ظدصت
 آد هتك

 دوغاو نبار ةدالمصحمات, ةمز> ه2 12510. 1 11
3 . 

 لبإلا ىعار نبا.
 1251 [1طآر ددطا112ع0. دج 6

 لطع رممعت ©حدصعامسل كمن هك

 حاير نبا, 500 ناّرمع
6 

 دعس نبأ, هردعمص اعمل طع مطعم“. دعدعتعكت
 روز ءهامد

 ثوئرط نبا, ه66 ةبينع

 ملاظ نبا, 566 ثراح

 ىرماعلا نبا, هه6 لالب

 0 نبا |[هللا ىبعزإ, كعمل طوب ظحستص40 زاد

 ةكدلل ةطع طظقتلا. 1ع 8

 كلملا دبع نبا , 56ءرجابملا

 ناَنَدَع نبا, ة«اطس "اخ سسصسمل. دعدعع 71 (( قلل

 رقت دق طلق عطنا هصدعععغم»»)

 ةَوِمَع نبأ, 560 رذنملا نب. كلام

 ةَّبيتق نبار 0460. * 5

 يرق نبا, د معسطع» 02 ةاطع ةعطع 0 لتصح هأ

 5 ][عحححعت 33. 02. 1. آندتل. ععدعدل.

 33319 صح صمأغع 5
 رو ر

 يود نبا 566 ورمع

 ع نبا, 0 زيزعلا ديع ير طع ][عطملت#

 ]تح 55 3
 س86 س

 (عحسصس. علت 6 دلخم نبا.

 1 غاطع 1011

 ا

 ىلجبلا ةبقع نب نسياولا نب نا 1نءرداناإت هآ

 10 رادد '“قةلاحل ىخلاذط ه] ومر. دعت 25*

 ميهاَربِإ (1( (خيش), رمتمرتاعت ىلطتندطقتم. دع 66,

0 1<[ ,67 

 (3) ةريغملا نب ديلولا نب ماشه نب ميهاربا

 موزَخم نب ورمع نبا 'هللا دبع نبا
 ور ل رحدقرتمرب ه2 اطلطتت ”-

 . ظبصسسوا. ]ع1 1, 19, 0

 (0) نب هللا ىبع نب رذنملا نب ميهاربا
 نبا هللا ىبع نب ةريغملا نب رذنم

 دسا نب دلاوخ نب مازح نب ندكلاخ

 ىندّملا قاحسا وبا ىئمازحلا ئدسالا.
 مدمس. ةداتعطق 'طحكهط., (00ه]هردط

 هنو. عجعتت 4
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 0 م 0 00 1

 8و ع1 54 1102

 الرع نب ميهارب 5 علا نيحأ 5 اربا. هدم. حو

 اير وبار 1560 101 6 اع 2

 ةكربأ عع 40, زد عامدو قلاع حاّبصلا نبار

 ذطع تسر ماع دانأ ؟ال.

 صربالا نبا, 5ع ىيبع

 ىصاعلا ىبا نبا, هو ماشه

 0 نبا [ىلهابلا رمحا نب ورمع], ممعا, كاع

 اعالنا ؟

 ني نبا, 566 نارمع

 شب نبا. 4ك مدكور هآ الط ”- ]خدمات

 +اوتتت 66. ودوزانار» نب رشب نب كلملا دبع

 ّيوَمَأْلا مكحلا نب ناورم

 رّدحَج نبا (رَدَحَج نب علق نب داَبَع نب بابش)

 ءدا161 ردحج نبا دقعت» طلك عععوف عتق

 *« "ارم معقد عمد طعما عاطماتك ةخع غ6 ةطق هيساع# هع غاطغ موعد دخن ةطق هع
 ةاعوع ةصردعوا» هم 2آ0. 21, 2. "” ن.
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 8 ع ا وبار ه6 رماطسم : ٍر

 سابعلا وبا, 5همث دمحا
 سمهءر

 ةديبع وبا, 1ع261002ع0 «>5111 5

 ورمع وبا (1) 566 لالب
 (3) قدح. ىَناَبيسلا رارم نب قاحسا ورمعوبا.

 ع 16: 111 29 ه20 (25 ورمع وبا) 1.

121011 : 

 ناَسُع وبا, 5ءعع كلام

 رمغلا وبا (ئبالكلا),

 سوياق وبا, 56ه رذنملا نب نامعتلا

 لتعلم [عيدتت 1

 ىسوم وبأ, نب هللا ىبع ىرعشالا ىسوم وبا)
 (سيق حرمات (”هطمد» ادع هع “خلق دعا الآن 1

 دكاعم اطدطغاناع ه2 ةدقتمس. عدعتت 61 0

8 122211 :20 ,1911601 69 ,00 ,5 

 رلا وبا, ممعأ, كأنما عامنا ةز 111 5
6 

 رصن وباب 5ه6هم نمحأ

 سم هَ

 نيحا (1) ىوتعلا يهاردا ني دمك"
1104 

267 

0) 

 (00ه]1هزحاططمات (0ودقأت.

 علل دالو نب 0 نب ىمحاأ, 1512216161

 01 ةعدار, (00ه]1هزحالمد (نهدحق أت.

 (3) متاح نب دىمحا 0 وباز, معمطعت# ةضسل

 ”ةومصخس-]ص7+ ه2 دا مدر“. عع 02

 اخ 31, 67

 دس. (0ه]1هماطمت (نهدقأت.

 رّدخأ, هاوا] ]هدد ةقد. علا 9

 لطخألا, ممعأف, كقعم ]د11 4
 امل ع

 دار نتاطقل ةنطععمأنم. دععع 48: معد 8
 ء هَ

 بحرا, ه ءودف1لعنهاطاع ةتاطع ه8 طمقسصمفقس. "طع

 معاق ناخبا ذه هع ءدصعا اتعلم طرت طقق

 عز أ 1ع 20 17 31* مل. بيحارأ.

171 40 

 هَ 5 5

 دزا, 6216. 8غ 5
 همد

 ديوس نب قحسإ (ئوُدألا) 015 ا

 دل ةعصحت ده معضوع ه2 ططتت تلتها 5.

 790.6 اركز

 لئامسإ.
 اصعلا باحصا. 1[ 1. طصواطواطاو ءاعنتو 0

 طع مالم عتد هلآ ها لطنطملاعط. 02. ةعاد.

 م. 1ذذ, ماطتعط كعوعيتطعو طمت» طعدع معمراع

 1ةانسصقعار ةمدد ه2 خاتءوطقط. عدجع6

 1111 01" املا 115 01" 2150115, 11,

1 

 ل1

 ٌرثعملا نبا, ةطع 1كطقلتكب دس هند ةفصتتتعا» 0

 الداب علا صصحصقأا و ممعم»إل. دعاطتتت 36 206
 م

 ةدايم نبا.
 لمس سما هادا عل 0 طاطصت.

 نته نبا, 5« ورمع

 لك نبا, 566 رجابملا

 1 نبار هنن ىمحا

 رفعي نبا, ممعا, كعمل «ع»> 2

 رتمعأت, هعمل 25م5 ه8 طاطتت

201 11143 

 راوتلا ءانبا , نهد ع عع 0 ذاع 601 طعد لعدععد لعل

 طمس تمنع ة1دصقف ةاطسهانعط 01ةلتلع هس طقم

 جونان 2235

 ةيما وبا [ةريغملا نبا]. 1:11 74, هه6 بكرلا داز
 ةدرب ونارماعر همر ه7 ةطن 11353 دعا ةدغطعم هآ

00 ,1 27 :1121 

 ركب وبا (1) طع 1طدلتل دع 68: معدتتت

 )2( هس. نبا نام نسحلا) ركب وبا
 ذل . ةهدمد

 ىدزالا ديرد. 221 |

 (3) شاّيع نب ركب وبا, ك4 ا: 3
 را وبا. هس. كما 17110

 تراكلا وبار اكدصوو هآ ططح عل 1س قلل

 مازح وبا. (رمسص. كذعل ع6

 نيسحلا وبا. دم. (0ه]هدطمت> (0هدقأ. وبا

 ىبلبملا دمحا نب ىلع نيسحلا 3110, 221

 1, ©1560 ه5 لكلا
 هدعءد

 بيّؤذ وبار م0عار ه1560 16و 111-215 17119

 شاير وبار 566 ميهاربا
 ةمد

 ديدز 0 م اعل 25176 2

 (ىنيلكلا) ا وبار ممعأ, ءككقعل عع؟1115

 نير وبار كاذعل 111132

 نيكس وبا. ا نب كلم نبع 0 وبا
 3 هس هَ

 ىعمصالا ا 01560 15: 1781: >1

 43. مم ىعمصالا هلع ص ةءعاطم]. هع 20عو

12611 

 قودعلا ميس وبار اعدماع» ه8 طع ظتطقط. حد

 45. 'للطع ةءطم]. ةدزت5 615 "85 نب تيزي

 هاد هعع ديزي, هنطعا5 فوع نب ةيطع

 ( مد ةيطع نب فوع): 566 فوع

 لعَّس وبار هغ طدغأاع هل عوحلا نطب. 2115



 118155, 710 علنا

 0 ممعأ, كأتعل 1 5

 دايإ, مماح ه1 اكلاذعمت» ةطص 8[ه000. دععع 65

 سايا 10 سلال 011
 ء هع

 ناميبيا, 650 ءاتعأو ه (طمدشس. ا! عمزت 7

 ب

 تاعلباكلا ةطع (عصنت 1[ ةسنن مصل 13

15 
111 

 ور وبار 566 لالب هدد( رماع

 رسب 00 تنل) 566 ناشح 0 رمع :

 رسمااطع» هغ [[نلطنتتاو. دعت 42-ةطع دوف هل

 طع ظدصت 'قةلأ ةط٠ص 011 اعقص

 0 77311101, دوعسم نب سيق نب را

 ورمع نب هللا دبع نب ىلاخ نبا سيق نبأ

 نابيش نب ةرم نبا لهذ نب مامه نبا
 م11 لكاو م

 ظدستت [ندططحم

 يل وبا. وخ 53395 اطمن

 انطتت ”تالخسصسملل طحعحطتق طل لئاو خيش 1

 ناطت5 ؟عوع هما >1 22 باهش نب نابيش

 عحع ةذر هلمتس طوع غطع

 ]دكا 85. 1115 اعادطإل# مك

1 

 رشب (ىدَسَألا مِناَخ ىبا نبازر ممعان, ككعل دعاندع

18 

 رشب نبا (مكححلا نب ناورم نب رشب نبا
 َىوَمّألا) عمد عمم“ ه2 1! قق

 ل ل ا دل فاد
 ركب (ئحلا), طع ماطع. عع 50

 ركب وبا (بالك نبز, غتاطدل ةهصععوؤمد» ه2 دآ

 آن

1711166 

11145 
 - - و ءمر

 لالب (ىسوم ىبا نب ةدرب ىبا نبا), 0401 0
 رتومرتك مص مهضعمد ه2 طلاس

 231 م06طدو 54, 61, 625 »27 1, 35, 529

:95 ,80 ,64 ,68 ,54 ,34 111 16 ,22 ,61 ,054 

 اذ 1, ءدللعل (مقفع» طقم ععمصلةدغطع») نبا

 ىسوم. >>511 54 ةتتنآ ىسوم ىبا نبا.

 عىدتا 61 عم 35 دس 0 وبا ء»>11 72

 رعد 44, 49, 54, هادو ىرماعلا نبا. 1ذن
 54د نشف نبا( 59

 530 حست هدصقم ه1 ةطع طمس ؛ةيسصتنع زطص

 “قلأ نع غطع

 1 ]ا

 ذوات ةدن0. 111105

 1210182 017" الل خل1 15 01" 2115017,

 نلعطمتتنلعل مس 111-معوطعل ءعيتمتس رعت ءرتف

 ه1 ط٠ ”ت1طظتسحسمطو ةةصتلإ#

 نا نب و ( 01 دوسألا )و ]خية هك طاحت

 طر (00ه]هزطمت (0مدقأ. عجلت 53, 4

 َىرَعشألا [ورمع وبا, طوؤطعت» هذ ظتاشلا عدت 39

 عملا 566 ديعس وبأ

 ىّمغعألا دمعات, 1 (400. أ

 0همم.)ر 111 12 12111 77 11112
 مع

 جوعلا ةفدل] ]هدر *عاماتتتع تايِجَوْعَأ ع 2

27 8 

 ا 1ع 27

2 
 داركأ اك ندنلع. جلت 5

 1, 1182. 17 4 (د5 شرعلا وذ). "” 20, 21:

 مرا 45 2222 4: دكت 50, 53: دعاعاتل 12

 هلو سكرخ 19, 20, 20: 552-608, 10,13: 7

 595 ةكمكدتل 22: >1 9: 11 42: >1؟ذ13-11

 11129 ]115104 : اعن1 10 ]ع ؟ز1114 1ع

 20, 1ععتتع 50, 51
 هوم 33 نإ

 سيقلا ٌؤرما--ديز نب ع نب سيق ؤرما

 ميمت نب اع ةكطعر هن طسصصعال ه2 '[مسلتنتو

 ا

 اددحدل 2 ادددلال 9

 1ع نعت 17 عمم معل طوع طا ه1 نصصمالل

 ورع ]غ5 نصت هدا ]عع ءاطمت م عام, 1ك ه001ءالمسد

 اه دعت عات[ناتتخهأ ماتتكات15, ه0 د؟مطخ 0 طمقرنام

 هلل. 111 2 عمات مامعصر 12, 18, 19, 21

 2و 20 ترآ: 202511 35, 10: 30 42, 47: 311

:56 ,55 ,54 ,53 ,51 ,50 ,49 ,48 ,42 ,40 ,44 

 هعمل 1و كر 4: 20119” 5: 00 40, 48و 111119

 32, 30و 30و 40 10 1911 22, 8 7-1 111 53و,

 86, 57,88, 92: اها 56,
-2- 30 

 01000 ىترم. ع1 26, 28: 91119, 44, 49, ع 230----) 5-20 س1 0

 ا هلم 6

 50, 53, 54: عانت. يوم 565 21151

 111 25: سيقلا ىرما 0

 رصعس دورك نأ نستطع انين 84 (هدااعل مول نباز

 سيقلا ٌىرما ونب. 2111 5, 0.

 نسل قرما (ئدتكلا را نبال, غاطذع ممعانر

 كنعل ءحتح ةهب انا ةقر اجهجحنن 4

 كلاس 0 لكسسرتمب ه1 [ترصمتسد طعام عل هك انطنحت

211113 100 117 

44: 11٠ 2 

 مآ تايئَرَم

1 

 15: اعدتا 4
 تل برك
 ىسوم ما.

 ءهمعم 5
 ةميما, 5ةهعملاس ما.

 27 ند ل0

 ]عرىتادع 10,

712 

 نم 1

3 
 00 055رقب [خمتصعاع“ هآ طع انرسقلت؟ هع



 0 1101222 075 284311135 01" 2121250115, 111 ظاسأق, ظل

 نا نب لدنج , موعا, كاع ج27 258 (4

 هأغ (0هان.)
 هه م تاع ه

 نشوج , 62116 (ةوع خ00. عا (0ه1.). 1عا. ةينشوج.

 ادعت 3 '
 للا 20

 ىرهوجلا, اهءعاع. كتع0ل 1 2

6 
 راح 20: ثراح (ورمع نبا). !«عذد 6

 ثرحلا (ملاظ نبا). ]11 4
 ثراح ونبر تتاو هذ طع ظةدصتخ ه1 11ةسضغاط ةلطح

 لكدنط لعقعوتعل ةهط ةطع ةععمسل طفطأناع هآ

 اكساقط. ععع 57, 61 !ععتت 86, هاهم ه4

2 09 

 را ون نبا), ![دس ةمض ه2 طلودط. 11117

 ناَسبح ى4ىلادو ووتستمتستو, طامعلع معمزر]ء. 17 5 92

 ىّشْبَح 4مطومدتستممي اطاقعاع طصصقت. 1112. ع

 112117 ب حعاكتتتل 26, نمعل مدع 'طاهعلع'
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 للوأذع 2. 4, (0هدقا. نالحت

 معادوا. ن. ", ةوعماتع ]اذ جوبا

 للهذع ه. 6, لهده. لاتبتل
 م1097 تاع ىع

 م, ارفع ةلما

 معالو]. ةععمدل ادع ليما عمج ١ ةلمالاو

 ط1 1126 ضيب رفع

 "1هدعط

 1'ةهدعق هن. | ؟, رن

 طلهذع هن. 17, 00 هك ج1 الاه. 1 4

 8نطم]. هن. ز" ز", ةةعمد0 !ذمع دوس, رضخ

 رك وأع لهدم. ةالف ضراو

 رى هل. 38, (0028ا. صومق

 رو هن. 24, (00286. بيصاني

 رى 2.١ 25, (00دقأن. ميقانعال

 8ءهطما. ن. "مر 828 المو رعالاو تطقس
 هدموص و

 20م 0 29 01 اا شل
 هعاتم]. هن. ير ةدنىهأ ادع رانلا وبا 3

 همعمس0 اندع ةدحاو ةرجش نم انوكي

 8ءادوا. تن. |, عدي ةضرف ةهصا ةضرفلا-

 دا هنا (هددقأ. 5 ةرملا هذه ريغ

 مءام]. مب ” مر ةرعسأذ ]دع *اهتيطغ
 هام همر

 هده دن. رع, لع جاو - 8لواو (00دقأن.:

 ةمرلا وذ (يدانشنا رمع نب نضع لاك

 تلقف سياب نم ىندشنا مث سباي نم
 دؤتلا نم سسلا لاق 4

 هد هَ

 '1"عدعا هن. ابر اهياوبا
2000 

 وو هن. مو ىغتبن

 ماواأع (0هدعات.:
 ه مهم ةم نلت

 ىرقلا ىْغَنبَن اهب لزنن ملو امل

 168 ةعءطما.
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 21160 2 ار سس اذصع هذ 8ءادوأ.

 ضرعلاو--(00نةأن. 58 دوؤكلا اذ, ةدع

 نورطاخي 12 2. 1 :

 داوأع من. 54, ةةذللض (دوه) 17 3
 م مع وم

 117ج هنا ما

 رلامذع هن. 38, هلل هت دل للة 111

 ىو سن 40, 49, هنآ هز“ هنا الاهات 583

 ن5. قلحتسي

 من. 43, 44. 0001 70 دنا 1132. 119523و

 دوقنعلاك -0هدوأ. هآ 3[. ادرف
 ةعام]. اة156 !اذصع ىهحاولا

 حا وذع هند. 46, 47, هنأ 7ك دا لة. 35

 رو هن. 47, ه0 هك ه1 الالهلتت. (00كان»

 ناماظنا

 مءاطم]. ه. هزث, ةهذ 16 هيلطتف
 2 هَ 5

 ل هأع +. 558 00. اهيدياب ىجش

 رو سس ؟ر " ", ةععمد0ل اندفع هذ ةءطمأ.

 نه 6023 هرج هان. 12100111 ع8 :
 ل سل ةسص - 2 53 و

 07 + (كنمتلا ناطيخك ابسق

 راو ءوص 3 1

 دورجملا جنن هدتآاو هن. "ا

 [نرم 2, 65 (0هددقان. ؟عوبل5 (ت. ”ارع)
 و د هض ءهوّءده 2 2

 دودخلاب رارزالل ندفص
 كءاطما. هت. 59 راق

 "1"هدعا هن. لاو دورشلا

 ةءادم]. هن. الزاغ باعصلاب رما

 ]1ث عا ععرت 7 2,3 مدح عا. 003*1221 5( بناس“
 هع ودم

 ِدودَح لئاح 3 ةموقعم

 ععطم]. هن. انا, ةطخسل انصع ا

 هبلطي ٌقرما هءارو (ىا)
 (تمصقأ. ةصاصملمععد : (ن ما *)

 - 6. نن

 ديرم نم ءرالا ىد

 معاما. هن. رعب قسوم اذصع مايا

 ه6 . 6, ةطخسل انصم متها
 2 8ع اندم رما ىزنءاج

 ا1لهد6 هن. | ا", ىَلاَغَت
 مءاطما. 65 0 0 ' تمر

 هضم ن. 14, هدا اذصع املك ةّدشلا
 11١ انزل لوسي ىار اهبلحت

 1'هدعأا ٍقالخأ

 رو 1 | لوفَص
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 عصنم

 اا هأذع . 5, هدأ 7ع هلأ ال1312. 11 3

 و. هن. 9, 200 7ك هنا الآ ه2. 1193, 113

 وو هن. 10, هه هك“. هل الآ هت. 11 8

 ةءاطم]. 2. | |, ةءءم20 ]115 اهايرفذ

 اللوأع (0هدعمأ. قلصت“. تا اذا

 د ١ 16 همك. جم

 ,ى, هن. 14, (6) آعادلب (نهتننو 1215 هناريص

 وو هنن 17, 00551. 2 الجت

 , هن. 21, ةمه16) طاذطع زوق ىوريوح

 (00دمأ. ارجتعاو ىوريو

 16ج هن. رك غاز اذا نمأع (005. غاز اذا

 4011# ![سع بكري -ة8ةغط 115

| 2 . 

 ,, 2. 31, 8156 ]طع اهرصيب فرشت 0

 طا ا!ذنع ضبنا ىا

 ىلا هن, ةقر هةععمصس0 ا]صع عمدت جا

 ىو, هن. 41, 000 رك هنا اللادتتتم 1 7

 ,, هه. 44, صيعلا جآ1 ةاد"هادعاط
 - هد

 عرج هن. ” 08 >>71, نتنم
- 
 7 د د5

 4 لأ 2. 9, (0025+غ. هتمن

 | ةانم ديز ىنعي 5 ةءطم]. 0.
 وو هن. | هر 566020 ]1526 نبا

 الل هذع هس. 1, 18, هلا "عر 1. ال دكتماط 1 75

 ىلا عن. 19, 200 *ع/ 1. ١ ةكمطت 766, 26

 بهزذيو -ا1 ن2 ه5551] 2

 ىلا, 332, ظقط اتسع للك
 تاو

 20 و عم

 7”. 25, 0ك. ارارحلا -5ءادوا. رارح

 و : نشاطع

 رى, هن. 49, (ن0مقأ. هل بش

 ةعطق]. هن. نار نعأ ١ نم ناعبض نب دوسا

 '1'هدعان هن. نخزكر كتي

 اهم 2. 54, هيلآ : 00دك. قحسا وبا لاق

 امل ىمريجنلا هللا ىبع نب ميهربا
 نبا دمحا ىلع ىتءارق ىف تيبتنا

 لاق عضوملا هذه ىلا ىونغلا ميهربا

 ءالعلا نب لاله اهرخا ىف ىندشنا ىل

 رذنم نب ميهربا ىندشنا لاق ىقرلا
 ةيوار ناعبض نب دوسالا ىندشنا لاق
 ةمرلا ىذ

 8 اميل ىَقْلَت ْنأ تنش اَم اَدإ 8
 © ران ٌَوَمْلا كتأَي دقوأف 8
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 رمعظفم

 8ءاطم]. تن. زعم , 2156 !1دع * ىتبحصر 'دبكلا--

 ءمعمرتل اتسع ةوه فخاو غطاس انصع

 [0] ريكلا *[8] ىجاص :[0] وه نخاو
 ركمؤو. 1*هرد»فط عرتعسمهب اةطغع |!

 8ءطم]. هن. زعم, 656 !اذدع ةدوقعم, ةبرقلا

 ركمؤم. 8زعافط عمتعسم: طع ؟هنع كاعد

 مءارو], م, رع, ةعسك انصع ىهو قع أ

 اا هذع ». 44, (0هدهأ. ةرصن هلا لةستمل
 . . مهد

 "1ءران .٠ زعور مربي

 ةءاطو]. ةد5ؤ ]خدع فاطخلا

 "1 هرعت هن, لعل و ةلاسزإ

 0 7و اًرَقَع

 8ءادما. هد. زعم, ةطقسا ادع ةهلثم ربجي

 '1'هدعان 2. هءو َنَقَت

 8ءطما. د56 اذصع مف, ”طبربلا -5ءءوصا
 اذصع ةووعلا هانا انصع '[(0, ]1)] طبرلا

 *[10] نم *[1)] دعرلا
 لكمذع. 1ع معدغط ءةصتعسصحت: ةطع 85

 رسمتك ص ةادع !ناعسلء7ع (ةعدص ةءعق)
 3022و.

 6*1 2. نار هجورف

 را 2. ها, ترعرع
 8ءاطم]. 856 !ذدع ترعرع نيفالغ5كععءو0

 ]اذدع ةرعرع ابل-غط101 1152© ةرعرعو

 "1'هرع6 هن: ها“ 0 ل

 8ءادم]. (ط1259) لظنحلا

 8عءاطما. هن. نال, طقسا انصع لالخلا

 "1عرعأن .٠ همر ا

 8عطما. غطت انصع ىبصلا

 8ءاطم]. هن. هأ , ةءعمم0 اندع ةيورالا ىئو-

 ةاطتسا اندع ةيورا

 هؤذع ةقفاح اذنصعر 000 7“: آدخ ( سرق) 1114

 دو مشارك
 "1'ععا هن. عر 7

 5 00 17 ازرار كراوت

 ركمغم », 69, قفط نصف طحن
 رى هه. 1 82 انطع ىفاس

 و, ده. 6, ه00 هك هل الاه. 11 123, 5

 ]16 بابرلا

 "1هرعا هن. الو قضاَش

 ععادم]. ققعلط اتسع *كآ. طلح 1 م. 9
 ركوأذم ل0 "عر دل لآلمعم. 11 123, (هدعأت.

 مس أنا“. اًرمعلا (نم لمسات طق مد" "ءعغ

 معدع1 0 ع)
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 رمظذم

 8ءطم]. ت. | مر 855 اذصع دارو - ةعءوص4

 110 دوري دأر

 رن هؤع ». 26, ]دهذ !10 كَ

 ىلا م. 38, 000 7ك دل اللاهدتت. 11 6

 ,. هن, ةقر ةط10 ]126 ءابهبصلا وبا سيق

 عرج 1126 لهذ, دبع نبا

 ,, >> 41, همعمد0 !ذصع ةهربال

 ,ى هه. 42,14 (وحض) 1ع 216 سراف

 ءايحضلا

5 َّ 
 ,ى 0. 53, 5هعمد20 1152ه ىدع نب لج تنب

 0 . نأر هععمسل ةصق غطت اصعد

 نيب ىوه ىوريو
 ركوذع هن. 59, اتصل !اذصع 200 عر 1. اله كك

 541, 342: الآطددطقع» 11 251, نيب ىوه

 ةنسالا فارطا
 8ءطم]. تن. ” |, ؟هءم20 ا!ذصع بعك نبا

 روع 0. 69 ه0 عر“ 1. ال ةكقعكاح 1 4

 ؟ل6مدعا 0: ناقرع

 لا هع هن. 7 2203 اتسو-لس* 0

 رو هن. 15, ©«00 ورك هل اللاهتتت 11 3233و

 لولا عبتي
 '1'هدعا هن. 1 ىنح 1

 2101 م. 90, 200 رت ه1 آهن. 11 1
 ىو ع. 32, 600 ورك هل الاوت. 31 131

 ىزامثلا ءاونا

 ىو, هن. 25, 0000 :هرك 51 1121.1 2815 1
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 ,ىى هن. 34, 000 هر“ (هدعا. هل اللاهتتما 1

 131, هتعد

 1 هرجاب هزي < و سدس, اًبباَن

 0 0 رفاعيل 0

 رلوأع 17 1 0 هيلع

 مءاطم]. هن. زعم, ةدكأ انصع نعطقي

 ؟1هزعا هنا هاو ةبيرَك

 راوذع ن. 61 000 7" 1. ظد مط 199,10

 ها

 ىلا د. 65, عععمس0 اةصع ل

 ,ىب هد. 24, ةطتسل انصع رثكو

 ,, 0, 18, 0هدعأ. ةءطم]. هتنكس ىا هترّقو
 اذه نوه دّلجت لوقت ةعيبط
 ١ ىوريو كيلع

 اونو انو م” هي 00-1. حدمي لاقو

 ركب ىنب دحا هللا دبع نب رجابملا

 بالك نبا

 فدو

 عمرو د هص

 ”1ععن هن. اع, ىاتنملا

 ةءاطم]. هن. ” رم, 2056 ]خدع ركستي
 ردد رو هسص

 ع6 :. "ام, رضحلا

 8ءطم]. 2. ” نر 85255 1126 حبست

 اندع 1101 3

 8ءارم]. هن. 9 , ةمعم»ل انصع هناك

 رك مخ عم هس. 40, 42, 200 عر“ دا الاه. 11214

 اهباندي ال
 1ع 72. ند, ىوطت, رشنتو

 كءاجم]. 2. تالر روغملاو

 111ه 22 7 ل

 رك هغغ :. 3, ةععمرربل دصعا ططقل طع ا

 8عطما. هن. ل, طم انصع اًيرثلا طن ]1ع
 ىتاتو 0

 روع «00 ع“ ها لادن. 1 1935 1 5115

 1 152 رضغلا

 مءاطما. ه. 3 , 5:56 !ذصع ”نابرغو

 ةاعاغاد

5 
 هن. | |, هععمد0 ادع هربو
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 مذوب هن. 1, ةطخس4 !ذدع ةجوؤملا هه عصغط

 112م ودب

 مةءطما. هن. | م, ةععمد0ل ادع ةّده
 دن تدد

 1ع هن. " ., ةيريرغ

 مءاطما. ته. + |, ةططض0 انصع 5

 ل هؤع .٠ 22, 200 7ع“ دا ل1212. 11 5

 مءابما. ه. "5 , قسسن انصع هع هععمدل انصع

 ه2 نمنع, م0117 هتفوجت

 8ءاطم]. هن. ”, ةععمد0 !1دع ىوطمب طخ

 11 ةيوطم

 را هذعأ ةءءم20 !ذدع ةيوطمب
01 

 "1"عرعات هن. م, جردَي

 :. سمع, ناك
 6 غه6::1ط !15ع نطعملا

 رلمأذع هن. ةذر ؟هعمر0 انهع راثآ
 سام را

 معءارو]. هب. زعم , همعمد0ل !15ع ىلصن

 0 2مم -مدسغاط اذصع  لصي
 "هدم هه. عار نبا

 لل وأذع ه. 50, ه0 7ع“ ول الآددن#. 311 0

 رى ه251, 1لطع ؟ةوع 1ع طور دسصملل ةععقعاتو

 هل. طاوو. هم 1. ©. 9

 "1" عرعر هءانمأ 18 د تمأؤعو 60 تس. 50, 7

 عم 1

 الاعجاب هنا 57 محرأ
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 لقا
 3-5 2 د

 ['ندعان. هن. "م, فونا

 مءام]. نه. زعم, اتا اذصع تجنو

 رى هن, زعز|ر ةععمسل اضع وح
 ع

 لمأع هن. 42, ظنا انصع ةاطو

 8ءطم]. .٠ ةز*”, ةدتنذ 1126 نيمسلا
 لاما

 الهأذع هن. ةذر ادهأ !ذدع دىيج

 معءادم]. هن. نان, ةععمصل اذصع لوقت

 ال هذع هزءانط اذمع قاب
 ء2 هرص

 '1هدع6 هن. 5 ., رعابالا
2 

 2 لسا رز 2

 تعطما. ةقااط انصع ةأرملل هزعفاد اذصو لوتت
 تاء َع عه

 11165 هب ايزعر محار اًدرف
 ه َءم

 ,ى هلل “نر ناو

 ,ى هل. لال, ىردتغملا

 ةعاطما. ©.

 "1 هدعات هن. ممر ىصانت

 5 ها نب
 ,ى هل. "م, فوج, فافخالا

 ةءاطمأ]. 2.

 الل هذع .٠ 45, هلآ ع/ 1. هلم 1008
 25 هرم 5 76 30

 جابص ىنبار ميج'الع , ةرحشو بها

 اهي كك نفر 1 00

 اللمأذع هن. 6, ةطقتت0 اذصع نفرطتسي

 رو هن. 13, 200 هز ها اللآهن. 11 3

 ,ى سن. 432, 58 انصع 1اةفتطت نسخ

 '1هدعات هن. |. رخيبو

00 

 51 ت0 عفمف

 8ءطمأآ. :. | نر همعمتل ادع اهسوؤر

 راوخذع ةوعمدل ]1صع اهيرقا

 8 8ءطمآ. هن. "., ©: ىنخلا

 ريا 2. [ل)ر 8256 ا!ذصع اهبضيحنو هسا

 0عءاع "عل ع٠ دعم

 1'ةهدعات هن. ”اسر تا

 للهأذع هن. 1, 1. 1ةصاق اع. نا ناد“ 5

 هنن. 1, 2, «00 عب 1. آل هدا 00

0 
 2 « مح

 1160 ١ عراوقلا

 مومو

 ودا هناي[ هر لالا
 اا مأ6 .٠ 39, 200 7ع“ دا 81و12. 1 23
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 مضخم

 ةءطما. م. ", قون اخصع لاذلا

 هدا هن. ١ ةجح

 معاطمأ. هن. الر 0 ]د6 تسيلو

 ىى هن. 9, ههعمس0 اتم جوه

 وو هلا " .ر 5155 1126 فنط

 وو هن. " |, اههأذ ا”نط©

 باحسلا نزملاو عيطقلا فزنلاو

 ,ى, هل. |"زعر 2:5أ ]خصه ريحتي
 همم |

 '1'هدعأ . " نر, اريخو ا

 معاطما. تن. ثان, ظنون اندم ىفدني ىا ا

 ركوذو هن. 28, 0هددن. 8ءطما. نيا ماخس

 ىشعالا لاقو معانتملا َكلْذَك
 َ ء و

 ةيمادخس 15
 < ءه كلا رن © <86

 (كاول هرب. 2561 6ء0.58) لَدْنَج لاقو |

 ل

 8 ٍلَجْنألا ناحصخَصلآب ُهَنَأَك 8
 178 لزغ ىداَيأب ماكس نطق

 (كقوه لدطمطتاطط 621: آخ دعتع 4. 214

 ع 124 مع 302)
 رو هدم

 "ه6 هن. عا , ترخذ
 "نت ص

 ورا 0 هاو تبانلا

 ” 1 تا/, دراج
 8ءادما. ». نال, دراح, ةدراحملاو

 "1'هدعاب هن. ٠ لالخ

 اا

 0 7 عاقنم
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 ور * هن ال “و سوس

 روح

 16ه هن. ", روملاب

26 1 
 ا 0 لا ىذايفلا

 داء هَ

 ١ هلا "ان, رمسا

 منطم]. ت. #, هععمد0ل انصع 1:تفلخت (طلقز

 هنا, قر 4ك, قر 000 ع دا طآدن#. 1183

 8ءطم]. .٠ | |", 5:56 ]اذ 56 تعمل

 ور 70. |زعر 5هعءم20 ]126 تبن ال

 و هلل "|, سالتخالا كاذ

 00 1 !ذ 6 ريغتم

 الل هذع هلل 7". دا الآس 1 6

 ؟1'ةرعان هن. كابر 0

 ااا
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 410121110113 ىكلكآاد> 15

 كك

 هَ
 "1: تدعات من "17 هاَبشأ

 هو 7 |[ قوشلا

- 
 تلا ل

 وو 20 |[ نيعم

 راوأذع هن. 1, هععم»0 ]تصعب هج ةععانسدأ17

 01 كك نوهتكعب كن. الشم. دعتتت 0

 مءام]. هن. | ؟ , قون !نصع رغثلاو

 رى, 220. | ا/ر ؟عءمد0 ]!15ع ضوقي
 5 و + تا

 ”1مدعأ

 وو 02. ا رع

 ” 0 [0, سنرد
 21016 هن. 21, م2 ب دا ةكدرع د

 ,, هن, 39, ةطتمل انهو سأآيلا, سأيلل

 '1"عرجت هن. "| ها

 نإ ” |”, 2:56 ]112 اهبسفت ورق 5و

 مسصطا.) هر ىلا

 الل هذع :. 34, 200 عر“ ها الآادجتم. 1110, الغلا

 ىى هن. 46, 000 "ورك د اللاهتت. 11 9

 هن. 48, 1دهأذ !10ع ءمىشلا

 ,ى, ه. 49, ]دهن اذصع ديدج

 را هن 52, 8:56 !10ع نع اين

 ,, هن. 61,200 72 1. ال هككاد

 نع نم مجنلا

 2 || « و نبمي لا

 ةءطم].

1099, 

 د هن. 22, 000 7ك هلآ 1121-2.

 هه. 23, 200 7ع دل الآهات. 11 55,

 الالقنا, لفنا
 عنطم]. هن. رعف , 1وه6 انصع اهتادتبا
 لامؤذع هن. 54, ادهأ اذصع هند قلك

 هن. 65, (نهدعأ. ده اكطتع دسم اللات.

 8نطما. هن. ان .ر ةعدن اذصع بوثو بشي هنا

 7و تلا
8-- 

 و 0 سيلو

 المهذع هن. 26, (0هد56. الاصتقا لصتفاف

 "1'هدرجان 2. ماو ع

 قمءام]. ةءعمصد0ل ]!1مع كتجاحب

 لاوأع 2. 87, 06/ع سانلا باصا جت (26>+

 !1دع) ضرالا باصا ىوريو ه0 7072/7“
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 (65) آذ (لوط) 11 440 1ث 114. (66) 81هدادخؤمك 11 2 (612) كعذؤف (عمج) 155:

 آخ (عمج) زج 407 : خخ 7 305 (مسمص.), 815 ه؟ععمصل طعضتقات قي ِنِيَقاَفَصلا كك اًَشاَشغ

 او ةكلن 37 ا قمحسم وشن : هل. مطاحن اكلك. 51 ن.12. 5م هبننع طلو. 0. (65) ]آخ

 (قنبهز 11 244: 184 7115

 0(ك0



 32 ةه

 عشامشل اسلأ ىرارملا ىلعا ديلا اي "تضارب كلا ل 7
 رفاو ن1

 عج اهلالاقيب تدرو: اذا وعر تان تنك 0

 عوصم يا ا ىماقبلاو لمارالا ين

 عيضي اس ةرا نإ فاح | ١ ا دل

 ليوط 1 نا

 0 34م

 عقالب اد ل 1 اهب 0 رايدلاك الإ 1 ساس 5

 لنمط 6

 2 صولا ا 5 ماع -

 زجر ١

 ا

 عنقم تاي عيام نايمحيم اها

 ليوط 1
 هاك 6

 علاوخلا ا راج لاثمأب هنمش مسبت ا 0 ها اذا

 (55) 4535 (سعو) 1 9 (56) ظنا 03ل15 11 6. (50) كعدع (عقو) 11

 342. (55) خ4 (ورغ) ع 203: 1. كغطخس : طلتطميتت 111 151.  ظوع اهط10. 121. (هل اكطخل1 01)

 12 0“ (59) 1. 8:لعاعتف خلقحم. م. 501, طسغ لطم هل0. (ندتسو 11 104 : ©ةسسطمتتت 130: آخ

 (نزر) 2119 هضم لئخ 1ع 215 تعاطغاو ةقءاتتطع 80 بيؤذ وبا. (60) آر. (قنب) 311:

 "خخ .700١ (61) كعؤد (علخ) 11615 5 ؟ةاتاحطأ ه1 10177. 17 4.
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 00 ا لا نيرادلا ؛للطلا هيما وما
 ليوط معو

 اه ردلا لح 53 0 00 3 50-7 0

 ليوط 6

 0003 اذ موي لاقامل فئاخل ىناو اهيلاعت ىناو
 زجر تا

 لا د ب اباذر ترح
 ليوط ١ نأ

 0 0 كالا كديجو اهلالد لالدلاو. اهنم كانيعف
 ليوط نب

 ءوّ 7 8627 هد هم

 عينا رع اوعي اح 7 تمن 0 الا ضرالا ف تشو

 عدخب بنج لإ قور اههيتلككل هذ فرصنت ىهذ برت نإ نيتنثب
 ليوط هرع

 سس ءودص عه م ل افاست ا

 عراوصلا ٍفوبسلا عدص الفلا زوجو ا جدلا ب خوفأي نب 01

 (48) 'ئطتك, دكغط ةموصغععج هاطغعم ؟عدعق, مسك ةضسغم ةطغع ممدغط هل آ«طن ”تلسمستملطل دص

 زكدوقسم ه8 ظدلت“ :سكدسصخقس, مم. 4-45 : طحسملطقمت طمع (صقهتسوك) مر. 34, 35 : 1و0. 11 م.

 9306, 967 (مصمحت عز زر ة[دحقةمتسس ه8 ©دعنقمم» 'ط لاسط. ها 8دتغأذت 3 (49) انا 'ةماعدتت م.4: آه

 (سمش) 711 430 (حصمص.) زر 14 1 153 (رذشلا) : آ.خ (طول) ة 221: (عضم) * 6. (50) كعاح.

 27110 (51) ظااطاتم. عمود“. «01. ؟ 38: 1884 (شوح) 1 302. 8و سطو فطام. 78, تن.

 (53) ةككذ5 (صقع) 1 9 (53) آخ (قور) 1 4236: 18 73362 (هؤر هذ). (54) ةعؤح

 (خفي) 11367 121 فما 233 (عطاوقلا) ز «قسنلأ 0.
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 ليوط د 8

 ليوط 0

 يل ا ع
 ليوط عع

 الطيف عه
5. 

 ئرشلا يا 2 ا ل
 ليوط 3

 تا ا 7 7 رص | © 576 2 و هد

 رد ملا هبضق قوف ا ابارغ تل

 ن5 تاك واس 2-0 و 2 هه 807 ض»» اح ه0 ص - ةهدص و ه9 2

 رجزلاو ةفايعلا كلت ىونلا بضقل ةبضقو بارتغال 3 تلقف

 طيسب مخ

 مرحللا اج ه0 260 تلاه ا كر 1 منا <

 اح ع جادص

 رانلا 0 0 د بركلا جررافو

 (42) ادخ (ربع) 51 206 : "اخ 111 322: لاهصع (43) اآرخ (ركب) + 145 :

 1" خ 11159 : ةحدؤع 1 41: ةطسثا 'فةسفتأاطقل (3202.) 18 طرب ه1 8ةضدملمور ظمتعاعت» م. ” | تن. هع

 (44) خدك (دقع) 17 (45) طخ (لبم) >1 156 (ىبايز زر ف عتتت 122: ككدذك 1 7

 مغيضلا لثم!. (46) 100. 131 153 (كغط ؟دسمسأوس) : ظدطقط ةسماطت 11 146طظر قص 1 فتم

 4 01660 دكتغأا طصحسو ؟دسمسأد ةعاط. عس1 126, 128: ءقفتست 1 413: !. اكطملا. ؟["ا156. 534: آخ

 (جز) 1 ن1 296: اش 11 155 : "1" ذ ( (حور) 11147 : اا هات 112.
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 ليوط هه

 اد تقلا سلب اذا فطن
 فخ مسساب

 ةدصم

 0900 حدلا) نييعلا عبر اان ا املان !انيلطأ

 لماك ب

 ليوط م

 د اهيف سمشلا ءايال ىرت

 ليوط 7
 م 2 هك اس دوسمت < تا 6

 اسجانت ا ةالفأا 0 صال انئيب براقن أاقت 0 الإ او لف

 ليوط 6

 ركذتف اهني لأ ىب ا ها 1

 رسم رثسو 4 0 كا د م 1 5 ميهذ

 ليوط 3

 مظان هيما داذ نم بلع ىلإ وهلا يف ني تأ موب لك ىف
 رزاحختم ندنس ررخ اهب 0 :اكبلا 1

 (35) لكيسمتا (ططممد17) 65. 001. ط1. 7+ (36) اظئ1 'فماعمسأ 1 6ة الو 1 ملجأ

 05 طلاب. 71 31,32. (31) طدلمع» 143 : آخ (رحق) 71 382 الخ 111481 (؟ةتتعو)_ طل

 [كتناو ديدن هس. 117, 115 (؟هصمطأل. (38) 181 ]عادوا 1 (39) ة535 (رسج) 1 52 :

 1"خ101 100 (معداتسع الصو). (40) ىعاط. عمت 130 (0815 8[هدحع. -عماك كنم). 05. حست

 همك. عرحلت : [8هطخلطح» 1140 (41) 181 1”ةسمأ 80 (8).
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 ليوط مم
 ساو "عام 2 6-2002 هال مص 0 2ر62 هو و 25

 ادرم ةيضاوس اضابشا طولا! ىلإ الك ا كا

 ليوط 7
 سل ا م م وص أنا ص

 د عسلا كا 1 ا 0 0 دو رف ا ىاح 50 ىرق

- 2 
 هاما ل م م < ةهدح

 درجي 3 هذق قامثلا 1 رفشيو ل عادجك 9

 زجر ري

 و و همه - هَ -

 0 وه لف دق وأ 1

 ليوط 11

 - ه- سد هد ع وه أ <

 لعج دمع كرث ىف :الا لوصا ف موقلا ل 5

 ليوط 2

 دين باح قيناود انل نكي ما نا ل“
 وود دمدص مورو < 053 هام ءد

 ديلا هتعيش فيسلا لصت لثمىتف نأ يس ما ا

 انلجلا وذ" تبرخلا اهمميت اذإ هامل لاه د سل

 (28) ]رش (اوسز عت> 4 (29) ].ذ (عرق) ع 4. (30) آخ (عمج) 1 406 :

 ل" + 305 : ه2. !ددكد طذطل. 56 هن. 39, درجل ط1. ع 48. (31) 1ةطوست 21ةهطوش»» عع 1127 هل

 1010. 2211 (32) اذ (بطح)ز 1312: 14 1 6. (33) طق (نوع) 1112: كه

 1ع 286, مطاع ةمرلا ىذ ريغل اذهو (34) طمدععاا 1 531: هعع طماع 2

 08 665 كيم



 0 "ا
 و نه ةص وء ع هد 7 أ 0 7 1 1 -أ - نإ هه

 0 ىتح د ديف تا حوطم هليلد ةمهجمو

 اة 37 | ا اساك ةايجربي مل نأك نولظي مث

7 0 

 ممل 000 5 تأ وأ ايتروصو -_--ك- و ررمشلا نرق للم تدب

 ليوط 0

 سالوسلا ابلطلا ىف ىل هلع نمو «.صصان هلآ هل ىف نم بد ال
 ليوط رع

 صعبصت © نيعلا ىجابص راك يال 0 ا كا ا

 د "5 2

 مسئولا مانقلا 01 157١| لف ملم ةبإ انلقف نررم

 زجر 1
 مر م

 ا 077 ا اهتفلع ادراو اهتع لحرلا تططخ امل

 ليوط .

 0000 الا ريطلا نم امتيبح ام امتيقأل ال كيل

 (31) 1:1 '[ناءاددنتا 1 6. (32) اخ (ىواز علت ةار لئن ع 26 زر 1 ©ةددط. 11444 (ةصمات)»

 (33) 1كممطعطقم رم. 14ىب ةطسطتطاط 69 1. 310. هنن 111: 1. ؟هفوط 1298, 1299 : ةزطوحع 11 146 :

 لآ وعد 165 (مسمس.ز) : 10هعا11 15 (24) ارش ( (حيص) 111 3254, 5عع هنمأع )2 1

 225( آخ (لك) 17 116 (انضرع) : 1آكددطعطقل# 631 (ةصمص.) : ططدطتطط 64, ء طلح. عاعتنت 3 ةصل

 ق3, 5. (36) 1كلطتم. 1499 81د عطصأ 286 (مصمات.) : آخ (فلع)ز 1 161 : 1آكدماعطقت 449 :

 131 نطتطات 0. (27) آخ (حدس) ل1 3211: قس. لاس. 11 110 208.
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 20 هام وص 5 سوو سانيا نص

 توك رد قدولا نعرم 0 0 لا 00 ةللجم ايقس

 طيسب اه

 0 7 004 رع هيت 5-3 6. ةمدص

 6ث
 تيرافص طر 0 ب م نم عر ١ دنهلا 6 هيتفب

 ليوط 1
 5 7 ا لا -ءوداص ه6ةه ثم 4 ص ه م م 2 1 مف

 جياخو 0 ندب ا ىربأا رعصب أينامي ليهس فرجم ىف هاندرو

 ليوط 1١
 ه7 "ز عء ٍَس أ د بدو تع

 صتني تيللا ذفنق ىف لشو امل برجم دينع اهارفذي نأك

 ل وط | مل

 رب 2و ومان ني ه سامع ل

 حربا ليللا هب قايءامو لحن ةريتك راسا 2

 ليوط 5
 3 ع 677- آل 22 ىلا سا - حا 00 0 دع 7 ف ا | لب

 متصنو ىيألا 0 , عابت هصيخخر ىهو ما ةماتسمو

 ليوط ٠

 مص طحض» الو ل ا 001 لقر نذلغ ىف ريس

 (14) آل (تهز ذا 408. ؟ تدق ط. :1 ؟؟هجسار م. 46, نب 5. 2 (15) 11 ©ةدنط. (رفص) 1 348

 لذ 71133 الخ 111338. 4 ةهءات1ط65 60 مصاع نب ريمع (16) 3138 جراخو, نيب نم:

 آخذ (عمج) 1ع 408 (ةصم».) (17) طقه (انع) عع 35/2: طا هدد. (ذغغق) 1 205: اد ؟ 1.

 (15) ].خ (حرب) 111 2933: 1 فذ 11 4. (19) اداب محصل ) 111 4335: "لا 11 223: آر (عوب) دع

 369 18 7 283: الخ (موسز) + 203 (تاحاصب) (20) طخ (للغ) عع 16: اخ 711119

 طاش آخ (مححفا 111351: (ىقرز 17 105 : (ربظز 1 200 جغنتطات عد 66 1ططص الآ توطأل.
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 هم - - داما ضاع ع ا ص ااص هس حسمت ١ ب نتا ضاوأ رجا ري | اع ان ويرحل جارقلا

 | اك ىنعم ىنانعت مهو ىتفلاب نحرطي تاجاحلا هل اقف
 ليوط 7

 قالا ا ا رع

 ماا ان ذب لاله هناك رهو لك_انلذعبا كيلا

 ليوط 0 :

 اهبانتجا نظَو ىلعي ل ىدايأ اهلها 0 راد ند كلايف

 طيسب 0
 ١6 م 7 دو م ا ا صر --42

 بهذ نمو هضف نم نانول انيعزا اقوا كف ان :اضصيب

 ليوط |
 مد هه سل ىو 27 ايف ا ل لا ا و وندل ن م ةندهصر و مهنا 2

 بنارالا 0 تكل لل ةلقف ديف رعف+ هتفرشتساف, تللا لت

 2 اا
 2 2 - أ هَ "| 6ع

 ِتِيَنِهُم 0 ماقملا يل تلف  ىنمصت وا كلها

 لماك لاو

 ا تملا اذا سصيس 0

 ليوط |

 برحلاو باونلل ٍلقتسم ىلع اهبرح نالبع نب سبق تلمح دقل

 آلا نم لاح لك ىلع اهل امس اباضغ تناك اذإ اهاخأ

 (6) ىعذح (حرط) 11 4. (7) آل4 (ّله) تح 298, 84 ءتتخ 170, 131 6هسط. ذذ 4

 (8) آخ (ىبس) عل 90: اذ (ىديز) عج 309. 05. 110. 171110. (9) 100. 111 338 (ءآ.

 طل. 190). (10) ةظهخ ()111.) (11) 8:ةدصلع ا.:1 ة[دوكذس 119. )19(  آه (حيس)

 1113234 (دصمصس.), لنفخ 1116 (13) ةثطدت 13

)02 



 تادفم
 أ

 نأ ص 13

 ذيبنلا أمأ
 27 - م ا حح ©

 هل رع كَ الف

 هرودص ىف م كا موق

 8 0 ىلا نيرمشد

 م 1

 0 اونا رج

030 

 ٠

5 

 مسرع - و6 تر هك ا آس

 اهناك ا مدسلا اجلا 0 اذإ

 و هر

 اهدولج كىرفت اهيلاوا داك

 ارد لل سلا“ - ملا د اا هع احا 2

 ذم وه اهي فوغشم ةيم ناليغ

)3( 24 

 (4) آخذ (لأو) عاج 242, 11 ظدن 238, ءودلا1594 بهاصو دوعب

 . هبراش

 0 (9) آخ (دش) تأ 128, 4 1163 (هصمد.), ككذق ذ 3.

 طيسب

 مس ةدح رت ماه س ه0 سا امأ هد

 0 مك 0 أذإ ىتح
 يسرب م مه دع ىو م 67 -ء 7 تادحص م 7

 ناو نوعدي مهو سلا

 ب 6 دهم 1 را لا دم ل لا رس نح اح

 1 ارعملا 6 ا 52 و م

 ليوط

 1م تما 05 ب

 تيصو 3 0 نجالا نم 4

 ليوط

 طيسب

 ما 1 »ا عا

 برك وأ نأب اصح ان

 (1) ا 081111.

 116, ]رذخ (مودس) 25 0.

 (5) طد-ذدجت. طمس“ 1119.



2150. 87[ 
 سدّ هّداص بهو يس مل َي هم نه سس ه لم هو ََي - ََ 17

 لوقي فافح عمج ةفحالاو 0 لنَع ةفحا ناريجلا نم نافجلل 8 عنز

 ءاسمو اًحابص نولكأي نافجلاب نوفدي مينا

 < < ه ص 2 ب مص هارب مدوع

 ارحل عابرلا ع ا هم مرفغ َ اني ىرت 006 000

 عيبرلا ىف لبالا دالوا [عابرلاو] عابرلا طبخو نافجلا نوطبخي مهنا لوقي [010]

 [1) ضايحلا ىباوجلاو] عبر دحاولا

 هَ - يس عا م 3 ا 7

 0 اوس ماوقأ 0 اذا ةداسو 00 م دلو رود 8

 007 لق (ففح) + 306: طخ 21 72 , 8:1 هانا. 11 1:1 مكتمح(0 ايباه-51

 «قماعمدت 76 -1مصع 31-598 ةفحا مبس 11154 419 -0هدمأ. ةءطما. ىا نبل

 ارد أ ههو كفاقحت دهلاولاو هقفحا نإ ريحلا نم مينم نافجلل

 .ٍ نافجلا لو> ىا اهلوح

 اذانإ 0 |( و طوخ ب, ايناوحلا ل طيخ -(:هد55. ةءط0]. لوقيف عبر عمج عابرلا

 ضايحلا عابرلا طبخت امك نافجلا نوطبخي

 (59) ©هدقأ., © ةواقو 0 هدأ. هءطمآ. اذا ىا ايلاوم مكاوس ماوقا راص اذا هلوق
 كور ةناف ءافلح اعابتأ اوراص

 ناليغ رعش مت

000 
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 2 د ة مص ه مودص < - أر ا اها ع ند اخ س6 لا حسا سل

 ايراقملا 0 لاو هلال رتنك ةكرحلا أه دارا ثعضصو 0 0.

 تعرتا لاقي نيعرتملاو ليخلاو سانلاو حالسلا نم ابتلآ برحلا رازوا [01]
 فيضلا اييف ىرقي كنال ةارقم ةدحلولا نافكلا مراهلاو ةنؤلم اذآ انزل

 هدعمج اذا ءاملا تيرق ءاملا هيف تعمج ام ةارقملاو

 - 2 ها ه6 02 هام وع 0 7-0 ا 6

 ابيعرتو الاحم ةوتش 2 لك ىف فأي فعالا ن 0 ,

 بيعرتلاو ةةلاحم ةدحاولا ربظلا راقف 2لاحملاو فايضالل 1نوّشعت ىوريو [0 2]

 حبذ ام وهو ءىش للك نم ىرطلا طيبعلاو مانسلا محش نم عطقلا

 لطخالا. لاق ةّلع ريغ نم اهحبذ اذا ةقانلا طبتعا لاقي ةلع ريغ نم

 طيبعلاو 8 هالاطيألا لفت ٍلاَيعلآ َلْبق 8 اَنفْيَصِ طيبلاب لَجَعت نأ ©
 نيمسلا ىراولاو ىرطلا وهو دحاو ىنعمب ضيرغلاو

 00 ا ا ا ا د مرام
 4 ماك م. 48ر د.

 ايبأر ليرد لقر ند تاع ةأهم 35 0 ىرعشأ 2 اذإ نة

 ةرقبلا ةاهملاو روبعلا ىهو ليللا لوا ءاتشلا ىف علطي مجن ىرعشلا [02]
 عفترملا ناكملا ىبارلاو ةيشحولا

 < نب مصس 0 - 67 7

 4 حاب راو متنا < ةروراجس رك سا د ا عبرم ا
- 

 (53) 1 [ذص 6ء>غ] نيعرقملا, [12 5201.] نيعرتم-(' (1), 1١] نيعترملا

 (54) 1) نوبكي, طيغلا

 (55) 2 نويعلا-0, آب رويغلا هدم. هءانو1. ةرجملا تزاج ىتلا روبعلا ىرعشلا

 ضقت 9 اهتالا ءاصيمغلا ىيست ىرخ لاو تار اف
 (50) 1.4 (فح) ع 390: 124 1 72 عترم امف-1 نوزابت, ايزابتاتا 'فعاعدنت 6

 عترم--00058. لامشلاو متنا : هءد!. اورسكني مل لامشلا تبه اذا لوقي

 ريخلا متعنص ىا ءاتشلا ىف( (1) هدس1غ5. .

)209 
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 أيفاو امل ملح ىراس املحو لجو اا قوف را ىقت رعار

 تفج ىتلا لبالا لوشلاو ةدرابلا حيرلا فيفشلاو مركلا 0 ريكي رتخلا [02]
 افك 1ةر ظخلا فينكلاو دربلا نم فانكاألا ءفدلاو تعطقناو ابنابلا

 اهولت [ىتاوللا] ىلاتملاو [0 فنك عمجلا اهل سباحم نوكتل] لبالا اهيف

 1 [0] ةريضحلا اهدالوا

 مد ع - َّت نها مدام ءوص

 ايقأب 1 ا قحلا 0 ىقبأو هلامب دحلا 9 تقف اذ 58

 ١ ىتلا يصقلا ةقفنلا ءاقبا ىيريذ رمالا هب لزني لوقي قحلا نع ىقباو [01)]

 اهيف فرس

 ايهانتلا 57 جاب ا 5 بناج 0 ند را كاذب ضيفت ٠

 ةيبنت ةدحاولاو ءاملا 1سبادم ىهانتلاو ءاملا ريثك رين جاجع []

 1 [1)] نساحم

 - 200 ست هاد ةهمصض نا 66 8 طع ةدعم سس اس < و © 003

 ًُء - -_ م

 ميركلا ديسلا مرقلاو ضيبالا رغالاو [2]
 ع م” ةص 5 و ل ةسح م ل سودمصضص ريب م وع رو ه ءةهص سل هموم

 ا ا ولا ها ترش نرحل اذا نييق ىتي متنأو
 ىلع هبصن ليقو سيق ىنب اي دارا فاضملا ءادنلا ىلع سيق ىني بصن [01)]

 005 رحللا ىف توضلا ىغولا لضاو سيق ىنب صخا دارا صاصتخالا

 ىغولا ةامح ىوريو حامزلا رودص ىلاوعلاو ىغو برحلا اومس

 (42) (0 مكح ىفاوي امكحو- ىفن --(لهدقأن. ةءطمإ. 0 هلل عَ كلذ لعفت ىا

 ٌةعاجش ىا ةدجنو زعو

 (48) 0 1 (1), ],, 1* سيعلا ام اذا -(ئهدقأ. ةءاوأ. ..ريخلا ردصم وهو مركلا ريخلا

 ةعبس اهبجاتن ىلع ىتاو تعفترا ىا اهنابلا تلاش ىتلا لبالا نم لوشلاو

 يروا اكوطب ىف كلا اقم افاتار
 (49) ©1(0), آ.* ليجنلا ل ا ا

 (50) 1) كاذب, ىورت

 (53) (0هطقأن. ةعامأ. ةامحو نعطلا نم مدلاب اهنوبضح جامرلا ىلاوع ىلاوعلا

 متنا ربخ

05) 



]20. 87[ 
 أ 20 ا 9 ه--_- - َّ د ده ع 56 هادوص م َش هدم مم

 ىنب ىلا اهبسن 1 لبالا نم لحفلا مرقلاو ريرغ ىلا اهبسن ةيريرغ [(01]

 ىف ىرت ةيلاع] ةفرشم دانس ةينشوج ىوويو نميلا نم ّئَح 2كشوح
 طغاض اهييصي الف نيقفرملا نم عارذلا ىحنت [0 لق ىا ايفاجت ابيقفرم

 [2 هتبالصو] هضايبل هب اهببش ؛راوسلا وه بلقلاو بلقلاك ةيريرغ ىوريو

 1 [0] ةينشوج *0[9] نشوج 0[3] ةيرتشم ىا 4 [0] داوسلا

 ريب نس مه اس ل حا هم 8-0-2 - تا 27 6 2

 1 اس هفوح قوت 1 رك راقعأ اهتيسشار 5

 لاك ضوخلا لصأ رقكلاو لضابكلا لوصا رافعإلا ةقالآ 2 نيت م0

 ضوحلاو 17 1هرقع وأ ضوحلا ءازإ نم 18+ اًصتارق ىف اًهاَمَرَف 16 سيقلا ؤرما

 ءاملا ليشيلاو رتغفلا صرخكلا هكرشلاو هلق ءالإ تح
 1 خطا. م. 134, 4

 مام كا هانم مه ه اذا هبلق 0 حلا ةئاايلع <

 0 الا قالخالا ىف بييعلا ند ا نب 3 5 1 5 اك

 نب ديبل لاق باعي قلخ لك 2نم رعابتي ىا 1تيبا ىا ديعبلا ىذارتلا [0 طز

 ةعيبر

 - عورم

 3عباصالا اهيلع ىنحت اضغعلا موزل © ىتينم تارت نإ ىدارو لا

 مول نبا ورمع لاقو

 4اتيشغ اَذإ فويسلاب برضَتو © انع سانلا ىحارت ام نعاطت

 0[1] تيتا 2 هذه [1)] تاعمارلا نم 53 11. هل. اكط41101 م. 23 4 ال[كه'هل1 >. 5

 (43) 1, 0هدقؤ., آن* بلقلاك- 1, آر, ]:* ةيكشوج وا-0 ةينشوج-0 (1) بلغلاك
 - 4(, 12 (ة2 ةءالم1.) مرقلاك -('هدقأن. هيك ةعاطم]. ةيكشوحو راوسلا بلَقلا

 كشوح ىلا ةبوسنم

 (44) 2 وك نم 0 (1), آن حيرلا هب-0 ايواح--0 (1), 1, آ* ايواخ

 (45) 1. مط اذا (0*, 0 ةميزعلا 02-:ةميرغلا-, آ., 1(0), 1.* ةنيرقلا 0055.

 هءل0و1. هسفن لوقي هسفن ةنيرقلاو...هسفن ىنعي ٌؤرما ةقانلا هذه ىلع ديري

 ىلا ىوه اذا هاوه ىلع هعباتت 1

 (46) آب 1(0), آن*, 0هدقأ. تيبا0*, 0, 1 تيتا(, 0* ثيغلا نم-0* ىبا
 كك 001 15 2 ا

21. 052 40 



 كيرحتلا نم ةحوجرالا نم خا ىق هناك جمس ارو تاولف ىا حجار ارا [0 12

 ىوريو عارسلا ىجاونلاو لبالا ثانا صالقلاو نللكيو نييعي نرسحي

 ةيقنم ةقاذ لاقي نتامسلا ىقانملاو 2ايقاغملا صااللقلا ىوريو ورمع ابا 1انيتا

 ختملا ىقنلاو ةنيمس ىا

 12[1] انتيا 2 [1)] تايقاملا

 تملا رص 2 5 - 2 ه م هام امس متل هس وَ سد هدد

 رطقلاو ماغللاب تدباو تتوص ىا ءاغرلا نم برض وهو وغرت ىا تمغزت [02]

 هيف دمي الو هعطقي توص توصلا مّعزتلاو 1بناجلا

 10 ماكتل) ضر تناجلا

 < ةهص سس م ةهص 3 دس ت0 نفاد د 6س ا باع

 اناعلاب البلا ىرطت تاعك ةرح ا عسنلا توطم ام اذإ

 نم 18 اَهتَياَنث ىف ىِرجَتَو ريرجلا وطمَت 18 ريهز لاق تددم توطم [07]

 ىفايفلاو لوجي ىذلا دئارلاو لبحلا ةيانثلا 18 ةاَقلق اًدَئار ابقث 8ةَلاَحّمْلآ

 هتقان ىنعي ةميركلا ةرحلاو ةعساولا لهانملا ةديعبلا

 3 [0] نيطيت 2 [0] ةفلاحملا
 3 وصعد ظمدط ةلطا. م. 84 ذعا11 : هعع سماع

 كل

 (40) ره (حجر) ذتأ 271: الخ ذت 141: فد 1 12-911 ورمع نبا لالب هدد:

 ىبا ٍلالب

 (41) 12 لالب نع اهاوس هددت. ةءادما. ةدلبلا هذه تأ مل ورمع وبا ال ول ىا

 ىا بيرق نع لزانملاب كناك كلوق لثم لايل دعب ىا لايل نع هلوقو

 بيرد دعب

 (49) 2 لحرلا توطم اذان, 1(0), 1ن* توطم ام اذا-0, 0*, 0هدهاأ. توطول اّذا

 --060دوأ. ةءادو1. توطمل اذا لالب ورمع وبا ال ول لوقي "1" مورتوع هآ كواطعتتب

 سمععسفأ مرح هذ 5نلعاعدت 0185 1.01.6. قساططتععات. آو. 103, 20م1. 13", معدلف :

 اَقلَق اًدئار اًبقث ةلاحملا نم 8 ابتيانث ىف ىرجُتو هاّشرلا وطمَت

 ريرجلا وطمت ىوريو



]0. 87[ 
 < ان د نص ه_ أ «ء ساعد

 ايجلنت الإ لوعلا روس الو مسد لإ سك
 ىذلا ملكتملا سبانلاو هنم رثكا اذا كحضلا ىف لدرلا برغا لاقي [0]

 هللا لود نمو رسلا ىجاتلاو سبن اذ هييلك لاقي همك ىفكي

 كحضلا نوفرعي امف ىوريو 18 ةمَثيِجاَتَت اَذِإ 180 ىلاعت
 1 هن اهكنن 0

 يارس موجنل ردلا ريب اك اجلا ملعب كلم ىدأ -

 م 1 _ ةبيه 0 مهيلع را ال لوبهري دنم ديلا ف مب

 ىلع بصنلاو عفرلاب ةيبيه ىوريو هتبيه ميظع نم بجعت ايه ام هلوق [0]

 هنوبابي ىزنعم

 < نا ص + وهص هموص - و و هرم ه موو 0

 ايعارلا مرت ,ةءورملا لزج رح
 نم ميظعلا وهو لزج بطح ميلوق نم ذوخأم وهو ةؤرملا ميظع لزج [01]

 8:1 ةّيغال ابي مست ل 19: ىلاعت هللا لاق امك ةيغال ىغاوللا دحاوو بطحلا

 ةبيغ الو شحفب قطني ال لوقي هل ىنعم ال مالكلا وغللاو

 1 (0و:. [ع>7111 1

 م نا ص عا جدص ا + ها 1 1 و مى هدم نب نبا مضا -

 78 ماورلا لابجلا هاندا .نزاو كا هلوق عمست ا لع هلأ ىتف

 تباوثلا ىساورلاو ريبكلا ليكلاو لبكلا مكح همكحو سلا ريغصوه لوقي [م طز
 تبث اذا ىسر لاقي

 (35) 100.178 [سدهوتس] نوفرعي-]1 نوكئشني الور نوفرعي الف 1. 810.11 4

 َنوغتني ام ل1دحةعنس 1 8 نوفرعي امف

 (36) 0 (1), آب كلام ىردل #1 كسلم ىىدلاعةستا 3511 'ةماعدت# اع و ةنص 6

 هلضفب, ردب امك

 (30) ة1كقتستل 2060, 111 دن 605 قرخلا امور ىدنحلا- آب 0 (1), ل1دح ةماتس 1 8

 شحفلا امف-«“1ن0. 1 78 [صفدعانن] هيلع - ]1 3:151"1 50" قرخلا الف -]-

 2هععذعأ 58 ةبيه, قرخلا امو -12ةوز 101 قلخلا امو

 (38) . آرخ ( مكح) 9 38: 14 >1 255 لزج مكحّتسمل-0 (1), آب* ةؤوملا 008
 هعاط01. نبا ةدرب ىبا نب لالب ورمع ابا ديري مكح:سمب ةبيه نكلو دارا

 سوما ىلا
 (39) © 1و0. 175 [صخسوتس] هاندا (1), آس, آب* هالعا نزاوي -ال1دعةمتس 1 8
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 ايضاق موقلا كا 0 ابيف عجأرا هموصخ َْى 0- ّ تنك و ّ

 اني م 0 0 ١ 0 أس ىبباج نم ٠ كبقأ 0 0

 برخ دحاولا ىرابحلا روكذ نابرخلاو نابرخلا مهبناك ىوريو [01]

 ما هاء وم م 22 هذ ملل سس ع 0 هم ا

 000000 الا ارسألا ىدافتا ةيايم هبط ثيل كرم نيفرم *
 ضعبب مهبضعب ىقتي ىا دوسالا ىدافت 2نيقرطم نيتكاس ىا 1نيمرم [© 2]

 فوخ 4ةمر ىلع © تعمجت بين هابشا ةمتيوداغت 128 ةرتنع لاقو افوخ

 ةمرلاو بان ةدحاولاو لبالا نم ”7ٌناسملا بينلاو 8 "ايدافت 5حامرلا
 5ىلاعتو لج هلوق هنمو ةديدشلا باقرلا ظالغلا بلغلاو ةيلابلا ماظعلا

 لخنلا ظالغ ىا ابلغ ناتسبلا ةقيدحلاو : ةابْلَع قئاَدَحو 9

 01[1] نيمزم ]1[2  نيقرفتم 2 8[3] ميرابه 4 [2] ةبتر
 ناقل حايرلا 6 مدرماعم طعوس عن هغ ةطل م. 51 ع1 6

 ”؟ [0] ةقايسلاو 8 [0] هؤانث [0)] ىلاعتو 95 00. 1ع 0

 (31) لظاكفسصتال 260: ا اكطدغ 190 ريخلا ةنبا ال1 دنعطست 15, 155ه. ةطقحج 51[

 5. مرغلا ةنبا-00286., آ.. مرقلا ةنبا-0, 1(0) معلا ةنبا-7-12دوعةذوت 8

 -8ةوز» 101( هدعأت. ةعطمإ. ىضاقلا ىلا ددرتاف ةموصخ ىف نكا مل ىا

 لحفلا مرقلاو - 11011 111 6

 (32) 101 اكطمت. 190 اسح ىبناج -اكةستا 200: 11 1ك : ظقونع 101: طمحعا1 ذ

 1014: ظدتدعوعذعا 55 اميرك ادجن ىتف روزا اخ (اسق) عع 42 خه دع

 294 ىبناج نم تلفا

 (33) اكطتق. 1 100-396. 1 8, الآكدح ةكاسص 1 33 ايزاب نياعاا] طوف 65 [؟ةحصنل

 2360 : لدن. آئ1 طقم. 146 : ظمحسعاا 1 1014 : ط1 اك طه 00 موقلا ىرت--

 آ2-2دعيويذعأ 55 موقلا ىرت_آةصسفمم 11 241,1 100-502. 1 285 (مصمسونم)

 نياع ناوركلا_-11دعهحةص 73 53

 (34) 100.178 (صهعوتس), 1آ) بلغلا_اكةسن1 206014 (ادف) ++ 5 ثويللا ىدافت

 ل1 08-10 امم ازا ©ةهسدط. (ادفز 11 530 : ققذك (ىىدقف) 11 126 (طوغط

 ةصمت.)-(, ني 2ةةدعع. 55 باغلا دوسا ا ادخن 650ه د5. هعمل.

 خلآ دوسالا ىداقتو باقرالا ظالغلا بلغلاو اًمامرا لجرلا رع نلاع

 قوت 101 دصحلعع5د هع ءمصت ممدلتع متهم ه2 ةطغع ةععمسل طغعصتفغتعاط 02 م. 4

 2011060 ازرع طع ةععمس0 طغعصتفأتعط ه2 د.
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 ايلا را ىنعزاني البث نكت ناو انبي تاك .اذا انيمي **
 م مدعوم م هّء

 ايناس 0 0 هلع ىلا كل ١

 ابق ىب امل ىقلا ال ناو" ةصيرجسل كتان 07

 ايداغو ىلهأ دنع نم هَ ىلع . 00 ىجردم زوجع لوقت
 ايئانتلا 1 د 7 ىلع ا م 0 تفرع دقو مم

 1 واث ماعلا ةرصبلاب اهل آر موصل ف 0 لا ةحور 0 "9

 نيالا ربجأ ىلما نا الايا د

 (24) 1رو_8ةدو. 85طقتحك 2 ىذيداحي هامش - (هدن أ. ىنئبذاجي

 (25) (0, 1 ىرت _-(0هدعأ. ةءامإ. ىتارملا دحاوو ءىش نم ديري ءىمهتلل هلثم هلوق

 ةاومعءو آر (ًارم) 1152... ِءارَم, هندع. ةارم - ةلماك ةأرما (151).
 (26) 1ظ5هدو. 85دك 52 ىفلا

 (27) 1كةسن] 200 ىلها ىنع نم اهتيب ىلع ال5 5م. ةطقحس 51, 11هعا] 111496

 ال1 د عاطست 1[ 1-8 اك د31 0 احتار طل ذم, اهشيب ىلا ه8 ةون 101( (1),

 0, لم ىاحر نيك7 ىالجر -12- 27209321 5 ىلها تيب نم (0هدو6. ةءامأ.

 ايدافو اًخَورتم ىلحر دنع نم ابباب ىلع ىجردمو زوجع لوقت ىنعملا
 لوط نم ىل لوقت ىا هقيرط هجردمو ةموصخ وذ ما رصملاب ةجوز وذا
 ىف تئجرما كب ىتا ىذلا ام ةأرما انهاه كلا كرما ام فلتخا ام

 (928) 1 ايتئانثلا 5

 (29) 1كةستن1 80-260 عءا] 1111496 -طظةوتعع 101[ ظن عطصت (ماز 858-15 دج. ةطقتك

 51 الاسمطت» 11 190 مويلااتا اكطمأةعأ 190 رصملا ىف 2دعوقشعأ 5

 ةبارق وذ

 (30) طف (نهدز عجزت 20 , قة 1ع 1-2053 نعطصست ( ماز 15-هقدج. ةطقحس 5[

 11 1طمغفمت 193: 280م1 دنت 6 ةرمِج ىلهأ - 12« 58ه (1عةسنل

 260 ةريجل ىلها_8ةوتح 101 -(0هده. هءطما. ةجوز ال زوجعلل تلق ىا

 انهدلا ةبثكأل ةريجل ىلامو ىلها نا ةموصخ ىف ئجا ملو انهاه ىل

 ىلامو ىلزنم 0 لك
058 
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 أيياح رهدلا ظراقلا ىزنعلا ذو هَ م لا ميرغ تناو اول

 ملف ظرقلا بلطي جرخ لخنملا هل لاقي ةزنع نم لجر ئزنعلا ظراقلا [0 2]
 ظراقلا نا ْنظا امك ىمرغ ىنيفوت كنظا ال لوقي مويلا ىلا عجري

 دوعي ال

 ايناكم ىلع 00 0 كال 0 فرانك 7

 ايداوف 0 ب اهب 0 كو ةأبن اهنم 8 "

 "0021 حلا تلص 0 0 110 ردا انف 0 1
 هتافغ نم مسي هعباصأب دقعي ناك هنا ىيري نامث مآ يا ديري [0]

 ايات اهنظيف طسبنيو

 ا رأس اننا ريل ى كري ذو
 (18) 1, 0 (1), آن* ايتاج0 ايناج همك. ةءطو1. دحاو لك ميرغ تناو هلوق

 اذهو اذه ميرغ اذبف نيد لجر ىلع لجرلل ناك اذا هبحاص ميرغ امبنم
 تناو كربص انا كلذكو ىنتخ تناو كنتخ انا نتخلا كلذكو اذه ميرغ

 نيرهبص 5 19. ]عىتت 35, 2066.

 (19) وقدوم. ةطقتع

 (20) © مهب
 انا كتل © (1ر) نر له 1+ كاذ اذاككك نإ 0* ةكم وحن د1, 0 (1), ]ن* ةيماوحن

 -00:256(4. طرق نع 060546. ةءطوآ. تش اذاو ادحضلا كم تعش اذا ل

 0-0 ىا ىلايللا ”طرخا رع ايلادب كاذ اؤا هلوق وهو ىلع تسبل تكرت
 تتش اذا ابيلاصا ىلايللا
 (69) سد 807 ةانهك 51 اعلا تيلصتا اهتيرن ام اذا-1(02), 5*1, 0, 2 ام اذا

 اهتركذ- ىادان'ا '414 52 ىردا ام هللاوف
 (933) (0هصعان.ز 0, 1) ضرالاب_ 1:5.8دو. ادد 52 ضرا ىف-(0 ىلجر-ط لجر-

 هدفا. ةءاندا. هلايح ىوساو ىلحر جلاعا ىنتاك اهوحن ليما لوقي

)2022 



 اه
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 2 مو ها و تك هدمس هك ش هو ماس 16 7 هَ --

 ايل 5 أم هل ا د ! 5 رص ىوشي 1 نم عا ىلع

 رض ىلتقم باصأ ىا ىنوشي مد هلوقو هأطخاف هامر اذا هاوشا لاقي [0 2]

 داضلا مضب رضلا امثاو عفنلا دضف داضلا حتفب رضلاو ىنئتطخي ملو هرما

 ىل ىثر ام ىا ايل ىوأ ام لاحلا ءوسو رقفلا وبف

 ه مورص م ل هص ه ه نب جاز" 8 لس ع

 ايلاس قوش ثيم داس لخيب || 5 0 0 10 ىد ند تك لقو

 ايلاخ نيعلا هنع نفك تنك اذا م 00 ا 8 1 0

 ىلع بيفرا ىا ىلع نيع هنيع نمم لاخ تنك اذا لوقي [تاط]

 ايضاقتلا حلثولا تاذ اي نيبحاو هيلع تنور دل
 هتلطم اذا ءانايل هقح هتيول لاقي ىلطم ىا 1ىنايا نيئيست ىوريو [0]

 110] ىتايل ٠١" 210 نايل

 (14) 1كم 0 111526 | 6 (ىوا) 2 50 تا الخ ع 26 : 81 جدنا. 11

 م1001 ا 1+ نمارض ىلع 0025 رص كك كا وشي ل نك هلق

 باصا اذا هاوشا نلاقي, اديدش ىل هرض ناك نم رما ىلع بيري هرما رض

 ام هتيوتسا ىننا ولو ةلودو .نمرلا ىف هلتقي ضي لو اريشت ارما ةنم
 لاحلا ءوس رضلاو ةعفنملا فلاخ ام رّضلاو 1ىنمحر ام ىا ايل ىوا

 1 [دلعا11] هممحرتسا ددري

 (15) ا ةريخل ةيم اننم لكشلا لعكالل تي 8 لحب ىلع-1(0), 1* ىلع

 تيم ّىم لخب 1, 1(0), 1:* ايهاس هده. لحتلا -(0هدو6. ةءادوا. هلوق

 مه ذا كلذ هدوّؤي ل ناك لوقي ايلاس قوشلا تيم ىم نم ىا اهنم
 نورواجتي
 (10) ط هش نيم تنك ريشناكلا 1< نيعلا رك (15-0 0011 نيكل هرك 1510

 _-0هدقأ. ةءطما. ئدنع دحا ال ايلاخ تنك اذا لوقي ايلاخ هلوقو...

 (10) 1. 810. متع 86 ا 'فملعدست ©حسططتتس 1 131 -1-كحط اعلا. ءماصنصت. 0 طق

 دل ةرن رم. 4-39 (ىولز ع 14-130 ع 338 آئ1 (هدنط. 11 545 ةميلم, نيديرت

 00ه دمان., اة[ دعست “هنن 4 ال نيئيست 1. ه5 502, 38 ةّعيلم 00.

 ههاطو]. ىا ةئيلم تناو هتلطم ىا اًنايل هتيول لاقي ىلطم نيئيست هلوق

 مث ابتدع انهاه نيدلاو كيلع ىل ىذلا نيدلا ىلع نيردقت ىا ةينغ

 ىراداو قفرا ىثال ىضاقتلا نسحا انا لاق
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[87 .230) 
 - 0 نأ سا 22 53 سد وم 9

 "و ار اراصق 5 ريفلا تحت صيرلا اهب رد ىف 1 ههرب تق 1

 رطقلاو بارتلا نم ىهو حررلا هتفس ام ىذاسلاو ام ةهرب تسرد تفع [1]

 رطملا

 01 رك ىتح كزامف اةوبت دعب هب اهيافرع 0000

 ايلايل ا” ريل ا 0 د د ذا رادلا 1

 25 ه-

 آم نه دءودح

2 

 000000 راس ًالالها اري اوعدوق ىم لها اهنم لمحت
 ه ريب ممم ل

 |0000 كلم ل ملح هيتس للا ارئاج بع

 000007 اع ىلع لكو اوعزاتتو اونعطاو 00 اوأاقف
 2 ع هركك اه 57 -

 دبع

 نه ارب ص و» هَ هى رربرب نه م هع

 لوألا ” ةركنأو 0 مهنايق تحاور ىتح مهترصبأو ا

 ضراللا ىف نفدت لابحلا اضيا ىهو هيفا اهدحاو داتوالا ىخاوالا [0 آ]

 ءامإلا نايقلاو باودلا ابيف طري

 نب ب ةهسص ص مد هم < ند نص 5 9

 الل ىلا ني وجرا ىلا نا ا ا نأ ت تقياق ١

 لاق ابيلع ردقا ال حلا نم اهوجرا تنك ىتلا 1ةلخلاو قارفلا نيبلا [0]

 اوميقي ملف اوميقي نا وجرأ تنك

 1 [0] ةلخلا

 (8) 1 ةريه 53د. 8طقحع 53 ايلايلآ. هكدا 81-289طوجج 1 308-00 (1)

 00-011115. قيلاثما ال

 (9) (0هصكأت. ةهاطوآ. رخاوألا نورظتني ل ىا رخآت نم نورظني ال ىا

 (10) (هدقأ. ةءادما. مل اذا ةجولخم رتمالا لاقيو ةفلاخم ىا ةجلاخم مبنيبو

 0[ 15 اودعطا ىحاو لوقت نا وقو اقوهتح د مل ىا اهومريي مل هيلع قفتت

 (11) 005. ىنيعو ىعمس ىاع

 (12) 0هدقأ. ةءادما. 2005 اولحترا فيصلا ءاج املف عيبر ىف اوناك مهنا كلذو

 راّثبلا ىف هايملا اوبلطو

 (183) 0هدهغ. ءءطما. ةّلخلا كلت ١ ىه تسيل ىا ايه ال
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 0 يرملمع



 كم. 87]

 ليوطلا م1

 ان ذٍ يرسل 7

 5 ل جاحلا اهبوأت انيك ىمترت راسل بهص 58 أنفقو '

 ديععبلا بيرغلاو تاجاحلا جاحلاو اهيحل

 سو موز م ّن ص 00 5 2 تاس ا حاس 206

 ١ راع الا نذرعي اقنلا .٠ لك]ريبو كلام ا ء:اعرج نيد ايال نك 0 5

 اب ا ايرامت لا نفرعي ندكي ملو ىبج ىعب ىا ايآل ندكا ام [0 1)]

 اتفرعم ىف ران اكشن نش

 ما هدح م ونص ميو رب هيت صال 0

 ايفاثالا 5ك دنع رم لئا را يو كك قر

 سيل ىذعي ىّؤن الك رطملا لوخد نع تيبلا لوح زجاحلا ىّونلا [(©0 ]

 لئاح هنول ىف كلذو دامرلا قرزالاو ىّؤن الك وبف سراد هنال ىّونب

 سراد قرواو ىوريو 3نورخالا هنع ىوريو لاوحاو لوح هيلع ىتا ىا
 1 [ةذأ 1] لقمن

 سارع يدش 26م م

 ايفاوب بارعلا ٍدلِج ف نهار هميرك 0 لالطا كَ 0

 (م10/)

 هللا ىضر] ٌقرعشالا ىسوم ىبا نب ةدرب ىبا نب لالب حدمي لاقو [0]
 [(0 مينع

 (1) 0 (1), ©, آم, آل* اميمو الاح امم (1), هددها. ايلاوخلا

 (2) 1 ايتارملا-1* بيرقلا--(0 (1), آس, آن* ىمتري

 (3) (0, 0* نيتايالح]) نيب امال هدم. افصلا نيبو

 (4) (0هدقف., آم, 0 (1) آب, فدع (طقل) 11 0 قرواوح قوراو--(0لو5. نورخا

 -(0هدعأ. ةء201. ىفاثالا اوذخا ىا ايفاثالا نورخا...دامرلا ىيري قرواو

 (5) ©0 ةماشو-])ل ايعاوق (هزء) -(0هدقأ. ةءاطد1. هرهظ بارتقلا دلجو...تامالع تاماش

 21. 049 كب 21
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 سىس نس 6-0 7 م ّن ص ٠*٠ + نام ب نمد ص 2

 0000 1 ىراذأ نللب ..  نحضلا قلط .قءاملا ندرو انلق '"
 م دكت اه لك ىغو ةوادا عمج ىوادالاو اطقلا ىنعي ءاملا ندرو [0 ]

 ىهو كلذ هبشا امو ةبرقلاو ولدلاو ءاقسلا لثم ءاملا هيف لعجي دولج

 اطقلا لصاوح ىوادالاب ىنعي ازرخ ابل سيل ةوادالا

 1 [10] زرح

 0 6 ض2

 اهنيعتست و قىرح الا رظن : هلق 0 1 ا اهنم تالاف اذإ 5

 000 0 تارقل ءاملا ىفست اطقلا نال اهتلضوخح اهؤاقسا بقرت ىا وظنت [0]
 نياصاوح

 2 ها م تم 0

 اهنيهي هليلخ 0 رذنم ىعب م ل 0 ىه د نفل اه

 ايا سا رادغم عطا

 اهنيشت 56 تدرح اذا 5 اهباين نم اهتدرج نأ كييرت 5

 53 لد ىم تكساس كقف ىحمأسو ىم لعب ل سفن أيف 1

 7 ةهص

 د

 01 1( فسر 0 0+ رطمت الفك رصبي () رصنت

 ا 11 تحفر اذإ انح 0 اه نأ يشك © 0+ ايناطلد عبس 0 رذنم

 520+ نم رذغنم ىغل ]) اهنيبب 6ع 7010 اسيسحه 15 طة017 1 عص

 طماط دج () حض 1) طابغ هك زا 15 "ةربعم عل دن. 15 2ع محاتقأت هلعع ةطغ 00 "عدت ف

 0 16 اسيسح (10» 0) هع اسينه (عمد» 1)), ةطع ادام منمطحطاوا د لتتم: 1:

 اًسينخ 1161816 هرحات اند هقول 261103: ”

 (12) 0, 0* ىنع تحماس 0 م تما

 (18) ( اسيسخ--(0* اسيه--1) اسينخ

015 



0 86[ 
 تن رع هم >-ٍ 6 07-020 ل هس < 3

 1 الا بحلا ا 0 تان 0 5 ثعذو 1 ؛ادجأ

 اذه كج نجي دارا ردصملا ىلع كحل بصتو مايقتسا غلا اذه [ظ]

 2ةلازبلا آكض ميجلا رسكب دجلاو
 1[1] هنم 5 [10] لازبلا

 ل ا < مه تراس سمح اح ا 37 د د نه - ه م نيخا ح

 ىرثلا ىف دابعلا نومك دارا راطمالا دابعلاو دابع ابعمجو ةرطم ةدبع [0 1]

 اهربظي ا ىا ابنيبي ال

 سرد نهض م ل ا 9-0 7

 ديعبلا تيوادت 2ترفاس 17 لوقي ضيبلا لبالا 1سيعلا [1]
 1[1] ىتنعلا 2 [1] تقسا

 0 5 سيرلا ! ا | 0 ل نعمسي 10 ث اذا أ

 2هليل اذه ئوريو هليل 1و هليلاذا ملظم سماد سيعلا ىنعي نعمسي [© 1)]

 اهبورض اهنونف ىحاو ىنعملاو

 14طسو 2[32] ةليللا هذه [06] ةليللا

00 0 0-3 5 

 اه ىح ارح هيمو افسلا 2 5 نوح نط 217 ل

 اطقلا نوجلاو مجعلاو مورلا ثيدح ةناطرلاو نوج ١نطارت نعمسي دارا [(01]
 ءاشرخلا ةتّيم ىمببلا كوش افسلاو ابضيب عضاوم اهصيحافا داوسلا ىلا اهناولأ

 لاقي 2خولسملا ةيحلا دلجو] ابيذ ام جرخ اذا اهرشق ءاشرخلاو اهضيب ىنعي

 [1) ةدروثتخ وهو *قولقلا ةوغر لثم 5 قتفت هيف ءىش لك كلدكو ءانردلا [هلإ

 اهخرف اهنيدجو
 1 [1)] نحرطاو 2 [هنع 0] حولامملا 3 [هزع ])] قتعب

 1[4)] قيلفغلا 10[5] هرورح

 (8) © اهنيم الا
 (9] ط هدبع ىدكح 2,0*+ ليكم

 (10) 10 نيعلاب

 (11) هليلاؤا 20-> هليلاذه: 25 قارا 25» قاره كاع. عع اا. 0210.

 (19) ١ ةييو ككل 0+ (:25 22
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 ص هع ها م سام د 35 0 لد ع ةص

 اهنيرإ ال كا نم هب تدقوت أمم قرولا مامحلا لي

 نول هنولو] دامرلا ىنعي مامحلا لثم داوسلا ىلا ةربغالا نوللا قروالا [02]

 ىوزح لبح ”ىطارا نم اهنيرا تدقوت امم دارا [1 قرولا مامحلا

 [1) رانلا] اهيف ىقوي ةرفح ىهو "؟ةرا 5ةدحاولاو ةرانلا رفح 3نورالاو

 2[1] نينول 2 [0] ىطراو, 2 هدتن:: 5 [0] ىورالاو, 1 هصتغو

 4 [0] لمنلا 5 [1)] هدحاولاو 8 [0] ةنيرا [2] ةرا

 م” ع هص 3 < هي ماس

 ارنيبتست 3 دخلا ند 0 فقأو تنأ ذا ءكانيع 0 ىفأ :

 كسلا ةنرملا (8]

 مرو رب مقوم ما ع كلا 0 موم مى اسد م وص 1 6 ا

 ثا ا دركي ىرخاوودتف ةرم ءاملا رست اهارا لاق

 نوذ لجر اذه لاقي امسا نود لعجو بارسلا ىنعي ءاملا فّشكتدت رسحت [07]

 م ١

 |6226 اكنإ لاقيو (0 ءاملا ىلع ىذلا معانلا] 3نايرلا 'ردسلا ئربعلا [02]

 ل1 تسلا لاخلا
 1 [1)] نا ربنلا ىلع 3-5 2-5

 0 - ّسداص لي اح

 00 0 لل فا موقر كان رادلا تفرع م

 ةزمبلا بلقف تقارا دارا تقارهو 1مقرملا شقنلا [وهو مقرلا عمج] موقرلا [0 ]
 2ءاه

 1 [0] رودملا شقنلا [1)] ةمقرلا وهو دقرملا 2 [10] اهؤام قفدت دارا

 (85) دش (طرا) دنع 4-1229 + 101 ترقوت 17 لمح ىطاراح0 هدتناذ نم

 نيرِإ 210 تثورإ د 01 ةرا (2ه0أ رآقر ه> ىراز هدد ةاطع ةصقلمعإ» هآ 0

 ٌنونس : ُنيتم, َنوُنِم. 306 ]رح (هنس) ححتت 395. 1» ةطنو هدو هه كامل 1

 رع 133 طع هد 15 1ع اًبنيرأ, ىطتعات دتاتقأ طع 71022.

 (4) 1) كانيع ةيرم, اهنييتسن-(0, 1, 0* ناعضالا--(', (* ةنزم

 (5) ©0* اهنود لالا اهنود ىرخاو--0 اهنود لآلا ىرخاو اودبتف
 (6) 0, 0* لالطا ىلا
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 |2105. 55و 86[

 من

 6. ه ةهسض م 52 نيا

 ىحتس كا نم تك ةيراجو

 1س لا

 سام م .ه ل 9

 2 تلح 1 1

 ةيراج هلوق [0]
 1ةركبلا

 را ا
 بق ىف هلخدي روحملا ىنعي ريش سيق رعبلا ةركب ىنعي

 ليوطلا

 5 تاس اوس و حل 5

 ىدنهد ىعمو اه 1 نجلا 3

 6 لب عد

 1 [(0] ةرقبلا

 6 2 2 م وص و7 8

 تتصنا ءاملا ةقارها تد اند
 هَ 5ع هّ ص

 نانا سلا يا

 ليوطلا م

 اهتيحت ةقولسلا اهتمي ناح دقو” ىرهلا كل تس 1
 م مو ع

 اهتيردو اهعفم الإ 53د ع كلام ءاعرج نيب اهنم قد 1

 [1) ىواذلا وهوز لكلا نم سبايلا نيردلاو ىفاثالا ىنعي داوسلا عفسلا [(0 ط]

 [1) ناعضوم نيبهوو كلام ءاعرجو| اضيا 1لباوذلاو

 1 [0] لباورلا

 (مخ)

 0 00 تهزم [ميع ردن نكس كفو

 (2) 0, 0* ربش قيق 1 ىنرت, رس ني3 0  ىنربدحو تام ك0* هللاو الا

 ىذرب ذ>و

 (3) آه (قره) هنن 940: 84 لن 0-94, آله (قور) >1 4928 تبصنأ هلزعال-1

 م1 25550 ارز كن قفار اكل 10:06 22 ةفر دل

 (م91)

 1, 0* ةقولحللا-(0 ةفولحلل

045 

 1 ىوللا كل
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0000-6 
50 

2 

 ل نيدحرم مدمس ور ةَ

 اح دل ا ردع سس زم ىنتفلكو

 موبيلا ركذ وهو رئاطلا ىدصلاو تملكت اذا كبيجي توص ىدصلا [02]

 لا ا تس را

 دوم  َّس دود

 مه - د اء وص هدو سا ص

 ريسلا نم نابرض ميسرلاو ديوجتلاو ولعت جشتو نيذخفلا

 اا رإ رجب الخلل نم دال ةاثلا اءاذإ اذوُشو
 ئربعلاو ىشحولا روثلا ةاشلاو ريسلا نم برض وهو دخولا لوعف اًدوخو [0]

4 

 اهمومج 5 ا كرركا اذإ

 0 ل 7

 0 را و ا ا

 0 حبصيو أهيف ىدصأا مصيصب

 نا مارب ةذلفلا 0 "حو وعم .نريعبضلا ةرئامب
 ىف قرع اسنلاو ريسلا ىف جومت ىا اهدضع رومت ةرئام دضعلا عبضلا [© آ2]

 اهميري

 ردسلا نم معانلا نايرلا وهو نيتاسبلا ىذو رابنالا ىلع ىدذلا ردسلا

 اهدنع نم جرس الو اهميري اجا ةيربلا ردسلا ةلاضلاو

 (6هدق؛., 811 تلظا, ريادغ, نيحل 7, 0 رياذع, ريخل-7 تلطا-0 تطأ
 -(00ه381. 5101. مرصني ال عطقني ال اهبميرصو ةرذعم رئاذع

 171 تردغا اذا-1) تردحلا اذا

 1( 8 يود( 00 جدضصتا ل ىجضلاوب 0 1( 0 هدو

 ) 8021 اهديرخت ىصحلا--(0 اهذيوخت -(0:180., 1310 11 199 ىصحلا جلب

 1آ131 اذا روُكَو © اضللا 1 ىلطلا- (0هدطقأ دوحو

 هدفا. اهب

044 
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 اهمومس 6 تبيه هذإ 0 دب ىقتيو ا اما د ذولي



|2055. 83, 84[ 

 اك 8 فاح رمخ ا كك كقد 5 هيف ىلع ناكل

 0005 0 ليهاد تلقا دس ا

 اهماتق اهنع. لاز م ةضحلار ثمل

ْ 

 -ج

 جاجعلا ةفيفخ ابنال لحم ةلها ابذاك ةييعم ىرسح ضيبلا لبالا سيعلا [0 2]

 رابغلاب

 10 ِ دوك 00 2 2 2282 ١

 اهمانس نأف حاولالا ةلدرمج ةلمش فد دنع فغمف نخنا

 ةليوطلا ةلدرمشلاو ةعيرسلا ةقانلا هلمشلاو بنجلا قدلاو مئانلا ىفغملا [© ]

 ماظعلا حاولالاو

 أهسماني 0 هموذ 0 0 هليل ا جرب ل قفترمو

 اًولح امون ناكل مان اول هيلع قآب هليل لوقي هقفرم ىلع اًمكّتم قفترم [01]

 ليوطلا مع
 ا 3 0 مل مع مه م تا ا 1م 0 1 1 سس ل. مده م < رظ

 00 ا م تفع 00 تداي ىحلا راد فرعتا

 - تش مس زب © هدم و م

 (11) 1) تقاذا ابيف, تايفاط -ل15ه:ةؤانهأك 11 2

 (12) 00, (0* ماقس]ل اماقس -(هدعا. ةءطمآ. ام اهماملو ىسانفلا براعلا لهاذلا

 هفوج ىف نكسساو اهنم هب ملا

 (13) 8131, 0 ىرشهح هدى[. ةءاط01. ءايعالا نم نطقس دىق ىرسح تفاط تيل

 لاله عمج ةلها اهبناك 1طزم ؟ءهرتهع لآ زمنه ععد ةطغم ]عدمت

 015 4 راط قيوح 6 عر هدفا. ةءطوا. وهو ىرشسلا لوط نم ماني ال قفترم

 ةمون ىاحاو هلوقو اذذ مبنمو اذك مسبرغص ىا هقفرم ىلع نكح ىدذلا

 اهماني ول هولح ىا اهماني ول

 (مزعر

 ) 18031 اهموضه-(ل, اذ, 0* اهموشه---( ل05. م ةععطم]. نماطت ام موشيلا

 رشه دهاولا لضرإلا نم
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 مد 83|

 7 با مو

 ١ 1 نامحلا عوبرمب اال ا سرر اذار اسس اهب لاحت

 1تاقاط عبرا نم ليح شاشخلا عوبرمو ا,مففك ىا اهتعزو 0 ىا انج [(01]

 ديزلا ماغللاو
 1 [0] تافاط

 000207 للا انجاب قطان ربخلا كل اع نإراذلأ له.

 (212 لاحأ دق لوُلُط كل اجو ىرشلا صن كي

 اه ا د 21 بتي اها اهداج 0 7 نم ل

 فيفخلا لاطلاو رطملا نم تاعفد بيضاهالاو رطملا وهو دوجلا نم اهداج [0 ط]

 هلثم مامينالاو رطملا نم

 آ00007 21 ملدر نكلو ةيذب كا اال ليلا
 ةزيجعلا ةليقت حادر ةشحاف ةيدب | جورخ] [(0]

 ام م

 مادو < م م اء ةاص - - مل هو م ل ا للا

 ايفاسبا مامغلا ضامياك سومش ل ل عمدا فرجعم دليس | ٠6

 ةناصمخ ءافيه دخلا ةليوط ىه لوقي دخلا عمدلا ىرجمو ةليوط ةليسا |(! !)]

 ةيعص ةرخات سودش كسلا ةريغص ءاطلا رسكيو ةمعان ءاطلا حتفب ةلفط نطبلا

 افركلا اعمل ماعلا ضامياو

 (3) 0, 0* لاخت--1) لاحت, ساسحلا 0050. هداددا. عوبرم ىلع ديري عوبرمب
 ٠ لن د10 0+ ربحلا 0

 (7) 1 لولط هدة. قوشلا ىتاعس0هدق6# ةوطما. ٌلولط هجاه قوشلا ىئاع

 هنولزني ال اًلوح ثكم نولزني ثيح لوح هيلع ىتا اهماقم لاحاو
 (8) ©, 0* اهنجد للط-0هددا., 1) اهلط نجد

 (9) 0 ةيندب(0* ةنيدب) ةّيدب_ 0050. ٌةَيِذَب 00د. ةءادما. ةمخض حادر

 كاروالا
 (10) 11هو(ةزنل 11 23 ضامياك بورع---(00ن8ان. حادر ةلفط

)02 
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 اهماعن ابنم سل كيب ةماعن رن فاذق فرح 0 00

 فاىذق ةرماض ةقان 1فرح ثعشالاب ىا ريسلا ىف هب ىوبت ىا ىوابق [0 ط]

 ىمارغت ىا ريسلا ىف فذاقنت

 1 [0] قرخ

 ليوطلا ما

 يا لأ سال 7 انما اس م ا © تح

 اينامت راطو دعب اصلا رس ٠ ١ اس ل
 2هيفست [ىا] راطو .دراب لظ هلو هب نولظي رجش مامثلاو 1افطعا اجوع [0]

 10 انما 261 هي اعلا

 افاضناو ةراغ حير فيبلاو تببتشا تكييشف ةرصت اهودك لاشكلا جأن [مز

 فعضب ابويه

 لا 7 6 ا 2 - سل حاس

 اهمامز م اناعذم ثتحومعو 0 0 ايجات 000 اها

 ىا ناعذم ربصلاو 4ةيقبلا ةةياربلاو عيرسلا 2ىجانلاو امخض ريعب ىدنلع [01]

 اقريش ةذش نم اماكز اكل عاوطم

 0(1] اضيا رجش ىرىسعلاو 210] ىجانملا 0[3] ةناردلا 4 01 ةيقثلا

 ا ا صا ١ سد يو نا |[ةذص هللا اس ه0 2 هن < #2 6

 اهمازح لاح و اهالطأ ا اذآ هيف رجع اهيشم ىف هي ري 1 ع

 3ةلاجو اهاترصاخ ءاهالطا ءافجو 1ةآرج ةيفرجع ريرغ ىلا ةبوسنم ةيريرغ [07]

 لازبلا نم اهمازح
 1فارج 0[2] اهلالطا 53 [2] لاح

 (98) 0 (1), 831 هصتنحآب قرخ, لظ_0هد5+. اهب ىوابت

 (مامر

 (2) 0, 0* حان, اهماستبا

 (3) ثعدؤك (عملا) 11 0(4-2353) هناوبر (5 1. ىلع تر

 (4) 0, 0* مظنا ازؤاح0* لاجووع طلح. 1! دعلت 14 0مم. ةءتمآ. ىوريو

 5 اهمانس ىدواو

 8 64ي1 7 4 21
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-- 
 00 ا عا 0 ا

 اهماغل اهارب 1 كيو هما وتلا تالظتسم ىلع ١
 ةرماض ةريغتم مهاوس اهببجاوح ىف تتلظتساف اهنويع تراغ نويعلا تالظتسم 01

 ىهو ةرب عمج ىربلاو علط ىا اهبان كوشت نيح ءايلا فيفختب ةيكيوش

 اهديز ابماغل ريعبلا فنا ىف ةقلحلا

 د ابا ب < مه سم

 أهمامت 0 1 ل اباقس ةزافم لكب | 1 ا ٠

 لوحلاو بقس دحاولا لبالا نم روكذلا دالوا باقسلاو ةالغلا ةزاغملا [0 2]

 لئاح ةدحاولا ثانالا

 - هد هه ب د هم

 ا 0 ا ادالا دس لإ لجا- و فاع لك ىف اهريط ىرت ٠١
 سافنالا ةّيح هاتا اذا هوفعي هافع لاقي ابنم لكاي ابيتآي ىذلا ىفاعلا [07]

 لكل توست (للظ ورلا نم هسفت امم لوقي] ناريدلا ىنعي

 را مهم 2 م ند تا ا ا وع ا هد 2 ا 1

 ريسلا ىف هتعفترا هتيماس هرعش لوط نم هسأر ثعش دق الجر ىنعي ثعشا [2

 ىف اهب ىدتبي ا ىنعي ابمالظو اهوحض انيلع ءاوس هلوقو طسولا زوجلاو
 اههابتش “ل ءاوس ءوضلاو ةملظلا

 َت هدم

 (19) 1 تائيلسمر ةيفيوس مهاوس اجدع 1621-آ.خ (كوش) علت 340: 24 ل

 [533-آ:1 ©6دسدط. 11 139- آخذ (لظ) علا1 446 : انه دن 426- لطدطجأغ 1140, 1

 -14 (اكش) نع 104-113 اكش 1 831-80 طمع ةصغ ممل عمم نب 13 ه2 ]عننا

 (30) طفتم» 73 ادالوأ نهرطي, ةزافم(0 'باقس, اناريخ-1:* اناريج 821

 الوحو طاسب-1) لمكت ادا“. ههادوا. ليصفلا وهو راوح عمج ناريح
 ربشا ةثلت هيلع ىتا ىئذلا

 اذ © (1)' ,١ 881, 1 فاعانمن. نم لجاح فاع تال هيحب اتوم لم 001)
 آ.* لفاحو--0 (1), 1: حاورالا ةيح-1431 هكدا. فاع...راوح عمج ناريح

 بثاو لجاح...اناكم نبتعم كرناد»“. هءالوإ. فاع وبف انو ام لك فاع هلوق
 هاتا اذا ءافتعا هيفتعي هافتعاو اوفع هوفعي هافع لاقي لجحي لجاحو

 هب ملآو
 | نا 1 السم 92) 0, 1: انيلع ةسطت, 0هدقك., 811, 1.,)1(0.* اهوحص-781315 ةءط01. وحصلا

 رابنلا كلذب ديري ءوضلا 1نرن اد. ةءدوا. ما انك وحص ىفا ىلابن ال لوقي

 ريسن نحئنف مالظ ىف

040 

 ظبي 1( اور الالاف ْحُح
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 ا أ هذ 2 مك 7

 اهداتس 3 اهالطا 0-0 اذإ 00 اهبثو ىف ةينامي | <

 ريسلا نم بهذ ىا اعاتس 1ىدواو اهارداح اهالطاو كفعو ةذش ةئفراكتع [40]

 1 [0] ىذوا

 لا مه مم و ه- هم ومر ن مدس ور نس بل ”

 أهماه دال اك || ءاعد اهزوجب وعدب ءاهيت هيودو اه

 هاتي ءابيت ةيوادو ىوريو اهولخل ايود ابل عمسي ةديعب ةعساو ةالف ةيود [0 2]

 [1) موبلا ركذ مايلاو اهطسو اهزوج| ابيف

 سدو ل هس هد < وه - هع وو م -ذ اس معاو 7 مهدض 1 27+ 2

 اهمالظن كدوا ةاموملا كرش اذا اهمهلدم ض لح لامعا دس
 كرشلاو ابنم ىفخ ام اهمبلدم ىرخالا لجرلا ىلع هلجر ددرلا لاقتعا [02]

 اهبماظن ىدوا ءاموملاو ةاموملا لاقي ةالفلا ةاموّملاو نيشلا حتفب قيرطلا

 امملعمو اهراذا

 لى م 2 ا و

 اهمخلظ اهبلع رصتم سيلاما- تهشم اه اذا راسم د
 اهمالظ ابيلع روصقم ىوريو تبن الو ةروص هل سيل ام 2ةريحلا نم ةرايحم [07]

 اهريغ نود ابيلع رصق ناك

 1 |[ 0] راتخم 2 [0] ةريخلا

 لاو د رت سس مه 7 - ل دادس ءموص 20 ص

 أهماتق ل ىنح 5 اذأ ةيتفل أياطملا قوف 0 ا يك

 ئا اهماتق ىلجت ىرسلا ماثق, ساعنلا نم -اوبرطضا ليللا ىرش ىرشلا [0
 اهمالظ فشكتا

0 

 4 ل آر, ]د* اهيشم ىف --زكطتد. 11 52 1'طزم 7ءرتوع 15 م12عااع

 ءوالون :ةرعمفول ادععتتت 4 مطغعتنعر لمد تع 1 طقعع ]عأ 1غ ةغذصل عم ةانع ةدلعع

 ه1 طع ع0م55.

 (15) 811 اهوجب, ءابيت ةيودف
 (16) آخ (لقع) 111 490 لحرلا : 3 7111 22/ لجرلا : كعؤم 11 594( 1) ىؤ واح

 1مدع 1-2114:* تاموملا 1321 اهماطن, اهميلدم 0 هدد5أ. ؟ندوا. ابمبلدم ىق

 ةيوادلا هذه داوس ىيري

 (17) 1ئ* رابيدمب 111 رايح مب 1: رايحب 0,1 [مص33:6.] روصقم سيل--0*راتحمب
 _0هدنعا. ةنطم]. ىوتسملا وهو سيلما اهدحاو سيلامالا

 (18) © اهمالظ ىلجت 1221 ىرابملا قوف, اهمامج-0ندوأ. هناندا. ميقا هلوق

 مونلا نم اوبرطضا دل قيرطلا جوعا ١ ىا فرشلا

039 



 رم ىلا دم 1 رص < ةهص

 00000 2 للا ناز اذإ اضيِمو ٌةنزم 3 : 00 0 1 1

 الآ و كو مولا ىف ايلايخأ اننرآ | تليخ [0]

 0 نا تيا 16 5322 رب -

 ا ىدصعع تحت 0 0 هد 00 1 بلجو أاقورط

 هناديع لخرلا بلج اليل ىتا اذا اقورط قرط لاقي ليللاب نوكت قورطلا [0]

 دار 2و م 6 121ه 0 2ك يسيء مو ا 2

 اهماغب الإ تارصالا اهب لش ةدلب قوف هلل تقلاف هد |

 اهتركرك تقلأ لوقي ضرالا ةيناثلا ةدلبلاو رودصلا ةركرك ىلوالا ةدلبلا [02]

 اتعن اهماغب الا لوقي هيف قمت الو 1هعطقت ةقانلا توص ماغبلاو ضرالا ىلع

 هانعم 8 كاَنْدَسَفَل هللا لِ هَل اًمييف َناَك ول 88 ىلاعت لاق امك تاوصالل

 هريغ ماقم موقي ةبلآل تعن هللا آلا لوقف هللا ريغ ةبلآ اريف ناك ول

 1 [(0|] هعصقت 2 ©0600. 21

 (10) 1:* ٌولؤلت 00م5. ٌؤَلالَت

 (11) كدذدك (ليخ) 1 170 ىركلا وذ مان-1221 تليخ اذاحا) (دممسع.) عقتاف :

 ((66م>6) رقتاف-_-اكطتم 11 52, ططدابتطات 289 تليه الاآ. 8دقوط 1431 :

 1. ©تدصت همست م. 45 : ل1210. ةدسأ 43 كاع د 7ع :

 اًبماَلَس الا ماينلا قرا امك . رذنم ُهَنِبآ هم اجورط لا

 طلعات عععطم هب مرصرحماتا0 ه2 غطلق ندع ةصعا هن, 13 ه1 ا دجععلتتت ا. 810. 32

 همم زك رككتخط ةطع مس مسصأ طعن 6 16 15 هلكم كنعنل ط[صهدجعا1 15 1285 منغ

 اهمالك هل ةاطعسع هما نعمل تقاطع م اد«طح دع [حيسصت صدهاط تدع م قطتنا ©طقصتا“

 ه] [؟ت1ةطأ.

 (12) 1كطتم. 11 52 اعدماوطقق 921 ل1 لبتطاد 0-2839 اقيرط- 511 بلحو-

 1دورسأ 1 4-13“, (001156. هنيفس

 (13) ظؤوزسع 7 ة لك طن. 1151, 1-52 هلجن اا 09 اهم 1, 242-18001715

 طلم»نءلل 1 11-311. 0س. 11 11-341 دابتخ 12011 دعطصت 31, 14-135 (مغب)

 , 518: "14 111 203-آاروهلا, ةكصع. مومن. 5١-15-40 ةطقحع 73: طمس

 111 4-1914 (لآ) 711 14-213 (ىلبز 1 63 : 84 11 306, 11 ©دسسط. 1: 214 :

 4وؤ5 1 41221 اليلق 81 طوع :

035 



]60. 82[ 

 - - تاور 2 7 45 سَ

 اكوإ 0 1527 لق 0 00 ل ىه 8 قرر أ ةادغ قيناك

 مجا توملا ىف ناك اذا هسفنب ديكي نالف لاقي ضرملا ىيدش فندم [072]

 |1) اهتومإ ابمامح

 07-0 2 ةمح 2 م هع سد و < و 2 ءعوّ نه م وص سس هه ص ص

 اهناذجنا ذاوفلا تارقولا تيصم  ةيط داتا رنا ماس 1
 رقولاو هنودصقي ىذلا هجولاو ةينلا ةيطلاو لابحلا نارقالاو قارفلا نيبلا [2]

 ابرعطقنا اهماذجناو رسكلا

 م ءّوادص ت50 2 ه2 هد م 0 تاع هد

 اهياكحار ىونلاب ىسفن ل ىنزفتست نأ تفدخ امل ىليطخ 07

 ناسنالا فخأاي عزفلا عفرو 1ةمبلا مامتحالاو تفحتست ىدرفتست [(0]

 1 [0] ةفخلا

 ع م 0 دار جلخ َّت توالت و م 1

 اهمالك ىئاد فعض الا داز امف 4 بلكت ِ 0 تيزاد

 اهماثتلا هيلع عوجرم ءاثيمب دونح رون أ كسلا 37 ةانآ ١

 فصن ذخاي عساو ليسم ةءاثيملاو حيرلا بيط تبن ةوتحلاو ةرهزلا رونلا [0]

 لوقيف] دودرم 2 عوجرم اهتزيجع لقت نم مايقلا ةئيطب ةانا هثلث وا ىذاولا

 اههف 0 بيطب ىداولا [ةونح رون ىلع ماثتلالا| ةفطع [امناك

 الا * [0] حوجرم 3 [0] فصي

 (5) ةعط. 271 6 قزولا, سفنب دوجي-- 28011 رديكار, سفنل_ثكسسا#“ 0 0

 مسا. ة؟ءطوا. اهتوم رضع ىا رجا

 (6) معا. >2 126 رذح, ةين نارقا, تاعولو باصم 1201 رادح راذح, بيصمب,

 اهمادجنا-1: اهماذجنا, بانتجاب رحر تارفول بيصم-ا*, 1(0) رح

 بانتحاب , بيصم ( .هرست[ةفصسط7., 00056. باذتجا رادخ, ابماذجنا--

 ةساد» ةءاد01. بذجي نيبلا ىنعي نيبلا بذتجا راذح فندم ىنتاك لوقي

 همزردر ةمركيف يظحلا بيدك نش داونلا تارذو هعطفيف لكلا
 (7) هم. 5, 8, 9 صمغ ص 8خظاا : 8ادطتاطاط 2589 ىنملاب( (1), هدف. آر آ*

 ىوبلاب- 0, 231 ىنرعتسست - مسان». هءدما شسقنلا تيدح سعنلا ماكاو
 هيلع عامزالاو رمالاب
 (8) 181 ن]بتطا 259 ةعاس رميلكمي حالا نتدط طر ©( (لل)) لك ل7 12 62 د01 ىب ام

 اهمالك
 (9) 1(0), آب, 1:5, 2021 ابيلع( انثمب 1 اهمال
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 [ مو. 81 821

 13 هام وص ء مه د ةهدص

 0000 اال اس لك لإ ةبايم ايتعر ىعارلا لسرتسا اذإ م
 فرعيا ةمالع هسفنل لعج ام دعب رنذبتر سيمي 0 تامطاو مان لسرتسا [(!]

 ناعجشلا لعفت اذدو

 د

 ليوطلا و

 ل 0 7 ً هم 2

 اهماقم 0 00 تى اينااجو ده امل راد 0 ا

 امدعب ةودغ ةيمل راد ىلع انررم ىوريو سردب ىا وفعي [©0 1)]

 رب + نا ااض 262 يي صا 1غ 2 و لب م هم

 اهماشو رايدلا ءانا ةلهأ 1 تجيه ام لا الإ ردي مأف '
 ماشلاو لوخدلا رطملا عنمي تيبلا لوح ناك ام ىونلاو ىؤن عمج ءآنآ [02]

 ةماش ةدحاولا تامالعلا

 د ا ام وم نم غد ص هام سدا 8م

 ايمانس لوط تاحاح تاقالع 1 ىانلا 0 1 0 دقو ع

 0 ا سه دم مد مدح م دود ةدصام رب 6٠إ 20 52+

 000 0000 ل الو اهادص ىريمداملا ال ءاميهلاك تحبصاف ©
 شطعلا ىدصلاو ىورت الف برشتو اهدولج نخستف لبالا 'ىنخأي ءاد مايبلا [0]

 (45) (هدعكت, قسطا“ ىلع ةبابم _خساد. ةءادوأ. ملف نامطاو ىعارلا مان اذا لوقي

 اهقعر اهغبتي
 (ما*)

 (1) 8131, آ:, ةن*, 385نلبنطاط 989, 303 ةودغ ةّيمل, اهتاراجو 2111100 ندمتعي دق
 20 1) [(تاراح ةرم ةيمل - 28121 ندبتعي لق( (1) وفعي

 (2) اا. جرم زن 335 80»ءا1 151: 21هلينطا» 289 ءآنإ ةيشع رايدلا راثال
 (نرتقأ. ةعءاتمأ. ضرالا نول فلاخي نول ماشلاو

 )3 ل[ نابتانا> 2359 ةلبق-13031 ةقالعر تدور-- 10 تفورر سانفلا ىلع - قست“,

 هءادوا. بلقلا ىف ّبحلا نم ىقبي ام تاقالع

 ) 5[3:ابتانط 989, 302 ابمايه ئلع-111 الف ًاميبلاك, ىربنم املا 1معطواشغ

 1243 ال 0011: ل دريم ءاملا-]1ر* ءاملا كلا 0 هدأ. ةعطم] الو

 تومت الو ىا ابمايق ابيلع ىضقي

( 1 

0056 
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 مس وم ساه ريا 2 و هع

 مدلص ءاهوشاالك ورمع نابوشو ”كلاساهسا ساد 7
 1ءاهوشلاو مهدجنو مبسأب ةدش نم رانلا نابهش لثم مه لوقي ورمع ناببش [0]

 هيغلا 2 ةعساو سرغلا

 1 [©] ءاوبشلا 2 0 1 | ةعساولا

 هل ا ا نإ جي

 مركخم رو رعم ٠اعأذا ٠ نم كلاف ا 58 الا بوت 1 عع

 ناؤذّألا را بيوثتلا هنمو ىدنلاب وعلا نم تيوتا [©]

 اطعم كك زم لس 5 نذليعاسم تال اع

 مع لف ضييبأو عاشعش برحلا دب ىقتن نيعارذلا م ل | عب

 ضو قلخلا مريسج مغدق ليوط عاشعش نيعارذلا موبشم لبالا ىرجم اهل [0]

 (43) آر (ببش) 1 491 84 1397: ةعذم 1 334 رمع ازا فسط»., 1(0), ©, 0#,

 آب, 1:* ءاش ناوحلم ( (1), آ1:* ءادرج لكتب (0* ءاوهش لك ىحسا» هةعالمأ.

 ىعمصالا لاق ورمع نايبشو كلامب ءاهوش لك هتتا لبالا هذه ىعاذ ىا

 كلامب ىنعي ةديدش مدلصو سفنلا ةديدح ءاهوش ليقو ةليوطلا ءاهوشلا

 ةعاجشو ةرمح اذ ناك اذا لجرلل لاقيو ةانم نب ديز نب ةلظنح ابا
 ديا ا بابش وه

 (44) 0 ؤاو خساط». فدنخ لاي اهل 0 (1), 0, فدنخل اي اهب

 (45) 1 0 (1) :].* هيزاكا0 سيف سبق او د18 شيكا اكيف عدت ردك ا

 ناليع--0هدهأ. ةءاد0ا. رمالا نم ميظع لك مظعم لك( اهبان
 (46) (' اضحلا,ب حتفي - فس: جس هءاد01. ددعلا ريدك ىعادلل ىذعي

 اذه لوقي اهربظ قوف نمل لاع هلوقو ئصحلا ريثك عاد نم كلايف دارا

 كلم فرشب ىا كلم ةماهب ضرالا قوف نمل لاع ىعادلا وهو ىحلا
 وه ربقي مل كملم وه ىا لحف مرقمو لذلا حبقا خنفلا سانلا خنفي
 لحفلا لثم
 (42) طه احبس) د1 225: لرش دد 069: لك 510: دب ل52 : لف كدا عع 345 : 3

 رع 11 191 ©ةسط. 11 0 لك ىلا-آ.4 (عش) + 185 رخآو-© ىقتي, عاعش

 ىقجتانا:. ةعادوأ. حوبشم لك لَبالا هذه نع عفدي ىا...

 مع ع
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 0 - ص ريا ىلا نار “- 6 ساري 5 ل مه مم م 5 0س

7 : 3 0 

 مرصخ قدارس 00 لَك 0 ل لك ند هللا ؛اطع نحو 2

 بصنلاب زوجيو هللا ءاطع نكلو ريرقت ىلع عفرلاب هللا ءاطع 2 زوجي [0]

 ىذلا نم ىلع هّللا ءاطع ىف رورجملاب فطعلاب ةرم زوجيو ردصملا ىلع

 ءاطعلاو ريخلا ريثك مرضخلاو تيبلا مدقم قدارسلاو هلبق

 21 ه عع ةدح < نس هم

 ا( 1 كلملا ءابب جانب 00 اد لك

 ءانفلاو عساولا بحرلاو اكرم لإ نوكي ل اثبلا لبقو هبا ره ركذلا اثنلا [0]

 رادلا نم برق ام

 ماها - 5 ع ا ا 7 تا ىو عر 9 صا

 عرمرع ميمت نم سارب اهاذع م اضع له.سلاب كر خا

 - 262 م محجر نو "نو 6 هلا هرلأ 0 نسل 2

 7 - او ل لك ىلع اهتارو بابرلاو كعس بدحتت

 ىا 1بدحت حامرلاب اهعمجي لبالا هذه ءارو بابرلاو دعس 1بدحت لوقي [(']

 اولخدا ةلكعو ىدعو [ةبضو] ميت بابرلاو ةليبق دعسو فطعت

 بوسنم ئجوعا ميركلا سرفلا فرطلاو بابرلا مهومسف اوفلاحتو اهضعب

 ملعم ىا موسم ليخلا لودف نم لدحف وهو ع ىلا

 0[1] كدت 2 [0] لجارو 3 [0] لطعو

 (39) كول. 1 ةافهساط»“ هدانا. هنا لوقي ىننوطعيف كولملا ىلا لحترا لوقي

 21052 هيلع كلم ىلا كلم نم دقي

 (40) آر 0 (1), آن* ءادو جانب 00م5. املا - كسا. ةهءادو1. كلملا ءادر جياتي ىوريو

 (0هرجقأ. ةءادد٠. ركذلا ميرك ىا اًذنلا مريرك خسان»“., (0, آب انثلا : هد: ءانثلا

 اذا ا 0* كرتو ضرالاب ك0 (1) كريت 700551 هةذ0]. ابعبمي سار ميمتل لوقي

 ديدش مرمرعو

 (49) © (1), آب, 1* ررجت- فدا. بدحت 0 [ذ3 ي105ؤ] |ادعس بدحت هوو
 ستفعل دس 0 سف 0*: 0, طمدعمل يتحعم ةطع عامك ةيرهععدغار ممملتسإو

 ثدحت طوع 1, آ,* هنا ررجت 0081. ةءادوا. هذه ءارو فطعت ىا بدحت

 اهعنمت لبالا
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 417 2 7 م 0 5 1 2 3 -ٍ 5 0 - 5

 موقملا ىرتومسلا رودح ديف اهموق ريع رشعم نم همد الب

 ىريجسلاو ايمودريغ موعل رص ل نعل ني فاك اه لكلا ده لود
 اذا ءىشلا ريمسام ىرشصللا حامرلا فقثي لجر ربمس ىلا ةبوسنم حامرلا

 اح

 0006 كورا 02202 1 م ل 215 سرح

 ميضعب لاقق ةاورلا ابيف اوقلتخا ىق ةأرما مشنمو مشنم رطعو رطملا دبعلا [0]
 ابطونح اورماو اوربشا ايرح اودارا اذا اوناك ةيلهاجلا ىف تناك ةراطع

 تفخ الف ابجوز ىلع تلحد ةآرما ىه نورخآ لاقو لاتقلا ىف ةغلابملل

 وهو لجرلا ةارملا موق تزخاف :مشنم رطع ليقف اهامداف اهيرضف ابتليل نم

 هيفس ىف مهرما ًارجبا وهو نايثع لبك ىف ساثلا ةمكت كلود نم

 0[1] مشيم ١ 2 [0] مشيت

 د 8 5
 08 سس لى ع جا ع 3 سادس نيس يو همهسلاسصا تح

 0 2 ا تناك ند ةياحأ روم نم تيت بئاجعن م

 لوقي ءىش لك نم طالتخالا ةباشالا لبالا ىنعي مارك ىا بتئاجن [0]

 ةصلاخ ىه امتا طالتخاب تسيل

 36) © (1), آن الق هده. ةءادو1. ىا ىعريف دحاب رجتسي مل ىا ةمزذ الب هلوق

 تعر امّنا ىا ابموق نم اوسيل رشعم نم ةمؤ الب تعر ىا اهبموق بابي
 اهموق ةمزب

 (31) آدذ (رطخ) + 337 ولو موقل, مشنم برح : للك 111 185 (نهدكن., مسا,

 1 م17 1157 150 ل ل ير 0 تر
 ءءء 2ماعتسم اهصلاط. م. 83, دص كءطمل., 21510. 1 155 : انخ (مشن) ع1 ذذر 56 هضم

 ردت مصدق. 612 ةءطق]ا.-(:هددأ. ةءاطوا. رطم لوا وهو ةدبع عمج دبعلا ...

 برح مبل تجاه نإو نوعري اوناك نيذلا موقلل ىيري موقل هلوقو عقي

 ةراطع طونحلا عيبت تناك ةأرما مشنمو ةعنم مبل ءازعا مه لوقي مشنم

 اهب نومأشتي اوناكو
 (38) © روبظ نم-"1001.1 54 هتترو ثارت نم ىلام ناك امو_ةباشأ «. 1كةسنا
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[81 00 

 ني اص عار ةمح - , - ةمصض ع - سلس َسش

 000 ا سا ند وهلا أو . قتفان .نافشي انهدلا لإ نحت

 (00012 لك اهنم نولحي اهلهأ ٍناطوأ ىرزلا ِلبإ 3 1
 انهدلاب ةبثكا قرزلاو لبجلا وهو ملعلاك ملعم فرشملا ناكملا ءايلعلا [0]

 ااشلا رو لكلا تادرس ةسرراملا ليقو ضرالا 2سيرابم 1سيرابم [0]

 ىحنت لابجلا بضبلاو اهبنود امذ لبالا نم رشعلا دوذلاو هصلاخو هتريخ

 0 زل ووو د لك نم صلاخلا ٌرسلاو عفترت
 0[1] شيرابه 0[152] شربم 23 [0] شيرابملا

 موس م - هد

 مدنعو سرو نيعبص نم اح ةونش 000 0 1 0 راك مسع

 عيمبرلا لكأت لبا ابنا اذب ىيري امتاو رفصاو رمحا نينول دارا نيداسج [0]

 مقبلا وه ليق مدنعلاو اهبضختف رهزلاو

 مزرمو و 0 نه ىقرثلا طوطخ أاهدارطا 5 نالرع رودي مو

 عبتت لبالا اذه لوقي ابعبتي ام ةاهدارطاو رطملا راثا ىرثلا طوطخ [0]

 اهدارطا 2نالزغلا روثيف ىعرملا ابيف نال ىرثلا طوطخ

 0[1]دارملا 2 [0] نالرقلا

 (31) 1 آب* نافحب 0 ناقفخب -0* نانقحب - 86024 393 نيأو ةصانا.

 دما. ىتاوسآب, 0 (1), آن* َنيآو 00م5. اهب ىوبلا فيك ديري ىوبلا ىنا
 (33) آ:* نولجي , اهبنع 005[. ةءادن1. فورعم ملعمو

 (335) ]دخ (مضرقز) ع« 320 الخ 1 24 ىمني (, 0* شيرابم -كىتادا. مصرق

 0 0 (1) ىدنت

 قسط, 0 ةالغلا نالزغ, اهدارطنا -فةسانا, آد رومي -]:* زوشي-1(0) روشي
 -اءميرصلا نالزغ--كتداتا#. ةءادإ1. نايرعشلا مزرملا

 ريحا
)35 
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 د ددادع و نص همس - 2 ومص - < 6 ل ا ص ل 1 ا 6 ٠ -_م <

 لا هق ارد 520- || مبصق ةلفطب راهنلا ف رصق 5ث ل و "1

 سام ع 62 .ه معو مس ملا ل م ء وَ

 ملقم اكرشا قدرا قاءكبيصب ةرد ءام اهباينا ىلع 0 "3

 مرقم نويرشي موقلا رشلاو ءاضيبلا ةريكللا ا دخلا ةكاكشلا ةكرشلا 40

 هوطاع ءاطعلا وهو هيلع موك

 هنن سح ل هد ص أ 0 0 2 7 يل ساو مر ا ةهمص 5

 رمدلاك نوللا صلاخ نياهل سمي ةيعرف رراوتلا ء س17
 ىنعي نوللا صلاخ فذقي جمي تغرف اذا ىوريو رمخلا ةينآ ريراوق [0]

 جاجزلا ريراوقلاو رمخلا

 ل ه م ةمصضم تاس ماصا ل ع 8 ماع اه 20

 حمرجتب م 0 م ا 7 اهملا منوم ةمجه اهيلع 3 1

 ىعرت ىبف لبالا نم ةعطقلا ةمجبلاو احم عقترملا ىلع جوت لوقي [0]

 1ك ل رتل شوحولاو اهلا جم رافقلا ىد

 1 [0] لمكتي مل مزحتي

 - ه ع هج ه6 تا ص صاو) م د ىو <

 رويسنم ا حاودالا مسن اهب حط ا ةيوانهد ءاسعوب ٠"
95 

0 

 حير ىف ءايلا نال واولاب تعمج امئاو حير عمج حاورالاو ةلمر ءاسعو [0]

 ناسللا ىلع ةليقت رسكلا لعب واولا نال رسكلل ءاي واولا اوباقف واو اهلصا

 (20) ىثسان». ةءاما. ةلفطب رورس ىف هثال لوطي ال هيلع رابذلا رصقي هنا ىزعملا

 ةمعان

 (32) (0هدقذ., ةسساتا“. نان 0 ٍبرَش--0 اةوقم برش. 20, 28 316 706

 آب, آب, 0 (1) -آطت عل. هصتغو ظئمدس ن. 28 10 عما كسا“. ةءطص1. قير ناك ىا

 سلرلا دودشم قيربا ىا زرعلام هتبوذع ىف باحس ءام ىا ةنزم ءام ةلفطلا

 (28) ةسطت“. ريقةاوقلا-.(!' ريراوقلا-(00251. زيزاوقلا :

 (29) فكسان» مرجتي مل( مزحتي كساد“. ةءادو]. ةلفطلا هذه ىلع حورت ىا
 ءاملا درت انمد مث ارشع ىعرت لوقي... ةتاملا [ 00258. ثود] ىفو لبا ةمجه

 ... عطقني رمل مزكتي مل هدا. "ءد05 اغميلع

 (30) كعدذم (مسن) 11 289 ةيوانهد ءاعرجب
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 - وة - - 6 مح س م اه ع سده و ع هص س نه دع

 5 نمو كيذدص نم نا 0 6 ةشحألا واحلا 1 اذإ ١"

 مدلا اهبطلاخ دق ىبز لكشأب ابطلخ هبش اهفوذا ماظع ىف قلح ةشخالا [0]

 اهضايب طلاخ اذا 2ءالكش 1نيع لاقي لكشا وبف ةرمح هتطلاخ ضايب لكو

 ءام ىتح ةلجدب 198 اهءامد ”ةجمت ىلتقلا تلاز امف 28 ريرج لاق ةرمح

 اهنبذاج ةشخالا ؟نرساع ةىلغ دق نآ:28 4لكشا ةلجد

 1 [(] ريع 5 [(0] الكش 8[ 111.] جومت 4 ]210. 1 32

 0[5] غلب 65 [0] نرشاع

 هيت لس ع < ه 2 6 ه هل 72

 مم دسم ءا ضاوحأ نمو ,, كيلا را نم ىتقأن تخت نئاكو م

 - وم وص ومص و 2-2 2

 ال000 ]ا هميص رداوت اهناك لزه نادرقلا هناطعاب *
 بح ديببلاو ضوحلا رقعلاو هراقعاب ىوريو هلوح لبالا كرابم هناطعا [0]

 الكا نش ابل سيلا نادرقلا لوقي جرخ هنم .ىواصلا ءاصيصلاو لظنحلا

 لظنحلا 0 نم ىواصلاب ا ىلزه ىبف

 متم 4 < سس ص

 000001 2 اى اهتئاشح تقغنت باكرا ءطو تعيس اذ
 فعلا ةققب ةشاشحلاو اهسفن اياقب اهتاشاشح تكرحت تعنت [0]

1 

 0 02 - - 5 4-0 ىو م 2008 2 206 دس اعاو 2-6 ا وب خل 22 7

 ردرجم ةربرج ريش دلو ةموصخ- ى ال دعيلا كيلأ تحج «ه

 (21) قرط. نرساع, اهبنبش-(, 0* اببيش, نرشاع نه اذاح». 19, 20, 21 جنم سم

 زد آن, (0 (1) هرخ آى *_ نرساع مده] ةنءمأر, دفع هن عل الطن عطصت | م. 4

 ©0هدقأ. ةءانم1. مدي ظولخم ىبز وهو نآ

 (99) اللف (صيص) 7111 318 لله 1+ 4051.4 ( موس) >؟ 176: 14 7111 3834-11

 6ةهحدط. (صيص) 1509 [سهمسوتس] فعن. ع 1558 ىطخت

 (33) آه (صيص)ر 5111 318 "4 ذم 405 : 11 ©هدنط. 1509 نادرقلا هءاجراب -0*,

 0 ةناطعاب, الزه خلوا. * 158 هواقعاب, ىبره, رداوب ل1510. (0هتنو) 1 6

 هراقعاب ال1510. 1 638, (هدهأ., فرصا“ اهراقعاب : غاطتك مدصحسغ تبعد مدعم

 آخ 00-111315 هدقأ. هع لبالا فافخا عضوم هبراشلا ماقم راقعالا

 (34) 310”1 11 284 ىطملا ًاظو- ادآدن0. 1 635 : ال1ه10. (ةتدم) 1 131-236 6 ةححلن

 (صيص) 1509 [سورنون د ]| -آ.34 (شغن) 111 249 : 14 17+ 358: ةمذمك 11 3202

 0 عطو 5

 698 0* ةريزج فشل: هدانو]. كتجا ريل كحدما كتتج امنا لوقي تفلكت ىا
 هسفن ىلع ناسنالا اهرجي ام ىهو ةريرج نم اريجتسم
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 ندد م ةدح 2 ةمح < و معهد

 ممتتملا بعتم اما هبلق ضيه ةرظن ا لان اذإ ١

 رسك هب ناك ىذلا 1مُمتتملاو اًضيه هضيبي هضاه لاقي روبج دعب رسك ضيه [0]

 نا

 2 رص ل ا اح 00 : 0 رش ا كك نمو اا

 )ِ و.
ِ 

 هلع لاتب دا  ا 0 طشاون [0]
 ىهو ابفونا ىف قلحلا ىنعي رفصلا ساحنلاو ديزلاب ىمر اذا ىمعي رحبلا

 ىربلا
 1[!] حراوم 2 [0] مع

 تا امعرع سد ري ةزاس | هع مو 2 وءَصَء -هء و هه هدعو م م عوّد

 مدح 5 6 1 رّشسع ىح اك موطخلا قىوتسم ضيبأب م”

 ىفوتسم مطخ دحاولا فونالا موطخلاو دبزلا ماغللا وهو ضيباب ىمعت دارا [0]
 ماغللا هب هبش زقلاك ضيبا ءىش هطاسوأ ىف رمث رشعلا اهولعي موطخلا

 عطقنم مذدخمو

 (15) 14 (بعت) 1 935 : 14 1 1601: (ممت) 15 337 : 4 5ذنن 915 تنعملا
 ل535 (بعت) 1 4 ةيأر اهآر ام ازا 1. 8101. كن 11 ة عش. 15, 16 هع 20

 ذه آن, 0 (1), 18ن*_0هدك:. ةءطما. هب ىشُمي رسك هب ناك ئذلا ممتتملاو

 هرسك هتف تبات
 (16) ةىسط# ىَدَسَم 0 قسم ةسا»#. ه:01. اولمعو هيف اوبذك لوق نم ديري

 ١ محليو بوثلا ىدسي امك هيق

 (1:0) لتر 0 (لل)) لل ور ثيداحالا تاوس 11. 111 081, ةدصطا.. 00556. ليواقا

 (15) "4ث (لدج) 711 254 ديبلا انبي حا عل. همدتأ5 هن. 15-3. -

 (19) 0هده6. ةءدد1. ىدخت ىوريو ىربلا ديري مزذملا
 (20) 6, 6+ ىفوتسم, مذدذخمب--ىفوتسا 10ع5 طمأ نكدحلا]: طغعذع ةطغ مهعفستس#

 اهولعي : طاتغ طع 11' ىفوا (16ط طع مدعم. ىلع) طقف غطتك ةعدفعك فس“

 5هءا201. فنالا ولعي ىا مطخلا ىلع ىفوي
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 دا

 سوقتسملاو [0]

 اي ل ءو َتاددص ءّسش <

 هرذح لعل 3 لق س

 هريدتسم تيبلا لوح لعج ام ىؤونلاو ىّونلا لثم جوعا

 رميجلا حقب 2هردج ىوريو هناردج هردجو لوخدلا نم رطملا عنمي

 ةدطبخت ىذلا ؛طيبخلاو هتينب اذا اًردج طياحلا تردج لاقي ةهرادج وهو
 وكلاب ىؤنلا هبش هيحاون هداضعاو ضوحلا ة؟داضعاب ئّونلا هبش لبالا

 ل و نةدص < ةمح 97 ه2

 مدهملا طيبخلا داضعاب هيبش

 مكملا

 1 [0] سردتسم 2 [0] هاردج 3 [0] ارادج 4 [0] طييحلا
 5 [0] طيحت 5 [0] ىنعي

 ىتمامعب ىبجو 0 تيكب لوقي عمدلا نم 3 عفد يا ةماتحلا ةكحلا 0

 ه-

 1 [0] عمج

 37 - - هّء

 متكملا ادد ارساب ىلع 20 مرذن نأ 0 ا ا

 < وص

 دارا لل ادع
 ه دو دولص مل

 | ريخ اهمساب ىنفنأ هب ردا لح
 داع ع هص 2ع م وص مم او ع

 (000 دادكلا انحلب ضوين ..اهركذ عوجرم نأ الإ قبي مّلو "
 يفخلا ءاشحالا عفري ىنعي عفار ىيري ضوبن هنم عجر ام هعوجرم [0] 1تايفخلا

 ةمرغم ميتم

 : 14 7 1936, 1. 810. ع 53 داضعاك ىؤنو

 1 [0] ناقفحلا 0[5] بزعم

 (10) 1:4 (سوق) :11169--(طبخ) ذ> 1

 يكل طييصلال 8555 (طبشص) ١ 140: .(سوق) دن 18 لن 1(0), آن* مرح نق
 460, 0* طييحلا, ريسلا

 (11) قسم, © (1), آب آسو1. تفرع املف0 عمد باش 0 1(0), 1 تيِباَس

 (12) آب, 1(0) نيع, ثيدحلا رارساب - سال © ريمضلا رارساب 00

 (13) 1كذخصتل 162, 412 قةصاطت“. مجعم- “انسسلهط 11 241 -(0هدقأ. عل

 اهبمسا مالكلا نوكت نا ىلع ريجعم ريغ ىوريو -ةسط». ؟ءطمأ. تيدعت اذا

 [00د56. ابمسا متكا ال] ابمساب رثكا هب حصفا ىا ىدحو [00254. اناو] اهب

 (14) 1:* دوينفسات“., 0, 0*, آن, 0 (1) ضوين 1.180. ضوبت : 501. ضوبت [5:]

 اشحالا عفري هناك هدومأ. ةءطم]. ندفيلا رسل
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]60. 81[ 

 ام ميمو -<ه همه م 0 2 6 817 18 م 6م م

 مهسسملا درا لثم رع 006 هنمد مسر نم قر جيم ا ه

 قئريمكتلاو تسرد تفع هريغو دامرلاو رعبلاب هضرا كو لزنم ةنمودلا [©0]

 ططخم ىا 0 بوث

 و هّء ةمدح نإ

 مي ا ب هناك ىتحراطمالا ا
 ريكسملاو ساطرقلا دقو فر م دكلاولا كفكتصلا ىيراتلاو تماقا تكا [4

 0 همه 2 ا

 مكتمو ئدارف نم ليذ ءارستب )7 نم ىربني 2 5 37

 عيرسلا رمملا 1كاهستلاو ضرتعي ىربنيو بوببلا ةديدش حدر جودت اك
 2 01 ناكمقل

 سب مص دو و همه هه 0 ا

 مسرت رت مصيرلا اهب فصعت ىتن جورد ةلبذ ل م 1 ترضأ 6

 شا ص درع ةدم>< م نصح ه- وم و 0 ل ا ءغ ه -

 ميختملاو ىرالا هموثرجب أهتفرع ايا نر دنع : هس

 طبارم ٌئرالاو عمتجملا بارثلا ةمودرجلاو اهمذرع ”اًعيطب ىا اهمفرع 1ايال [0]

 ميخلا عضوم ميختملاو باودلا

 1 [0] ايالا 8 [0] ابطر

 (5) ]دعا1. ةنمد ركذ نم

 (6) فساد 0, 5*6 قيرابم, روبز 0-5-2125 7)0 ل عيجر 10 ةعطمإ.

 مسحب اجا ىدذلا مجعم

 (7) 1, 1(0) متوتو, ىربنت ع ةساا. ىريبنيحال# جون للك خس 1

 0 (1) كايستب -(زهدمات., قسطا, ]را1و0. ميتمو-(', 0* لابستب, ىربتي 1#

 موتو هدم. ةءاو1. نانثا ميتمو دحاو ىدارقو -ةسان»“ 50101. كاست...

 لذ نينلا نينلا رككو ا!نكلاو ادرف حيرلا هذه رجت لوقي ةكورسلا نم

 را امو حييرلا رك

 (8) |[صمذ زص (ن هلم 0* زك( (1), آم حاورالا اهب ترضاك 2 00150 ار 2

 ٌبرَقلا اهب تبرا-_خدسان»“. ةءاد01. ريسلا نم برض وهو ميسرلا نم م سرت

 ٠ ةعادما. برذلا اهيلع ريثي ىوردبو

 (9) 0, 0* ةّيمب, ايالا قرزلا, ءارالا0هده. هءاد01. ماقا اذا ميختو ىرأت لاقي

 ناكملاب
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 [25ه5. 80, 81]

 00 ا ا لح لبيع رت ليت قمح
 ىذلا مزملاو 1ناضرع هعمجو دافسلا غلب ىلق ىذلا ىدجلا ضيرعلا [01)]

 ةقلعم ةملز هقلح ىف
 1 [012] تاضرع

 ليوطلا ما

 مروه 5 قارب : 00 ىقتست هل أون لاز 8

 باحسلل انبه هراعتساو دازملا هاوفا ىلازعلاو ىلازعلاب هل وعدي ءاقسإ وهف [0]

 دعرلا توص مازرالاو باحسلا ضراوعلاو

 هع مءَهَد . 0 اس - - د ا 1

 هم و هدع سب ل ةده سس ءمو - ل ه1 6 ص

 ردددملا نامجلا 0 ننس 0 0 110 :ب نانيعلا د

 |0000 اك ةشف نم بح نامجلاو هنم ىرج ام نسلا 3ّنتسي طرغي [0]
 , 1 6 دوست

 )5( 10 م [هنن] الح نع 0 ىنعدي الاور اوزن ةما-() زنأ 000 ىنعدي الو

 الجزع -(0* ىنعدي الاو [ءا6ن. ه5 (0] لدع 500 لجرع [طخ عنت1 465

 (0ةصتمر اللفت. 11 140] محعدتع د 60مم ه2 صدع هدخ عمداكب عع ب طعم 16 15

 رتقنط 5 مه126.  لجزع وعهد 206 هعاوف5_-('ئهدعأغ. ةءطما. نم لجر [لجرع]

 ةملز هل ملزملاو ةنس هيلع ىتا ىق ىذلا ىدجلا ضيرعلاو ةلهاب

 هقنع ىف ةقّلعملا ىهو
 (م)

 (1) قسط عرالتب ةن*أ اذا ابنا (1), 3 1* مَلَكَت مل نإو عبر نم َتيِيَحَو

 00 عم بوصب تيقس-فةطاا تيقساو ميغّتملا "نه ررمعرت 15 204

 1 [)(؟هدقأ. َتيقسأو: ةعام]. لجع ن5 قو رك تلا ور طم رادع بوصلا

 (23) قصتنا, اطتعل | ترم اوتسم ل(, (0* قارب ىلازع حس. 2, 3, 4 هع

 ىدصغاسع اص آن ( (1), هسا ]ن* 00م َتلز الو : 5ءاد01. ىذلا ريعبلا ةيناسلاو

 ءاملا ىقتسي

 (3) (0 تجهب عييضر

 (4) قساتا“., 0*, 0 ننس هل--() طرفت 002515. هءادو1. قبسي ىا طرفي
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 راض نوال هبقن ا 1 ل هصيمق كك ل عا دهل

 نوللا 4ةرهاظ ةةبقنلاو فيسلا لصنلاو هميجل ىنب نم 1ىميجل ضيبا رغا [02]

 1م سر يبحل كم ك5 د 6|ةهقلا 2 (0] فا

 رولاظملا اورحلو نيا ناضقلا هرج ديما مردحلا كاس 27

 نايل ا 1 7 2 3 مردصأا
 ل د ةهدص 5 ء لب م

 ميجامجلا اح 00 مصيمأ سم 0 هفينح ىح نم هللا نع نا

7 
 ميراملا يونا نم اوستلا دودص .. .رهتع يرصلاب ساس 1 ©

 مرخم ىحاولا لابجلا فونط مراذملاو ىراجم ىقاوسلاو 1اوفرص اودصا [010]

 1[1)| اوبرض

 مداقتملا اهسار اونح لام اذإ اهرب هفيخت تناك دق 007

 2ىماسملا ةمواقتملاو هابناج اهسأر اونح [0 2]

 1 (0] مقافتملا ١2" [1)] نياسملا (©] نيالا

 (48) (0, 0ل* ةيقن ]1 هبقن  (ل, 0*, ) ىميخل ( ىميجل دق ةط ةسط7.)

 (49) ط4 (ىلوز) >> 297: ةمذم 11 545هفسا». ةءادما. نم اذ لزعيو عباتي ىلاوي

 اهريغ نع ا(,هلزعا ىا كلمنغ لاو هنمو اذ

 (50) 4535 (عدص) 11 8 اهسابلا ىف ساّيلا ىرت حسا. اهسابلأ هسا“. ةءادوأ.

 سبلا امو اهطالخا اهسابلا قرفي ىا لطابلاو حلا نيب عدصي
 (51 لهغ ص 10.

 (59) 14 (ودص) 17 239, 4 11394 13] 6ةدتت. 1 238 مئاوحلا فونأ نع, فيسلاب
 مسا“. مراخملا سوؤور نع (ةطع هور»وءان معولتسع هععمتلتسع أم 1. ظدضتل)ل

 مص. هءا0]. اهيف رمت ملف مراخملا سوؤر نع تلدع رابنالا ىقاوسلا

 (53) مدسماطان.,: 0 مقافتملا-0*, 2 مداقتملا-7 ةينق, ةفيخر, اهورب , اوهتو؛. ن. 8
00 
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 ا
 َّء هوم ءّداص هو < < مد ن دورص بى دامو دش

 لاش ماما 0 تناآ لوقي ةلمر ءاسعولا [0]

 مم ءوضص 0 م رسمت وم ام ب ص

 ا 0 تفس لاو كوس اهنذلو اهييردم الإ هبشلا ىف
 ةقرلا ةقشملاو ابينرق ىنعي 1ابييردم الا [0]

 1[1] اهتيردم

 - جودصم < ّ ص مم هدوم هَ و

 موكل ذبل ىد ثيرح 5 ىلا 0 قى ا ضهني نا لدا كآ

 م و همم . د د ومص ا ا 0 ه < ةده < وم مدح 2 <

 مزالملا هجو ص دعا علا لج ثا ا رت نفع

 (44) ةطمصسع ة]اا. 61. 20-11376هعا1 1119, 157 32 د 6081111611.

 رز 49ف لوطن. 246 (1عفسنا 462 اًَيق الةونغ 96-11, 302, ذع 933ق-1طنع

 1م 425-- ةعط. م1 112, 118 ةءادمت 81-241 ءاناعط. 1 116 لهالجح

 1. 1عطه]. ؟؟نمغ. 151-845 ةانط. (للج 11 18:1-167 ' قواعد م. 121-315 ”ةساكأ

 8و (أ) + 314: (للج) دتتن 130 14 11 14-261 (سعو) 1+ 9

 لحاله -1. دن ةوط 114 : 115 : 1314: 85-1315 85د. طامدس“ 111142-83:

 133-ان دكمط 11 43, 3-53 وحج 11 173- دعست هدف. 393 خص". ةعطمل.

 | ةيزط ثنا اه لوقي تنإ اه ورمع ونبأ لاق رلاس ما ما نسحا ثتناآ

 ملاس ما

 (45) 11 0ةلث 11 61 متاوقلاب خدذ5 (ىشم) 11 254 مئاوقلا ىف فها. م1 8

 اهاورذم : 113 اهاوردم : (طوهأغط) الول(0, 0* اهتبر ذم--3-125ه. آس“ 111 8

 ل1. الوكوط 1134 كاعد هد ؟عنوعر مطتعاط طع (ةصعم»"ععااو) هنا اطاتغعع غم 1طن

 كيسا ؛ 16 15, طمرو ولعن, هم ؟عندع ه2 11 الآه عدس عع طاوبستسا 10. 185 :

 شيق كم قال َمظَع َّنَع ىويب . اَهُديج كد اَهَنْيَع كتي
 َنَع طع ةهوتقر 15 1560 20 نا رد ةطع 1516عا ه2 1دصسصتصست. 02. مدع 11.

 (46) ةسط»» ثيرح
 040 0 الخ 0* ىلخ فسان» اوزنت ىرما, قوكلا-72 قوحلا نم اوزنت-

 0 قولا نم ووتت
00232 
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 وكالع لال ب 1 ىلع اب مهرج لا نك

 لخد ىذلا لزابلاو مركالعلا كلذكو مخض لالج لبالا لحف مرقلا [(0]

 ةعساتلا ةنسلا ىق

 < نص - تأ 60 ه وص

 رات با ناش 0 مدد رطل نطبلا ىوط
 ىصقا ربد هرثا هب سيل ربظلا 1ىفاع لحفلا ىنعي رماض نطبلا ىوط [02]

 هذشو درفت م 3 ع ناذدشلاو اضعب ابضعب كك اذا هنانسا توص هفيرص دعبا

 هتوص راكبلا نعمس اذا لوقي لبجلا وهو مارعلاك ابيذ ةطيشنلا مراوعلاو

 نبره

 0[1] ىراع *2[ط]ربو 0[9]تادشلا 02[4] بشو

 ع هسحا ل اا همس - ع ه ص للا ساه ا ا ها نرح - هَ َت ا َس

 مئاوكلا ناحيماو ىباوألا سارد# هني ىحلا دربلا فنا
 ىباوألا ةسرامم رمضا هنطب 95 هلواا هغناو دوبلا فنا لحقلا ريش اذا [010]

 تلمح تناك ناف ال ما تامح له اهربتخي ىا ابنحتما ابلمح متكت

 ىتاوللا لّمحتل برضلا ابيلع در الاو

 >2 0 أذ 26

 أب ةفرع خلع: كرر بد ا ترح - جيهوع ةيوانهدل لوا 2

 مئارصااو عضوم ةفرعو قنعلا ةليوط جهوع انهدلا ءابظ نم ةيبظ ةيوانهو [02]

 لامرلا

 (40) 1 اهبلجرب فكسطت., 0, 0* ىمري -]) ىمرت

 1 ربظلا ىراع-(ل, 0* ربظلا فاج كسا. ىضفا ربظلا ىفاع-(!, 1] ىصقا

 (493) 1 ( حصل 0* غطتم 15 هت.

 31 عار. >1 112, 118 ةقرب ىلعا-- ال ةوثغ 11 635 8ةوط» 1835-(0, 0*, ط العا

 ةفرع -_ مرر. هع. حضوم ةفرعو ورمع وبا لاق لمرلا نم ةعطق ةفرع

021 
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 هبه م د ةرصض م عم و هج

 ! رابع 0 لا اهذم ل 0 كرات نيناثعلا 1 0 تعطق م

 ىرسلاو 2ثقبا 1تراسا نونششع ةدحاولا لبالا كانحا تحت رعش نيناثعلا [(©01)]

 ؛تكرت لوقي ظيلغ ةمرابض لبالا لحف مرقلاو صخشلا لالاو ليالا ريس
 اهدف تيفذو (صخش ا الآ ليللا رس ابنم

 2 نإ تراثنأ 50| تقتا [إ تقلا 5 [01] مرايص 0[4] بكرت

 030 001 رس نيصليو. راج نضقعس راوكألاب نهار -
 ةرم نضفخي 1نهقانعا ىرت لوقي نضفخي روك دحاولا لاحرلا راوكالا [0 1]

 [1 عيرسلا ريسلا دخولاو] ماعنلا مئاعنلاو ىرخا ةرم عفترتو

 1 [0] اهنيع

 ع 5 - سؤ < هن اصمم ع خه ص

 ها قلخ 3 أيأرب ىبق 0 ىنيح 2 د نم رس

 1 [] ةارت
  2٠8ءدوص م ل ه2 ةهدضص < مه <

5 

 مزاحملا ماخضلا تايعشرجلا نم لمت ٍفرح ءاجوع ,]ع .احرو 7
 ةعيرس ةّلمش ةرماض فرحو لازبلا نم تّجوعا دق هتقان ىنعي ءاجوع [0 2]

 ظالغلا تايعشرجلاو

 د وص 2 نه دم مناص 3 0

 0 فؤونأ 6 اذا وسو سيعت -ا ءابهص هي مس

 ضايب سيعتلاو ةربم ىنب نم ىح. مهو ريرغ ىنب ىلا ةبوسنم ةيريرغ [01)]
 لابجلا نم فونطلا مراخملاو ريسلا نم برض وهو 0 نم جوسو

 (35) 0, 0* مرايض 1 مرايص -ثخساطت“, 10 000 تراشا

 (36) 10 ةران

 (320) 00, 0* مرايض, قلخ 1 قلح خطا“. اًيارب تف -0 ايارت- ا ةوذغ دسم آخ

 (مداز علل 2/8 مدعصغكامد ةعععنوا ماهععع ءهمالعل 0 تمول رمماتتغفتطك 0“

 0137[5 18 ن5, جت دك حقب اطعم ععرفعماع تقلع.

 (38) (0* نايعشرجلا-1) تانعجرسلا--(0,0* مزاخملا --ىثسدا“ مراخملا ماظعلا

 (39) قصاد“. كتربفا 15150 ترتعا
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 مهأوس تاالمعي ىديأ تلج ل أوعقو نيمهلسم ىف عجام 7

 لمعتست لبا تالمعي اومان اوعقو رماضلا ريغتملا مبلسملا مئان عجاه [01]

 تاريغبم فاون

 ,داوعلا تارهازلا . دنع ىباما اهي ىيد لح ما 7
 تارخاتملا رتاوعلا مودا ىدعي تارهازلاو ىدانيلا ريضاف هذه ا( دارا (©010]

 عاطتسي ال كلذو موجنلا امتعت لاقف

 [0] مانت لبف [2] لاقا ليق

 ل دو ص 202 د ةاض 00 ع ا ا

 مراخملا ناصر نم مث كراش كيلا 0 سا 29 نم تّضن نئاكف 7

 مراخملاو لايجلا سور ناعرلاو طسولا زوجلا تعطقو تقل تضن [0 ا

 لايجلا ىف فونطلا

 مى رض مم مر 3 1

 2 ىوردلا ءاضغإ دعبل لع 0 ىضغت 0 ةلوهجمو
 ناك اذا ةًءاوو ىود لجر لاقيو ابكلاس نويع ابنويع ابيف هاتي ةالف ءابيت [0]

 قمحالا 2 ىودلا ءاد هب

 1 [0] ءاودو ءاود 2 [(0] ءاورلاو ءواد

 هه م وص ومعودح مس 00 ا - كسلا سلب سو م

 مساورلا تايفصملا ىديا لالا اهي توم اذا اد ا ل
 تاالئاملا تايغصملاو بارسلا لآلاو 1تلكتسا ترم ةعساو ةدبعب ةارورم [0 طز

 طاشلل اريك ف
 1 [0] تيكا

 (31) فس“ ةءطما. ءاج ىا لح ىق هذه اي ةمرلا ىذ ىنعي عجابلا افه لاق اذا

 ةمتعلا علطت ىتلا متاوعلا موجنلا دنع ىناما ىنيد ءاضق نلعج هتقو

 موجنلا نم لاثي ام الا ابنم لاني "ل ىاكفشا# ةيضفكم 1 ةيضق

 (33) طدحوملت»ع 0:/1غفساط». اهبويع -خسا». ةءادما. لثم اذه ابيف هاتي ةلوبجم

 تراص اهفراعم نبتست مل امل ىا هيضغت ابناكف روغ ابلو ةديعب اهبويع ىا

 ابويع
 (34)) ب )2 0 تارورم--. الأ( ةارورم): “2 ةلعوعف كورت ورم 0 0

 711 24 : يرومطعاتتت ةططأ. 39 عتعج 9.
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]<50. 79[ 
 مو هدم 7 ير صا خخ 2 7 هد رع هاد 22 اسود , 2 م هن

 0 راتسلا تابساو لثقي هدا نإ ىتفلا .لاجا كئالوا :

 آا01 اياتلا ةافحأ زتهتو ىبصلا عباتلا عمطي ىتح نيرقي ١
 سد ا ءموص

 مراحملا 1 ندا 0 0 0 دهشلا عملك اثيدح م

 0 1 كلتا هرخاوا هراكعاو ا(كنفو نيشلا ريضب لسعلا ىبشلا [(01]

 5نضرعا مراحملا ركذ نعمس اذا لوقي ةمراحملا نود ططخملا
 26| كاط لأ [6] نابطحلا 2 0] مزاوحلا ١23" ]1 ضرتعا

 هم ةهمح ا ا

 5 ”دررقلا دابجلا حرض انخلا نح نحرص 0 لوقلا راق ذأ 0 مم

 7تدح رض لاقيو نبنع هنرعبا ىا اذخلا 1نحرض قطنملا ىف داسفلا انخلا [(01)]

 ىا همذع لاقي ضعت ىتلا مذاوعلاو ليذلا دايجلاو تحمر اذا سرفلا

 هضع
 01[1)] نخرص 001[2)| ترص

 مء ة ه 03 < وه

 كرا ةوجدلا كا 0 تر م لعب را اهنم زوجين 9

 509 2:3 ام مودنلا فادراو بيغملا روذلا عجاه ىلا زاج زوجت [0]

 اًموع ماع لاقي ملازم مئاوعلاو ليللا رخأ ىف اضعب هضعب عبتاو

 كلغلا ىف حباوسلا مئاوعلاو حبس اذا

 (35) ]1) باهساو, ماهسلا [(0, 0* طعرتو زد 1هن11عع ه. 42 2708/]

 (96) 7 ءاثمحلا 0, 0* ابظلا, متاوحلا

 27 0 0* رراوسلا 0* ناطيحلا 60 ناطيخناحال ولح, نابطحلا فس

 نابطخلا, اًولح
 (28) 1١ ةديز--0, 0* ةبير كساد“ ةبير نحرضر حرض -ةسا»“» ةءاددا. اذا لوقي

 لوق ىا نهركي امم وندي لوقلا لعج اذا ليقو نبيف عمطي الوق نملق
 ةبيرلا اهيف ىتلا ثيرححلا نعفدو نيمر نيملكي نم
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 مهامإلاب اهسواح ةمصنااذإ ايدك اس2 سا
 ديري ةمغنلاو نانسا ىا باذع نع ىّلجت ٌنبهافش ىنعي ادوس ىا اوح [02]

 !آمبميبملا مالك مهامبلاو [1) مالكلا نم]إ مغفت ام

 2[1] ميفي ال توص

 مم دمدد وص و 7 5-0 4 هد ص 2

 نان ار . هعورف تره لمرلا ناوحتا 217
 فقح دحاولا 1 ةبثكالا فوقحلاو هرضهز ىنعي هيلاعا هارذو ناوحقالا ىرذ 0 آ]

 تادرفنملا 3 : تاننلاو ىدن ابيف 2 ةّلط

 0[1] هيقتالا 0172[2] هلط :07[3] مئانتلا

 ا كح "راندا تونح 0 0 ١ 0 قاقرلا ناك 7

 دحاولا ضايرلا ىلا ءاملا ىراجم نايرقلاو ةحئارلا بيط تبن ةونحلا [07]

 كفاكشلا ضاكلا فرق

 ره داودلاب 5 ىدحح كا 0 0 للفلا 5-0 رار :خيأ| مصبرو مرع

 !رابنلاب نم بيطا ليللاب حوفي ام لوقي لئاوالا مداوقلا [كحز

 1 [0] رابنلا .

 31 1 تيعيتكرل 0+ يراك ن تيقن ير فلا

 ا مجامجلاب. اًبئيَواَج فس“ هعءا2م1. نيرا هلوق ىاع فوطعم اوحو

 ىلجت اوح ورمع وبا ىورو...نعدوتسا. ىذلا
 (92) 6( ال2 6< _تانعلا هلط مرد ٌةْنط -ةمط». ةءد. ...ابصلا حير ىذنعي ابص

 لمر هبرق سيل درفنم لمر متاتيلاو فقح فطعنم لمر لكو فقح

 (28) 1), (0* اهنعجترا-(' اهنعجر ا مئامحلا- اخ (عجر) 12 4 ة نهن,. 23, 4

 حرتع نص. قة, 4ك 1ص ( هس 0* فس“. ةءادوآ. انعجترا بايثلا ىنعي قاقرلا ناك

 نيقتناف نيفونا ىلع اهنددرو ىا

 (34) قسطا“. ةءطمأ. ا ىتح ...ىمازخلا حدر ىلعو ةوندح ىلع اهنعجترا ىا

 ىمازخلل ءابلاو ىمازخلا ليملا سم ىا مداوقلاب
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 < اص < نبا ص ه ص يي م < 0

 مياونلا حايرلا رم الم تهفست حامر 0
 00 حابولا ىضرم ىوريو فعضب ببت ىتلا مساونلاو تكرحت تبفست [01)]

 مئاشألا 0 1 ةراث ”ارويعلا 58 1 اذا م

 "اولا 1 كش ثم ا هبأق كا هةر ل 0

 0001 ىلا و ىنزيأ لاقي ةبارحلا ئنزيالاو ابملا نويع هتيرا ديري [0]

 1 [0] بونجلا 2 مع 206

 ه م مي ان نصد ل ع نع

 جاو ب ريغ قرّششم دحخ 2 ىلع دميصع 0 كدسملاو اءايملا ذ 00 0

 فساك مجاو هرثا هميصعو شحولا رقب اهملا | 01]

 (12) 8لطونع. 119, 2514 (هفس) 2711 393 نيشم : 14 (هفس) 1+ 391 نيرج :

 ةكدطجتو 966 : 181 “اناعط. ن 457 : لآدتل. (©ةهننو) 11 15 نيرج 131 هانا. (هفس)

 ]1 4925 نيرج, حاير تزتها_ء؛كندت أذ 301: عازم ذ1 169  ىعقح (هفس)
 2391: 1. 8310. ع1 78: لكةستال 313, هج-ومطتست 1 114 امك نيشمر حامرلا --

 1107. 1 345 امك نيشم خس“, (ن, 12, 0* [دسل 'ةتصت هدهتو هو 51166 عد 10

 111.] امك اًديور ةسدط»“ هعام]. خلا امك كور هنضخ ىا

 (18) 0* ناروبغلا-1) نارويعلا -(0 مايا ىواقعو -- كدد11. نارويغلا : 50101. نارويغلا

 خأو بأو جفز

 (19) 2 ىذلا سرا, ىنربالا كش ء؛آت دلدط 1 9 ىذلا نيا. نئنازالا )ع

 قنريآلا لش 0 م1165 غطصمان عطماتا ر 20> ز -5)1 ع1055 : نوفع هسرا ديري

 علاوطلا مجاونلا داراو ىنربو ىنربا لاقيو بوحلا ىرتالا راهصلا #4 4

 (نزيز ملأ 348, 8مقلطع» 55 خصال“. ةعانمأ. 0 نعط ندم ىا ٌىنازالا

 قانا كل ىَنَرَي حفر لاعب

 (20) قرنا“. ىدني-(0 ىردبي--]1) ة:ةدوزرمدءد 20, 21 خرا“. ةءادوأ. ءىضي قرشم

 نيزح ريغ لابلا فساك ريغ مجاو ريغ
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 دع ةهمح م م. ا مح دم سلا"ل

 هسا 2 ىوولا 00 ا اساخرلا || 0 و ا ا 5

 5 ءانقلا قاقر ىوبلاب جوملا فعست الا 5 اندهع اروي

 راوسلا عضوم مرصعملا ضيب تاحضاو [1]

 و ومص < مص ب اناس

 ونلا حلطمبلا ا ىلع ىرباو جاف لاو روسلا ناس ن7
 ىفذ امبصق هبش ليخالخلا ىربلاو ةروسا جااعلاو ءاسنلا ضيب ىزذعي ناجه [010]

 هةمعن ىف د ريلاب هنيل

 هم ع مهم - شاء هم

 كالا لح ذاخفالا 0 عل تالا تحت رزخلا اذا اه

 كرولا سأر ىهو ةمكأم عمج مكأملاو دوربلا نم برض تايمحتالا [07]

 ع هه ا 06 هرض 4

 د دع ةهص و نه تاس 67 7 مح مدا 0 ١2

 مشاوجلا تاثعوملا ناجسهلا 0 هنصحخ من م ىصحلا نفحل ١

 راينالاو هيلع هنورجي ىصحلل فحلمك هنلعج لوقي ىصحلا نفحل [©0 1]

 لبالا نم ضيبلا ناجبلاو نضبني (اذا) هيف هنضخ بولا ملع رينلاو مالعالا

 2لجرلا هيف 1صوغت ىذلا نيللا لمرلا وهو ثعولا ىف نعقو تاثعوملاو

 ةقشم ىلع فلكت ةمشجت ىتلا مشاوجلاو

 0[1] صرقي 2 0[12] لمرلا 0[3] مسبتت

 (12) 2 ىقلي هسا. ةاشولا ىقلت-0 ىقلن
 (13) ]ره (جوع) ذتن 158: له 11 80--1) جاعلا فساد“, 0*, © رادلا فعست-

 مسا“. ةءالم]1. انه اه جوعلاو لاق قوبلاب جوعلا فعست ول ورمع وبا ىورو

 فعست ول ايانثلا قاقر رادلا هذهب اندبع ئا ةئدش ةرم ءاخر ةرم مايالا

 هيندت ىا ىوبلاب رادلا
 (14) "04 (روس) 11 284 اناجه-1 روسلاو جاعلا

 ([15) ةنرحلا, نابحت الا, هفورمب, ركابلا لثم, المك 0: تاييكنالا وذم

 قرد. ةفدرمب رك#أملا ليم خد“. ةءاطمأ. تايمرضحلاب ورمع وبا كورو

 ةجترمب هنثل تامرصعللا تحت ورمع وبا ىور...نميلا دورب تايمحتالاو

 مئاضقو ميضقو ةميضق اضغلا تبن ةميضقلا مئاضقلا لثم فادرالا

 (16) 'ةنصث ةنذ 3867 نقحل, ضوبي 1, 0*, 0 ضوبن
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 س رب عوض سس م ماه

 ٠ ةجيه نجنهت اذإ : تايرم ثالث ٠ انكالا فذ حلا نفذق 00
 بوببلا تامئاد تاميقم تاّبرم حايرلا نم ثالث ىنعي [01]

 داع هدح

 هنأر نزلا 1 ىلكت ثدحبن 51 0 نا كو 4

 ك1 تكارتكلاو 522 (بدشل ةزاح نايم نيحير نيب ببت حير ءابكنلا [0 1)]

 اهدنع 1كرتيو اًنبت ىشحي اهدلو دلج وبلاو اهدلو تلكث ىق ةقان ىلكت

 هيلع فطاع مئار هيلا نكسنتل

 طحي ]0[ 1١

 مراوهلا اجا قاتعاب كفت 00 ىتح ايلا ىنابز ادع ١

 '0001) ردكلا !انرق ىهورمقلا لزانم نم ةلزنم ىتابزلاو ىتابؤلا هقاس ىيري [0 ]
 جدلا ع ىا لامجلا قانعاب نا هلوقو مربلا ىعرت ىلا لبالا نم

 تظلغو تنئنمسف مرسلا ىعرت ىلا لبالا باقر ظلغ ىف بارثلا

 1 [0] برق ىفو

 7 0 - ََس 8 هو م 1 هام < معا ربودومد 2 سو

 ملا مآ ىلإ ليس 5) هنإ دارا لقعلا ةيبنلاو ديعب ءان [(02]

 ٠١ اهنا دلال هاك ىنح كبنيع نمةاملا ىرج 00000
 ]) ]© 1كودلسلاو ديرفلا وهو ٌولّوللا ىتارغلاو كينيع نم ءاملا ىرج اهنافرعل دارا

 كلُ لحاولاو طويشلا

 (6) 1 نحب

 (9) 191 د 150 مزاوبلا

 (10) 151 'ةفامست ب 187 ىلا ال نأ ةيبنفساط» ِءَأَق, ال نإ
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 مداقتمأا اح ,مزملل 0 8 هل 2 دقو ع الإ 2 ل 0 0

 راد ريغ دفأأ ند 5 نيدو كيد را تف لا م ا

 رجهو ةعيطق ريغ نم هلها قراف ىذلا مالس امّلست كح لوقي [0 0]

 - ع هدح ل ممم و ع ه َن ص

 مقارالا ا رفق ةفئاسب . اكل عبر م عجري 020--

 تايحلا) شيقرت هب راثألا ناك لوقي تايكلا ,قارالاو لوط اب لمر ةفئانلا © ظنا

 [1» 1تاشربالاو]

 1 [0] ةيرامالا

 - م دءودص م مام عد < ه م سوس 22

 م كل 5 قر ,جورد هلبذ 0 م اهتحم 1 ٠
0 

 رمجسي باحسا ىنعيا ةدوس) ىوحاو جراديا جورذ ةليذملا حبر ةلياذلا 01

 1 م 9 [م47 رطملا بصي

 هما ةهرص < نب مح هّد ص ها < دود و صد - هع هص 5 2 <

 مجأ وهلا 2 ايرلا كن "ا ىصح 58 تضف تشاو طارذ ثالا اهب تخانأ 1

 تادار ةتدرو تعرص ىا هب 1تضفوتسا نيطرشلا رطم دارا طارشالا [0 طز

 ركبت ىتلا تانروتلا او زاو رفشف )١ ةرم :نىدن ىلإ تادزرلاو حايرلا

 جايرلا دعي ءىش لك ىلع

 1[1)] تضقوتسا [(0] تطهوتسا 2 [1)] تقرب [0] تدرف

 (2) ءهنست نأ 7

 (3) ءةتست 111367 ىتلا مالس كساد“. هءلما. ثقرف ىزلا مالسك امالس املس ىا

 هاوه ىه ىتنلا ةآرملا ىنعيدس 0 هدجل 0* دق هن. 3 ةصقتمل عع ةنان. 23, 4

 (5) 14 (بذه) 1 281: 141513 اهتفعر ةميؤر ىرخاو رورد. رجاس ءاملا كك
 ركافا تدمر 2224 ليزر 19212220 ىو
 مجاس _-امسع 956-(0 ]), 0* ةليؤختسسا7. بضبي ىوحاو

 (6) ]1) هب تضقوتسا, حاشولا تادار--(0*, 0 تطهوتساو ['اطع 01ءم1هدمت ع5 ددقاعع

 رم معدله 012 ه 2 ه2 ءانطع» طقو هم طهوزإ خس“. تضفوتساو, اهب

 احدا. ةعءادو1. هب تبهذو هتجرخا هب تبضفوتسا ورمع وبا لاق
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 [(12هو. 78, 79]

 - و 2
 2 ا ت < نيا حولا همه هاما و ءودح -

 ماع حربوق وأ عابر بقأ ةزامغ ىنيع نينيعلا اهب 1 5

 عضوم 1ةزامغو هّنس ىف عابر رماض بقا رامحلا ىنعي دصقو دمعت ىخوت [01]

 1ةزامغ ىنيع درو اهب ةبلطا ءام

 1[©] ةرامع 1[2212)] بلط

 مالغ ليده ٍّو ذأ نهيلع هليحس ناكل مأمز نطبلا ىوط 7

 هتوص هليحسو هحرمو هطاشن نم هسأر عفار ىا ماّمز رماض نطبلا ىوط [01]
 رامحلا نال هتوصل الحسم ىمسو ءاملا ىلا اهدرطي اهراثآ ىف توص وه اذا

 مالغ توص ىا مالغ ليدهو لحسي

 ه سام < - ت2 ساهل تادح

 دع ' اعف ىف 011 رحت 0 ا 0 مش

 نم قد ام مارضلاو ةبلصلا ضرالا بلصلاو نتآلا هذبب ولعي ىا جشي [01]
 دحاولا ضرالا نم ىوتسا ام ناعيقلاو هقارحا ىف رانلا عرستقف بطحلا

 ابيف لمر ال نيطلا ةرح ضرا ىهو عاق

 ليوطلا '
 ل عاوصد < حا ادص د وه 2 هدح

 ١ ل11 نب للط ,لع ”املست ىتح مويلا اجوع ليلخ 0000
 لابجلا ىف قرطلا مراخالاو لمرلا اقنلا [1)]

 (54) دش (زمغ) متن 3257: 14 1+ 65الذونغ نأ 810 حرقا 5[ نم ةراهعل
 (0هدقأ., ةدصطا". ةرامغ

 (55) آخذ (لرهز 1+ 215 مايز "4 تن 5 مانز (1021:4.مايززر فسا». هءادوآ.مامز

 هطاشن نم هسار عفار هفناب عفار ىا

050 

 ةسان» ئفنحلا ثيرح نب مذالملا حدمي اضيا لاقو

 (1) ء؛قنمت ذثأ 207 مراحالا, تاجعانلا اجوع--104 (عوز) : 371 دافنلا نيب,

 تاجعانلا : 4 (غواز) 7115 ىقنلا نيد -1) ىوللا نيب --كسط»“. تاجعانلا

 املسف : 5601. ةجعان اهدحاو رقبلا اهبيلع داصي تاجعانلا ورمع وبا لاق
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 0 ماو بدم م

 عازم دارا غدلل 0 ايناكك فيص ارش نم نيكي ها

 ماهسلا ىمارملاو مرج ىا 2قرمو حراوج ىا قراوم قرزا 3بابذ ءارعشلا [2]

 ىف ؛بابذلا ةءارعشلا ناك ديري لاحلا ىلع قراوم بصنو ميسلا ةامرملاو

 محللاو دلجلا ىف اهلوخد 7همزخو ىمارم "مازخنا غدلل ةابقرم لاح

 8[1] بانع 2[142] قريو 2[13]رعشلا 4 [1] بايذلا

 1[5)| اهقورم 5[ ] مازح 1[7)] هصرحو

 2 م نه عا -

 عاوحو 0 ةسيخم 5 00 جاعلا 0 0

 ةاروسن نيبلقي كانه نمف اهرفاوحب هيحمر 2بايذلا تعش الك لوعي [82]

 رفاوحلا 5 ر تا رباودلاو رذاحلا وشح ةروسنلاو اهنسح ىذ جدلا شفضخ

 ةظيلغلا ناكمالاو لابجلاو نزحلا نكلس ىق ةللذم ىا ؟ةسيخم هلوقو

 0[1] اهتغذل [1)| اهبعسل 2 1[2)] بايذلا 0([3] شفتكا لوشن

 4 [0] روشنلا 2 5 [0] بناوج ىماوحلاو ةرياد ةدحاولا رقاعملا
 6 [0] ةشيخم [0] ةسلخم

 سس م هر -ه سام مل هام اتادص َسَد

 مالظو حصساف ِءوص نيب امل م نع لل

 عردلا سبلي امك ليللا داوس ىف تلخد ريمحلا ىنعي ليللا نعردا [02]
 جرفنم حسافو راهتلاو ليللا نيب فصنملاو ليللا نم فصن ىف ىا افصنم

 نيفصنلا نيب ام فصنملاو

 (51) (0 هحهلعع5 هرجع 7ءرتهع هان هل 51, 52 دق:

 ماوحو اهعاسؤا ةسلاخم 2 اهناك فيص ءارعش نم نبلقي

 مارم مارجنا عذلل قراوم 1 مارم مازحلا عرولل فسار (00هدجق أت.

 مارم مازخنا عدلل قراوم ((005 قراومر كسانا“. ةعاطم]. ءارعتشلا نحمري ىا

 ةدحاولاو مارم مزخ نهذافنا ىف اهناك ىا

0 

 فاوذا قراوم ةنايدلا 02
 مزخت ماهس اهنأك بابذلا غدل دارا ةامرم

 (52) © [تص عمات. ] اروشن اد رئاود _خقةسا». شفنك

 (53) ةحؤك (حشك) 11 04 حشاك ءوض--]) نك و -() نيب ام -فسط#». ةءطوأ.

 حيصلاو ليللا نيب 0 فصغم ىف
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 ا الداننا افسلا ىنرو . اهحال بتحأ دالوأ ىلع انك
 اهريغو اهرمضا ىا ابحال ضايب هيوقح ىف شحولا رامح ىنعي بقحا [01)]

 اف اهرفاشم بيصيق نسبي ا جاع دقو هلكأت لوقي ىمببلا كوش افسلاو

 اهتنعط ابتفنآ 18 1ابلاصن اهتفتاآ ىتح 19 هلوق لثم كلؤو مابسلا هناكف ابهيمديف

 لاصنلاب كوشلا هبش اهقونا َّى

 1 ]رزرم. [حىللأ 5

 مايص ديس كا 5 اهب كا ىهانتلا اهنع تود بوح معو

 بوتجلا ىلع ىمرلا فطعف افسلا ىمرو حايرلا نم بونجلا اهتحال دارا [02]

 تجاهو تسبي ىا توذ هلوقو اهفونا ىنعي اهسافناو فوطعملا مدقو

 اهب تلؤنا هلوقو اهءام 1فّشنف اهيف تبنيف ءاملا ايلا ىبتني عضوم ىهانتلاو

 اهبانؤاب هيف بذت اموي ريمحلاب بونجلا تلزنا لوقي ريمحلا ىنعي
 مايصلاو هحربي ال هناكم ىف تباثلا مئاصلاو ةمئاق مايصلاو بنذلا بيبسلاو

 ماض كل دالوا ىلع هناك دارا دالوا ةفص نم هنال رورجم

 0[1 0] هبش

 ٠ كر لمح ىلع اهناكم ماه ليخلا صوخش ناك 00000000
 رعاشلا لاق ليخ صوخش ريمحلا هذه صوخش ناك لوقي [©0 0)]

 28 ىَضر امَق 2هوُمبوَت اا اوت ٌمَتْأم ماَع ٍلُخ ىفق 8

 عضوم 3ىبهرو ريمحلا ىنعي ماه هلوقو ريغص لبج دمجلاو

 0[1] ادمحم [1)]رمجم 2 1[2)| هومني 273 [0] ءابهر

 (48) 8زاطوح 1 237 1. 510. ءتتت 216-لارخ (مهسز 7 203 : للف 7111 352- ة

 1510 اهلافكا افسلا_-|[د. 48, 49 مماتقأغ طع ءمصق“نعما 60ععقاط عا ].

 (49) ةثطوح 1 322: ل1ةهسفعم 1510 تقحلاو, روبد, تابذ موي 1. 810. 111 216,

 0, 122, 0* توذ بونجر 5 تلزنا ع8 ادصع 952-(0هممأ. هةءدمآ. تتزنا

 هي م انانذلب تذتا ىرفزحلا ديدش اموي اهب تّلحا ىا رمحلا .هذبب
 ركلا

 (50) 1 ىيهر_-0* ابهر آل, 0, 0* يمح -ثسات, 00طقأت. اهناكم نم اه ليخلا

 4(, 1 ماه--(0هد55. هءادوا. صوخش اهناكم نم رمحلا صوخش ناك دارا
 و - 9 8 قمل تا

 رمحلا ناكم نم ناك ربخو هيبنت اه هلوقو ليخلا صوخش مدق مث ليخ

 'اثارع معدوم كانعل دك طو تهت هل الكطحتا ةص تءعرارب غم آكدناط طن تدطقتس 1غ 15

 عوتصم دص طلق انا. 2183 1آعدغدعط. 11. 0ءدما. قعوطتععط. كلو. 103, م. 120 هه

1110195 : 

 2 اكو هو توت رجم ىلع دك ةودمح تام ماع لك قفا

 15 15 هادم كأنعل 1. 9دغ. 158, ظنا 0ةلق ان1 25, اطتق 1 5.
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 فايس تاريغلالا سلف ىلع "0 ا

 لباللا نم تايتفلا صاالقلاو اشاطع ءاملا

1 

 080 7 نإ م م 0 نباص سي سنا ص

 ماللسو ةرصب ٠.لزنرم» هبناوج هآثنم ّى بيشلا مساب 0 عد

 بيشو نش لوقت ءاملا فكرت براشلا 5ع ليزلا رداشم تودع هراكك تيعلا [ةهلط

 5نزم ءام ىف اهرفاشم + 4ةزينع ةبنجب ءاًبيش 1تعد ام اذا 28 ىعارلا لاق

 1ناّذكلا نم ةراجح ؟ةرصبلاو هبناوج تمّلثت ىق ضوحلا ملثتملا 80 لقابو

 اهتراجح لجا نم ؟ةرصبلا تيمس اهبو صجلا هبشت ؟نيلو ةواخر اهيف ضيب
 ةراجنحلا مالسلاو ضيبلا ةنيللا ةّشبلا ةراجحلا 10ابناّذدك لجا نمو ضيبلا

 رسكلاب ةملس اهدهحاو

 2[1| ثعر *2[|ابش 1[3)] سنجت 1[4)] هربع 10[5] ةيام نم

 6 [0] ةرصنلا 0[7] ناركلا 0[|5] سيل 9؟[0] ةرصن 19 [0] اهناوكلا

 معو ءوهّء _كاعو ع

 مايج ىوهااضلدا هدانا ”اهبره رك ا
 اهيوهو هّوام قاره نق ىذلا باحسلا مابجلاو لولهز اهدحاو سلم ليلاهز [01]

 رثبلا ىف ىوه نم ريسلا ىف اهرم

 (45) 1) هئازل ىف اعرفا اعطت. 1 50-خطد'ا خلق 75--(نهدمات. ةءادمإ٠. قاربم ءازالا

 نئطعلا قم ءاهلا لوح رودت مايحو نصلق ىلع ءاملا كلذ اعرفا ىلإ دااتلا
 (46) آر (بيش) 1495 4 1 14-339 (رصب) ؟ 133 : اخ 111 49: اا 0ةهانط. 3

 986 -1[دقدججمل 4111 1"ة51 102: ةرخص نم : 12" ةرصب نم, مْدِسَتُم ىف:

 زم2 0016 : نيدانغت ىوريوح 1. الة“ ةواد 388, 384, 510 خهطانا مقلق 7ةتواذلب

 1 ة-ت1وا قلب (0ونسم) 1 42-اك نق. 1 50 280ءا1 1 309, 1114-715 11ر

 1144. "طع معندع هآ حس ط قت 15 كاع طوع ع1 1ةسكك 1621
 هام

 1 لقابو نزم ام ىف اًهرَفاَشَم 15 ةَريَمَع بْنَجب اييَش تعد اَّمَلَق 12

 (42) هدفا. ةعاطمإ. هاّيشأ ليلاَهَز ىوريو

21 009 4 8 
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 ىو م

 0000 ارا راستلا هانغ ةيود راك فيق نيو كيلإ *
 ام فيغفلاو اضيا فيوف نمو اذكو كيلا بصكرلاب تشسعاو رح لوقي [0]

 مل ل َنادص

 ا اذا ىراشتلا كاوصاب فيقلا اذه ىود هبش مث ضرالا نم ىوتسا

 ءاملا ىلا ةضرغت شاطع 2نانا ىا ةمايه نينح هلوقو ليجنالا اوؤرق

 ىشطعو ناشطع لدم ىميه ةقانو ناميه ؛لاقيو

 1[1] ماشح 2[12]رظنا 1[(13)] ىرعا 1[(14)] لوقي

 2 هع سم هد م ام عَ س مو هه ٠ هادم باس ه

 ماوط مامجلاب ىوقاو الفا المحتم لهتم. ه1 تق مدو ا[

 هنولزني الف سانلا هأطختي ًأطختم هلوقو ءاملا دروم لبنملاو تعطق تفسع [2]

 ميضعب لاقو اًريس اهنوعطقت [اذا] ابعوجو اهشطع فوخو ةالفلا فوخ نم
 ّلفا هلوقو هدعبل سانلا هكرتت ًاطاختم فا وهو عقي ملو رطملا هأطاخت

 ىماوط ةمامجلا هلوقو ءالخ ىوقاو رطملا اهبيصي ال لفا ضرا لاقي
 اهّؤوام عمتجا اذا 0 عفتراو رثك اذا ومطي ءاملا نم عفترا ام مامجلا

 1 1 مابا

 0 الت 2 تادرأو 00 دقوجعب فداصن د د اذا دال

 0 ه- تاع

 00000 لاذ 0 رطات .انبقع نرظني ردكلا حا حايص ناك مع
 ءاملا نم ىقبي ام ىا انبقع نرظني هلوقو ةردك ابنول ىف اطقلا ردكلا [2]

 ىوريو ةيبرعلاب نومّلكتي ال طابنا ناطر ىبف ةّيبرعلا ىوس ةغل لكو

 هيف ةريخ ال نمو سانلا نم 3ةةلفسلا *ماغطلاو ةماغط هيلع طابنا

 2[1] ماعط 2[2] ماعطلا 72[3] ةفلسلا 72[4] ريخالا نمو

 (49) ةدكطنم. 150 مامجلاف-2 لقا, ًاطاختم-1. 810. +165 مرظحتم لبنم

 (43) آاكطتق. 1 1-50 انهحروب هروح ماعنو

 (44) طه (بقع) 11105 18 1 394, آمصع 2098 ماغط- مايق هيلع خص“.

 ةهءاد01. سانلا ةلفش ىا ماغط ىئوريو-[1) مةصكممدعو 44, 45]
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 نحو - + 8 3 0 0 2 0 2

 ماتقب هج ويسنم هب واخس هنجم ىع افالا 0 و 0 0 0

 1بودح ىف نعاقإلا لوزيم نجلا ةريثك ةنجم نودلا ربغا تلي ىآاظإ

 ماتقلاو ةقيقدلا ةنيللا ضرالا ىواخسلاو اهمسب 2ىلبا كلذ ضرالا نم

 رابغلا بارتلا
 1[1)| بورحلا 1[251] ىليا

 ٍء م ٠ م ا م 1-2 2 2 (-17 نسما سرح سلا

 ماع لابجلا قوق نم نعراب د رين نيايفسا دس 0
 لاوطلا دوقلاو لبجلا فرط نعرلاو ةظيلغلا ضرالا نم ةعطق ةزيحنلا [1)]

 نم ابقانعا 1ت ل ريو ىوريو لبجلا ىذعمب اهنا ىلاع ليوط ماسك

 مس ةيوتسملا] ضرالا ةطيسبلاو ةماشخ لابجلا هزتعم نعراو ةطيسب
 1[طر تعلك د[نارتعم د نز ا

 - هد ه ٠ ا - وم ندم ت2 2 هنو

 مازحب هجوم "نرد هفصن ىلع بص اء لالاو نو أر ههبشي م
 لم لبجلا اذهب طيدم بارسلا اذه لوقي لبجلا اذه فصن ىلع ىاإ[]

 مازحلا

0 
 تا - 7 نا م 8 تح

 0 عترم نع هننأذ امن ضرعم ا ىدذ لوح ةواهس

 نوج ةوامس نوءارلا هببشي نعرالا اذهو ضرالا هذهو لبجلا اذه لوقي [8]

 اري نعي نوج اعيمج دوسالاو ضيبإلا نوجلاو ضصخشلا ةداشلاو

 هقنع ضرعم ريعبلا اذه صخش نوءارلا هببشي نعرالا لبجلا اذه لوقي
 هعتمب هيف ىلع ىشبا ريش ا "ةيرم ماكحلاو عفترا ىا امسو هيحان ىف

 5ضعلاو 2ةياعرلا نم
 1 [عذع] هقرم 2[2] فاعرلا 53 [2] ضعلاو

 (35) 1), 0م اشحر ةريدن -خرصصات»., (هددعأ., (0* كتكلاتحلا) تقلخ 005. (محمتنع )

 - > 5 ا ع 912 2 2 2 30 5

 ةطيسب نم اهفاقخأ َتَرَواَج مكَو © ّىعمصالا هدشناو

 (40) (0* نيمانس ىذ-(*, ])] نيماس(* عبرم ع5 آمهطأ 0 م. 92 ماجحل عترم

00, 
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 ص د ةهررو م مد مد ةر

 ماكر بارت / ى راه نم نقرميف علطم لك نب ءارذع لم نمو مس

 كلذ لبق كلست مل ءارذعو ءارذع ةلمر نم هيأ تسعاو.مكف لوقي [(0]

 هنم رثانت ام بارتلا ىراهو لبالا ىنعي نجرخي نقرميو دعصملا عاطملاو
 ءايلا رخاو ءارلا مدقف رئاق ىذنعي ىراهو 0 جحرسلا ناجد روملاوإ

 5-5 20 , ء ةهدح سس < مو - 0 6 8 م

 ضير ناكشه ربطلا ارقلاو ضيبا ح وتم هرلا ةلزنمب هنرقو روث حمار [9]

 همئاوق ىف داوس مادخو ةروح طلاذم روثلا 5>4 ىفذ داوس ةعفسلاو

 ةمدخ ةدحاولا ليذ>الخلا مادخلا لصا نا ءاسنلا لجرا ىف لادلخلاد

 67 ه م 2 04 - 0

 1ةنعطلاو نيعلا 'عساو نيعلا لجنا روثلا ىنعي بنذلا ضيبا بيبسلا حايل []
 نورخأ اولاقو هقرو طقس ىذلا لبعملا ئعمصالا لاقو مقلا ةعساولا ءالجنلا

 ةميقملا فلالاو ةرابناو لمرلا نم لاس ام مايبلاو قروا ىذلا وه
 1[1)] هبعطلا 1[45)] لابنا 3 [1] لبقملا

 - ةهمدح 00 ءَمَء < 2

 ةاعارم 7 .ىداعل كل لع ناك هل نس
 8فعذلاو شانحا عمجلاو 1ىعفالا شنحلا شنح نم تزواج مكو لوقي [7]

 4قيقدلا ةوضنلاو ميدقلا قيرط ىداعلا كرشلاو ةعرسب لتاقلا مسلا فاعذلاو

 ةبرقلا طيخب ؟ىعفالا هبش ةبرقلا مف ةمازح ماصعلاو

 1[ة1ن] اعمالا 12[2] فعدلا 2[3]وصنلا 4 [12] فعادلا
 5 [1] مارخ 6 [2] اعفالا

 (39) مصدق. ةءطما. ندقنيو نجرخي -4ةصات»“. ةءادوا. ندعبيو نجرخي

 (34) [0 هدصتغو مس. ةةككر طسغ ةطعوب دنع غم طع ةوصصم ذص 0*]

 (030) ط4 (شنح) 811 1-17])» باقللا, نمو -(0هدو., كساد شنح نمو--©*

 باعللا وعد شخ نمو دست 1 141-981و 0-11109 هدد. ةءطوا. شنه
 تايحلاو :ضرالا ماوه
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 2 2 < ه 3 َّ لري مه م سس م ردم

 ةيفخلا تاوصالل ابعامتسا] ىف ليخلا 0 صاللقلا هذه ناذآ هبش [02]

 ضارع ىلاعالا قاقد ةروشحم ةالؤم ابنال [2 ليخلا ناذآب اههبش ليقو

 اهسوؤر هبش ليقو ليطاربلاب اهيحل هبش لاوطلا ةراجحلا ليطاربلاو لفاسالا
 ؟تششّشخ قلحلا 1ىربلاو ليطرب ليطاربلا ىحاوو اهتبالص ىف ليطاربلاب

 اهفونا ماظع ىف تلخد

 ]01[١ ىزنلا 1[212] بشخ

 و م3 ومو هم ضد 2 هادوص مممود 68ه شم م

 رماغلي ةرومفم اهميطارخ تحبصا را كلاس 5
 فونالا تيمس امناو اهدبز وهو ابماغلب ابفوذا ىهو اهميطارخ رمغت لوقي [0 2]

 لجرلاب ءىش فرشا اهنال ميطارخ

 ام 8 1 سبا حا ه ه اص 1 بسلا سني" عل

 را ىلعلا دس ا فيعتم نم بكرلاب تسعأو مكف ا

 ديرشلا ريسلا هيف فسعي ىذلا ناكملا فسعتملا لمرلا ىق تراس تسعاو [0 2]

 ع م

 ماغتو 5 ا 1 عزانق لم 0 000 ١ | الإ تيرا مم

 دحاولا هب ىدتيي ال ىا ابب ملع ال ءاملاو تبنلا نم ةيلاخ تيرابس [01]

 ناتبن ماغثلاو ةمانسالا رعش عزانق ةلزنمب قرفتم رجش اياقب عزافقلا توربس

 ةساب رظني ىذلا لماتملاو
 2! 0 ماسلا

 (39) 4ىسطا“., (ل, (0* تش تشمت 0 نهازن -]آ), 0* نمارتل 1[ نوطب ىف. فه

 (0هد5أ. ةءالم١.1 تناك اذاو ماظع نوتم ىف ثّلخذأ ىا نهارب تسنح

 شاشخ وبذ مظعلا ىف ةرملا 11 ه8 شخ زو دمأ عنجوس ذص ةطفق 016

31 1101 

 (31) ©هدق؛. ةءاط01. ةأطاوملا ةسعاوملا
 (32) اطرذ (منس) >؟ 2004 ( عزنق) م 486 : ]شخ ع 1510-175 1-92 اهبل

 (0هدوأن. ة؟ءادو1. بيشلا هيبشي ضيبا تبن ماغثلا

6005 



 2 و محا سا عن ص وم مو ع 2 2 2 ممل م هم هد

 بسحلا صلاخ مكبسن لوقي مهل برض لثم اذه ءامسلا ءام ونب متنا هلوق [1)]
 مماسج هلؤوقو ةميركلا ةليمجلا لاعقالاو ةرخافملا نم لّجولا هدعي ام

 عارسو عيرسو لالجو ليلج لاقي امك ميسج ىنعمب

 000000707 ل ىفايق اني كعتنأو نسعلا انثعتبا كيلا ''
 2هلاعن اهتذحتا لوقي ىفايذ انب تلعتناو اهانرثا ىا سيعلا 1انثعتبا هلوق [1)]

 4ةرارحلاب ىمرلا ماهسلاو ةىلاعف ىفايفلا

 1[1] انلعتنا 72[2] لبالا برحلا 1[131] الاعف

 4 [0] ةراجحلاو حمورلا

 هلوقو اعيمج ماعنلاو 1[بربر ىضوف] هيذ ىقتلت ثيح نم تدل لوقي [2]

 عفرلاب صالق ىوريو شحولا رقب نم عيطقلا بربرلاو ةقرفتم ىا ىضوف
 3ةتيوق دق ىتلا 2تايتفلاو ثانالا لبالا نم صالقلاو

 1 [صمغ ذص آل] 2 [ه1عإ هياسعلاو 1[3)] تبرق

 0 13-1 - - ةهدص >7

 تاديدش نيعاب ابيلا نرظني ةالفلا 0 1نيعاري صالقلا هذه لوقي [0]
 ءاملا داوس ىوريو داوسلا

 : م تاع

 (95) سم. 25, 90, 27 هدمه طمأن 12 () هد 0*-(00251. 5601. مكبسنت لوقي لثم اذه

 ميسج ماسجو عفترم صلاخ

 (36) 4ص, (00هد56:. انثعتبا- 1 انلعتنا خس. ةءطمأ. اهانبجوو اهانرثا ىا

 رورحلا ماهسلاو الاعن اهتذحّتا ىفايف انب تبكر ىا تلعتناو
 (27) 2, قدس“ ماعنونقخسا». اًصالق-) ضاالق 0 هدن56. هءطو1. تسيل ىضوف

 نوكت الو لبالا ءاتفا صالقلاو رم ماعنلا ثيح نم ديري... .ماظن ىلع

 اثانا الا
 (238) قسط“, (00هدهأ. ءاملا داوس-() نارين نوعارت 17 ماحص, ناريث نيعارت-

 0* نارين نيعاري, ءاملا داوس_-(0058. هءطو]1. دادش ةريدتسم ماخض ريغ

 ماخضب تسيل
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 2 3 11 رم مر ناعم خ مج

 07 ىعجراف الاو هرزد 000 نيونت دمار بأ تنك ناف 9

 نب ميهاربا ىنعي 1هروزن ىقحلاف ميهاربا نيونت ىم اي تنك نا لوقي [0 1آ2ز

 [10 ىموزخملا موزخم نب هللا ىبع نب ةريغملا ن نب] [ديلولا نبإ ةماشه

 [فصاط». ههودمم ماشه نب ميهربأ ىنعي]

 1| فرس 0 تسول سا
 ه- مل ناصح 8 رطل تسل غ مودع 0 أ

 ماده نياو هللا ليلح وس هلخرا برها
 ئدحي ماشه نباو هلوقو مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربا ىنعي هللا ل [0]

 اميفو هيذ عذرلا زوجي ريدقتلا اذه ىاعف ماشه [نباز وه لوقي حو |

 دوجالا وهو ىنعا رامضاب حدملا ىلعو ةفصلا ىلع هبصن نمو هلبق

 0 داع نه ص هم نص 2

 ماسح 0 كل زتها 0 ىدنلل ر زتهب مد ا :| "|

 ماوسو انل لها نم و 5 59 و 0 فدح ند كأ ىدف 1

 نم ماوس ىبيف ةيشاملا نم ىعر ام لكو منغلاو ةيعرلا لبالا ماوسلا [( ]

 نوعرت ىا 88 1نوميست هيف 10 ىلاعت هلوق
 1 لوزن. 271 0

 مارح داللبلا د 00 ىرت د رعشقا ناك ىر | ف هو 7

 مالظ لك 5 ولجت جضيباصم 0 ا :ا كك ا ماع

 عافترالا وسلا كب الع ا كب امس لهسلا حطبنملا لمرلا ناكم حطبالا [©1)]

 (19) قسط“. رز 0 الط ةروزن-(* 0 0 م نزع قسطا“, (لهددقأت. 85205

 هن. 18, 1-19 طل. 1 50 ءه]15 طتدت ةريغملا نب ديلولا نب ماشه نب ميهاربا

 موزخم نب ورمع نب هللا ىبع نب-(00251. ةءطو1. لايخلا دارا تنك ناف

 : ىم لايخ
 (20) ةسصاط., (00هد5أ. هللا ىبنز هءامآ٠. ميهربا ديري هللا ليلخ ىمس ىوريؤ...

 ماشه نبا

 (21) 1 مامح لصن

 (233) (00, 0* هلضفل رعشقا, حطبا ارس 34ص“. ترعشقا خس. ةعطم]. احح ىنعي

 مارح جك ىرث ديري ةريغملا نب ماشه طلبا 0لءعاتسعل هه 6 مامأعب ه

 11 عزت ع.

 (234) مقةسصاط»., (0هد56. كب ىو



]2- 78[ 

 مامأ ريغ كاقلا لاك ناو هحيبص 2 5 0 5 0

 2تاقوالا نيب 1ةيفخ ةرايز مامللا [©02]

 0[1] ةيفخ [1] ةصخ >2 [0] فاقوالا

 م م وص 2 82 7 م هس هوم - تا 6 - مَ

 0 ةالفلا زاوجاب ثعششو ةرفقب 0 5 تدتهأ ا 1

 نم ةرفقب ثعش لاجرو ببص لبالا ىلا ابلايخ ىدتها فيك ىنعمب ىّنا [02]

 ضرالا

 ها و 3 ه-ذ-

 ماهت 0 ف ىقرش كح هئوض قران , حال رج مجنو ا

 - و ةدص دو ا ا سس وه

 م0000 لآ 5 ريع ليل الو ىرسلا انتاواهم ( 0 ل
 عطتست ملو ريسلا ىف انعم ىوبتو انعم ريست نا ىم عطتست مل لوقي [01]

 اكال] ةدحلاوو ضايب ابناولا ىف لبالا سيعلاو سيع ليل ىساقت نا

 لعجتف نيرب لاقيو ةريرجلا فرط ىف رفص نم 1ةّشخالا قلح ىهو ةرب
 4[نيرب] رجلاو بصنلا ىف لاقي نا ةدوجالاو وربلا ىف بارعالا

 ةاهسوؤر تاعفار [ماوس] ةرب عمج هنال نورب عفرلا

 1 [0] هنسحالا 8 [01] ريرحلا

 3 [0] دوجالاو بوثلا [1] دوجالاو نونلا 4 [هسنكاأ4 0]

 5 هنارب عمج هنال نويرب عفرلا ىفو رجلاو بصنلا ىف لاقي نا
 [ةذ6] [0] اهسور ةعفار
 نم ىرس هنال ندري عبرلا ىفو نيريرحلاو تعنلا ىف لاقي نا

 [ةذعإ [2] اهتيور هعفر

 (15) 00, (0* مايل ريغ-1) مامل -خسصات#., (تددقات. همت.

 ا 1 بشلل ةرقغب, اًنعشو

 17 0 حابصم حال 1 حالذا حال 0* قراب حال 008غ لصحاا“. هنأ.

 (18) الخ (ىوهز ع 111-416 هدتط. 11 569: طخ عع 2485 آش (بقع) 11108

 1. 810. 811 106 عضاوخ َنيِرْبْلا

002 
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 سل وم ندح لم م2222 ه م ع ةمدعد ها 2 دوه -

 ماخس .نرورقلا ل د تاثنإلاو عردلا نم الأ تدرجلا اذا لإ

 ىنعي نيللا ماكسلاو ةياوذلا ىهو ةريدغ ةدحاولا رعشلا ةرئافض ةرئادغلا [01)]

 ىداياب ماخس نطق 188 لجنالا ناحصحصلاب هناك 88 زجارلا لاق اهرعش

 لجنالاو ضرالا نم ىوتسا ام ناحصحصلاو بارسلا ىنعي 18 لزغ

 ةنيا ىا ةيماخس ةرمخلل لاقيو نطقلا ضايبب بارسلا ضايب هبش عساولا
 0[1] ىئاذزعلا 2 [0] رئاغص 3 كأو0 آخ (مخس) >* 4

 2 م 1 عا هاش اصمم

 كر :انغلا كك ند فقحال اكوا وبححت عساك دن هدنئتم 1 ا

 دق ىتلا ةعسنلاك [2 ةلودجم] اهبنتم ىلع لوبسم ير نا لوقي [02]

 لفسا 1بونذلاو ونرت ىا وبحتو ةنتمو نتم لاقيو ترفضناو تلدج
 ىذلا وهو فقحالا لمرلاب اهببش ةزيجعلا انبه ىنعي فقحالاو نينتملا

 بونذلا ىف ىشعالا لوقي لمرلا ةبيثك 2ءانغلاو جاجوعا هيف

 © لَقَكلاَو ِنْثَملا ٌبوُنَو اًبنِم جّترآو © ُهْتَرَمَف َةَعاَس اَنرق بعالت اَذِإ
 1 [1] اهلويذ 2 [1)| عضوم 3 [0] ريثك

 4 ]ودلال : ائعد ةصع. طوعسق, م. 4

 يفارق اردو ىرداا كك واهم اه ىدنيدو ىمد 3 ا 8

 حرطت ةنكما ىوابملاو ةصاخ ليللاب ئيجملا قورطلاو 1تييبتلا قرطلا [010]

 ىمارتم ىرسلا باحصال ءاهر ىوريو ىووم اهدحاو ناكم ىلا ناكم نم
 ةعساولا فرالا .اهرلاو

 1 [01] هيبنتلا قارطالا

 ماقس هدهسج ىف ىرسلا رهاقس 0 كراش مجولا مهلسم 7

 لوقي اهبح كراش هلوقو رماضلا مبلسملا هجولا مبلسم ىتف تقرط لوقي [02]
 عمتجا ام همسج لوحن ىف كرتشاف ليللا ىرسو اهبح نم ميقس وه

 ا نم هيلع

 (11) (', 0* ماحس "0 ال2, 007 0 500 0 تدجنا قفسط#., 0*,

 تدرجنا

 (12) 8614 700 هنتم ىلع-7 ابلويذ اوبحي
 (14) ('هدد6. هةءط1]0. هيلع عمتجا ىا ابيع نم ميقس وهو ةمرلا اذ ىنعي...ىتف

 اهبحو ليللا ريس
46 6001 08 
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 هم - 0 ىف دعو - ةدص< 0

 نمو فزاع نيب نم داراو اهتاوصا نجلا فزعو نجلا 1نانجلا [010]

 ريهز لاق امك نافلتخم ناتوص ىا ةفلخ هلوقو شحولل ماغب نيب

 © هرثجَم َلُك ْنِم َنْمَبْنَي اهُؤاَلْطَأَو © ةَقْلخ َنيْشْمَي مآرّأْلاَو نيعلا اب 8
 00010 ىإ ةللخ ليقو نيئيجمو ٌنيباهذ ىف تافلتخم ىا ةفلخ هلوق

 ه8 َةَفلخ َراَبَنلاَو َلْيَللا لَعَج ىذّلا وهو 8# ىلاعت هللا لوق كلذكو ناولألا
 اذه بهذيو اذه ءىجي تافلتخم ىا ةفلخ ليقو نيفلتخم نينول ىا

 1 [0] نانحلا 5 2165511 + 3: ةهطآ. م. 94, >5 3 همر. ج7 08

 وو ةضص - ها مدءو ّع < ساو درسا 6 27

 اهفراعم ىلاو ابهيلا ترظن ىلا ىنيع ناسنا رادلاب تلحك لوقي [(©07]

 ىرجت ىا فستعمب هلوقو اهبعومد تلاس ىا تلبساف اهتايآو [7 ابتمالعو]
 عباتتت نيترطق ىرجت ماْؤَت ةاراجم ريغ ىلع عمدت

 نولتبم ىا 8# 1َنوُمرغمل اَنِإ 88 ىلاعت هللا باتك ىفو ءالبلا مارغلا [0]
 هكلإ تح ىددلا تطقو كالبلا مارغلا ليقو اًيلتبم ةنالفب مرغم نالقو

 1 هه. 191 66 و ىلا

 ا ىو سل 0 6 2 + هع - ا وا َّت و ىلع و 0 - 2

 مالكو ةرظن نم تحملا امل ةرشن مل هتوم ىم ىتلاعل ١

 ”انتنكما امل ىا 1تحملا امل ىرخأ ايحتو ةرم تومت ىا ةرشن مث ةتوم [0 ]
 0 1 57 اهيلا رظنلا نم

 [(0 18] بحملا 2 [0] ىكشا

 (7) 0, 2 هفلخ
 (8) 0 ىنبع-(0056. ةءادمآ. نانثا نانا ماّوت

 الإ 20011 0 ةتوم نم, ةرشنا مث 0, 2 بحملا فسط» تحميلا 0, 6*
 مارع ريغ بحلا اذه لك امور :ء«مووغسوع 92د طعصستمغتعاد هع هن. 9, مهوطحطاو
 طعن عا ةصح ف ةعدغامد ه2 ةطع ةعوعصقع طع _غطع عامدك 15 هلكم دطعلععل, طصغ

 فيو: [مك ذم 2] خلا امل نأ بحملا امل -قهن:::ةءط0]. شاع ىا لجرلا رشن

 مالكلاو حمللا نم انتنكما امل ىا انتحملا امل ىا تحملأ امل

000 



 مكه. 78]
 شاع ع

 !0 عدو تاطاقل“ هحارا# ١ 1 اا

 روق ضويقلاو ضايبلا ىلا راص ىّتح ريغتم لوح هيلع ىتا رعب لئاح [02]

 ىه ىعمصالا لاق رئاط ماميلاو ىلعإلا ةضيبلا رشق وهو ضيق اهدحاو

 دنع اهيلا حارت ىتلا عضوملا لامجلا مارمو مامحلا نم ةيلهالا رويطلا

 دقو لاح دق هّنال روشقو عدولا ضايبب 1لئاحلا رعبلا ضايب هّبش ةيشعلا

 هداوس نول نم ريغت
 1 [0 2] ىلاوحلا

 2 هم 7 865 ياودص 7 د اه م ع هسا اح 9 مر مدد وص و مهر

 مفازر لع خرفلا دا نفهأ اهدعب دئاوعلا 0 كفاذ

 ةضيبلا تدسف اذا هريغو ماعنلا ضيب كلذكو ماعنلا ضيد ىنعي كتارت [01]

 كرتثت ىتلا ىيردحلا ةضيبل ليق اذه نمو ةكورتم ىنعمب كتارثلا ىبف

 سوؤرلل انلعج كرتو 18 رعاشلا لاق كئارت اهعمجو اضيأ ةكيرت سأرلا ىلع
 ىتلا تاضيبلا ىهو كئارتلا نا لوقي دفكئاوعلا نسأيا هلوقو #1 اسناوق

 عمط تابمالل قبي ملف نهووعتا ىتاوذلا تام" نسايآأ تدشن

 ىنعي مازر سعب هلوقو ةراحلا جيرلا ىهو فيلا نيباصا نفها نكحرفي

 ضوينلا عيطتسي "ل امازر ناك نا دعب هناكم نع حورفلا راط هنا

 2 هان 2 2 5 تا 8 و نإ دم م د مك 2

 ذ 9 40 0

 ىا ءالخ ماقم راد قرزلاب اند دارا راثلا ةفص نم هنزل ءولخ تشن ©

 ةركب لك وا ابيف مالظ لك جيرلا نحت دارا ةركب لك وأ هلوقو ةيلاخ

 ناصغالا نيب جرفلا صاصخلا لبالا لكأت رمل كفرلاو رخلاو دقت

 نيب ىتلا جرفلا كلت نم 1 نكت حيرلا لوقي ةصاصخ ةجرف ّلكو

 ثمرلا ناصغا
0 6 

 (4) فساتن, 0هد56. اهخانم ىف لتاح

 (5) 2 مادر, سانا كئارت, حرقلا

 (6) 2 ماتق لك, ضاضح

2509 
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 ليوطلا 4

 ممر تجاه ناو 0 ماقم راد قرزلاب اييح ال

 عيجرلاو ءانهدلاب ةبثكا قرزلاو ماقم راد قرزلا دنع ئح الا ىوريو [02]

 ىضم ام دعب دوعي ىذلا

 - ه- َ ه- هَ < مسا [0ميهتا دحض و ع

 مارق 17 ىف مقر ةينس ناك ايلا عر 0 لع ا

 هنأ ابلاغ ناك اذا ءىشلل لوقي لاغ ءئش ص نكشلا ةيلاغ ةينضلا [(02]

 تاذ بوثلا مارقلاو ءىش لك ىف ربظلا ةارسلا مارق ةارس هلوقو ىئنسا

 ]ودم شعب 1نشو لك رمقرلاو هب رتمسي لمحلا

 1 [0] ءىش

 * هو ع و دص 0 -

 ماطح : ريغ تا نع 0 هب عدت لا 0 بنج ا 2

 لمعت رجشلا نم رئاظح ننعلاو ليللاب ىوأت ثيح اهاوأمو لامجلا لماجلا [0 2]
 28 ْتََدَق اَِإ ٌّننيَق ُتّمِلَع ْدَق ِهّللاَت 8: ريهز لاق فينكلا وهو ابيف فنتكت لبالل
 تكله 188 رعاشلا لاق ةنع ننعلا دحاوو 18 ٍنّنعلاب يَحلا َتوُيِب ءاَنّشلا حير

 ماطحلاو ةميخلا لالاو 188 شيرعو ةنعو لا ريغ 18 مبنم قبي ملف رماع

 حير عمج حاورالاو رسكتو مطحت ام

 ىممز

 (1) هدفا, قسط, اله (قرز) 51 308 قرزلا دنع ىح الا, ماقم--0 ىماقم,

 ىماقس- قدا“ ماقسر ىح وردا. معوساتاء : نب ماشه نب ميهربا حدمي

 موزخم نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا--ةءاوا. عيجرو

 هعجار ام
 (2) القوذك 019-111 هسا ظءادت 046 زوجعلا ءاعرج--(0', ]) بيثكلا ءاعرج 0.

 ةعاطم]. جدوبلا هب رتسي بوث مارقلا...

 (3) ]) نيعلا نم الطلع كغدغلمب تمدح كمطعتلم 15 66 اع ةمجصع ص 1510 عاعع

 1دءاععانادقر, رج. 106, هصل 215 1آ2ءةنغدءاطع ال1هنع. عع. ةدعدط. كآن. 103, 201. 306"

 ل]) 26505 12 ة5ءادد1. امحلا تويب ءاتشلا, تحدق اذا سيم تملع--7) هب

 هع. هل

0505 
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 مأ اا تول رحاب تبيقس ىرابكا نم را ةعهادر

 أ عزق هلاعر رك هيلإ "لمه اطقلا بصع 1

 ىذلا باحسلا ةمابجلاو ةةلعر دحاولا هتعامج 1 هلاعر ةلسرم ىا المه [0 2

 هّؤام 4قره

 1 [0] هلاغر 2 [(0] هلغر 3 [0] ماجبلا 4 [1) 2005] ىق

 < و ص 2 067 مس وص - 2 د ودم

 ىكاوعلا هبتشم ءاملأ لذيعب 1 تارفقلا عمام لكي 5
02 

 ىماوملا هب ملع ال لفاغ هنول فلاخت ناولأ هيف عملت تارفقلا عملم [0]

 تاولفلا

 ا عورا ا كود 2 له لعب نم 2 0 0-0

 ءاسنلا بحي هبلق مياه مابتسم بلقلا ديدح ىكذ عورا [5]

 1 0101) 1 55 00151 نسب تشهض ك0 رن تمسك ل تاكا 05050

 75 تامدحلا نجآب, شوحولا_-0, 0* اظل, 1, 0 (1), آن#* ىماط 006

 هكدا. ...ليلقلا برشلا حشنلاو اليملق اهتيقس ىا تحشنو ةريغتم ةمهاس

 دحا [!هبرقي] هرقي مل هنال ًالتماو عفترا دق ماطو ءاملا اياقب تالمسلاو
 (15) اه (عزق) ع 143: لئن + 466 : فمك 11 165: 11 ©هدتط. 1614-4(, 12, 0*

 ماجبيلا عطق هلاغر -('هدو6. ةءادو1. ىا هيلا المه اطقلا ةعامج اطقلا بصع

 ةلاعر ناكو عار ريغب المه ءاملا اذه ىلا ىضمت اطقلا ىنعي عار ريغب

 نم هءام قارها ام مابجلاو هقرفتي باحسلا نم مايجلا عردو اطقلا عطخ

 (16) 8ظلموذ ةص الم, (1(0) هدد آل*.

 (12) اظلوؤ ص (, (0*, هع (ن (1) -( ه5. ره لعب : 5ءادو٠. هداؤوف بهذ دق مابتسمو
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 - اص موح 17

 000 ل لالا رالي "بهو دعب يم ٌلايخ لأ *
- 

 كتفلا شطع كيري للا ىماط ليللا نم ةعاس دعي ىأ نهو دعي [02]

 اهمانس عشخف تلزه دق مانسلا ةعشاخ

 د سن ص مي ماع م - 1 .

 ماجللا :الشأ 15 ثعشاب ا رك جالدالا ع

 ماجللا ءالشاو رفسلا نم ثعش دق هسفن ىنعي ثعشا ليللا ريس جالدالا [0]

 هتيعب ءىشلا ءالشاو ددن دج

 ءسا ادع 0ع - هك هذ فا د سوس < يد هك م

 - هم هد م هه تو و أ تا و -- سا و -

 مامحلا لاجا لبق اوفوت 2ىعرص 0 ياعم حبرص ٠١

 مر ماو ص هَ مدح 9 مح نإ ه- ما يس و 4

 رثكا فيصلا نال رابغلا ماتقلا كبشي ام كابشلاو ىيعب حزان ل ربغا [0 2]
 اًرابغ

 (8) آد لالا رديرب--1:* ىرب 112731131 71 54 (0هدتكأت. رَبي 005 هءامأ.

 ةيربم ةقان لاقي ةرفسلا اهارب دقو ىتقان ىتا لايخلا ىا ل

 لآلا ىرب ةيم لايخ ملا دارا ابهمانس ضفخنا ديري مانسلا ةعشاخ ىربو

 لوعفم هريصي مث ةّيربم لبالل لاقي رفسلا اهارب دقو ىتقان ىتا ىا
 ىمرو ىهرمو ليتقو لوتقم [لثم] ليعف ىلا
 (9) 121 03111521. ريسا -(0هد56. ةءادو1. ةقاغلا نم ىرسيولا ديلا دنع لجرلا ماني

 ا10) 6 00+ [ناتبب ىنتح])ل اهنابتي انث 0,2, 0* قك ريغ 1. هنايلل ىول فق-

 0 (1), آب* هنايلب ىول فقير, 01(0), آ.* ىتتف مدا 0, ا كف انا

 هدفا. (ذج نعل ) ةمرلا وذ خانا

 (11) 1(0) لن آن*, 00251 عيجر--0 قيقرو هدأ. ةعطمل. وذ وه فئانت حيجر

 ردقلا مامحلا ماين مريخ نا اوفوت رافسا يجر ىا ةمرلا_فئانت اند 201

 11عر5ع. 1

 (13) 2ل0هؤ5 ةص آم 0 (1) هع 8ب* _-0:0عع ص هدفت. 12, 13, 16, 12, 14, 15-(0همكأ.

 (ممحس عنطل) 07عد١ اهماجار 7125 اهراوكا

 (13) (0هصقأ. هءادم1. ةمّمق ماتقلا نم سحاولاو ...ديعب حزان ربغاب اورس ديري
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 ا معد اهب هعرطم 0 8 نير نيبحس 7

 - ّش ص و م رد ومص م سلا هج ه2 را 2 -

 امس ل حراوب لع حل
 نولظتسي تبن مامثلاو فيَصلا حاير نم ىهو تاءديدشلا حايرلا حراوبلا [مم]

 دراب هلظو فيصلا ىف هب

 مامرلا نم نغلحت دق.لطاوع تعش. تاصرعلا .ءرلا
 نيف لابح ال لطاوع لبحلا *ةمرلاو لابحلا ةمامرلاو داتوالا ىنعي ثعش [01]

 هيف ىلح ال لطاعلا ىيجلاو

 01[1] مامزلاو 2 [01] ةمزالاو
 - هلا ص نصا ص ل - سد ه عءوصح -

 ١ ايل م 7 أهبف ما ارصالا ىناغم نا 0

  © 1لاقف [(0 سانلا نمإ ةعابج ةمارضالاو تماق) ىآ تينغ تبيح نناكبلا

 3لبالا نم ةعيطقلا اضيا ةمالعلا ىه 2ةميرصلاو سانلا نم ةمرص ةرم

 ءادوسلا ةمالعلا ىهو] ةماش عمج ماشلاو مرصم ؛مدعملل ليق هنمو 2[

 مارضالا 0[2] ةمرضلا 5 [1] لمرلا .4 [0] مودعملل ]0[1
 65 هه هم 3 - 2-0 - 03

 حلا 0 : داع نم نا دس ضايع

 (8) 0 (1)ر آس ايبلح ( نه قان. هءاطم1. لويذلاو 01 نيحس حايرلاو.. .ةبشخ همعد

 مايخلا ناديع مايخلا [ معدو] اهريخآم

 (4) 0 (1), آر آ* نجحر 0 نببيحل) نامل 0 هعطما٠. نلقت نحجر

 ..مايخلا ىلع لعجي مامثلاو مايخلا ىنعي حايرلا ىلع نتبثو

 (5) 1آ نهرواجف-(1(0), 0 نهرواجي -(0038ان., آن, (1(0) مامرلا -(هدكأ. نهرواجم

 _0هدنقن. ةفو1. لابحلا عطق لا رمعدلا كلت نهرواجم ديري

 ءانب اهيف ةعقن لكك ةصرعلاو...ةمو ىحاولا
 (6) 1(0), آب, ]1:5 ةملعم, تحضا مارصالا -( هدم. ايف _('هدوة. ؟ءطم]. مارصالا...

 ناوسن نم طوطخو ةفلتخم ناولآ ةعملم مرص دحاولا سانلا ةعامج
 رمتو ةرمت لثم عيمجال ماشو تاماثو ةماش ةدحاولا تامالع تاماشلاو

 (7) 2هغذس آب © (1) هر آم مامل هك. 131 9هدتط. (مل) 11 335يسغاطلو مفعم ذه

 مفرد هدعما كتغط ن. 6 رص 0, [)-(00هدقان. ةءاتو1. فطع ىف ديري دماعللا جوع ىف

 هب ملا لاقي موقلا عمتجي نيح ىار ادلاب رادلا ملث ىّتح ديري مامللا
 هاتا اذا
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] 205. 76, 77[ 

 ا #7 رب ل يب ه < --4 -

 "2 جنا تصواخت اذا 2 0 ا 4 50 لازإ

 كرعلا ىلإ تلام تضواخت ليوط قمأ ملظم ملدم ليللا ريس ىرسلا [0:2]

 هجو ىف ليللا نم ةيقبب كلذو اهرسك اذا هنيعب لجرلا صواختي امك

 جيلا
 1 3 تا - اا ل هده < معد ص مه دم

 مينت و مانت 3 مومه ري قرأ ا هب تللُم 1

 مينت ال ىنتربسا ىنتقرا ماقا اذا ىوثاو لجرلا ىوث لاق ةماقالا ءاوثلا [02]

 مانا [نأ] ىنكرتت ال

 ه < هص - - ء عه -

 000 0] ةناعر رتسو نجع لك ىبارأ اهي تيب
 لالضلا فوخ نم موجنلا ىعارا لوقي [8]

0 

 رفاولا نا

 سلس ءدااهص د اء ةهص م اص ل اء وص م 5 5

 مالكلاب ٍلزانملا 1 ع هياسلاب لزانملا 0
- 

 (33) © تارسالب (0 (1), دم 1+ هدمت غم عمل قةسصط». ةءطما. تلام تصواخت

 تناك اذا تصواخت لاقيو روغت موجنلا تداك ليللا رخآ ىف اذه لاق

 قرعلا كك ضاوحلا امناو كلذ لك نيبسسي الف ميغ وا ةريغ ءامسلا ىف

 (33) قةساط»ر, 1١2 تللم-(' تكلم-1300811 512 كأعع (حصمصو ص ما517) غطع 7عدعع

 ه5 'قةطأل ط. ه1 'ةطعدم [اطجدلا, قص معسلتع اكلم. 12, ه. 1] ؟طتعا عدوك متغط غطع

 هه ع 20111 10105 :

 مينث الو ماَنَت ام رساوحح حار اَبَم ِهّيَلَع ٌتَماَق ْدَثَو

 (24) قةصاط»»., 0 رشو فس. ىعرا ليللا تيبا

 اما

 (1) ١0 لخب .

 (3) آل, 1(0), آ1ل* تسرد, ماعف ماع نم -(نهدقأ., طل“ 001) ةيِمل 0056. نم

 ماعف ماع---(00256. ةءا01. لزانملا ىيري هجم هلوقو ماع 2 ماع نم ديري

 عضوم اعملاو 7
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]<0. 76[ 

 م ربي نهص نق ل مص م < وده 2 68ه

 كا تالهو ايكئارع رآء 3 5 لكأ لقو 4

 انا اهتفجواو فجت ةبادلا تفجو لاقي 1 ريس نم برض فيجولا [©01]

 مانسلا ةكيرعلاو اهتمنسا اهكئارعو ىرخا ىلا قرختت ةديعب ضرا قرخلاو

 لثم تراص ىا ةمورجلا تللهو الهوس ناك اذا ةكيرعلا نيل لجر لاقي

 ماسجالا ةمورجلاو لودتلا نم ةلهالا
 1 [0] مورخلا

 هدرا ةمراتضلا 5 لكَت 5 0 ةزافم علقو و

 ةظياغلا ةقانلا 1 ةمرابضلا ةزافم قوق ةكلبم ىف امناو ةالفلا ةزافملا [0 1

 ريسلا نم برض ميسرلاو اهريس ىف مسرت ىتلا موسرلا
 1 101 مرايسلا

 و َََ ىلا رم َس 9 - ه- ه2 - اس ص هاهم م

 ميمأ ل اك كيهي لبخ ريغب : اسللا قت -

 بعتلاو ءايعالا نم مالكلا ىلع ردقي ال لجر ىنعي ناسللا لقتعم [0 ]
 غامدلا ما غلبت ةجشلا ىهو هسأر ما ىف ةمالا هتباصا ىذلا ميمالاو

 مظعلا تحت ةقيقر ةدلج [ىهو]

 و - را د 6 3 2 7 ع 3 ص - صدد س

 ىهو ةحرابلا 1ةليللا ىرك دارا هارك ىحراب [هيف] هلوخد دتشا غبت [01]
 مينو 2ىرخا ةليل ىرك ىنعي هلبق رخآو مونلا ىركلاو ةيضاملا ةليللا
 [0 ساعنلا ةدشل كلذو فيعض] توص

 ]0[  هتلقل ىركذ داراو * [0] نح لجر ىنعي هبلق نحاو

 (15) 0-00- رد ور
 (19) 0, 2, ©0* ةمرايصلا خساد“. هكدا. بوكرو ةزافم عطق ابكتارع لكا ىا

 ىيعت ىا ّلكتو ئرخا
 (20) اخ (لقع) لتا 486: له »ل11 28 كقمذق 4-1189( ريغل, ليمي فس“. ةعطمل.

 برطضيو ليمي ديمي...ناسللا لقتعم بر ئا
 (21) 1ر4 (حرب) زنا 2350, 0* هبلق نحاوآب, 1:*, 0 (1), 1 هلبق رخو '1[طنو
 عامود 15 طقتنل 6م نسععسمذدصعا ةصق طخ ءمدقعددعم ةطقف غطغ رمدقددعع 15 00اتطآ-

 عنا زد مدعمست نع خس ط7. هعمل. ىدراب هلاك ءىش ىدل ىعمصالا ل

 نم نوكي ىلقف ىدراب لاق امل هّنال لاقف ساعنلا وه ئدرابلاو هارك

 ىلا بوسنم هنا نيبيل ربسلا نم هنا ملعي ىّتح هارك لاقف بعتو ءايعا

 هيف هلوخد دتشا ذنخأم لك مونلا هيف نخأ غّلبت...نينالا مئينلاو مونلا
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 مير الو 00 0 لالب 500 كَ 2 أهب ٠

 لوحت هلوقو صوخشلا حابشالاو ءام اهب سيلو بارسلا نم ردغ ابب لوقي [01)]
 اهناكم نم حربت ام ىا ميرت امو] لاوحاب ابيلا ىتأت ىا ءاحلاب

 [© ابكرحي بارسلا نال حربت امو لوجت دارا ميجلاب لوجت ىور نمو

 موجه ةرجاه 0110 مط - ربو هيتفب تالق

 اهرح وس نم هردحي ىا قرعلا مجبي موجه لمعتسي ىا تالمعي 0(

0 

 ح ومس ةيماش 3 رجاحم ىمرن و9 انفراعم ع ثولن

 ركل لوقي هوجولا فراعملاو هسأر ىلع هتمامع لاقي ىطلا ثوللا [0]

 ىا مومس لامشلا لبق نم ىتأت حير ةيمآش نيعلا لوح ام رجحملاو
 ا

 اكو

11 1 27 1 3 00 7 3 0 5-2 

 0 اههوجو تح تالدرمش وص نم 2

 لا جهولاو لبالا ىنعي لاوط تالدرمش ريسلا ىف اهندحتسن ىا عفون [02]

 [2 ملؤملا] رديرشلا ميلالا

 6 هع هدم - يمهل 2

 ٠ فالسعالا اذإ  ماقل بري بئاصع ىف مثلت 0 0000
 1اهلب ىا ابجرض بناوجلا فاطعالاو دبزلا ماغللاو لبالا ىنعي ملت [© 2]

 1 [0) ابلبا قرعلا ميمحلاو ابليسو ةرعلا 1

 (13) 15اقاج ميش نمل ل لوجت -خسا“. ةعطم]. ام ميرت امو كرحت لوحت

 مالعاو ىوريو 3 ا لزحتن] رظنا ىا صخشلا هذه لحتسا لاقي حربت

 لوحت بارسلا نم نيعلا ىأر ىف اهناك لايح ىا لوحت

 (14) 1) ةنيقب, مومس ةيماش كدا“. هءارو]. [هوع ةءعمسع طعصتقأ. ه2 ن. 16] ىورو

 مييلا جو اههوجو دصي تالمعيبو ورمع وبا

 (15) مقعذقك (فرع) 1: 4-اآد ىهزتو 1, 1(0), آ* هيماشب-( (1) ثولت خد.

 ةينامي | ممأذ زم 0

 (16) آخ ( ملاز عزك 287 : 14 159-11 اهدودخ كا - 1[ ةسحسنال 114- 34030 54

 1آدرودص اجو 15 آن, (ن (1), آن *-1'هطقتل هقول" 1 94 مهر هدص نم عفريو

 اههوجو دصي تاالورمش فس“. 5ءادو1. اهدودخ ىوريو

 (17) آب آ*, 1(0) بئتاصع ىف اناك-1+* ماقن نم
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]860. 76[ 

 و ل مص 222 5 2 نباص يب و ا اا ار 52

 نويعب ءاسنلا نويع هبش ابينيع ةعسل انيع تيمسو شجولا رقب نيعلا [0]
 مامتلا كلذ متي ملو 1تبنلا نم عفترا ام ميمجلاو رقبلا

 1 [0] تيبلا

 كساس را 0 ىلحلا لس
 نم ىدقعنا ام ىقعلاو ظيلغ لادخ خملا تاذ لاوطلا ماظعلا بصقلا [©02]

 لمرلا نم ميرصلا لوقي لمرلا مظعم نم ةعطقنم لامر ميرصلاو لمرلا

 نقعتملا لمرلاب ءاسنلا راجعا دبش تقحلاب ءاشنلا رزا

 مرا اهلقاسع ىف 0-0 فاوعلا 07 7 كا د لإ

 دارا ءاحلاب ةرحاس ىور نمو بارسلا نم ةءولمم 1ىا ميجلاب ةرجاس [01)]

 ىلا ليخي بارسلا نال اهبارس نويع رحسي ةاموملا هذه نا
 مالعالا ىهو راغص لابج مورألا

 1 [0] ةوه

 | اه لا سادس ل ار ةمصض و و س

 0 0 تم كلهيو انا 0 ةالفلا ل توهمت ا"

 (9) ظلوؤ ص 12>-(0, آمر آ* هر و هراقععر 5عع الةوقأ

 (10) 2 نهرزإو فساد“ نهرزاو © نهورزاو
 (11) 2, آخ (مرا) »3+ 280: 14 :ءننت 154 نويعلا ةرحاسو-'هطونخ دغش ذنع 0
 ىماويلا, اهرساون ىف 1[دوصأقن 13335 (رحس) 1 978فسط, 0, 2

 ةرجاس -]1. ضقرت -ظ:] 1ة:151 143“ ةرهاس خس. ةءطمل. ورمع وبا ىكورو...

 ..ءامب سيلو ءاملا مث نا لجرلا ليخي بارسلا لوقي بارسلا ةرحاسو
 اهرشاوت ىف ورمع وبا ىورو
 (12) 1, 1(0), 1* تومي -1[هعصنت 133 تومي فص. ةءطو1. ةدش ماوالا

 ميسنلا كلبي لوقيف ببت ام لوا فيعض حيرلا نم سفنت ميسنلاو شطعلا
 حيرلا رسحت ىا اهبكانم ىف رسحتو ئوريو ضرالا ةعس نم اهبناوج ىف

 ميسنلا اهكلابم ىف ورمع وبا ىورو ةالغفلا هذه بكانم ىف
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 اك

 م ةص روان وص هام ا سمس و رم للام ها مص

 بدلا دهعلا كَل 1 لقو 1 كر اهدوهعو 2

 ارو ىا تفع ةلوقو ميدق عضوملا هذه ىف ابتيقل ماي ابب كدبع لوقي [0]
 رو نص س م وع هم م وم < ةهص هر ةمصم

 ” ملا ل رواج اذ ىلا اهب ةاماسلا عيبجلا ,ىسهي لقو 7

 عجم للحلاو 1 ىوحم ةدحاولا تايباللا ىواحملاو نوعمتجملا عدلا 0 10|

 فاضاف للحلا 2 'رداجتملا ىسمي دقو دارا هنولحي ىذلا عضوملا وهو ةلح

 هيبشتلا ىلع بصنف نسحلا هجولا لوقي امك للحلا بصن زوجيو

 هعفرف رواجتملا ىلع ميقملا درو ةفاضالاب رجلاو لوعفملاب

 "00522 د( نواحسلا

 ةرهاظ ةبقنلاو 0 انبه راجت 1 ىا ل لجر 0 ميركلا

 ىف ميدا 1هنول ناك لوقي] لصالا عضوملا اذه ريغ ىف راجنلاو نوللا

 [0 هترمح
 1 [0] هبوث

 و د 2 ممص تسال هي ا د اس مدح 2 222

 001 اهيرت  ىاوقلا بم جاعبلا لاشأو
 ىتلا ةيناغلا ليقو جاوزالا تاوذ ءاسنلا ىناوغلاو ةيشحولا رقبلا 1جاعنلا [0 2]

 ةنيزلا نع اهلامجب تنغتسا
 1 [0] ميعنلا

 (5) اره (افسز عاج 113: 14 2 9 ىفسي -فسات“, 0, 05, آس, آ* ىقبي سقو--

 الز” كل(, (* تام نقم قرد, معطم]. كب ىفسي دقو ورمع وبا كورو

 هب ىفسا سصقف هيلا ءاسا اذا لاقو ميرقلا ىبعلا_-آ., 1(0) دسك 1ب* مقفل

 رمموع 5 هع 0.

 (9) الر 1* ىشمي--(0 60 ىشمت, اوا]ن, ةردطت“., 0 (1) ىسمي خس“. آمر

 آ*, 1) ولوا-1آ. زواجتملا -- ثسان»ن. ةءطمآ٠. لاق 1ىوتحملا دارا ىواهملا

 ملتغم عمج وهو ميلاغم لبا برعلا لوقت لاق رمع نب ىسيع ىنثدحو

 1 قسط“. ىركسلا ءانلا ىقلاف

 (7) آب, آ*, 001) اهتدقعب--0,0* هتيقن كدت. ةءاد01. برضلاو ةقلخلا راجناو...

 راجنلا لاقيو هودنو هبرض نم ىا هراجن نم مه لاقي هيلع قلخ ىذلا

 خلا ةبقنلاو نوللا
 (8) ( اهيبري آن, آ1.* اهنيزت آس, (1(0) ناجبلا لاثماو
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 عمهام8ق ست "ه - وب ن رييبودعد - َ َى

 ميبامالا نرش رسعرج تقسلاو دي فيلما اس يل
 ةدحاولا رمحلا ةعامج ميماضالاو قرتفت ضفرت فبلتي دتاصاا تاب لوقي [08]

 ةمامضا

 لح

 5 الا اع | م ساس 0 صحاح 7

 || كضاَتِص ل يه 1 2 ةرداحلا

 و + - ةهسص 9 ل 2 هام اس

 ترا ىلحلا را ىرق تح امك ابرد

 لاحلا ىلع هيصنو ردصملا دارا ءارلا حتفي هاور نمو ىراجلا برسلا [02]
 تقلخا دق ىتلا ةبرقلا ىنعي قلخلاو ىيدجلاب ةيرفملا ةبرقلا ىرفلاو
 قورخلا 2موزبلاو ةقلخ ابل ١ لاقي الو ركذزلل لاقي امك ىثنالل] 1لاقيو

 0 قرخنتا اذا ءاقسلا ؛مزبنا لاقيو ةمزه دحاولا

 : [0] قلخ شلل 3 [0]موربلا 23 [0] مره 24 [0] مرينا
 ل مص م ن

 م لاجأر بيزن ا ءابظلا رفع اهب م

 ىبظلا بزن لاقي ءابظلا توص بيزنلاو ةرمحلا ىلا ن نيناولأ برضت رفع [02]

 نيمطالمو لجا دحاولا ءابظلاو رقبلا نم عيطاقا لاكلو ايلزَتَر (كْزَن

 رقبلا دودخ ىنعي دوس ميش نهدودخ ىنعي

0 

1 

 رفاولا

5 

 و وو ةدح

 موزيلا

 و وع ب هه

 ءويعلا 6
 ضرالا هذه ىف رقبلاو نيعلا اذه ناك لوعي بكااوكلاب رقبلاو ءايظلا هبش [6 هزل

 [2 نبضايب ةدش نم ءامسلا ىف بكاوك

 0, ], كس. فبلي تابو اذ (ممضز + 251 1ث 211 325-لا, الآ

 ماقو فس. ةهءل01. فبلي لظو ىوريو

617 

 6 ىح رادفط ملاذ 70: (8ءاصتغ)

 0, 0+ موره-1(0) هب آن هل اهي فس: اًيرط_-ه. آنخ (مزه) 3 9ر.ج.

 1:* ءارفع
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]20. 75[ 

 ىلإ 1 2 هاءودح ماض 02 03 و" 2

 ىلا بهذ هبذجي بقعلا نم نتم سوقلا نتم نم دك ىا دوؤي [0 ]

 اطقلا موقلحب رتولا هبش سوقلا نم بذجي هنال رتولا

 م هس ص و ع

 ميلست نالج ىخأ تابشان نم 5 مججف عزت ىف ىمرلا اوبف «

 مابهسلا تابشانلاو [ابلإ ردق ىا ابل را سوقلا عزتلاو هأيه ىمرلا 0 [0 ط]

 11 0 ا عار مت ه1 هه هنا 6 يبا م ب ةهص د د ةدصر

 ةيشحولا ريمحلا بقحلاو ةبراه تبهذ تعاصنا [01]

 (81) مةسط# ةءادو٠. لوقي نا هل ىغبني ناك موقلح ىف بصي مل ئعمصالا لاق

 ردو ةاطقلا موقلح نال ةاطقلا م 5هءطم]. اذه اهبنتم نم ذوؤي

 بقعلا نم نتم سوقلا نتم نم جوعي دوُؤوي ىعمصالا هفرعي ال تيبلا

 نمو سوقلا نتم بذجي هنا ديري رتولا ىلا بهذ هبذجيو رتولا ىوبيو
 اهقلعم سوقلا طاينو هبذجت سوقلا لعج ءاتلاب هبذجت لاق -1231 (1) ةءادمأ.

 موقلح رتولا ْناح ىا سوقلا نتم جوعي ىا دوُؤَيو اهقلعم سوقلا طاين
 هبذجيو ادوا رتولا اهدا اهبيف عزن اذاف مزك ريغ ىف اهنتم نم دوؤي ةاطق

 'اهيلعو سوق هذه سديعس وبا اطق موقلح اهطاين ىف هناكو اهنتم تغلب اذا

 اطقلا موقلحب همبسب ابيلع ىمر اذا ىه هبذجتو بلص رتو نم نتم
 ىدمري نا دارا اذا عزانلا هفطعي دوؤيو هماكحاو هتاوتسا يذ

 (82) ©, )م ءونق خس أ. نالِج ىئي فسا“. ةءطو1. ىنب تاشيار نم ىوريو

 ددش ىا ًاوب نالج
 (83) آخ (عححشت) 11 454 : 14 11 337 اهرئارضاث1 (؟ةحدط. 1 7 عصقت مل فخلا

 اهرئارج--آ.خ (ررص) 71 121: "8 ز11 331 81 هددط. 1 346-آخ (عصق) < 1

 16 (عصق) 469: 101 ©هحط. 1 615-لكةسنل 319 بقحلا تحارف--1)1 “171. ذأ

 464 آمصع1.810.8-1673 32 713198 خص“ ةءادو1. هترصو هتراص عصق لاقي

 لاقف هبرلكتي امريغ ىف جاجعلا هلعجو ىوري ىتح برش اذا هشطع لتق ىا

 [همصكعمععل حرص نم 57, 58, 815. خطا. م. 23] 99 رارصلا عصق ام اذا ىتح أ

 ىلع ةلعف ىلع ىهو ةرصلا عمج 18 اهرئارص عصقت مل 8 ةمرلا وذ لاقو
 لئالجو رمتلا ةلج اولاق لئاعف ىلع عمجت ىق فعاضملا نم ةلعفو لئاعف
 نيب ىه ىا ميه الو ىر الف...ةمرلا ىذ لوقل ىغبني ناك رارصو ةرصو
 شاطع الو ءاور ال كلذ



]250. 75[ 
 07 هم هّد ص هم دعو وهم - 0-0

 مومح ءالفحالا ل ا 0 اهدرو ونذت نيح هناك

 [8 همبس ًأطخي نا ةفيخ] مومحم هناك ضقني ىمارلا لوقي [0]

 رو »ومدح - سا أ عا

 نا ا ناك وأ رك نم ارك سجوت اذإ م

 ماسربلاو هنم] عمست سجوت ماسربلا موملاو 1ةدعر ضرا اهرفاوح اهكبانس [02]
 [1) ءاضعالا داسف وهو لبخلا

 1 [12] هيعر

 0 ديصأأب عباط م امك ءاملاب , تطاتخا اذإ ىتح آ

 ميوقتو 1 :أ ديك هك ا . لامشلا نق

 اهبحاص نا ديري سوقلا ىنعي 1ةمعطم ىسقلا هنم لمعي رجش نايرشلا [0 1]

 طسولا ةميظع ءادبكو قوزرم وه ىا ديصلا معطي

 1 [0] ةعمطم

 (27) 1ةهاقط 38“: 1هاقلب ((نهتننم) 131 وندي - 201 (1) هءطوأ٠. ةيشخ نم ىوريو

 ائيش بصي مل اذا لجرلا قفخا لاقي قافخالا
 (78) ]1؟ةنو 1 104-15 (ضرا) + 4ر لش دتتن 381 191 هد. 1 14-518 (ىسجو)
 تا 140: اخ دع 266 81 ©ةسط. 1 181-451 ©ةهدتط. (مومز) 1 332: طخ ع1

 49, "فخ ذع 70 1ةا1ذلج 38"-1اذلطج (0ون:0) 131-هد1:1 005. 25 نم اركذ

 لهل, )م اًعزف شحوت فس“. نم اعرق _ختدط». ةءاده1. ىوريو عقولا عرقلا

 ضرالا تلزازو سابع نبا لاق هريغ وا ديز نب دامح انربخاو لاق...ازكر

 ضرا ىب ما ضرالا تلزلزأ-1:141 فوطعم ضرا بحاص ناك وأ هلوقو

 بحاص ناك وا مومحم اهدرو وندي نيح هناك ريدقتلاو هناك ربخ ىلع

 ناك نوكي عفرلاب ضرا بحاص ناك وا تيور اذاو موملا هب وا ضرا
 ماسرب هيمسي ةماعلاو ماسلجلاو ماسلبلا موملا نسح ديج وهو ةاغلم
 (79) 811 طدعصغمد5 ءدلتتع همهسال ىوها تعرش اذا فثسا»» ىوها_عءاطمإ.

 ىوها تعرش اذا ىّتح ىوريو
 (80) طخ (ىرش) عادلا 160 اهذوع 7-0 ]رخ (طحش) 1ع 201 [35 ةءهعاز] : انش 7" 6

 اهدوع ىف اذ (معطز م 260 : '"خ ىزتت 3719 [ده ة6عا]-5310-15. 12 فطع

 ميرقتو - كخسدا»., آب, آ* اهدوع 0 اهفوطع ىف لي, 881 (1), 0, 5*0, 2*,

 طم. ةمعطم خد. ةءطو]1. ابضعب فطع ىا اهبفطع ىف ءاروز ىوريو

 اهضعب ىنحو اهضعب موقو

 -3 06 تا



]250. 75[ 
 هدو سا < يت ماد -

 000 السلا قحال اهل نم اهجيهو اهالوا برس ال لح <
 رماغ ى] نيلفصلا ىحال اهالؤا قيرط [نداآل ,ىلخ] .ىا اهالوا_ برس [0 ]

 نيترصاخلا

 ب ةمدح“ و 200 سة م نر أ ه-

 عوطخحتم كلا جرح 0 أتلصنم ماكألا اهب شي هر نع

 اهرفاوحب [حرجت] ةراجحلا نم مصلا لوقي ايضام اتلصنم ولعي 1جشي [0 2]

 طحت ةوكرلا ةراجحلا 2ناذكلاو
 1 [0] جسي [12] حسي 2 [0] مادكلا

 < ء وص مسد عءوع ه مّ وء مو هم < ءوص

 ا اعلا لع ةنالإا 3 تتيب ىتح لبللا لان “و

 ءاشالاو اليل ءاملا ثتا تيب رجشلا للخ نيب ىرجي ىذلا ءاملا للغلا [08]
 عدافضلا ميجالعلاو راغصلا لخنلا

 0 ا ما ل 7

 000 ال نب تنس برجي لاك ع ءار يجن دقو
 قذاح ىمرلاب فورعم ةزنع ىنب نم نالج [07]

 00 00 يو (ل الخ كلل 1:5, 2, 211 هجو ابلدانف (برس) 1447 : 14 195

 121 © ةدتأ. 1 62 ةقذم ز 4-2829 (مه) ع1 107: 14 ذع 1101.4 (لقص)
 دلتا 404 : "اخ 711 11-404 ©ةحدط. ( مرمهز) 11 3458 ةصصفلعط. ل150. 190-11

 ©ةلث ذن 947, 316 فهسط». هءطم]. ىل.كبرَس هدنا ال مبلوقو ورمع وبا لاقو

 ه8 هَدْنَي مل هبرس ىدرو ّقَداول 8 جاجعلا لاق لبالا برسلاو كبجو درا ال
 [1طع ؟ةعع زم ا1ختامتو ر ال19. م. 166 نه. 31 هضوه ىدرو] فكيو رجزي مل ىا

 4) 8231, آب نادكلا

 قاطسنا فسدتغاندل. 56: آر (مجلع) >8 316 14 :ةنن 408 ميجالعلا هيف ترجر 5
 حبصلا ىلجنا, تنيب 211 ابيف ترج فدا. رميجالعلا هاشغت 1, *ب

 اذذلا تع ءاشالا طسو, هيف را 01, 0 04 تيب 21 (1 ) ةعطما.

 اللغ رمحلا تاَيّبلا نم تعيب نكت ليللا كمكلا ام 0

 (26) 0 انلئامش_-ةددا»“. ءايبت كسا“. ةءدوا٠. ملاعتم مولعم ةزنع نم 0

 هورهشو سانلا هفرع ىق فورعم
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 هاا ص كا سس 0 ا سا وه

 وهو جانجنلا هنمو اهلجعاو] اهدّدر ىا :ابجنجنو ًأجلم ىا الغو دجيرمل [0 ]
 [2 ىمارلا لعف ىمرلاو] شاطع ؛ميبلاو ءاملا ةدرو ”ابعنمو [1 لاجعتسالا

 0[1] اببجحي [0] اهحنجي 2 0[2] هانعمو 253 [0] تدرو
 4 [0] ىهو

 موج“ يمورلا راوم نم هناك انك طا للص نا ا
 1ضورلا رارسو رامحلا ىنعي ظيلغلا بأجلا اضعب اهضعب مداكت ىلاغت [0]

 )١![ مجحيو مجح لاقيو ميجحلا نم] ىعري ال موج.>م ”2هدايج

 1 [1)] ضرالا 2 [1)] ةرابح

 م7 7 م 0 و 0 تلا ه- شا

 ميبعت تارا نيتدج ىدذ همدأوق رضخ نم 0 اذأ ىتح ن0

 2نيتقيرط ىذ ىا 1نيتدج ىذ ليللا ىنعي هلئاوأ دوس ىا همداوق رضخ [07]

 ةرصبلاب وهو] ةريغ ها ةرييغت د رظنلا هعنمي فرطلا فكي هداوس نم

 [1) ةغللاو

 1 [0] نيتبذج 2 [0] نيفرط 0[3] ميمعت ]0[4  ميمع

 5 [2] رضلاب

 (70) آن (جن) ذنن 198 [طتك] ر 124 11 105 الغو اخ (لأو) تح 241 ل4 هنن 0

 الاوج]امصع 2/64 ؛ةلقش ظنم. ها 0طسغشفس 152: آم آل“, 0 (1): ةطدتأ

 22608: ظدسقمو 1 96 : ]4 (لعو) متع 258 لئه ؟ذت1 157 : 81 ©دددط. 11 0

 العوس 771 ©ةدنط. ( جفجن) 1 165, 0*, 2, 0, 81 درك م
 10-0 يخي ل نش قرا

 (71) 821 (1), كسط#, آل4 (الف) 22 ضرالا رارس نع هناك : 04 ح 284 هناك

 ضورلا ىهانت نع--101 0415 1065 ضورلا ىهانتب هناك 5 لاقت ْتََِلَط

 امكطسُم بوجلا كسلا ف (شلطسم نوجلا نعش 1 1 1
 0 ىباحلا فساد. ةءادوا. وهو موجنم ىوريو ...برقلل روعه انيزح ىا ايئتكم

 عوفمملا--1821 (1) هادا. هيلع ىذلا موجحملاو اهمركاو اهطسو ضرالا رارس

 نم هب امل فلتعي ال هنا ىنعملاو لمجلا مف هب دشي ءىش وهو ماجح

 فلعلل هسار عضي ال ضرالا نع موجحم هناك شطعلا

 (22) 282021 (1) مييغت 811 ميلغت (طادا 12 ع1055 مييعت)ر ( نيتبذج-(ل, 1) رضهر

 مرييمعب

 ناز 6 61 45 21



8 75[ 
 ه اص مم ن م و ةرص

 00001 زا] ارث ةجوه . ةينامي , فايس نوملاب هير
 ناحو دربلا ىلجنا اذا لوقي ةراح حير فايبملاو بارتلا قيقد روملا [0 1]

 ميرجت ًالكلا بطرلاو ءاملا 1ليزي رحلا تقو وهو حايرلا بويه تقو

 بطرلا نم ىقب ام حيرلا هذه تفك لوقي ليمكت ىا

 ١ [0] ديري

 59 59 الا ل ثعشالاب ةرهاظ لك ىف انج دم للف ام

 ام ةرهاظلاو حايرلا ىنعي تعرسا ىا تفجو نم رامحلا لظ ام لوقي [0 1

 ترج ىإ ثعشالاب حيرلا تفجو ءاملا دوروب مومبم ضرالا نم عفترا

 ع عا ناك ع 6 ها دب ص موصل ه تا اص سا رب مخلل دو معوص 0

 ١" ثا سناو فصلاب اهبئاؤذ ىميبلا نم تلاعت امم 0000000
 حتفني نا لبق رهزلا مامكا ميماكالاو تقشن ةشنا تجرضنا تعفترا تلاعت [02]

 ةمامك ةدحاولا

 (67) آد ءايهبم 123101 فايهبم-( قايبم -_ قرصا: ةءاتمأ.

 18 :ابمارج اًبتود رصحي 18 ديبل لاق لخنلا مارج مارجلاو
[66 .81611 | 

 (68) آ.4 (ثعش) 1 46604 1699 تفجوا فم -1ك1دنت. 1ع 50 (مصمد.) ر 101 سنع
 140:, 1445 145“ لاز ام , ةرجاه ساد“ تفجوا فساد“. هدام. نم لاق

 ناك“ ..مومبم وهو لا لاز ام نوكي ال أطخا ىقف تفجو ذم لاز“ ام ىور

 هناك ىقسف ابيع راسا لاق امك اذه اذه لوقي نا نسحي مل ىعوموصالا

 ةمرلا وذ ءاجو ىنعملا نسدف اببخ تبخف ىمببلا تفجو لوقي نا ىغبني
 جيبق انهاه الا . .. ىميبلا افس درولا ثعشالاو . . . فدمعض هجو وهو صيوعلاب

 383131 (1) ةعا!م]. لاز ام لوقي رمحالا ىنعي درولا افسلا وهو ثعشالاب

 ءاملا دورو ىلا جاتحي اها تبنلا اذبب ملا ترم نم امومبم رامحلا

 الا شذ اهل نتا 4 (ةثعشز : 9

 69) 1. 310. نتن 335: طخ ( 5ذ) 111 1355 : "لة 11 05 تلاعت اذ ١ ع+ 401:

 13 151 امل 131 6هننط. ( مركز زن 331 هنع131 هنت. (جرض) 1 156, آب, 1و
0 

 آر*, 1. 810. [د21512] بلصلاب اهيتاوؤذ-1.4 (الغ) تع 300: 1. 510. دعتتت 5

 سم عأس] ىلاغت 1.4 دنع 350 هبئاوؤخهسا». هةءطدا: ىا تلاعت امم ىوريو

 ؛..تراطو _تقشنا ىا تجرضناو...ظلغت

54 
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 حومحيي ليبللا ضرع لثم سلحتسم لضخ هأ داترم لكباك 03 داس

 تبنلا ىنعي معان بطر لضخ رامحلا هداتري داترم لك ىنعي داترم لك [08]

 ليللاب ههبشو ليللا ضرع سلحلاو سلحلا لثم مكارتلا ريثك سلحتسم

 دوسالا مومحيلاو ةيحانلا ضرعلاو هتفاثكو هترخ

َّ 5 - 
 و 0 - هع 200-- - و- هي حمس مده دص َمََع

 ف“ لكروت داذإ ةعتأو ريمهشلاو ىدتلا ناك 8 بع

 هناصغا هنانقاو ىدنلا ىنعي عملو قرب دقوت ةعغترم 1ةعتام ريثك فحو [0 هل

 موت ىدنلا نأك دارا ةردلاك ةضف نم لمعت ىهو ةموت عمج ءموتلاو
 نسوا عافترا تقو

 10| ةعبام ١2 0] موُدلا

 دّد ص نه عوضص را ه م و رب نيا و «ن م 7” 65 نت سرمد

 ميماهللا تارهفكملا هداح لم هعزفت 6 دنع تح 5

 باحسلا تاربفكملاو هعؤفي اًدحا ىري ال هدحو وه لوقي ترصبا تَسا [ 4 21

 رطملا ةريثك ةريزغلا ةباحسلا ىهو مومبل عمج ميمابللاو ةمكارتم

 مومدم نينتمل قلذ ىوللا ضرع زوبع وه رع دنع اورلا ىجنا ىتح

 لمرلا نم ىوللاو اريسي هاري 2هودعي هيلع نوبي ىا ىوللا ضرع ةرقتحم [02]

 نارفعزلاب همد لاقيو ةمحشلاو نمسلاب ىلطم مومدم سلما قلز هعطقنم
 هتيلط اذا مومدم وهو امد همدي

 1 [0] رفتحم 2 [0 2] هدعب ىلع 3 [0 2] محللا

 (63) ظل ةعددحت الغ عد لقط. 8.

 (64) 1. 81:0. 195 لخ ( موت) د 341 : اذ اا 214 !خ (فهحو) 1 264-

 821, 0, 2 ةعنام 0, 0* هجو-78121 (1) ةءطو1. ىف ىا ةعتام سمشلاو
 ىحضلا تقو خد. ةهءا201. تبنلا اذه نا ىنعي مومحيلا تعن نم فحو

 رعشلا كلذكو لثجو فحو تبن لاقي ةفتلم ةريثك هلوصا
 (65) 1+ اًنيع هنع تسناق ]1 هداج نق 0 (1) تسنا ءام [51ه].

 (66) 0, 2, آب ( مد) + 97: ن4 دءنتت 3294 رفتحم ]م 831, 811 (1), 121 ©ةانط

 ( رمد) 11285 رقتحم -1:* ويلا ىلجنا, مومقم 1 85:4. 0 رغتحمب ُقَلزَأ

 11111 6523 فس. هءط01. نوبي اطاشن هودعي ىا ىوللا ضرع رعغعتحم

 ضرع ىوريو قلط ىف هعطقي ىا هيلع
25255 
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 م دع ةهضص نام وص

 1يارسلا هتقلت ا اذإ وفطي 0 فذقلا نيا دعم 7 2

 فذقلا بكوك هب ديري فذزقلا بابش همكاوقو هيدخ ىف داوس ةعفس [01]

 ميثارجلاو عيفتري وفطي ضام هتعرس ىف مجرلا بكوكب هببش مجري ىذلا

 موثرج دحاولا رجشلا لوصا

 هامان موص ل ل مدس صا ري نا 2 ب ه وص راس 6 52 ١

 0 هيتيل اك لل | ةدئاسن تسأل نطبلا فطخم وأ ":
 اهدحاو 1صتاجن هتريغ هتحال رامحلا ىنعي رماض وه نطبلا فطخم [01]

 مودكم لبجلا سأر ةتقلاو اهب اهببش لمحت مل ىتلا 2ناتالا ىهو صوحن

 [2 هيذخف هيتيلو] ريمحلا هتضع ضوضعم
 0[1] ضئاجن 22 [0] ثانالا

 4 وم هه ه سلس ريس سا ع

 موشيحخا دال ورد نم 5 أاهرتسي رمق لم 0 11

 هتورذو ظيلغ عحضوم نامصلاو ضيب اهمتاوق ىذنعي ةططخم قئاس ىداح [0 ط]

 ابجلا فنا موشيخلاو هالعا

 ما ةهض د ا اد ناجع ا 6 تا

 1 امال هن دنع كار نيوق ىلا فاذقلا 0 ٍآ عيبرلا داح 1

 ةميرصلاو عضوملا هل الخ سانلا تاعامج ميراصالاو رطم داج رامحلل هل [0 آ0]

 ةعيطقلا

 (59) ثعا. حت 1-13. دك. 339-ةخلوحسد 8هعنص 22 (قسطتع ةءعان) خس“.

 ةعاد01. هودع ىف ضام درجنم دمتعم ىا تلصنم

 (60) 14 (فطخ) 1-5191, 1.* موركم-18131 ةءادوا. عضوم ناتققلاو...
 انك ل11 تفسر 50-09-27 1, 2, 1* اهريسي 0 اهرتسي لد ابب رسي د 215 ابلبسي

 - (0* ةطخطخم--1:* قيصلاب -- 411 اهريسي خس“. ةعاطم]1. ىداح 00

 (692) 1 ةوقك 11 1-5855 43, 19/ ترسحناو "4 (فزق) 71 211.4 (مرص) >؟

 29331: 'ةخ 7111 366-ل1ب ىلاو ادقلا ضور 1121 (1) ةءادو٠. لحفلا اذهل ىا هل...

 ضرالا نمرفقلا وقلاو رطملا دوجب هباصا ىنعي عضوم وهو فاذقلا ضور
 00 (كذلاو مارضالا هةعمجو سانلا نم ةعابج مرضلاو تلام ىا تلدعناو
 ةناين ردكفا ضورلا اذبب راطمالا ترثكا ىتعملاو عمجلا عمج سان
 هءاددل. رامحلا نع هنع تلام تلرعنا ميمت ىنب ىش ىف عيضوم نيوكو

 بشعلا هل الخ لوقي الامشو انيمي هنع تبهذ
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 ميداغشلا مولا ماه تفحرتساو ايش 1-1 برقلا عقفق ذإ د"
 برق لاقيو ودغلا نم هغلبتل كليل ىف ءاملا ىلا ريسلا برقلاو كرح عقعق [0 00

 مييلاو عيرس املك ىهو عاقعقو ةذاحذحو 1تاحتحو صاحصحو صايصب

 تكرح ىا ابماه تفجرتسا ناسحلا لاوطلا ةميماغشلاو شاطعلاو ىشطعلا

 ريسلا ىف اهسوؤر

 1 [0] تاحشثح *[0] داحدح ١ 0[3] ميماشغلا

 اهايناج ىا 1اهافطعو هتقان ىنعي ةليوط ةلدرمش لبالا ىنعي نحبصي [02]

 ةعفسلاو روثلا ىنعي نيدخلا عفسا ابناكف اهبناجب ةيشع لبالا ريست لوقي

 ةداوسلا نم طقن ةهيلجر ىف طوطخم موشوم هيدخ ىف داوس

 1 [0] افصعو 2 [0] همتئاوق ىف مرسوم
 3 [51 آد داعسلا نم طفل هملر ىف ططح هموسوم

 ةه ءدودح م,” اهو م هو ل ا م - وص

 جرحلا اهقانعا ىف ةجرحم ليقو اًبالك ةجرحملاب ىنعي ةروثلا وهو جرح
 روعذم موبشم عزف عزفتسم ضقوتسم عدولا وهو

 10 0 رسل

 (56) آخ (مغش) ؟ 216: فخ ءلتت 358--“ ان ملم 1 222- آخ (فجرز) 1: 12: 4

 114 اًبّيحْلَأ عاقعقلا برقلا كرح اذا: ”هدتدس6 صايصيلا برقلا عقعق ذا

 اهيحلا صايصبلا
 (52) 1ص 0, (0* طع معمم ما مرسع هن. 49 15 طصه0ع دج ه2 ةاطغع 10ع» ه2 ةطغع 60

 ععورمدع ه2 ةطع قعد طعصسصتمغعاد ةمععغاحع» متغاح ةطغع ةععمص0 طعصستمتعا هه 15

 ةادصعك 1ص ذاع 6ءعا. 15 15 ده طمعاتع ؟دتقسأا 018 ةطع عوق هه متنا عد ةص طع

 نرمردع» اصغر اطاتق 15 ةعمتس (ة2 (ن, 0*) «ةجعهتعل دص انطق 719.

 (58) آخ (ميش) >؟ 2921: 'خ 111 361: آخ (ضفو) 1 119 'ق + 98 تاينح

 1. 510. 11 4-24(, 12 تانب الا ©ةدتنط. ( مهش) 11 303ةآ-اطضشرب قسطا“. 220

 1. 50. م0 ترصق سانا. 5هءادم1. ...رفقلا نكست 6 ىه ىا رفقلا تانب

 ءاعماو [ىعم] اعم لاقي اعملا ىواط ىوريو
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 0000 ]اع لال ءانجو . ةيجات. ةاقرخ نم كنيثدت له ها
 ضرالا نيجو نم ذوخأم ةيوق ةبلص ءانجو ليقو تانجولا ةميظع ءانجو [07]

 00 تررتلاو 2 طع ةيخ 2 ةوكلع فشكتا باجاتا ابنم بلص ام وهو

 7 816 2 سوم م ه ع ا لل لا

 الط لا هاه نب اهزاثحأ تقحل دقو اهيذاح دالجا نأك
 مايبلاو ترمض تقحل هتردتسا .اذا ريعبلا لنذف نم كلبقتسا ام دالجالا [© 1)]

 اذا رثبلا طا لاقي [1) ءولمم] مومطم كسامتي ال لاهني ىذلا لمرلا نم
 بارت اهألم

 رب هن سن مه دام ن مح 6م لس سل هل نا 2

 ا اد ناسا اهثتحاو ترمص دقو ب اهني امك 0

 عمجلاو ريدغلا ىهو ةاضالا ىف ميمب اهنيع هيث (ضالا ضعي ىف ميم (بنيع [01]

 بتكملا ىف نايبصلا عم رضح هنكلو ابتاك ةمرلا وذ نكي ملو ءاضا

 ىوريو هقانلا نيع ابب هبشف ميم اولاقف هذه ام لاقف ةبوتكم اميم : ىأرف

 [2 ريسلا] [0ريسلا ىف] اهمض

 مر رم وص ا هم ةصض - 2-2-3 سةدم و وان. 6-0 نهم ماو

 اللا اهاشغت 0 5 تدل يحل ىدصلا فجري جاع

 نم لوقي لحرلا هنم لمعي رجش ايلا زتبي فجرتسي ريسلا ةدش قدا [م طز

 ا ا < ن وص

 0000 ا تلا ةيقعا اهي ىلطنلا ريس لاب ةيريم ه١
 مامز ىفبت سمخلا رون اذا لوقت مومزم ابن ئطملا ريس نينس عست اهلزاب [0)]

 لبالا ىقبت نا] سمخلاو ابتوقو اهطاشن لضفل لبالا مدقتت ىا لبالا
 ةالفلا ةاموملاو [2 سماخلا مويلا ىف درت مث مايا ةعبرا

 انزل 0 كيش له وانان نيندت 131 (1) هءانما. هّلك ليللا ىرست اهنا ىنعملا
 57217 101 ليللا انَع ىشني ىتح ريشت لوقي ليللا باجتي

 (59) 2811, آب, آب*, 0 (1) زلج امتاك- 0, 2 دالجا ناك

 ند 6 2 ناكك م ( ف 2 43  ةنفادع 11 انكضور اناكد ل, 2 امتحاو

 ريسلا-]) 6 اهنيعس( ]د مةمصفرتموم ةطلق ؟ةددع ام ةما1مرع نب 56-1331 (1)

 5ءادو1. ميم اهيناك ءاملا ابنيع لايخ ىلا رظانلا رظنو ءاملا تدروا اذا ىذعي

 ةبوتكم
 (55) ىذه ( مز) 1 207 ةشيع--3101"1 9.
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 هاد تح 3 6 حا < سا مص قرع تف ه7 ِ

 يكرم للا ع د كي لعزل دن كلا قفاحخو ا:

 قفاخو ىوريو ةملظلا مكارتم موكرملاو هطسو ليللا زوجو مامزلاب ةقانلا
 هءاضمإ ىف لول فشلا لثم كارلا

 مم مّن روش هم ايت يي اءو ص ها مم هم < نه و َصََد ع

 مومام ليللا قرممأ ام اذإ كرخ ةمهأم 0 ىخرش نيب هناك ام

 بهذ ليالا قرح ةرماض ةقان ةمهاتس هرخؤمو 2 هايناح لحرلا ىخرش [0 آم

 ىهو 2 غامدلا م 7 حرجي برض هما ىا مومأم رجفغلا اندو ههملظ 1هماع

 ساعنلا 0 نم مو هناك هتدلج

 1 [1)] هماع [0] هملع 5 [0] غامدلا ما جرخت ريرص ىا هب

 م6 6 هاعودص ىدمهد دو دءوص هد

 0 ةانشر م هع هَقْلا هب نهود 7

 *جوه اك ناك ردشلا ف ة1اسإز تكرح ءاجوشو ةعيرسلا ةقالا ةيجات 4

 مونلا وهو نسولا نم نانسو

 1 [0] اهلسر تكرت 31[] جوع

 مرد ةدح سس ملال ىو هيت مصر ةمعاو ص لس دس سام رع 0

 ميهايعلا تاناعشعشلاو نيرعلا وذ اهبرقي نا الإ افرح تا
 ٍْخ

 لعفلا ىدعي تابيه دعب ام عفتريذ ءاقرخ ترعب ىا ءاقرخ تابيه |( ]

 لبالا ىنعي لاوطلا تاناعشعشلاو

 (42) "لذ (ىفخ) 2 5535-خ (عوز) عاب :ركلتق < ت1 طاللل الك 1 + را

 فوسلا لثم -اددع 1148 5ط طق“. 1 9 عدو 8510. 711 152 ع31 104

 فماهط. 32 1-طشس. كتمطعتس ل15 طر, 11, 0, معها. للم. 103, م. 545 ملنط 5

 هيلع لدي وهو ةمرلا ىذ تيبو هتمرو هتعز لاقي
 (45) اذ (عرش) 111 50فعذك (قر) 107 ساككاب 0 (1), ]* ةمهاس

 (49) ]ط ىمري اخ (مسز حم 196: كف 111 400-348, 0* ةصغنم 016غ هلع نطق هن

 وععرسوع (م ؟دسقست 02 52) ؟طتعاط 111 -طع عتجعس ص غطقغ ماهعع

 (50) آه (عش) ع 48: "4 + 14-399 (مبع) + 395: 4 ( ربيع) ؟ذتت 4135-5

 حط (ععش) 1601 ميهايغلا ع 1215. 17+ 4, الث 15 م-0عممنعدلا» ةاطغع هدصمع

 عورووهو 7811 هءادم1. شرعلا وذ اببرقي نا الا اهدعبا ام لوقي ءاقرخ تابيهر

 هسل 18211 (1) هءادم1. ىلاعت هللا اهبرقي نا الا اهرعبا ام لوقي
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 ل 8 26 2 أ و َمَد - داءورص م 5 + ةرش 6512-7 هذه 2

 0 راتو الا 0 هناك ادي |رقلا نوجلا قرالا 4 حضي 27

 ضيبالاو دوسالا نوجلاو دوس طقن هربظ ىف بدنجلا ىنعي شقرالا [07]

 لجن هنأك ءانغلاب توصلا عفر ديرغتلاو توصم ىا درغ ربظلا ارقلاو اًعيمج

 راتوالا لجز روبنط هناك دارا راتوالا

 24 هه هوص ربمو

 ا لا تانل نع حل ىف لو رد اطلا نع

 روبنطلا توص ىذعي هتوص ناركس لومث هعفريو هنسحتسي هتوص ىهزي [0 ]

 ا اهل ىريح سمشلاو هن < اصلا ضمر ا

 ةراجحلا ىلع سمشلا رح ضمرلاو هبكر ىا ضمرلا ىرورعا دق ايرورعم [© 2]
 ميودت هلجرب هبرضي هضكري راغصلا ىصحلا ضارضرلاو لدهرلا ىلعو

 فوقو

 مينرت هيدرب نم 5216 اذا 0 ا هيَلجَر ناك ©

 هتوص مينرت هيحانج

 (48) 1. 810. 118 اًورغ,ر شقرالا هبي اًووعسآن, 1(0), 1* اًورغفطاناا 'ةلق

 85 اًورَغ اًرَقلا
 (44) 1. 810. ءتتت 1-13 (0 (1), آ1]* تاغل نع _مفطد” '(قلذ 854545 (نحل) زت

 232 تاغل نع

 (45) الش (مود) + 1056 14 متتن 14-396 (ازن) + 14-199 (ضمر) + 36

 (ضكر) + 1-385آ:4 (اوج) ىذا 170: 14 > 79 وجلا ىفخاندنا 'فلغ 5

 ضمر, وجلا ىف 4545 (ضكر) 1 940: (مود) 1 188 هدو 936-191 84

 1-1539. ندهن. 5051 هسحلطخصت ظكممذألا 155 [صقسواس |[ 1101 اريح( ارح

 7 امه ىذا 1531 م. 11هوةسفأا 4

 (46) دف (متر) + 148 هن هنت 14-319 (بوج) 1937: 14 1: 194:4
 (بدج) 1 950: 4 4-1176 (ؤرب) 1: 54: 14 11 14-301 (فطق)
 194: 14 51 994--104 (لجع) زن #6. ةصسو 00-184 فطعم خان 4

 8و مرسدس ههطقم
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 ربوودحم

 0 لالاب عقئاط اور ا 10 قهفنم ل سو

 وهو ورقلا ةليوط ءاورق ابل ملع ال ةالق 1ةسماط عسنم قتفنم قبفنم [072]

 عملي لوقي ابيلع رادتساو بناج للك نم اهب ةقاط ام ءابقتاطو ربظلا
 [2 اهدش اذا ابمزحو] ابيلع قوط هتاكف ابفاصنا ىلا بارسلا

 "سه ةسودطم 0[2 2] ابفتاطو 23 [012] فاط

 آو هم م ةدح نع ان احب محمص هد

 ميدايالا عا اذإ لالجلا اهنع يوك ىذه كرد تيناكت 6

 اهيلاعا اهارذو رحنتلل تيبلا ىلا ىده لبا ىدبلاو نانقلا ىنعي ّنبناك [02]

 ىهو نانقلا هيش ةماديا ةدحاولا ةيلصلا ضرالا ميدايالاو اهتمنسا ىنعي
 هتمو فاصنا الا باجنا الو] ابتلجا ابنع تفّشكنا ىق لباب ماكالا سوؤر

 [ ةالغلا بوح هلم صيمقلا دلع

 وم ن ةدحم

 مينمن نا مسيرلا 01 اع ةينامي بهض' مهب ولعت بكذا ١

 ىوتسا ام فيفلاو نميلا لبا نم ةينامي ةرمحلا ىلا اتاؤلا لبا كبع [602]

 طقنلاك منمنم رثا مينمن ضرالا نم

2 
 7 هال امتع 0 ١ 5 5 22- ضاع ن2 0513

 باع 0 عدو 52 اهنامدا ناك ©

 وظنمو قرفتم ضف اهيتاوج اهءاجلرا ةلئام ةحتاج مذا اهءابظ اهنامدا [0 9]

 عحممجم

 (39) 15.4 (قاط) ن1 102 : 84 1 429 اهقياط آم 831 قتفنم-1آ., (0, 0 اهفتاط

 امهر ةلفب 815 (1), 1 اهقناط ك(0* قفتتم 11 + موزرحم دوك (1))
 موزرحم- 811 (1), 17 قيفتم <( قلبتم

 (40) ([ ةيوحم-]1) ةنوحم -اآء.ذ (مدا) 6 228 ةيوحم (طادغ مطهجنع. هه للشر

 لخ نن1 183 ةيوجمب - 831 هءطو1. ىا لالجلا ابنع تبيج ةبوجمو-.

 ىدبلا مالعلا لالجلا ابنع ٌّقش امتاو َتّقُش 5
 (41) طخ (ممتز) 1 73: الخ 1 55 ابيلع فيفاضخ (فيق) 2 151 ةكلفذ 1 5

 (42) 84 (عوو) 53341 فعقح (ضق) 11 8-1535: <13 55 ةدكار سمشلاو,

 موظنمو لف 8121 (1) ةءو1. رحيلا نم يحج راغص فقانم عدولا

 8 2522 4كم

 تعش
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 ريم "و 00 ا نيل اه نعوم انه ع
 الو هعمست تود ةمنيبلاو اهلئامشو اهناميا نم انه نمو انه نم ديري [010]

 همبفت

| 0 5 

 مورأأ هتافاح ىف ا مي امهناخ لجل 0 2 ته

 مورلاو مجعلا مالك ةناطرلاو مالظلا اجدلاو رحبلا ميلاو ةالف ةّيودلا [07)

 هيلع مكارت امو ةيربلا هبش هبناوج هتافاح تاغللا نم ّئبرعب سيل ام

 هجاوماو رحبلاب ليللا داوس نم

 2 612 هع هده هلل 202012 ء هو صد - - سل سو هدم 5 مهدءوّك

 موميد كر الاب كا كا ةيجان تاكا هزوح نم ا مس

 ةملظب طلتخم موميد عارس لبا ةيجان هطسو هزوجو تجرخا تقرما [01)]

 وص و ةّ هل 7

 ميل د 3 1 ا لثم تا اع كيللا لجأ ىت دس

 رابغلا ةيببلاو ةوببلاو اهئاوتسا ىف ميدالا لثم بارسلاب عملت ضرا ةعملم [01)]
 [2 ةيسرافلا مالك ىف فصنلا وهو] ورفلا مينلاو

 - تمص 5م ل و ةرص سس عنص مَ -

 ميمايدلا جملا ذأ تا ج0 انلمحت هد 007

 اا ميمايدلاو لاوطلا 1-5 لكلا ىلاغا ىهو ةّنَق عمج نانقلا [©1]

 (34) طمحعا] 1 5:6 ءةتصتث 1 413, 41 م1. 810. تع 8-25-883. ةطقت# 0

 نه نمو انهو اذ (منه) 201 1051.34 (انه) ع+ 305: الف ع 450

 1. ال ةكواط 2: 4

 (35) 'فتمث 1 413, 1-4115. 310. 1 53-101ج هش 71 1-54'ةاطدحأ نةستشس اع 7

 ليل احدو ةياود [ةذن]) 811 اجدو ةّيجد-1. الماما 757, 1865 ةّيواّو ها
.510.1 .1 

 (36) 2[ه6 ذم 8131, آن, 0 (1), ةن* هرم 8231 (1).
 (375) اله (مون) عمن 80 كل ع 88: 1. 810. دع 145 اتعس171 6هددط. 11 343 اهبنعس

 “ختمت 1 413. 5 < لكللا ان ىلجنا-(0 ( (1), آد, 8231 (1), اخ (طصححسونس)

 اهب ىلجي آخ يزود طع ةسمستو آص دمت ىا»-1311 هب ىلجي

 (38) آنه (ننق) مدنا 398: 14 ذع 31514 (ججل) ذنأ 179: 14 1193 انلمحت

 اذ (ممد) 98 0 1 ع [16- خد 111 140 (مم86) خلا 3

 01 ا ا جتيا اذا د18 ((مذ) تدنن 04 خحلا- ]ضع 2881-2650 (1) ةءطمأ.

 رابغلا ةرثك هب ىنعي ورفلا مينلاو
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 21ساعه مه ب نص يام نه حس - 0م ه- و 82

 الرحلا لعجلا 1 ل رق ع : 0 تاعح اذ | وجنت 77

 مظع ىف ىتلا ةقلحلا ىهو شاشخلا عمج 0 ريسلا ىف عرست وجنت [01]

 ناف ظيلغلا 1نيدثلا دعجلاو ريسلا ىف اهبذج نم ىمدت ريعبلا فنا

 بلقلا فيعض ناك اذا نانيه لجر لاقي نانيه وبف اقيقر ناك

 160 ريكا

 مغ 3” ويم ور همم ه2 0 3 ل 6 عاودك ب مواجع هاج

 | موماه خوفأي كيرا تراك < اهيكرا مهو ىلا[ 007
 و آر 6 .-< © < ةمض 72 - 2 ب 27 س ََّناحد ما ننادص يب نادم

 موعكم فوخلاب اهطباخ ا هيصأو ب بنج نه ل احر || نيد اني

 اهيذف ريسي ىذلا ىنعي اهيلا ىردتبي ال ءامبي ةالف ىذنعي ةلصتم 1ةيصاو [0] ا

 مغذلا اهب نش ام ةماعكلاو مغلا دودشم ”موعكم ١

 10| ةبضاو) ١210 موكعم "5 [0] ةماكعلا

 موشيع حبر 1 0 50 1 00 0 0 دس نجيلل مس 1

 يه اذا شكشحتي تبنلا تورص نم موشيع توص لهز (تاو2 (تافاك مسا

 يورلا هيلع

 (31) طخ (دعج) 12 95: "خخ 11 391 : فدؤم 1 84: طآ] © دان. 1 55-219 (ممع) 1

 95: آخذ عع 319 فوعاط. ع 150, 0, آ)] لتباو اهبتشخا

 (31*) طلح معمم زه ةهمراز عل طمس ؛فةتست 1 413 (هءعررادتسعل م. 414) 6 15 دما دص

 ادع ظ
 (32) ط4 (ىصو) »ع 204104 ع 393 اهرلااخ (اجرز ءتح 4-34 (مرعكر +

 430-- ل4 دع 45 ىحيلا, طنش ءمرسوعاعل ص طصقتنوتس ١0 ةععا'ختست 1 83

 بيج نم--111 844 اهطئاح ءامبب ةيصاو فدذد (معك) زن 906, آس, 01(0)

 بيج نم--1) موكعم ريسلاب, اهطراح ىميت ةبصاو ثيد نم--(0 موكعم,
 اهطئتاخ ءامبب ةبصاو-1. اببطاخ

 (33) 'فتصت 1413, 414 اهتاجرا ىف 6 هاله. ةفطط. 305 د. 1, 181-211 ءاتاعان. 1143و

 ظاآ, آر آثر 1. 310. >1 1532 موانت امكللضذ (مشعز حج 206 لخ حلت 8

 حورس ا 71 1781011-54 6 اهتاجرا ىفر جودت
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]250. 75[ 
 2 هم دم

 دك دأب 0 0 0 اهل راصف 11 يي ىتلا كلت "ا

 2ك 1 ل كل لا كالا تعا دق م
 0 نسل ىذلا لورجملاو ديعبلا ا ةئادك 2 ىلع ريسأ فسعا [0]

 للظ ىف [2 ىدصلا 1هيثنأو] موبلا ركذ مابلاو ليللا ىنعي فضغا ملع

 1 [0] ةشانا

 و هدخ ىو م وَ 2 ل ل م ها دس ع ء 6و ع هع هّو هم

 موكل اهفارش دك ند تعش دق قانعالا ةبصان بهصلأب 7

 ىنعي ابيلاعأ اهفارشاو تفجو ام لوط نم اهفارشا تعشخ ىق ديري [01]
 ةمنسالا موكلاو عيرسلا ريسلا فيجولاو تعضاوتو تقصل تعشخ اهتمنسا

 مخضلا ةعفترملا

 ةهاءوص منج ماد 2 اد وص ه- < نص 2 3

 0 ول 0 نم الفلا عش اذإ لاحرلا اة د 5008

 تفجر بئاجنلا مبيلا بسنت برعلا نم ح ةرسص ىلا ةبوسنم لبا ةيربم [0 ط]

 ميمصتلاو] ةعرسلا ءاجنلاو اهالعا الفلا جش ريشلا هدشا نم اسار فجرت

 [0 1ىضملاو سأر بوكر
 1 [0] ىنسملا

 (97) © هبح نمر رهاط 821, 831 (1), آ., آ* رهاظ[2 هسنكد]
 (98) آه (موه) 21110 104 (ميه) + 14-112 (رضخ) + 359: 14 111 183-
 آخ (للظ) 111 442 : 14 14-711425 (فضغ) 14-712311 (فسع) >1 150

 4 71198 فضغا لظ, ةماه هدا هماه-131 ؛[1. 1 81-369155. ةطمح#
 121-150 ©ةددط. (للظز 11 210: ( ميه) 11 349-]تتسمتأ (![[1هد.) 5-191 1

 16-2394 طتم. 111 1914 8ق35 (فسع) 11 25 فضغا ه9 ةهتة11 171 54-1

 فستعا - ةلوط. 0030-2 1-3223. 810. 1 4 [سمتسواس ]خل 0 نعقصت

 51 لزابلا رقعا نق--11310. (0هتننو) 11 93 دوبجملا حزانلا علطا- آخ دعتنو

 ثان تر 181 'اناعط., 8-125دل., 121 ©ةحنط., 101510. رضخا لظ

 (939) 131 8354 395, 72-447 ةيحان فصلاب_-ةذه 0ع 1153

 (30) 8121 (1), 8801, 2, 1(0) فجرحآ» 1:* فو ب“, 0 1 وعلا د جش-

 1211 5 ةعاطمأ. رمآلا ىف ىضذملا ميمصتلا
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 لميت انرلا هير عشت ن نم ايكرست لمرلا ارح ني هوا 0

 فياياس

]250. 75[ 
 ل < مص 2-1 5 م ص د0 6 0 2-1 2 8 3

 هيئايخلا دبع امها داقزلا دعب تيرا, لحاف شل 7
 2 هل مسعود 2 هلاسرا 3 60

 مك جيه ابككرح ةروطمم ةضور ىتا ةلوطبم اهاف تطلاخ ابناك دارا [©2]

 نم ىوريو مئاد رطم يد رخلا هعئطتا ءاوز دلل ىرش هناك ديرك
 ةماميلاب عضوم وهو جرخلا ىمازخ

 5 مل اهتفحو باهذلا 0 تعد ةيطارق 3 اح أحرق ل "5

 اهدحاو ميعاربلاو رهزلا رونلاو ضيبا روت اهيف ءاحرق ةرضخلا ةديدش ءاوح [01]
 نيطرشلا ءونب ترطم ةيطارشأ باهذلا ابيف تمحش ىوريو ةموعرب
 ةموعرب ةدحاولا ةرمثلا آمامك ميعاربلاو

 0[1]ءامك 5 [0] رمتلا

 ه َّس مم < ين اص 00 - 007

 00 ضو 9 5 أابصلا 2 تجعم ةوذح ل ند هحفت 1 م4

 مهرلاو روطمم موهرم ليللا نم ةعاس دعب اًنهوه نيللا ريسلا جتملا فدا

 [2 راونا رفصا ةحئارلا بيط] تبن ةونحلاو راطمالا

 (253) طظمقمع» 155 امكالم ظاللر 801 (1), (ن (1), آل* امق ا(, 1, (0* امو

 (24) 1. 8:0. ذع 14-119 (ره) 27106 84 ذع 110 ةيراس فل نم, ضاير نم
 ابجيه عورحلا ( ]رش زد نعال 2 نم هدم بوص نمز- الةوشغ 11419

 1(158101) برض نمت 181231, 1(0), آ]ب.* ةيواغ ُِّبَوَص نما( لمرلا رماارخ نم

 اهترح |[ وح. كركم اركرح لمرلا امارخ نم "طع 1167 ه2 ظا

 1كم ع ص آل ءدحخسم 15 213:10 هذ ظواعتتقا ع5 دصقإ.

 (35) آخ (بهز) 1 4-3531 1 259 ءاهحرف, طدغ هممءءاع0 دص صتقتنعتاصللخ (حرق)

 ذنن 395 : 1ث 11 4-2041 (معرب) 1: 314 : اخ نتن 2001. 810. ةنع 10

 ]آخ (طرش) زج 204 : "خ4 + 168, 81 ©ةددط. 1 554 لك ةسصتل 9 0 ءاحرق-

 آن, آنك 0 (1) عدصقمووع تت. 35, 26 !'هاودت '!'هقكأ» ع 84 هيطارم احرف ىوح

 (36) 1. 8:0. ع 11 23 فعدم (جعم) 11 25/1 : انف 11: 101: لمخ نت 192-اخ (مهرو)

 + 149: 84 نتن
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] 20 75[ 

 4 وب نم سام هص ىارع ون عم ءََء -

 001 لا ىراذع نم بلم ىف هبن هضف نم 00 ناك

 اهتولج ءاقرخ تهبشأ ىتلا كلت ١'

 ا 0 ىا هبن هضايبل جامدلاب هك ةيبظلا دلو ىنعي هناك [0]

 بعلملا ىف ىرازعلا

 م ود هاء وص ريب م 3 - ىداعو يي

 ءاملظ أو قربلا نك اهبراوغ ولج قرف هنزم و

 اهبرض اذا تلزتعا ىتلا لب لبالا نم قرافلاك ةدرفنم ءاملظ ةباحس ةنزم [010)]

 داوسلا ديدش موجلع هفشكتو هحتفت قربلا جوبت اهيلاعا اهيراوغ ضاخملا

 < نا اص سرر مو ل مدعو 5

 اا ب يهب اقنلا موي
 موي اقنلا موي اهرظنم اهتولج ءاقرخ تببشا ىتلا ىه ةيبظلا كلت لوقي [01]

 ا صحب لاقو نيسحتلاو ىلخلا مامت ريبطتلاو نسحلا ةجببلاو اقنلاب اهار

 كفاك نكو تلجت اذا اهيفاسكتا ىا اهتولج ءاقرخ' تببشا ةنزملا كلت دارا

 (َ اهءام

 ٠6ه ةهص 2 0 0 تحب ا نا

 كسملاب 1 06 ةبخرأ 6-0 ع باقنلا ىنثت

 ةمثرلا موثرم فنالا نم [نال ام] نراملاو ةعفترم ءامش فنالا نينرعلا [0 ]

 ةمثرلاك نوكتف كسملاب اهفنا حسمت لوقي ايلعلا سرفلا ةقشا ىف ّضايب

 هبرض اذا هفنا مثر لاقيو

 مورد

 (19) ادق (هينز 11 444 : اخ ز>» 14-415 (مصف) >7 351: 1ك تح 12 ىراوج نم

 1.310. ازا 121-73 ه1. (هبن) 11 433 : (مصف) 11321: هطتابثك 1611: ظل

 “اناعاط. 61-11, 352: 'هطلط. 416 ىراوج نم

 (20) ''ةطفقط. 416 اهضراوع (؟هحتحصأ اهبراوغ)ر ]4 :(قرف) تت 125: ل4 #11 44

 لذ (مجلع) عم 310 4 111 408--(0, 1١ ولجت - 1. 8510. دع 35ة-فطد'

 'قسهتغاطما. 50 قراب

 (21) آخذ (مبط) ع, 265: 14 7111 10-383 ابنع

 9) 158م. ةطهح 150, 8101, آن, آن* رامخلا ىشت ط4 ( رز 27 1177 16 هن

 304 اهنراَم 1 6ةهسط. (مثر) 113 14-988 (نرع) وزن 154: 14 ةذع 3276-

 11من 189 رامخلا_-1. 810.1 129 رامخلا ىنثت-_-11ةوز» 40 [هذ٠] اهيرامز ا

 رامجلا

 مت - فز



 م 75]
 م وو ن م م ةهص

 ساب ها رقب انهعد هننعا تراواعلا "0

 فرطلا ىجاس وهو ةيبظلا دلو [نع ىا] هنع نويعلا [ىا] فراوطلا ىفنت [01)]
 ىتلا] لامرلا نم ابلوح ام ىلع ةفرشم ةلمر نيدادنرف ةلمرلا ةصعدلاو

 وبف لوبكلا نود ناسنالا ناك اذا راعتسم عفايلاو عقاي وهو البج غلبت مل

 عفترا اذا عقاي مالغ لاقيو عمتجم موملم [17 عفترملا انبه عقايلاو عفاي

 نويعلا نم نابثكلا هذه هرتست لوقي غولبلا براقو

 - 5 مسح و َسَع ع 95 2

 0 3 ماظع ىف هب لرعصلا ىمرت +” ص هناك ٠

 دلو لوقي اهتوفصو رمخلا موطرخلاو رمخلا ىنعي ةبابد بارتلا ىيعصلا [02]

 ىحضلا تقو ىف همون لقث نم ناركس لجر هناكو هسأر عفري ١ل ةيبظلا

 3 0 0 مد ونص رب عو

 موعبم الأ 7 ةيداني عاد هنوخت أم الإ ها شعني ا 4م

 هضعرب عيوملا اذه ريغ ىف هدبعت ىا هنوخت هعفري ل ىا فرطلا شعني ال [01]
 همأ توص عمسي نأ الا هفرط عفري ال لوقي هوعدت همأ توص ىعادلاو

 وهو ةيبظلا توص ماغبلاو اهبتوص ةياكح وهو ميملا رسكب ءام لوقت هيدانت

 موغبم لاقيو مغاب

 (16) 8231 نيح دنرق نم 53و ةئ1 5885 نيذادنرف آخ (دنرف) 1+ 331: 14 ةق
 ' 2 459 نيدادنرف خ35 (فرط) 11 14-45 (درف) 11 45014 (عفي) * 296:

 خخ + 5668131 (1) ةءطمأل. عضوم رعبو

 (17) 1طن. 11 391 فعقم (ًابو) 1 1:11 هبابو ل هاددتت :[هقع18 + 65 ىف هبانو

 (18) طم. ه8 تماطعتع للك, آل, ل1, 6, ةعوطتعءال. هلو. 103, م. 423 شحني هلع

 1وعمرتما ال185 معملك ده ةءدار, طاتغ ”:هءداتمعد ءاملا (هلع). 'لطتك لق هلكم اعف

 تن. 15 [دك غءةعن] هه سس, ظعتسحاتتل عن ]8ةنعدط. 614 ممتْء لش (مغب) 27

 317 4 وزتز 20514 (شعن) 1111 248 14 1 35: الخ (ام) ع 363-

 31هلبتغ 608, 12185, 2096 لآخ (نوح) >1 302 : لنخ ةنع 4 فرطلا عفري ال

 ت1ومع 85-8526. 1 1512255-369 41 -1ةتو 1 8-1856 ةسقمت 1 211

 1. 2دكمط 333, 3834ل1 طقم. 11 220, 81-221 2 00 1498: (نوخ)

 ىمد:1 ءاص زك ؟هءداتععل ععدعسها]رع متغا ةدغاطق غم غطع دتسم
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 و 212 مه ل هأ ع هام ام ل ةدصم هع وه و و 7 ا د 6 وه دوص م

 ميعانالا هنع ترسحنأو هينيق فذق ةموميد ى ديقلا هل نأ 1
 تفشكنا ترسحناو هيقاس امظع هانيقو سعبلا فنقلاو ةديعب ةالفذ ةموميد [©0 ]

 لبالا ىهو معن عمج ميعانالاو

 ٠ لعااينم ةرماخو اهاركذي داوقلا ماه 02 00 0000
 راقس قحت» نعبلا ءاودعلاو هطلاخ هرماكف [(012]

 ءاضعالا داسف لابخلاو هركذت هضيبت هيلع ناك امع عجر ىوعرا [010]

 0 ت0 م اح 6 َّش مَ

 0 ا رمحخ + عدوتسم اهردخا ف م ل 7 اهناك اه

 رجشلا ىف اهسبحا اهردخا نكاس ىجاس ةيبظلا ىنعي فرطلا ىجاس ما [© 1]

 ىهو ةمخر نم موخرم رجشلا نم كاراو ام رمخلاو ردخلاك ابل راصف

 هما همحرت [ىا] موحرم ىوريو هبحا اذا هتمخر هيلع ىقلا لاقي ةبحملا

 مل و دموص -

 (12) قانا 'ةصتدتخاحدا. 2/ نيقلا هل-1.4 (نيق) 2711 232: 4 1ع 31:-اآطخ

 (اند) 2111 300: 14 ع 132-آ4خ (معن) >1 64: "4 1 50خفةعدذد (وند)

 1 1981-18 هنا. (نيق) 11 403: (معن) 11 340 حسقمود 1 5065-1. 0

 711 5ة4]مصم 2101-921 (1), 0 (1), آب, آب* هنع تفرسناو 15181 2015-1385-

6019 .261 .0637 .11-1 .8510 

 (13) آلذ (رمخ) + 339 4 111159 هرماخ آخذ (مقس) >؟* 0 اهرماَح : لنخ 7

 336 اهرماخ--1آ.خ (ادع) عت 201 اهنم : "للثخ دع 235 هنم قخعذد (ورع) 1169

 1ودكدرت. ةطقح؟ 150 12031 (1) ىأنلا ءاودع-(0 (1) ءاورع-18121, 1. لغشلا ءاودع

 -82031 ةءاط0]. قوشلا ءاودعو ىأنلا ءاودع ىوريو

 (14) معذك (ضيه) 11 364 امف--]1) لايخ نم-172321 طحاد امب 7811, 8831 (1),

 © له اهَف

 (15) اآرذ (مهخرز) ع 125 ل4 2111 308 ةعقك 1 14-215 (عدو) 7 255/ موضرم--

 آ[كط12. 11 221 ابل نها 15131: 159--1) اهريف فرطلا--1 جرس--اتالل (1) ةعطما.

 اهدلو ىذعي ب عدوتسم اهفلخ ىا اهردخا

500 



 00 ءايأل رخا ابل لهما مو ا
 0 هنم علجقنم 0 هتميشب كرس ل حران أ 4

 هه - تل نص 5 م

 ميه عرن اننا دقام لوطو اهركد نب اكل اذ
 شاطعلا ميبلاو اءزن هنطو ىلا عزن لاقي نوقاتشم ىا عن انع تدْعَب انتأت [(0]

 .اًدبا ىورت ال ليقو لبالا نم لاقي
 دعو سه

 ميرال 0 0 داك ركل نم كا ىنداتعت 2

 ردصلا موزيحلاو هيلع لمتشا امو رودصلا ميزايحلا [0]
 ناس ع وص - م و م 0

 ا كا ديعب لظالا ىباد ”فرطم ءاقرح طرد ا
 5 وأسلاو فخلا لصا 1لظالاو اًئيدح ىرتشا ىق ريعب ىنعي فرظملا [02]

 ررشت ىمحلاك اهذهات لكلا دولج هنم ردتست ءاو رهو مالا نم 524

 ل ىمادو ةودعلا عيرسلا وهو قلطلا وبف نيشلاب وأشلا امّناو ىورت الف
 ةغبانلا لاق ىشحولا روثلا

 [0 1 ةدرقلا لكل لظالا ى ماد 18 ُهْعراَكَأ 0 ةرجو شحو نم 19

 1 6 لضالا 2 [1) 2005] هع دىبعلا هساح 0 35 ةكطآ. م. 6, * 0

 )2 0 | طوغط طغعيسصتعغزعطقز[ فهيا. ج01 32 ا دعب 45 0

 1 60-944 مومزم رجبلا-1(7271) ةءان01. دبعتي امك ىبعلا دبعتي له ىا

 ىذلا لبحلا مومرملاو مالك رهدلا نم ىقب اميف اهل لهو حلصيف قلخلا
 هعاطقنا صعب ِر

 (8) 1 لصوملا_-(0 1])» فالحم- -1 هتميشك - (0 1 نابول-(' موصفمف 1

 هتميشل--1:01 (1) ه001. ةّرم عطقيو رم لصي نينول اذ ناك نم لوقي-
 831 ةءادما. ١ انهاه ريغ ىنعمو

 (9) 1(0), آس, 1:5, 12021 انترجه ام لوطو -(1(0) ةئدصعرموعدك 8 حسا 11-9 ظوخ

 ماروساج ا«. 1. 1 هتك 4.

 (10) 1.4 (ضف) ذع 74: 14 + 8-125-70ر». ةاند» 150 اهركذا, ىناتعتب
 25321 اهركذا نيح تارفز نم دانعت 12101 (1) اهركذا نيحب ىنداتعت

 (11) ط4 (فرط) >1 119 واسلا الة 71 180: لا ©هانتط. ةخ 9 واشلا اخ (ىاس)

 دمع 810: "للف ع 168 : ل ذل 11 290 ( (لظ) 111 446, 1" 711 7

 واشلا-1. 510. 11 164 -الطدطت# 909, 0.,1376, 1) واشلا-(, 0*, 281 قرطم-

 لد قوطم اس عتع 837 ممعمملع ةطع ؟ةتمسأت وأشلا نيعب 1. ©5101. 5 دا

 نطولا, »06 ةمبلا-8231 ةنطما., 1:31 (1) ةءطما. ةّمبلا واسلا 6 قمتم

 ودم كدعلل 0-11 همع5 طمأذ هونعع متغاج طع ةععك دع دس ةطل

 08 2ظ209 4 6



0 75[ 
 و هم هدم دمع ةه ِ هه 2-0

 مميهست ديف 0 نيميشالاب ابل ن نيضم لاول ب 3 اتاك

 ىا 1ميهست هيف درب ىناميلاو ءانهدلاب لمرلا لابح نم نالبح ناميشالا [© 7]

 طيطخت

 ه َس م )1 26

 موجببم ٍفيصلا جلجسع ا للاجو اهي ث . صارع 0 ىدوأ ”

 كل فو 29 ماكأ ثلا قربلا ريثكلا تاكسلا ضارغلاو ايبهذا ايد ئدوا [(02]

 هيلع مجه

 ا اديلاب ارناكا ايملاعم ىقوش تجيه ةتمدو ء
 ءامسا نم وهو] تافرشم لامر تالمدبلاو ةنمدو ةلزنم تمسرت نا دارا [072]

 ملعملا مسرلاو متاخلا عباطلاو عباوطلا ميساورلا تالليطتسم [10 نيذسلا

 برعلا هتبرعاو مسر ةيسرافلاب موسرلاو

 را“ ا 47 ةد وص ل ا هن 0 ء َّ ص نب امو هل

 000 الا ال ذإو ءايفصالاب 0 ىلا نط
 < مماص رب ربك صر هه َس - 6 2

 آلا لاو رادلا قراعم ..اهتبث مث وبنت نيعلا اهي تالك :
 دوسلا ميماحيلاو ىفاثالا ىنعي دوسلا نوجلاو ابهفرعت داكت ال عفترت وبنت [0 ]

 اضيأ

 (3) 1ةهطقطمت“. 11: 4-41 (مهسز عم 201 14 7111 354 مايا ىعب : 353 [هه :معأ]

 50051 214, 28 -اهدع 1454: ةختمث 1 413-() ميشبت, اهب

 (3) '2قتسأ 1 4535-413 ( مجهز 11 350 لفاح-اذخ ( مجهز 27132: 184 1299

 12ال1, آن”, 1(0), ]د اهب راحتةسا حادا وذ اهب ىدوا

 (4) 1ردك (مسر) >0 2 84 7111 312-آ4 (لمده) 217 217 : 1خ 7111: 165-

 «فنمث 1 413-ها24 8121-898 (1), 0 (1) ةنمو وأحب 2831, آب* ةنمو نم
 101 ©ةحدط. ( مسر) 11 290 [صتخت:عاصإ] ةنمد نم هلامده--آ4 (مسر) 53375 5 منن

 اننعجلمس ةرجمذ دعس ةطغ آدءطصخر طالل ص احصل ه2 ؟ا'هيصتنسص : ةتصتأ ةيوتسم لامر

 (5) ؛'؛قةتصت 1 413: عصتس. ...داولا بيجلا وهو ىفص عمج ءايفصالا

 06 001 ل 5, 811 ضرإلا فراغم 0 اهببنت لل اًينت 285, 1211 (1) اهتيبح
 [1821 ذص عامد5 اهتبث]
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 [25ه8. 74, 75]

 بيع

 ه و د 06 ها ملا ماك 6 7 075 محا حا ل 80 ل 3

 تارش هيلع روض يه قرحخو ءامف ءامهي

 ديعبلا ضراللا نم عساولا قرخلا اهيف ءام كل ءاميه اهيف هاني ةالف ءامبي []

 2 7 7-5 ريو 2 12و 1 هل اى رم

 0 11 5 2 راس هه وف شح و 0 ؛رلل 1

 [0 ليدسلا وهو دحاوإ قاط ىلع الوذفم تراح ام لحسملاو 1رابغ تاوبه [0 2

 نيقاط :ىلع ناك ام مربملاو
 1 [2] ءافع

 هسموهدو 0 سمس دم مم اس 2 ممدو م 3 ع ا هام

 كيد( نم ةبابصلا اجلك رد ها نم تمشسرت نَعا

 "طع هنلع» 15 ةطقأت ه5 اخ هج "ف تطقت ه8 ةطع (0001ععو 15 1, 8, 2, 4.

 0 0 ايفو يب كسلا (روهر 1 19507 14 111 024 ا دا

 را

 مربمو

 )2( از هيلع زوج

 لش 711 130  'ل'خ 1104.

 ع2 5)

 آم طر فوت 40 : طمدعاا 1613: ةطدابتغ 1433 اكطتم. 17 495: اطمصع 2164

 81د عطدت (نعز 64: طسدسض. اظئ] طم. 154 الةوقن 1 274 1ظو-ةدج. ةطقتع 149

 150: الخ (نع) 2711 1608 : الخف 1ع 2588, ظنا ©هددط. 11 394 : طقصسققو 59: 1

 دم ةءعا لآ د همؤ 149 : ؟اتدحلمط 1 11: فتصت 1 412: 0 1: لكطتعم 1 309:

 1129221: ةقوعط.ب عع 118: دع 15 : ظوطح8طقت“» 11 41: 1. ةوكماط 1134, 1200 :

 آخ (مسرز) ع8 132, 14 عتتخ 313, ا ©دددط. 11 290 , مقطع 163, هلل نااح

 0, 0 (1) : 81و14 همست طا. 1 1905 81و. 107: ةعط. 21 118 ظوطع

 ءلا 1 مل (عبخ) < 311, ةلل كي 11221: ثعط. ع 157:

 تيهود "لنطع قرتكذ طعمست من عط 15 1عدخت عما تغلط ةطمط هك طلح عدعتتتت 1.
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]250. 73[ 
 اس و نا - مع هدضص ه سب ص

 مقدشو ريرغلا رجشلا ل 0 5 -- امل جيجارح ١ ن

 ىلع هدي ىعارلا عضي نا ريمذتلاو لبالا ىنعي روبظلا لاوط ٍجيجارح [1]

 رحشلاو 1[افقلا بناج ىرفذلاو | ىثنا ما ركذ وه له ماعيذ ليصفلا نذأ

 ةيلهاجلا ىف اناك لبالا الحف مقدشو ريرغلاو نامع دالب نم

 1 '1*طمرتع مرعع [ماهادوطاو ةمرتتع 1005 هدحت

 وو هيت ص ل هام ةص سل ومس هدح ََ

 ا ايا آلا ظبفلا الص اناقنا نهراوكأ لع لبق

 [ليلق] هلوقو [نويعلا] ةرئاغ لبا ىهو صوخلا ةفص نم هنال اليلق بصن [1]

 دفلط 'لكلك ضفتي نأ راح امناو 1انواقتا لعاف وبف مّثلتن انثا الا

 2 يضل ءاقثا ءىاقتإلاو صوخلل

 1([هزع] هلعلا 2 [ه:أ] نيضلا اعبالا هلعلاو

 7 هد ومو مه - وراس نإ سا و يؤ < يف 6 وص رطل ه7 وح

 رهسر مب نوحلا نم 0 هلو اك طرفلا راد 0 اذإ ٠

 لمحت المج ىنعي ةليمزو قيرطلا مالعا نم ملعلا وهو مرا ريغصت ميرالا [1)]
 ةعرسلاو وطخلا ةبراقم ناكترلاو كترلاو ابل هءامو هلمح نم لبالل ىنعي

 ريسلا نم برض ميسرلاو

 (15) ط4 (ررغ) 71 335: الخ 111 448 (هه اهءن)الشمش (رمذ) + 400 : 14 زنا 9

 مقدَسَو ٍريرغلا, ُدوُق جيجارح, ٌترَمْذ 1 هيجانب 00256. .ةمطد]. ناريمذتلا

 ركذا فرعيف ىرفنلاو افقلا لصا سميف ةقانلا ءايح ىف هدي ىعارلا لخدي

 ىثنا ما وه آخ ءهعمامتسم ةطقش طا تلك صصمل علك عم طع دقسعم ه2 ةطععو

 كو هادا 1هددف ام ام نتاططعع طم زمحت عدن عمتعل ةطع ععصمعم ه2 طع نتصاطم»ص

 مئهلمعع ه2 غطع رحتعوطقلا 815.

 (16) 10 انؤآقلا نهاوكا ىلع ليملق 0ه»56. انؤاقتا : هكدا. رانلل ىلصلا لصا

 ركلا ةدش داراو

 (17) 0هدقان. لظ درفلا : هنا01. اهداز باكرلل لمدي ىذلا ةليمزلاو و مآ. 0.

 كاّتر رحت ةكتار 15 هما 60 طع ةدصع ص اأذطغع 1ع[ هدمل ع
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 ١ كدة. ضضزنيش و0907

 و سان مب نص اان سمح ا 62 ن7 د داع ةهمدج لا ص و م 7 2 ا ا 7

 عدقملا ةارسلا ملع اضلاداسو هداوس ذل ط ا
 ةارو ءنشلا ىلغأ ةارشلاو ررظلا ارفلاو هنكلل فذ نودي همم هداك شن

 ىنعي مدقملاو ةارسلا مظع هيلع عفترا ىا ارقلا هداسو هالعا ءىش لك

 نم هريظ نم ىلعا هبراغ راصو هربظ ىلع هبراغ عفترا لوقي براغلا

 لازيلا

 مدل هدر 5 وه < م ص 3 60م ١ 26- كا 0 ااه ع

 را 0 لها نارا ليوات مكرم مضو أ دنم كحع اذا ||

 2نارجلاو لاع فرشم 1ةوقلا ىنعي مخض مهو مامزلاب هتبذج هنم تجع [2]

 *[جل] ريسلا ىف مامزلاب هتبذج اذا لوقي ليوط ةمظيش قنعلا نطاب
 1 [ة1ءإ: توملا 2 [1)|] نارحلا 5 [1)] اربش 4 [؟] رمت

 ل ع ا - و مَ اننا احا 7 مريد و و ه َتاص و

 مدعستب ا ا الإ 3 هئادعص ىف ؤ ريدصتلا أذا د تومص أو

 توصي [ىا دعصت] 72 هترفز ىا هئادعص هردص ىلع ىذلا 1مازحلا ريدصتلا [2]

 افيفخ اتوص

 1[1] مارحلا 5[22] عفترا ىا هتادعص

 هم ةص د م واص سو هد ع ملم ج جا 2

 00 ليلا 5 ا نمد 0 مهلا اهتفلك دق اما ا

 ريش هريس ىا ليسارملل ءاربش ميلا نود لوقي نينيعلا ةرياغ ةقان ةءاصوخ [5]
 ريسلا ىذ عيرس ىا ةمذجم

 1[1)| ءاصوح 0215 1[1)] ارهس 3 [1)] مدخم

 مدهضشم ةدارسأ 0 انك اهناَك 0 صوخ حا رح

 ريسلا ىذ دصاق رداع سمخلا درت سماخ [1)]

 (10) 1 هجل اذا 0هدك:. همحل اَذِإ

 (11) 1 مطريش, مظيش مقدش لها_0هدقن. مطرس قدّشلا لوما ف

 (12) طر طتحفتك هن طعمما ه2 طع هوم طعقدنع ريدصتلا اذا..., معريي ل008.

 اذا تويص) ريعرس دنا
 (13) 1]» مدخم., اربش 005+. 0

 (14) 12 هحباصم, هبارسا 00د. هب ىرسأر ةّيحاَصم
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]20. 73[ 

 0 ا س سنام 2

 حرصتي د قوشلا 1 لثم 0 ىويلا نم نحيي كل قر الالا ّْ

 0000000 نايطألا رثآ الو اوراق ىجلا اذإ ىقلا ام لثم الو م

 رك أل 0 ف 0 هنأ اب ا ا 06

 0 هكا 0 ا

 000 1011| عرسلا ىجاتلاو لصالا رجنلاو لوزبم' ةريعب ضقت [01]
 اًهُؤاَم بيسي صمغت

 1 [1)] ريغتم 2 [01)] مشغت 3

 هع هص -

 الرا نيو ىلا ليك جيلدلل ؛ اكطلا قفا د 0

 كي ملو ىوريو موجنلا نم هب ىدتبي ملع ملعم ليللاب رياسلا جلدملا [

 ءامسلا [' ىف آل
 5 دما ا 0 1 6:

 اكل 10117 وع كاعج اذإ ةعورت نيج وَلا فخ لالج
 اهب ناك ىتلا جوبلاو البس اريس ريست لبالا ليسارملاو مخض ىا 1لالج [1]

 1 [] لالح اهتقخو اهطاشن نم ءاجوه

 (5) 1 انرخ افك 00056. ةزح, سفنلا ىف(, 0* ةرح ىفك_-(0* 50

 ىماي هم0 ردصلا ىف
 (0) 6 ةدقا. روزا 0, 0* رودا-7 روزا, موجنلا كيلاوح -0* ىكيلاوه 0, 12, 0*

 مردحم 4

 02 طربش نمل 2 0* رشغت- اه (رسع) +299914711397 ىرك نم

 مسعت ليللا, لمرلا ريرك--]), 0, 0* رجنلا ميرك--(005[. وضنلا ميرك :
 هءانددا. اهنيع صمغتو قبطت مسعتو فرذت مسعتو رفسلا عيجر ضقنلا

 نر. 17-838 ممأن 12 () ندم ()* : طات6 (0* 1211:001116ع5 22. 3, 4 02 طل157. عدجتتم

 (8) 1362 6عرد نم هد( ملعم ةاطعرنع 15 هب !طاقأاتق 12 1)-(0هدو6. ءامسلا ىف لا كيريل:

 ضرالا نم

 (9) ('هدقأت. آه جل تلعج--1) مرحللا -(هنوأ. هءادوآ١. بهذي مل ماحلا فيفخ

 هطاشن بهذ 0 ناك ول هطاشن
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7 72, 73[ 

 527 0 سام َس 2 هع

 مالك  نكل عجور ملف ىمو 0 نأ نع نكانلام مدلع#

 »2 حا "2ع ا هذ تا ٌٍِّ

 دا قيقعلا عارجأب ا ماك رعل دس كل ىو:

 ةداو لكو 2عزج هدحاو ىداولا [فطعنم] 1 عازجالاو هسفن ىنعي كل []

 قيقع
 2[1] عارجالاو 2[53] عرج 2[3] دحاو

 ءاضو دما ادع تا يصل لاعارل يع د 1
 ءالب مارغو عولو مارغو كاله مارغ [10]

 37 6 0 تح 0 عا تح هام

 ءالت ءاكلا 0 5 ةبمو 0 0 تفرق دقو رمد 7

 5 عا

 ارح كيلع اهايا كنالك_ انأك ىح نيعاولا كب 15

 ليوطلا كا

 و سن مل ءمودص

 مشوملا مانللو ىدرت رحيل ايي طهراد كلسارف سس تس
 ليدل كولو دوسلا ىامحسلا ىهو نابرغلا ىنعي تشم اذا بثت ىدرت [0]

 (5) 12 عارجاب, كلاوه

 (6) 2 لاق هل ختمت 1ع 235 ظن طحست 1 1124, اخ 150 : ظقوتس 30 : 80عا]

 1 184 ةعول اذه-]) ةئنتف !اذنه-18ةود» اهل لاق

 (5,6) () دصل 0* تهصكمم5ع غاطع هععمد 0 طعصصتع غل عطع ه2 5 ةهصل 6.

 (0) م تقراف 0هد56 ةءاوأ. 2 تقرافو ايم تقراف سهقو ىكب مالع ىا

 هل ىهو كئاكبل مالت كئاكب لوط ىف ديري ءاكبلا لوط ىف ةيمو لاق

 كيتاؤت
 (8) مغ دس (0طكأت.

00 
 (9) 206 دس ال.
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] 205. 71 121 

 ا ا 0 - ربا عمو ص -

 8 ريسلا نم 2بورض ئئهاسا ةقانلا دنع اهدنع لبجلاو ةدحلا 1ةمارعلا [© 10]

 2 تاديدش

 0[1] ةمازعلا 0[2] برض ١53 [0] امزع

 ١ ل او كارب .امييتو الظأ اهتم ىرسلا ىف تضف 000
 اضرلا .ارررلاو فكلا فرط رسملاو فخلا نطاب 1لظالاو تقلأ تضن [07]

 1 [0] لضا [5] الطا 2

 ليوطلا نإ

 0000000 ساس لع راتب يع لالطأ اي نكيلعا

 5 0 ان نس 7 م ولدت ب لازن الو
 لل“ شارب هام ع تح - هه 5 - هد

 5 حراج ةءاثغلا ةياربلاو ءاطعلا اضيا ”ىدجلاو ماعلا رطملا 1ةئدجلا [2]

 , ؛نوكس مانمو ضرالا حرجي

 0[1]احرجلا 2[2] ىدخلا 5 [هزه] انعلا هبارلاو

 4 [1)] نونسر

 (10) آخ (اهسز عتح 133 الخ ع 191( امزع ءاس ىهاس, ةمازعال --(هدقان. ةءادول.

 طاشن اهدنع سيل ىا ةمارعو ةقانلل |صاإ اهدنع

 (11) 1 الظا تقساو رادب--(0, 0* الضا--(0هددا. هدانا. لظالاو ثتضن ىه لاق

 مسنملا نطاب
 02ع0209,0

 ؟1”لطنم 1ك هددلرت ام اف ماتسمع دص آ]) ةصع (نةدقات.

 (1) . فلست زن 235 ظةوط 0

 (2) ءقةلصأ 19 38335, 1) قعني--(ل0هنو5أ. قعبي

 (5) 0 لك هبارد [510], ريغ نم ادج--(10156. ريغ ئدح لكب 0051. ععاطم].

 حرجي رطم هنم ديري ضرالا حراج ىرجم هلوقو مامغلا رطملا دج

 ليسلا ءاثع ةياربلاو نوكس مانمو نكاس رطم ,هئمو ضرالا
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 وا  جددست اك ل يي يي لبا ف ع ذآ
1 
١ 
1 
0 
7 

9 

]0. 71[ 

 م0 72 تع ه هر 2 ميا هاا تع

 اق ناك هعبرب تفقو اهل نط رع ١ م لِ 00 0

 نايك اهيحا ود لاا أهم و دننو ثفعد لق ىحأ ا ارايد 5

 اتايآ تتكنإو ترو تنحي لكشلاو طفلا يبفتلا م

 8 م داما ىنم 0 اذأ ف كيم صح نم م 5 5

 م 0 0 هر ا رئاط نيد موي ىلثم ا رمل 5

 دوسالا مخسالاو شيرلا ريتك نيدحانجلا 1فحو بارغلا ىنعي رئاط [©0]

 ١ 1 [0] فجو

 م نا ل هيقاودس فاطر 6 مو ٍنيعلا لأ عمد 1 5

 جاو عصيصف نب ىلارو نم ىلع ىسالا رثكا مل ثنا اال وو

 ليسا  مانسلا 7 رباط ى كاس : دالب 5

 هتوص داتعا اخرف ىنعي داتعملا نجادلاو تلجعا تحوأ ةاطقلا ةيردكلا [0 2]

 مآ

 (2) (00هم56. انفقو-ا]ل, ( تغقو

 (3) 2 لاحت 0 لاخت >0 هه56. اًوايود-1 رايد هدم. 'لاخا

 (4) 1, 00ه. ىنم بلاغ-0 اثم

 (5) 1 هودع انع 20 1, 0* فجر 10+ را رن 1ك 002 اي

 (6) 2 نيعلا عبر, نا ىلوالا 0م يبات ن1

 (') 1) ولو ميقم-]) هرصاتاك مل -(هدقأ. ميفق [[0 ام ىفق 1 - 16( مقف

 (8) 1 ماسنتلا-(0, 2 اهطحملا 0م. ل

 (9) 2 كرابم '
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 [ لهو. 70, 71]

 ه ربو< هَ هص احنا ىلا لد دل ناهد 906 هج < -

 ارلورب محل 1 مل الا نم لزاب دحو 00 يحض 8 كال هه

 لحرا نا ىسفن ىنترما لوقي اهتعواطف قنفت ىنترمأ ىا ىمه تعواطو [0 2]

 تربظ ىا تلزب 2صلاخلا لزابلاو كعزفا رادقا كيلا 1تلحرف كيلا

 كرتي ملإ [0 كش اهروبظ نيب ام] لوقي كشلا وه جالخلاو رهاظلا لزابلاو

 |1) ابكش امم

 1 [0] تلخ دف كيلا لخد اذا 2 [0] سماخلا [1)] رحاحلا

 دع 11 ها هرج لس هو هص م ومص 6

 اا 0 طال لل هيلا ريعم لآ نم'هللا ديبع كاقف «"
2# 7 

 دارا هللا ديبع تيصنو ضقن اهدحاو رفسلا لوط نم ةلوزبملا ضاقنالا [©0]

 هللا 1ىيبع يلصق

 1 [0] دبع

 ايليلب 58 حصدرلاو ىرقلا لفرأ 00 ٍنيذلا 2 هقعلا ند 5

 اهليقص ا نيديرغ ىذ هحيفص هاك ل كا ىف

 ابلوركو اهنابش هب ترفأ اهرابخ نيأ لبق شيرق ام اَذِإ

 (55) 72 اهليزي 0, 0* الجناو دطدتت مقوم 1 3:1 لزات هسا, هدأ. اهلوزب
 لل, ل0, !ةهطدتت ايلوزي كسا“ ةءادوآ. اهتعواطق ءىشب ىسفن ىنترما لوقي

 كك[ تلزتاو تفضكتا ةلصخ هجو فيرد لزاب ا هجو ىلجتاو هلوقو

 مل اهلازبناو اهتنابتسا اهلوزب اجالخ كرتي مل هلوقو هتققش هتلزب-لاقي هنمو
 رى كش ىا اجالخ رمالا ىف كرتي
 (560) 1 اهبليج ندشري --(0 تلقف -(00م56. ىشري هه. 51, 55 3ع 06 15 طب طر ( (1)

 ةصع 52 15 هدلزع غم طع ةومسصع اص لل, (( خص. ةعءاقلت ىتلا ةلصخلا هذه ىا

 هللا ىيبع ىلا لحرا تلاقو كلذب ,ىنترما ىل تفشكتا
 (50) 12 اهبليقص فاص--( اهليلب فاصخدمذ دس قسطا. هد (1هطقأ.

 (58) 1 نينرع

 0ع01«,0)

 ا 605020 07 ةعاش انوع 0 ةحرع ايرع
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3 70[ 

 م 0 ىقني 0 تر 0 ارا 0

 هترثكو ابيرج ةدش اهليفحو ةملس اهدحاو ةراجحلا 0 قرغي ىغفني [0 1

 ابليحتس أبقأ ار ٌّك ؛أ| مجنل ىنتأك ىن و ,ذا ىميلس 1 وقت ها

 اهليخد ٍندو دعب 3 موهش كب 0 5 مونلا 00 ىرك ها

 0 00 امللخلاو كيوت 4 تفيضت عحومش 1 جن اهل تلق ع“

 مالسا نكي نمو 19 ىماطقلا لاقو فيضلا ولاد كفيض ىا كيوت [0 ط]

 اًخيرم ىوريو اهروتس ايلودسو 2 ةىعابملا 2ةقراب 1تنسحا ىقف ىوت ىلا

 ! ةاهروتس [اهلودسو اهلودس]
 1060 هسناط <( 2 [0] نقراب  ة[]اغاتملا 4 [0] اهرودش

 ناجل ا رولا وعط نرد ل نا
 ىتقما دفنا ىفيست تلا موعلا ةونه يرن ةىرش 15 لل

 دحاو ىنعملاو لاحلا ىا ىوريو اببجوا ةبج ىا ابليجا لاج ىا مونلا

 02[1] لامحا ح23 [0] ىربتست [2] ىرسبت ١ 3 [0] دض

 (50) آل, 0 (1), آن* ابلج عاف( اهليفج--0 هددقأ. هناو1. ودعلا ىف اهدابتجا 0

 (51) طم 3 0, (0* ابكار( اير بكرك - 001051 هءادو1. اذه ليحتسا لاقي

 كركم ىا لا ىق لوقيف ال ما كرحتي له رظنا ىا صخشلا

 (59) آب يليه ىنغت- 10100 0 قمرصسصاطت“. ةءاد٠01. ىوكشا ىميلس لوقت ديري

 دبعت ىا ىنعت مومه مونلاب ىا هب ترغن ما مونلا كتعنم ىا كتمح

 عضوملا اذه ريغ ىف ليخدلاو ةنطبو هلخد ام اهليخد ليللا نم ىوه دعب

 تيبلا لخ دي ىذلا فيضلا

 (53) ىفلم-0 اهروتس ىقلم, [ةاع] ىكيوت ط1. ةدطصمت “21 ل لنر3 11

 0 ىهحرم ىسات» ةءام]. تلزن م ومه نكلو ىوكش ىب سيل اهل تلقف

 مه سنع ىو اذا 2 اذه لاقي ةمرلا وذ وهو كيوت سنع

 (54) 1 نود ىلا, ىرسيمت -(0, 6 ىريبتست اد ىرسيت -]* ىريسيق كسا“,

 0 (1) ىريسيت( (1), 0هدماأ., قسطا, آب طك اًبليجأ -مسط#., (0هدقان. اَعَم

 ىلايتحاو--(ل 1, آب ابل(, 1 ايبليحا ختسات:. ةءدم1. معط نود ىثتا ىا

 ابك ايل نوعا ام وظن ىا مومبلا هذبلا اذ تست ئىآ فرت
 اهبجوا ةبج ىا اهبليجا لاج ىا موميلا هذبل ىلايتحاو فيضلا ىرقي

 مومبلا لعجو مونلا نيبو ىنيب لاح ىا مونلا معط نود ىتا ىنعمو ِْ
 لاحترالا مبلا ءاود لعجو لثم اذه امناو ىرقت ال مومبلاو اهفاضا هتقرط اذا ا

 رمالا هردا ىا هلاودم رمالا لجا لاقي مومبلا ىذنع ىقلال تلحترا نئىا

 هيف لاجي ىذلا عضوملا اذه ريغ ىف لاجملاو ردصم انهاه هلاوجمو ةرادك

 هدأ. 2005 امه الاجمو انالوج انا تلا تلملق نإف هتلجا لاق نميف

 هيف لاجدي ثيح لاجم عضوملاف ردصم -61. ع1055 60 2. 0.
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 موو 216 ل وَ 2 2 ا آ |(

 00000 ءاطع رانا ةقيبر هناك 0 كرح ل1 تللكف و
 ةوجلطلا ةمييرلاو ظيلقلا رامكلا باجلاو. ريمحلا ىنعي مداكت 1ىلإفت [02]

 عفترم ناكم ىلع دال ةعيدرلاب رامكللا هبش امتاو موقلل

 1 [0] ىلاعت 9 [0] ةظيلغلا 1

 سم درب هس سا نا مح دس هدمص

 اليس ىخي و ْ اهنع كلا ىوق 0 لق ة انقلا لانا ١ قيناحم معد

 اهبلص عل 1 ديب لاقو رماضلا 1قنحملاو ةرماض ةيوطم ق-يناحم [1)|

 ىوق تعطقت هلوقو ةرم ةيوطم قيناحم 0] رمضو ىوطنا ىا 189: اهمانسو
 ةدام ليبسلا كرتت ول اهليبس [ىلخي]ول ةليللا ابنا كش ال لوقي اهنع كشلا
 قيرطلا

 1 قنحلا 2 ]157.7 5

 مما ا 34 - 2 0 - - < ةرصد ها م ةمعم < ه- و 2

 0000017 السل نحو اع .انبلاو بضهلاو بلصأأ نيب. بئارت

 ا 0 اهينيعل 0 ءارافك اهنم ءادوقلا ةرانلا ىرت 5

 ضغبت ىتلا ةأرملا كرافلاو ةليوطلا ءادوقلاو ناتالا ىنعي ةفيفخلا ةولقلا [0]

 ضرعت ىدصت كرافك دارا اهجوز
 مو سد 68ه موص را ري 2 م ع ع

 ايلوغ تارهفكسملا ل لو 0 3 دروجعسم ا او حو

 بهذتو 2ءىجت لوغت ةمكارتملا دوسلا

 1 [0 2003] ايشلاو قلعلاو بلح طلاو 2 [2] نخات

 اك ك1 1 001 ةئيير 0, 1, ]* ةييوح0, 0* قلاعتسات, آر ,آب* ىلافتج

 رح. رمآثآ -0 (1) ىللاغت خانت“, 0 ىَناَقَت |[ 10 ىَلاَقَسَتإ فس“

 560201. سمشلا طوقس رظني هنا كلذو هب تءاسا رمالا لحذلاو...

 (46) قضصاطسر (0هدنقأت. كك قست“. وا آ) ابليبسا نلحت وا( اهليبس نكت ول

 510 (1) اليس ىلجت ,, نشلا
 (42) 5 ةعشأ 17 569 اعملا بناج نم-اآ»4 (ىعم) 2 151 : "ل4 > 345 بناج نم

 ىعملا (طاتق آخر ذص دصفنعتض, ىعملاو بضبلاو)-7 امس فجاوآت حضبلا

 ىعملاو © (1): فسط»ر 0, 2 ,بضبلاو: بلضلا
 (48) © كرت, ةالقلا, دوقلا 1., 1:* ءابقحلا ةولقلا--هدسنغاه0 ذل 0.

252055 
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 هو 0 لس هس ل سا 1 مس 2 2 كادص 2001 -

 ابابمت 00 بلص ني اهردو اهرودص ىف ةرح كالا ارتشح
 ىبهرو شطعلا ةرحلاو ظيقلا موجن نم مجن وهو برقعلا ناتنابز ىنابزلا [©1]

 نم 1تراس لوضفلاو فلعلا نم ابفاوجا ىف ىقب ام ةليمثلاو] عضوم

 [م هاعرت اهعر فداصت مل اهنال اهفاوجا ىف امي ىبهر باص

 1[1)] براس لوطتلاو

 م هام عون م 2 و هو ص

 0 00 1 اجدلا كا كقول راهنأا ليللا 0 املك اك

 اجدلا ىداوه تمملظا 1تفدسا هب بهذ ىق راونلاو ليللاب قاش ىاادح [01)]

 مالظلا لتاوا
 1 0| تدفسا

 راو سا 626 مل شاص و سءوو هع هده

 0 0 0 اذا 1 قرشا ذواجت رم الا عيدج اءارك 7

 1 رمالا عيمج بهذ اذا ىشملا و باهذلا ىف ريشا ةولكملا [(0 ط]

 ىلا ذودجتما هارس لوقي ليللا ريش ىرشلاو همكفلاو هما عمجا رامحلا

 [1) ىارلا عيمج ىوريو] اهيعزفي اهلوبي بهاذ

 ا اهيف يصتنأ ىف رح ورا نع 2 د ىتع | :القمك 0 5

 اهليحس اهيف لترأ 0 اذا ع و4 0 ا م 1 هيذغت عرع

 ىا موين ؟ةمصلغلا ةدقع ىهو ةدقعلا ةيكلار نييكللا كافرط نيكل اطأإ

 قيرنو عيجرت ةدترا رامحلا قابن اهتوص اهليحسو توص ابل
 1[ ةرط د [1نإ ةهكلفلا ةالظز كيرا

 40) 1 001/11 اهردصو ك1 5 هر و كف اهرب
 (41) آظ, 0 (1), 1:* تفرساو, ودبي داك ام _(0هدقما., كساد: داكام-1 ناكام

 ©هدتقان. ةءاد1]0. مونلا لوط نم اهيشع وندي داك ام ليللا اجد ديري 62
 ذم 0, 0, 1 48-45, 44-41, هع

 (42) شعؤو (عمج) 1 58 هتسناةسا-( هتعتمتسا-1» ىرسلا ىذ واجم

 (43) 1) ىقفلا ءالقمل لصم--(0, ا), ل” جنا كلن ع داز (سصمتسو. راؤر آب ا,

 0, 0”, 0 (1) انقلا

 (44) اة (ئبا) »81 140 خ4 دع 116-آرخ (ابصر ءت> 1841)» هسعب--آ, ((1) *

 آ* هينيعب ل زماطعمملن عمق هت. 55 جكاعم هن, 48 جعل هدصتاق هن. 44 جاه ععانات عال.

 خاج هجم ه2 طع ؟عصععم 15, 12 (0ل, (0* 48, قطر 56, 52, 54-49, 58, 59 ةانعبج

 زد 10 [هع ةهءة]حتس ط* 45, 41-44, 406

5 
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 0 76 ء هَ نه مع هص ” - د نود ودح 1 سَ

 !ريسو 00 رفسأ بقحلا نم تار رد قوف 0 ل ناك 1

 نيح لحفلا نم تكسما ىتلا جتارملاو لاحرلا هنم لمعت رجش سيملا [© 1)]

 بيف راص ىفسا بابلا وهو جاترلا نم ابماحرا ابيلع :تقلغا اهناك اهبرض
 ةظيلغلا ضرالا نزدلاو ريمحلا ىه بقحلاو ىمببلا كوش وهو افسلا

 0070176 لوسلاو
 1 [0] تلقعا

 ابليسن ابنع راط 0 ىدامح 0 ىتح - عرج اف 00-0 5 مسي

 اهليسنو 2عيبرلا ىنعي ىدامجو ىداولا فطعنم عزجلاو عضوم !فحاو [©0]

 تيعحسا ابدع راط
 1 [0] فجاو 2 [©0] ىفدرلا

 و ا ع َّس ص لس مر رد كا مدح 2 278 2

 00000907 زل! فصلا نم .اهئانتما دعب باجلا نابتسا ىتحو م
 0226 ا لتخل| نخب (ناسما ىحب لوقي رابحلا 0 طيلعلا تا 0

 اهرابتخا قا 1اهتانتما دعب لئاح عمج لوحلاو

 1 [0] اهناحتما

 ا ع7 لس اا َّت دلّ مه < شاء هع وص 3

 اهلوبذ اهاوط 0 رذلا ا أقلعت ال را يه دعب 5-0

 تبا لوقي [1) سبي اذا اجيه جوي تبنلل لاقي 1اهلقب سبي]إ ضرالا جيه [6 0

 بارتلا ىرثلاو تبنلا نم ىرثلا ىف تدبع امع ولست نا ريمدحلا

 اهرمضا اهاوط 2ىدنلا

 1 [0] اهلوي) سم 5 [0] دبعلا

 (30) ده (جتر) زان 104 له 11 18-ةهثح 1 209 لحرلا نشا

 (37) © (1), 1+ آ.* جرخلاف-0 عرجلاف, افجاو تس, 0, ا, آب ©(1) تيلكت

 قت أنا. عزجلاف _-(0همقأت. ةعطمأ. عداد قوف ىوريو ع. امسع 4523 (ىدامج)

 (35) طخ (ىنمز عع 103 "ئه عع 350, 1(0) لحفلا نابتسا--خسانا., 0, 1» نايتسا

 اهلك لك 0 (1) هئاسماك0 ه7 اناننما

 09 0 10 اقلك 70 01), زب اعله كن, ا الويذكلب 1(0) ثتتافسط» اقلعت,

 اهلوبذ
250 
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 ا مصري لف :ءارحصب  اميباكه اهبدلاو ءراسلا 0
 هذه ىف ماعنلا نوكي :ثيح تكلس لوقي ةماعنلاو ميلظلا ىنعي ةاهبيدلاو [02]

 ملعلا ىوصلاو ابب ىدتبي ىه الو ىوص الؤ] اهيف ةمالع ا١ل ىتلا لفغلا

 [2 ضرالا نم ملعلا ليملاو باوسلا لالاو

 1 [0] ميهدلا [ا] ءاهرلا "0[02] نأ تح

 عا - سام موص هدام اس هام م وع ومجحوم ماهم

1 

 صخعشلا مش اذإ مسوس

 هدعب نم هناك لجبلا 1ىرت لوقي توملا ىنع ىضقي ىذلا 0 [(ع

 ضفخنا ام ؛لجيلاو توملا ىنع ناسنالا ضمغي امك هيف صوخشلا بيغي

 ضرالا نم
 0[1] ىمرت ]20[*  لاجيلا

 ء,ه دمه لاه اس م وص

 ا اهلج” اهك ريغ ندد ,ا ىهترتو ا لألا لقت "0 5

 لوقيا ابيناح ىا 2ابلوجو اهاجر اهاتيحلان انربغ كارشلا 1ىشت للا تقتا © |

 لالا نق 2ابلوجو اهاجر

 0[1] قي ١ 75 ندر انيك

 دحاصا

 انلولس الا قبب دل اصلا تالي .ايرع ( اك 1 0000
 ةريم بناجي نميلا نم ىلح وهو ريمك ىلإ ةيودتم لبا تايرتكلا ©

 وهو رطملا هيف عمتحيو] لبجلا ىف ةرقن تلاقلاو تملق عمج 1تاالقلاو

 |ءاملا اياقب|[1) ةلومسلاو ”لحدلا

 1 [0] ةالقلا 0 [1)| رهدلا 1[3)] لومسلا

 (39) همدعن, قساعر آم 0 (1), آن* ٌتيَرَأ, اًبيَدلاَو 0 اميهدلاو -7 ءاهرلاو بآ- ليغ
 لل لقع--( ىمري--( هدم. ةءادوأ. نآلا عفري ىوريو

 (33) ىم35 (ضمغ) 11116 ىضغملا-].4 (ضمغ) ذ+ 64: 14 7 64 ىضغملا-آذ

 (ىضق)ز دع 48ر الله ع 297 [مم ةهعقز 1. 810. دع 198 ىضغملا ت1 جنت 145“

 (34) 0*, 55, 0, 1 ىقيدحلب ففت, اهلوجو -1:* ابلوجو حقا طعن

 (35) 14 (لمس) دتتأ 308 كله متن 151-383 هسا. 11 199 صالبق 31134 0.
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 2 ه- سد ده - مد ةمص 2-2 تسلا د < وه ىو دو

 شن ىمدي نيح ىماوملا بووج اهضرغ ول اذا اهينيعب اذ 9

 نم دوسا لوقي اهمازح اهضرغو رظنلا ةديعب ابنا لوقي ابينيعب فوذق [01)]

 [1 لاعنلا عاقر ىهو

 1 [(0] ةربغلا 2 بوحلا 3 ]) هرنتأف 4 10| ابليقث

 و
 هود س سا ع 0 م م واضع

 اا ال انا ام اذإ اهمأو انم نئاحنت ال ءاضييو
 لاقيو انفاخت ابماو انم بربت ال لوقي [00د50. ماعن] ةضيب ىنعي ءاضيبو [1]

 ليز عزفا اذا لجرلل

 و دامو و هم »ء موو

 ثا ا تل جبل ذآ دل ىتمي امل .فرقت ملو جوتن مس

 ةينملاو لحفلا نكمت مل ىا فرقت ملو خرفلا جتنت ةضيبلا ىنعي جوتن [010]
 ال ما لحفلا ولعيل مايا ةرشع لحفلا اهبرضي ام دعب ةقانلا رظنت ىتلا

 061 ران نم تلمح ةضيدلا هذه لوقي انسم بهذ ىقف اهلمح نابتسا اذاق

 سمشلا رح

 اذا ا | ]11 ىذي نيح 0, 0* ابليقب ىدت 1 :اهليقث-1:* اهليقن_ئمريد
 0 (1) اهبليغن -ىخسا». اهبليقن ىمدي

 (30) 1) انعر اهليزو -امصصسع 300130-1237:23 7-179ةنو 1 82: 152'(لآطخ (لوز) 11

 333 14 71 3653: طخ (ليزز عئتنا 3514 ١ (ىنم) عع 165: (شوح) 11

 180: للخ 1 11510-3035. ((نذلدن:ه) 1.218 اهلاوز اخ (لصو)ز 7111156: 4

 (اجر) 1 6و 12طئ2. 1خ 1841130.1 331-590 6هدنط. (ليز) 11 195-31.
 لنا 121-56 13151 169 5-(هدنعأ. ةءالو1. هذهخاف الجر ىأر اذا لجرلل لاقيو

 هليوز هغم ليز عزفو هرذاحف هنذم

 (31) "4 (ًاجر) 169 تأجرأ اذا : (ىنم) 350 [مه امد6] : (ًاجر) » 145 تاجرا
 آخ (اجر) 1 75 تاجرا ز (ىنمز ع 165 [مه ةهءعن]إ-14 (فرق) 1 220: طخ د1

 188 [هق (مءعازآك] هال (ىدنم) 11 550 [هه اعجز: (ًاجر)ة 12352 تا اذا

 004 هر 141 تاجرأ اذاكف) 2 تكل 1 تايراك 0 (1) تءاج

 ءىجولب# ىئحو تاج 0, 2, آب, 0 (1) قرفت ملو 21154 9013 ملو جوتن

 امب نرقت--(0هدعان., خس“ ٌشاَعَو



]0. 70[ 

 اهلوطو قايفلا . صرع امهاباو اسال للا نس نإ ا
 انرمضا انحال نيلالبلا لثم انراص ,لازبلا نم امبيتقان 1ىنعي نيلالبلا لثم [0 1]

 [2 اهلوطو ةالفلا ضرع ىوريو] انريغو

 1[ اراك

 مللد ض فس دس نس 1
 دح لثم ىلع ديري ريسلا نم بورعض علملاو جسعلاو جسولا نيجوسو [ا0)

 فيسلا فرح لثم ىلع ىوريو 1فرحلا نم فيسلا

 1س فوحلا

 مرو - 2 4 ه- هم ةص ل ء هَ 2

 اهلي رفق ةاسبنا دكحتاعي هتعر نعلا لحا لاا
 ميظع لمر ةكناعلاو نيعلا عساو نيعلا لجنا روثلا ىنعي ىلاعالا ىفاص [02]

 ىعر لوقي] 1ليم هضرعو +ليم هلوط لمرلا ليمالاو هطسوا ءىشلا جبثو

 1 [2 ةلمرلا هذبب روثلا
 1 [0] مايا

 - 90070 < ةمح ٠ه- ب 2

 ايلي دج كيس تنم 1 هتبصن 00007 ىشسوم ضار ممم

 ضشقنلا ىشولاو شوقنم ىشوم هنفجا ىنعي هصيمقو كفيسلا ىبعي ضيا ©

 [( هتبصن |[ىحاو] 1ىلو ابل ناك ىتلا ىقوأ دلو اهبل شيعي ال ةقان تالقمو

 لدجلاو اهمامز اهليدجو اهريس ةدشل كرتتو برطضت ىبف] اهليدج 2هيفس

 [© لقفلا 1
 0 ااا ااا ا دذدذدذزذزؤزؤزذزذزذ>ز><><><><+<11زًًً زن ز إ شؤإ 3 ب7بببب7 0 ا

 0[1] ىلو اهل ىرعلا 25 [0] هفيس

 (35) 1 نمقف- ) امهدال فاسدا ' خلق. ةدوأ همس 1 40.

 (360) 0 ىدخ لثم 0 (1), 0هددعا, قصات“ فرح لثم خس. هددها. الثم هبرض

 ليلدلا كله أطخا نا رما ىلع ىشيي لوقي

 (97) ةسطد», 0هدقأ. هّتعر نيعلا ]آب هلعر ابليها- ارفق, هنعر-0 (1) ءارفق

 ال ا عمجلاو لمرلا نم ليمالا
 (28) 8111151 421رخ (هفسز 11 3 ربظ ىلع: 1 "4ك ز>> 391 اهمامز هيفسر ربظ ىلع

 -ق538 1 291 بنج ىلا اتا (هانط 1 4325 ربظ ىلع [.هع 1312 ربظ ىللع

 101 «ةماعدتت 278 ىشوم رقشاو فش #., 0, 2, آب, آن”, 0*, 0 (1) رصخ ىلع
 1آدلبشز 966 ربظ ىلع

 211 0 فز 59 4
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 1 ا هرب ل ه مّ ما يع ه ص ه ءدوص

 ٠' مهب رييتيدجا تعلص بكرلا اذإ ماسي لحملا ىدت 0007|
 نوقطني الف نوفئاخ مهثيداحا تعطق ةدشلاو لحملا ىف ىطعي هنا لوقي [2]

 لكؤي امم ءىش هيف سيل ابليقم راع اهب ىدتبي ال ةالف ةءامبيو ارذح
 تعطق موقلا اذا ىوريو برشيو

 1 [2] ءامهب

 اهرثكا بهذ ىا ابليقث ىّلِجت ليللا ريس ىرسلاو فشكنا باجنا [02]

 009 1211 ليلا ملط اَذإ ةرسك هينيع داتعي ال وهو اذغ
 حبصا ىتح ساعنلا نم هفرط رسكني مل دارا ةرسك هينيع داتعي ال [0]

 كتعفترا تلقتسا

 مه 03 مدد وص

 اهايحتسي ت تدب دب حابثا لك ىلا ادغ ذ| ىلا 0 قاملا.. ىقد مسن

 عفترم ىماس ساعنلا نم فاعلا ىقن لوقي نيعلا +1نارظن قامآلا [© طز

 اهرصبي ابيلا رظني اهليحتةسيو صوخشلا حابشالاو

 1 [0] ناصن [] اياود

 8 د كيناحع - دا 0 كلفلا راجل قاعد الا

 (30) قست“, آن ىودن-ا(ل, 0* ماست مجنلا ىذب--1 ءامهب -1آ* ىرىل كدا“

 موعلا اذا _فخستا. ةءطمأ. ماتش طحقلا ىف ىطعي ىا لحملا حك ىدتي ىا

 اذا ماسب اذه ىا ءامبي مهثيداحا تعطق موقلا اذا هلوق كحضي ال ىذلا

 وه لوقيفإ قيرطلا ءايمع ءامبي ىف قرفلا نم نوثدحتي الف موقلا قرف

 |[ 0هطقأت. ىطعي تقولا اذه ىف ىدني

 (939) فساد“, ةدذد (رسك) 11 203 اهبلوصفآ*, 0 (1) داتعتاآ,, 1(0), © اهلوضف

 (33) مىعذك (رسك) 11 303 تدي, ةودغ فرطلا-(0 ىقامالا -آ., 1(0), آ.* فرطلا

 اعورا-(0 (1), آء ا,رليمتسي ابل 2 لَك

 (34) ]د تفح ةرجابل-1) ابليدم, ل مدا“. تناح ةرجابل
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 [كم. 70]
 ل لا 6 0 ا ا ع 3 هدمه م ه0 0

 اناا لعا لم. ةانكت ةيامع ف” ةاعوتس تملك

 مسا ةيامعو هيف َلَوَع ا لبجلا ىف لعوتسا دق لعو ىبجي لع تكلا [ه]
0 

 ايلي ناحل رع هيك اذ هتيرق لق قراط ره تر لاا

 اهليمذ] عاطقي وضني لابجلا فوذا ناعرلاو بكاوملا ريس ىنعي 1 ةبكاوم [01)]

 [ ةابلزب
 1 [0] بلغت 2 [1)] اهلديب

 م ا م22 ىلا تع ناصح ساس >> © تب |ةهه اصمت سا

 البلس ةافصلا 0 15 ىلع ىوتسي دال 0 ذاعلا جاتر م

 ءاقلخلاو هلاثكو بدذلا نيد نع ام دلملار ىلعتلا تابناك ؟دلتم جاتر [0]

 ةابلج ابليلش نخفلا 2هيلع عقو ام ذاحلاو ءاسلملا

 1 [1)] وهو بابلا جاتر نم 2 [1)] افصلا ءاقلخلا نطابو نخفلا

 3 [ط] اهلالج

 م ا مدع ىن مدوص ساهيف 7 و 8 - اهل سال 0

 نسحو هلامجو هنسحب كعوري ىنلا وهو عد درا ىوريو 8 ىذعي ضيبا 0 0:

 ريص اذا ىوريو لاحلا اذه ىف مالي ام ىتأت ىا ىيحتست لوقي 1هتميش

 [2 ةرماضلا فرحلاو ةظيلغلا ءانجولاو | ابلو هزه افرح ءانجولا

 ” [12] هيه

 (16) آخ (لعو) تو 258 خخ 7111 157: ةكذك (وبص) 1.

 (17) هقذه (بكو) ذ1 343 هتيرق فاض مبلآ ام اذا تنكو -(0, 2, 0* هتبرق, وضنت

 ل1, 1+ ةفكاوم فس. ةءطد]. اليل ىناتا ىا ىنقرط هق مه بر لوقي

 مزلت ىتلا ةبكاوملاو اهبتبكوف ىمبل ىرق اهنللعج ىا ةبكاوم هتيرقف

 لابجلا فونا ناعرلا | 0هدهأ. زوجي | لوجي ىا ٍوضني بضوملا

 (15) آف (جقر) 111 105- -3'1 11 45 ءافلخ(' ةاقلخ -(, 2 داجلا-4فعىؤك (جقر) 1

 209 فد ط1. هءا01. نيذخفلا ربد نم بنذزلا هيلع عقي ام ذاحلاو

 (19) ]آب همول سقنلا نم-1) ربص--(' ابلوحف ثئساط#». ةءطم1. نا ىديحتسي ىا

 اهبمحل باهذ لوحنلاو افرح ابلوحن ءانجولا ريص اذا لادلا اذه ىف مولت

 ىا سانلا نم ضيباو داراو افرح تراصف تلحنف ءانجو تناك لوقي

 ال وهو ادغ هلوق ضيباو باوجو لاحلا اذه ىف مولت نا هسفن ىيدتسي

 [ا15 +. 22] هينيع داتعي
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0. 70[ 

 01010 0 ىونلا حرطت 00 املا 1
 ىمري حرطي] قارفلا وه نيبلاو عضوملا نم دارا ثيح 1ةرفسلا ةين ىونلا [01)]

 [1) ىعبلا مارم انب

 مدل فرعي 10 قرف ٍِِ

 ابليلق 3 17 00 لس دال للم هلا نكي مل نافع
ٍِ ٍ- - - - - 

- 
 01 قاب 7 ىلابللا ىضقت ةدو.د 0 ىسفن تبرشأ دقل اه

 (12) هد تدعوعقعت 1-1104 نةتمصقعتطع هع هماع ه2 لطم »طعاععاو زد طصقتسعتس هآ طر طع

 مديتق : “000. ©هأنط. 26. 117 ظادخ. ن. 12 دصتأ سفنلا ىتاوي لمسح 11هدس. 62و

 لمس هن. 14 تع اكمس. 624م, لمست هن. 15 طصتا ايليشو لقص

 اهلوجح ليبن دوخ ةلتبم  اهبابش دور نيحشكلا ةفبفبم
 اهلوطمو اهنارجه هفش سهقو عزانب سيلف ىبملق تميت سهقو ”

 '"["امدع ]3م ام ؟هرعومو 1 0م صمأذ صحم زج ةانطع» آل, (ل, (0*, ]ب هع ]ن* : دضل

 [[حصقمم هدحازت ةموذر دص كطتلصفع طع ظن (؟تنط هن. 14), ةطمت طع 7مل ع١ 15 همت

 طر ىلططق 1ظتقما ذه طع ططم ”تلكسستسما 5 هل 60 طع مدخن ه2 ةطتخ (ةكتلقم

 راكد“ فطن ةغ كدصمتف 11 88 كنعد 12 (هه ةهع6) رز ةطعص د ”حضصمصأا 08 13 دقت

 اهليقم اش>و ناك ام اهلها ابب امتدجو ول ىنلا رادلا ىلع املا : انود 14

 0 جرعم ةاطعص 15, :ءدكانصو ىبلق هصا قاب وهو: طعم ةصحااوب اناذع ط0

 نمردمد ]دهأذ جادورع كانعل

 (13) كعك (حرط) 11 44هد 2ةعوقعت 104-(ل, ا, آد َحَوْطَي- (0هدقأ. ةءطم]. هلوق

 اغنب ىوذلا فذقي نا لبق نم اميقا ىعم 0 ىناعمسأ ىا 0 املا

 ليازتلاو ةقرفلا نيبلاو ا,ليزي نيب لبق ىا اهرطم 1 آن, آب* ه طاوطاتم هنأ

 نيب

 (14) 1كطتم. 1 4 00 ةدععتعا 11-104 0311 111 32 سرعم كا ليملق :

 هياد. 71 126 سرعم, ليملق]31 “اناء. 1 204 هسا“, 2 اليلق, َلَلَعَت

 0 ليلق, للعت 1(0), ].*, 1, ةلعت الا, اليلاق دسدؤمد 024: 8ةوتس 0

 ةعاس جرعم» اليلق -11[دمؤرت“ 1-82. هدتس دا ©ةهدسمترزتم 50 اليلق 8ةوند

 طعؤمربع ككلصعب نطلق ؟ءعرسع كاعم (ةعع طماع ه. 13 ةطمأو) :

 م ملال 2 2 ا ضاع هاا 2 <قاه 227 هع سم د م 2 سَ

 اهبايقُم اًشحَو َناَك اَم اًَلْهَأ اهب اَهُتَدَجَو ول ىتلا رادلا ىَلَع املأ

 ْ "لطا]و ؟عرتدع 15 صممأ اص اغطع اة

 | (15) 000. هأغطق. 36. 117" اهبليشوال ىهو -- (لهدقأت.ر مصان» ةعطقأ. تمزلأ تبرشا

 ةليسوو ديري ةلزنملا ةليسولاو قاب اهليسوو بهذت ىلايللا ىضقت بشنف

 ىقاب ىم
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 علا ه و نة ص َّس - - 65 "سا اص ا 07 أ ء وهص - ةهص 4

 5 وقع تفخيتسأ ىتح 1 ا كثحيهبن روح نيدلغلا ةريجلا فو

 00 ع 52 6ع - ها 9و 0 ا

 اأو 0 0 اف رجعهلا ل ىحضأ 0 ىف نئيثتسي فطا وع ٠

 3ةٌلظلا نرظني 2تابثلا نم 1نتبثشتسي اهبسنك ىف اهقانعا تفطع دق فطاوع []

 دنع ؟لالظلا ةءايفالاو هيف ”نسنكي لظلا ؟ًأدتبا ىّت> ةهتوادن 4نتبثيو

 اهلوصو 11 عوجر ءايفالا 3! لوبضو دحلا

 1[1)] نتنتسي 215 1[1)] تابنلا 1[3] لطلا 4 [] هتابنو
 5 [2] هوادن 6 [0] [ةأء] لاطل دا 2[7] سنك 5 ايفالا

 5 [1)] لالطلا 197 [1)] لوبصو 11 [1)] هعرجو

 كر لاخلا هك ناد اذإ ةدج ءاقرخ 05 2 د ديزي ١
 عطقناو اهنم فعض ام لابحلا ثامراو سىعابتلا ىءانتلا [0]

 (8) 05, 0 روج-لع, آنك 0 (1) روح -ا) دوخ, 0 -- قختسا-0* ابضلا-

 آب, 1(0), آن#* تلقتسا خساد“» ىبصلا-(0 تفختسا, ابظلا, ريجلا -(0028.,

 قست. ةعءطما. ئم لها مهو اودغ نيزلا نوداغلا

 (9) مهيصطرس لل © (1) حامر

 (10) آب فصاوع -خساطا“. (0هدقأ. [5 ةورعا]- 0 نثعبةسي 1, نئفتسي--]1* نيتفةسي

 1150.8 نتبثتسي [0 نتبنتسي], اًئيطب "لالظا 4 (لبض) ::ةنذ 491 ًايطب ءايفار
 نتبثتسي - ايطب, اهلوبصر راكبا نمر نتبنةسي -(1(0) نئعبتسي -() 61:535-

 مموعف 10, 11, 0* هرحتغو 11[ ('هدصهذؤ., ةسضصاطا:. هةعطمل. ىف ننيقانعا نفطع

 ءايفا ىحضلا سنكم ىف نرظتني ىا نتبثتسيو سناوا نبنا كلذو نبسانك

 كيلا لبض ام لاقي هنمو ءىطب ءىغلا جورخ ىا اهلوبض اًثيطب ع عمج وهو
 هبيصت ال سنكم ىحضلاو احضلا سنكم ىف هلوقو جرخ ام ىارمالا كلذ نم
 نرظتني ىا ءىفلا نوكي ىتم نتبثةسيف ىحضلا سمش -للطع عاموو ص ل) 15

 دتصماتهل]و: مصرا ذص ةعدتر 16 ائاتدك : اهبسنك ىف ابقافعا تفطع دق فطاوع

 هيف سك لاطد دعدا ىتح ةهواذدن هتاينو لطلا نرظني تاينلا نم نةنتسي

 اهلوصو هعرجو ايفالا لوبصو ىشعلا دنع لالطلا ايفالاو
 (11) 0 (1), 85, قسط“, 1, 0 ىءانتلا آب ءاغثلا( ناحه-(0 (1), قسطا, طر 10

 ناذ-]1) لايخلا, ىيري ١

1549 



 [كم. 70]
 هدم اس سا و ج2 82.212.686 مودع تدنا راع

 00000011 لع اهرئا ىلع .كستانودانأي بلقلا راعتساف' ليا
 تحئنام لاقي كعري مل ناك باوج ىلاب هلاوقو عمدلا جارختسا ةحئامملا [0]

 اهذبل عطقني مل اذا ةقانلا

 مدارلا ارا َّس 2-6 6 3 -

 ايأومش ءاظعلا ىف تذ هد حارا ند ا هلايرج 5 ا ٍّج

 0 011 كانو ربخلا لوا نم حارلاو لباب رمخ نم ةّيلباب ةرمخ 1ةلايرج [0]
 0[ لقعلا لمشت اننال

 [0] ةلابرج

 - مسه ع يام مم ريب م ءوص سيل سا حس

 ابليتق اعيش 3 ارح نم 9 1 00 ازكبلا نعال ذا ىوللا ةأدغ 0

 ودح تراس موي ىوزح روهعجو كلام اسرج موي ىدجو لالا
2 - 
 < و ةدص 50 ” ع < هدادّددص © ام هد 252612

 ٠ لالا ردا اراك طفلا ةاسعوب تحضاف ٠ ادار 19
- - 

 نم نيتاسب ابناك ىوريو ىلاعالا ىرذلا حضوم طيمنلاو ةلمرلا ءاسعولا [©01)|

 [2 ةماميلا قوس رجحو] اهليخن ىلدت رجح

 (8) 0, 1) اسابد تم, 1:5, 0 (1) اساي فعدم (حنم) 11 204 راعتساف ىان

 1 ره , 4) آخ ( تن 115 تشمت كح 8 11 355 [هقه معتز(, 1, 0*

 ةلابرج--ه5. 0و. كول. 00. 21, 0

 (5) ( ةتغي سمس. هه اه>], ىنعار ىق خص ممتنع. كعارإ فخسطت». هدف. اذا

 ىذعار, ةتغب, اًعيش- 0, 0*, آم ]* اهليتقس ل اهليبق, ىنعار اذا, همغب نيبلا-

 175 601, 2, © ةويرول اًعيش0* اميمر ردي مل( 0هدقأ. ةءاوأ. ىه لوقي...

 قم هه ىتيد اوطعي مل ىلها ناكف ابح ىنتلتق

 / و 9 ز 6) 0, 0* الومح تلام فسار آر آن* ابلومح تلاز-1) تراس مىئساا“. ؟ءط0أ.

 جو لثم 55 لاقت خلا اسأي بلقلا راعتساف ىلب تيبلا اذه ليق لاق

 ءانهىدلاب داو طيمنلا ناكم ىلا ناكم نم ارلومح تلاز موي كلام ءاعرج موي

 () الخوخ 1؟ 140, 815-آ.4 (طمنز) ز 295, "4 1-335آ:, 1(0), ].:* طيبنلا

 مسا“, آب* ايليخن وا_-(هدتعت., ةسات“ ةءطقآا. راردا تبنت ةلهبس ةلمر ءاسعولا

 لقبلا
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 ا 69 0

 لا ل لل عسسل َّ لب م مص

 ريسلا ةّدْش نم اهليلش اهنع راطو تعرسا ىا تشمعت هلوق [0

 0 نم رحل ل 0 0 ءادخلا ى 0 1

 اههاوفا نم جرخي لبالا دبز ماغللاو ريعبلا فنا مظع ىف ةقلح شاشخلا [010]

 1م امزلا ليدجلاو
 1 [0] دافرلا

 ل دعو ء وص ل 3 ص م ا

 ارلوصت ؟تلشبلا "مانا عيرم > ةلمش فرح لحل دا
 فرح ليقو فيسلا فرحب تببُس 1ةرمض ةقان فرحو لحرلا ناديع دوتقلا [0]

 ةعيرس ةّلمشو لبجلا ليقو دادضالا نم وهو لبجلا فرحب تبُسو ةمخض

 نم ابجورخو ريسلا ىف اهرورم ىا ابلوصن لمعتست ىتلا لبالا تالمعيلاو

 حرخلا اذا ءىشلا نكت ناعيو فدالا

 1 [0] ةربظ كفَنا

- 

 ليوطلا “نو

 و ند وصمم < مرماه م 2 دعا 2 7 ه تدع ةداص سل هم

 ابعومد اهليسم ةبرغ:تّلقتسا معن دارا لاحلا ىلا اهيصنو ةويعب 7 ةبرغ [072]

 هام هم م ل هم وص ياه هاح 6127

 ابليرب اقارف كهشت ملو يمل البف نيبلاب رهدلا كعب ءازاكل

 (12) 0, 1, آ1 تسمكت -]:* تشمكت -1ر, ( (1), 1* ةءدطعمموع هن. 14 60 نطقق م15.

 (13) ذه (لدج) 7115 3 ىشم تتضح للا» اهنع- الب َتمَحَح )0 ىذدثم ن ناك ى

0 
 (14)) 1 1](0) ]< نييلا دومَف

 (ى٠)

 6,0 [ ىويتلا 10 ] ىميمتلا رمعم نبا هللا ديبع حدمي لاقو

 (1) 1ظ[حسؤعد 624-]), ].* ةبزع

 (2) 1 اهليزن, ررستمملو ا, (1(0), آ:* ىمب افسط#, 0 (0*, 00دك ىمل فسا»

 ههددا. مل كتاكف ربصاف عزجت ءىش ىاآلف نيبلاب عجفم تنا هسفنل لوقي

 ديري اهلبقو كلذ ناك ىق ىلب لاق مث كنع اًبجرخي ىا اهليزي اقارف بشت

 ةرم ريغ ىمل رهدلا كعار ىا ءاقرخ لبق
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[69 .60] 

 ل - 8 و هذ ها ا م يي م ه-أ 0 هَ < هام قدم ري

 ايايلغ كرد هذ دح  ةرامدنو د

 مم وم ىاوارب ع لس م و

 نا ااا الس سلك اع ع فعلا اذه ليلخ ٠

 اهليحتسن ىوللاب انعظ ةيمل ىرنوا لخنلا ىرن كش ىلع الاقف 4
 رظنن اهليحتسنو ددجلا ىلا ىضفيو ٌقري ثيح لمرلا عطقنم ىوللا [© ]

 ابيلا

 اال للا ردد لكلا نم ايما ناك ام فرطلا اديعأ تلتف ؛
 نيمويو اموي هريس دتمم 1لمر ليمالاو لبجلاو افصلا موشيخ [01]

 1 [0] لحر

 اهليمذ 2 ر تايحلاك لحاون أاعفراف ةيمل نعظ اهنكلو 1

 تايحلاك لبالا ىنعي ريسلا لوط نم لحاون ريسلا ىف اّمح ىا اعفراف هلوق [07]

 اقري ىا اليمز سر ةكرشلا ةديدش ابنإل

 ١ ادا اعرارملا لاقي .ىحضلا قتور ف , ىف ىحلاب انقسْلاَف 000
 اهعافتراو ريسلا ىف ابعرسا ىا ىرابملا ىلاغب هلوا ىا ىحضلا قنور هلوق [0]

 بتَدلا ودع لثم ليسنلا ودسلا ىف

 (6) آد ىنفتك-- ةوطخ

 00 0 05, 1 1ك 1(0) نعطاكرل نعظطكس 05 15 0 م0 1, آدم

 8 0 0* قلع ل انف ك0* انيشتس

 (9) 17 امناك ام قرطلا

 (10) 1, 1(0), آ.* نانجلاك

 (11) ةستكاعل ذص 281, 1(0) ىلاغت-آ.* ىلاعت 4545 (ولغ) 11 114 ىلاغبتآب

 اهايمن
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 كه. 69]

 ليوطلا 11

 ايذواط ةادقلا اهنم ىو لا جادو يش ديا

 لوح ابيلع ىتا ام اهليحمو دحاو ىنعمب نيبتو نابتساو نابآو ناب لاقي [02]
 لاوحاو

 دام اه < و و م ه ص سوو

 ابو اهتحم فيه 5 0 0 لولذه را ل ١

 فيد نمدلا ليك كم كن حور ةيناكيو لمر لولدبلاو فطعم جيرعنم [08]

 اهنم ضرالا ىلع رم ام حايرلا لويذو ةراح [حير]

 1 [1)] وهو (0 ه5

 ر "اني يد ال ذأ ةيمأ 7

 كالبب اهلاتغي ىنعي ابلوغي [1]

2_ 

 ابلوغي نم ىفطصن ال ذإو

 ايلوصو اهنخي 0 اهاوق جامد د ا 5 3 نحن ذأو ْح

 ةجمدم جامد ليحلا بيسلاو لابحلا لتئاتف بابسالا ىا بابسالا هلوق [0]

 لبحلا تاقاط ىوقلاو ةيوق ىا

 اياوطم كالا بابل ا انهلا قطنتالا 1 رم فوطق 8

 حييبقلا [لوقلا] انكلإو رجخلا ةيدظع ءارجخلا ءاركع اطخف) كفريدتك هند من

 لوقعلا بابلالاو عودخ بولخ ىطنملا ىف داسفلاو

55 

 (1) 86084 82860 كنم, اهلوط ةءادغلا_-1]) ةادغلا فنم, ٍراد ع

 (9) 0, 0*, 2 [ةص ع8 ] جرعم--1- ©( لك“ جرت لا 4-8258 (لذه)

 خ1 60.

 (5) 6 601: كف ابلوقي نمحال, (* اهلوغي

 (4) بخ (جمو) نت 100: 83511840-41145 نحنيرمل--0* انجست [هنه]-
 10 اهبلوصا

 (5) (0 بولج ادب 1آ.* ةادعلا بايساب بولخ -1:* اهلولطم-- الن, ب 10: 0 اهبلوطم
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]0. 68[ 

 هاما م 2و هم هص ةدودرص رم مودص م دس

 تعمطت موأ ند سبقلا ورم ام اذأ 2
ِ 

2 

0 
 هم ةمض

 اهو ىلا سيقلا ىرمأ س

 ا م

 متمر سيلا ارم ( رهدلا رك

 داو كي ره هد ع ر 43

 ٠ كنم 05 ديزب ترخف 0

 لد نأ الإ يردن كت ملأ«

 0101 ىربا دانسا ولختم ":
 دك ءانلاو (يمانم [©0 101

 نافجلا ىراقملاو لا

2 
 -ث

 ععطم].

 181 انيك 8610 11 69 ابتبحام 1 ابسيهحت ا, آن*

 لاس اهتبع ىنادنلا ىلع
 اا راركلا موقلا لع مارح

 ما 5 7 65

 ايلاوط كا اعنعا

 ل 2 ع ا

 اهلانت 0 ل

 او اهزع 5
008 ْ 

 لق اشم

 ال 0

 اهلاخو ديز رع كداب ىوعدب

 ا

 01 مق اهيباتم رافض
 . را ىوريو ميفارشاو موقلا سوّؤر لابحلاو عافترالا وه

 (86) اة 1.

 60 1 تت فطن 2315 ساكب اويراشت
 (80) © ىذلا شسيقلا ءرما ناكوكا) ىّذلا سيقلا وما ام اذا فخسط»

 ميسوُؤوك ىف نوبرشي ام ىا لاضف عيمجلاو رمخلا هلضف ابلاضف
 (85) 1 نما( ليللا رخا--(01(0) هرنا5 ,89 ,88

 امو الط 0 م8002 تمر اذا 1 رم ذاك ىلايخ-72 ىلايح فس, آب, آن*

 ذا تيطانو
 (90) 1, 2831, © (1) اهلاعفو-0, 2 اهلامجو هك 31هن0. ةئخ 1 539 79. 0. خذ 8

 ايرثلا طانم ىتم اذه

 (91) 831 َتْنُك اما, ٌقصْنُم دككلصأا نإ ىردتد س4 نابع ةقلصا! ةانم: فيزا اعَيَوَي
 039 60 ,١١ 0* هابشاكرر 881 هاتسال 0, 2 راغص 8131, 1 فاعضد ابلايح

 1(0) فاعض اينا'' طق ممعدت ةطمدلا طعامدع طع ؟عمدعقر ةقاضطاتقعل 0

 151 ]لكطتم. 1 438 (ةسمص.) : 8م ءال

:20 

 اهدبع مداقت سق رادب ضابت1

 تفرشا ليق امل ىسفنب فيكو
 2 ('«قةندث) ءاصوح

 14 7111319: طهدم 557 (05. 1017.

 اهناك موجلاو انجا َنِبرْشَيَو

 '«قتسأ 15 150,

 ١-15

 (8-105د.) ملن

 [داطت ”لخس ص ددقلطر, 01

 اك عطصأ 26 :

 انا لا توك

 اهلامدنا ضيه ءامهد# نم ءبلا ىلع

 1 7210. ضابن (21دعاط.) ملت

 م. تن 504 :

 مع هلذم ةطع هوو كاأعل آخ علتا 258

(25 111 

 اَلاَبُو ىَكَذَي ٍلاَحَد َحِباَصَم
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 الاوز : لس ىلع لطتلت غماودلاو انحرف انمقف 4١

 الاسر نسم مل لسع كا رع
 لوقي هحدتما مبنم لجر مسا سبيب ليقو لبالا بالصا ىنعي اهبالصا [01]

 8 سمشلا ىف انلاحر نكت مل هدنع انلاحر انططحو اسبيب انيتا ول

 هدف ا ل اس مخصص سس سس رب مه موه

 0 اهلمح ا 0 3 نولمرملا 00 لات

 الو ءىش ابنم لكؤي ل تلمح وا لخنلا هذه تلاح مبيلع ءاوس لوقي [01)]

 فيض ابنم ىرقي

 #7 سل ىو موهصضص أ ع 7-2200 مم 0

 ايلاذق 0 طرقلا د 0 ةيئرم اثحلا و 1 م

 عضوم ىف رقتسي ال بهذيو ءىجي دوري داور نطبلا ةيخرم ىشحلا ءاثوخ [0]

 (81) 1(0), آب, 1:* عما يملا 0, 1 عماودلاو--]ب آن“ ابلايز ارش (غمو) ع 306 ز
 '8'1 1 9 اممقو انحرف خس“. ةءادو1. ةدددح ىهو ةغماد اهبتدحاو غماودلا

 سيعلا ىلع ىقنت ىظتلت لحرلا رخؤم ىف-اخذ (ذمه) 7 55: الخ 1155

 جارت اطدتغع غم 111 ءطقستب طانهذاطط عع هك طن ]اح ”:- [خديستس قطر هب ماتت عن ط قنات هاد181]1 7انقع :
 أ ا هر

 هَنهاَرَكَو ىَضَللأ جهو نم روقلا هب ىضَتْلَت يذاَمَه ىذ ِمَويَو تعطق

 101 ةهءادم1. ليحرلا رخآ ل ىلع عضوي ىذلا ييدحلا قوط ةغمادلا

 سمشلا عقو ةذش نم بيدلت ةنيدكلا ةنبف لوقت

 (82) 3084 18 181 تربع, سبب, اهلاجر -1) سبني, تبرغ--(0 تيدرع-]1:* تبرع
 هغقهعط. 1 61 لسر. اهراوكا تعضو ولو : 63 اهبالصا تسرغ ولو خس“.

 تَيِرَع
 (83) ؟ةوؤغزع 451[-8ءاسنأ 59 (ميركر فوط. 1116 11 61[-ل]1, آب* ولو

 رىخسات#. ةءاد1. ةدحاولاو امقورعب برشت ا وست "ل ىتلا لخنلا ىداوصلا

 ةيداص

 (م4) اةوؤغ ع 181 خيط. حنت 01 لظير اهوجب فسطسر آر, 821, 0, 2 اهفوجب
 128231, مشا“. لظي 18131 ةءادو1. ميعم داز ال نيذلا نولمرملا -فةسان#“.

 هءطو1. ادحا نومعطي ال لوقي لمحت ال ابلايح ميعم داز ال موق نولمرملا
 (85) آل.4 (ثوخ) 11459 ىيزي, ىشحلا, ءوس : 14 1620 ةيارم, ىيري-(0 (1) ديري
 211 16 ليزي ك0, 2 ءاوس 821 01 الامشو سارلا نيم نع اه لاذقلا
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 د د بدودصض 262غ و ن ءودص» 7 52 7 3

 000001 فاننا وذ ترج املك موقلاو تبادا دف" كاقلأل ب
 ىلع عفر موقلاو] ءىشلا ىلع ماودلا 2بوؤدلاو ريسلا ىف تبأدا 1تبأدا 3 0|

 ترج امّلَح كاقلأل دارا اهلالظو] [0 ءاتلا وهو لعافلا ريمض ىلع فطعلا

 هذبف فافخالا ةوذح .دازإ لاحلا ىلع بوصنم ةوذحو اياطملا لالظ

 [© ىرج املك ىوريو اياطملا فافخالا

 0[1] تنا اذا 25 [0] تودلا 1[3)| دجو

 لا هم مدو مود ص 72 د هم ا 0 - َّس ص 8 اس

 ايلاتت ى سمش د ىصح + انيط تدقوأو راهنلا راغ دقو انلرن 5

 ه مورو ه ه مس ع هد هس 0 حالا تس 2ع هيف لس

 ”1ةللط ريخل ا ل كا تقلغ ةارم فوج الحر أكلف ف

 عداخم تقلغ ىوريو [0 1ةرقلا عيضوم اهلاللظ فرظلا ىلع بوصنم فوج] [(0 10|

 زكا نلار] ةماعلا ىرقلا ركاشدلاو ةيرق ربا ةارم ثويبلا عداخملاو

 ا ىرقلا عضوملا اذه ريغ ىفو انهاه عداخملا

 1 [0] برحلا عم

 ا - هَ ء هَ - سة دم ر >6

 ملقم ميدق فاسأ كنس ىلع 00 11 لل ادلع انني <
4 

 (77) 0 تيدا خساد»» تيادا-1) دج خرسا», 1331و ده كساد, آب, آب*,1(0) ّىَطَملا

 تلقا“, 2181, آر, آ1ب* ةعدصعجموع 76, 27 دسدعا ةطعص ةصط م01 عع تون, 38, 89

 1831 هءطم]. موقلا تبأداو ايالبلاك كاقلال اهتبأدا امم لبالا هذه تراس لوقي
 ةايراوج راصق لظلا لعتناو هلثمو لالظ نا 1آوذح فافخالا ترج اضيا-

 قسط“ ةءادوا. وذح للظلا لوقي كاقلال تبآدا ىق ايالبلا لاثما ّبر ديري

 18 قاسلا هتزرحا لظلا اذا 18 ىشعالا لوق هلثمو زابنلا فصن كلذو ابفافخا
 1 [831] ودح 2 [811 ةذو] انروج

 (25) آخ (روغز) 1 343 4 انا 455ةضهعط. 01161 16 لاط ىقو 11 دقو

 لاز--(0, 0* ماامر قةعط. دص اغطع همعصتسو 118عقر |[سطتعا هننع مما آصعات 6

 در ةطع ةعدغر هه طغعتسو مبعتع ديانا مر ه8 28, 80, 79, 88, 90].

 (9) 57306 1+ 51 حتفي مل. مّوللا ٌةارم اندرو املف : هم, غمد, كعط. 11 63-3.

 711601 >1 116 اوقلغا ةارم لها انآر املف--811, كعط. عمت 116: خعط. كن 61 :

 آب, آ.* عواخم فسار 2, 0 ركاسو 4 3 (ةرمز ١ 115: اخ 1 152 تقلشل
 وات 527خسا». ةءاتمآ. ىرقلا ركاسدلاو عداخم ىوريو

 (80) ةعان. 91116: 71161 دارباب انلاظف انخنا-60 [ه. 2], 05, واط. 271 6 قاتع

 فايساو--(0 اهلاصن 1311 ابيلع--خعاط. 9111 فايساو قاقر
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]20. 68[ 

 اهلاني ال. ةليجع جار لوأب »نك ءللانل نامل ماها شل ١
21-8 

 ارلاصت لفن مل يحاوسلا ير ا ا

 اهلاعن ال َّ جالدالا اهب رم ععرسللا نم ادا لاثمأ بر ناو ا“

 ىقست الو فلعت الذ اهبحاص ربق دنع دشت ةقانلا [ىهو] ةيلب عمج ايالبلا []

 تومت ىتح

 مونلا ىركلا تريط ترفن اهبلحر اهروكو هتقان ىنعي نيعلا ةرياغ ءاصوخ [0 2]

 1سوؤرلا لالقلاو مونلا مبنع لازف اهركذب مهانغ هنا ىنعي كاركذب

 لبجلا ةّلق نم قتشم ىهو 2ةّلق اهدحاو

 1[1)] سوردلا 1[131)] لدقلا

 (73) ةكسط» ىيحتف, ةجاح جار ٍلوالاب نكن ملف ال نان كن« ةجاك 027

 نكت متلق ناف ال ما ابل نحنف 0 ةليح ىجار, انحنف, متلق ناف-

 احبف (هأذ), ةجاح حارد نكي ملف ١ نافآالا 1"ةسدأ 20

 >2 - هاو 2 همس ام اهب 2 2 ةنإظا 22 28 ءض

 ةليح جار, نكن مملف ال نإف ال وا اهل ايدففر
 ؟مرسسعو 72, 3 ددخع »مان آن ظاللر لب هع (ن (1). : طج آ]) هت. 71 20110778 ةنان. 72,

 (74) © لعنمل--0* لفتمل--1) لقي مل--]ب (سد:.) اهلاصن لفت مل-1(0) ختسطا., ١ ظ

 18[ هددت: لمت 5عع هردام لطلاكت. >للل. 0

 كر ظ ط5 ا طال نإو كك عز (ناكسال [ك رب

 (70) اهلالق لثم
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 وع هع 2 ل ند د وهص تاع 0-0101 ه- هم

 ايلاتق كح سلجلا نعدي راهم ا ئىد ا 0 2 38

 ةقانلا سلجلاو ابيذ ىووت ىا ةديعبلا ضرالا ىهو ةاوبم اهدحاو ىوابم [0 1]

 نونلا دش الحنو اهعافترا نم سلج دجن) ليق كلذ نمو 1ةفرشملا

 ريعب لاقي لاتقلا ىنعمب ةيركلاو ظلغلاو ”لاتكلا لاتقلاو دسجلا لدن

 رزج وذو ةةيدك وذ

 1 [0] ةدقوملا 1[2)] لاسكلا 3[ ] ركذ

0 
 سوو 2 سَ سل ع

 ااهلاب ح ا برق نم كيجانا 0 ىنح 0 | كنع ثدحأ]

ّ 
 2 كر < همس 2 و >0 ل م6 حج - بام ع

 أهلاب َح يو ىثب ىنعجاري أمدعب كاي 3 1 ريمض 3 3

 امنا 28 ىلاعت هللا باتك ىفو نزدلا ثبلاو كنايقلب سفنلا ريمض ىنما [0 2]

 لاقيو] ابلاح ىا ابلاب هلوقو بهذي ماسنيو © 1هّللا ىلا ىنزحو ىثب وكشا

 عسا دق ىا همالك ىف هلحسم حاسنا همالك ىف طبض ام اذا لجرلل

 1 0: عن 56 [ 0 هي ةفولعلا

 ايلاني 1 0 ىدنع لس ىف 0 ينل 1 لأ ل 38

 مسا 6 1 00 0 ل 01 9

 (69) 1 (لحن) 17 122, 3 انا مر 13111119 تاك (لمق) 1+ 69

 1455 ىثأ-ا (6هحتط. (لمق) 11 230 : اانا (لحن) 11 2453 نعدي ىفايف-

 1. 310. ؟11 1-23 دطلط. 31210-224. (نونسسم) 11 32(, 0* اهلاتف 2 اهلابق

 301 هءاده1. ...ظلغلاو ةيدكلا لاةقلاو

 ((0*) "كئطتق (د حدصمسا هك 10) 15 هددازت غم طع ةمسصل ص لطبخ (لمق) علت

 (0(2) 1. نعجاري عشب , ع ا 1-143533ةهطلا. 4

 (1) 0,2 لسد ىقب وأحان* ىعد وا ن6:

 (1*) صلو زص ظلاآر ةصق ممدقتطاو# كرات ات.

 (73) :قرسا»» ةجاح نم-فسط“ر 131 1ةعدأ 30“ 1 لصَو نم اًمُكيندي 20 1

 لفوا نع ايكيا! ةليشك لك
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 مكه. 68]
 مه م نص

 الكلس و! در .- مصفاصي جوجرح لك ىلع] "5

 اهلالج وفبي ”ءارمحلا درولاو ةَمزألا مامز 1ىناثمو ربظلا ةليوط جوجرح [0]
 بهذيو ءىجي ىا

 1 [0] ليملا 0[2] لمح

 ارح ل يي رح لح تح حا خا ب + ةمدص يا

 ابلالج لب 0 ند ب اذإ أهت :أرفق اهنيب ىفايفلا مارت 3

 ةتككنحسا لالجلا الطابو انب ىمارت 2اهتارفقو 1اهبيتو ىفايفلا هذه لوقي [0]
 هتيحان ليللا ضرعو اهبوث نم دش ام

 1 [0] ءايتبو 2 0[2] اهنارق 253 [0] تكنحتسا لالخلا

 2 م عوض اج - ه2 ىهتصا اخ 7 ها” سد ا

 ايلالك ىر اهملا ناقذأ رع 5 تعقو ىف اذإ م أني كي

 وه لالكلاو :تكرب ىا تعقو ىه اذا لبالا ىنعي 1ةييعملا حالطالا [0]
 ١ لالكالا ء؛اهرض لوقي 3ءايعالا

 1 [0] ةبيعملا * [(] تكرت 3 [(] ايعالا 4 همم 206 [ كر

 53- ا رو >2 5 كاد

 ايلاخس عوسلا نب نيب نم كلاهت 2 1 ف نابكرلاب طشاون 1

 لوقي لاحترالا ةلحرلاو لبالا ىنعي ضرا ىلا ضرا نم جرت طشاون [0 12[

 اهدالوا اهلاخس طقاست كلابت رفسلا ىلع اًيوق ناك اذا ةلحر وذا هنا

 (65)* 0 ابلالج ا حفاضنو اهلاحر

 (66) 0 اهنارقو اهتيب -1) [ه1ء] اهتس ىفايفلا ىف امارت 82831, آ., آب, خرصط“ [هق طععا]ر

 0 (1) هج1][ة-( تكنحتسا-(, 1 ابلالك خد ةءطوأ. ىمرت ىا ىمارت

 تارغق اهنيبو فايف هذهو فايف هذه لوقي فايف هذه ىلا هذهو هذه ىلا هذه

 ىعمصالا لاق اهداوس دتشا تككنحسا حالطالابو انب ىمارت ىبف ضرالا نم
 ضرالا ىلع ليللا داوس دتشا لوقي لثم هذه 1221 هءادا. انب ىمارت لوقي

 تككنحساو هذه ىلا هذهو هذه ىلا هذه انب ىمرت ىا اهتارغق اهنيب ىفايفلا

 ...اهداوس ىتش 2 ندا

 (0617) ىةسط»., 0, 1] تعقو ىه اؤالظاا, آم, آ*, 1(0) اغب تعقو اذا 5 ع1055 15

 د حطم عدعصغ ه2 ةسصط». : دق غطع عدم 16 ةاطمن طء: اهاقلا لالكلا لوقي...

 ضرالا ةوسك ايناقذا رّيصف ءايعالا وهو
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 د ل 2 هم و تأ د هو ة ص

 اهلك لمكي م 000 ةيلت هدصف ىضنلا ور ىلع 0

 لفن هل نكي ملو لصني مل اذا حدقلا 1 ىضنلاو ريمحلا ىوصق ىوصقلا [07]

 ميسلا دوع ىف هسأر ىضن وبف
 0[11] ءاضنلا

 |يلاحطو اهدبك اهامر ام اذإ هب اهبلثم اهلبق ىقشي ناك دقو ١"

 اذه ريمحلا هذه لثم ىقشي ناك دق لوقي اهلاحطو اهبلق ىوريو [0 1]

 ىا اهبلاحطو اهدبك ىقشي ناك دقو هب ىه اهمبس تيقش ام اهيذ ىئاصلا

 اهمهبس اهبيصي ىا نايقشيذ ابيمري

 ملاعتشا اهيف يمل ماجإ نانع هناك جلجملا نيرذب نيلوف " 1 22غ < 6 س ىن كم
 ابلطم قاب ىهو ايط دعبلا انب توط ىتلا صالقلا هابشأ كِيلوأ *

 لبالا نم ثانالا صالقلاو صاالقلا هذه هابشا نم ريمحلا كئلوأ لوقي [0]

 اهتلواطم اهلاطم

 مى سس

 ال00 1 ابلطملا كيلإ ىرلا انب بوجت نأ ناتدح لهو] *

 (60) ©0 ءاضنلا-1,, آ.* ىصقلا فساط». ىصنلا-- 2331 هورف 811 ههطوا. تقو ةّيلت...

 فو هيعب كك 4017 هول01 ىدربو الجل متي رل الايك لمكي رل يبسلا ص

 تقو ةيقب
 (61) 0 ىفشي--لط) ىقش_-فسطد“, 801, ]1 ىقشي فةساط». ةءاد01. ورمع وبا ىورو

 اهلاحطو اهبملقو
 (69) 0, 2 نيرذي--ا. نبشتي-0 (1) نبشني 0 ناتع-7 ءآشع-0*, 831 نيشني

 -قحساد“. نفلخي نيلوف

 (63) قسط, 0,15 هايشا--آب 1(0), آب* لاثماتبب 1.5, 831, 1(0), كساد تمر ىتلا

 7 ىف ام ىهو فس, 811, 1, 0 (1), آن* َهيّتلا انب

 (64) 1 ناثدحير, توحن 0, 0* ناثرحت», 64, 65 هدو ممأؤ زص آه, 1(0), 1

 هرع قست مدع ةرنع مائمطداا# ةزحانعأ ناتق.
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]0. 68[ 

 د ل هع سنس مي 0 4 هذ. 5 2-21 ل تيلي دارا أ

 اهلاهت بو 0 نم هليه ىلع تفدوت ٌ اذا بح هصخش قوط ني

 هفدوت نع 2تفذدوتو 1رغاصيو ضبقي ىا ىتاصلا ىنعي هصخش ىوط [0]

 ابعزفت ابلابت ةبج لك نم ىا هجولا بوالاو عزفلا ةليبلاو ريمحلا ىنعي

 لوبلا نم ةقتشم ةليهو

 1 [0] اضفا ضفي 2 0| تقود

3 
 مو هدم 2 سا - سم نت اىاودخطأ 2 مادا ا هَ -

 اهلاتق تحابيب مل ىرخا فص اهن2 مني ويسالا لسا 0
 جحامرلاب 0 حامرلا فارطا ةنسالاو ريمحلا ىنعي ىهو دئاصلا ىمر لوقي [02]

 فص ريثك .فوخ نم لوقي ىرخا فص اهب ىقّثي ىوريو ابهئاوتسا ىف
 مل ىا حامرلاب لاتقلا تحابي مل هلوقو هدعب ام لؤوالا ىقتي فصلا

 اضلاخ ل اب حامرلاب الاتق لتاقت

 17 0 و م س62 هضاس هاو هاا 2 6019

 00 ةارلا 1 نعلا .حاولا ندربي نأ نرآلبي ©

 مل نيريعب لخادي [نا] وهو لاخدلاو شطعلا وهو حول اهدحاو حاولالا [0 1]

 الا دالجالا ىقب ام هللاو لوقت برعلاو مبعم اليلق برشي دقو ابرشي

 مبعم 1ىقسي فيعض وهو لبالا نم دوذ هل نوكي نا لاغولاو الاغو

 اًضيا لاغولا كلذكو ةقان اذه ىفو ةقان اذه لبا ىف مبعم سديف

 1 [0] ىقل نا

 (57) 0*, 5ر4 (بوا) 1 914 ابلاقن كام 0-1150 (1), مسطسر 811,0, 2, آم 0*

 ايات م11, 0 2, 1!توقوت 5*0, 1* تفووت 0 01, مدان تفوود كك

 ساد“. ةءادما. نيقشر وا اقشر ىا نيبوا وا ابوا ىمر لاقي

 (58) 5231 هابشا ىهو 21831, 1 ثحايي 0, 0* اهلايقكال 15, 5 ايناتق كك

 ىرخا نص -4ةداد#. هدول. ىا بارشلا تحاب لاقي...ةنسالا هايشا ىوريو

 هطلخي ملو هيف قدص اذا لاتقلا تحابو تحبلا نم ءىش نم بيش مل
 رارفب

 (59) 2 ءاورلا خس. هءادنما. [ةيوقلا] برشتف فاعضلاب كلذ لعفي امثاو لاخلا...

 [21». 121] ىيبل لوق دارا امئاو ىعمصالا لاق نيتبرش ةفيعضلاو ةبرش
 همم هع

 لاخدلا صغن ى ع قفشي ا 15 اًهدْدَي رد كارعلا اهدر واق
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]250. 68[ 
 لا - ع لم هن اص هد ص هَ

 اا 11 ني احلا فيفح .٠ هيوصل تفح ليللا ضعب ءاش اذإ «
 هتوصل ةنكلا تفحت نكاصلا ءاش اذا لوقي توضصلا هسرجل تفح ىوريو] [02)]

 دلج لافثلاو [17) 2هءاشي ال وهو نالف كيذوي نا 1َتئش اذا لوقت برعلاو
 [5 لبالا نم مربلا دوعلاو] قيقدلا هيلع عقي احرلا تحت عوضوم

 1 [2] هذه كيدوب بش 8 [5] هواسي ال

 اا ا( ادلع اذالت دعيرك ىرست نشابفأب تاجق هه
 عمجو ةرخلا ىلا ليللا داوس نم ةيقب شابغالا رميمدلا ىنعي تءاجف [010]

 لوقي مزلت ىجحت ةعيرش ىجحت ىوريو] دصقتو سمتعت ىرحت شابغا
 لوقي ةميدقلا دالتلاو [1) همزلأو هيلا سل اذا عضوملا كلذ ىجحت نالف

 1انابحلا رد2لا هذه ىفو ةعيرشلا هذه ىلع اًميَدَ
 1 0| (نايتحا

 دك مك درع هد ِ 6 9202 2 ودطا مو

 ىوريو فارشا ىف رظنلا :ىلجتلاو ريمحلا عرق هعمس 1ىلجت املف دارا [0 1]
 لخنلا ءاشالاو عاقلا ريمحلا عرق ىئاصلا عمس ىنعي ابعمس عاقلا اهعرق

 [10 ء ىشلا ىف لوهسلا اف لالاو اهبلوخد اهلالغناو] راغصلا
 0[1] ىلحت 20 ] ىلحتلا

 (ق4) 0 10 اهتوصل تيه -11* هسرهلب 0 0* ليللل ىضغي انا“ 6 0

 مدا“ هسرجل قصات“. ةءامأ. كلذ ءاشي ال وه هسرجل 6 نحنئاصلا ءاش اذا

 كاذا نالف كيذوي نا تئش اذا لوقت برعلاو كلذل سجاو هنا ىنعي امّناو

 هنم كلذل ىجاو كنكلو ءاشت ال تناو

 (55) آنه (اجح) دتنذ 181 14 84: 1(0), آر, ةدسان“. ىجحت 14 اهلابتخاو 0
 1ل, آ آ:* ابلايتحا 211 ىححت [هذء]-1131, فساد#“. اهلابتحاو 0, 2 ىرحت

 آ.* ةعيرس 101 0هدط». (اجح) 11 160 ابيلع ادالب, اَبلامتعاو, ىجحت حسا“
 ةدات٠0. ىلع ىا ابيلع لاق مث ًابتابالو ابل ةميدق لوقي ابيمر اهيلع ادالت...

 قيعت ىآ ىركت ىوريو ..ايلابدحاو ابيمر ةعيرشلا هذه
 (ة6) ةءخ (الحز رحتنا 208 اخ 95 ىلحت آخ الجز حعحتنا 166 4ك ع 7

 ىلجت 104 هعرق, 0 ىّلحت 7 نابو-(0 ناكو- 181, كسا. هدهد

 هغ آخ مىتتن 166, آ.*, آب لاحو -قةسساط»“ هاندا. ابعرق ىّلجت ام اذا ىوريو...

 ىّلجت املف دارا ءاشالا طسو هل نابو ورمع ىبا لوق وهو هعمس عاقلا

 1 .ءاشالا طسو كرحت لاح ئعمصالا لوق وهو فارشالاب رظنلا ىملجتلاو هعمس
 هتعمس فيك ىردا الو برعلا مالك نم سيل ناب هل نابو هلوقو لاق

 رما لاقي ناك انابتسا رمالا ناب ناك ولو نيبو رمالا نابا لاقي امنا
 اهيورن نحن هل تلقف طيلخلا ناب نم كنم عطقنا اذا ناب نكلو نئاب
 هةكيس كفيك ىلعا 'ل لاعف لاح

 رس مز م
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]20. 68[ 

 سل ل هه وص بلا مضصاو م لا 2

 اهلاج فرحت 0 ال هك ىلع قي لح فوج ىف اهدصاري

 اهدصاري اضيا 1ءابدحلا ىهو دئاصلا ةردق [ىنعي] ءاريغ فوج ىف ىوريو [0 1

 اهيناج لوقي ابيناج اهلاجو| ةرثقلا فوج ىف ريمحلا ىصاري نلتاصلا ىذعي

 [ فرحت ام لا هيلع قيض

 1 [!| ردخلا [2] ءايدحلا

 نرجس مهد ءوّ ءَمَ تا - م م 20 2 د

 ايلابح اهتماما 0 0 هنا ا اهيف هتيابي ع

 هولا محالاو ركذ ءادوس ا تم ركل 2ةرتقلا ىف 1هعم تيبي هتيابي [0 1)]

 ريعبلا نطب هب نشب لبح ضابالاو صولق ضابا ةيدلا ناك ضابا هناك
 [ةاتفلا ةقانلا صواقلاو] لابحلا تعطقت لوقي اهلاي>- اهتملسا ةهغسر ىلا

 0[1] هعم تبن هيتابن [1)] ةعماس ةينابت 2 [0] توبنلا [10] ةرفلا

 3 [0] نيعسن

 لا راج 2 ه هع م أ يلا سم مخصوص م

 ايلامز اهار نأ 5 اهتوص 0 1 5 0 5 ءانرقو "1

 ابتوص عمس اذا لوقي اهتوص اهمساب وعدي نينرق تاذ ةيح ئنعي ءانوق [0 ]

 اهتيشم فرع ىشمت اهأر اذا لوقي بتاج ىت ىشملا لامزلاو ةيح اننا لع
 ا,ةوص هل 1وعديو دئاصلا ىزعي

 1 [0] ىوريو

 (51) ىدؤه (ىصر) 1 35 اهلاح, ءابدج -1) ءايدح فوج--(0 ابدخ [10 ءابده]-

 0, ]11 قرحت -]) فرحت كخّسا»“. ءابدهح-1821 ءاريغ خس. ةءاددأ. ىنعي

 لاقي ابلوح ام اهلاجو فرحتي نا الا نما ىللع اهلاج قّيض ءاربغلا نا

 لجرلا فرحت ؛اذآ ةرفحلا" كلت هيلع قيضت لاق لوجو لاح
 (59) 2 ةّينابت 0 ةيتاينآ:* هيئابيحسط#»., 5, 831, 1(0), آخ (نرق) منن 9

 هتياَبي 1321 ةها201. ...ؤوسالا عاجشلا وهو محا ةرتقلا ىف دئاصلا تيابب

 دياصلا اذنول نيبي لوقي اهمساب وعدت ىعفأ ءانرقلاو بصنلاب اضيا ءانوقو

 اهنا اهأر اذا اهبيشم هل نيبيو ابيلا رظني نا ريغ نم ىعفا ابنا اهبتوص وهو
 ىعفا لاس هنا 8ل1 طمغاد عد( هتيابير طانتآ 20 111 058 تيب 15 زد طع ل1

 مدمس مد. فس. ةءاندا. ةناثم لبح لكو ةناثم لاقعلاو اهلاقع ىوريو ٠

 (53) 831 اهسرج هل 1.4 (نرق) 11 209 ابلامزو اهنانرا اوتوص 1سههد4 هذ دع
 ]دهن عل مساق ]) معملق [ةذعإ ايلامراو ابلادراو اهتوص هل : معجطقرو 1صغعضلعل

 مه: اهلامزاو اهنانرا [ههذص آش.

 فأر 50 خخ



]20. 68[ 
 سمر ل ص لالا تا سس ىن س مردا6و ضس مخ سو 8 م

 ايلاقصو اهشير ثيدح قد ةعبن ءاروز : ءارفص 1 تاب لقو

 1ةجوعملا ءاروز ةرفصلا ىلا برضي عبنلاو عبذ نم اهنال سوقلا ىنعي ءارفص [0]
 فورعم شيرلاو لاصملا ىه قرزلاو

 1 [0] ةضرعلا

 سليب مارب ل ل ل ادد ةدح م 0 أ

 انتم ربح هنا ىلع هعذر زوجدو قرزلا ىلع فوطعم هنال 1 يعط نور

 توملا اهيذع ىضقي ىلا 1 ىضاوقلاو ريثك 1 ىضاوقلا ريمذز ريرقت ردقم

 هكا ركلاو توكل تككلاو| ةاعسنإ تودلا دنع 2لاعسلاو اهتوم ىا اببحتو

 ةحورجملا شحولا نم ندعب امل ىا ءاملا ىلا نكرتي امل توملا ناكو

 [5 توملا دنع لاعسلاو رفزت ىئبف

 1[ط] ىذاوقلا 2 [(0] لاعشلا 3 [0] ربصلا * ]| ناكر نيدماو

 س1 د هم و

 يلام دبأو الا ا اع هيبص 0 1 0 هقش ةوعأو َّ

 3 شحولل هيذ رتتسي دئاصلا هذختي تيب ةرتقلاو 1ةرتق وخا ىوريو [©02]

 [شوحولا] ديباوالا ةءاوبلاو 2سومانلا

 0[1]ةرتف 15 [0] سوفانلا

 (48) 0 نابر اهلاقصو ايمست : اطانن بنرتاتءءان0ل ذص ردو". غ0 عع مس 1غ عا تص ]1).

 (49) قسطت“, ('ل, آن ىذاوقلا -اط*ر ال1, ( (1) حل ىفاوقلا -1*, 0

 اهلاعش-(00, 1), آ., 1(0) ةرفح 12121, كساد“. ريفز ةرفج - كسا“ ةءادوأ.

 طسولا ةرفزلاو ةرجثلاو ةرببلاو ةرفجلا ىعمصالا لاق طسولا ةرفجلاو

 اهلاعسو اهبدن ريثك ديري بحنلا عذري لاقو ريفزلا ىلع اقسن لاعسلا درو

 ىضقت شحولل لاقن ال لاقف سائلا هيوري اذه اهببحن ىخضاوقلا هل تلقف

 هل ملظم وهو اهبمساب وعدي ءانرقو 199 اذه لثم اهبيف اضيا لاقو اببحن

 ةملظلا ىف ابنع هربخي هل تلقف [. 53 م056] 18 اهلامر اهءار نا ءا ابتوص

 ةطولسم تتناكا ول اهارت لاقف ابتيشمب ابفرع ارابن 0 نأ ذا 0

 ةأرملا باحتنا هنمو و جحشلاك 10 ةعالم]. طءويتضسف نينم اهليدح ىوريو

 1قرزلا ىلع 0 هنال دودرم ريثك ةرغح لك ىكحض ١031 كءاطم]. ريثك

 لابنلا هذه كرتت ىا تايمرملا ىضاوقلاو طسولا ةرفجلاو قرزلا ىلع دودرم
 را قل اهنا لاعبا ةرو رفرف ىف ةكمر ايف ضعوا نم اري

 1 [1)] فورلا

 (50) © ةينامي -1) ةبيصسال, 231, 1) 1 ةعّش وخا

234 



 مو ةهدعص ريع هع وس ه هص هّو هص ميرال

 ارثالشلاو ةفالا .ئوبملا تاذي كش لاا رب ىلدلا ىرها داك
 نم عفترا ام وهو اضيا مالعالا ىوصلاو اهدرط اهلالشناو هدرط هلك نط

 ةوص دحاولا ظلغ ىف ضرالا

 سس ةهدعد < َّساص لاس ع < هل مهدص مه ماس ضع و

 0 للا هتعأو 0 ل بيدحيت 1 فاذقلا َكنَع ليزا هأ اعو

 ناك لوقي ةاماوملاو ةفذاقملا فاذقلاو ريسلا ىف فذاقت فاذقلا توص لمزا [© 2]

 ءاكبلاب اهتوص عفر الاوتعاو ءاسنلا نم ىلاكثلا توص لحسملا اذه توص

 سوو - هص ص سم دعو 3

 ايلاثتمأ 1 ل ل 0 هذنع درا 0 كا ا 1 5-5

 لحذلاو هددخ هشمخو عشودخلا تاشامخلاو رامحلا ىنزعي 0 ىف عابر [ [(0 ط]

 هنم صنقا اذا نالف نم نالف لثم لاقي] صاصتقالا لاثتمالاو ىقحلا

 [1) ابلاثتما داري ام ىوريو

 سرب ل 4 را ل تل ه 200 ل -أ لا تل م 0 نب ىودص

 ايلادعو اهزاضمصسا ؟نارد هاا ايسطل ادسا
 سوؤر تابجحلاو ذاخفالاب ٌضعلا نم تاشامخلاو ضعلا اذه لوقي [©2]

 ىف وا اهذاخفاب اهمزب ناتالا ءاصعتسا لحفلا ىأر اذا لوقي كاروالا
 ىذذلا ةقيرظ ريغ قيرط ىلا ليمت ىأ هنع لدعت نأ لادعلاو انا
 [ ابيّقش ىحا ليمي نا لاحدلاو الاحدو ىوريو] هديري

 (44) 0, 1>» ىوضلا-(0 (1), 8831, آ, آن* تاذب 1414030 14-245 (ىوهز ع 248

 4 »ع 415 كنوع [مصمد.] ءاشرلا ابمكسا ولدلا وه. لص غطع طححتنعتس 06 طخ

 للف كادمتمد 15 ةقاصت اان عل غم ا”طحس :عطسسصسفطب طاتغ 16 15 ةطغع هةععمد0 طعطصتع

 مالعا هؤ سه, 31 ه8 يمطعتسو 2:55 نمعتلمب فطام م. 26: طصصعط. 50.

 (45) "4 (لوع) 511139 لمرا-(, ]) ىلاوتلا-(0, آد لمرا-آ» افقلا تحت هناكو

 مسا. داري ام

 (46) آخذ (شمخ) 7111 158, خذ 175 9 ذم اهبل 1:1 ©هددط. (لثم) 11 235 ابل فدك

 (شوخح) 1 4 عادر» الآ هللاح (لثم) 1: 156-ايذ, خر, ةعذكر

 را ©ةدتط., ةتصط». داري ام خص“. ةءانما. داري 9 ىوريو

 (47) 1 اهتانجح آ.4 (لدح) عنزذ 150: 14 11 286 اهلادحو آخ (لحو) >1

 554 : "ا" 9 اهلاوو سا» ةعام]. اهلاحدو ىوريو
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]20. 68[ 
 تاس سم 6 عم مدس ةهص تس ء6وو هك 2

 اهلادتعاو اهنيل سوق سف كا 7-0 ءافعلا كدقنم رمأ ىلع ©

 رامحلا ىنعي هنع طقس ىف ىمريو هنع 1دقنا ىق ءافعلا كقنمو ربولا ءافعلا [©0 1]

 هسفن بهارلا اهيف نوكي ىتلا ةرانملا سوقلاو ىراصتلا نم ىباعلا سقلاو

 سوطَسَع اصع ىوريو اهلا دتعاو اهتسالم ىف ىباعلا سقلا اصعب رامحلا هيش

 رجشلا نم برض سوطسعلاو ىراصنلا سوؤر نم سوطسعلاو

 210 لقا دك ناكيلا

 260-2 ةءودص - م 6 0 ماا

- 

 ةضهاجلا ناتالا ضوحنلا لحفلا ءام هيلع دري ىتح هيلع بغشت هضراعت [0 1]

 اك علا نم ةماعلا رد ىلع ريت لوقي ابتنسل لمحت مل ىتلا

 | طاخنلا نم لاكشلا ابل 1تبرقا لق ةلوكشم

 1 [1)] تروق

 - ةسعم < دس دص َّ 00 1

 ا 07 مالبلا يدي هيار ضراع وهو اهيلع لاجأ ©
 7اللاو ةطاشنلا نم ةيحات ىف هسار صراع وهوا ابيذع لام اهيلع 2لاخا [©33]

 لوقي ريسلا ىف اهتعباتم اهلاحسناو] 4ودعلا هبص ىا ةدحسو ةراجحلا

 [1) ةهصخش ماكالا ضري ىوريو الاحسنا ريسلا ىف تلحسنا

 1 [(01)] لاجا 1[2)] لداع وهو ىوريو 0[3] هجش

 26 |نحلا تح تالا ةصكتش مامإلا ضصرم

 (41) 184 756 خ35 (سق) 11 166 -ٌةردنل1 14-116 (سطسع) 11117 اصع

 0 طش 114 17 192 سوطسعلا ك4 (سوق) 1١ 14-225 (طسنق) 12 3

 0 «(لةسصك اا 16 طيطسنق : آخ جهلذم نيماعم ةادع تعملتسو ه2 ميك ةصطا“

 ءءدوأ. اصع 85 [غعدعطعب هغ 131 ةكهسحفك] ا انايح نب فلخ لاقو...

 19 هدشنا اناو ئعمصالا لاقف بارعالا هدشنت اذكهو رجش وهو 3 طيطسوق

 198 سوق سق اصعو ٍريد سق اصع

 (42) فسط» ىَناَدَم : ةدادو1. كلذو لاكشلا ابل بروق اهناك ىا اهلاكش ىنادم

 طاشنلا نم-73231 501. نم كلذو ةلوكشم ريسلا ىف تغب اهبناك لوقي

 ىف هسأر لداع وهو اهيلع لبقا اهيلع لاحا َبِرَق ىق ىا انادم طاشنلا

 طاشنلا نم ةيحان

 5 0, ظل لاهل كف م2512, ظذلر آه كك لواعك ا ةجش 0, 12 ضراع
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 2 هم مناص م ا 5 همّ

 الانا مأ اجدلا باد .نيحا ابل ةروس را ل لا
 لاثآ نيع نيبو وب ىدب نيع نم درولا بلط نفا نيرما نيد نه لوقت [© ]

 رماع ىتب نم لجر 1وب هسبلت ىجدلا باتجت

 0[1 ]ون

 0 7" 69 وم تأ هّد ص سمع

 اهاالظ 1 نرملا سوق هأياو ل ءوض هللا 00 املف و

 ءوضلاو ليللا ناك رابنلا ءوض نم ةيقب هيفو ركفو ليللا 1 نوح لوقت ها

 سوق ىمسي ءامسلا ىف ربظي ىذلا وه سوقلاو باحس نزملاو نزم سوق

 !اهيمغ اهلالظو حرق سوقب اطملتخا نيح ءوضلاو ليللا ةّلظ هبش] 2

 ىدنلا لطلاو اهلالط ىلو ىوريو . :ةّلظ هناك . لجو زع هللا لوق نم

 [1 اهرطم فشكنا ديري

 1 [ط] اهمع 2 0001. 1 0

 - هر ةهمح

 ايلافتحا تاضقنملا يمشي امومق ةريمت م ها 0 6

 ريمن ءام لاقي نيع هيف عضوم لاثأو شحولا ريمح ىنعي تردصق ني [0

 نيعلا ىذعي اسومق 1 عقان ءام ىوف هيذ اهلافتحاب ىسجلا ىف ايمان ناك اذا

 عدافضلا تاضقنملاو حرطيو ”ىقلي جميو صوغت ىا اهءام ةرثك نم

 0[1] اعقان اما 2 [0] ىقتت

 (38) 1 ةوقغ 111 51014 (زمغ) 811 252: "اخ زج 658ءاد1 0698 ىعوم-( (1),

 831, آ., 1.* ىمعم-(0 ون ىنب, ماتحت 1 20015 نيح ثيدحلا ضعب ىفو

 ىذد لك نسلات ىطغ نيح ىا مالسالا اجو -خسطا. ةعءادوأ. ىنب نموب

 هيف لخدت باتجت...ىعس ىذب نم [يدعإ ليغ نب رماع

 (39) مسا“ هءدم]. ...ايلالط ىوريو...ءوض ليللا ىف رجفلا ىف ىقترا ىوريو

 ليل ءوضلا ىق ادب املف ىوريو

 (40) ملدش5 (سسم) 11 953 ةيرم لاثا, جسمي مو كا
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 0 011 ار لا المملا الا فاذقلا لور لا: نهري +

 ىعرلا ىف الوج لوجت ابلاجمو ٌدرتتو بهذتو 1>ءىجت ىنعي اهداورت [8]
 عضاوم فحاوو اعملا [و] فاذقلاو ىبهرو

 1 [2] درت

 ايلابح ثيبوحمأو امل ا 0 ىهانتلا لقب قود 1 7

 ناكم [1) ةيبنت اهدحاو| ىهانتلاو بشعلا وه لقبلاو سبيو لبذ ىوذ [01]
 ةفلخ ةدحاولاو | لماوحلا لبالا ضاخملاو يمتاق تثتعلخ' اذا ليسلا هعلت

 لدحلاو لحفلا تبا ىتاوللا ىباوالاو | 1( ةأرما ءاسنلا 06-5 2 امك

 [5 اضيا

 اهلايز راتسلا لها ىلا 0 ع 5 لقو نيرقلا ءايددخ ا 526

 ضرالا نم ظيلغلا عفترملا ناكملا ءابشخلاو ريمدلا ىنعي نبكر نفدرت [0 1]

 , اهب لوقي راتسلا لها نبل ادب ىقو] 1نويع ابا نال كلذو عضوم نيرقلاو

 نويع اهب نا كلذو] راتسلاب ةريصي نا ىلا ءابشخلا هذه 2قارف نبل ادب
 [ ثسسطت“. ءاملا

 1 [فسات#.] ءاملا نويع [0] ضارا نم نبل ]1[2  فارم 1[3)] برضت

 اهلادع نيدووم ىف اهنكأو هريغ رولي ندعي 1 دار مسي

 امك نيلجرلا دحا ةرفاح نع ةيفاختم متاوق ثالث ىلع ةمئاق نفاوص [07)

 ابنا نيدروم ىف نككش لوقي ابّكش اهلادع :تفقو اذا ليذلا لعفت
 ةلداعملا لادعلاو هلعفت امبيا نيرمالا نيب تاددرتم

 1 [0] ةفاح 2 [0] تعفترا

 (034) ( ضرا ىلا تل (بهر) 11 اهكادرت -8111, 12, ةددطت“., آن, آن*, (1(0) اهداورت

 - 8181 هءداتمعم غطقع همددكلقن" داورت- لآ ءعمادتص5 : دورت ثيح اهدادرتو

 لوجت ثيح اهبلاجمو بهذتو ءىجت

 (35) 0, 1 ىوذ املف 821 لقن--(0 (1), آ اهلابج 8101, آر, ].* ىوتلا املف-

 اردت“. ةءاذ1]0. نابتسا ىذعملاو اهتنس لمحت مل اذا تلاح ردصم ابلايحو...

 لاح امو اهنم حقل ام

 (36) 5ةونغ 1١ 50 ءايشخ, ضرا ىلا 131, 0 (1), آب, 1ن* ضرا ىلا--1 لها ىلاح

 © ىضارا نم نبل--0, 131 ابشخ 1. ءايشح خلا 2158 م0 نفدرت : طك
 37 نمصمأ 1 عل اص ]01

 (30) (0, آ١), آد نيدروم نم-]ار4 (زمغ) 711 7
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 [ا0. 68]

 همر م وص هّداص م ينو انسحرا سا 2 2006

 [يلاصن شارع وعلا 0 0 لا 00 اك بائذلا منا كر 7

 ليللاب ةىشعت ىتاوللا ”ىشاوعلاو' 5 نم 1نطقس ىق ىتاوللا ىرسحلا [0 2]
 دلو وهو ليصف عمج لاصفلاو)] قرفتو اهنم رشتنا.ام ؛ضفرلاو تراس ام اذا
 [1) ةقانلا

 0[1] نييع 22[] ىتاوللا 0[13] ىشغت 4 [01)] ضورلا
 2006 ص هم ىلا 2 ه ءّسش < هه َءوص تاس د ع تل

 ايلاقنا» دضبلا يدي تس امش مالاب الفلا نجم ©
 ريسلا ىفذ تعفتراو ككل تر دصقلا ا مالاو ولعلا جشلاو نولع نجحجش [ 0 آ]

 نميلا ىلا ةبوسنم ةينامي

 عو» 7و 04 د دع ةدعد م وم

 ايلا 0 هناك ىداوسسلا و” ىداروا 7
 ىنعي لاوط جيحامس قنعلا ىدابلاو قانعالا ىداوبلاو :لجرالا ىداوحلا [010]

 6 1 لصالا 0[12] اهدلو نم

 اهلاصن اهتفنا ىتح :اعمصو ةريسو 0 ىدطب 1 0 ل مير

 ميمجلاو نسح ىا [1) اهنم جرخ ام لوا وهو] اهنم ضيفا ام ىلا سراب [0 8]
 ىعمصالا ريغو] 7 ةضغلا ىه 1ةرسبلاو مامتلا كيذَو م لد عفترا دق ىذلا

 ىهو اهمامك 4ىلاع 2 ةءاعمص كلذو رسبلا ىلعا رخل نيح لاقف

 لاصن لاصنلاو 0 كلذب دارا اهتفنأ هلوقو اهبمامكا رسبت مل ىتلا
 [2) ىمسلا لاصنب. سبي دق هبيش ىميبلا كوش لاصتلاو نيدلا

 0[1 0] ةرشنلاو 2 [(0] رصقلا [1)] هضعب 1[3)|] كلذ ءاعمصو

 4 [1] ىلصا 5 ا ل

 050 0(! ط مضور ك1 17 ىشاوعلا ىضفر -ةسا». ىشاوعلا صقر 1011
 بايىدلا --نك. 0. مديل 61

 (31) © ماللاب# هناك اًجش, ىنعي--1021 ةءادها. اهنولع الغلا نججش : 50, ان,
 مسا“. ةءانوأ

 (32) (0, 1) ىداوجلا, راط تق 1 ىداوخلا ا ععطق]. هعلق دقاعرع ةععوصل

 دونا : هرخآ ءىش لك ىداحو لجرالا ىداوحلاو هلوا ءىش .لك ىداهو
 [خ 0 تخت 304 [سناسوتس [-4ةسادن ةءانما. ىداوسلا لاوط ىوريو

 (33) 1ر4 (رسب) + 128: 14 زن 14-453 (عمص) 7 ةز 14 + 418-آذ (فنار >
 355: ل" مز 11-45 نابأ5 95- آخ (ممج) 1 304 : اخ 111 2523- آنا ةانط.

 (رسب) 1 285 اهلاصف : (رممج) 2 32 هئقنا ىعر- ةرشنو -اظ] قمت ا[. عد

 1136 2١ ءاعمصو . ةيشبح هضغ ىحيب ضرالا اسك 1س صماع مءعدلتسع هأ

 معفزحتا. هزل. ع 186 علت 15-طع طعصتقا» عاب ةضغ ىمبب ضرالا اسك

 1و طع ةرتدأ ه2 هن. 26 هغ لو. عاحتتتاللخ ع5 عاطعد طع 2011ه1دع ةدتاقنتتأت

 اهتلصنا ىتح
21 50529 506 



]250. 68[ 
 مو 1

 اهلاصح جوافت مل را رك ارنا وش 0 ا جميجارح 35

 ىا كفنت ام ةلوزبملا لاوطلا ىه ليقو جوجرح اهدحاو ليزابم 5 [م طز
 ىنعملاو ماهسلاب ىمرلا قشرلاو مابسلا 1ىمارملاو عفترت ىا ومست لازت ام

 مايسلا لثم اهرظنب بيصت ىبف 2اهبنويعب ىمرت اهنا

 1[1)] ةامرم ةدحاولا 5*2 [0] اهريغل

 000007 دردأأ هاو تيمك ا ايناك بارسلا . قوق نقلا
 رمضا روقا 1اهتربغو اهداوسل تيمكلا سرفلاب ل لبجلا ىلعا ةنقلا [07]

 [1) اهداصي ام لوط نم دوقلا اهرمضا لوقي] اهصخش

 1 [01)] اهتريغ

 ري رو ةدح ١ و" عا اولا لعا

 اهلالوهأ بواقلاب وزدي 0 ةفونت زوج ا رمح 0 اذا مم

 'اهزوجو [1) اهلخدم اهبيجو ةفونت بيج ىوريو] 1نهانلخدا نهانوشح [©1)]

 لالعفا لالوهالاو ضرالا نم ةرفقلا ةفونتلاو اهيف تبن ال 2تيرابس اهبطسو

 اهفواخمو اهلوه نم ةابضفخيو ابعفري بولقلاب وزني لوبلا نم

 1 [0] نهانلصو [1] نبلخدا 10[2] توربس اهتدحاو 3 [010] اهبضخيو

 00000 الآ ايبكحر لع ةفوح ىس ريظلا طاسب هر

 1تالقالاو اهنم ىوتسا ام ئسلاو اضيا طاسبلاو ضرالا نم ىوتسا ام ءاهرلا [01]
 نانجلا لالضلاو ابيف كالبلا

 1 [0] ةّلقلاو

 (36) آن, 881, 0, دست“ توافت 1( قرافت--. ]دول عدت 1/ل) طععتسم طعضع.

 )27( جر نإ | ةيدك م نان ضل 1 0011 3+ الإ 2 عزو كه نزلا 205 فيمتت» هوانا

 25( وه 59 زو كك الش (لوه) تدنن 12-110 باالوقل, تولفلاب 0 :ودب, (لالبنا- 60 (11:1 1

 بيج

 29( 1آ84 (اوس) اذ 41 ضرالا طاسب 1آ31, قرن انا“. اهتالقا 1: ل ةفوخم ريس

 اهلالضو--0 ةفوغم ىنثت, طاشن, اهلالقا



3 68[ 
 م سا ا 6 م وم م تم

 مدل اهدخو ئذبل اهاو م هذه ىذه لعب أهاو ّط ىزهف 9

 اهاوط ضرالا هذهو اهرمضا اهاوط ضرالا هذه دعب اهاوط ةقانلا هذه لوقي [0]

 ريسلا نم نايرض لالش »لاو تحولا لاو ةقاثلا افرك

 د

 "ا زيا ديزش لس عر ساعا دقو |
7 

 الليف ناهلادوفارصو لرط لكتاو ا سا ا 5
 رقسلا ئقا كيلا "ىفر وذسلا راغصلا ىصخلا ضارصرلاو انمر اناضتنا [0]

 م ع لس

 0 م روصقم د ا ليلا جاعن 0 اذ ا

 ابناك ركلا ةدش نم اهسنك ىف تلخد اذا لوقي شحولا رقب 0 [0]

 ةأرملا هيذ رمتست لاجحلا ى ذ بعاوك

 تراك سهاد: - - تش ص سد ءماص بله ه اس م د

 اهلا اهكاروأ أ افصلا نك ةيندك كافل روج اب تلح

 نميلا نم دالب ندش ىلا ةبوسنم ةيندشو
 1 [0] زوجانب

 ) / 22) !لخ4/ (اذ) 45347: طف (ا|نهز عج 60-241 ضال ل ىذابل اهاوط 11

 ( 186 طعصتما1عط) هذهو ىذاه دعب اهاوط ىذابف

 28) ©( نانملا_-8مأغط ؟ءيندتمسم هآ طلق ؟ مع هرعع عاج عصر طع سن زك نطمط هآ ةصطان.ر ات

 0, 0* ةهصل لل, ندع ةععمسل هذ 8831, ( (1), آب هضم ط8 خس. ةءطما. ودسلا

 ودزلا هلثمو لجرلا ىف انهاه ةّمرلا وذ ريصف لصالا اذه ريسلا ىف ديلا ىمر

 19 لجرالا فاعض نم لجر ودسو ةي# ىشناو هذدزا ليق مث نمو زوجلاب

 لعزخت ع دزا ىتم [هنأء01 آدخ (لعزخ) 111 217 1 (درأ)]

 (233*) 881, آر آ1* تدس( تذنش 18121 نانملا, ىيا ببصلا

 (234) قسطا“. جاك اذا

 (25) 83آر آم, 0 (1), ]* زاوجاب خس, 0 زوج انب آد اهلاعو سعت دس. *. 34, 5
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 اهلاذق رح سيحل 31 هئامشخ نم ىكتشي ضقن لك ىدل +

 لوزيملا ضقنلاو ةقان ىا ضقن لك دنع 1 ضراب اوفغا دنع ىنعمب ىدل [0 |

 ءارجسلا بقحلا ةعسنلاو ريعبلا فنا ىف دلج شاشخلاو بعتلاو رفسلا نم

 ةميرك اهلاذق كلذب ىنعي ابلاذق رح هلوقو ءارمحلا

 1 [0] ىذلا هفعا *[0]رخا 3 [0] اهبتركو

 دحإل# ىل < نص

 اهلاقع ىنولا ا تالمب لا عجاه نب ار

 بنجلا فقدلاو مئان عجاهو بيجعت اذهو ةروزت لجر ا كلذب دارا [0]
 لقعي ام لاقعلاو لالكلا ىنولاو ءاجوه اهلك اهتهازنو ابطاشن ىنعي ءاجوهو
 ءايع'لا هدش نم هب

 1 [0] دلبت

 2 مسرب ه < -نمدص ه ماع ةرص# 201

 اهلامرو اهنزح م ا 0 تراتاو ايبوزيح لا اهاوط
 هيلاوح امب بلقلا عضوم وهو ردصلا موزيحلاو اهلزهاو اهرمضا ىا اهاوط [0]

 نم ظلغ ام نزدحلاو ىرادصلا ىه ىفايفلاو اهلخ دم ىئفايفلا بويجو

 ضرالا

 2 ه م < نعد 5

 لال لبلف لافغأ قيلالب . اهل ثوطنآو اهلاطا. تولع جورد
 ةيودسمللا ضرالا قياالبلاو رصاود>لا لاطآلاو ةقانلا ىنعي جردت جورد [6

 هيف لحي ىذلا عضوملا لالحلاو اهب ملع ال ىتلا لافغالاو

 18 لنا عسي كهل, 1 4 رك د ا هتعسنو 4س: هشاشخ 821, 0

 ةشاشخ - خرم: رح

 (19]) 124 (ىنو) + 0-4029, خسا»“» ءاجوه قد ىلا 0 (1), 821, 54, 1/* بنج ىدل

 م وع كك قصاب ةءطم], ىوردو ..ءاجوه...سارلا ثنعشا رازي لجر ىا' تيزي

 رازم ّىاو ىوريو...ةرتفلا نم رثكاب لاقع ىلا جاتحت ال لوقي...ءاجوع
 ...ةرايز عضوم ىاو داراف هيتآي ىذلا عضوملا رازملاو

 (90) دف (كيِج)رذ 980:7 1881:1950 توبخ 11 هل

 (921) قسط“ ةهطما. ابلالح ليلق عضوم ىف عمتجت تويبلا نم ةعطقلا ةلحلاو

 اهلها ليملق

2230 



|2605. 68[ 

 ا هرص يل ماد + هع ٍِء م نحاس نهم اس

 اهلالجتأ روهشلا رم ىلع ائيطب ةقالع ىبلقب ىم تقلع دقل '"

 ارلادععاو: اياك باي دوجلا اهلا 2 كل ركب كق اذإ ٠١

 اهلاون ىجرب لخيلا رم لخبلا نم اهنالبح ىرأ . 5 ل ىلع |

 لعب ةرم ددري لخبلا نم انيليت ام لثم ىرا ال لوقي اهئالبك ىرأ ال [0]

 ابلاح اذه الصو وجري نمم لوقي ةرثكلا ةرم

 ايلاتفناو 5 ىللايللا فرصو اهرازم يارب ا ىلسني رمل

 دابلاو دعبلا ىخارتلاو اذك ةرمو اذك ةرم اهلاتفناو ابفرص ىلايللا فرص [0]
 اهباهذ اهلاتفناو اهلها ىلا

 2 2 2 ا سا ع حس هدم ه ءودص

 ايا وو لا لي 1 نا َ 9 :
 سو 2 8007 م و هم هَ 3

 اهلاير متون نب ماح ىنب ناك . ةهيتم 1 اوفغا ةقش سل
 ماعنلا دلو لائرلاو ديعبلا رفسلا ةقشلاو ةقش ىنب اهلايخ روزي نا الا دارا [©]

 نادوسلا وبا ماحو ماح نبا هب هبشي ماعنلا خرف هب ىنعي لآر دحاولا

 (12) 219:0. ((نهتم) 11 154: ( (1), (), آم رووا رم يلع فس“, آب, 21 6

 يوسفي 111: تقلع -اآرذ (قلع) >11 134: اخ ١11 9 ىلايللا م ىلع

 مددط#. ةءطما. ةقالعلا ىنعي روبشلا نم رم ام ىلع كف 9 لوقي

 (15) 1 1+ كحلا ردك ك0 () كلا ىرجشكا انكم مان ندا
 فس“. ىرجت, لذبلا ابل

 (14) 8231, ©, 2, خرساط# نا ىلع آم, 1ن*, 1(0) نا لأا-0 0

 (ل5) 6 ع ىجارت خس. ةءطما. ما ىونلا طحش ىئنسني ملو . ورمع وبا ىورو

 اهلاتفنا اهفرص ىلايللا رمو مالس
 (16) لس طخ نا لإ فس. هعءادو1. ميدق اهب ىدبع .لوقي

 (17) قسطا. ؟ءطمأ. ةقش ىتب اهلايخ روزي نا لا دارا 0000 :
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 ا مور وص سل رم وص نام لح و ند ةمح

 ايلاعش بونح ةااسلا ةفاحلا اي هب .تبعل افسلا فل حوص م اذا م

 حيرلا هب راط لوقي هب تبعل ىميبلا كوش افسلاو ةراحلا حيرلا فيبلا [0]

 ىنعي سمشلا علطم نم تت حور ابصلاو هتريط هب ترم ابصلا ىنعي

 اهلامش نع بونجلاو اهنيمي نع ابصلا كلخب

 سرور ل هم مولا ل و و رو هام و 00

 ايلالهنا كيلذاع ىصعت كو هنوجش ك1 ثوثيم ءاداوف '

 ا امك عومدلاب اهيرج اباالبنا هذازدحا هنوجش قرذتم رشتنم ثوثبم [0]

 يو نزحت دارا زطملا
 دوس 2 ٠ را ها أ م

 000007 كد ني فشي ظ .ايلهأ قارجوب ا ا
 لككلا : لك ام 3ةلاكلاو اهاركذ فشي رلو ةودست آل ابلها ترجاه لوقي [©]

 4ىسفا ىا

 10و12 20 لاخلا " 50 نيخ- 6 [60] هذش
 2 ما محم هداودص ءءم ع

 اهلالذما ءاخعلا 2 2 "لأب 0 باقلا هاا عجارت ||

 اهاركذ نم هلابب رطخ ام رطخلاو دوسا مد نم 3 وه بلقلا دوسا [(© 11

 ةرتفلاو ءاخرتسالا لالذمالاو

 (8) © حوص -انالا حوص -فساس“, © (1), 1. 8ث. علت 133 سمس ك] جرض 1

 آ.4 (ليح) *111 208 فيبلا لصنتسا اذا-8131 ةهءطما. ققش حوص 3000

 همطم]. مل ىنميلا اهتفاح ابص هب تبعا دارا ىنميلا ةفاحلا...ققش جرض

 لوقت مث هبوث فيطذ لجرب تررم لوقت امك فاضاو ماللاو فلالا لخدا

 بونجلاو اهنيمي نع ابصلا لوقدي...افسلاب ىا هب هلوقو ةرخالا حجيرلا هذه

 اهلامش نع
 (9) قةرصدطسر 1. 810. عتخ 138 [سصمتسع.], 811, آن, ]5 كيلعر ىصعي كنيعو--0 ىضغت

 4(, 1282031 اهلالبنا-1. 810. اهبلامهبنا فس“. ةءطوا. فييلا 6 اذا لوقي

 كيكو اوقرتفاف سانلا لمحت تقولا انه ناك اذا هتال كبلق نارها رشتنت
 اتكبف كانيع تصع ىكبت ال نا نولذاعلا كابن اذا لوقي كيلذاع ىصعي

 هنازحا هنوجشو نااليسلا لالبنالاو

 0 اهلايخ - لدا“. اهلاابخ

 0 ا ١12 ةرطح _- خان". ةعاطمل ىعارلا لاق...ةعقولا ةرطخلا

 88 1اًليذم شارفلاب كفد لاب ام
 ةرتفلاو ءاهرتسالا لالذمالاو

 1 كنمل 6هسطقلنتط 102
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 د ثيح 00 فرشم وطب ىلإ ىلا ذي عدو م

 ىوريو لمرلا لابح ىنعي ابهلابح هلوةو تدتماو تلاح ةترطبسا 1ءاسعولا [0]

 توعم] ى) [؟] ؟تيزلتا تح

 + [0] ةياسعولا *1[لامرلا نم] .*[0] ترطتسا 4 [0] تزلتسا

 دعت كَ ىهجو هحيفص 00 ا 1 اه تفرع

 ل مه 20 3 © 2ع

 ل

 اهل أبح

 را

 اياج

 اهلالب .نرونعلا لب نقوةاهيلا ١ يفتددر ابحر نمورسفما تلك
 و 11 م6002 < سامع 0

 ايلايتحأ لاطو» ىدعو ايس اكدارأ -.ارلخا_نيبلا يع او لسا
 ل م ساص نإ >ذ 2

 اهلامشو 00 جوها اهيدن قتلو عراوس طر
 اهرطمت ليللاب باحسلا نم ابيلع ىرس ام ىراوسلا اهينست ىوريو [0]

 حايرلا جوبلاو احييست ءاملا 1 حيست امك اهرظيت ىل اهون لود

 فضاوعلاو تودبلا تالا
 [0] ريق

 [طتةع.] بنج ىلا -() ترطتسا كرار“. ةءادو1. ترطبسا لمرلا نم ءاسعولا

 تراطسينا

 ) طفلا (, ا, 1. 8510. »11133 [صمنع ] ةقيحص -- قةرحدا»» ةحيفص قسطا. ةءمآ

 © 1 ةفيدصلاك ارجو كيرثَو © لبخملل دشناو هبجو ةدلج هجو ةحيفص

 1 كاع1 ةذعذع ( مربج) 1 96, ارش 1 111, 111 55ةحالا د؟ته044 1طم#*ط. م. 13, ته. 12.

 ) 1. 81:0. علا 133 [سمتنو. ]|[ -ظ101 هءادوا. ءايحتسا ىا ءايح نم خسان. ةءطما.

 ءام اهب ام ىا لالب اهب ام لاقيو عومدلا هب ىنعي امئاو ءاملا لالبلاو

 اذا لبالا ةّلب تبهذ لاقيو ةبوطر ىا هركذ ىف ةّلب ىجي نالف لاقيو
 ىنم ىرت.ال ىا اذه اي لالبو ةلاب ىدنع كّلبت ام لاقيو بطرلا بهذ

 هتودن ىلع ىا هتللب ىلع ءاقسلا وطا لاقيو ىدن الو اريخ

 0 رايدر اعيس 81و .11١8031 510. دنت: 14-133 (لوح) عتنت 906: 4
 (ىبس) 3+ 90 اهلها لمحت زاو .نم.كلايف 1.4 (ىبس) اهبانتجا 1.

 سمت عز 132, 133 (هه 6ءهعءن) اخ ١ (ىدير >> 309 ابهلاقتنا, اهنع ايس -اض

 (لوح) 111 205ةفهفصسا»“. هةءادوا. اهب لزني مل اهلها نم تلاتخا :لوقي...

 و
 ) آطدذ (ليح) 111 1-2085. 310. ع1 133 [سصسمنع. ][-فصسصا“» هءطمل. ىا اهونست

 نبل لاق ....ميلع ىقتست ىذلا رعي وكو ةيناسلا نم اذه لاو انعس

 © ربز اهلل ل ءاجوه 19 رمحا [ءكأأث0ا آذ ( ربز) ؟ 403]
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0 67, .6[ 
 ةهدءداءو ع هع

 لجيعم لتقب الا هتوص قىدن 1 دا نيمهيالا 0 ةيشع ملا

 ىبتني ثيح هغلبم توصلا ىدنو ناسغ كولم نم ناكلم 1نامييالا [©1)]
 [2 هتوص ىدنا لاقي] لاع ىديدش هعضوم ىف وهو افيعض ديعب نم هعمسي

 ' ١ 2101 نيكيبالا

 لزعتي مهتع تنأ موق دجم عدو ا رعلا سي كلا ار ا كيلع

 6 6 اس < ن ع نم اذ ص 6

 000007 اذالا نعط اذ اهب .اقرتعم لذلا رادب هدب

 ليوطلا 1

 اهلاعتحاو اهضيوقت ىوهلا جاف اهلج تدرف ىم نم نيبلا اند ١

 اهلايز .انيلا نك انيلع ةنيركأ ىم ًانسحلا تناك دقو '

 2( 0 ىعرت-- 6 0 ا 66ه مطمص قطا 8 دعطختتغاط هعصغ ه هو

 معا1 عنععاصوع ةييط. عع 26-(هدوأ. ةءادو1. كولم نم ناكلم نامييالا

 هباهذ دعبو هعافترا هتوص ىدنو...ناسغ

 (88) 1, 821 (1) اهبلاعف 85121 (1) هنع(هددة. ةءاد01. رمال لاعف نم سمتلا ديري

 لذلا رادب اهلاعف جت سيقلا
 (89) ©هدو6. ةءطم]. ايقاب لذلاب ىا اهب فرتعم تنا ىا ابب افرتعم

)14( 

 © ةصل 0* طععتس متغط 80 ؟ةكسعه ”ءمعدأعل ]هطنعت» هد هع 0. 28, 80, 79, 83, 90

 1م110»عل ادع قع هغطعسو مطتعات عع ةصعا تعال ذص غطع 1آ1جؤص هلآ 06د 7هآ.

 185. 'ئارعمعو دمع كتعل قةعاط. عت 112 حصل 61-711, ةصل ةطعنع دغاتاطتغع 0 غم

 هسا آل هصتغد جم. 325-1. ئطع هرحلع» هم غاطع ءدعغ ذه غطقهف ه2 آب آ*, 81

 صل قصاطت». 150 ؟ءوعجر كمل طرت طك قديم ةطقح 0, صف معد عار ةععتاطول

 ذه ط!ط٠اخس تلك سملطر, انعامدع غ6 ةطق طعس. هغ ال 1!هسملمو م. 13.-1ه»ءال

 نكمعك طع ظدسأ 11 504. 'ئنعرب هع ته غطع عطوسصع ص مجعط»ع هغ طتع ممعص

 (1) 0, 0* توملا اند--0 (1), 1. ىونلا جاهف1. 810. هنن 132 [سدموتص] تدرف
 قات. ةنانن]. ءانيلا عمق ضيوقتلا

 (23) 0 تداكر انيلع اهوركم- كدا. 5ءادول. ورمع وبا ىورو

 اهتأيز مايخلا ىف اًَنيَلَع ازيزَع 5 ةديرق 0 ةاكسحلا تناكو
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 ع هه ء هَ ا 7 تاسعا 206 22 ع همدص 2 7

 لكلا ريالا لالا هينعت ردم ١ اها ايس"
 َسش ياعرب هه 2-2 ه - هص © عام 6 هدوص هدام < هصص < 5و هدو ل

 لك يره تمر ذأ سيقلا ىرمأ ن نبأ اي سمتلمو ©

 برحلا كب تمر لوقي ماطسبك االيتق سمتلمو طتعمو ماسم كّلعل دارا [0 2]
 هيلجرب اهلزني نم ىلع بعصت ىتلا رثبلا اللاج ةبعص ىطيخ ةبعص !يىلاج

 اضلإ لودلا و55 تداكلا نلاكلات

 0[1] اهل بيرق ىلع بعصي ىذلا رثبلا لاج ةبعد ةطخ

 سه دم م نص د ةدح هود سمو < مس 8 81 عا م “أ سم هَ

 . > . . + - .٠

 لمر بيثك ةزوقلاو ةزوق تم ازاوقالا قناييشلا سيق نب ماطسب ىنعي [0 1]

 لضتاو فقحتا ام لمرلا نم نلالشملاو

 0[1] راوقالا 0[2]روق ]0[3  روقلاو 0[14] رئارق 5 [0] راوقا

 وةهدد هدم او ص 2 ص اس 2 ها

 لطسقو باغ ندد كنك نطبب 0 هلا ثوغي كبعو م1

 ىنب نم ثراح ىنب ىيس ىثراحلا 1ةءالص نب صاقو نب ديزي ثوعي دبع [01]
 مجالا باغلاو رابغلا لطسقلاو بالكلا موي ةلتق] بعك :نب ثراحلا
 عضوم بالكلاو اهكاكتشال مجالاب 0 حامرلا باغلاب ىنعي ةباغ ةدحاولا

 [1> ةعقو هيف تناك

 0[1]والج ]0[152  نبا 3[] ليق

 (83) 12,1, 1(0) ردجح نباد-]1) هيذعي ]1 هينعت 121 (1) هينغت -() هددت طاق

 ؟ةربوو1(72121) ةءادو1. بحاص وهو ةعماسملا نبا وه ركذ ىذلا اذه ةردحج

 ريسالا اذبب ةانملها انياط ىنعملاو ممّللا قالحت مويه ةييط. ز» 144.
 (0هددوأ. هءادو1. ةعماسلا وبا ةعيبر نم رد>ج نبا

 1 [8131] ردجح 8201[2] نبا 53 [8121] انبلها

 01 4 1 لف ناكم هدضتلا 00 1١ نييك راك ردا ل
 آب ىلاح, برحلا ءدب 17221 (1) ةءاد01. ماطسبد اليتق سمتلم كّلعلو ىا
 ةبعص رئثب ىبناج ىنعي ىلاج برحلا كاقل اذا ىناثلا تيبلا ىف ركذلا

 هتدشل لبح ريغب اهيف لزني ىذلا رئبلا لجرتملاو اهيف لوزنلا ىا لزنتملا
 بعص رماأ ىلع كتلوح ىنذعملاو

 (85) 1, آ.* زاوقا(1(0) ام اطسب الية ال1 (1) ةءادم1. نب سيق نب ماطسبو...

 ةبض ونب هتلتق ذوعسم

 (86) 0 فاع نيب ]7 باغ-128121 (1) ةءاو1 لطسقلاو حامرلا هب دارا باغلا...
 : رابغلا

 8 521 8ا
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 مناغملا اع شيلا عم هب ثمر فا نبا اهفكاوي ودم ما

 4ىغبي شيجلا عم هب تمر لجر اهفكاوي :ىتم لوقي 2اهلباقي اهفكاوي [01]
 ةلعشتا ناقملا' اهل

 0172[1] هفكاوت 2 2هلباقت 0[3] ىه 4 [0] ىغبت

 تعط هل ل سوم م 0 ا دو ماع وص 1 ا

 ليفتح 0 4 "ا اضعو 0 ةناه 0 نم انعردلا نحنو 4

 ةعصعص نب رماع ىنب نم لجر 1ةريتشو فيسلا لصنملا [1]

 1 [1)| ريبش

 (81) 5 0 ياكم ا نإ نك هنكاوركلا )©( 11, 1+ لكتت 1-2

 (فكو) >1 281 لكنت, 14 (فكو) 01271 لكثت 1321 (1) ىثنا نب هقفاوي

 18:16 (1) اَميَمُم 00دك. اببجاَوُي 18:31 (1) ةهادآ. مثلتسملا قفاوي اميتتم لوقي

 اننا لكتت ةيينغلا ابل بلجيل هتئعبو هما  ُهَنَرَمآ الطب ىنعي ىثنا نبا

 تلكث هماف هلتق مئلتسملا نال (0 0816. ةءاو1. يدري هفكاوي ام ىتم ىوريو

 مئاغملا همال بلطي ىغبي لجر ىا ىثنا نبا سرفلا هذه هجوي ام ىتم

 ىتم ىوريو هيذاحتو هيزاوت ىا هغكاوت لاق نمو اهنبا لكثت ىا لكثت
 كب كمر ةمرلا وذ وهو مئلتسملا اهجوي ام ىتم ديري ىثنا نبا ابجحوي ام
 ةلص تمرف شيجلا عم هب تمر هلوقو سرفلا هذه ىنعي شيجلا عم

 عضومو اهتلص تمر تريصف هركذ ىثناو هلكثي ىذلا ما ىهو ىثنال
 منئاغملا اهل اًيغاب شيجلا عم هب تمر ىا لاح ابيغبي
 (82) قلفذك (بصع) 0-1180 (1), 1, نعزتنا, هبانج طيمس -0 اراجه, انبضعو

 5 ه1 126 ع اكل ريق 20 اريتسدل 1, 1(0.*1) |ديوس طا (1)
 هتويح, طيمّش -0هدها. ةهان01. ىا انيصعو ةعصعص نب رماع ىنب نم ريتش
 فيسلا هانممع-1(12231) ههد01. ريتش نب ةبتع ناكو رماع ىنب نم لجر ريتش

 ثلث كريخن اولاقف اريتش هابا ةبض ونب اورساف ةبض ىنب نم الجر لتق

 هلتاق انيلا عفدت وا ايح انالف انيلع ٌدرت نا تتش ابيأ رتخاف 1لاصخ

 ىتوملا رشنا نا ىلع ردقا "ل ىناف انالف درا نا اما لاقذ كلتقن وا ةبتع
 رماع ونبو ريبك خيش اناو هيلع ردقا ال ىناف ةبتع مكيلا عفدا نا اماو

 خيشلا نم ميل عفنا باشلاو خيش اناو باش هنال ىب مبنم ةبتعب ّنضا

 رعاشلا الوعي لتقف

 نامها هلا ثلثا ناك انو كلت نم نيكُف نويت

 اراّمخ هتمل ِداوَس نيبو . هنم ديجلا نيب فيسلا اَملَعَج

 1 [!] رايخ
 "اتق مام 15 غم طع مدس الآمن. 1 رم. 736 : دسم ةعم اكد. 357,0.
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 0 : 008 2 ارح لقو لتفملا لايذلاب 5 ا را أضيب رس د لقو 2“

 لابذلاو لعتشت وكذت حابصم هحاولا جارس حيباصم فويسلا ضيبلا [01]
 لئاتفلا

 لايعمل ..لباولا .بوصك سجل رسم اسألا يد
 رطمتم محللا هيطغي ال نيعلل رهاظ اسنلاو اسرف ىنعي اسنلا قشنم [07]

 رطملا لياولاو رطملا :بوصلاو ظلغ هتوص ىف شجا ىرجلا ىف ددشتم

 غسرلا ىلا نيذخفلا نطيسي قرع اسنلاو تاكسشلا ضراعلاو هيدا

 أ ع موص < ةرص مدام 6027 ل ع ةرص 0م زل ام

 لجدملا ريعبلا 053 مئلتسمب ىغولا خراص ىلإ ى ب ودعت ءاهوشو 6,

 لح سلا عردلا ىهو ةمأل هيلع مئلتسم اسرف ىنعي مفلا ةعساو ءاهوش [01)]

 اهتامب ضراللا تطغ اهنال ةلجد تيمس هنمو هتيطغ ىا هتلجد ىلطملا

 )23( 0 ركوب ودعا 1 )1 ١ (وكذ) 1 5 نا ىفح [ءآ

 آخ (لحوز عزتا 253, اخ متن 319, طمصع 852, مع 20 طعسصتفاةعط].

 (09) 1(221) 1 1(0), 1, 1* قشنم 00 05 ىقشم كل 11 توصل 0 11

 بوصخ--811 (1) ةهط01. لودج هناك هنمس نم هاسنف همحل رثكل اسنلا قشنم

 رطمتملاو ربظو نابتساف اسنلا نع تجرفنا ىق ةمحللا نا. ىنعملاو

 لوقت نم توضص هل ىلا رطملا نم للتملاو ” ضرألا نك كفاذلا

 ىبصلا لبتسا 00دك. ههاد01. هنمو ةنع تجرفت ةمحللا نال لودجلا لثم...

 بيّؤذ ىبا لوق

 1 عضري ال هربغ ِواَص طرقلاك 15 َيِناَق نع اًهُواَسْنأ ُقَلَعَتَم

 ايكلا |ئف كلذ تحتسرو .توصلا ظيلغ شح ورش ىف تفاذلا رطب لا

 ئدعجلا لوق هنمو
 20 رامه عدس

 َنيِبَت اًليِبَص 1 بيِلَقْلا فوج 0 3 لبصيو

 ديبل لوق هنمو

 هْلَبَص وقل نم يحل قرط 28 اد ٌبوبْعَي ِتْوَضآ ٌشَحَب
 1 كأه0 آخ (اسن) + 193 2 كأه0 آر (برع) 11 79, :ههلندو ىوطلا فوج

 3 طاح. [ططتطع»] م. 14 هن. 5

 (80) ةآ.4 (لجو) 311 17-951 ءاهوفو-], ].* ىب ودغت, لغولا-1:* لحرملا ريعبلا
 رك لن ن) ىب ودعت ك0 زر دن لحردلا دنا (لز ودعت كن لا ذك نر نك
 12221 (1) هءاد01. ...ةليوط ىلععالا دبع نعو داؤفلا ةديدح ورمع ىبا نع ءاهوش
 ىغولا اص ىلا ودعت ةحباسو رباج ا ىورو -(0'هد50. ةءادم1. ءاهوشلا

 ةيكزذلا سفنلا ةديدحلا ىعمصالإ ريغ لاقو ةليوطلا سرفلا
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 اللا | لماحلا لعف ةارمب 0 ل كا 1 ا كمل *

 ىذلا سانلا نم لماخلاو بلكلا سولجك هتسا ىلع سلاجلا ىعقملا [©0 1]

 ةيرق مسا ةأرمو هل اركذ ال
 1 [0] لذ

 0000 01 ب ردي كلايآ كحراو كارعلا كطصا اذا ماسم
 ىأ كايأ تلحزاو ماحزلا كارعلاو رخاغم ئا ماسم كّلعل دارا ماسم [07]

 عفدم 1 ىلا هتعفاد

 00000 00 كلا دارك لاك رشاق كلل وأ ىموقك موقب
 02 1 ص ه- اع سبام مه رت مس

 الا تل ايي اعتد ىبلا انيكك مايأ دتعمو »

 0 عا راق ىذب مويو ىرفرقو ة دنه د 5 ذ

 2 ع ةمصد ماضل كا 2

 ا دلو قرا لوغو هناك حابرلا عقو نم ليخلا اذا "“

 207 لقم نكطلا نم ليكلا كفن لوقيا طاشنلا وهو رشالا نم  ىراشالا [©2]

 طيشنلا لوعولا

 ا ١١ لديتملا 1, 1(0) ليزتملا -0هدق“. ةرَمب 31 (1) هفطما. ايعقم بصنو...
 كئاعقإ ىف كّلعل دارا هنال-0هد54. هدادوا. كئاعقا لاح ىف كّعل ديري
 ماكم
 (13) © تلجراو, لجرم--1(1721) ىماَسُم--1731 (1) كندا. هانعمو كّلعل ربخ ماسم

 ىموقك موقب ىنيماست ىا تحنو تدعب ىا تلحزا ماحزلا كارعلاو

 - هدفا. ةءادمأ. ىموقك موقب رخافم كلعل ىيري

 (71) 1, موقي--1321 (1) موقب-1721 (1) هءاددا. كلذكو هموق نم لجر بكرلا داز

 جرخ نم ىفكي ناكو دازلا هعم ناك هنال بكرلا داز ىمس ليقو لدرمشلا
 هعم- 001005 (دوز) دوسالا نب ةعمزو ورمع ىبا نبا رفاسم بكرلا داوزا

 ةريغملا نب ةيما وباوه#؟. خو. نتن 4851 هن 198-117 وأ

 (10) 14 (رغ) ذنأ 448 ىرت امك رافجلاو 4545 (رغ) 11 107 ىرقرقو-(0 رقرقو-

 1 ىرق نمو--0هد56. هناطوا. روبشم لجحمو تاعقو ىرقرقو رافجلا

 (77) 1 حايرلا 00ر5. هكدا. قلتو ناركس لدم رخال نم لقراشأ
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 هَ 52 د ماد وح ل

 للص يبابس نع وص برت امكان ا
 نيضرالا روبظ انبه 7 ايلاوزامخلا ربظ ةءاسيسلاو ةءاسيس عمج 1 ىسايسلا [01)]

 اضعب ميضعب نايبصلا هب برضي 4لتفي بوث وهو قارخم عمج قيراخملاو
 سبايلا لحاقلاو ةسباي ةلحق
 10[ ئسانسلا 2[ن]اسيتس 2 (0|انيسلا 0 ل "ل

 اء و هص ملا لاس سن و عه ل

 لعشملا رم مارضلا 000 رور> ةنيعت يعن عنج لك 2 هدحص ىرت

 هلبا لعني هظلغو رخلا هدش نم ديري ضرالا نم ظلغ ام سمصلا [0 1]

 هب لعتشا ام مارضلاو رح ىا رورح سمشلا هيلع تعلط ام حضلاو

 بطحلا قيقد نم

 لزنم كلم كا 0 دسارب باردا فارق مودي ا.

 فقلا سأرب ىا هسأرب :لوحي مودي [1]

 1 [] هلوح

 ةانحاولا لابكلا 0 قرطلا ايانثلاو ىلاعلا ماشخلاو لبجلا فنا نعرلا [02]

 ادع اذا الاقرا لقرا لاقيو ودع لقرم دوسا ىنعي فلكأ ةينث

 (68) 0هدطقا., 1 هلح نم اوينير ىسايس1811 (1), آن, 0 (1) نساتس -( ىسانس

 (00هده6. نع اوينت, ىسايس-111 (1) ةءادم1. وهو ةسنسلا عمج نسانسلا

 لخاد نم راقفلا نم عولضلا فرط_-0هد54. هادا. راقف ةءاسيسلا لصاو

 ىوريو...اهتبالص نم ئىسايس نع اوينت فويس ابيديا ناك داراو...زبظلا
 راقفلا فارطا ديري نسانس نع
 (69) 0 جضر هنيعب--]) هنيعي, ارورح, حيبصر لاعشتل -آ», 1(0) عقخللب هدف و

 1021 (1) لعشملا 1131 (1) نم هّدمص--1:01 (1) ةناددا. رورحلاو سمشلا حضلا

 اهب بارسلا رثكي ىتح حضلا رورحلا نيعت ىنعملاو مومسلا

 (50) طدقموم 185فمذع (قر) 1 131-931 دن 1591. 810. 1118 بارشلا, ىف

 ضرالا -0هد5أ. ةءان01. ىمصلا اذه كر ىا...بهذو ءاج اذا قرقرت لاقي

 (71) طدقمع» 190 اًيرثلا ءارو]1 اهب, ىعزلا, قلحلا
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 مد دداوص ميو م راس د 0 مو 6 اا

 اره ةفاسملا ا ا اير لعب 0 ند كرر كو اح

 اييذ هاتي لجوهو اهدعب قيرطلا ةفاسم ةعساو ةديعب ةءاقوخ [©07]

 1 [0 1)] ءاقرخ

 نش < يب هص مو - 2 2

 لبخملا 7 ل ننس جرخأو 0 ار 1 ل

 يرل] ةراتس ةلكشلاف د22 ضايب (.ذ ةماعتلا ءاجركلاو قرغي امن ضفرلا [(0]

 ىف ىذلا لبخملاو ماعنلا ركذلا وهو ميلظلا ىنعي جرخا قنعلا ةليوط

 داسف هتاضعا

 لمهم ة ةينعلاب لاط 00 0 0 ءابرخ ل ىلع 55

 انيه ليعرلاب ىنعو ليخلا نم عيطقلا ليعرلاو ظيلغلا ناكملا ءابرخلا [© 2]

 ةقانلا ىلطي ىذلا ىلاطلاو ليخلا نم ليعر هناك ماعنلا نم عيطقلا

 قدح لوبلاب عبطتا ليقاقعا رجشلا روشق  ةينعلاو برجتلا نم اهيوادي

 ىعار ريغ نم هلبا لمه ىق ىا لميم ابرجلا لبالا هب ىلطيو طلتخي

 هم هص ل“ للا رع 2 85ض 2

 ال0 ل2 رص ىف رغم لع دا

 كلك 020 كفقلا ةلغو رخلا ةهذش نم يري ضرأإلا نم ظيلغلا فقلا [(02]

 هره ةدش طبقلا َهْرَضَو

 (64)  (هدقان., 231 (1), آب ءاقوه-1, 0 ءاقرخ -0هدو6. ةءاد01. ةفاسملاو ةديعب ءاقوخ

 ال ةديعب ضرا لجوهو نيضرالا نيب ام ىيري اذك ىلا اذك نيب ام

 جوبلاك ابيف ناك اذا لجوه ةآرما لاقيو ابل هجّتي

 (65) 1.4 (ضفر) از 15: 14 7 35 ط1 © ةاتط 11

 40 ل ليفوز ك0 ءابرج كلب 2 ءابرش 211 (0) ءايرخ 2131 (1) ههطصا. لمبملاو

 جلف ب عر هنا كحرا يللا وها قئاطلا" تعن نم

 57 0 هاطت يق هاطت رص 01 د ىلع 008 11

 (0هدنعات. هعادو1. ربظ هباكر أطت 0 لوقي...فق ربظ نم تزواج مك ديري

 هتنوشخو هظلغ نم اهلعني فقلا اذه
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 [ك0ه. 67]

 مو ىةامورص م مر وه 1 ه2 رودس و ه م وص وو م اه 0 هم 250

 لفتي موقلا صيام هنم ه سحب ىتم هقوف لوحلا ضمرع ءام فوج نمو ٠
 فوجلاو ىقتسملا فلخملاو موقلا فلخم هنم سحي ىتم ىوريو [02]

 ضمرلا ىهو ءاملا ولعت ىتلا ةرضخلا ضمرعلاو ضرالا نم نئمطملا
 حتاملاو ولدلا ئلميف رئبلا لزني ىذلا جحئاملاو ابشلاو بلحطلاو قلعلاو
 ولدلا بذجي ىذلا

 لفم :ليللا" رحا ”ليصف كاوع ي.اوعا ناك اع 0 67 ىلا ص ملء و ومن و سك ل 2ء مود رم هاذا
 هتوصل هعباو هل عوجا هنال ليلا رخل هلكأي ًقيش دجي ال - نوزحم [©0]

 ءاذغلا عويس لثدملا

 و622 ١١ اس ه2 ه هم هد --- 5 2 نى هام اوم 3 7

 لكم ا ثصنب كعمس 0 ةابن تأت 0 ىشنتسيو بشي دم

 ىا تصني ىفخ توص ىا ةءابن مشي ىا ىشنتسيو بئذلا ىنعي 1ك مط

 فقي ىا لثمي عمسي

 1 [0] بحي

 هم ءوّع م 20 َدء

 را توص 0 ىلعا 1 0 راق 11 0 كنا نورس

 وه لوقي رطم اهبصي مل ىتلا ضراللا ”لفلا بتذلا ىنعي بدجا 1لفا [01]

 عئاجلا ىواطلاو ةيلاخلا ضرالا ىوقلاو ىاخا ىوقاو رطمت مل ضرا ىف

 ءاكيلاب هتوص عذري ىدذذلا لوعملاو

 0[1] لقا 0[2] لقلا

 (60) ةمؤعه (لفتر 1 54 : 11 هدا. 11 1605 آيخ عتق 51: طنا 14 711 240 فوخ

 0 هنع سحب, لقني١ ضوحلا

 0 : هب 61١ طوؤممر» 8ةآ[-آل4 (لثح) ئتأذ 151 اخ +113 3ةحاتلا 0ةدنط. 11 170 اهبح
 0010 نوزحم

 (62) 0 ىنثتسير كح ال ) (1س طورسعتس) ماقا اذا لثم نم 801 (1), 0هطقات.,

 ٌتصْنُي: ةعام]. تصني ىوريو

 (63) 0 هتوص ىملع--7331 (1) هءدو1. ىوقاو...لف ضرا ىف بئذلا عقو ىنعي لفا
 هبيجبي ىدصلا نال لوعم ...هداز ىنف ىا لهدا. ععاطما. امناك لوعم

 حوصت لجر هبواجي

 اكاب مت ذا
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 ادع 0 هنعجار اذا 00 0 هداخبلا س ف 0 1 1

 رتخبتي ىا الخ اذا سيمي لحفلا ىنعي ءالخلا سايم لبالا ىنعي نضراع [02]

 رصقلا وهو لدجملاب لحفلا هبش رصقلا لدج.هلاو درفنا اذا

 07 < هد وص 0 22

 اي مدأ عيجرت نم ع اذإ ا ابا 0 نال

 ةقيرفلاو غسرلا ىلا ىبتني فخفلا ىف قرع وهو اسنلا نم عمج ءاسنالا [03]

 ىنعي ٍضيبا مدأو ريدبتلا عيجرتلاو نعزف نعترا ناخبطي ةبلحو رمت

 مخض لبحس ةرمس اهريغ ىفو ضايب ءابظلاو لبالا ىف ةمدالاو لحفلا

 ترفصاو ترمحا دق اهنال ةقيرفلاب اهذاخفا ىلع لبالا لاوبا هّبش

 ه < ملا تح -ََ َت 22

 0000 © لالا هب فوس امناك ىتح لا درو رم

 ىا فوسي رثخ ىا لآ ةرمحلا ىلا هنول برضي درو لوبلا ىنعي رفصا [0 2]
 اهممشتي لعجي ابمشب اهربتخي ىذلا قونلا ولتي ىذلا لحفلا ىلاتلاو مشي

 0كم نك كارضلا لا اكدر لتكت ل اما ام ناك نان

 سامع م 7 يسم ه نأ بد ما هت سار

 ليزتم اهلبل نع ربان ايو راق نما ىتقان تطخت نئاكو ه١
 ىه امتاو ةديعبلا ةالفلا ةزافملاو تطخت مك ديري فقلتم رّددتم لمزتم [07]

 آزوافم سكعلاب تكتيمس ةكلبملا

 1 [0] الوافت

 (56) 1 (ةصح طعستما. ظنمدح >. 58) لدرخ ةراصع ىلابلا هب قوسي, ضراعو-7

 نعظب

 00 0 ليحس

 008 دق (لوبر تنن 9 طالك (1), 00هدك ىلابلاك» ىلاثلا-0 (1), ة* هب. قوسي

 ىلابلا_0هدوا. هءادد٠. مشي امثاك ابمش اذا لوقي لوبلا فوسي امتاك...

 لحفلا ىلابلاو مشلا فوسلاو هفناب خمشي مث اهمشي هنال لدرخ ةراصع

 ىلع ةعجار هب ىف ىتلا ءاهلاو حقال ريغ ما حقالأ اهبرجيو اهولبي اهمهشت
 م ريكي قى 06 لاو 2131-١ (1) هءادو]..اهربتخي ىا ةقانلا ولتي ئذلا لآ لال.

 (59) 0, آى", آب ابليل نع اك دمنا شل 11-1540 255 ابليل نع 7 اهدبل-

 (هدعات. ةعاطم]. هبايث ىف ل مئان ناسنا نم تظشت رك .ىيري
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 ندد ع ةمج م33 5و 1-0 داع هدص عام نه 2 54 20 .ه 2 ا 2 ل"

 لبرتملا هئادن سد دا 0 ةفلخو ىماخر نم اذ 7-1 م

 هنم رذ ام ىا ةرذ امو ىوربو تبن هلك ءادثلاو ىماخرلاو ردجلاو روكملا 0 ]

 يذلا وهو تبنلا نما لبرت ام ليرد لاو نش دعب ايش اعلخلا 4 ةفلخلاو

 رطم ريغ نم ليللا درب ىف تبني

 1 [0] رزن ام ىا رزنو

 س عدس تا صلال © 7 ل د ةرصض سمس مس هل

 ككاي ا 5 0 ازا . اهبرض ريفاصعلا برْض نم ا 0

 بزاوع تعن نم نئاجهو اضيأ  ضيب ىهو لبالا مارك ىنعي نئاجه [0]

 ىف تعفرت اهل بابرا ال اشحو تناك لبا ريفاصعلاو فرصني ال هنكلو

 لجلج ةراد] كلذكو 1ةعترم هيف تناك عضوم لسأم ةرادو سيق دالب

 [1) :سيع ةرادو
 0[1] كلذك تناك ةعترم ١5 [!]ريبغ

 نو دوم ه- و ارضا ى نه يوص دبددهوص يل

 لماتملا رظانلل ىوذلا صوخش 0 ا ا محار اهملا 0 مع

 ىصقتسي ىذلا تبثتملا لماتملاو لبالا ةمنسا ىرذلاو شحولا رقي ابملا [0

 اهنيبت ام ال ول بسحت ىا شحولا رقب لبالا هذه لاخت لوقي رظنلا
 لبا ابنا فرعتف رظنلل (مينسا

 هدد مل ةدو مد ةمضص ع تس ا حا دو نب ص لا

 نشا نظ يس سس سر ل ا 7
 ليبس اهضراعو

 (59) 1:4 (لبر) ن1 980: 14 11 3314 ةرطخو ىماخر نم اردنو 00
 (رطخ) 111 155 لبزتملا اهتادث , اردج عيبتت - 181 ةمودسق“ أ اع. هد. لا هطقأنو 2. :

 ليرتملار اردنو اروكم-1., آ:* لبزنملا هبارث -[دصونع.] ط#* 0

 ز» 538 لبرتملا اهءادث, ةرطخو ىماخر نم ارزج عبتت 1331 ( (1) ةءطما.

 رطم ريغ نم ءاتشلا ىف تبني وهو لبرتملا

 (53) كىكعذد (رفصع) 115851 برض نم بئتاجن 1 ةونك 11 5535 ظواحتأ 6 نئتاجه

 -130.1388 نم بئاجن- 811 (1) مءالو1. هيف تناك حعضوم 02 ةرادو

 رذنملا نبا نمعنلل تناك لبا ريفاصعلا...ةعقو
 (55) 1221 (1) هقدسب ليبس-() ةمجبب -( ودق. ةءادوإ. تقولا اذه ناك اذا لوقي...

 بخطرلاب ءاملا نع نينغتسا
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 ع 67]
 ا ملل سن ل ا

 لدنجو حمبفص 0 سبر ْض اهلاع و ةاديس داتس

 عابسلا رجا هنال ىتنبس رمنلل ليق هنمو ةيوق ةاتنبس ةفرشم ةيلاع دانس [01)]
 ضارعلا ةراجحلا حيفصلاو ةراجحلاب ةيوطم رّمب سيرض ربظلا راقف لاحملاو

 ةراجحلا لدنجلاو

 مَ -- 26 5 - و26 لو نص لوو ع ه صد 4 هوم هام اس

 لبا بزاوع ىف ىوزح ثمر 2 هلوح رفعلا ليها لاف أفرشم ثعر .

 بزاوع ةرمحلا ىلا اهنول رفعلاو لمرلا لابح لبحالاو عضوم فرشم [010]

 ككاو كلطرلا ترانا اذا ىزاوج لبا ىعرملا ىف تدعبا ىق ةديعب

 نيل لاق ءابلإ نع

 ىبارق وأ ٌتَرَمَجَأ ىزرغ ٌتُكَرَح اَذِإَو

 باكر زرغلاو شحو رامح كرتشم وهو دوسالا لاقيو ضيبالا انبه نوجلاو

 هدمغ هد هد وه

 1لبا ىق ٍنوج ودع

 *للبا ىق نوج هفيس بارق ىبارقو تدع ترمجا لحرلا

 8 8 عمرم عاطتسع هدد( 1 طاش (ططتط.) م. 11, هن. 8

 د 6 داع ومص - قام وه هن ص ور

 ”0000 2 هع نمشلا ىذا هتاذقع تعفاد ٍلمر ةريمخد »
 نم دقعنا ام تادقعلاو تبنلا ىنعي لمر ةريخذ لبالا هذه تعر ديري [(0 ]

 اال ال ءاكرلا اهاراو نسمتلاا اذا لمرلا  تادقع 1تعفاد. لوقي لمرلا
 2ىلقاقع هعمج لمرلا لقنقعلا رخكارتملا ماكرلاو لبالا

 [0] تعفد [2] تعفر ١2 [0] تالقنقع

 3100 (49) 1814 (1), ©, 2 ةاتنبسحن, ةن*: 1(0) ةاىئبس هي 21. 7

 (50) الفون 1١ 538 نكر ىلا, لمه ىدباوأ ىفآ4 (لباز »هنأ 5: 14 1 9

 بزاوع ىف تحارو--(رفعلا لبحالا ىف
 (51) 12 تعفر-0), 1, آن* تعفار-7811 (1), 0086. تعفاد-0 اهاراو شمشلا اذا

 ماكرلا-0 (1), 1,, آ:* ناكرلاب ابنع سمشلا ىم>-78115 (1) رئاخؤ -0هددا

 2821 (1) سمشلا ىذأ_0هد5؛. اهبنع -00د56. هداط01. ةريخذ لاقو رئاخذ ىوريو

 بطرلا نم لمرلا ىف ام ىهو سمشلا ىذا...بطرلا نم ًابخ ام ىنعي
 لكؤي ملف هرخذو هأبخ لمرلا ناك

 زن تا
 ن



 هكهسعد

 سور سس هذ ار ل و4 ه- ص 612 7 6 ا < هع

 لفرمو ريقب ىف تماقو اعيمج امهيلع د تمض نيسؤاط بانالب 8“
 هم هر م 0 5 ماس ص اواصإا »ف © < 2 ا اص م 7 ا

 لسرمو > مه نم 5 ثيحب اهل حل ةلمر ىبابح ناك ض

 ست 2 و وه ص 6 م ا ادا تم

 لخبتتملا فئاطلا بقصك حانش امهيف كة راعي دب روس
 ه-

 ع

 ماطخلاو مامزلا ىنعي ةبج ريغ ىتع لوتفم روزشمو 1لتفلا ىيدش راغم [0]

 كردص نع هب ربدت كنال ريبدتلا وهو اهالعا ىلا كلا لفسا نم رزشلاو

 ليقف فرعي إل ليد اذه نمو ايلغسا ىلا فكلا ىلع نم لتفلا ررشلاو

 ءىش لك نم ليوطلا ىحانشلا ليوط حانش ةقيضلا ىف ناعيدب ريبد نم

 فوطي ىذلا فئاطلاو هلوط ىف ةقانلا قنع هبش تيبلا دومع بقصلاو

 فورعم دلب اضيا فئاطلاو ءىشلا بلطي

 1 [0] لقثلا
 26 < ل ه وهص م 6 0 ما اي 2 1-2 م سو 2 مو غوص شاع م

 ٍلمذت سيعلا لمذتست ذإو زوهن ةرح مدا بوكرالا ىب مزت عم
 5 ع هر زينت زوبن ةميرك ةرح ءابظلاو لبالا ىف مدالا ءاضيب ءامدا [01]

 نيا ريسم ليمذلاو

 (45*) ©دلج رص ظلآ (1), هس 0هدفات ظ1 (1) لقرم ه8. لَقرْمو 005 ععطم].

 غباس لفرمو--1331 (1) هءد01. لاق امناو امبيلع تضبق ىا ابيلع تص

 نيمك الب ةعردم ريقبلاو كلم نع بذت اهنال نيسؤاط بانذا
 (46) 1, آ:* اهلاوُمَح [هتمز زر ةصدسقتع. ه2 آن اهلارج آب بيايهح هدم, آن”, 811 (1)

 61 ىباَبح 0م سن. 455, 46 16 هدهد ةص طحمتنعتس ه1 (هدعأ. : نا لاقي

 ةمرلا ىذل تسيل تايبالا ةثلثلا هذه-1811 (2) ابل اوبح 821 (1) ةءطدا.

 ناكملاب ىا ثيحب هلوقو نابذو بابذ لثم نابح هعمجو ةيدلا بابحلا
 اهبلسرمو اهخانم نم هيف ترقتسا ىذلا 00م5. هماطو]. ةقافلل اهل ابذ اوبحو

 045( 0 عاشت راقم--1) محانس--0, 1:5, 1(0) بقسك--1), 1001 (1),

 1 400 ) نكتسيلاكك» 11 (1) ةءام]1. ىنعي امهيف ناعيدب...همامز فصي...

 هلوقو فئاطلا ىلب فئاطو راتخملا لخنتملا امبيف اعدتبا ماطخلاو مامزلا

 اضيا ديدج ىا ناعيدب

 (48) ةعؤم مر 1267 زوبب آر, 1(0), ط* كاوكدلا ىباللم منت -(1هدقأ. ةءاطمأ.

 ليمذلا اهنم بملطي لمذتستو مبمدقي مامزلاك بكرلا ماما ريصت ىا

 اهسأر هت زوبنو قنعلا قيوف ليمذلاو لمذت--1831 (1) 001. ريصت ىا مرت
 بكر ةعامج ىهو بوكرالا ماما مامزلا -لمزذتست, ]15 زل 15 دما ص طع

01101 
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 5 رب 0

 اء صوص دن دوم رت ا 6 2001 + ما مم 27 52+

 دبل 01 لابقاك لع ههجو لبقأ صيصلا تيار املف

 اا هجولا ةرح هكا عافر رقت وهلا لع ىلحر هل تعفر مع

 غادر اهتبالصل ةرخصب ع تصرح [ابل|إ ليق 1هنمو ةبلص ةقان سمرع [1)]

 ةرح ةميرك ةيكذ بلقلا ةديدح داّوفلا

 1 طه 15 : اهتبالص نمو

 م ةمح م م هّ هام شم - َّن ص 0_

 101 ةدببتعلا 0 ال7 م راسا لم كا
 ىنعي محساب ترّشبف لالولا لثم [رارسلا لثم] المح تحقل احقل توط [3)]

 وهو بنذلا مظع ةبيسعلاو ءىلتمم تاير دوسالا ,تسالاو ةقانلا بند

 [!] ابطاشنب ىا اهراشباب اهلمح ىلع 1لدتست اضيا بيسعلا
 0[0] لميس ١ 8 [10] اهبابساب

 لجرمهلا . بلا ودذس دب 0 ّش د دب رسعت 0 ىه اذا عع

 ا ينراف 0 ىلا 0 هحيشم ع ًءارذع د أمك اعد

 (41) 72 تيارا
 (49) آخ (عور) ذع 497 اهلز ةمفدذ 949 له 305 هلآ. 8ز0. متت 0-123ودمان

 ةناتوا. ميلل ىا ىلحر هل تعفر - عاور ن0. 760. 506 آبل ذه

 (43) 1) ترشنف, بارسلا_-آرخ (حقل) ذنن 417 له دف 8 ةيشعلا ناير 00م5.

 101 ةثئاف كيسعلا وه ايناو دوسالا وهو اهبتذ مرحسا
 (44) 1 قدش هب ]4 (رسع) 71 249 ودس 11154 1395: 191 ةانط. 1 363 ودشر

 0 كيد ك4 (لجرمه)ا دنن 16: طف 1+ 296 ءاجنلا نبيف نجح اذا
 (هدنه6. هكدا. ىنميلا ابلجرب تطخ اذاف اريكاحو بكري ةقانلا بنذ لاقو

 ىذميلا بنذلا بكر ىرسيلاب تطخ اذاو ىرسيلا اهبنذ بكر ةريسلا ىف
 اهتاكاحم كلذف
 (45) آد (ضعب) :ذ11 389 ىهو ءارذع 43م (لفر) 1 72-2384 هدسنكو هم. 45, 45*, 0

 7231 (1) موؤملا لقرملاو هدجم ريغ اقيقر ابذ بذت ىا ادج ىا مع
 سراف لها نم لجر ىسرافلاو فرشملا -0هن5:. هءا>01. اهبنذب تببذت لوقي

 ريغ ىا ةحيشم ريغو رمؤم فرشم لفرم ئسراف لجر نع ءارذع ٌبذت امك
 ىف ىداجلا ميمتو سيق ةغل ىف حيشملاو ةعيرس ريغ اقيقر ابذ تّبذ ةداج
 رذاحلا وه مهريغ دنعو رمالا
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]6 67[ 
 نق مسا لا 9 4 ل 06 200

 لحكت مل 1 راك تلا اذإ اهنيعب 0 بارتأ هك 8
 ىنعمب برتلاو ةدللاو تادّللا بارتالاو هرايخ ءىشلا ةليقع ةراتخم ةليقع [2]

 مونلا نم تظقيتسا دحاو 1قالطإ ىف ىهو دحاو

 1 قبس

 أ دل معوص سعو هوم 2 00 6 6

 لطهملا ناوحقالا ا أيانن هب تاقص 7 تذخأ اذإ 5

 ل 0 0ك ا 0 نر 0 ليل 5
 د <_ودوص 2 م 9 0 ب سب ص

 وهو لجر 0 ىبصلا بحاص عمطت ىّتح لوقلا ىف براقت لوقي []
 ةهسفنب برضف مويلا ىلا عجري ملف ظرقلا بلطي راس 1ىزنعلا ظراقلا

 عوجرلا بايإلا لثملا
 12[1] ىرغلا 5 [هنه] هسعب

 لمز ريغ ىرمأب م 1 00 0 كك ل فيض بر وال ريف

 ليمَزو لاَمَر لِمَر لاقي زجاعلا فيعضلا لّمزلاو انهاه ميلا فيضلا طز

 لملمتملا قرالا ليلب تبف ىتبحص مان دقو صخش الب ىناتا 8

 رقتسي 5 لقتي ىذلا لملستملاو تبسملا نرالاو ميلا تعب تاتا [ظ]

 (36) ]. تلفصع 2 باذع-- 0056. اباذع

 (87) 1 كيراحي-1,, 821 (1) كبراحي, لحزت مل, لحزم ّلك 0 (1), آ:* لحرت,
 لحرم- 1 لحري 811 (1) همل01. فذقت لحزتو اهلها كبناجي مل ىوريو

 فذقم للك ىا لحزم لك
 (358) ةعط. 7111 153-ل]) سيلو-( (1), آب, 1ن* بلاطلا عمطي, تيسلو'ا'طع هزت

 ادرستنوب 08 ةاطعتسس عونعع طقف اهدع ءدتتقعل ةطغع ءمدقتة1 هرج طعم ععد 1:1 81طدصملءطع

 اعطق] (غطفع رممع6) هضم ةغطع مدنمءناتخا 0ةسسم 181 'ةسفعت - (نودقا. ةءامل

 عجري ملف اظرق بلطي لوالا نمزلا ىف بهذ لجر لخنملا
 (39) ةمطقط. 6351221 (1) ةءطوا. ىئوق ئرمأب آلا مبلا لزني مل ىنعي

 (40) © (1), 1, 1* الب ىلادب طف. 63814 (قرا) »1 284 لّقمتملا'4
 81 2/8 (0هدمأ. هعاطو]. ةرورضلل هد مو قرا ا قرآلا هلوق
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-ِ 

 08 عد الك 11 (اهرازإ براك ةادتحي هنأ "

 ما ال تاهل هشر يربي لمر نم كاع لع
 دا همه كابا سم 8 جا ءاوصص 2

 0 دلقملا ءاجوع ٍديج ىلع هعبجتض عادذلا ى مي ادحبلا ميضه ا

 دئالقلا عضوم دّلقملا ءاجوع قنعلا ديجلاو نطبلا ةرماض ىا اشحلا ميضه [7]

 اقحي ةارملا قنع هبش لازغ ابعم لزغم اهدلو ىلا رظنتل ابقتع تلام ىق
 ةيبظلا

 اع معوص < هدد اص يا حاولا 2 يع 2 6

 لسعملا ليبجنز || 01 11 ددوج 0 اذإ اناا هيطاعت 7

 وكلا عيجضلا ىذعي ةشطع 718 ىا ةدوج لب قيرلا 1 باضرلا [0 |

 1 الن اوكا

 لبقملا بذع لا 3 ىلع افشرت هافشلا فارطاب 0 تلت

 ال0000 دددب دبع ريظ لع 02 ادا جيلا فحرام

 اًضِياَو ضيبالا ناجبلاو مغلا ىلا نيتقشلاب ءىشلا 1بابع فشرلاو فيشرلا [2]

 فشري ةأرملا هذه عيجض تاب لوقي بلصلا ضيبالا ءىش لك نم ميركلا

 [هشطع] قتشي مل ءاذا ضيبالا ريعبلا فشرتي امك ىا نيناجبلا فشر
 فشرلا ىف غلبا كلذ نوكيف

 : [1ذ] ببح 8 [0] ناضيبالا
 (39) 1) ةاديحب, 00 101 (1) اهبباقح ناك 0 (1), ].* اهقاطن 3

 78131 (1), ةءادو1. ىيحاو بوث لضفملا -(0هدقأت. ةءوأ. لضفت بوثلا لضفملا

 ماظعلا ةمخض قلخلا ةنسح ةادنخب ...هب

 (830) 0 0 152101 (1) لبيبتي-]آ*, 1(0) ليبقتي (0هدوأذ., 831 (1) ديبلت 13231 (1)

 ةهاط01. ليسي الفذ ضعب ىلع هضعب دبل ىق ديبلت

 (31) 1هاقلب 164:ل1د ودقملا-1(0) لزغم للظملا 115 عوع 15 هددتغاعل ةص 3,

 طاتغ طع ع1055 15 كك

 (39) 1باشلب 1648 : ؟هطفط. 462 : 35هلبثإ 314: 21 0هسط. (ذوج) 1 321 هيطاعت ّلظت
 اذا 1.4 (اطع) منع 302: (دوج) 1+ 113 : "4 11 328 ىقو انايحا

 (33) 0هغدص آم 0 (1), آب* هرم (نهدهنت 1# 1 (1) / ىتأتَو دراب ىلع

 (34) 1) ةشعن ةشعن دمم--]آرر 3 (1) ةشقب ةشق ةشقب دمص-- 1:* ةّمغب 13121 (1) هءادو1. ىيعس وبا لاق

 اًكيش شحولا ٌضصصخت امك ا اف اذا هنا ليبقتلا ةياغ ةفص اذه

 ملو ىفصا هيلع ءاملا نال افصلا ركذو هفّشرتي وهف ىوري ال رطملا ءام نم
 ليش تاثاررلا ىآ لبست
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 [ك0. 67]
 ه- ص ه م ومص نة مر همصم < امه

 لباسم تريلا بط رازعلا بيرت سس ارضا
 فض (مودل لوقب كفشنم تاحيبكملا تاييؤلا هولا لزرتملا اولا طز

 ليس ىا ليسم

 ليف ف مجنركخ لقع ا رك روع روع اه

 هبش شحولا رقب اهملاو ءاسنلا ىنعي نويعلا روح بعلملاب ىا هب ىقالت [2]
 لخادتو لمرلا نم دّقعت ام ىقعملاو 1ىقعملا ىقعلاو رقبلاب ءاسنلا

 بعلملا ىف نويعلا لوح ىنعي ىحاو ناكم ىف عمتجم مجنرحمو

 [عرسم] سيل لفجم ريغ لمرلا نم دقع ىف ةعمتجم نبناك
 0[1] عطقلا 2 طتمض»

 لاس م َّن متاح اج © 7 ه- و و نص رم ا صا

 لتقم لك اننلتق 000 ةرح بارت نع هولا س7

 ةميرك ةّرحو ردصلا ماظع بئارتلاو بئارتلا طقس دارا ٌقشلا جرضلا لصا []

 أ م ءعوص م د ةمص - 0 سل اه د دءوص

 للكملا مامغلا ضاع .. 01 سس مترا كولا نم نقلا 0 اذإ ما

 مكارتملا لذكملاو كل مامغلاو قربلا عمل ضاميا [1]

 دو ب مبوص َس < ه < .ى,هص مراد ةمص م ساس ه-

 للسسلا اير يكل وسل ةليك ةقعر ىلا ل ا

 (24) 1طن. ذنن 1-697.* نكاوحلا

 (25) 1) ىقع اهب, نيعلا 1:31 (1) ةءاددا. عرسم ريغ ىا لفجم ريغ

 (26) آخذ (حرض) 358-111: الخ 11 188 1. 510.17 55 نحرض "اخ (جروض) 68 :

 رك د1 158 7 51 11 1 156 نيرعكلا 0+ درربلا نيك ك1 2
 0 (1) دوربلا بعتك

 (37) 1, آطب* انيقثلا امللف هدف. 28031 (1), 1(0) نيقتلا_21 (1), هدفا. ةءطمل.

 اعبراو اذالث نيقثلا ديري

 (98) 1 ةريرج ماظعلا ءامج., قاسلا محل 781 ه1. (اده) 11567: طلخا +
 14 (ىدهز) >* 38 افكلا رب متكات + بقعلا رجح -1هاقاج 0(1045هدقأ.

 هدام. اهلامشو اهنيمي ارعم نيشمي ىا نيدابي

250 



 01 سلا نب ىنالاوشأ هاك نينلقملا رخأ لك ©

 ع مصفص ىحضلا ؛ 00 كا اد تاوصالل فرطي

 لريملا ' هرقالا 1 نانفال 00 مصضو اذا اذا 0 مداو ٠

 ٍلدبتملا فلختتسملاو ٍرادلا «نرع رم مك

 آل لا نم لهأ ىو مل ناك اهنا, ارافق اهيدابم تحضاو
 شحولا ىوس لهؤت مل ناك دارا عيبرلا ىف نودبي ثيح ابيدابم [1]

 200 مي ىو در اع م 86 ِح تفار» يب ها جاك ا

 0000 1 ورحل ةاحرجي ١ العن هلو ىم قورلا لح مل نأك *
 انهدلاب ةيثكا قرزلاو مّلعملا ١ لجرملاو 000 2 م

 ( 3 15) 1[[1ةسصققتد 1 1/9-آ* ماد 8ظوسسعا 4-224خ] '؛ةداعوتت ©ةطصطقتنت 1 266
 1ةجدعةصم 17 1234-(0هدقأ. 0 8131 (1) ءءطمآ. فلألا ريغب لفعم ىوريو

 ماللاو هدفا. ةءادول. عزفي ال سانلا نم ىشخي شاخي ا سنالا وخا

 مسبغم
 (19) (0هدقأ. ةءادو1. فيس ضرع ىا لصنم حفص هناك

 (30) ©محتغغعلا دص آر آ* 0 (1])-اآلةوقغذ 1 335 نيحدقالا, مدآور حضو اة ك1

 قو اذا, ماداو 821 (1), 27 نيحرقالا_(0هد5:. نيجرقالا : ىقو 821 (1)
 ةءطم]. سبال ىا سابل-154088 ىقو اذا ىوريو

 (91) 18606 31995 لدبتملا لدبتسملا-131 201:0. 11 476 مركأ ايف, راّذلا نم
 طم. 11 262, ظودكنر. طمس“ 17 21 : ةطدطتطط 221 : [يمطعطقأ 1 265 : 'ةتست

 17 445: ا1كطتع. 6027-111 : لاطدطتأ 95: آخذ (ئنكس) 711 /4 : "ل'خ دع 237 111 ٠

 (ةحتط. 11 383, هدفك, 231 (1) مرك ايف 0هدهأ., 821 (1) رادلا نم8215 (1)

 ةهطد01. فلختسملا مرك ايو نكسلا مرك اي لوقي...بجعت مرك اي
 (3223) طوكر. طاحصع“ 18 72: لط1دخغطحال هدوم 462 15د. ةطمت» 232: 81ه عطصت

 121 لكطتم. 026-11: ؛ةختصت 1؟ 445, 446 : 110. 111 534 اهموسر, ابيناغم-

 1821 (1), 0هدقأ., 0 (1), 2, آ, ].* اهدالب ارافق اهيدابم تحضاو

 (93) "ف (قرز) ؟1 365201 (1) : طق. 113 7 طرم رين 2300611 5

 انذأ قرزلا, روبمجب , لجرم كل) طرم ليذ 4 طرم نيب 835 (1) ةةطقا:

 ىشولا نم برض لجرملاو رينملا وهو جسني مل طيخلا نم ناقاط رينلا
 ىوزح روبمجب ئوريو
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]0. 67[ 
 همام و م - 97-5

 قمتم ىرتنا ان رع نا عر ا ماا هرفي 1
 دود مدضص مل دو هدضص م س82 -ه ٌءوص

 لمع نم نع دبجلا بابكلا ندي امناكل يح ىداساا
 فاالظالاو كراسي ىلع هتلعج ءىشلا تيخوت اذاو هرفح ىا فالظالاب هاخوت [2]

 [بكارتملا] ضرالا [نم] دعجلاو ىرثلا نم دبلي ام بابكلاو روثلا فالظا

 هتودنو هّلط ةرثك نم اضعب هضعب

 2 6س < م 2 ها

 الي هر لق عدذ 0 هجعن م اوقلا ةاطوم لك

 ىا هتزرحا ةرقبلا ىلو عرذلاو اهنول طلتخم ةرقبلا ىنعي مئاوقلا ةاشوم [0]

 شوقنم ةاّشومو لفط ابعم لفطمو هيلع نحت ملو ىعرلا ىلع +ترقا
 عسوو ةنلا ىخولا

 1[هزنعإ ىرده ]2[  اونحي

 رم نص همس هك ع

 ل لك وحلا يل ا عيب 1 عيرت 0

 (14) دله (للغ) >1 14 : 14 +111 49 ةقيقد, هرفحي -]., 1:* هرفحي -]) هربخير

 لقلقتم--7211 (1) رفحي, لغلغتم امسلا ىف-1(0) فرع

 (15) 11 1+ هتاك تما ليج :ذن 159 نر كلل 1: 255 ر ةكدف اك

 11190: 4 1 443: !؟؟تابقمط 457, 455 نرثي (طادن ءمص:ءءم60 60 6ع هد

 ةحتفاط موب ه2 1. ظحضستت) ر ل1 0ةندط. 1 95 نرثي -امصع 14-650 (قرعز) 11 4

 200ر5 كءلط01 فيسلا لئامجلا نع ردثب امنناك نير ليكم ندم نع

 فيسلا لئامح ةرمحب هببشف رمحا قرعلا نال
 (16) 8231 (1) هءط01. عقرلاو بصنلاب لك ىوريو ...لامرلا ىف هتعضو هتزرحا

 ىلعف بصن نمو ةاشوم لكو دوع هب ا هلوو ىلع فطع عفر نمف

 لك ىرتو روثلا ور هها0و1. ودعلا ىلع ىوق وه ىا هتزرحا

 لفط اهداو لفطم ىرخأو ديري ملفطمو بالكلاو بايذلا هكردت الف قبسو

 (12) 1) اهل 8ا1 (1) هبآ» ناجيرلا (ةزع)ز (هدقا. هب عيرت 11 (1) ةءعطما.

 ىا ناجبلا عير هيلع عجر اذا هيلع عار ىعمصالا لاق هل عيرت ىوريو
 رقبلا عطق ةاّشوملا هذبل تلبقاو لبالا نم ماركلا ضيبلا ىهو ابعوجر

 نئمطتف اهب .سنأنستلا هيف لبقت_ناكم"ّلك نم ليبقم لك نم
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]200. 67[ 
 ٌّش "ا عا ه

 لوحتلل ةمانإ 0 اذإ هدعلتاسي خا ىد وهب كل لل

 اذ لوقي خأ ىذ شحولا هيف رتتسي ىذلا سانكلا ىنعي عساو وبب [07]

 انكشا 3| همانا ترجش اذا هيف لوكت هنم بيرق رخآ سانك ىا خا وبببلا

 هرخآل ىحاو ربنلا لوال ىحاو ناسنكم هل لوقي اهرح

 واود اد وص د ىءادش ل

 لفنرقلا يحك أيماعو 00 0 هيف نم رعب كر

 هيلع ىتا ىذلا ئماعلاو رقبلا نم عيطقلا راوصلاو راوص عمج ناريصلا [0 ]

 ساخفنكلا [ىف] ىا هيف ماعلا

 سل جبوص ل هص مك نيام مر ع وص

 000 الا ى ناللا ريش . بيط 'ةتابملا دوغ هب تبا
٠. - 

 روثلا 0 ةءابملا دوع 0 وهو ملاك ىنعي هب ا د ماقا نبا [(0

 ا رعب هب داراو هتحئار ءىش لك ةتبو ةبيطلا ةحكارلا وهو

 ء هع < ناد ص م اه د اص

 ةدش كا ةابلقتناو 2ابنم رك ىا اهتارقص 1 ىقتا ار قنشأ تباذ [2]

 هقرو طقس ىذلا ليقو قروم لبعم سمشلا عقو

 8[1] ىفتا 8[5] اهميرحت 3 [] ابلفناو

 (10) 0 ىوبهب -1) ىوبم
 (19) .0, 0* دوغ هب ماقا نباآ71 6ةهددط. (ننب) ذن 14-35 (ْنب) 01 904, 5

 اهب نبا نب 00 1ع 144 (طنم) انب اك آ) ةءايملا- ل1 نبأ 131-2831 (1)

 ةعادوأ. لاعفو 0 0 وه لوقت امك نيونآلا دعب ءاج هنال ميسن بصنو

 (13) اخ (بوذ) 1 382 الذ 1 257: ةدذم 1 198-آذ (عبر) 1 4691.4 (لبع)

 عتتن 44: 14 111 ةللخ (رقص) 71 1360 14 ن1 131-339 6هدنط. (بوذ)

 (عجر) 1 590: (لبع) 11 121-211 كوسم ]1ع هم دطقشمف 31-35 هلجتطط

 351 اهتارفص -اكممطوطقق 11-1433 011 1 145 ظادقمع» ككل030 142

 1. 1510. ععصعملا م. 81-53هلب5 3401030-1330 1-356ةاذلب 26*: ((هندم)

 192 ليعم--(0 هل 0* هدحتخ هن. 40-40-13 (1) هرصتأو ةطلو معنه ع 5-3

 ققاططألط 1 165 لبقم, هس كانصع 20 طع انقو هأ اهتارقس 1 ما1دعو ه5 اهتارقص
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 ك0. 67]

 0 رادلا ىلع انهدلا نم ليش . فلاح رمد اب ارد

 لمر ةقربلاو رابغلا جاجعلاو نيتقربلا جاجع رادلا تسك حايرلا نا لوقي [08]

 ىلع .اهنم رم ام حايرلا ليذو اذهب تحوار تحوار ناطلتخي' ةراجحو

 8 غباس قتمم 1لفرم ضرالا
 0[1] لقرم [2] لمرم 0[2] غتاس [1)] ىقباس

 دد وه + نة صد لل - هع هص < سد

 10 نعل نم لاح لل اهب كرا دادعالا هبم تعد

 نيح ةّيم ترضح لوقي عطقني ال ىذلا ءاملا ٌمعلاو ّدعلا عمج دادعأللا [02]
 تلديتساف ةالفلا ىف هيلع ردقت ال ءاملا نال تاولفلاب ماقملا ىلع رذقي مل

 نم تفلخ لّدخ شحولا ليطانخلاو ليطانخ ةيمب تلدبتسا رادلا ىنعي
 شحولا نم عيطقلا وهو لجا عمج لاجالاو اهبحاوص

 سد ه د معوص نت نص م مسا هد د وّداص ه--

 لو ل لا متاخر قماهضاو نشمي روثلا فذ

 ىشمي لوقي كلملا ئىزرببلاو هئادغو هتئاشع لثم ىحضلا دنع هيعر هتاحض [072]

 كفاكي ل ال

 (7) مىعقع (لفر) 1 0-2335, 0* لقرم-1 لمرلا ىلع, اهاسك 00254. هءاد01. ديري

 بارتلا جاجعلاو ندتقردلا جاجع ةنمدلا تسك فيبلا ىنعب ةنمدلا تسك

 ليذ لّقر داراو ليذل تعن وهو ءىش لك ىطغي غبسم ندرم حرب

 رادلا ىلع حولا
 (8) 111 ©ةحدتات. (لطخ) 1: 179 آ.خ (ددع) 17 226 : 13 11: 41614 (لطنخ) عتتت

 937: 118 منن 17-311. 810. هنن 1110-429. (0هتعو) آن 17-5 لزح شحفؤلا نم
 راذعالا 221 (1) ةءدما. لذاخ عمج لذخ

 (9) 15دابثإ 1237 ايحاض ىشمي, ىزرعجلا ىشم-آ4 (احض) عت» 210: 4 >
 21514 (لروس) ات) 35611 هدانا. (احض) 11507 ايحاض_(نهددأت. ةءدمآا. نم

 ىحضتي وه لاقي هتاشع نم لوقت امك َءاحض هيف ىءري ام ىا هتاحض

 ىدغتيو ىََتعتيو 1221 (1) ةءط01. ىزرببلاو ىحضلا ىف ىعري هنال اذه لاق

 ىذلا راوسلا ليوارس هيلع ىذلا لورسملاو ناقهدلا وهو هرما ىف ىضاملا
 كلملا رتبت رتخبتي روثلا نا دارا امناو ةمكاوك ىف ع طا “انا]عط. 1 466-

 ]نرخ عتتت 356 عتكعو 1131 ئدذدبربلا ىشم
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[67 .60] 

 لوم 000 عبد ا دلع ةكفدا نورج هوبانو
 لزنم هيبشتل وأ ىوريو قوشلا ةقر ةبابصلا [02]

 الك برم عابرم عرجاب ةنمي قوشلا كَل تجاه ام لوب ء
 رثا ةنمدلا رثاو ةنمدلا رثا قوشلا كل جاه ام لواب ىوزح موي امو دارا [02]

 1ماقملا ٌبرملاو لزنملا عبرلاو دوسا وهو سانلا
 1 [0] ميقملا

 2 ةا دا ا ا

 1 لدار تاحعاتم عفسو 07 داضعأو ادام تف 5

 ىنعي دوس عفس بناوج ىا داضعاو ٌباودلا طبرم ىرالاو تسرد تفع [07]

 |1300 ]لاو اقولعي لجرملا نال لخاور ,تاييقم .تاخاتم ىناثالا
 1 بصانملا ىفاثالاو ريبكلا

3 

 جورف تاصاصخ كضَت حست ةراح حير فيبلاو قيقرلا بارتلا ءاعقدلا [010]

 (3) 14 (عرج) + 9

 (4) 0 لواف-1:4 (عرج) 1+ 14-390 + 299 رافقمآسخ (بر) 1 388: 1415

 للخم [انادذ هورتتءءم61 ةص سصقتنو] زر آخ (لح) 11 1175 : لذ 7104 عرجاب

 لالحم اذ (عجر) 1ع 461 : ا" ؟ 21-340 ©0315 1 11-145. 310. ع 1ق5ق

 نم لواب--1721 (1) رافقم عرجاب 1721 (1), 0056. هءاددا. ىوزح موي ام ذارأ

 تجاه موي لواب دق. هكدد1.ٍراَفَعِم عرجاب ىوريو

 (5) 0 ءارآا 11 (1) يجسمو ىؤنو ىرآ : تابيرغ عفسو 41535 (ىضع) 1 2

 لجرم لحاور--1) لجاور--1 )1( ةعطم]. ريغ لالطالا هذه تفع لوقي

 نم اهيلا لقني امناو رجح ءانهدلاب سيل هنال تابيرغ اهبلعجو ءايشالا هذه

 تاخانم عفسو ئوريو...لجرم لحاور اهبلعجو نزحلا

 (6) 0, 10, (00رتمألر 0* اهبارجت داك (1) ترجو 235 (1), 1* اتاك ب لحتمر
 اهب ريثي--(0هدوأ., (', 1) امناك
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 [ه8. 66, 67]

 لل دا ى'ترلسو كا

- 

 ا م نا ىيلق هدرا
 توملا ىنعي هب بهذف ناسنالا لاتغا ام لئاوغلا [0 2]

 ليوطلا 3
 سو م عممص مص ني ص م 6 2 و ه صد - ءمو

 ٍلَسلَسمْلا ءادرلا ىالخاك اهوسرأ لاساف دم لراس 7
 د م موص رو ةهدص

 لصتملا قامجلا ريك ارد ايس ل2 07
 ريمضلا عفري هيدجي ىف ءابلا رامضا نم دب الو :ىطعتي ىا ىدجي [0]

 ةلص ابلاؤس كيلع ىدجيو اعومد كلذ نظا لاق هناك ناك ىذلا ىلع

 دقع ىذلا لصفملا ٌؤلؤللا نامجلاو ّنظال ناث لوعفم عومدلاو ىذلل

 0 ةزرخ نيتولؤا لك نيب

 (40) 2 قع 0هدف. ةدانما. ام باقعالاو َتْلَقَع نا كيفكي ام رهدلا ىف لوقي

 : بقع دحاولا رومالا ريخا

 (41) آس, 1(0), آل”, 0هطقان. ىبا عمات لد, 51 ىَلِإ - نصا 5هءاط01. ىتلئاغو

 ميتاماو ميبهذاف نورقلا لاثغا ام ديري نورقلا لوغ ىتةبهاذ ديري

 معرتخاو

(1100) 

 (1) (0هدقأ., اا 0411139 آل, آل" سنعلا فق _'ةتصت 15 445 : ةكققع (للس) 1 298:

 “[ن دلما 11 46 : دان. ةاطهح 233: 81ةفطحا هو-3ةتسع 463: ط1 'فةماعدتت 301

 10, 0 سيعلا فق 111115 0 راثأا ىف, سيعلا

 (23) ظالآا (1), 0, 0* ىردجت اكوا 3طن 1 254 هما 'ةتصأ1؟ 445 ىيدبتك ام آل*

 0 ريربتكلا,, ]1* مامحلا -11] ؛ةقاععتنأ 301 ىدجي هدمت. ةءطدآ. فارا

 ءاطعا ام ىا هيلع ىدحلا ام لاقي اوبر (لاوس كيلع ىذدكل ىذلا نظا

 ىدجي ىذلا نظا لاقف ةيم لالطا ىف هسنع فقي نأ هبحاص لأس امئاو

 ىدجي ىف ءابلا ترمضاو نظا ربخ عومدلاو اعومد كلاوس كيلع
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]220. 66[ 
 م م ل ا وهضص د و وع نص 00 0003 ٠

 لئاصخلا لح نابسعلا ةدوامأب ترشبف لمج جاشمأ توط 570 1

 فرعف اهبانذاب تلاش ترّشب ةفطنلاب مذدلا طالتخا جاشمالاو تفخا توط [07]

 18 3قارب 2تولا 1ترّشب 7 اذا 128 رعاشلا لاق هب ترسب دق اهناكف اهنم كلذ

 رمظع بيسعلاو ةمعان ةّضغ ةدولما 125 5بايس حلب ىذ لاش ؛لخنك

 رعشلا لتاصخ لئاصخلاو نابسع هعمجو بنذلا

 18[1)] ترشن ]1[2  بعلا 10[13] قاون 4 [0 همنا5] [1] لبسك

 5 [0] نأش هوو ممأع

 مد ةدمحد م ءوص 0-00 - هع ةص ا ت0 صد 7

 ا007 الإ نيب يه لع اهنيزتلي وأ دالرألاب نحرطي -
 نم ؛ٌنيماحتقا ىنعي ةمحق ىلع :ةمحقم 1ىقالتو ٌنهدالوا نحرطي دارا [01]

 هايملا 3لهانملاو ةزافم ىلا ةزاغم

 0[1] ىفاتلا [2]ايلاو 0[12] ةمحفم ١ 0[3] محف
 4 [0] نيماحتفا 5 [0] لبسلا

 سم ن م نم هَ هدص

 000[ اهتضري مل نضرألا لع ةعقو نو هو نيألا د ا

 لوَقي نهرودص لكالكلاو ءاخلاو ءاحلاب لاقي .ٌقدلا خضرلاو ءايعالا ن نيالا [2]

 نبلا زبل افيعضو 1اًقيقر اعقو ضراللا ىلع نعقو

 1١ [0] اقيقر [1)| اعيقر

 000 للا ىذ لع بعو لاق لوق نب كا لك
 لذاوعلا مول نيواغلا دشري الو ىوريو [0 ]

 (30) 831 لقح, ترشيف-]) هددزأ5, طاتغ كالعو طع ع1مدهو('هددأ. ليم زر ؟ءطمأ.

 دىق تالسرتسمو اهبنذب تلاش ىا هب ترشبف اهبنذ ىيري لئاصخلا ليمو

 نلم--1ع مءروع كنعل 15 ةمدصقعت اعل عود غطع 18188, طاتق 15 01101517

10 

 (37) ظدك ابتلي ابئَمْرْلَي آل (محق) »+ 301 14 13 0-18هدوأ. عما.

 نبنيقلي الف نهدالوا نمزتلي وا ديري اهنمزتلي وا هلوقو
 (39) هذ. 551119 دولا ىذ-0 ْتَرَثَكر ليقت0هده؛. ليق
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]210. 66[ 
 هل د وه موص همو ه وص َّ 592- 3

 هكا تايزغملا د هيبحلب را 0 نطبلا بق وأ عابر م

 ريمحلا هدرطت دّرطم ضيبا ىا نوج ىوريو ظيلغ بأج رماض نطبلا بقا [010]

 ىتاوللا لكاورلاو برضلا كصلاو نبجاتن ترخأت ىتاوللا تايزغملاو

 1نطبلا بقا اهاعر ىوريو اهب برضت ىا اهلجراب لكرت

 1 [12] نطبلا بقا اناعر ىوريو اهب درطت اذا [0] عابر ىدرتف

 لصالص توصو كاهست ىراجا كن ونجح 03 وهف هدع دربلا اضن سع

 ىضم ىوريو هنع دربلا عزن هتاكف هنع هعزن اذا هوضني هبوث اضن لاقي [©0 2]
 قليرر هوذع هيراكلاو رثألا بلطي جاه هنع وربلا ءاضن 1ىا هنع وربلا

 هنونج [نم] ىراجا وذ ويف دارا عيرسلا ٌرمملا كابستلاو ودعلا نم اًبورض

 ديدش ىا لصدالص توصو ةفرصتي ال ىراجاو هتدحو هطاشن نم ىنعي

 0[1]اذا 02[2 ]اضقنا 0[3] هع

 ل هرمصض س م - هع هده ٍٍّ ووكت مهد - اق ص

 لهاوكلا مش .طايلالا(ةروقحب ,ايبكلاح للنار سلا اس سا ل
 طايلالاو ةرماض ةروقم دوسا كلاح ليللا ريس ىرسلا ىف ىوبهت ىوابت [02]

 لهاكو براوغلا لهاوكلاو ةعفترم مش نوللا طيللاو طيل اهدحاو دولجلا

 هبراغ ريعبلا

0 

 (33) 811 تابرغملا, نوج نطبلا-]:* بتاج, تايزغملا آ.4 (ازغ) نع 361: 4

 ع 260: آر (زغ) 011 9255 تايزغملا 14 هننتاد سوو نطع ندع و 10م قم

 (34) 11 دربلا ىضم, ئراحا 0, 821, 1 كابست -0*/ 1*3 كابس

 لصاّلص : ُدرَبلا 1:* هنونج وذ نم ويف [هذن]إ-8 ىزاحا1 'ةفاعدتك 9

 لاَبصَت ىراجا, ٍلِصاّلَص -11 '؛ةها001 هدرد: مالك هطيلخت نم هناك
 نونجم. 4 2006ممأ6 هديت انطقط هدع ال185 مءدعاق لصالص -(هدقات. ةءطمإ.

 عرسا اذا ودعلا ىف قحسو كبس لاقي قاحستلا كابستلاو

 (35) 1) لكاوبلا -(0هدمأ. ىواهنر نيبلاو : 56201. ىوبن ىا ىواين
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]250. 66[ 

 آ] ا1] اسس نم اضفر .نهيلع ىَحضلاب مصب لأ رطت تادعقم ىلإ ١
 تادعقم ىبف ريطتف شير ابل سيل خارفلا ىنعي تادعقم ىلا نردص دارا [0]

 لقلق ىحاولا تابن لقالقلاو قرفنا ام ضفرلاو

 ا زدنا اوت شرا نما .اعزانف الإ . تشكي دلو نوني م
 لبالا دالوا لاصفلاو شيرلا عزانقلاو تاالقاثتم نضبني نّوني [((010]

 < نأ ص 7 ةمصض ل و

 00007 ”اتاولاب اهيداوس تدح اذإ صامخ بقح ىلعاناك ا"
 اهبنال ىديالا ىداوسلاو تقاس تدح رمض صامخ شحولا ريمح بقحلا [02]

 تراس اذا هفسنت ىا ىصحلاب :لجزت 1لجاوزلاو ريسلا ىف اهب ودست
 لاقي ريسلا نم نابرض دخولاو طخولاو تادخاولا ىنعمب تاطخاولاو

 فافخ 3ةبقح ىلع ىوريو دخي دخو لدم طخي طخو

 0[1] لجاورلاو 0!15] لجرت 0[3] فاقح [1)] فاقحلا

 الا اردلا صانع ن نم نق هبتيلب يصحشم ول 0 د ود ميجا 7

 قوسلا عيرس فيفخ 3ولق نبقوسي نهودحي نتآلا ىنعي ليوط جيحامس [01)]
 قنعلا ناتحفص ناتيللاو ريمحلا ضاضع نم 2م دكم لحسملا ىنعي هنتأل

 مفلا مّدقمب ضعلا شبنلاو

 0[1]ولف [0] قلق 20 * مدكي

 (39) 1ر4 (ىعق) 1١ 359: 14 1 469:* ىبأآ. 810. 8.
 (30) آه (عزنق) » 177 4 »+ 4850 ءاوثي0وددا. هكدا. دحاولا لئازبلاو

 ةلوزبم ىا ليزه
 (31) 1.4 (ادس) + 96 فاقخ بقح, لحاورلا تادخاولاب, امبيذاوس--14 (ىدس)

 < 172 لجاوزرلاب فافخ تادخاولاب 0 (1), 25 ل ةرلا 0 لج ا ورئاتا

 اهيداوسر ىناك - 00,10, 18211,001), آب* تدهج].* داك دلل ع امن برحا

 لحاورلا, اهيراوس-11 اَبيِلاَوَت-- 00 فافح بقح

 تاء

 (59) 0 نهودحي 21 جحسم ُوْلُك لحاسملا مارك نم-1), آ.* ويف 0, 001)
 قلق
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]0. 66[ 

 سو 2 5 م آ مى تا سَ مدعوم ةهصض بشع هام <

 لباقم ليمأ كك لد راوص ماك ىدح ؛ازوجلا تام لقو "5

 هضرعو مايا هلوط لمرلا نم لبج ليمالاو شحولا رقب نم عيطق راوصلا [10]
 كلذ لكم

 ل دس نص م09 54 ةهدص مم و م 7 0 ه- . م2 197 احا 9

 لف د - قادشألا ةرفصمأ هفونت دال هين هه تافلختسمو م

 ىف ءاملا ىقبتست اهنال اطقلا ىنعي تافلختسملا 1ىقبتسملا فلختسملا [02]

 خارفالا ىنعي لصاوحلا رمح قادشالا ةرفصمو ا(كارفل [لشاود

 ؟ نإ فشلا

 م22 2 -ذ < هد - م ممر ٠ م هك هَ 6

1 

 ىرصو ريغتم نجآ 2تيقبا تك نعجر ىا نردصو ءاملا ندرو ىيري [010]
 هربع مدقو ريغت ىآ لاك نقو "لآ هناطعا نم سيل نوتن هكا لا نق
 ءاملا لو> لبالا كريم نطعلاو

 1 [07] نرأسا 2 [017] نيقبا

 م ل ةهص ءّم 0 0 0 وه رنا مص كح 212

 لراوجلا تاهما نيلادب .تفاطا ةيرسو هنو بدال ص 07
 خاوفلا لزاوجلا تابمأ ىهو اطقلا نم ةعامج ةبرس هنم برش هنم باصا [01)]

 25) 71 كدت راوصال هون 1 3839 ظو. هل.( هدفا. ةءابما. كليقتسم لباقم

 2360) 11 ظن 409, 410-آ.4 (فلخ) ع 435: 'خ 71 98-1 08111 1601.

 زع 161ه له. 0-1497, آب آن, 1 0 طايلالا

 21 1 لم رار 135 تراسإ رفقم 11 (فلخ) 01 98 ريغ هئاطعا نم
 مى. دنا, ة[دمطتو دعتتأ 3 ىّدَص هتاطعا, ٍرفقم ءام, نراسا, تردصال]
 م هم ع

 156 410 رفقم نم تراشأ امب نررص, هفاطعا--18131 نم ترصا امب نردص

 رفقم ءام, هناطعا--]1د رفنم ءام-1301 سيي اد [ةزء]ز-0 (1) تراشا, رغقم ءام

 06081. ةءاده1. هناطعا نم سيل ىيري . . . ءاملا نم تيقبا امل نبهذ نردص

 كلئاك دا 1

 (08) آل (مماز 1 294: (لزج) ل11 1166 ةمنا 30685-آطرودسل1 11 2985-4

 (برس) 1 296 بنئذلا [طانا صدتنوعتد بكذلا] : آخ 1 440: 181 ©هانتط. 1 02-4(

 121 “01. 1 147 هبرسَو 1331 بنذلا_-131 هن 410, 59.
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 ةاوط 66(

 مخس مىوض ل كه دج ه2 دو م

 ىرس اذا لوقي 1هاودح 6 هرخّومو لحرلا مدقم ناخرشلاو مزال فلاح [01)]

 ربسلا هركسي مل ابصتنم ىحضا حبصلا ىلا اهلك هتليل

 1 0 هاو

 لطاوهلا ”يارلا ن قوف رم ل هلعت ىم را 1 ه هل 0 "|

 نالطهو جيسو اهريس ىف لبالا ىنعي لطاوبلا تاجساولا [01]

 لحاررا ]0 ني عفداو ل نتف 20 را اذإ 57
 ريسلا ىف اهرودص نم عفرا لوقي [©02]

 لهايعلا اللا قوف هوا ىتبحص 0 دي ساو وسحك ع

 امك ار هعفريو 53 هسار عضي وهف هبلغ مونلا نا ريطلا وسحك ليقو [0]

 لبالا نم تايتفلا ثاناللا صاللقلاو 1ف افخلا لهايعلاو ةليل ريطلا وسحر

 10| فاقحلا لهاشلا

3 

 مل لوقي لدجا دحاولا روقصلا لداجالاو ماركلا قاتعلاو عياجلا ىواطلا [0© 5

 ساعنلا نم هفرط رسكني

 (20) © (1), 0, 2, 8215 فلاخ 1. فلاح, لاهاذ-(0 لئام-17 لباس

 (31) 2 ةّلقب 1.4 (لطه) نا 224 4 ن1 169 تاجعانلا قوف (ةوو رصد عت
 0؟ آ4خ) هدا. ةءاندا. اهريس ىف ءامسلا نالطبك عارسلا لطاوبلا

 (39) 11تابثإ 2183 : 1.4 (ففه) دن 2636 14 71 9557 831 11 ©هددا. (قه) ذن

 0 كلل فيفش نم -1(0), 14, 0,2 رودص نم

 (33) 18121 مويو -(0هدوأ6. هءا5]. دادشلا لهايعلا...
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]20. 66[ 

 لس هدح 6 -َ 06 7 0

 للوخلا ءايلخلاب ىاعأ كرا لا تل ع الا
 تقشرا ةيشع ىوريو تافلختملا لذاوخلاو ةبوعرم ابقانعا تدم تعلتا [02]

 تعلتا ىنعمب

 ٍلمالسلا تاذ رفعلا لابحلا نيبو ةقيوس نيب شحو نم ةنامدال 7
 نم لسالسلاو رمحلا رفعلاو لمرلا لابح ىنعي لابحلاو ةيبظ ةنامدأ [02]

 هنم دقعت ام لمرلا
- 

 مس د ةح ماس مح د مول مس مسوس

 ااا قالتعا تبنج هباشم قىوالا ةيبطاياقرت نو
 سَ سل مو < رب نام 0 ا اس 02

 لطاع 0 1 الإ 0 اهنول كنولو اهانيغ كاش |
 ىلحلا سبل كرت لطعلاو هيلع ىلح ال ىذلا لطاعلا [02]

 م دءودح < هد - "0

 كضاردلا < نقلا ىائلرقلا كاذب ةليل لكك قا دا عورأو ٠١

 رعشلا ىف نبل ىنغي لوقي ىناوغلا ركذب هلامجب كعوري ىذلا عورالا [0 ط]

 هقوش نع ىويلا ديعب ىوريو

 (15) آن, (ل0هدكأت. ىإ تقرشا نال ءايظلا نامدا فعاد. 1*8 119 تقشرا- ال خل

 11 5 9 اين 5 تغلبا ةيشع-(00256. هءادم1. تماقا ىتلا لذاوخلا...

 اهيحاوص تلذخو اهدلو ىلع
 (16) 5ةوذغ 111198 رفعلا لاوطلا نيبو ةقيوس شحو نيب نم -فويط. 3 9
 مارأ نم14 (لسلس) م31 380 (ه 666)ز طاتغ 14 (قوس) 71 388 نيب ام
 ردعلا اجلا ةعلدشا سل

 (15) ةوقف انت 198 قالتعا ثيح نم فه. 119-51 نم ءاقرخ اير هتنج--
 هج ه تدل هرص

 1كطنم. 1+ 597: ةكفصنا 509 تبنج آم 0 (1) تبنج-0 قالع تّقّتحا

 (هد56. هءام1. ىئاصلا ةلابح ىف ىلعت ال نا اهل اعد

 (18) زكطتم. 1 590: 831: ةعط. 1 119: اكقستل 509: الآ ابنا(, 2ةوقغ الث

 198 هنا ةوذغب ةكوط., ا؟فةصتل, 0, 1) كنولو . اهديج كاديتم

 (19) 8181, 1 مايبم تعشاو كل مايك( (1), 1 1+ ردع هفرش نع ئودلا حي

 لهاذ_ (هدكأ., 2 مايه 1811 لهاذ ريغ هقوش نع ىوبلا ليوط-(0, 2,

 005غ. لصاوملا َءانغلا ىف ىناوغلا ركذب 0056. هءاد0وا. هلامج كعوري عورا

 هلقع تعار ىرسلا لاق كلذلف ليللاب ميبي [هذ] مايهو
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]20 66] 

 مداد نص 0 لدن معلم مدع 8ى 4 6 نيا م و7 ه-

 ٠ ل قلت اهترايز. بيتجاو اقرحخ لصو عدو كقاذإ 000
 ةبرقلاو ةلزنملا 1ةليسولا [1)]

 1 [1)] ةايسولا

 مد ةدض م د وص سلس نا مم مه ع سل هس <

 00000 رولا تاضفرو قرف هبلق ءاشحأ ندوع ركذ ثبا
 هبلق ىف اهاوه نم 2قرفت ام ىوبلا 1تاضفرو اًيارطضا ىا اًقوفخ [07]

 1 [0] تاصقرو 2 [0] فرعي

 ٠ اناوذتو نينح . ىرا انكالا ءاقرخ نيرهدلا له 0000011

 لئامجلا فاالتا دعب قرلا 0 هغور قل عئار ماع لك 0 مس

 لامجلا لئامجلاو قرفتلا ىءاشتلاو اهقارفل عاتري هبلق نا ديري [0]

2 2 
 د ةنمهمه ” بدادث م موعد م مما 6 2 < هع و ن ّس مص

 لبا ٍفيص ىف يحل عامتجا 00 يراد عاشت رع لخا فصلا اذا ع
 املما هعضوم ىلا ناسنا لك ىلجأف افيطلا اج اذا لوقي قرفتلا ىءاشتلا [(0]

 لباقلا ىف عمتجن نا

 (10) 1كادنس ذنن 1100111-424 919 َتُْنَق 1311 لصو عطق نولوقي 0 ندع. ةناححأ.

 ركذ تبا ءاقرخ لصو ةّمرلا اذ اي عدو تلق اذا لوقي هسفن بطاخي

 (11) 11011 1 1”1-919عزةءاطع» 8علق. 175 271 تتار طانغ ص هدتعتسمل تبا خعسؤت

 71-199. ونمط 630 ةكطنق. انا 493 تتا1. 810. + 65 َواَوْلا َنْدَوَع
 (بنس) 1 457 تبا 4535 (ضفر) 1 231--00هد56. هءادو1. هحّتفيو هقرفت هتاضفر

 0 لماعكلا ىف
 (12) 1221رهدلا امآ, نينأ 00د[. رهدلا اما

 ا 0 لير لب ةن* ىفا ءاشن- 8231 ىؤبلا ىزاشتت 0 (1), 0, 0:1: لئامحلا
 1801, 1), (0هد5. ليامجلا 1 ىئاشت -(0. هن]1]0. ماع لك ىذ ديري

 انك ام دعب ىا لئامجلا فالتتا دعب هلوقو نولحتري نيح ةعور هبيصت

 دحاو ناكم ىعرن-1211 سقم مدعو 13 هل

 ا لكششم 17 10: ل 0 (1) ءاتشأ نعاتتم#, 000889. ءاشت 7 وللا نم ٍءاشنر
 اَنلُمَأ, لباق فيص ىف (هدد6. انلما-721 ىزاشت 112. فيص ىف, تلما

 55 01 ماع ىف
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]20. 66[ 

 - ع هدم مَ تادصا سصاوض اي" 65 ما د

 لكافالا تاوذأ نم ىف نالع' انناكهيح املا د فرد
 1[0) ريمحلا] ضقانملا ىنعي 1ةدعرلا وهو لكفا عمج لكافالاو دعبلا طحشلا [0 1]

 1 [0] ىعولا [2] داعترالا 2 [!] ىمحلاب

 لواطتم 2( ىلئيع ىلع سحب هب ىقتلن ىذلا ا موب 3 0

 رمَوُسلا سحنتلا ليقو ىنيع ىلع ةلوقل رابغلا يكنتلا [© 2]

 ٍِّ 00 6 م ا هدم 6 2مم ماعاد اننا
 ٠

 1 مل قادر الط 0 م اهريغ وحن نم فرطلا ىحكال ناو م

 مل تيحتاو تيحن لاقيو اهديرا "ل ىنأك ابنع هفرحا فرطلا ىدنا [01)]
 اهريغ ىلا ابنع لدعي مل لداعي

 7-2 هاد ومدح وعد م 6 ب رع هص

 ل1 ريغ ا مالا اذا فلا ةماذجم دولا ىقابل ف 32 اي

 ريح لكأ لكاط هدنع ام لاقيد ريخ لئاح ريغ لئاط ردع عاطق 1ةماذجم [©02]

 كلصو عطقا نا *ىتداع ام لوقي

 1 [02] همادخم 2 [0] ىتداع نم

 (6) ىباذع ودق. هءام1. ىوبلا ىعاد امو اهدالب نم قوشلا ابل يناعد ديري

 ءاقرح تان ام اذا لَفاَحِلا ىنع
 (7) 0هدقأ., 1 ىقتلن هيف ىذلا-1201 ىقتلت ودق. 5هءاطو1. لوقي سحنب هلوق

 ملا ليوطب وه سيلو رورس موي وه هارا نيح سحنب وه سيل
 هرورسل
 (8) 1.4 (لدع) دتتت 461 كله حتتخ 1-11. 810. متت 0-113هدقأ. ةءطمل. ىحنأل

 ىنعي ايلا ىضمي ناك لداعي مل هتعواط ولو اهريغ ىلا هفرحأل ىيري فرطلا
 سانلا نم ءايح اهنع هفرحا ىا فرطلا-2121 ةها01. ريغ دري مل لداعي مل

 ةليسو ريخ هدنع 1سيل لياط بنجلا اهلصاو ةيحان عطقلا مذجلا اذه
 95 ةلزنم

 1 [801] رسي طعووع ]وكأن ةزع 0:05 موقعا ذه ؟عنذعك 9 ةطل 10.

 (9) 0هده4., 0, 2 قولا ىقابل0 (1), 1. ةموُؤجَم 121 ةماذجم لصولا-0, 1
 0* ةمادخم -( هدو. ةءطمأ. قاب ىدوف تددو اذا لوقي دولا ىقاب هلوق

 اناف لئاط ريغ ةيحان ىدبا فلالا ام اذا لوقي ئوبلا ةماذجمو
 ثغطق َعَطْقَأ ْنَأ ُتَرَتَأ ام اذا ىوبلا ةماذجم
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0 06[ 
 م د وص ه ىودض < ه يي ادص م

 لبالبلا نبع ىفش 1 دجولا نم 60 بقعي ب عمدلا راد كما 7

 لطشلاو ر كاف ةيصم ىنيوصت تناك لاق 1شايع نبا ركب وبا ىنتدعع [0 8]

 دشني ايبارعا تيأرف ةفوكلا ةسانّكب تررمف 2*ىندب ىف كلذ عرساف

 هتدجوف تيكبف ةبيصم ىنتباصاف 8 عمدلا رادحنا لعل اجوع ىليدخ 188

 ةةكوحت ام ىجنلاو ةمرلا وذ وه ليقف ىبارعالا نع تلاسف ىلع نوها

 رودصلا ىف موميلا لواليلاو كسفن هب

 1 شايع [آكطز#. 1 519: 2100.11 5: 1عةنسنا 52 لاقو سابعلا وبا لاق

 [شايع نب ركب وبا

 2[ ىدي ىف 30| كيدحت [0] تدحت

 ا م يسء 6 7

 (ا0] 1 اورو لعا اكمرو ةليختا اموسز- الإ نكت مل نإوع
 [(لع اننا ىا ةليحم ابموسر آلا نكي ملا نا لزانملا ىف'ايكبا لوقي [02]

 قرو ىلع ىفاثالا 1ءاكمرلاو داوسلا ىلا اهنول برضي ىتلا كمرلا لاوحالا

 داوسلا ىلا اهنول برضي ىتلا قرولاو دامرلا نم قرو عطق ىلع ىا
 ىفاثالا اهاياطمو رودقلا لجارملاو ةربغلا ىلا دوسا دامرلا نول كلذكو

 ة ا للا طير دب تعجر اهئاعرج اف ناك م
 ناك لوقي ةباتكلا ىحولاو لمرلا ءاعرجلا عرجالاو هربظ ءىش لك ارق [0]

 اهمدقل ىدوبي باتك ابب

 مدعو م د ومص

 00000 كافر تان ام اذإ ' اهدالي نم ىوهلا ىعاذ امو ىتاعد ه
 اهنع تدعب ناو ىنع لفغي ام اهاوه لوقي تدعب تأن [02]

 (2) 1هط-اطمت“ 1141 كن ىفشي - 1 5 ىجش ىفشي - 1[ طز. 15 519 1حةسصنل

 52ىحل, 8131 ىدنالا ؛ةماععتت 95 ىئهب لةونف ذذ 38 لا

 معا. 7 97, ؟ئ1 164ل51 'اناعان. 11 109 لبالب ءادل ىفشت 0 1

 ه1 ةمنةناك 102 البالب ىحل سنا 8ق--طزر». “قست 'طص هن تغقنا 114

 الةوقك : [مطقل 11 377--(0هدقأ. ةءاتوأ. هسفن ىف هب تك ام حلا

 (9) 1 لحارم -( ةليصم موسر الأ

 (4) 1221 اهياعرج
 (5) 831 ىنم فهان. 81113 ىنعاآ عاد
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| 805. 64, 65, 66[ 

 ليَحْلاب نؤبشي فاصولئامع ٠ دعنا وكأا ١ راع
 ءاضعالا داسف لبخلاو ضرم اياقب فاصوا لئاقع ىنعي ىباذع [0 1]

5 َ 58 
 ا ل1 سام < ماه < سا 7 نتن جاهدص 27 - هم

 ىلحر ىلع 6 هلأ جوست 0 ىننفرع تا ىحلا بالك ىنتنا مسي

 ليوطلا 10

 س ل وص وم ل ا ا. سا )تس يأ 0 ه ريب نام

 لزانجلاب هنا اعدر متاحا الما لنم كرس م

 ليوطلا 1

 سد ةدص ةرص مب < ّياص

 لزانملا تا كا ىوزح 0-5 لحاورأا 0 ند 0 لدكلا

 لمرلا نم ميظعلا روبمجلا [1)]

 (30) فعال 59110 جاسم بالك تفلأ_-0* سرك ىنثاو- 51 0ةطققر 11ةوتقم

 ىذص 1 192, 1225341 202 بالك تيارر ىتنغلا قاتلا 6 ةلطتقر ؟. ال101. 1.

 مك. 2 ىفتاور ىننفلا ى ل ىلجر ىدع

(15) 
 مى ةزسعاع معمم محصل هدحاوع ص لآ ةصف ص (ن (نص غطع ]!ةكاعت» ةاطع 500 امخضر 15

 هرص 1660

 (1) 13231 مركرات_(0 مكراث

01 

 (1) دسم طعطمت# الاموفسفقت 211/--ا' ةوقغ: آةطق0 113711 ىوزح روبجب--١ ةلقغ

 11 119, 2623- نوط طق. 11 41 -خعطب ؟ 9/7: 721 93 ءاعرجب : 1 11 كك

 11 'ةفاعدتتت 95 (ىوزح ةقرببر اعط. 1 30091811 ءاسعوب
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]250. 64[ 

 010|0 دوف ىراهملا فونا تليص :ةمرألا ؛نيداجا نه ااذإ

 0 الا لل نس الإ نب علو
 ١ اهفبض ىلع تلتعا 0 داع اع وهو 5 6 مكال 2

 ىها الو افاجع ةراكتوإو لاصف هنود تأت مل لسرلا اهيف ناك اذا

 لبالا دالوا لاصفلاو ءارلا رسكب 1نبللا لسرلا [1]
 1 [0] ارلا ريثك نيللا

 هه ه يدوم ىه م

 ىلصن اهيبقارع ىف حربي 5 ل اهعورض د أب رذتعت نأو مع

 نبل ابل نكي مل اذا فيضلل اهرقعأ لوقي فيسلا لصنلا [5]

 لفش ام ردت مل تاجاحلا ىهتنم لإ 00 ناليغ لاب ام َةلئاقو
 سس ا جام لوم 3 ساما عنا اظل جاوا جساس

 لجِلاو ةواسسلا داوفاب ىباكحر توه دقل كيل نب | ماق ذم تمقولو م
 نب رمع ىليل نباو رمالاب ىليل نبا ماق فم ىضرم ىف تمق ول لوقي [07]

 اًضيا ضرا لجرلاو ضرا ةوامسلاو زيزعلا ىبع

 (99) 0 هليسا 0* تليس
 (30) لكطتح 1 254 فعدؤع (جوع) 13

 (31) ©, 1كطنمس. 1 284 خا نم اموي مال امق-21[هابنطال 7 خأ امد نم مال امور

 ىلاخا--1) ميال, الإو_-اكطتم. ىاحا -ظةوزع 366 تلتعا ١ ىاخا, مال اَمَو

 (32) 0, 0* ىلاضف هنود تان الو ىلاصق, تاي لكطتم. 1 11-284 هابتطط 7

 73و38 266 لسولا

 (33) ككذك (رزع) 11 0 -رجي -1دعطعطقمت 131-720هططتطط 236 الآن عطصأ 4

 (نيمضتلا باب)ز--1آ<طت». 1 253414 (ىقس) :: 0 ىذ نم ىذ نع

 10, 0 جرخي110001) 1 217 ىذ نم, فيضلا ىلا. اهقما 210, 211
 18ةوتع 266 ابعورض نمر جرخي تفيصلا 1

 (35) "4 (هوف) 1 405: ارخ 2711 427 ام تك 1آهاحت 05 هاوفّأل 15 (هوف)

 40-111405, 1, 0* لحرلا. ىليل نبا دوو خعط. كنت 151 ءأ ه0
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]<20. 64[ 
 - نكن مو مصم رم همر مه 0 يب نين مل 2

 لكُش عزت ىدن تمتعأو رز لإ هر كا لقو مالا ةدردسا اذا "

 ليلقلا رزنلا هتادح ةرثك نم هل قبي مل لوقي افيذر 5ك كفدرتتا [ط

 رمح لكش اههاوفا نم جرخي ىذلا دبزلا هبش ميغلا نم عطق عزقلاو
 هطلاخي ىذلا ضايبلا لكشالاو

 < اها ص تلا

 لصنلا لوعملاك نييحللا نجار 0 هر تسع راستلا فاشكا يتدرب رش
 ناكيرش ايبف اطلتخا ندتيش كو 00 مدلا طالتخا ىنعي طيلخ جيرش [0]

 هطلاخ ىق ىذلا دبزلا هبش ةرمحلا ىلا ليمي ضيبا قرو هل تبن ضامحلاو

 لصنلاو ةراجحلا اهب عطقي ىتلا ةديدحلا لوعملاو ضامحلا كلذب مدلا

 هب تمع 4لابج ىهو ةتابضه 2ىنامث 1ىنامثلاو هباصن طقس ىق ىذلا

 هب تمر ىا

 1[س] ىتامتلاو ة[ط] ناش د00 تايضع “002

 6 < نص 2 0 2 6 4 ا ها لامع هلا

 لكسيشلا الر كا ا ىراهملا مغر ءرا ىلع تاامت "ا

 فحاو 1ايلوب ىنعي رفصا اهينذ تعفر تقرباو ريسلا ىف تلواطت تودامت [0 12[

 رعشلا ريتك لْثح 2فحاو لاقو فحو داراو اهبنذ ىذعي رعشلا ريدك

 1 [©] اهنول 2 [0] فجاو

 لكدلاب نيجاجسلا شار اهم اذإ "اهفح نردابإا كك 1
 ليلقب عضت نا لبق ابقح نود اًبورض ىا نينافا اهلويب تقرباو دارا نينافا 60 ]

 همامت لبق هيقلت هجاجح رعش تبن اذا اهدلو لكثت نا اهل بوتكم لوقي

 لكلا اهل بوتكم داراو

 (55) 07 05 تويتعا كش (عزق) 11 105 ىذب تمتعاو

 (96) ط4 (لصن) 31 187: اخ 7111137 هب تلعر حيرش--0 0* هب تمرح

 هب تمع_ىنامذ «؟. ]دخ نمث 271 2323 دل ةحنع 10157. د11.

 (27) 1) فجاو-اذ (فحو) 1 14-265 71 264 ىدامت

 (28) طدقمع» 139, /0-لخ ع -1 340: اخذ 1 312 -طاناسع» كوععقع 3

 لكشلاب (ءوردنءءاعا1 ص صماء)ر خقه ( شير) 1

11. 439 8 



 8 و. 0 ا 2 هه ندح ا ا

 لحض ا نس نجرب ةنواو "ا ف نقرعب ا فرت 0

 ىنعي رماغ اًذايحا 1ةنوآو ةمكالا لثم ريغص لبج وهو ةراق عمج روقلا [01)]

 [1> ضرالا] هجو ىلع ليلق لحض بارسلا

 1 [52] ناوا عمج

 2 سن ادار نص أ 2ك ه_- 22 اعلا

 ل نينغملا ب بارض 1 اًءوده هتادقع ىف نجلا فيزع لمرو 1

 1اًءوده هم دقعنا ام لمرلا تادقعو لامرلا نيب عمسي توص نجلا فيزع [© 10]
 ىنعي توصلا ةزيزبلاو بارضتك هزيزه ىوريو ليللا نم ةعاس ىعب ىا
 هبسشأ امو احرلا توص

 0[1] ىواده [2] اوده 010[2] ريره 53 [01)] ريربلا

 ه سن صم س م ىه

 لحرأاو ةشاشخأا نيد 00 0 10008 ةروبضم 00 0 0

 نوكت ةقلح ةشاشخلاو اهرخؤم اهتايرخأ ةعمتجم قلخلا ةقثوم ةروبضم [07]

 , قدعلا ةليوط ىه لوقي لحرلاو ةشاشخلا نيب ام ةديعب ريعبلا فنا ىف

 ( 17ش اب هَ ن مءوص م

 1 0م 1 5 0 دبعاد | داك 0 مع

 هضايبو هتبالص ىف ةراوساك بلقلاك ريرغ ىلا ةبوسنم ةقان ةّيريرغ [01)]

 | اال ةهقكا ىأ ىصحلا لجرت لوجز لكف ىلا ةبوسنم ةّيرعاد

 ريسلا ىف هلعف لثم لعفت ىرابت ماعنلا ركذ: لقه عمتجم بصوصعم

 ١ [0] روثلاك [1] راوسلاك

 (31) ]4 (رمغ) 721 332:-11[دعسصتنمف 171-133 1ةسمأ 4

 (223) 601012. ةكطان. 1 ]1 ريره هتادقع 1: 1 88" زيزه هتادقع - آ) وده 66

 ىواده - 1ر4 (فزعز) 1 49 بارضتك فيزع--- 11 عر 0 “هن 133 ذآ زيزه :

 [0110ععل طلب :

 ه تمص هد م هغخ رو

 8 ىَلِإ دبر 00 الو اًساّسغ الو الك ابيف بُكرلا ُلوُرُن ْنوُكَي
 1 2 5 3 000 تايد

 آر ةص 81 51 نجلا فزعل ب ريره. اًدوده هد: اوده, غانم ورضع“ طع رون

 ءلممدت قل.

 فض 00 ابةايرخوا 510 اهتانارجا

 (24) (0, 0* ةيرغاد
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]260. 64[ 

9 

0 

 ء نت ه 5 6-5 - موسسه ماه 306 ا ىو نص -

 لحد الو: شوفتلا نيب ةنحا اللي هيلو نأ ناواس ل 01
 1 [0] ةنالا

 < نه سام مل 1-00 - ع هدح ا ص هد اه تاع

 0 ع اما رشا ى هيجاتالا ون ع
 نويعلا ىنعي ةعساو ةقوقشم ةجورضم رهزلا رونلا [© 2]

 لشلا هش والتلال 1 نع نال
 دسجلا ىلي امم سبلي قيقد بود وهو فش دحاولاو فوفشلا نسبل نففش [02]

 لب ىوفتلا تا نهبلا ةولخب رك ىضرنل انأو

 للا لع نرفالخا سرعت نكللو . اانليسوت نعسع 1-3
 2 6 م 00

 لبجلا فئال نم نغضلا تاوذ فو "ابكر تيراسالا تام 17
 شطعلا فوخ نوملكتي ال اهبكر ثيداحالا 1تادقي ابب ىدتوبي ال ةزافم ءاربغ [0 از

 [آ١ ىمري] ءايلبجو لباللا طاشن بهىنذت لوقي 3نغضلا تاوذ 2 ىفغشت

 12[1] تايقب [0] تاتقت 2 [0] ىقسلا 253 [01] نعطلا

 4 [0] اهدبجو

 (15) ةطاسابتغ 1664- ال هس طا طن. 1-1523 اك طمققعت 331 -ظا ظدف 3( 4ا01

 03ل1 11 11-265 ©هسدط. (لمق) 11 230: اطذخ عتع 60: لكخ 11 :26-غفعط. ح1

 126-خ0هاط. 3: 3-23خ04030 1614-1. 510.71 14

 (16) 1و. اا طق 18523-ظ1 خخ طدققعت 1 ظاحلا نم اذ عرح 111 155

 للاخ 11 1-65 ظدغ 324 لجن ةجورضم -خ3عا:. 2531 126 لجن ةلوحكم-

 كدةك (رثف) 11 121 لثم نع نمسيت, لجن ةلودكم -4535 ( (جرض) 51 لجن

 23400130 164 ةجورضم نم

 (17) قيال. >21 126 نفشكو , ناكذ ناجه, ةبيث وا(, 0* ةالق ةمار خدك

 (فش) 1336 ةلمر مارا

 (18) كهط. >811 126: (' سوفنلا تاجا>--1) لاجرلا تاجاد -1[دعسان ش6 6

 ىدين نيح

 (19) ةيل. عدنت 1261م ©د5. 341, 1-441) نهدنع -(0 اتلصوب نم ةدنع
 (20) 60, 1 نعطلا تاوؤذ-(0, 0* ىقست -1) ىقشت, بايقن ل11 دودأ؛هغ 132 تانقير

 نغضلا
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]<0. 64[ 
 |0000 | دموأ دخولا نو. .ىطم ام عجار نيا نالمه لهو ه هد هده ل

 آلآ ل5 نابسا انبي رومآ . تينبلو ىنادتلا لاط دقو لوقا ١

 اطر نم نم عاجتترأو , 000 لل د اك نإ ىوملا لابا اللا ٠١

 لمرلا رجع 0 ءارغ هصعد ىلع هتولت نيح طرملا ناك" ةانا ا!

 ةلمرلا ةصعدو هريدت هثوات رازالا طرملاو اهفدر لقت نم مايقلا ةّئيطب ةانا [©1)]

 [2 مرجع ابعمج هترثكو ةمظعم ةمجعو] ءاضيبلا [1) ءارغلا |

 ال00 و ءانجلا اهفاطأب نق ا بس كليا
 لوقي رصخلا ىنعي نيحاشولا ىرجم نيحاشولا نتسمو ةليوط ةليسا [© 1)]

 لفط فكلا ىنعي ليوط طبس ةرمحلا ةديدش عمناق رصدلا ةقيقد ىه

 ءاطلا حمفب صخر معان

 ليقع تاخش ال تابصق ىلع 0 ااه ىوشلا لدا

 لصع قيقد تاخش ةبصق وبف لاط مظع لكو نالجرلاو ناديلا ىوشلا [0 2]

 ةجوعم

 ا كالو وحلا هافشلا تاوذ ةهرم ريغ ىف ضيبلا تاقرشالا نم ١
 ةعساولا لجنلاو نسحتسم هافشلا داوسو دوسلا وحلاو لحكلا كريت ةهرملا [© 2]

 (8) 1) ىلها

 (9) © تسبلا-(0, 0* ءانتلا-1 ىنادتلا

 11 0 2, 0* رجع

 (13) ىقدذك (لغط) 11 5-50. ا[. 0.

 (13) (' باخش-1) تاحس, هنم, ىلحو

 (14) 11380: 184 تاعصانلا نم-0, 0* تافرثالا-1) تاقرشالا-4ه15 (هرم) ذأ
 950 تاقرشملا نم

 ك5



 + سو 2 ١ ا 6 ا 6 وم 0س هل م سس سس مده نه ام صصص 5-4

 لقبلا ةيقآب لدصحتا.سي دب وأ ارم 2 هنتم قوف ىصحلاب تمار ئ
 هام هدح

 بطرلا ىقاب 1 نضفحي ندصحتسي بهذتو ءىجت ىا دورت ع ديوارم [(010)]

 1 [0] نرفخي [1)] ظفحي

 ه موضص سل اص تت وم هه - هين ص وود دماص م َسش -

 لجعلا دياوملا لح جوملا 5 ل عيبرلا فيهلا جبه اذا 7

 درا نسا 6 ئى داادلا ج م 0 حير 1 1ث وانت سببا يش عيدرلا 5 تير ام دارا هيرتز دهرا كر كفل هه

 قلقلا وهو ةهلولا نم 2هلوملاو تاديدشلا حايرلا جوبلا تلباقتو تبواجت

 تاور نينح هيش اهدلو تردقف ىثلا ىفهو ةلوج.ع عمج 4 لجعلاو نزحلل

 5 اهدالوا يقف ىنع قونلا نينحب

 2[1] تخوانت 8[5] ةلوبملاو 0[13] هلوبلا 4 [0]:لجعلاو
 5 عمع 206

 526 7 07 نيالا 0 م م ا

 ندري ل ىحلا راع نب ايا
 لك ةموترجلاو طئارملا ىرالاو ليللاب نودداكتيو نوريسشت ىلا رماكلا [متم]

 ضراللا نم عفترا ام

 لمشلا عمتجم ؛اوهالا تيم اهب ةرم تبا سال اه ل 1

 ل راح 5 ا اهتفرع ذا 0 0 ل تل 1

 لمهلاب قيعلا ةربع ىنشي را 0 دعمذد مهنمو , اسس 4

 35ر نر, 0+ ناحل لجعلا هئويلاكم» ته ران ةلولاك ناشف 2
 نصت م1 عع دحقملمتخ هذ طع ا نأ 0 ةهقداتساصف طع تعدعلتسعم ه8 (ل, (0*, ]) غم

 اع ءورتوعأب هدم معتاطمإبو ع عافانا معقم نانح ل 1و 0 رجل. 0

 لوجع
 (53) ثدذم (نوكز 1 3.

 (7) 1) لطف -(0, 0* مهنمو]) هنم--'هاحودت 1دلمأس ؟ 20.
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)2]05. 68, 64[ 
 يا ا 8#

 000 001 ب البقر. لاسرألا اطقلا لبق ةتدرو "
 انا 1 أ هريس ىف لي ىذلا لاسعلاو, بتذلا ىنعي ربغألا. سلطأللا:[032]

 اا د ارسل ن7 لاجمل ركابلا .نناتشحشو <
 اتكنفذ 3لاككم دوس لبللا كلاك ةهتوص ناحشحشلاو بارغلا رح [مم

 هتملظ

 10( 1)إ مود 3 [010|لاحتم

 يا

 م ا طار طبعآ لاحم لدرمك برضو ىتع م
 قنعلا ليوط طيعأ ريعبلا ىنعي ليوط لدرمش [0 1]

 لطهتلا نري ِتادهلس ىف لاجبلا سلجألا 0007 مصبصلاو 1

 ريسلا ةّدش لاطبتلاو لبالا ىنعي تارّيغتم ةرماوض تامهلسم [1]

 1 [1] مراوص

 ليوطلا برع

 | دال نم لل لع ا ع . كيلا

 (71,79) ل4 (صوخ) 1+ 3]

 (73,74) 2 لاجلجلا ركابلا- 0, 0*, 6هز., 9310-225. لاجحلا--810-12. 47 ناجحشو
 40, 10, 067. ناحشحشو--(0, 0* لاحتنم -0و., 5310-1225. لاجنم ع5. اآهصع

 1011 (جشحش).

 (75,76) ةرش (طخو) 1 303 14 + 0-9375 طيغا

 '0010) 10١ 48 لاجبلا, تاميلسم ىف 0, 2, 0* نم 0, 0* لامها
 لاحتلا حدحالا م لاحتلا وو ععورسف د20 طعفأم» "عملتسع طقس

 نطهف ه2 310-18:5. لاجبلا

12) 
 (1) 0, 0* ةئيرقلا- ةبيرقلا
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 ع6 63]

5 

1 

5 

 و 5

 2 ح6 7 - ساعد مو م

 ل ةيرجو ىرسلا لوط لاخسلا دع ىضضقت لبق
 هت 207

 - لالمُس ةمومغم ىرق ىلع لاعم .نمم ل

 لح بح صا اح 1 .

 رلا «:ناضعنو
 ةعيرس لالمش ربظلا ىرقلاو .قوف نم لاعم نم هيكرخح لكرلا ناضغت [(02]

 ةقانلا ىنعي

 ه- اجلا ت : د ء وص 24 9 َ 3 -ذ 37 3

 كررشلا نك ع ناك ام عامللاو ءايعلا لالكلاو ريسلا ىف تعفر 13تصت [0]

 1 [0] ٌتَضت بناجلا لاجلاو

 ل سنس اص >2 تس )1م

 لغلا بد هش لالفألا هئاهيت ىف عمم
 ص

 رطم اببصي مل ىتاوللا لالقالاو هيف هاتي ىذلا 2 عضوملا 1ءابيتلا [01)]

 1 [0] هوابيت [1)] ةوابيت 2 [2] ضراللا

 - - سا سا 0 دو ع هح 5 هاك

 1 نيبوح ىوريو ديعب قوخا ةالف همبصم ىلاعسلا لاوغالاو ىلاخلا ىفاخلا 0 آ2]

 ندع [12] قيرخ

 (61,62) 1. 026. 9 /ىرتلا نما 8510. ت11 144 : اكاقا ((نهتته) 1 0 علا بذج

 ةيرجو-)) ىضقي 141 هاج 11" (ةه ظظآ “ان اطاط.) لرخ (الع) تع 516 [ةه 1. 5:0 ]

 181 ءاناعاد. 11 249 ىربلا بذج 01. لآدكم م. 14 ءكقعم هن. 00, 02, 63 هك

 عدعأن.

 اقلط 115, (ن, آل, 0* لجرلا-(0* لاحم نم(, (0*, 0ع.

 ةمومغم ىرق -11ةلب 112: 2 ةجوعم-1. 510. حاز 14-144 (الع) عنع 316:

 "14 ع2 هدول -5101. لاعم نم لحرلا -اددع 1860-2144ء11 م. 1228 0

 50 ةّيربم ىرق اتا «اناعان. 11 249-ل151قلط (نةهتتنم) 1 1-40. الدكةكط 1 4

 ع. 0و. 2ع1 ع0.

 (65) 0, هزت. تضن 15510. تصن
 (67,65) 00, 1 لالققالا 7 810-85. 47 لالقالا لآ (بوح) 1329: 181225 نم عوست

 كل ةياهيت-- 1154
 (69, 70) طش (بوهز 1 3297 اخ 1 225 نم نيبو اذ (بوج) 1 259: "خ1 3

 نم 0 ١ (صوخ) 7111 291 : 14 15 1 لاخ ماط صوخا لبنمو

 13130 1 154 مهامه نم نيبوه - 8:5310. 4/ قوخا لبنمو : هءامأ.

 رمورقتلا ريشا توصلا قو ةمبمه عشقا لإ
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]20. 63[ 

 لاقرالاب هال نبشي م لاردألا نا نم نحرخي نأ

 دخولاو نطلخي نبشي نويعلا تارئاغ صوخ ةيوتسملا ضرالا ةبلبللا [01)]

 ريسلا نم برض

 ةلاحم ةدحاولاو ربظلا راقف لاحملاو رصاوخلا 1لاطالاو ةمنسالا ىرذلا [©2]

 1 [0] لالطالا

 6 لا كارلا لافعلاو ب تاولفلا هيف 1 قحصلا قرابملا [0 ]
 2 0| ىطخخلا

 هدمللج ىنعي

 < و ع هدح 32 مسا دخان حج ه_-

 00000 اك هلع حرفا  لابمالا ني نيجلبحلا ترم
- 

 5 ا

 ناإ نينجلا ىيري نيعلاب فاط ام جايحلاو هيف تبن ال ىذلا ترملا [07]

 [1) محرلا وه قلحلاو رعش هينيعو هيبجاح ىلع سيلف امامت ريغب جري

 1 [0] مامت ما راح ما ١

 ,59) 1) ضخولا

 4) © ىرذلا لثم-1) ىردلا ليم

 5, 560) اظل (ترمز) 11: 3914 آخ (ضبج) 7111 401: "اخ ٠ 1 آهاقلب ((تنتسمز 1 40 :

 هماجملاب _خعاذ. >71121 هماسملاب 1. 006. 9 لافغألا ةيودلاب نهحريطو-

 0, 0هري., 0* لامشالا- 1, 310-125. لامسالا

 (52,55) 1) ضيمهحخ -1تكاؤلب (ندتننم) 1 40: 1. هدأ. 339: ]81 ©هسط (ترم) 1 5

05 

 سمح لك ك8 82 21 121 ىصل نيشح لكتكات قيشلا ع 113

 (ترمز 11 3914 4 1585 نينج لك 114 1962 نيبج [10» نينج]

 (58) (01دتردعل طرت اكحتناوب هعع كعط. عا

 (59,60) 1ءخ (ترمز 11 394 : للخ 1 585 -آن1 هسا. 1 1-125هاذلج (0هنسم) 140 : 1.

 ل11 144: اثنا “اناعان. 11 249: اخ (العز تدع 316 لالغالا قلح -15ةاذلج 11"

 لالغالا 1. ن1. 339 -- 2[ نابثا 2

003 
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6 63[ 
 د دع نص مد ل ةصد نأ صم -> ه ع هدص

 ىتلاوغلا دئارملاو ردعلاو ؟لكشملا لماما
 دئارفلاو راغصلا ٌواَوللا رذشلاو ةبباشتملا لاكشالاو ىلحلا توص لدصالصلا [02]

 ئدأللا

 نامشلا هليل نِن "تسلا زهد نورس 2
 جحيرلا هتزه اذا رجش 1ىنسلاو ىلح ابيلع ىتاوللا ىلاوحلاو ابجع ىا ابذا [© 2]

 حيرلا هيلع تّبه اذا 1ىنسلا توصب“ ىلحلا توص هش انوص هل تعيس

 هدتكرحو

 1 [07] ءاسنلا

 للا ىف اهمالعا توق لاجنم 0 ةمحلمو اه

 ابكلسي نم لكثي لاكثم اهتولخ نم ايود اهل عمست ةيود ةالف هميم [02]

 لابجلا مالعالاو تصاغ 1تسمقت

 - ن + وح اا احاول 66ه 2 س و ه اع و ص

 لاهلملا رتسيربالاو رعلاي»» لاسسلا ل ا
 زقلاو مسيربالاب بارسلا هبش قيقرلا لابلبلا [(032]

 ده غن ل ل 0

 لاعبا فحر ىرايح 0 لاوزا هيتفي 2 مع

 (41,42) اظرذ (لكش) عا11 3523: 1خ م11 1-3941 نتقصفصموءعم 42 د20 4.

 (45, 41) لق (لكشز حن 382: اف م 554510 املا زفر انزاكف) © 21
 5 هام تدع

 (45,46) ©(, 0* ةياوو(, ]) تمسقت -310-115. تسمقت "1و ا مدن 0هع5 صمأ
 ء عوج َّك

 جممعدتم اص ادع لتعلم مت عك معضاطمرد5 ركع ةطقاتلم "عدم 0 تيسعت

 [هؤ 0, 12] 0مع5 ممذ هةعنعع تتغط ةطع طحت عدصتصع تصاغ

 (42,48) ]لذ (مسرب) 1: 313-هحت؟شل م. 0 لاير 134 مشرب 111 200 ه4

 12056 72314. ]بخل ( مسرب).

 (49, 50) 229814., 1) لاوزا 0005 0, 0* لاوزلا, افصنإ لاياكم لاركلا كح
1 

 - 0-15 هكقحورو لاغيالا ةيتغب رس 0607 .ٍ ]1), () ةيقب

 23 451 مارد



]0. 68[ 
 2 86 عءودص 262 د مهم د مهاص < ه 5 و سمس و

 لامحالاب هل ىنح ا داما 8 لاسم درطم َنيطايَِص مه

 58 ةلفط لك نمض لايسلاو لخينلا ىداوض لكم سب

 اك 1 220 ءاطلا فر ةلفط رجش 1لايسلاو لختلا لاوط ىداوصلا [02]

 لالدلا نم لسك ابب
 1 [0] لابسلا

 مّن سل َّناص 22 ا 2 - هص شا

 لادتعا 1 نيل ىف :افل لاوتلا هثعو ماظعلا ا ل

 ةقتلم ءاغل اهتزيجع ىنعي ريخآملا ىلاوتلاو ةمعان محللا ةريثك ةثعو [0]

 نيدذخفلا

 00000007 لح اقنب اهنم , لاخلخلاو طرقلا نيب يراك
 سه ع هم < 086 عقاوص هم

 لافكالا حجر ىلاعألا فيه لاطعالا قئاور كر ىف مسي

 ١ ىتاوللا لاطعالاو شحولا رقبب ءاسنلا هبش رقبلا نم عيطقلا بربرلا [07]

 زاجعالا لافكالا لاقي حجر صامخ فيه نيعلا قورت قئاور اهيدع ىلح
 نوطبلا تاصيمخ نه لوقي

 - هص تو ا ا هز مر موص

 000000 السر نضكري . لاصالا لفط نرجرخ اذ
 طيرلاو نيشم اذا نبلجراب نبرضي نضكري ة1ءاشعلا لاصألاو لفطلا [02]

 |[ دربلا لاكلاو| باَيثلا
 1 [070] ءاسنلا

 39, 30) الةوذك 111 208: 6هز. لامجالاب_ ]1.4 (ىدص) عت» 1586 [هه للا 324]: آخ

 (لمح) تنذ 190 [مم معن 2810: ٌنلَز ىّتح, لامحالاب, بضايض-آن4
 (ليس) دز1 304: 24 11 386 لامحالاب نركب ذا نجه ام--1) بطابطب

 درطم

 (81,39) 810-19., ©هزنر 0, 0* لابشالا-72 لايسالا- 3008 ذنأ 908 لايسلا آخ
 (ىودص) تع 186 184 14-208 (لمح) 111 190 [مه ة:ةءاز-اخ ( (ليس)

 علتا 3/4 , اخ 711 386 1801 هسا. 11 900 [5وع ه. 30]--15-310. 4 0

 (899,34) 89-ةز9. 44, هرب. ايورح0, 2, 0* بز
 067) 2*0 قئاور

 (39, 40) © هرب, 0, 14 (لكش) 711 394 قاتعو-1) لاخلا ضايرو-0 قانع
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 0س اس و هع هص يعااس  ا

 كلارخلا :كرسرالاب ةمايصار" نسال دل لحام
 أ

 لارالا جلا تر لاا ىريلا كب كه ن
 لازعالا ىلاوخب ثدحي ىذلا لقبلا ةءزجلاو باهذ لايزنالا [0]

 1 [0] وزجلا

 ءمه ع هدم ه 26 2ع - هص ه هه

 نافل 0 0 35 :

 لل دع اومزع تدارتحل 6ع 2 امتحاللا لع اومزع كناريج مزا اي ملا مجنلا 10

ِ 

 -ع

 - 7 ا خنا د و ن مدودصم

 كاملا" راع اريح طف عالق ل

 ٍلَدلَأ عبات .ليلعلا يخص: لاح قلتم ىاجا لك 07
 وهو" نينس رشع هل. فلخم ةرمحلا ىلا برخي# حينا ريغ ىا :ىاخا [فظ]

 عّينت لوقي قرعلاب عبان افقلا لاذقلاو قنعلا ليلتلاو ةنسب لزابلا قوف
 ليلج ىنعمب مخض لالج قرعلاب هرفذ

 1 [0] خا [2] اخا

 (19,20) 5 لارج ل رجلا كم, 0< لايردألا ورجلا 5667 2510 نايردؤل رجلا

 (931,32) 0, 0* تارهالو - 810-85. 43, 0 هرب. تازهالو 2 قارهالو 0 نيزاح

 0 فيصلا [51ن])]-(0* فيصلا [ 9510-1815. هدصتخغو تن. 22].

 (23, 34) 0, 05, هن. عمزل, وقتل. 45 عمزا 1810. لالقتساب 0, 2, 0*

 لابقتساب_-12:-910. ه«ردادتس» رجفلا عم علط ىا عافترالاب مجنلا 0

 (95,96) 810-135. 44 ىرع عاطق 2 ىرذ-0 ىوذ

 (27,28) 0,60 حاط اخا
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 6٠< سن صد و ل للا سدو ل  َّسش صد نا ع هدح و -

 ٠ ديلا نالطمو ىلامللاو ..مايألا ريفو 0
 ] ]01بابصنا وهو دحاو ىنعمب ةناتبتلاو 2لاتبتلاو 1نالطبلاو رطملا بضبلا

 رطملا

 لاطبلا 2 [0] لاطبتلا [2] لاتبلا 3 [0] لاتبلاو [12] ناتبلاو ]0[1

١ 
 لاعألا 0 اال للا قلل ىوحأ لك ني ا

 20100) نم ءالآ بضم ءالزعلاو ةدازملا هاوقا ىلازعلا لصأو باحسلا

 ضيبا جضاو بادسلا لوح ام قاطنلاو دوسأ نوج باحسلل هراعتساف

 د دود م ناصع

 ا000 00 اببنكاس نم لادبتسا وذ رهدلاو كدبتساف

 رق ىلا حلطو كر لاَمْطا ىلع ودحعت 7 ادئارف ا

 دكا ريرلل لاق روقا ىلتي ربظلا صيبا قرقلا حاضف [0)

 روثلا مئاوق ىف ىذلا داوسلا ىنعي شقنلا ةيشو شوقنم ىّشوم درف [02]
 هل نه امناك لوقي ديبعلا انهاه ىلاوملاو لمرلا ىهو طقنلا لامرالاو

 هنحيري الو هنفلاخي ال ديبع

 (7, 8) 0, 2 رّيغو_-8101-199., 00. ريغو -0, 0*, 60. بضبلا تابضهو-7 نالطهو
 22010 0< لاط تكلل لايلاو ك1 5:0 بضبلا نالطف

 (10) 0”, 2, 310-85. 41 قاطنلا_-(0 06رن.. فاطنلا

 (11, 12) 2 ابيبكاس ام 0 (815) تلدبتساف

 (13,14) 0, 2, 0* ىكارق, اونحت 0 هزت., 910-12. اًدئارف

 (15,16) 7 ورفر, هيش -0, 2, 810-188. 492 لامرالا -6 هزت. لامزالا 199-910. ةيش٠ 6 هزل,

 (0*, © ةيشو
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 هلهاجم داو لأ عقنت الو لبابا دنع روزلا دو ديهش ا عدا

 ةموصخلا ىيدشلا دلالاو هتبابم نم كلذو هيدي نيب مّدقت نا اذه لوقي [©]

 لجرلا :ىدفف ىرابتلا ىدافتلاو ىرابت ىدافت 1هنم لبجي ام لهاجمو

 هترابم نم اذه لبق هيدي [نيب] نيتيبلا نيذبب نادبشتسي لوقي هسفنب

52 
 1 [1] هلوق نم 2[] دوق 3

 هلطاب حلا هيثي ىولا ناك ناو2 ملاظ لك اظهللا دس ىلإ
 ةعرطخلا تنشب ىلا طز

 زجرلا 37

 ىلاوجلار كدعم تا كا لالطالا نه ' كينيع جاه 5

 لالخملا عرجألاو انا نرخ دا ىحولاك

 +86 هضم ل ل هك هه هرم همم

 لارحالا جمسانت اهرب. لاحدالا ةميرص ند ا

 (52) 1, 1.* هلواجم, عفنت فسان» 0هدهأ., 0, 2 نبا تنودحلن, 2, 1ن* ىوافتح-

 0, 0* ىواقم-1) اًدوبش, روزلا خدسا»». عففي : 5001.مبضعب ىقّتي ىا ىدافي

 (53) © بتكب 1, فكي 0هدقان, ىدسط:, 2, آن* بكين لكاف(1(0) بكير هبش

15 

 (3, 4) 1 فلاوس ىف 0, 0* نم ءوس ىف-0 6. 1295810-143. 40 ىعاوس ىف

 ىلاوحلا_-0* لاوخلا- 05: عزجلاو--0, ©* لالحملا عزجلاو--1) عرجلاو

 لالحملا 310-185. 0 عرجالا- [غطع ءم110ءوغهد لالحم عرجا هععاباك 0119

 اونخ 4]

 (6) 510-125. 0 عسا فرج 81 66 جدرمت

4 
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 ذا تأ نم ناحرلا رصني الو صان تنأ نم هللا دبع نبأ زعب
 8 داعم 6 ص ميا ا 2 4 ا

 كحاب تنافطاف 0 تا د ا درع 0 ا اذا م

 ل 16 تك ىآ] هليالب تنايطأ ىرما رخآ ىف ىرخأ كتركذ [02]
 حودمملل

 #4” 26 هى -

 ما ا ا الو مل ةريرس هيلع ىفحت ال هللا ىرت »

 00 ال لالخ ةبتحأ هتامعزب الو . ىمور . طخ دقل ه٠

 بصن معزي ام الو ىا هتامعز الو ةيدابلاب رجابمل فيرع ناك ئمور [0 2]

 مل ىا هلصافم قبطت مل هتامعزب معزا الو هريدقت ردصملا ىلع هتامعز

 ااا ]51 قطا ليقو هتلصف اذا قيياوط' هنعطي نبلوق هتمو ٌىحلا عضوي

 ريغب طخ 1دقل لوقي ةماميلا ريما رجابمو همصاخ ىذلا ةبتعو لصفملا
 رجابم نم باتك

 1 [0] ول

 هرب مام 05 5 هم --_

 هلداجا مص ىنم دعقم الو رجاهم نم مصضاو ةافارش هل
 ه-

 (47) 0 دبع ززعت
 (48) 0هدو6. هءادو1. ثيذاحاو سواسولا لبالبلاو ةقدصلا ىف ىعسي ىذلا ىعاسلا

 ردصلا ىف مومهو
 (49) ]) ىفحت دبع باسنا--خسا#“., آس آن*, 0 (1) ىرت]) ىري

 (50) آدخ (قبط) ن1 59: (معز) "156 4 نتن 395 (مصمص.) فعذع (معز) 1 69:

 (يط) دن 411 قيطت كلا 2 كل 1042كك1 ©01(0) 1< ةينيخل كل 00 1 ةيتعلل

 © (1) قبطت مل-1., آ:* قبطي مل-(0 قبطي-17 قيطت ال
 (61) 0 (1), 1, آب*, 0هدع6. مصخل 60 هلذاجا 00258: 56201. ريما مسا رجابم

 همصاخا مل ىا ةماميلا
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 207 د قوف ة ىذلا ىقالم 0 كك

 هاء و مو ه- مص يا ف ت1 - و دو م هذ

 ناس كل ل هلعن ناسا فحل الابغس 3
 حودمملا فصي ةلامح عمج ىهو فيسلا ليامح ىيري معن ىا لجا [(0 ط]

 لوطلاب
 ل هام عا ه مومص ِه

 هانا 0 مرق 0 هسأرب لاوطلا موقلا لد فيني 5

 ناوط ظابسو مرق رريركلا ديشلا لجرلل لبق مت ليزلا لكف مرقلا ك5 4 ا

 ا : تاهبه ١ ا 6 م : ١ هم

 ةترحاف اذا لجرلا تلباح هرحافيا لياشي ديعب ىاإ تامه مدقت يا لم هس

 هتاطع ةرثكل لئاوت 0 ىزاجت رومالا ىف نوضام تيلاصم [02]

 (49) (0, ل, ةخردطا“ 0 فعف

 (43) ط رب -3]1 ل رعت 193 اااه علنا 159 فصنت ال كلم ىلا : 11 حان. 1

 245 فصني ال كلم ىلا 111114 2098! (فصن) 1 244--151ةاب 124

 معارج هرتت1 هدم 208-('هدتقأ. ةءدوآ٠. لمجحم ىحاولا فيسلا لئامد ديري هلماحم

 -151ةلب خلا لؤوطلاو مظعلاب هحدمي كيزي نب ىيلولا هب ةدايم نبا حدمي

 (طاتن ذط طودنعت7) ىبع نب رجابملا هب حدمي ةمرلا ىذل تيبلا اطخ اذه

 هللا, ”عاطغشاو هقطتطاتغتسع ذه لدطسن» اسسصسصسما -لظ] 'فقاعدسا ]. عي مذ عم

 حصمطوت تماتق]وت, طانت د عممط-دحمأع ةططصاطتغتسع ١م لنطحخع ]مصتسملل :

 ُهلئاَن .لثم ىدَرلا لاح هلام ىَلَع ْنْكُي مَلَو اَوُفَع كاطعأ هّتثج اَذِإ

 ُهْلِماَحَم الاوط ْتَناَك ْنِإَو ال ْلَجأ ُهلعَت َقاَّسلا فصْنَت ال كلم ىلإ

 1هاعؤمت رم. 95 ككعم ةطع ةععمصع ذعر هاكو ةصمتوتتماتو17. (05. 11 00

 اطرح ةهيلكتمنا م. كب اذنصع

 (44) 0, ]) طابس مرق -(0 (1), آب موق -('هد5ؤ6. ةءاد01. موقلا ىاع ولعيو فرشي فيني

 (45) 1, 0 (1), آب, ىسسطتن., 00م5, هب ترج خس“ هلواَحُت 0 5*0, ١ هل ىرج

 ه(ة10د56. هءاطم1. هرهافي هلياخي

 (46) © (1), آب هلقاونحآ,, 0 (1) بلاصم--8 هلاح, نوباكر 1, 0, 1(0) نوباكر
 ل10, 0 تيلاصم -(0هدد56. ةنا01. هريه ءىفاكي نا ردقي ال ىا هلفاون ىزاجت

 تالصّم دحاولا تيلاصم...هرشو
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 هاك مهل د ربا يب <71 ع م 0 601 ع يي - -- 0

 هلئاسمو هارحا 5 اعضبو هجح نينافت كا :. عاقب م

 نم تينا ام جارح داو ةدايزو ىا اعضبو هانعنم عاقب رّثب هذه سيري [(010)]

 ءاملا لئاسم لئاسمو حلطلاو ةرمسلا هيف تبني ةجرح ةدحاولا رجشلا

 1 [0] رمشلا

 6 عا 6 2- ءاس ص س غال م

 ناو 0 1 نكي اعم ضعت تحيصاف بايِرلا سأر هب انعمج مم

 ةكشو لكعو ىدعو ميت بابزلاو. تايرلا سأر عاقبلا هذه انعمج ىا [(0 ط]

 لوحف لزاوبو قيرفت 1تيتشلاو

 1 [0] بيتشلاو

 ه روض مج هم مهم ها ه < 54

 ىفو ىوريو مهالعا سانلا نم ةباّوذلاو اهتبصقو ةماميلا قوس رجحلا [2© 1)]
 ةعامجلا 2مايقلاو هلداع مركحلا جا مايقلا اريما رماع ةباوذ نم رجح راد

 مكحلا حاد مكحلا جدبا شيجلا لثم ريثكلا

 1ارت) >2[ ارز ماسلا

 7 نه سب ص

 )00 كر لابربلا كيس اذإ بهذم هام هئاظعا ىلع ناك
 هباوثا نم عطقت ام لباعرلاو قالخالا لامسالاو بوثلا لابرسلا [0 1]

 ه م هلل و ومد هَ س ع < ه2 هص

 هاكاوشو هؤانحا 1 ا الا 2 كا ! اذإ خا

 يلا هل لكاوشو ةيتاوكل هوانحا تتنابعسا١ تتابا:[(03]

 (37) 0, 1 هجارخا

 انذإ 0 يرام -1) ثيبسلا كل, 1(0), 1* رريكشلا 00266. انعمج

 (39) آ*, آل ىده مارص ]1 6ةلبان. درؤس 1 91 رصنتسم, 0 ىفو- ةساط»“.

 056. هلماع

 (40) 8دوفص 1 91( لمتسا -آءراط--آ* هلباعو تعاط, ءاطعا-آب ابفاطعا

 (41) (0 ماوقالا نم نيبي-(0* نيبتالنر, 1(0), 1.* هب تناباتمس 1 حصل © (1)

 نس. 40, 41 دنع ةنهصفرمدعل متتط 42,3.
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 [مكم. 62]
2 
 أ اع ب

 لس ىحتني باى رج ناك
 ريرجلا [02]

 رمض بق

 7 و ةص 0

 كدر ف ة دوقلا و عاب
 ه1 محتكس تس

 1قانعالا لاوطلا دوقلاو 0 لحسملاو دمتعي ىحتني مامزلا

 1] لاوطلا لبالا

 0 ل < ا ص - ه عوده

 اهتابح ىناوللا تايردعالا
 هو -أ 3 ا هر 7 ل 7

 كاجو هضيف قارعلا وصلا
 ه-

 و ةص

 لحف وهو ردك ىلا تابوسنم رمح تايردخالاو ةرصبلا رين ضيفلا [(0 ط]

 راغصلا راهنالا 1لواهجلاو
 1 [01] لودجلا

 هلئاق نفل ناك أدهم هلا ودو اهريغ باعأ ا 0 ا 0

 2لئاق هسفن 1تببتش شا املك لوقي [0]

 1[1)] تببتسا 2 [1)| هلتاق

 ا هيددع ثوئرط ند 1 71

 ىف فرش عضوملا اذه ريغ ىف ةيداعلاو ابيف 1امصتخا رئب ةيداعلا [01)]

 رهاشرف ماكحلا لعج ام لئاعجو

 2 [0] فرش 1) ه5

 1 ىقارغلاب هضيق_خدصستاد. ةءا01. ءاملا هيلا ىدضمنا ام وهو هضيغ ىوريو

 عقنتساف

 هددها. هناطو1. ناك ىا ابيلع ١ سفنلل ناك امبم ىا

 اهبل فلاخم ريغ سفنلل اعقاوم

 220 ىتيداعب 1 هلئاقحو 5

 ؟1ذطوسضت دلو ع 5 نظار اًبهاذء. معم35 (معزز 1 202 هع 05

 ىذعمب نظا

 هلئاعجو اك ىتبي د 0

 لجرلا

 1 [0] اماصتخا

 (33) (0 هلئالج

(34) 

 (35) 72 هلتاق 0 هلئاق

 00 15 1 نإ نطا ةييمتكلا هاك
 خمسا“. ,

 ن. 500 (1) طوعتدم طعدتع ايهاذ ةينيع ثوثرط نبا نظا-- "هاون

 -(هدنقان. ةءام].١ ىهو هاشرو ناطلسلل لعج ام هلئاعج رتب ةيداع لعل

 اهيف اومصتخا ركب

 8 48 ش 850



]0. 62[ 

 8 و مح ع , م-286 و 0 2 2 مل هد 5 تل

 هلئاوحو هنايقس اهتنجا 5 ىتلا راشملا ب بر ا 1

 نوطب ىف تماد ام دالوا ىهو نينج عمج ةنجالاو اهتنجا دارا []
 22 ةدساولا كانآلا لياوهو بقس ىحاولاو ”هناركذ 1ةنابقس تاع

 لحفلا نم ركذ ثانا ما روكذب ءاَجأ لبالا هذه بر ىلع ءاوس لوقي

 1 [1] اهنابقس * [2] اهناركذ
 8 "دع و هدم و نص كرا ا م اء وص -

 هلئالس فونالاب الإ ذوعلا ىلع تهباشت يلاتملا ٠ هنم تجد : اَذإ 5

 5لئالسلاو ءاًثيدح تعضو ىتاوللا ةذوعلاو اهدالوا ابعبتت 2ىتاوللا 1ىلاتملا [2]

 ىلع ؟لئالس لوقي ليلس اهدلول لاقي ةقانلا ىلو وهو ليلس فحاولا

 لحفلا مركل كلذو مشلاب 5آلا اهقرغت ال دحاو 7قلخو دحاو نول

 1 [2] ىلانملا 2 [1] ىذلا 3 [1)] دوعلا 4 [ةزع]إ انن دح

 1[5] لسالسلا 1[5)] لسالس 1[57)] فلح 5 [1)] مشابلا

 قأنم ةالفلا ردك فسعت ةراتو تح © فرايملا خف 0

 [ةرمو] ةرم اهبلحف وه لوقي سبحا ىا عرقا لحفلا ىنعي ىرابملا عيرق [1)]
 هطسو ءىش لك زوجو طاسوالا زاوجالاو همئاوق لقانمو ةالفلا فسعت

 هلئامت كل ىراوجلا بملك دا 6 00 تبعأ اذإ

 مساح تتم ل

 ماو ونال راتوأ مزح 2 عنق لكن افس ]لالخ 7

 تبنلا هيف رثكيف ءاملا كسمي نئمطم عضوم عنقلاو ا كوش افملا [8ط]

 ىوريو لصنو افسلا نم طقس ام لصاونو نيرخنملا نيب ام فنألا ةرتوو
 بصعلا مزخم ىا قاسلا مظع وهو ةفظواألا نويقلاو نويقلا راتوا ةمْز

 فيظولا نم ديقلا عضوم نيقلا لوقي ميضعبو

 1 [02] مرحت

 وٌ هرم م مود < هه

 (238) ةسطان.و 0 ةنابقتنا 1 ىتلا-1 ىذلا

 (39) 1) هلسالسإ, تجتنا, دوعلا--(0هدعأ., قسط“. ةعاطم. ىلا لماوحلا لبالا راشعلا

 ( اش درشع اجاتن ىلع ىتأت ليفو تبرقا ىق--1)) 001 1 50 تجتن اذا
 ذوعلا...ىراوملا اهنم- ىلاتم مآ. ه1 2 معا. 1 10ةروب 1:1 04115 7

 (31) ''4 (رطم) 111 136-545ءا24 17-531 راطما, بلعك-1. 310.1 7 (رمهعتص)

 تلقسات. ةءادم1. ناعضوم فحاوو راطمو

 (32) 1) افسملا, فوزذالا راتوا-121 3:351”1: 145 نويقلا راتوا-خكصا. نويعلا راتوا :

 5001. فيظولا نم ديقلا عضوم نويقلاو نويقلا راتوا ىوريو
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 يو 2 هع هادم مو

 ةلطاني "بل :شابعأ ترفما اذإ 7-1 جابيدلا نب نأك
 حبصا اذا ريعبلا اذه لوقي هبجو ةدلج ضحملا ريرحلا وه جابيدلا [ط]

 هل ترفساو ءاملظلا هنع 1آتلجنا ىا هبجو نسح حبصا ىرسلا ةليل

 ىنعي ليللا داوس ةيقب شبغلاو شبغ عمج شابغالا تفشكناو ءزاربالا

 لطمي هناكو لواطي ىا ةلطامي

 2[1] تناحنا 8[5] راربالا 5 [8] لطامت

 مد و هللا ا م دش. ص 9 -

 ةلطايأ هيلأ تميطنا اذآ لولجلا براقسم مرش الإ د
 -ِ دع ًُخ 2 2

 م ةهمح 4 200 39 مل اموال ل هم ضاع 07

 هلتالت ىططملا سافل علجقت لد جو كا اد 5

 وؤر ىلع كرحي لوقي 1هزازتها ىا هتلتلت هلتالتو ميظع ليوط لدرمش [2]

 ريسلا ةّدش نم كاويعاو ابعدت ىطملا
 1 [1)] هراهها 2 [1)] اوغ

 ”ةدح رج 1 -

 طاينك هقّلعتم 1هطاينو دْعَبو ضرالا نم عسّتا ام قرخلاو جرخي جورخ [1]
 ىمانلاو لماوحب تسيلو اهنايلا تعطقنا ىق ىتلا لبالا لوشلاو بلقلا

 8قرطلا ةعقولا ىا لحفلا نم برضلا ةطبخلاو ةدايزلا ءامنلاو ىيازلا
 ةيمان لوشلا ىفو دارا ميركلا ةلجانلاو 4؛لجان ةقانلل لحفلا 3نايشغ

 0[1] هطبحلا 2[2] فرصلا 8[3] ناتسم 4 [2] هلكاي
 ةل[5 | ريلسلا ليجتلا

 (24) (00هدمؤ., كدا. هبجو ةدلج (10. هُلطاَمي خس ا. هلطاَمَأ--1) هلطامت

 قسطا“. طع (نهدقأت. ةءادم]. |[ (0هددقأ. هليلز ل ناد ىا هيقابي [ىا]إ هلطامي

 هلطامي ىف ىتلا ءابلاو ءىشلا ىف انالف لواطي نالف لوقت امك عمجا

 ليللا لواطي لمجلا اذه ىا ليللا ىلا ةعجار

 25) 1 اياعرلا ميخر خساط7., 00م5. ِءاَغِرلا هدأ. 5هنا1]0. هرصاوخ هلطايا...

 26) آظش (للت) 11154 ىرابملا سافنا : (لدرمش) 111 93925: ا'ةخ (لورمش) 711 9

 -_(00دقأ., ةتطا“. جوغز ةعطمإ فطعتو نيل هيف جوغ

 (37) 2 ةطح ىمان, هلحان 1.4 (طبخ) 1 154: 14 5197 هطبخ ىضري قسا#.

 قرطلا
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 [ا0ه. 62]

 لم ةهص ه هص

 ]010 بصا بيلا ليب داوهص نو عمسلا طاسب ضيرع
 وبظ ىلع لعجي ءاسكلا حسملاو ربظلا ضيرع ىنعي حسملا 1طاسب ضيرع [1]

 ةوهصلاو ةرمح هطلاخت ببصا لسرتسملا بنذلا مظع بيسعلاو ريعبلا
 ةوبص عمج تاوبص هلوقو ربظلا

 1 [2] طاشن

 م اء ةهسضص مم رب نا 7 ءّم ص

 ما 0 اللا افرثم  هفاس مظع ىلع الا اسنلا ميمغ
 002000 102 هو ةداطغ رق نحللا طاشبا مغ لق ىتعي. اسنلا ةميمغ [2]

 ىلع ةنيبتسم اسنلا ناف هيقاس مظع ىلع الا مرحللا ىف 4همغ دق لوقي

 7غسرلا ىلا نيلجرلا ادعو ؟نيذخفلاب قصل قرع اسنلاو هيقاس مظع

 0[1]ميمع 2 2[2] مع 2[(3] هاطع 4 [0] همع
 5 [] نلسم 6 [12] نيذخفلا طسا 1 [ط] عيبرلا

 هلواطي هان هندم براقي كرس نيعدخ الا 0 كمن ٠"

 مطرس 1قنعب داراو قنعلا ىف ناقرع ناعدخالاو قورعلا لابحلاب ىنعي [2]
 قرعب ليوطلا [مطرسلاو] ]0[ 1 ١ ١

 هالعاو 1ةورق لوقي هيلاعا ظالغ هلوط ىف هرملا ربقب سأرلا هبش ىنعي [0]
 خلا *حجسأ وه لوقي هلفاسا لوبس سأرلا ىنعي ظيلغ

 1 [1)] ارقو هاا ع

 (30) 1) طاشن, ليغب---(0هددأذ., ةردا»“. هلياذر لا 5هعا01. هيخرتسم هلياذو--(0 هده

 (0* هرصتخف دن. 33-30 : طادغ ( عتكعو ةاطع عاموذ ه2 منوع 32.

 (21) 10 ءاسنلا, هلجامتم, ميمع- 411: ةءا01. تقلغت سرفلا وا نمس اذا ريعبلاو...

 بيؤذ وبا لاق .نيبتسيو قاسلا نع جرفني طم املا نع ناتمحللا
 [ةلكعل (ةصطقتس 132 21 نقحللب نمط 11107 ]

 1 عصري ل هربغ واَص طرقلاك َىناَق نع اَهُواَسْنَأ ٌقَلَقَتَم 8

 ظيلغ ىا [0هد5[. اًدْيِج هتيأرل] 0 اناس نيعلا يقع كور ولو

 (22) 1 لايخ, نيعدجالا
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]216 62[ 
 ه مدس م - ريب 062 -

 هلذالذ نيمخ قاس نع تريش اذإ هتادعص 0 ضامن تعطق ٠

 اطاطت ال ىا :هتادعص ىلا ضان آريعبب ةمحملا ضرالا هذه تعطق لوقي [0 0]

 بوثلا لفسا ىف ققشو قالخا لذالذلاو لثم اذه سمخ قاس نع هسأر
 بذيبذتي سوني ىنعمو اعرسم رم اذا هلذالذ سونت رم لاقي ميدقلا [ك]

 هلذالذ ةشمك دق ادرجتم اسمخ ناك لوقي برطضيو
 0[1]ريغب ])1[15  هثادعص 73 [0] شمك

 هع 0 210 ضاع سادس ع

 هاا للا ل عومل ةفونت لك لاوها ضل

 ءاملظلا لطابع عتلطم ليلو طاسب ةزافم لك ازاتجي المج ىرت ىوريو [0 ]

 بارسلاب عملي عومل مالظلا لطايغلاو

 مر راسا لش ىلا

 هَ هدع 65 21016 خم 00 كا 6 ومس

 هلوب فئالاب مر نا وا رصحا نا فاح لاى 0
00 - 

 (17) 1, كعذ5 (ىعص) 11 12 هتادعص-]) ورمش -(0هددأ., 4س“. هتادعص -(8

 عامود (ةنوص ىل) [هذغ] ىنعمو اعرسم رم اذا هلذالذ شوشرم لاقي مت دق

 خلا برطضيو ببدتي شوشرم -5)1 51055 [5أ0] سوس نم لاقي مث نمف
 برطضتو سدس سوس ىنعمو ايحرس رم اذا هلوالؤ--خثسا». ةءادو1. هلوق

 سمخ قاس نع ترمش اذا هلوقو قنعلا ليوط فرشم ىا هتادعص ىلا ضابنب

 [فساد» شوغت] سوفت رم لاقي بوثلا لفاسا ىف قوقشو قالخا ىهو هلذالذ
 شمك ىف اورجنم انيك ناك لوقيف [هردشم [(00551 رم اذا ىآ ةلذؤلد
 ةجاحلا ىف لجرلا شمكي امك هلذالذ

 (18) 0, 0* هل فكا- 2 هفلكأ_0هده:. هنان01. ةلطيغ ٌفَتلا دق ىذلا رجشلل لاقي

 (19) معقم (مز) 1 267: آف(مر) ١> 0-1605, 8 بدح , ةلزاتح( رضخا اذاكا)
 فلحم -1. 8510. 11 1-119ةاهلج [ ندتنحم] 1 109 فيسات. ةءدم٠1. ىرت لوقيف...

 تلق هتيأر اذا فلخم همسج ىف نينس عست هيلع ىتا ىذلا لزابلا اذه

 لزاب اودبي ام لوا لوقي هلزاب فنالاب مز نا وا ىنعمو فلخم اذه

 فنا هلزاب فنالاب مز نا وا ىنعمو رفصا نسا اذاف رضحا هارت لمجلا

 هسأر باثلا عفر نيح ىا بانلا لوا جرخ نمح ىنعملاو هلْوا ءىش لك
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 هد مص م 2ع و ب ع ع 0 2050 ع 207 -ء

 هللطاب ىحلا هيي ىولا ناك أو دكا لق لك ردد ار كمل حرا دنا 1

 برعلا لوقت ىعمصالا لاق هّتبك دارا *ىش نع دصي ال ىذلا فرتملا [02]
 ةهمرصحلا ديدش ىولا انودع زخآ نوديري انونع تبكا ميلا

 هلهانم كيعب سمح هلثم 8 د ىمرد رون هيو اه ْ هدام لا ابك اعلا

 !روثاع وذ رما لاقي ابيف كلبي ىا ابيف رثعي اضرا ىنعي روثاعلا ةيشخمو [0]
 ةورمع وبا لاقو رش ىف ىا روثاع ىف اوعقو لاقيو هيف رثعي نا نمؤي ال

 روثاعلاو ىبظلاو شحولا رامح هيف ليحي ضرالا ىف رفحت ةرفح روتاعلا

 ا احلا سسسلا ىمرت سيعلا اذه هلثم ىلا ةلوقو ةروثاعلا ىمسي
 هلهانمو سماخلا موي هدري مث مايا ةعبرا ءاملا كرثتي نا سمخلاو هلثم

 ههايم

 1 [0] روثوع وذ رم [2] بوثو رما 2 [1)] ةرم وبا

 3 [907] كلذ نم

 م” و ناصح ا 4 ءوَّ

 كنارع ع ءاوقالاو رفقل رفقْلا نم 00 تيبت 5007 0 1

 3لف :ضرالل لاقي ابيف رطم ال 1لالفا بارتلا ةقيقد ةنيل ضرا ىواخس [03]
 لاقي لكأت ام دجت ال ءاوقالا نم ىوعت بائذلا لساوعلاو ةرطمت مل اذا
 هطسو ءىشلا زوجو داز هعم نكي مل اذا ىوقا ىق لجرلل

 01[1)] لالقا 0[52] ضرا ]01[53  لق 4 [0]رطمت اذا

 (14) قةسات», 0, 0* هبشي خس. ةءاطم]. [(هدقأت. 2 هحرعا هتبك رعنم فرتم

 آر ةيقا ديدش ىولا...-(08. ». 533 م0568. "115 ؟ءةعع طقم طصغ !16غاع

 مدعمستسع طغصضع جصم دععطصم هددعتتع ؟ةصفطت 08 55 هضم 014 مماندطاوب طع

 اطوؤذعر» 1ع هدأت.

 (15) اطل (رثعز) +1 214 : انخ ذتت 351: طا 0هسط. 1 (359) [هللز ةبوهرمو, فرح هلثم

 ت11 6ةحتطب ةغغتطاتغع5 ةطع 0 روثاعلا ةبوهرم 60 16”نطو. 16 15 50 طع

 عودس0 ذص ءطع آنا. هغ خا قة عوعدع ةطا م. 37, هن. 40.  طد غطغع ةءطواب ع ةطونل0

 عد0 ورمع وبا (غطع عممسوسوص ظوط- ةطقتطةشسصت) : دمأ ةوم وبا (؟طتعط 15 طع

 زعدصسرته ه2 [ططاثك).

 (16) ©, 0* لالقاب- ءاوعالاو, ءاوعي 0هدعغ, فس“ لاّلُقأ ىواَكَس 25 عامود

 0005 نيوقم عمجلاو عئاجلا ىوقملاو عوجلا ىوقالاو الدعم نكي مل
 [©05. 1-1 72] © ٌنيوقملل اَعاَنَم 28 ىلاعت هللا لاقو_(0هدة6. ةءادو]. هلساوع

 برطضت ىا اهودع ىف لسعت باتزلا ىهو
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]0. 62[ 
 ا م 5 سلع ا [ث ال د © هو

 ةلئاق هللا هرصي مل نأ نهاوه ةداوتلا ستسأ افي
 2هارصو هعطق اذا ةهيرصي هللا 2هارص لاقيو هيجنيو هيقبي ىا هللا 1هرصي [© 2]

 هعفد اذا

 0[1] هرضي 0[2152] هارض 3 [0] ريرضيو

 هلذاوع باتفلا د 5 0 0 1 0 ىنح كا عطا |

 لثم اذهو هربظ ىلع هلبحب هلذاوع هتمر ىتح دارا قاتشملا ىنعي عاطأ [م مز

 ريعبلا نا هلصاو تئش ثيح بهذا ىا كبراغ ىلع كلبح كلذ قلاف

 هتلمهأف هنم لذاوعلا سئي لوقي ىعري لظيف هبراغ ىلع هلبح ىقلي

 هتكرتو

 وءوو س ه م و ر < »و ةدوص <

 هلغاث هك 00 1 هلغش ال اهلصو ريغ ثدحصس ال بقلا ١

 اًيذلا لاثشا نم لكش ةيمركذ نع هلكشي ل لوقا ض]

 ا ملا 2 07

 اك 0 مالعا تلعج اذإ 0 0 قاتشم لك رش

 ةبج لك ىف بهذي ميبي [1]

 (10) ]اخ (ىرصز عند 189: نخ ع 208, طا (هددط. 11 504 طامصع 1-1685 هطبشأ

 0-1189 هرضي1ةنو 11 10-ةسا». ةءا01. ةمرلا اذ ىنعي قاتشملاو...

 (11) مثققق (ىمرز 1 11-244 081111981. اصدع (نسر) 10806--(0051. باقعلا نيب :

 ةكدو]. ةمرلا وذ وهو قاتشملا

 (12) (0 ريغ لغش-]) نع هلغش -(هددأف., ةلسادا“. ثدحتسم-1) اةدحتسم-

 هدم. ةءاد01. هلصو ريغ ثدحتسم ال بلقلا اذا ىوبلا عاطا دارا
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 م50. 62]
 8 متسع ا يس ا م مَ

 ةمرلا ىذ نم ربكأ دوعسم ناكو ةمرلا ىذ وخا دوعسم [0]

 0 1 00 ثلح وأ لمرلا نم افرشم نزواج ناعظالا ىرت لهالا

 لسالسو عضوم فرشمو تراس وا ىوريو ناعظالا دحت تراص تذاح [0]

 لصتاو ىقعنا ام لمرلا

 0000 17 ىلا لبخت .ايناك اطمتلاب .اهارا +لاقف م
 لوانتملا في تاف ام لخنلا نم رابجلاو عضوم طيمنلا [07]

 صا عا ع - 657 05

 .٠

 ىف تناك اذا نوطش رمب لاقي هنمو ىصقلا نع ءاجوع ئا انوطش ةين [07]

 الصو لصي نوكي نا دارا نم لوقي ىعابت ىا ىخارت [ّلّيم] 1هتيحان

 ىونلا ىه ةينلاو لصولا هلصاوي نمم ىا هلصاوي نمم ةينلا هتدعاب

 1 [0] ةيحان

 (6) ةعط. عمت 1 حست قدا, 0, 00صقأ جلت ودق: ةءطمإ جلت نا هلوق

 ءىشلا ىف لجرلا جلي امك ناليسلا ىف
 (7) هويات. 1111 نرواج, ىذل له, نبب تلاس8ها:4 4-5892“. نزواج

 0 هدفا. ةءانمأ. خلا ىرت له الا درعسمل لوقا ىنعملاو

 (8) 1.4 (طمن) زع 296 14 + 8-335هاس1 589 َتْلَقَف فس. رايج

 (9) 0 نلمحي
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6. 62[ 
 هو ام و ومو و و 2 7 - تم مد مودص # يهد هم دعو عد

 كلا هؤارد كع طاقأ هزريغ سي هَ اهملا هاعري حصبصأف 0

 نم ءىجت ىتلا ةءاردلاو ىرخا ضرا نم هيلا ءًارد ام 1هؤارد رقبلا ابملا [02]
 تافلتخملا لذاوخلاو ىرخا ضرا

 1 [0] هرارد 0[2] رد 3 [0] ةاردلا

 25 7 0 و ل - هص

 هافاجت نوزع ردكلا ماهسبلاب ىرس "هوبش تكاوك سال ك0
 ردكلاو ىرسي ويف هءام 3قرذا ىذلا ٌباحسلا ةمابجلاو رقبلا ىنعي ةنحلي [01)]

 باحسلا ىنعي داوسلا ىلا نينو

 2[1] نحنت ]01[5  مامجلاو ]8[531  قارا

 اانا ٠ - يس ص 0

 هلدانج ءلويسلا .هنغ تفن االمر هلم سار لإ ا
 ىنعي ةراجحلا لدانجلاو تلدع ىا تحن لويسلا هنع تحن ىوريو [0]

 [لويسلا دامرلا نع] تقرح لوقي ىفاثالا

 26 مهاس ات < هاو نرص 2 اع مد ما

 هاراوح يناثلا نيب ىرح ىلع كينج رانا ىو ا
 دحاولا خارفلا لراوجلاو دامرلا ىنعي ضرالاب قصال قرخ تماقا تمّشج [0]

 ىلع تاميقم تامامح ثالثب دامرلا ىلع ةميقم ىفاثالا هش لرد

 دامرلا نول وهو داوسلا ىلا ربغا نول قروالاو نيخارفا

 (9) 7 ةاعو حيصاف-0*, 1) هوارد-0 هرارد-1. 810. ذ» 126 (ةميقم ىا) ةدجابو

 ةلْذاَوكَو هور - ةسسط»“ ةعامإ. نببحاوص نع را ىتاوللا لذاوخ--

 ©0261 ةكاتم] ءارذو ءارد لاقي ضررا لا ضرا نع تراج كلا ءارذلا

 (3) 1 كح انك نكسيإ ركل 27 مائل( تك ه0: 01 ماعلا ماشا

 موجنلا نع مايجلاب ترس ىا--(هدم6.2 هعطم٠1. لفاج ىف ىلا ءابلاو...

 بكاوكلا نع مابجلا بهذا مابجلا لفاج نال مابجلا ىلع ةعجار
 (4) 118 نت 191 لويخلا هنع تَحَن, ىرت نا 0هدو., خدصط#. هنع تحن, ىرت

 ل10 هدو ناني +.

 (5) 11هردحذم ذنن 7311ه دنا 121 قرخ ىلع تعقو رادلا, روؤظلا نيب
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]205. 61, 62[ 

 مم لد مه . را م تاس واراد 0-0

 لكاتو بأرش | اد نم برشتو ةورذو ناك 01 اهلو ىرت 5
 عفترملا ناكملا ةورذلا [ط]

 ليوطلا
 010 الر يم 20 2 ركع ها >2 0 للا رب

 هن امكف ةنامص هلوح 0 1 حسن يم ني قرزلا انعا

 نم ظلغ ام نامصلاو تسرد تحم انهدلاب ةبثكأ قرزلاو سرد ىفع [0 2]
 رجشلا تبني ةنيإ ضرا 1ةليمخلاف ضرالا

 1 [1)] ليمخلاف

 اذذإ 1 تكرد ناوكل, 0* توعق ناوكلل, 0* هتوم-0 َةتوم0,7 توملا ىرت

 1140. توملا ىري, هب تكرب ناو-ءءادو1. توملا ىري ضرالا ىنعي

 ىلاعت هلوقك ةمايقلا سنع الا موقت ال ىهو تماق نا اببكار

 18 2 هرْمَأب ضرألاو هاَمسلا موُقَت ْنَأ هتايآ نمو 8
 نع لزن اذا ناسنالا كلذكو اهنطب ىف راص ىا هب تكرب ناف هلوقو

 اهنطب ىف لحو تام ضرالا ربظ
 1 00. ع 4

 1:84., 0, 0* ابلو ىرت, ربظو نطب-# اهلواَرْن, اًنطبو اًوبظ-0, 1) برشتو,

 برسلا, للك اتو--1آءا1ع0. برشنو, بارشلا درب -هءاوأ. ضراللا هذه ىرت ىنعي

 نم برشتو ضرالا نم نأمطا امف نطبلاو لابج ىا ةورذو نطب ابلو
 اهيف عرزت ىا لكاتو راطمالا ءام درب -('005:. هءاطمآ. ابلو ضرالا هذه ىو

 ىا بارشاا درب نم برشتو ّنأمطا ام نطبلاو لابج ةورذو نطيو هربظ

 موقت ال ىهو تّماق نا اهبكار توملا ىري ابيف عرزي لكأتو ءاملا ىقست
 29 +هرماب ضرالاو ءامسلا موقت نا هتايا نمو 189 هللا لوقك ةمايقلا دنع الا
 نع لزن اذا ناسنالا كلذكو ا,ذطب ىف راص ىا هب تكرب ناو هلوقو

 اهنطب ىف راصو تام ضرالا رهظ
 1 002. ::دعع 4

 99 دبس

1 

 1) ةماميلا ىلاو هللا ىبع نب رجابملا جدمب اضيا لاق--آ هل آ1:* ]موحتع

 0115 تن. 1-3.

 )1( 0 ملت 11“ 0 ل ارد ات“ ةعالم]. بلص لحدلاو عم 0

 م 1 ةعطم]. لو ام ىنعي ةلواجات 0
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50. 61[ 
 0 عل حا 0 ل ال 20 2 0

 لخسرتو اهب كفاجسيا لاط ولو ,ى 815م: ك1
 ىلاعت هّللا لاق افاجيا فجوا لاقي ريسلا ىف 0 فاجيالا [© 2]

 188 1 باكر الو ليخ م هيلع متفجوأ اَمَت 9

 1 هو. اع 6

 نب صوص م ا - حا ت7 - ةهمضص < نه ص 0 -

 لحرم رحلا نم يرسل ف راد اهدلهيالا مس لس ا
 كرتت نا سمخلاو ريبك ردق لجرملاو رحلا هيف دتشا مجن 1ىرعشلا [02]

 سماخلا مويلا ىف درتو مايا ةعبرا برشلا لبالا
 1 [(0] ءارعشلا

 هاّناص لا د م مو ا

 ليرت ام ا دا ريسلا لعب م ل ع 3
- 

 0 2 3 رس رد لوس ل ا 0 (نأذلا 0

 همم 207 ه--- سلس هه أ وء همص 0

 لحم اهدي ثيعا هكتاوو "اردرل ا ا
 بست برعلا ءايحا نم ىح فالع ىلا بوسنم' يدزلعلاو لكرلا روكا [© ط]

 لاحرلا مييلا

 (233) 1) فاجا

 (934) 1 ران ولو(, 0* اهنالبقي 001 ابنالتتفي 0056. معالم1. 5 ىا اهنالتفي ال

 دعب سمخ حيرلا نادري ال ديري هفرص ىا هبجو نع هلتف لاقي اهنادري

 رحلا دةشا رافو سمخ
 (25) 1) لبرت ام [ة1ءإ(, 0* ليزت حاس و0. ةبلص كلا 0ع. ععطمإ. ىلا عجر

 ام ىا لّيزت ام ضرالا ديري امدلص الا باكرلا قانعا عطقت ىه ضرالا
 2 ديرب هديدش مدلص كرحت

 (3060) 2 هيلاعن ( هيداعت -(0* هيلاعت -(00هد85. ى : ىلع --0مدقأ. ةعطمأ. داع

 مظعالا قرطلا نم ٌقتشت قرطلا راغص عاسنالا بيلق

 (937) 2 لخلخت 1و0. هءط01. ام ضرالا قوف هبكارو روكلا لعج ول ديري

 كرحتت الف ىيعا ىق ئذلا ريعبلاك ضرالا تكرحت ام ىا تلحلاحت

 رك 0 ضرالا كلك هدأ. لكس هعاوآ. لحرلا لعج ول ديرب

 دق ىذلا ريعبلا> ضرالا تكرحت ىا لَكْلَحَت ام ضرالا قوف هبكارو
 كرحت ال ضرالاو كرحتي الق ىيعا
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 [ال0. 61|

 2 و رع - 4 0 ه- 2 7 م 2

 لكشت نيح اهنطب قش امب وبل 1ك دالوا . 0

 اهنطب ىف ام ابلقثي لوقي اهبنطب ىف امب ةموبت ضرالا ىنعي دالوأ ما [01]

 اهنطب ىف 2ام عجر اهدالوا تلكثا اذا اهنال

 1 0 2 [0] ىلا

 هلآ ةيفلكا ىتلا لكعملاو نوفديلا تيملا ىنعي امتاو لمحلا نينجلا[0 2]

 هنقو لعق

 ما و يأ

 - لب ىهو رقاع 5 00 اهتانب 0 لئاح ىبيحو تومت .٠"

 سانلا لمحت ىهو 2اًعيش تبنت ال ىتلا رقاعلاو ىرقلا 1اهتانبو ضرالا ىذعي [0 ]

 1 [] اهتابن 2 [0] اتش
 و نص مى ا 0 مى ه مك ١# كم

 لا روكلاو اعل اهربطظ لع هيرسود كب مم 1 «

 نيلكلا ةديدش ةيرسود ةربم ىلاو نامع ىلا اهيف راس ضرالا ىنعي ةينامع [0]

 لحرلا تحت لعجي ام

 لا د 6 مم مه َ 1 م ل ام معو مك 26 لا ا

 اذ) 2 ةهمهد 1 وردكم 1 هنوج كيف 0-1100 هحرفم مم

 تحت رعش 1نونثعلاو ءادوس ةنوج ءاضيب ءاسيع قرط ىا جورف ابل ةجرغم [0 1)]

 [20 بلص سارلا ةمحض لدتنصو] هلوأ ءىش لك نوتثعو كنحلا

 * [0] حايرلا لوا

 (18) 0 ءونت--1 نوكت--0 لوكث--ةسوا., 0هدد:. ٌلَكْمَت ٌنيح اًبنطَب ىف ابنطَب وُنَب

 (19) آ) رسا نان. ىسو ىف 005. 5ءادو1. ىيري انينج ترسا ضراللا دالوا ما

 اًملو وه سيل بح وه امنا جومتم وها الق ابيف عرزي امو بحلا

 (30) 1) اهتابن, لئاه-(0, 0* الئاه- هدأ. اًيحت تاطو هدم ه2 10:5 عامو5و "عملك

 (مونطهمس طعا6ء) سانلا لمحت ء ءىش ىهو... هع طعوند5 تومي ال ىنعي ...

 ...ضرالا ىذعي ىيحيو -(0هدد56. هءاطوا. رمعت ىا لئاح ايحتو تومت ضراالا

 0 تبنت ال رقاع ىرخا نينمو ىرقلا اهتانبو 0 تناك دق لئاحو

 ا نوح ذك الا نكيدحب نه
 1) 00 5أن. لمحم ساحلاو روكلل

 ) 0, 0* ءانهد -آرنعل. هدصتغند 21, 32-(هدقأ. ةءادما. قرط ىا جورف اهل ةجرفم

 ةركك ايف ءاريج
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 كم. 61]
 ا ه < ةهمصض مَ 2 2

 مح

 لجنوأ ثعولا ىف نه لب اطقلا يبد هسك نسوحا ىدشمي ىلسسلا 7

 ىثاملا لجر هيف لخدت نيللا لمرلا ثعولاو قفر ىلع ىا اًنوه [02]

 مب تاع سم 31
 > تست د تاو وع اما 26 ا تلا

 00 رار تا ع4بنمي 5 تجرح اهزاجعا تضهن اذإ 1

 2لركك 1 عطقنت ال اهنا الا ٌنبنع تاجراح ٌنهزاجعا نا لوقي [02]

 عطقنا اذا ءىشلا لزخناو

 1 [0] نيبتف [دهزء 1] نمسح" 2 |[ دعلق] عطقنت ىا

3 
 هَ 50 هده م ه-

 لسكأ نهنم ءىش ال ناو كح اهعب رس نأ ريغ ا بيعاالاو ١

 لمشتم افصلا ها ىف حلا تح ااينينح رك دس 1
 لامشلا حير هتباصا ىذلا لمستملاو لدحلا لكشلا يح ت1 تاك مطر

 و عه ع سا ارب ه 59

 لس نأ 7 3 2 6 6 2و د م وهص

 ل مالا هب 0 اهزاجعاو 0 تادف ىنا مك قاقر 1

 ردصلا ىف .2نفنت ىا اهرودص 1تاذفتمو ثيدحلا ىشاوحلا قاقر ديري [0 1]

 وبللا هب ىنعي ىا وبللا هب امع لذخ اهرخاوا اهزاجعاو ثيدحلا نم
 ةةبيرلاو ءوسلا ابل دارا نم نع لذخت لوقي

 0[1] تادقنمو 0[5] ىقنت 3 [0] ةبيرلاو لاوسلا [1] ةينزلاو

 و نين ع م ندح < ةمح ريم ندم 2# م

 كادعلا وذل وحصب 0 00 هندعو م نيفوي 0 كئلوأ اا“

 (12) 'فتصت 1؟ 45 اهبناك, لحوا

 (13) 'فتصأ 17 45 تاربتبمب, تجرح, لزخت -( لزجت ]ا لزحت -0هطقأ.و 60

 آ1) تجرخ 1.180. تازبمنمب, دبشلا ىذدج

 (14) 10[1هءا1 1 10/-'ختسأ 1+ 4 عيرس . اورفوطق نا ريغ 111. 0. 1 4

 (15) (00256. ىبشلا ىذج

 (16) 2 لدج--(0 تادقنم-17 تادفنم 0051. اهب ام نع : ةءاد01. ىشاوحلا قاقر

 هبيناوج تيدحلا

 1 ه2 حصيالا ىوعلا, لدعملا-(', 0* وحضيال, لذعملا
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3 0. 61[ 

5 7 52 

 ميلكا ولا فاك ىوا نب ريا باها هناك قيحس قاب ىلع كح
 باهالاو معان قيحس دامرلا ىنعي ىقابلاو ىفاثالا ىنعي لئاوم حونج [010]

 داوسلا ىلا ربغا بهاك دلجلا

 اا لارا اسعأ تست دقو كال كك انو قولو ٠ ام 8 مح مب <
 هل لعج ابونجم رطملا لوذد نع عيذمي تيبلا لوح زجاحلا ىؤنلا 0 10|

 ريغص ربن لودج هيحاونو هبذناوج هداضعاو هنم ناقوقشم نابناج

 ورم َ صد مدس ن < 342 م َّش مص ريب ييمويام ري - و

 ا ل هنو 00 5 هب 0 ىجحتنتو را سلا هبيعت ميقم ١

 ليذ ىطغ لوقي لفرم ليذلاو ةفرحنم حير ءابكن ىمتعت ميقم ىحتنتو [0 ط]

 ءىش لك حيرلا هذه

 اا 2ل] تابآو اعيمج ةولسب لولحلا ىلا هب تدهعا
 قرفت ام لوزت ام ةتمالع ىوبلا تايآو 1ءاخرلا ةولسلا [(02]

 1 [5 0] احرلا

 للبتملا مصئارلا إلا ا اينك را ا
 طال) تاهسلا لذبتملاو باحسلاب ءاسنلا فصو .ءاسنلا ىنعي .ضيبلا [02]

 2 هاا 3

 ١ ىدر]ا رضاتءلع . ىربلاو نيتمروسلا نفذق الادخ 01 000000
 برعلا اهيمست ةقلح للكو ليخالخلا ىربلاو قوسالا ظالغ ضارع لادخ [0 5]

 ظلغا لدخا ةرب

 )6 1 ( (ببك) 11 224 ل'نخ 1 464('هددعأ. ةعطم]. ..ةرضخلا ى / برضي لحطا

 . ؛ قوحسم قيحس
 )١( 0* انونجم-(0 1 ابونجم

 (8) 0, 0* هتبعل-7 هبيغت 0056. هءاطو]1. اهنم ةيحان هب ىمتعت ءابكنلا ىيري

 (9) © ]2 ابيب

 (10) 12 ىداقت

 (11) 0* لدجا-(م, 1 لذمها
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]20. 61[ 

 ليوطلا 4|

 و َّش ددءودص رب م رم وهم َّش ءودح يامن 0-00 م ء نم سرع نو ل ه سدس

 لصفملا نامجلا نتسا امك اًناَمِر لمهت هاملا كتبع كظ عبرللا '
 نمساو ةناح تحلاولا ولوللا دايك كهذلاو ةكفلا نم ليخ كاكلا عطر

 عباتت

 0 نبح 0 ليزا ىصح 3 تضفوتسار ”احوهلا 5 3 0

 حيد 2ةينارجن لصق ريغ ىلع هدشبا يبت حير 1ءاجوبلاو تماقا تيرا [(0 21

 هيلع تبه لمرلا ىضح 5:تضفوتسا تركيا نم تيدا ىلا كفو ردددلا

 ةدشب ببت ىا لبجت ىرجلا ىف عرسا ىا 4 ضفواف
 5[1] ءاجيبلا [0] تاجوهلا 25 [0] ةينارحب 3 [0] تضقوتسا

 4 [(0] ضقواف

 لا بلا اي 0 ىوس هبيرغ صر 0 ما ل

 لمرلا نم ةيلع ترم ام لكتف ةهدشب تيد كلا !حيرلا لوفجلا [01]

 عضوملا اذه ريغ ىفو لابرغب 2لوخنم هناك معانلا رابغلا ءاببلاو بارتلاو

 هعطق اذا هلبرغ لاقيو عطقملا لبرغملا

 0[1] حايرلا 25 [0] لوحتم
 3 و 22ص ه مس َس م - ه< 2:2 وه هام

 0 0 3 2 نط تا كتننن 0 دغر ةاولنا, تكد 5

 داوسلا نم وهو ىحاو ىنعمب نوجو ميماحي ابتركنا ىا اهب ىنيع تبن [0 1)]

 ةيصتنم لثم ىقاتزلا نحت

]1 

 (1) ؟فنست 1 44, 0-45, 0* عبرلا ىلع. مودلا كنيع 0< كنع لص

 (3) ؛فتصت 1؟ 45 هددت عع اح 0 عع 0*.

 )5( 9 0* تاجوبلا-1) ءاجيبلا, ةينارجن -(0, 1), (0* تضقوتساو-(', ط0.

 (4) طمعا. هتك.

 (5) (0, 0* اهيا نوج--]1) اهنا, ميماحب
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)20. 60[ 

01 

 92 م 0 اكإ صح 0 ساو م 200010 ا 80 7 0 0 4 4

 لفغلا حب انلاو موسومأ | حانلا 7 ىمئنري نيناثعأا بؤئص هيريرغ

 09! اناؤلا برصتا تبص' نميلا "نم. ىح ريرغ: قنب جملا تع ةيريرغ [0 2]

 موسوملاو ديعبلا جراداو لبالا كاذندا تحت روعش نيناثعلاو ةرمحلا

 هب ملع "ل ىذلا لفغلاو اهب ىدتبي مالعا هب ىذلا

 م 9 سهو وص - عام د ا

 00000 ا ايهاب اويل نولها اهب ددلب
 2ء د وص رو رم ونعم

 موو ندع

 لها اهب
 وون محد

 000 تاراحلا الإ 00 000 0 دع ال مارالاو نيعأ ىوس ا
 كرك الإ دعلاو رتر ةنحاولا ضيبلا ءابطلا مارالاو رقباا نيعلا ىوس [02]

 عركت ضرالا هجو ىلع ىذلا ءاملا عركلاو نع ءام لاقي هءام عطقنت ال

 ريثكلا تمينلا لبرلاو شحولا سناكم تاراغملاو ةيشاملا هيف

 رو نر نص تار ا 6 مَع - ل اس ياا د2 م مّن اص

 لديلا اهقادشأ هيفنت : رشع ىنح هنا نابيبلا ماغللا صم

 :3نابيه لجر لاقي هنمو 2قيقرلا 1نابيبلاو ىبزلا فذقت ىا ماغللا جمت [© 1

 ةظاسوا ىف رمث هلو. لمرلا ىف تبني رجش رشعلاو ابويه 4اقيقر ناك اذا

 ماغللا ريطي ىوريو اهضايب ىف دبزلا هبشي معان نطقلاك

 0[1|] ناتيهلا 3 [0] عيقرلا [1)] قيقرلا 53 [0] ناتيه

 4 [0] اعيقر [1)] قيقر

22 

 2101, طر (1(0), ط*, 650 نيك نيريشو ِماّيَأ َة3َالق هدف, 0و 2, 0*,

 ياموص راه و د همر

 16م وكرت َنيِناّمعلا ب بوص ةيريرغ --(01. اهب -(هدوات. ةءالو1. هل موسوم

)19( 

 (30) 1. انلهاب - خوان. >1 126 اهلها نبا تي (0طق ان, ل“, لن الب 1طظالآ هعمل.

 ردك تلي هن) يرد لها ا[نم لو اهينم انسلو انولها نحن ىيري : نولهأ
 لها هب سيل اذلف ىحا هنكسي سيلف شحوم

 (21) ةتادح 1 708: ةعذد (عرك) ذ1 201: 831: آب, 0 (1) نيعلا اهب-0 اهبرق دعال

 1) كعال--0, 1 نيعلا ىوس 0 هد55. ةءاد01. رخآ ىف تبني تبن لبرلاو
 ليللا دربي نيح فيصلا

 (99) 1مهصع 3909 1234 (بيه) 11 289 : 141519: 0, 0*, 2 (011) ماغللا جتمت-

 1211, آ]., آن*, 1(0) ماغللا لظي. ةرشع---21)1 5101. فيفخلا تانتملا 10

 هند01. عزفي ىذلا فوجالا نابيبلا لجرلاك فوجا هنال نابّيه لاق امنا

 هبش كلذلف ضيبا وهو هرمث رشع ىنجو ةيخرتسم لدهو ءىش لك نم
 هب ىبزلا--1 0 ةا15 ؟ءرتدو 201105 ه, 16, دصع صحاعطغ اطلع اطعام رماهععل دقو

2.1 
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 ومو هدو ص < ند نرصد سس ةه د عمو 2 شا ه َّس سس 5000

 ليلا 0 ىلع لولقار نول لك نم 0 0 ها[

 لحجلاو بوسعيلا لحجلا عفترا ىلولقاو ةربظلا تقو ىف 1نوس نربظا [0 ]

 دوع ىلع ءابرحلا ىنعي عضوملا اذه ىف لحجلاو اضيا مخضلا ”ٌبضلا

 سمشلا لبقتست ةباد ءابرحلاو سمشلا لباقي ىلولقاو
 0[1] نريص 27 [0] قرلا

 رمي مه ّس اص < وهم ء- هو َس م هه - م

 حرا وحلا كل قيضنا هعست 7 1 جادحالل نبرقو 5

 هيلع بكري ريعبلا ربظ ىملع رادي ءاسك ةيوحلاو لزاب 78 ةعست نبا [0]

 ون نامه وسع دس ةهدح م هر ه ةدص هس ةص

 ليراو دانا ما رم سل ناد
2 

 ريب ىن رب نهض همر د ةمص د 6 مومدح < هع ناصر هت سل ها سادة اص

 لزِبْلا ةينامبلا دعبلا اهعاوياب تلطشس اوه صرا تسر
 18 1ِةاَوه ميتدئفاو 19 ىلاعت هللا لاق سينا الو ءام الو ابيف تبن ال ءاوه [0 2]

 ريهز لاقو مبل لوقع ال ةغراف ىا
 هي هداه ةلكيفع :ناتنطلا نم ١ لكم نزف انستا 2 ©

 نميلا ىلا ةبوسنم ةيناميلا هردص هؤجٌوجلاو ميلظلا ىنعي سأرلا لعصلا
 [2 اهروص ىلا اًعيرس] اهتددر مث ابيديبأ تمر اذا تطّشنت لاقو

 1 وز. >1 4 2 [0] ءاملظلا 5 قطا. م. 76, ن. 5

 (15) آ4 (لحج) د111106 صلقوز ل4 811 959 181 0هدنط. خ1 8211-163 صّلقو

 لجحلا هدوع ىلع ىاولقاو_-''4 (القر + 302 لجحلا هدوع(0 (1), ]1 (ةق

 1211)-12121 ةهءاطما. بصتنا ىلولقا 001. مءماطما. لجحلاو عفترا ىلولقاو

 بوسعيلا عضوملا اذه ريغ ىف وهو ميظعلا ءابرحلا

 (17) ظا ةودسحك 1. هل كوطقن 43 (مصل >06ع)--لطرخ (فيغ) >1 19: 24 71 214

 آر باغلاجدمع 12 (0, ]) هضم هارب 12 طق. ه2 ط*_-(0 (1) هه ةءىن--''طتو

 بعموم 15 12 ('هدفط., 8101 حصل له (0, 0*, ]) طعتنع 1ص 00116ع هن. 222. 1

 هءنو1 توبنيلا لثم ص 7 فاغلا

 (15) 6 1 (00 :(1) تضرعا-1) لزيلا- كا لالا ةينامثلا بيصلا

 60 لزحلا -0 0ع ص 00 17, 20, 21, 18, 19, 0055-22. هءاط01. طشنلا

 دعب عوبلاو اهدر عرسشت مث اهدي مدقت نا وهو ريسلا كف لراتنلا لثم
 ضرالا نم اهذخا
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0 601 

 1 ا - م ع مدص سا دا - 6 ا < ص و نص

 ا اك لوألا هعبارم تطقاستف اقسلا جوبلا كارلا
 هعبارم ىمهببلا كوش افسلاو بوببلا تاىيوشلا جدولا جوملاو ترجا تضفرا 0 10[

 عيبرلا تبني ام

0 

 ا 7 ىلا دب نسعي املك لامجلا ىديأ هب تكاشو ١١

 ارثنلا لعناو عو 1 لعلنا 0 الم فراغا سيلفا
 ةدود عورسيلاو عووسالا ىوريو ةماقا ىا جرعتم ةاشلا بحاص ئواشلا [(0]

 لدجناو كلا ةدش ىف كلذو بارضلا كرت لحفلا لدعناو لمرلا ى 3 نوكت

 ةن ىقلا

 وم وه م همم ريب ع 6 مدو مودع حا تا 6

 الدال مصضو وأ د قرب 20 ا 0 1 تحيبصأو اا

 رقبلا عيطق لجالاو زعمالا ىهو ةراجحلا تاذ ةبلصلا نوضرالا ةزوعمالا |( ا]

 7 ءايظلاو

 1 [0] نوعمالا
 رب هس ص م هّمدح < همم وده 8(

 ليثلا اهب ىدح سموقلا م زيزن 0 5 و أ زدني , ةالقا

 قاسي ىدحي اهرتو سوقلا ماطخو ابيحاون اهتارجح ضيبالا ىبظلا مئرلا [0 1]

 ا (' ]) 0* تضفراو آد _تبجواو 8131, 0, 2, 0*, آن* هعيبارمتن, 1(0)
 هعبارم -( لسنلا-]) لبنلاآ» (1(0), 1:5, 801 لصنلا لصني - 8181, 1*,

 6 (1) تفجواو -ف4فععمدحلتصع 6١ه ةطع عامود, (طع 11 ه8 ضفر طقم ةطع معمستسع

 ه2 ةطع ]1, “غم طحتتتا *.

 (11) 0هدم. ىديأ ىف شيبان : ةءطحا. جرخف ىمببلا كوش نم شبن ام شيبانالا
 شوينا دحاولا طقسو

 (13) 1ةاقلب زهطنمل. 3" هدف. عووسالا» اويراسل سيلو ---( هنو. ةءطمأ. نمل سيل ىا

 لدجنت عيباصالا لثم ةبيود ىهو عورسالا لدجنا اذا ماقم اهب ىرسي

 لقبلا سبي اذا تومتف

 (13) ©0*,آ., 0 نوعمالا-18121, 1), 1: زوعمالا-(0هدكا. لجالا قرب وا 1311, هدو.

 ةعادم]. ءابيظلا نم عوطقلا زوعمالا

 (14) 0 (1), آس, 12101, ]:* بيري ةالف (', 1 زني-]آ,, 1(0), 1:* زيزه-(0 اهتارطخ ىف

 -1. 810. 71 47 هب خةقذق (ززن) 11 285 هب ىدحت 14 (زن) 711 284 زني

 ىبظلا : ل4 1+ 86 ىذهي 8131 ةءطوا. تارجتحلاو ميرلا نبي ىوريو...

 ىحاوتلا -[ةئانزج موسع ؟مسال طع طعغفعم ماهععل غم مالو نب 19]
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 ك0. 60]
 مس ةدص ىه هس رم ممعو

 تيفال! ةانهلابا تيدا 11
 - ف

 اه" مابا عكار اا
 ماو 52 - و هَ 06

 كك 0 عبرتم 0

 ىذ نوازني عبرتي م ط]

 مد نة د مورو رب م معوض ه-

 لبالا اهقرافت نأ :الخغ ضراب

 0 دليل 00 ل 5000 هاو

 مل مص ل

 للا ايفا سل
 لمرلا مظعم نم ةعطقنم لامر مئارصلاو عيبرلا

 لظطال صيبص اهءارو ىيثسي كاميعلا كامل ا
 بيصا نيعلا ةعساو ءانيعلاو ةرقبلا ىنعي ةدالولا ةثيدح نئاعلا [0 1)]

 ضيبالا وهو مصل

 اريصدحلا 1تلمر

 2 [0] ريمحلا

 < ه ع

 ثم ا 00

 كولا ا اح 6 دب تماقأ ١

 رم ف

 همئاوق ىف داوس طقن لمر اهدلو سيري ةرمحلا ىلا

 سلا ريغص لفط هتجسن اذا 2

 1 [0] ةلمر

 لمس ا ا 0 ضافرا

 لقبلا ايتبانم ىف. .تارلقعت ىو
2 

 (4) 21د 11112“ تحبصاف, ابيراقت -]1) تصققاف-اآد .اهفرغت نا( اهبراقت نا

 8ظلل1, آ*, (1(0) اهفراقت]) اهقرافت ل51. توف: ةعام]. ىذعي ء ءابروجك

 اهقرافتو اهبذعتو برجت "ل نا لبالا نم تورفا ءابرج اهبناك ةيفثالا هذه

 ابطابأو ابعانرا ىف تيلط ىئا تسدو ابنم وندت ىا

 لخفلا 0, 1) سرغي -]., (00051., (0 (1) سرغت 21

 ىف ىا لمرلا نم عراجا 6055017 لظدر لس 0 (1) عراجا - 0081. ععاطم].

 ةيدابلا ىف ىا فيرلا ريغ

 (6) 6 لئباكس م! 000

 (7) 071 لمر وؤ ك1 5*1, ظالل ةعفس وذ 70 (1) ةعفش

 (8) 0, 1* بعاوك-(0 اهالع ميغ -0هدو:. نادحاو اهالع: ههطما. ميغ ال ىيري

 هنم سحوت ام نادحاو...لحملا نم رابغ الو ىا لحم لو بكاوكلا الع

 درفت ام
 (9) 181031 ىوبلاب 0هدكأن. ةءطمل. ل حوصت

455 



 س0. 60]

 ليوطلا 1

 حر للا 3 للا ل مر ا سس اا 22 م6 يس صم ءّود م يلو هن ض

 ١ ا از ثيح ىضوح دامجاف كح للان دم لالطا نم قرزلا افع 0'

 انهدلاب ةبثكا قرزلاو سرد ىا افع لمرلا لبح لبحلاو عضوم ىضوح [010]

 لويسلا ابيف عمتجي اهلفسا عسّتيو اهسأر قيضي ضرالا ىف ةوه لحدلاو
 لبجلا ةبالص ىف ةظيلغ ضرا دامجالاو لحدلا 1لاود>ا افع ىيرب

 1 [0] لولحم

 ويب ني ندح هيب ل ناحل همم ع ل ءم 0 5 م 27

 ا( 000 آل ةهتراو اهاطاخت تقل ريغ نمءادوس ىرت نأ ىوس ٠
 كلا لقلاو اقرراجت !اهاطاخت ةقلخل سلو راثلا نم اهداوس لوقي [02]

 هريغ ناكم ىلا ناكم نم

 1 [0] اهأطخت

 ربو م ناص مم م نوصم هو ةرص ور تع ما 2 رم ساو م6

 لزجلا سب رايلاو عملا 0 37 0 دع 0 كافرا ٠ نم 2

 لزجلاو اران رجشلا رثكا هنا لاقي رجش خرملاو ةراجحلا 1تامضرلا [01]

 [2 هريغو] ظيلغلا بطخلا
 1 [01)] تاضمرلا

00 

 (1) 1(0) كلملا ىبع نب ماشه حدمي لاقو.-8ءاد1 229, 734 فانكا نم

 ليحلاف ةنيرقلاف ىوزد لابجاف- 11116 111 6 ىفع -8031 هةءادو]. اهمحاز

 اهنم اند 1116 نافطغل ىدجن ءام لحدلا

 اظإ لظل تفر ان 306: لله 1 512 لغنلا اهتاراجت تتقاوح1(0), 1 لقتل
 0 لوو رد ءاوشكللل ىري ءاَوَسك, 0*, 17 1(0), 1* اهاطخت 311

 اخ 117 ىري هده. هءادوا. لقنلا ةيفثالا تاراج ثتراو اهتاراج ٌثتراو هلوق

 (8) 15د ذتن 117 لزجلا, تامضرلا-1. 8:0. >3 97 تافصرلا نم-1:, آ:* تاضمرلا
 60, 72 دوسلا ناضمرلا - 0, 2, 0*, 1, آن* لذجلا- 0051, 821 لزجلا
 --0(4 (1) تاحضارلا -]آرخ (مضرز 8 134: 4 تن 314 لباذلا -(0هدعغ. ةءادوأ.

 ظيلغلا لزجلا... خرملا ضارف تانب ىه رانلاف
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 [ظمو. 58, 59]

 م87 ك7

 ١ ءامذأ 0 ذا
 ا ل عمدت م 5

 الوطع أرفق و ع هل اريصق ال علتا مكرأا ليجيك ٠

 هيلع 3ئلح ال لوطع مسجلا :ئط 1نضغلا قيقرلا رفقلا [821]

 1 [821] ماظعل 2 [821] ليصلا 3 [821] ىلج

 م

 عورم قرح 0 د ةاقمو مام

4 

 تار لادن ا انتتأ

2-6 

 لابجلا ذلخ اك ترا دقف ١" ركرارإ ماككملا 00

 اضن رن لوسلا كك

 نمل هنا
 د 5 5 'ش

 اليلك افرط ةعورأ ريدي

 ها

 رذاولا

 لالب اي كثيغ بسس لمانو
 ىرج اذا ءاملا باس كلوق نم ذود ام وهو ءاطغلا بشلا [© 1

 لالض هتوعد دعب م ىلده

 )19( 2811 اهنامح
 (992) 831 نذاش

 (2) ]آ دعب نم



[58 .20] 

 اا 1 كناكح ولو - قفداوفلاو صئاورلا بيضاهأ '

 000 ككل ىدقلا نيبب "نراعي ايم ىفلبم سيلا ٠
 لجل) ليبدخلا عاقل

 اليفي نأ رصبي ناك .نم ىلع تيرا مهش صلخم عابر 1

 هيأر فعض اذا 1لاف داّوفلا ىيدح مبش [8131]

 1 [821] لاق

 000 0 اذإ هكواعي انج نراك راجتا ىرامع

 ل لأ درأاو عوضوملا 00 1 اقل ضفخ اج اذإ

 الوقع ةبلعذ نحيرلا 0-5 ىدم لعب بااطا مركازب [1

 بارطضا هيف ىشم وهو نالسعلا تاذ لوسعلا ةفيفخ ةبلعذ [81]

 ٠٠ اهتحفصو اركراحب أبودن فرت رافسلا ةدواعم #١

 20 تار سا ارق 3121 هير 0 لا

 كلي دن دب بك ال قيدص ىف ناهز عوسنلا راثأ ل

 (18) 821 راثآ نم هوو 77. 4. ذن 375, ه ممهتع !نعوطقع
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 [ هو. 57, 58]

 هس »و س مل م

 الدلتا سطخي قربلا 0 1 ضيباب اهرعيشت .٠

 هسأر ءىشلا ةّلقو سؤرلا لالقلاو ىرق ىهو فراشملا ىلا بوسنم ٌىفرشملا [02]

 ليحملا للطلا السا راكم

 راد مسر ىيحي امكليلخ '

 لحم للط# ف ل
 26 هلا الا 51 20

 هنم تاهيه هلقلا لم

 و غر ا 0 20 هام ةدص ---#أ

 وو أنبسجت نا ىداوب

 رفاولا

 اقع ١ ارظدناو 0 او '

 اه اسس 6

 هلينف ىدلجيي اهيرقا كيحرلو

 (100) آه. 8حقصعن: 6 اهرعسي -(00د 5, آل, 8ا1 اهرعست ع2. 23006 5.7. فراشم

 (ة4)

 'ل”طتع مدعم 15 غم اع وتصل هدلرب اص ظل.

4251 

 (8) 831 تطخس



 (ركم. 57]

 الابذلا ةيزاقتم لع بدي ىحضي ناذوحلا رونم ناح د

 هبشي تبن ناذوحلاو هحراسم ىلعو هيعارم ىلع ىوريو هقرط هبراسم [01)]

 ةلاق هدساولا لئاتفلا لابذلاو لعتشي ا ىا كشبا نارينلاب ١ هرهز وهو هرونب

 دلال ا هم < هماض

 ا ا سليم اذ ٠ لالي نم .ةيربلا ىف لضفاب ٠٠
 نم لضفاب لعف ام لّثم برعلابو ضرالاب للعف ىذلا ىئمسولا امف لوقي [0 ]

 1تح جر تليمو لالب

 1 [0] تجحر

 2 ع سي نه م ا

 الج 0 كل كاف أموق 8 0 ورمع 1 1

 م م ءو ص 2#

 امتسا نعل نقلا فارطاب كاشف ار تجف اذا ٠

 00 0000 ديلسسأو .اهيلع اهتوخا .دمأ تناق *
 هحلصا اذا الوأ هلوؤي هلآ لاقي هتحلصا اذا ءىشلا ٌتْلآأ نم 2الايإ [0 10]

 1 [0 ] الايقيا (مءعددانصع الايقيا ص انعدا)

 اذ 300 ل ها و ص ه ا ص --- 2 ماس ه5 م 2 ا ا -

 00000 نيالا اثعشلا لع امايق كرتعمب اودلتجا اذا 0 3 0 5 ب 5
 برحلا ىف كارتعالا عضوم كرتعملاو دالجلا وهو فويسلاب اوبراض اودلتجا [010]

 ليذلا ىنعي سباوعلا ثعشلاو ماحدزالا كارتعالاو

 از 17 هب انيك الامزلا  ةيراشم ك0 هيراشمر, ىدضب

 (95) © لضفال-_0هدقو6. هماطو]. لالبو ثيغلا نيب ٌتزيم ئا

 لإ 0 2 * رز تبراك ناو 00ه: اموي
 اذ 00 (1), آل الاطتسا 0( تحقلا

 (98) آب, 0 (1), آنك 8231 الايإ -0, 2, 0, 0هد56. الايتيا 2321 ةءاطو]. ًةسايس ىا الايا

 00 ل ذأ دل اوك هع لآ لاقي 7 كلا 1 5 دلو هانم هوما
 (99) 1 1(0) سناوقلا ثعشلا 00256. درجلا ىلع, اويرظضا اذا 8315 ةءو.
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 ل درا ال ناجم م اد ونص 2 5 مدعو ل

 الجما احا ةاملا 0 .:وريعي ا عادذلا تفدرأو ٠

 قارعلا ةلبق وحن نم ىتاي ىذلا باحسلا نيعلاو مجن مسا عارذلا [010]
 ةهلحس لاقي ٌبصني :لحسني اضعب هضعب عبتي ءاملا بوبص ءاملا ةموجس
 ناسنالا كلذكو ءىشلا رشق اذا وهو لحسم دوبملل لاقيو طوس ةئام
 هتلحس اذا ءىّشلا نم طقس ام ةلاكلاو هدللج رشقي طوسلا لحسي

 0[1] لوجس | 0[3] لجسني 2 0[3] هلجس

 لاهتحا لهتكاف ملا هلع2 فرط ايس 000
 عارذلا ىعمصالا لاق دسالا ةببجح ةببجلاو دسالا نم فنالا لفسا ةرثنلا [010]

 نم ٌقتشم وهو ىمنو بشو لاط لبتكا موجن ةببجلاو ةرثنلاو مجن مسا
 لبكلا لجرلا

 2 2 2 27 الةلحبنا الا اهراتأ 0 ممجحت صاشن 0 2 0

 صاشنلاو باحسلل الثم هبرضو ةدازملاو ةبرقلا نم ءاملا بصم ءالزعلا [02]

 موجنلا هذه [راثآ ىا اه]راثآ هلوقو بكارتو باحسلا نم فرشا ام
 هيلع ؟لحني باحسلا لك لوقي اقالطنا 3الالحنا

 1 [0] الالجنا 5 [0] لجني

 د اء ةمح اس سامع 2

 لارهلا -برعلا ةيرحن نلع فوت دب سلو اك
 فارشالا برعلا ةيرحو ءىش لك ءالم قبطو ءىش لكل ةايحو اشاعم ايح [02]

 وهو ىراكسلاو ىلاسكلا لثم لازبلا نم 2ىلاعف وه +ىلازيلاو برعلا نم

 لازبلا بصتناف لازبلا فوخ دعب دارا نوكي نا زوجيو برعلا تعن نم
 لوعقملا ىلع لازبلا بصت هنون املف ردصم فوخلا نال فوخ نيونتب

 1 [0] الازبلاو 0[2] لاعف

 (90) آخ (لجس)ز نتن 347: ل4 11371 الاجسنا لجسناف ل4 (عرؤ) ١ 334 [هق

 1ءعأ]-(0 هل, لوجس -(00256. ثيغب هل

 (92) 1 مجن للد ضاشن لكب الزع - 00دك. رحب كاك هةعاطم]. ىلا هفاضا امنا

 مجن صاشن ىوريو رحبلا نم ءاملا لمحي ىتا باحسلا نا لاقي هتالرحبلا
 (93) آخ (رح) ع 255: اخ ذتخ 7 ىلازبلا : ممذع 1 9 ارم اقبيطو ]ب آن*

 1(0) دبج نعي --(00د5أ. ةءطمإ ىلاَعُف ىلع ىلازبلا ىعمص الا لاق
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 اي د هز نه موص و ا م م

 0000 ]اقل قليلا بويش .-قورب هضراعت .بجل . ىذي
 هضراعت توص هل رطمب ىا بجل ىذب هاوقو طلتخملا توصلا بجللا [0 ط]

 تبش ىه اذا قلبلا ليذلا بوبش ىنعي نيشلا عفرب قابلا بوبش 1هبراقت
 ابيديا تعفر اذا

 1 [0] هيرابت

 1 5 ل هل ةمص 8 مم

 للكو قرع نطب ىوريو عساو بيغر داو نطب ىوريو ىداولا ضرعلا 7 2]

 قرع وبف تابن هيف عضوم

 ع 2
 د ا - - د ءّ ص ا ع و سل ه رك ه ص رس

 0000 دا ةيحاسي ايرثلا سمقنم .ضرالا .باصا +
 ايرثلا سمقنمو اببيغم تقو ىف ىلا اًيرثلا سمقنم قئمسولا باصا دارا [© 2]

 007 اأو اًيرثلا طوقس دتع رطملا ناك دارا صوغلا سمقلا لصاو اببيغم
 اوحست ةرطم 1ةيحاسلاو ايرثلا ءون نمز ريغ ءاونالا نمّؤي سيا هنال اًيرثلا

 لط عمج لالطلاو هترشق اذا ساطرقلا ةتوحس ليقو هرشقت ضرالا هجو

 ىدنلا وهو

 1 [0] ةيجاسلا 2 [0] وجست 3 [0] توجس

 00 0 دل ىلع, لربع ةيبابي ةمكتك
 ابصلا كلذكو قرشملا ةيحان نم لوبق بونجلا حير ةينامي هدرت هعكعكت [0 1)]

 (86) 12 هطلاخت محل ىذب- "4 (بش) 1307 قربلا بوبش (5هن دس عتص) هدف.

 هءا01. اهفطب ضايب نيبتسيف ليخلا بشت امك ىا قلبلا بوبش

 (87) 1. الامم 00د[. سانلا باصا, نطب قرع : هء01. هيف عضوم لح قرعلا

 ضرالا باصا ىوريو ضرع نطب ىوريو...تابن
 (88) 124 (سمق) عزت 66: 14 1: 928 191 ةحبط. 1 0-471هدق. ساملا باصا

 (89) 206 ذص آب, آب, © (1), هن ©هصقأ
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 ا 22 ٠

 الاطم ةدغ تركي مل اطع- .« 1: 7
 ىوريو صوقعملا لبحلاو صوقعملا رعشلا ةلزنمب ةجاحب ايولتم ىا اصقع [0]

 صقعلا ليقو كتتحاجب كيلع لتعي ىذلا لتعملا وهو هتجاحب 1اقلع الو
 را

 1 [0] افلع ني

 ةهرصد 2-2 0 2 س22 هَ ب ب نس 252

 الادلاو يعاوكلا ضيبلا عم تامتصم فردا هضوعي 4'

 ليقو تايثلا لالحلاو مات ىا ةمعضصملا اذه لوقي تامات ىآ تابتصم [(©]

 1 0 .طضبلا لزانملا

 ارح اح دن ل نوح < ةص < ه رورو مع هه آ هه هس م مر -

 الاطتساو 527 هوبأ ىدنبو ىنئب ىتف ؛ءاطع م

 الالض ماوق نرهبهذيو اقح هيلع ماركلا حسنم فون

 الدلينا ةفراس قف للهت دوج دل سلا ا
 تبص اذا تّلبناو ءامسلا 1لّدبت لاقيو ضرالا مسي رطملا لوأ ىمسولا [02]

 هيعارم هحراسمو تل لبناو اهءام

 1 [0] لبلبت [:ءوداتسع لبلبت زد 6ء>غ]

 (81) ىعذم (صقع) زن 89_-0هدق#. ةهط01. ةلواطملا لاطملاو...

 (89) 1(0), 0, 1. تاممصم - 2, 8131 تامتصم 0054. هضرعي - (00د56. هنو.

 انوضرع ميل نولوقيف سانلا مهاقّلتي موقلا منغ اذا ةضارعلا نم هضرعي
 ناكم ىفو انهاه لالحو لّدحو ةلح عمج لالحلاو...مكتمينغ نم ةضرع

 هضوعي ىوريو ...ةّلح عمج رخا
 (83) آر (ضرع) 1 97: 184+ 9 ىنب ىتف لاعف- ا سل عسر يكد 001

 1 8310-121. 1 005-545. ىَنَبَو عاف 0 5ءا01. ضيرعلا هوبا ىنب ىا

 داو هو نيوكلا

 (84) 821 نببسحيو

 (85) 0 لبليت آب لتثبت 8131 هنا هنن. 0-97-85هد56. هيراسم ىفز ةءو.

 هحراسم ىف ىوريو...ليسيو برستي ثيح هبراسم
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١ 

 ا/ال/

 7م

“25 

 ا ناك اف قحلا 0 دنم تيبضاف ةرمب ثيّصق

 ٌقحلا ةرمب ىا ةرمب تيضق ىوريو ماكحاب تيضق ىا ةماكحالا ةرملا [010]
 ةلصافلا هقياقحو ٌقحلا صوصفو

 1 [0 هدصتكقز

75 
 ريال نإ د ا ا 2 م

 دال بصن ىلا هقفوي هوبأ ىسوم 3 ع قحو

 ل لا

0 
 سل - يب ص - ع

 ريهامس نويراوحلا مهتعامج ةرصنلاو .ةعاطلا لهاو هتصاخ ىبنلا ىراوح [0]

 نيفص موي ىف ىرعشالا ىسوم ىبا مكح موي كلذب ىنعي نويراوحلا

 تاماص رص م م ودص - م

 الأ 0 نيح لا 0 0 تبصر 0 كلا ى

 تا ها هه م سماد ل 2 2-0

 هلصاو بلاطلا طبيتخملاو باصا 1ة1الخب الف ىوريو 0 ىوريو [0 اط]

 مث هلبا همعطيذ طقسيو اصعلاب برضي رجشلا قرو طبتخي ىذلا طباخلا
 ىذو ىبرق ىذ عنام سيلو 18 ريهز لاق طباخلا نم هلصاو بلاطلل ليق

 ىا هباتني ىذلا باتنملاو 188 2اقرو طباخ نم امدعم الو اموي . محر

 قيض] ريخلا ىف ادهز الجر بصي مل ىا اًدهز الف هلوقو هدصقيو هيتأي
 نهر دذل هنا لاق [1 ردضصلا

 1 [0] الجن [ةزع 12] يحب 5 مطآ. م. 85, زدع هن. 9

 (756) 811 ةرمل, اهنم 13هرتذس 1 63 -0هدقا. هدا. ةميحصب ىا ةرمب ئوريو

 [©هد“. اذنذ 6] © اَوَنسَأَف ةرم وُذ 18 هللا لاق ةوقو ماكحاب ةرمب

 (08) (' مبنمو-128101, آب, 1] نم مه-((1) ىذبل

 (70) رخل ريكحلا ره

 (80) 1 بانتم--821, آ: باتنمب, آ5, 0 (1) الجن الق 811, 0, 2, 00م5. !دهز
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]210. 57[ 
 تل ملول 0-22 © حا اس ه- 2 ماا ا 9_س نايا يس

 ا 0 كاامقإ# دق هل كو ع هل تومس لق دجعمو الا

 - 9 0 - 0 2 - و 6 هم همس ,ٍِ

 الاكن هل تلعج ةيغاطو اعبر هك تل لمتعمو ؟

 ةدحد - < أ ص 3 ع ه- ها هس يف سس ل

 الاحملاو بزاغشلا 0 6 لك ماوقا رع سلو 0

 اديكو ةجح هل ّلعا موقلا نم :لجر ٌلكف ىنعملاو طالتخالا سبللاو [07]

 ةيبزغشلا ئعمصالا لاق بزاغشلاو عادخلاو ةركامملا ةلحامملاو الاحمو

 لاقو هعرصيف هبحاص ىلجر نيب ىلجرلا لخدي نا وهو عارصلا نم برض

 نيدشلا لودلا تراغسلا 2

 ه ءوص هم اع - - » 2 ” طاق 2 7

 الاكس ريوعلا لاح لكل نصا طاق دا ا
 لوقي سفنلاب فنخالا وهو ظكلا ظاظكلا لصاو ةموصخلا ىيدشلا كلالا [072]

 ةدياكملا ىلع ربص .ةظياغم وخا

 20 7 حا ما -- تا 7 م 22 رب مب هم اا

 نامصخ الو الادج هبلغي مصخ سيلف دارا العو بلغ ربا [02]

 (21) 5231 الايه الاكت 8131 دق موعق نان. 71,

 (73) 60 الاككذ_0هدمن. تلعَج ىف ْغاَطَو

 (283) ]دصع 1751-1566 0هدنط. (بزغش) 1 68 اخ 21“ ىماوقاز 184 1323 ماوقا-

 14 (لحم) 7111 113: الخ >1 141, 142 ماوقا_دوجةس 1 63# -1 091111 352

 (ةردمات.)-(00256. ةرافسلا هل -(00د56. ةءاد01. لاقي موقلا نيب حاصلا ةرافسلا...
 3 ل

 لايحلا لاحملا...بزاغشلا ىوريو ةرافس رفسي رفس

 (14) ظدجذصس 1 3811-63 هءاو1. ظاظك وخا ةظياغم سفنلاب فنخالا ظكلا لصاو

 ةظياغم وخا--('نهدوأن. هل كلا : هن هظاك نم ناردصم هظاكملاو ظاظكلا

 ةموصخلا دشا همصاخ اذا هظاكي
 (5) ثعا. عا 25ة 41 (مصخز عم “1: للاخ 7111 209- لا ©ةلث 11 2/2 [دصمط»]
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 دجو قوف 0 هنم ىو "4

 مب م وع

 هنم ا هلضف رمستي 1

 اذرلط ةلاذشا اذحا هين ريكي ل ارس عقو اذا لوقي هقرغي هاياطع هلضف [©72]

 و

 ا ا اك رب
 مث ارذخنم هليغ ىف لخد ردخا دسالا وهو ثيللا بثي هنا الا ىيري [07]

 00 لا لاسر رائتط :ةاذي ا نارريخلا

 د دس م وصد ساس مل ءوص هيغل مكن اع 2 هم وص

 0000| املا تيطماو .ةافخ هيءاسيل ندبلا
 ماجا هاه

 الايتخا

 الايع هل ةترييغارأ د

 رومالا ىف ىضاملا لجرلا نم ىزرببلا ىزربه عورأ مشا رغا ىوريو [0 2]

 ىفاصلا بهذلا زيربالاو صلاخلا وهو ٌىزرببلا مبضعب لاق رصن وبا لاقو
 ضيبا رغا ليوط مشا بالطلا نوبغارلاو

 00 67-2 مدل مل ا ةص

 7 لا ما - نبا مح 9س

 000 آل عيبم

 هذرط اذا هّلش لوقي

 2 هّو ص َت >> 7< م ع هح 2

 لاص

 اكات#. 17 10/ سمشلا ءوضك خ1 نس 1 127 [صسمذعوز] هه اكطت#.

 ل), 1801 ىيزي--( ىديري--(هددو56. ةءطو1. ىديا ىف نوكت نابضق نارزيخلا

 رصاخملا ابل لاقي كولملا 1ع ةوؤ طعطصتمزءاط "ةعوعصطاعم ه ءءرسع (طحسعات

 متستكعل اطر 1. كت. رم. () ةغمتطدغعل, ![امسقمو 1 710, غم 121 دعت 181 طكمتغاطتر

 دع هاك غم ىلا 1[ةهتدملحور ةحم (1. 0هخ.) 66 لكحتغا ج71

 آ.4 (رطض) 71160 نيدصاقلا دعب 7811, 1: ضيبا رغا-0 (1) ضيبا رغا مشا

 --3..100115 ىضاملا مرر (لمدقأ. رهط م مدعم تن. 60,

 12201 نو قوف -(0هدوأ. هادا. هبجو ةدلج هبجو ةفيدص

 1 0 000 1 ا

 لما ةنن 01(0) هد' لآ”(. 5010]. ردخ ...ابمتك ابرح دارا اذا هنا ىيري

 نمو زدعم ثيل لاق ردخا لاق نم ثّْيللا:ردانع لاقي هردخ. ىف ماقا

 رداخ لاق رَدَح لاق

114 

 القص هتحينص ىلع ناك
 لدا

 الاع كا رشا ظيللا بوثو

)65( 

)66( 



 الاج فرش مديرو تذاو نك .نبأاي كتيب..لها كل

 الاحيتنا 0 1 دك الو مودم نهيصحي 0 0 1

 الابحلا 5 نكت "2 : ىتح رمت نيح قالا نأك 1

 اهعضومو قتاوع ىّّتح لالب رمي نيح سانلا ناك لوقي راكبالا قتاوعلا [0]
 ةيراجلا قتاعلاو 3ةفرصني ال هنال 2قتاوع بصنو ةياغلا ىلع 1ضفخلا

 قتاوع ءاسنلل لاقيو ةاتفلا هيف رتتست تيب لاجحلاو ابيوبا [تيب] ىف ركبلا

 0[1] ضفخ >> 0[12] لاجحلا تاوؤ 2023 [0] فصتي [1] فرصني

 < ةدح و - ًّ 2 هم

 الداهلا ترصبأ صحلا قافر لالي ىلا بترورطم 0

 ميمايق لاح ىف قتاوع ىتح 1سانلا ناك دارا لاحلا ىلع امايق بصن [012]

 ةقعفر دعب ةقفر جحلا قاقرو جحلا قافر مبناك لوقي جحلا ق قافر ايل

 لالبلا ىلا راشي امك ىديالاب هيلا نوريشي مبف لالبلا اورصبا مهناك

 ميبولق ىف هلامجو هنسح نم

 1 [0] سانلاك

 الاوع انس لاليتاي. كئوصل "الك للا عفر دقو ©
 ءاطلا مضي الاوط ءوضلا انسلاو . قفأ لكب هلالا عفر دقو . ورمع وبا ىور 0 م

 (59) ركطتع. 1ج 10: اد 1ع 126 !سمأعإ.

 (60) 0, زكطتم. 1 10: -ةذاسعأ 1 126 [س0ع]إ-1), 881 نبيصحم اع, ((1)

 تيمكحتي -1(0), 88. 2, 0, 1< لاعب ك8 َلَوَعَي

 (61) 3كم زج 177 [ممذء] ككطتم. 1؟ 107 ...ىحلا خيشو ادج معن كدجف [4

 هك عون ]_-(0هدعأ. (ذص 223علطل), 071 حسو 1165 دازو ىوريو

 (62) ركطتع 1؟ 1-10 تعج 127 [سم1ع]

 (63) اكطتم 1؟ 115-10 1؟ 177 [س0أء|إ-آطرخ (ىقفر) 3 0.

 (64) 1اس دع 177 [سمنء]ر 1كطنس 15 107 قفا لكب 1. كتوضب
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 صحا حاط 2 رس #8607 6# مس 4 4 هم و 0 -

 الالي ىعجتنا حديصل كقف ائيغ نوعجتني را ا
 سل مان ص ه اص

 0000 اذ كابكللا اذإ ” نامي ىتق ريخ دنع ىخانت ه»
 06 تشلانو نكيلا نم نامي نيكحير ببم نيب نم ببت حير ءابكن [0 1)]

 1ءاتشلا ىف ءابكنلا موانت امناو تلباق

 كل لاكشلا

 ١ اعلا ا < 61ه س مي 2 4-1 4 ---

 000 الل ةاشألا اذإ ل بابلو ايركحتو ىدن
 فيرشلا نم عيضولا ناب لوقي لاجرلا تلصح صلاخلا بابللا [02]

 <-وء ةت هع م و نع هدص - ة > احا حلا رح سو ع

 00 ايشلا وذ رمالا ام اذإ ٍلقع روف 0
 ىدتبي ال ىتلا رومالا تاببشلاو ةديعب هلقع روغ لوقي دعبلا ةفاسملا [02]

 ءانعلا لاك سانلا مهات مقافتو مظع لاع اتزذاصمل

 118 ادلوم مهرغصا ناك ناو 18 ميلاع ام موقلل لمحيو 18
 1 ]را م. 5

 2 06 2 2 4 6 0 ت0 كل 9 هس

 ةرثأم ةدحاولاو ةيقابلا مراكملا رثآملا [2]

 (ق4) زركذسنتل 0-259ع 8دعوت ةسصسنط. مم. 106, 342-طوسنس 1 1 58 مفممؤع 1 54-آكطت.

 1و 12, 20, 108-نس. 81 6طقتع 11-126 1ك دع: 22351 ةهمطعاطشل 14

 1ركوكدر. طمس“ ع 81-149ه]جتطط 212, 36-289 1 127 (206ع) 1 0ال

 1من. هعول. اخكطقلا. 1155. 82-315 هدول: 323 - اخ (جدص) 111340 : اذ

 11 125ة-4'1 (بكن) 1 494 اريه اخذ (عجن) ع 925: اخ + 8181-519, آن,

 معكم (عجن) 112285: 11 ةحتط (حردص) 1 153: 1. ©. 541: 100. 111 123

 21ه6ةطن0 دغ '[هصعنو 1190 سانلا تير
 (55) "4 (بكن) 1 131-494 ظوخ 11-455 ةصنا 259- آ[عطنم. 15 151-19 1 طه ذعأ 6

 -8:ةدصاو 125 8دوؤسص 1 635-عل#. ةععمسل طعسصتفأل عاطل ه8 ؟ةرسع هلآ 151 1"ةعدتج

 لمع كأعل 181 لذلك 11 55.

 (50) 1كطتم. 15 19 فقؤ5 (لصح) 1:

 (52) لكطتمب 1 19 آمصع 1321-1420 1[؟طدخش عت 226 فعذع (فوس) 1 306: 84

 145 8دجؤص 1 3.

 (55) 1 !كطمتذعأ 1-2326 ى دن -8راؤس 10
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 دلاعح اهل دعا ال ىفاوق هنم 0 هيا تل

 ريغ نم ةاضبق اهضبقأ انا امنا هتعمس ىق ءىش ىلع 1[تذخأ هل لوقي [0 2]

 كلذ لبق ابل مرقت ىا لاثم

 1 [0] اهودحا

 2 [0] ءاصتقا اهتيصتقا [0]اضابقا ابضبقا انا [821] ابتأ ىتبا

 د ص د ةهص ل سياج ه7 ردو ض ه- 2

 الاعتفا لف قافالا نم يقف 0-0 0 لق رق 0

 ىحاون نم ةيحانلا قفالاو بئارغ ىا نفرع دق 3 عئارق ورمع وبا ىورو [02]
 ضرالا ىحاون نم ةيحان نم ىقفا لجر انيلع مرق لاقي ءامسلاو ضرالا

 اقالتخا قلتخت ىا الاعتفا لعتفت

 1 [هع ط] عقارس

2 0 0 
 - رس «# م 7 ساص ه < 2 ا م ه هع 6 _- <

 الاع ةبجوم هللا لمحعب ٠ ا ةنمومل فذقأ م هأ

 ئه

 ةيهاد ىا الاضعو حلاو رانلا بجوت ةبجوم ةفيفع ناصح [072]

. 000 

 الأم كد 6 نا انيك ىرعشب ا حدما " 5

 لاو ليف ام اذا ىرشأ ولم. ناس ربا كلا ن1
 الف ىوريو هازخا لاقي الق ةمرلا وذ لاق سانلا لاق اذا كلذب ىيري [07]

 فلالا بصنب ىزخا

 (49) معؤةك (لعفز 11137 هل 0, 2, 1, ابل 18121 ةءطدا. اهتأدتبا انا الاثم ابل شعا ال...

 (50) 1ر4 (لعف) دنع 44 18 دتنن 64: ةمهذد ف 7

 (51) آخ (لضعز علنا 42:9 14 7111 23 هللا ندا ].:* ةنمّومب

 (52) 158121 امييل الا “انزع. 11 11-585 واتس 1017.7 ىرصصب اميكل اىبا حمدامب تسلو

 (53) 1 ءانتلل1 ىانث -الدداتس 1015. 7 طع الف
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]200. 57[ 

 اذا وطعي اطع لاقي هلكأتا قرولا لوانت ءابظلا ىطاوعلا [0 تعطق] [07]

 رولا ئربعلاو رحلا ةذش نم ردسلا فوج ىف تلخد تقوجت: لوانت

 ىرمعو ىربع لاقي ىربلا ردسلا لاضلاو رابنالا ىلع

 الالك تيقل دق ىدعلا نم 0 فرذت :اصوخ ىلع
 لالكلاو ءايعالا نم اهايقأم فرذت ةقانلا ىنعي نينيعلا ةرتئاغ ءاصوخ [07]

 ةربم نم موق 1ديعلاو
 1 [0] ىدبعلا

 |0000 كرب لقعا ملو. امامذ اهل تحرط - اذإ
 م م مودعم م ءعومع رم عا تا 2 2 6 - 65

 الاحملاو املا هبنحا بي رغ 0 تقرا لق رعْشو | عم

 فالتخا دانسلاو دانس هيذ ىذلا رعشلا ىناسملاو ربسلا قرالاو تربس تقرا [0 2]
 تيبلا ىف ةيفاقلا لبق ىفذلا فرحلاو اروسكم ةيفاقلا فرحلا بارعا
 موثلك نب ورمع لوق لثم وهو ىناسملا كلذف ادوتذم هدعب امو ىناثلا

 حايرلا اهقفصت 198 رخالا تيبلا ىف لاقو 288 1ىنشت ىّتح هنود نعاطن 18

 198 ءانيرج اذا
 1 8[هدلا. ه٠. 40 انيبي ( كدصما0) 2 0[هول]. هن. 5.

 اذ لل (دسر 7115: 14 اذذ 261: نش (رمع) 71981: 14 (ربع) ئ1 378: 1
 71 204 : 8ةتو 11 94 : اكفستل 41: آم (, آل* ر الآ, 1(0) [211] بورضآب

 13501 تيوجت 1,4, 14 (ربع) نيستا 0* رودص د4. 07.

 360. 19:0هدق#. هءاد0ا. ىربع لاقي هراغص لاضلاو ردسلا ماظع ىربعلا

 ىرمعو

 (46) 15:5, 2, 835, 1(0), آن ىديعلا 0 ىدبعلا هدف. ةءطوآا. بسن ّئديعلا

 ةربم نم ىح لاقيو روبشم لحف وهو ديعلا ىلا
 (49) 0,12 تكرب اذا 211, 1. تعقو اذا 0هدد:, 1111 ىئمامز - 0 لقعا-7 ىقعا

 1(0) هريحاأ5 -- (0هدقأن. ؟ءطما. تعقو اذا ىوري و - 12131 هعطما. ("ءداتسع تعقو اذا)

 اهدقعي الو اهمامز قشي ال لوقي حبصلا هجو ينع ةعقو ىيري تعقو
 هرتفلاو ءايعاللا نم

 (48) ظدوجفص 1 606سم عطعطمسا 2[دوقفصمت 14-21 (لنسز) 18 207 : 181 حط
 در 1

 1 236 هبناجا فمثع (لعف) 11 132321 هءادوا. ...مالكلا نم لاحملاو

 - 06086. هءادو1. رعشلا ىف بيع وهو ذانسلا نم نهناسملا
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 [مكم. 57]
 مك م2 3 ومو هم ص

 الاقج ةبمآ ءاسصل م 7 ا
 نا داراو ءبع 1 ليقثلا لمحلاو لاقثالا ءابعألاو ليللا ريس جالدالا [(0 ]

 ريسملل اوضبني نا مبعنمي مونلا

 مام نبا ص ل م نرصد ه م وص و 2م سلس وَ را ماسلا سا

 لا ا ا موق سوور رام هقمأب تف اذإ اك

 ضييبالا ناكملا هقمالاو ساعنلا ةدش نم موقلا سوؤر تبرطضا اذا دارا [©01)]

 ضراللا نم ىوتسا ام ناحصحصلاو قبيماو هقما ضيبالل لاقي بارسلا نم

 دحاو ىنعمب وهو ترملاو فصفصلا عاقلا لثم

 ل سس يا

 آلا نضاون .نياخس «لارجرط .. نمسا ناون 1 اما
 نهدالوا نم ّنينوطب ىف ام نيقلأ نيلاخس نحرط عضوم مسا ناوفس [0 1]

 ملو موحل الو موحش نبل سيل تلاح ىا اصوخش نعجر الآ 1نضاو

 هلآ َنرصو ىوريو عجر اذا اضيا ؛ضيتي لاقي صوخشلا الا ٌنبنم قبي
 نبلاخس نفذق ىوريو

 1 [0] نبصا [2] نيضاو 2 [0] ضيب

 ل 2 2 1

 دا برقلا بحلم كود جوخ فلق ا برو مع

 اهبكارب حمجت حوعج بكرلاب فزقت ةديعبلا فزقلا ةالفلا ةزافملا [01)]

 ىضق لاقي رذانلا كل كلبت ىا لوغت ردصق ريغ ىلع هب بهزذتف

 ىف ىرتني ىتح اريس برقي هرذذ ارذن هيلع نأك لاقي هرذن ىىا هبحن

 ىف 5 ىذلا وه ىعمصالا لاق 2 وه ىذلا عضوملا ىلا هريس

 نقلا نك هعليل الآ للا لللا )2 كر فلا ردا

 (49) 1.4 (هقم) 711 438 الاحرلا اوقنتعاوناتلا ©دسدط. 11 432: "كل ع 41

 (43) هدم, طقفقطصعم» 164 : [لكطتعر آب, ظالآ تريك نبصاو-]1) نيضاو 12.

 1 50 طببن ملف - 11067“ 0 كا رايد تدرو امف -(00256. نعضو تح

 (44)' طه (بحن) 11 247: الكذ 1479 اخ (لوغ) 5 4535-22 (بحن) 11280:

 (حمجس) 8 18/71. 8:0. 1 9/امهدع 46-451( الايتعار 0-5 ا ا

 حت ومط - ودق ةعطم]ا. ثا ىلع موقلا ىار عمتجي ىا عومج ىوريو

 اهب اوميقي
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]250. 57[ 
 اب مهل سا ع

 ةعرفم ةمنسالا عافترا ىزعي عاغترالا كمسلاو نميلا نم 2 ريرغ ونب [(01)]

 اماخض ىا الابن ةفرشم

 اا ا اك ليس انص ناك ةربضما“
 راقف لاحملاو افص ابكاروا ىاعا ناك لوقي ةقثوم قلخلا ةعمتجم رقم [0 10[

 ةلادم ةدحاولا ربظلا

 0000007 كلا صبي ىرت ىالبملا ةيواخ لكب ندخي +
 ىدابملاو دحا اهب سيل رفق ضرا ةيواخ ىخولا نم نودعي ندخي [01]

 اهب نللح ىق الالح اهب نودبي ىتلا عضاوملا

 ه نم ه

 الاثرلا اكوداب ليولا 0 قرخ 0 . ]ل1 رهيوه ناك 9

 ءادبرلاو اهناولأ ىف كلذو ماعنلا ءادبرلاو فارطالاة[ةديعبلا ضرالا قرخلا [©]

 دحاولا ماعنلا خارفا لائرلاو ءادمرو ءادبر ةماعن لوقي دامرلا نول ىلع
 اردحنم ناك اميف نولوقي ةرصبلا لهاو عيرسلا رمملا 1ئوبلاو لأر
 ءابلا حبفب اًيوَُه ضرالا هجو ىلع ناك امو ءابلا مضي ايوه هريغو ٌولؤللاك

 1 [0 1)] ىوبملا

 م ان < ةض ه- ها < < تس م اني ع و

 الإ ا اذأ ىريجهتو ىروكب 2 0 هببذم 0

 الا هكانملا رطن وبا لاق ابينزي بذت ةبيذم ىراعتبا اهب رضا ىوريو [02]
 نم لاق ىبظلا نم روفعيلاو عرس اذا [(0 بزنبذ] تبذ لاقي ةعيرسلا

 الاق روفعيلا اذا ىبارقاو ىوريو حلا نم 0 ىف لخد اذا ةلكاقلا

 [2 :ىلاحترا ىوريو] ةرجابلا ريس ريجبتلاو مني مل ناو 1ليقي

 0[1] لثقي الاق روفعيلا اذا ىوريو
 [1] ليقي الو روفعيلا دارا اذا هبرقاو ىوريو

 2 [هذأ 0] انايح ىا ةنواو [172] هراسحا

 (36) ]4 (كمسز >1 339 14 711 145 ريزعخة5ؤذ5د 1 300: 0 (1) ريرغ- 704

 111140 1رزيزع-0 (1), ةن*, 831, آب, هدم. [نص دهنعتس] نم بئاكر
 (30) 282131 ةربصم

 (38) 60 هب

 (39) 5 الابزلا-]1.* ترحلاب ىيرلا ىوه--آ. ترحلاب هبرلا--1(0) تركاب

 (0هددا. دىبرلا

 (40) اظل (ببذز) 1 3705 141 250 آلا ©هاتط. 1 51-(00دكان. ىلاحترا اهب : ةءانوأ.

 ىروكب ىوريو
0 



0 57[ 

 ل ام مان دس < بأ اص -ٍ 22

 0 ىف" شقوت ا كيلعو أبصلا 220 0 7
 ه-

 ريلا مزلا ىا امه كرحت ىا كود هنع فرشر] ل ايضلا نع دعف 0 ه1

 ري 6 2 نب ب وص م

 ةهامح

 لا

 و هي دو

 اناخش ا ةليزعلا اهب تورق ”*ه

 الاجس هيرب عيبج, تلا 0س يا اعد ا
 ماكحالا لقعلا ةرملاو هبجو تبجوو 2هلاجم ميلا 1تلجا لوقي [02]

 01[1] تمحا 2 هلاحم

 امهيا نيب لداع لاقي هيلا ىدصق ىف كشلا تعطق لوقي كشلا لادعلا [02]

 هلعفأ

 لاح الإ 2 0 150 ؟ةادع
 ةميزعلا انبه ةميرصلاو ةميرصلا اهب تقس ىا تورق هلوقو لبالاب ىا اهب [02]

 لايدلاو ءىش لك نم قيقدلا تخشلاو اقاقد ال ىا اتاخش ال رمالا ىلع

 مظعم نم ةعطقنم ةلمر ةميرصلا ورمع وبا لاق نلمحي مل ىتاوللا

 لدمرلا

 (32) اخ (ىرىلز هع 111 "خدع 335 : [طمااط هه ط1 0ةننط. (شقو) رز اطانغ "خل الايقخا]

 114 (شقو) 7111 267 (هه 181 ©ةددط. زر طاتغ الايتحازرالتلا ©ةهتتط. (شقو) 0

 الابتخا, كيدلو ابصلا كنع عدف--], ىعف-1821, دعف آخ ع 111 عود

 ني 0 كيلعَو اًبصلا ِنَع دعف

 (355) 0021401 1 211 0101) *١1 تلجلا اتمكن ١ 0+ را تنيكرك
 قيض ضورا_-1:*, 1(0) فيض, آ* هترص -(00256. ةءادهأ. مورا ىوريؤ...

 هعمجاو هيأر مكحا ىنعي هيف ترظن ىأرلا تلجا...مبلا فيط
 (34) 0 نيرماعلا-(', (0*, آر الاذعلا آخ (لدعز 111401 14 21111 ككُةق 1

 4-69 (فعن) هن 2951: 14 71 959 آخ (شقو) +111 967 ضرب -00هق#:
 5هءا01. ضرا ةلقعم لبجلا نم لفش ام فعنلا

 (35) 8231 تيرق 72 تورف, اتاجس ال0054. ههطوا. تورق ىيري تعبتت تورق
 ةميرصلا لبالاب
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]206. 57[ 
5 

 1 ل لا تسل م 2| م تدم

 00 هدتمحاو هللا ا نيلقثلا ا هيمو مم

 الاف 20د نم لعر كو افقلا فلخ لاذقلاو قنعلا ةحفص ةفلاسلا (02]

 فوست ال هللاو لاق هب رفظ املف ايبارعا ناكو مدب بلطي لجر ناك

 كلتقا ىا كتأرما لازق مشت ىا اًدبا مويلا رعب ابلازق

 سس د دع وص لب ب وةهدح 3 «8ن م

 (00007 لرغلا مآ الو انيعو ارظن اهلثم دأ ملو“
 هنا مح حا هر

 00000 ول دقسلا تريو هلم كري ال ىذلا مقسلا ىف“
 ولف مقسلا هرب ىه لوقي ليلقلا ءىشلا خضرلاو الاون تلذب ول ىوريو [0]

 لينت ال ابتكل اليلق اًئيش تلون

 مه مع د وه د ةمص سي ءةدح

 ا 0 الملا لع انه نفق كايا كانغ
 #1 نينغ نبنال جاوزالا تاوذ ءاسنلا تايناغلاو الابتخاو ايمر ىوريو [0 2

 رصن وبا لاق 1ةنيزلا نع نبنس>ب نينغ ىتاوللا ىناوغلا ليقو مهريغ نع

 ىذلا دئاصلا لثم 2تالفغلا ىلع الايتخاو ايمر اننلتقي اننلتق ىا نم نغرف

 هكرديل ىيصلا ىلع لاتخي

 1 [1) 0| ةينزلا 2 [0 1)] تاالقعلا

 (35) وقدر. طمس“ 111 34 1ةسقعن 1 232 ادخ -1عةسصنل 1 | 17

 108 1. ادك“كط 350, 851: طمع 108: 1طن همع 102 : ل1510. ((وتتنم) 1 53

 210 0 م51. 1715: 1, آن*, 1(0) [هلل] !اديجآخ .(لقث) *ننذ 98 بجو

 77. 0. 11 22/ اديج نيلقثلا لضفا(', 0 5 لك طقم, 10.

 7 0055-5119 ةنم] ابن اهامهس ةردو ىا ةموتو ىوريو

 (39) لكقسصتل 461 هطعرنع ةطعقع ؟ةرهعف ةهينع كقعل زص طع هرنلم» 38, 2!

 ا دلقماط 197-(0هد5أ. هلثمز ةءاوآ. رظني نيد ىا ارظن

 (81) 60 اهتم, ب, 2134 امم (0*, 0, 2 تالقعلا آب, 2831, 0 (1), ة:* الابتخاو

 1301, (0هدتعأا. تاالفغلا ىلع هدو. الابتحا -(هدعا. ةءطما. هنم غرد لاقيو

 لفاوغ ْنهو اننلتقي ىا لفاوغ ٌنبناك ىا تالفغلا ىلع هلتقو هلتق اذا
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]250. 57[ 
 20 0 657 مر ربع 2 و -

 لا لقو 5 ادا قرقرن مر 82 1 دا ناك مه

 م ل هاما

 1كرحتو جاجرلا ىف حم قرقرت عطقلا كد.سملا باضرو قيرلا عطق باضرلا [01]

 لوح هيلع ىتا ىا لاحا دقو

 1 [0] قرغتو

 90 0 ا - - 0 2

 داش 5ك اح ىلع. هتفس ةيراس ا جيس

 ىرست ةباحس ةيراسو *جزميو طلخي 1جشي ةيراس ءامب مركلا ام 1 جشي [مط]

 ىلع ىا ةنامص :ىلع افصر كلذ تقس لوقي ةنامص ىلع رطمتف اليا

 فضصر نق ابناك ةراتحلا كفصرلاو ءاملا اننم لاسم ةهجط ةيلص ةزاجح

 ” ا يح ” ا

 7 هام او ع وح

 لتعم تتيم ركيسمر دولا تايحلا دواسالار افرعش يح هردا مضل

 ىوريو دحاو ىنعمب لدسنملاو ةردسنملاو 1اردسنم ىوريو السرتسم

 ريثكلا لافجلاو الافج ةالايم

 1[1)|ريرتسم ])1[152  ريرتسملاو 5[] الالص [0] الايم

 (25) 1) قرقري هده. ةءادو]. ءانا ىلا ءانا نم ةيفصتلا ةقرقرلا لوح هيلا ىتا لاحا

 (936) 5ةوقك ذنت 417 ةيواغ ءامب لعي, افصو 811 هنامص 0, آن حيسي-10, 1

 جشي--0 ةيقاس-]1ب الاع فافضر-0, آ,, 1 ةنامص 0 (1) هتفس

 (27) آل (ركبس) 71 6 : لش 111 254 : 21115 264: اش (لفج) دتتت 1 0

 134 11 259 الاغفج اعمر مرحساو-آ] هدد. (لفجز 11 165: (ركبس)

 1 328 دوساو -]:* نينثملا ىلع -اآمسع (5.7. لافجز 434 فخطع ددعمستسع

 علكعد د غطع عاموو 66 لدتعم ةزتزت1165 هدجآإت انو 616 770105 رستم 3120 ليستمر

 مدع رمطتعا اهقار طم كما, 1[ 85
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00 57[ 

 الكل 1 صئاوجتلا نيب ىوج 1 وكت علال هيشع ١"

 ةحرق فوجلا ىف داسف ىوجلا ئعمصالا لاق تلواح ةيشع ورمع وبا ىور [02]

 ردصلا عولض حئاوجلاو هنطاب

 ة د دا ست ايي اهبل سب كبي
 الإ 01| ليثو هلم ادبف باحسلا قتف باصأ سمشلا,نوق ىنعي قتفآ[02]

 ىوريو ةملظلا قتف هنال اقتف حبصلا ىمس هنمو باحسلا نيب نم علط

 الاز مث

 اك 8ق] كيذك ام اديف باحسلا 1قتف ىا ةطاصخ سمشلا نوق باضا [0:2]

 لوخدلا لالغنالاو لخد لغناو ةعرسلا ىف كلوقك الك ءوضلا نيبم سيل
 باحسلا ىف لخد لوقي

 + [0] ةرجد

 الداخ هتينث 0 نم ىرت نعل 2 ا 2 مرع

 ىا الالخ نانسالا ىنعي ضيبا حضاو اهرغث ىا بذعلا درابلا بنشالا [010]
 بدارتمب سيل اجيلفت

 (31) آب, 1(0), آن* نوكيل
 (393) 8400830 1511 ةسأناأ 1 2 قتفا, اهترغ ضايب--ى4ذعوذو ( قتف) 11121: 5 ععذع

 رص اسمع دل ةلمطتووم (( ندم 1335) م. 159 : آخ (لفج) ءنتنت 121: آخ (ىقتف)

 عن 171 كلف 11 42 نهدف, الات 1 126 [هل1] 0 ىتفا-(, 1, آم آن*, 001)

 2101, 0* الاز نيح--75ع36ع سمشلا ٌنأك

 (93) 14 (ال) م 357 14 ع 449 فمذم (صخ) 1 3-1538, ةب5, 0 (1), 3[ 17
 176 [ممأ] هبناج لغناو -1<ةسنا 0-461 (1), آب اغل 2 الف هدد. ةءطمل.

 (©)دند ط. ها اك طمخا» 1, هن. 3) رعاشلا لوق لثم وهو ل كلوقك الك

 0000 0 تتفق انما بحاح اذهب ةياطس قرر يقلك ان درت دج
 (24) 0 ىقارت ال, 0هصق6. ىف ارت هدو, 881, 0 (1), #1 هتتبن نيب - 1

 نيب نم--(, آد هتينث -1) هةيبن 0056. هءا0]. دربلا لاقيو ديدحتلا بنشلا

 ىعمصالا لوق اذه نانسالا ىف ةبوذعلاو
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]<60. 57[ 

 كاز أابصق 6 | ىف لعارم مالكلا تاميحخر اا“

 نوطبلا تاصيمخ> تانطبم نملكت اذا نبتاوصا نعفري ال مالكلا تاميخر [02]
 ىنعي لاوطلا ماظعلا بصقلا ةروسالاو ليخالخلا ىربلاو ةروصخلا رماوض
 ظالغ لادخ عرذالاو قوسالا

 1 [0] روصخلا نم

 دسح جب 53

 ةامحم نإ 2 0 مشل ا

 الادتعاو كل اخ 0 انسحو 0 00 ةماخف نعمج |

 مركلا قتعلاو مخضلا مخفلاو امظع ىا ةماخفو ةحالم نعمج ىوريو [02]

 الالز ابهذ اهراعا 0 تاهو ..نرهدولج ناك 19

 تايلطم تاهومملاو ايهذ تاهومم دارا تاهومم 1نيونتب بهذلا بصن [012]

 نايقعلا وهو صلاخلا ىقنلا بهذلا نم ىفاصلا لالزلاو

 1 [0] نيوسب [1)] نيونتب

 و هدح < ه م ةص م مّ

 الاتتقا لتتقاف .بلقلا داوس تكش ىهو نئلعلتلا ند
 لاق بلقلا ىف نوكت دوسالا مدلا نم ةبحلاو بلقلا داوس تنعط تكش [02]

 ىهو بلقلا طسو ىف ةدماج دوسا مدلا نم ةبح بلقلا داوس ئعمصالا

 !هلالخو هتروماتو بلقلا ةبح

 1 [0] الالح [ط] الالخ

 (17) طخ (لدخ) ع1 14 "خم 1 14-301 (لتبز 111 44, 45: مه. 'قهل1 يطق“

 15 عادا. 11 22:4, 201. 522: ةعذع (لدخ) 1 144 (ةصمد.) : ظا 1ةتقأ 52" تالتبم

 ل14 (نطب) 71 198 : '1'خ دع 14115131 154"-1:1 (ةدط. (نطب) 11 57

 هلا نخ -!'ةطوط 324( هلاذج -(',1) لماوح -!151ه1:1854“ سعرا بصقلا...

 اناس ىوسا ليشزلكلا نلكدا ىآ ناسلا لادكلاو يدوس كك
.27 191 

 (18) 00, 1) ىنع 881,14 1(0), 1* قتع (' نسحو -811 ةحالم نعمج (-.

 كلذ َنيِب : ةءطد01. ةرابجلا ةماخقلا
 (19) اكطتم. 1[ 06-292 8دعو. (نطس 111 48-230 (للز) عاتت 331: 8ث 03 9

 لالز بهذ -- خوة5 1

 (30) 831, 27 تككش-0 (1), آ., آن*, 0 تكاش

2. 4228 ١ 21 



6 57 

 هم | دب هه ل ل سيح مربامه َسش هم رب مس 26 2

 ال»للخلا عرداف مك هتلع حامد ا لثم ناعظالا ىف ىفو |

 عضوم "حار شدولا رقب اهملاو حامر اوم لثم 1ةوسن ناعظالا ىف لوقي [(0 10

 : 5 فورعم
 0[1] مسق

 سس ص ع - ه نت ص - 2 06

 الابحلا تعرفت انهدلا نم 00 "ا 10 فوجعت ا”

 [ةرجش] ضوبر هيف سنتكتل رحلا نم ىطرالا ابملا هذه فوجت لوقي [0]

 اكل لرل] لاك لابكلاو كلغ تعرفت ةيبطع

 "0 لالا 5ك 27 لإ كارا نيناح كالراا#

 ىوشلاو نهاوش هبشت الف ىوش الا رقبلا كئلوأ نبّتاك ةوسنلا كالوأ لوقي [©0 1]
 قاقد لائضو نالجرلاو ناديلا

 0 © ا 6ع 35 3 20 206

 ْناو ىوريو] نبل نورق ال مجو مج 1 بحاوص ْناو ىوريو [0]

 اننا ]| لثم نكللا ىف ةضئاغ نيماظع ىا مج جادحالا بحاوص

 [( فادرا ربك عم بيقارعلا ماظعو بكرلا ماظعو فاتنكالا ماظعو

 * [0] حارجلا

 0000 ]ا دل نيصنا اصخش نيار ءابظلا قانعاو ':
 سلا ةككنش فلاودلاو ناتعإلا هل نصف "لايخ وأ اصخش نيآر ىيري [(0]

 1 مس

 (12) ةوؤغ 11 519 هيلع -(هدددأ. ةءادوا. ايف لخد سنك ىه لالظلا
 (13) آه (ضبر) 12 10 : 14 + 14-30 (فوج) ع 330 18 191-164 هانا.

 (ضبر) 15294 الابخلا ةعبرم 1. 810. 1
 (14) 10, 211 كالا 811 ىوسدتت, 1ن*, 1(0) بحاضل

 (15) 0, 1 ناعظالا بحاوص --(0051. رادخالا بحاوص : ةءادوأ. بحاوص ىوريو

 ناعظالا--1731 جادحالا بحاوص

 1) هرصئاه -0هدقأ. ةءادم1. نسحا كلذو ٌنيقانعا نددمف اصخش نيأر ءابظلا

 نكي ام
 4ظذؤ9



]260. 57[ 

 الابق م م و مهبقأ را ىضوح ا هلازغلا فراق 5

 ىحضلا عافترا ةلازغلاو ةلازغلا ةعاس ىف ىضوح سأر تفرشاف ديري [01]
 مامز لابقلاو اًئيش ىرظن ىنغا ال ىا الابق ىنغا امو مهرظتنا ميبقارا
 لعنلا

 سَ 2 عا عا ةهاصا حس ا 1-2 هدمدو مودع »0

 هلاك ناار هبش ا 0 راب نينيعلا لهشأ ىناك م

 هلاحتساف اًئيش ىار هنا هل ليخ هبش عفترملا ناكملا ىهو فرش ءايلع [0]

 هيلا رظن

 لا هس و هدح م ا رجس - را رب ع 0

 الامشلا كاملا هع اخاتف اولعج لقو رمهتما
 ىدلا لباقملاو كولا نم لابج هعرجاو ءانهىدلاب عضومو لبجح جاتفلا [0 0]

 اولدع دقو ميتيأر ىوريو هلباقي

 مد ىو ص مب ل د و صد ه رم ةدح -

 الامزلا .اوفستعاو 'زهملا الفم ” نيم ص مس 7

 م
 من ركن 5 2 < م ما ها لإ حا ج2 همدمممومم ََضنَ <

 كام مهب ىوخلا كا ىوزح نيد مخع للا ناكل |

 الايس عفري هناك نئاعظلا هذه عفري لالا نا لوقي داو نطب ئوخلا [02]

 تاتسالاف ُضيِنا لاوط كوش هل رجش لاشلاو ىدكلا ةئازر يدرك نك
 نانا لود هاش

 (') طش (لزغ) عع ةز الله تت 44 طا 0دسسط. 11 2225 1. 8510. ةع 21 ىوزح

 لمصع 22506ءاج1 299: آب آ* ىضوح كرا “[ناعط. 11 -71-66)» هرحآ[5

 دن. ( ةهصل 8: طاتق عاتعو ةطغ عام5و هآ

 (8) 0 زان 8هز1 999 ةيش 0هدما., 0, 0 (1), آس, آن*, الخ (لبش) نتن 396: 4
 »جرنان 403 : ظءاععت ب 1. 510.199 الاحتساف

 (9) ظوادت 299 هلامش الةوؤغ 13 0

 (10) اخ (دوق) 1؟ 5:5: اخ 11 422-- ظواحست 299-ل]:, 0 (1) هطك آب* ةئدطفوموع 0

 ةهصل 11[ 4 معمدعب كنعل طخ 711 241, له زج 58 (معملتسع نررمز) هسا ال ةوشخ

 617-11 (ةل] 5.. زلجع), طتغ ماطتعط 15 دمذ 1صعات0 ع0 زد ةطع 20135 ه2 طع

 ]داع ؤمر هععدتف 0 طعامدع 66 ةطتق ماهعع :
 م هَ نك < 6 م اء وص - < هد

 لالخْلاو رصاوألا َنِيداَو موي فصن زلاَجعلا ىَلَع َنَْمّقَو

 (11) الفخ (ىوذ) ع 5 رك نالاح]. 810. 1ع 21 تعومعاف 113 3 ئوخلا

 -0, 2, 1, 811 ىوخلا- 5008 (5.». ىوخ) هتيارو.
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]250. 57[ 

 ”00 اع دق ىحلا نظا .ضيرم لجر ىتناك تبف٠

 الاتفنا كتيط 1 مهب تدلرا ىونذ ١ ,وهربب أوثانو <

 ءاوسل ىا كتيط ءاوسل اوون ثيح ةينلا ىونلاو نومكحي نومربي اوتاب [07]
 هتدرا ىذلا كبجو

 الالذما ىلصافم ىف بقعيو كيف عدصب ا 0

 ابقع 2هفرحني بقعيو ىداؤف ىف حدقي ىوريو ءوسب ىداؤف ىف +عدصي [01]

 انارفلا نسبلاو ةتردحت ىا تلذما لاقي ءاحرتساو ةرمف لالذمالاو

 0[1] كشي 2 [0] هفوجب [2] ىف رحن 3 [0] ترّذعت

 ةمصم

 ةااولاو دايز 1 أووطق دقو : رق ا داوسلاب 0 5

 هدا ىنعي نرق ةرذف تغرف اهراوكا ابيلع اولعجيل لبالا اوكرح اوغرا [0 2]

 : اهلوأ اهنرقو
 1 [01] ردق

 دو ع ودع - 5 هد ري ةماعلا 7 هم د 5

 الاب ٠ املا .ى ىوان را 0 مهيلع 0 نم ا تدككف :

 ىوانلاو مبيلع ٍنرَح نم ىوريو مبيلع دجو نم تومآ تدكف ىوريو [02]
 هتين نم ىوتنا ىذلا

 (3) © كتبط
 (4) 28231 الالزما--1.* ىتلصافم--1211 هءاو1. ءىشلا دعب ءىشل باقعالا

 (5) 0, 2 نرقردق 1, 1(0), آ.* ةيحتلا اوعطق 2821 ريحتلا 2831 ةوطما.

 علط رد

 (6) 0هدقأ, 18231, آب © (1), #1 نزح نم, الاب 0هددأ., 831, >١ نم توما

 آب, 0 (1), آب* ىداح را 0, 2 الانس3] 'ةعاعمست ةزسم“ 358 الاب ناعظالا ىداحر

 نزح نم --2101 ةءادو1. مهب ىوتنا ىذلا مبسيتر ىوانلا-]21 ؛خداعود») هلوقف

 [كطا. 88 >نذ 2] ريهز لوق نم هذخا عقوملا ةبيجع الاب

 18 ىلابت ال ىفوا ْما نكلو . ىفواممأ نعظم تيلاب ىقل 18
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]2508. 55, 56, 57[ 
 - ه نا ص < هام مداد ةدص سوم هدص مب هرم

 كلامش 0 نا ا اباك لقارنلا و وص م ىلعجأ كل الا

 ليوطلا 01

2 2 
 - ماناص 2و5 عمد ندوه مس 2 هكا 34 6ع

 الا نعالاو نا اياسلا ا ا ا
 ضيبلا رثلاو اولكترا اذا هنودصقب ىذلا هجولا ىوذدلاو تعنت تطفي مط

 لجنا حرجو ءالجن ةنعط لاقيو نيعلا ةعساولا ءالجنلاو ضيبالا رغالاو

 عسّتم

 م و سا نجح هك

 الذحل اضف هحلصوا ىف لعاوج "يال سس ا
 ةقلح لكَو 1ةروسألا ىربلاو ةبيطلا ةحتارلا ضركلاو ككدادنا نى عارعا مط

 بصق ىربلا ضايب ىف لعءاوج لوقي ضايبلا حاضوالاو *برعلا ىنع
 قوسالا ظلغب ٌنِبفصي مخضلا لدخلاف حم هيف ليوط رظع لك بصقلاو

 ىكذلا ليمج ناك اذا ضرعلا بيطلا هثا لاقيو ىءاوسلاو

 1[1)] ليخالخلا 215 [0] ةزيزعلا

- 

 س2 امو م - و هدح

 دلفك ةرروم اذلكفا فللا برس 1(ناير هينا سا 7
 لقث نم اهتيشم ىف فطقت ىطخلا فاطق هنطابد نم فذفلا ةمحل 1ةلبرلا [0 ]

 [0 5 لافكالا لاقي ةلْفك 5 زوما ةزدتكملا ىئذدفلا فللاو اهفادرا

 1 [0, 12| ةلبزلا 2 عماس ءاناطتسع هددت

 رفاولا هال

 ه- م م 7 ا عا

 الاببحا نودبرب مهناك نا كتقريج ف ا ة حارأ ١

 (61) (0, 1 رشنلا _ خمهمق»» 1023ت1 ةساطتن. 000 زن 0

 (ه7)
 (2) 1 هلاصوال*“ 0 الذج

 در 00 0 ( دار ك0 0: رولا ةفيليككاب :ز 2. ةغلم كفكلا

(50) 
 (1) طا ؛ةداعدالا 11-355 دات ح6 ىسوم ىبا نب ةدرب ىبا نب لالب حدمي.

 ]) 2005 ىرعشالا ىسوم ىبا... هل طا الظطمتقعأ رم. 225 ةنساطع» هم

 ...ةرصبلاب اًيلاو ناكو
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 م دءودص سدد هد ندع بح ةهدعوّ ومدوسع تارب بصر

1 | 2 
 كلاوفلا ا رورسلا دا سمشلا هب تقرأ لالا اذا قورونل - نهارب عمم

 1تريجأ سمشلا نأ لوقي سمشلا هب تلفرا زوافملا ىف ىريس ىزيوفت [01]
 عفترملا ناكملا ةروزحلاو لالا وه بارسلا

 10 ترا

 ءّد ع حرا سا ل2 4 هداءعوص هدم و-و هد <

 كماوسلا ناعرلا واع سمقت 0 تاَذْس 1ث ليخلا ربض تهبشو 0

 ةعفترملا كماوسلاو لابجلا سوؤر ناعرلاو صوغلا سمقتلاو بثولا ربضلا [02]
 ىهو ليخلا بتوب ىرخا اهروبظو ةرم بارسلا ىف ناعرلا صوغ هبش
 ةنكعم

 ءّةام نق فسحا س7" ع- و ه ءّس مم < د دس ص ربمهمع هام

 كباوتلا فاضقلا ناعذح 5 تقرغو فاعشلا 0 قنخ - لقو 1

 ةفضق ةدحاولا تاظالغ ضرالا نم عطق فاضقلاو لابجلا سوؤر فاعشلا [0 ط]

 ةعفترملا كباونلا 1اهراغص ناعذجلاو

1 0 

 (55) لطخ (روغ) 57 2 13 كتاوعلا, ىريوغت : "4 111 8 كتاوعلا, ىريوغت -فذعذو

 (كين) 11 273 كباونلا, تلفرا, نهاوط ]ب مسطد»:., لقي ال1 تلقراحالر

 8 كرف[ 2837 ىريوغت, كتاوعلا 1. 026. 341 تلقرا-0 (1), ]آ. نيب
 تاروذحلا 0 (1) تلفرا_811 ةءطمآ. ةريدتسملا كلاوغلا-1. :0ه8. هاور

 خلا تافرا ىه اما ىعمصالا لاقو تلقرا ورمع وبا فس“ ةءانما.

 طاسوا ىلا لآلا غلب لوقي....لالاب رزالا تملقرا سمشلا هب تلقرا

 تاروزحلا رزا تلقرا لالا اذا لوقي ىعمصالا ناك ةكلفلا لثم تاروزحلا

 ال ولو لالاب ىا هب تاروزحلا رزا سمشلا تلقرا لالا دارا تطغ ىا
 وزنلاك بارطضالا لاقرالاو برطضت تاروزحلا تناك ام لآلا [ةذ٠, طانغ

 عه تلفرا 20> تلملقرا]

 انك] الل لخ سيعتا, 05, 881, 001) سمقت--0 سماقت 1121 5ءا>01. سمقتلا

 [صوغلا] صوغتلا خد. ةءدو1. صوغت نسمَعت

 (60) 72 كتاونلا - 1.3 (كبين) 3 388: 84 11156 191 ةدتط. 11 146 كباونلا باضبلا,

 تقرغ 1.4 (كترب) 11 281: 14 711 109 كتاربلا 14 (فضق) >1 192:4
 01 4-1-3223 (عذج) ذ» 395: 124 + 298 فافشلا-14 (قنخ) 83 340

 00 كتاونلا, تقرع, فافشلا, تقتكخ-1:, 1(0), فافشلا, . قافغلا- 821, ة*,

 فافقلا 4321. كباونلا فاضقلا كس طا. ىطغي نا لالا غلبي داك ىا

 بارسلا ىراوج...اهغلبي ناك اذا نيعبرالا نالف ىنخ لاقد لابجلا سوؤر
 تسيلو ةعفترم ضرالا نم ةعطق ىهو ةفضق عمج فاضقلا راغص ناعذج

 كناربلا ىوريو ةراجح الو نيطب -2821 ةءطمآ. هنم ىرج ام هيراوجو...

 ةراجح تاذ نيط نم ىباور فافقلا رافص ناعذج
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 مكه. 55]
 مم ين ادح دو ءممرحص م ث ب دواصم

 كنار :لا ا 5 نم ها 0 ىنح ل ند ا 5

 ةبلص ةراجح ورملاو لبالا ىنعي ًّقد نعفد نخضتراو ىداحلا ىذعي ىعس [0 ط]

 تكرتف تدسف ىق ىتلا كئارتلاو ضيبلا ضيقلاو روشق وا عطق فيراذخو

 هاد وم م هَ روية ل عساس ءهّش اه +

 كراوقلا ءاسنلا راصبأ لاثماب .هنيمر ,لجص رشن نع للا 1
 1تضغبت ىتلا ةأرملا ىه كراغلاو فشكنا ىّلجت ضرالا نم عفترا ام زشنلا [02]

 كراف لجر اضيأ لاقي هنود ءىش لك ىلا ترظنو هنع اهفرط تنثو اهجوز
1 

 كياودلا لاحملا سرح الفلا زوجي هناك ما تهبشا اهات دا |
 اهدحاو لاككلاو 0 الغلا زوجو 3 تبريشا تعنملا كاذا ديري [0 ط]

 2 9 ا

 كا 00 تنيعتاام اذإ وبنت الق 007

 صخشلا حيبشلاو ادبش تأر تنيعت اهرظن عفرت وبنت رظنت ىلجت [02]

 سس ىدووهدم م دن د 1 0 ا م سدس ىن مد 2م اءودمص 2

 كحارس اياد ا تا ىرسلا اهيذح ىريب دق ىراهملا كتتا نال

 كحالتملاو ةفرشملا ىباوحلاو ربظلا راقف 1ىأدلاو اهريس ابمحل بهذا لوقي [0]
 1 [ 0 ط] تّدَحلا لعادخلا

 (53) منرجنرككط) 9 كتف
 (54) طمصع 2355-فعا. ع 157 هتيمر, رشن اخذ (كرف) »11 362 "خف 1 160

0 510.19 .1 

 (55) "ل4 (كمد) 11 400-132, 1)] سرح -''ةخ, 801 سرح 205غ زد لم هزم آب خس.

 ةءادوا. توص ابل عمسي ال رملا ًةعيرس تناك اذا سورخ ةركب لاقي
 (56) 821, 0 (1), له آب, طقاقطصع» 168 ابل قانعا حلا اهب اذ (نيع) 1 6

 ىلخت 4 1> 292 ىلخت, وبني --ةخسط». كبانسلاك 1ع 0

 را انزل ةقدع انآ يرد انأو دضعلا كل[
 (520) "ل4 (كحل) 1 14 اهيدخ, نعابن-(ل, ) ايو كا ظالآ, آن*, آد اهب ذج

 ك5 ىردكمرك 2+ ربا ( دع 0 نإ 41 ساب تكد 00
 هسا, 201 ىباوح خس. ةء01. ىهو ةلخدم نع ىباوح نع هلوق

 تناك نع ال ولو ضرعلاب تفرشاو تخفتنا ىق ىتلا بنجلا عولض
 باح ركذلاو علضلا ىهو ةيباح اهدحاو بصن عضوم ىف ىباوحلا
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]256. 55[ 
 ل ةهمح ل هّ ص موس

 000007 |ينرالغ ةبلوحب“ اهتاوهص نع فيصلا دعب ةرسثلا ىرج
 ةقيقعلا ىهو ةدالولا رعش ديري ةيلوحو ءاهروبظ اهتاوبصو 1نمسلا لوأ ءسنلا [02]

 اهيف كرتعي ىتلا عضاوملا ىهو ابكراعم ىف اهتقيقع اهنع تطقس لوقي
 اهنكرت اهنرداغ

 0[1] سمشلا [12] نمسلا 0[5] اهدوبص

 ماد ومع < اس ص 2 - 6 بم تاس ل

 كنارب ذل بايثلا رايناب 0 0 0 جابيد نع قرزمت 6٠

 جابيدلاك نول نع ىا نول جابيد نع ةقيقعلا ىهو ةيلوحلا ىنعي قزمت [02]

 [2 بوث وهو] ناكرب كناربلا دحاو 1طولخم جدرس
 1 طر م

 مرد ناصح < ةهم”و رب ىهمص

 كئارعلا ©0011 ىطخلا فاتخ نب كتجعسع 0 لاق اذإ نأ

 كتارعلا تاقصال تاءفنلطمو ريسلا نم برض * يسعلاو ةادحلا [رجن] ايأ [0 0]

 ةمنسالا

 10 جيجل علا

 ا هر ا

 عيرسلا كشاوملاو ىداحلا ىنعي ليوطلا ىمظيشلا [01]

 الإ 11 سنلا 0 1 وغتلا 1, آب آن, 0 (1) وسلا ىلج 60 ئرككت ئرخ

 18131 ٌوسنلا-1321 هءاد٠0. ىهو اهرعش ىنعي ةيلوحلا رمثلا ودب [ءسنلا] ٌوسنلا

 ىتاوللا نكامالا كراعملا نفلخ نرداغ ةنس ابيلع ىتا ىتلا ةقيقعلا

 ميدقلا رعشلا نحرطف نمس لقبلا نملكأ ثيح نبنا ىنعملاو ابيذ كرتعي
 ديدح را رعش تيبنو

 (50) © كتاربلا هز كتاربلا- -8101 هءادو٠. هناك نول نع ةيلوحلا هذه قر لوقي

 طولخملا وهو نانول جيرسلاو جابيدلا

 (51) آى (ايا) + 390 [ده ه6 ه50] ارذلا لثمب . هنيقتا ايايا مبيداح-14 (ايا)

 ع 439 تائفنلطم ارّقلا ليمب هنيقتا ايايا مبيدا»-1آ.خ (كرع) د1 355-

 آر4 (ايأر :ءذز1 65 ارّغلا لثمب . هنيقتا ايايا انيداح-4'1 (كرع) 11161 تسجع

 -8231, آن, 2, 1(0) تجسع-0 تجعمخصساد#. 8001. اذا لجرلا ًافنلطا
 ةكيرع عمج كتارعلا ضرالاب قصل- -نل. 011

 (052) اكةسصنا 481, 6531 4 (كشو) 711 1929-فسان“. ةء201. لجعتسملا كشاوملا

 كشولا نم لعافم وهو
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 د مح وم

 كلاودلا تاالفالاب 00 موجعت اهدوقت او ب ا حييباصم 5

 تسشيلا لوقي  حابصم اةقات لاقيو اهكرابم' ىف حبصت ليالا ىدعي' تباصم [8 طز

 اذا مجنلا لقا لاقي تابتاغلا تالقالاو 1نلفا ىه امناو اهدوقت موجنب

 بيغملل تنو وأ تباغ اذا 2تكلد :لاقي كلاودلاو باغ

 1 [2] لبا [0] لبالا 2 [0] تكلذا [0] تكلدا

 َدأاص ه- -وه ع هص 25 3 ماع ص ها

 كاسل رهس م را دب 0 ويضفوتسلا دارك ناك 0

 رصاوخلا بارقالاو شحولا رمح ةيردخا اودرط اوضفوتسا داح عمج ةادحلا [0 2]

 لوقي رفاوحلا فارطا كبانسلاو ضايب ابحوشك ىف ةحّشوم حوشكلا ىهو

 رفاوحلا رمس ىه

 سس ندح ع 0 هد مس هو تع هدد ده

 ءوادملا ا ىمهبلأ 2- مرر ناك يح ىدنلا نفّين

 تبن ىمييلاو ءالتمالا 'فانلاو 1افانتتسا هنلكأ لوقي تبنلا ىتعب ئدنلا [© 81

 ىذلا عضوم ىمببلا حشرتسمو 2افسلا ةيواذ هكوش ىمسيو كوشلا هل

 بيطلا ابيلع قحسي ةرجح وهو كودم عمج كوادملاو ةرثكيو هيف لوطي

 اهتبالصو اهتسالمل كوادملاب رمحلا روبظ هبش

 1 [0] افايتشا [0] اقافتسا 5 [0] ىمببلا [2] ءاعمصلا بتاود

 3 [0] ركبي

 (46) 1طرخ (كلو) عتت 311: خخ 51 1351: !دطوسأ 1'ه1251> 711 151 اهدوقي

 (42) 1. فارقالا7- 1 مساهل هستغو.

 (48) هعقح (حشر) 1 222 اهنوتم ناك اهابشا لقي كلر طل [نودم نك 0

 ىرقلا نفكئن, اهنوتم--(0, آط*, 1: [ذض طقه14.] نقتن 1. 81:0. 11 1[ةفساط».

 ههاطمآ. بشي نا رظتنيو ا ثيح حفرتسمب لكالا *نفناتسا ىا

 ىميهبلاس* ةماطتمدو اع رتعا, ه»» طعدغ ب دعع اش (فان) ه1 283 : رايخ لكا وه

 هلوأو ئئدشلا
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]210. 55| 

 2262 ه2 - - م” نةدودح |م

 كراوم 1 207 : فاتكالا 0 لقو 0 01 حارملا 018 عم

 هم م ودع

 4هّلس اذا هنيمي ةهاسم لاقي 2 لتسي 1 ىسمي دحلا برغلاو طاشنلا ج-ارملا [(0 ط]

 ىنثي ىتلا ةدخملا ”ةكروملاو اهبتكرح كراوملا رومو ؟لالتسالا ةىسملاو
 رعشلا نم ةابفشك فاتكالا درج لحرلا مدقم ىف هلجر ابيلع بكارلا

 اهتعرس نم اهمزح اهّلسي حارملاو طاشنلا نم داكي لاقي اهمزح ؟اهضورغو
 ريسلا نم

 0[11] ىشمي 8 [0] ليسي 3 [0] هاشم 4 [0] هلاس 5 [0) علا

 6 [0] لالسالا 7 [0] ةكرملا 5[(| افشك  ةذ [0)] اهضورع

 مرد ةدح 06 2 0-6

 ةلاعم سوور ف ءارملا 1 اهدالب ىهرت : فاتكالا ةضاغنب 0

 ءآرملا دحاو هيلع اهنويع عقي ام [ىمرت] اهفاتكا 1ةكرحملا ةضاغنلا [07]

 راغص فافخ كلاعص سوؤؤر ةآرم

 ١ [2] رادك

 كما مهلا د 52 ناو حا هو ةزافم ند ىتقان ل 0 |

 ردصي "ال رجافلا جوهالا ةجابملبلاو ةالفلا ةزافملاو تظشتت رمح ىلإ نداكو تاه

 [هناكم نم حربي [0ل ىذلا] ميقم كمارلاو تلا

 2 ص هاحص 2 َّ موه م

 كراوحلا عورف الا اهدي دارق تا ىنح ها أ اهب أنعتص اه

 ضرالا نم ظلغ ام نازحلاو سبايلا ءىشلاب برضلا عقصلاو اهب انعقص [(01)]

 لك ريظ ديدارقلاو هبراغ ريعبلا كراحو ابيلاعأ اهعورفو زيزح دحاولا
 تبهذو تعشخ 0 ءىش

 49 1 آف 20 عع 1494 ع 3493 اهضورع اك ا 69 اهضورع

 1(0) ىشمي برغلا-'1' 4, ]!.4خ برعلا--1801 ةءاتوأ. دحلا برغلا

 (43) 1 فانكالا, ليمي-- كددط»., 2321. ىارملا - ثا“. ةءا01. نويعب ىمرت ىا

 فافخ راغص ىا ئئارملاك

 (44) 1) ردصت ل, ]آ,, 831 روصي "طع 5هد05 كتصحرت]1 عل زد اخد عاععأم هدنع ةهلكعت

 ورحت الع 1 الآ, ؟طتعال هادم لعقصعك : ردصي "ل مخولا ليقثلا ةجابلبلا

 8 0 ىف درتي هعرديو هعفدي "ل ىا ركل قرا. ةءاتو1. مركو دارا

 لاقي همه ردصي هل مثان ىا ك.مار لجر نمو ةزافم نم ىتقان تاطخت

 كل وصي 0 ىنعمو جوه هيف لجر ةجابلهو هب ماق صا ناكولاب كمر

 5 هعلطب

 (45) 12211, آ.* اهديداوق 1 نارحلا 0 تارحلا] 0 نارجلا -آطر*, 0, 1, آد

 نازحلا
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]0. 55[ 

 ها وص م موص هام سا مص 2-2 اين

 كل اح موقلا 0 ىنثي هي روقلا 8 تردلخع' جاد جابنأ م مهب تمر 7

 ماكالا روقلاو ملظملا ليللا يجدلاو طاسوالا جابثالاو كيشلا ب تكفر عطا

 فيعضلا لمزلا دري ىنثي هتملظب اهاطغ ردخلاك ابل ليللاب ترّدخت

 [0 ليللا ىنعي] داوسلا ديدش كلاح

 مر د وص د وم 02 1 و7 ه1 20 تسع ل 0

 َُك راوحلا قوف 5 راوك < بعش ا ىتبحص تعزان ري لا وحبك مونو روض

 رت هسا 31 برش اذا ريطلا نحل ريطلا وشكر ام ليم ريطلا وتتَخ مه

 رئاطلا وسحي ام لثم ابنوعفريو ميسوؤر نوضفخي ساعنلا ةدش نم هعفر
 نحرلا بعشو لكرلا روكلاو لاكرلا راوكلاو هنلقل ريظلا رسكتك لقد

 جسنملا وهو مانسلا را وهو براغلا وهو |[ كراح عمج] كراوحلاو هناديع

 كباوفلا يضل دس اسر ل ما ىلع اوطم
 !ءامبي ليلب اوراس لوقي ةملظ لك لاحرلا راوكالاو ريسلا ىف اودمت اوطمت [02]

 عاجشلا كتافلاو سوفنلا عذرت لوقي :عفترت :ىمطت اهب ىدتبي ال ةالف

 5 لاجرلا نم
 0[1]امهب 0[5] ىطمت . ة[0] ىلع

 مل و هه - هص د هدوم < هك مو َّس ل هاص م َس

 ل ىدذلا عيلخلاو رامقلا [ىاإ رسيملا م.ىدق دارا حادقلاو اهعفد اهكص [0 مز

 8ةردعلا لقا نكن راسلا 4

 1 [1] هودعبا ىا 2 [0] ةورغلا

 09) روعلا اهب ى و 7 17 در 38) 1, ىصط»., ( (1) روقلا اهب آب ىنشيدار, ]* روغلا ابيب فخسانا. اهب تيصوع
 آد مبب تيمر هب

 14 (كرح) 11 119, 1) مويو-(0, ]), كساد. راوكالا-(0 1) ىبحاص ل له0(4و

 0 011 1 روزر كسلا كراوكللا قرف ك1 011 نارك
 (40) 1. سوفنلاب اوطت 831 ىلع اًطمت, ىوهطَت 0 ىطُمَت امهبو-17 ىطمت-
 1521 ةعطمإ. عفترت ىا ومطتو ىمطت لاقيو -فسا». هءادو٠. قيرط ءامبيؤ...

 ءايمع

 (41) 1. نقلقت 1221 هءطما. حرب امك قوشلا اذه ىب حرب لوقي اهرجز اهكص

 هتريرج ةفاخم هموق هعلخ ىذلا عيلخلا نكرحت نلقملقت حادقلاب
 رامقلا ىف كراشي ىذلا كراشملاو  خرداط»“. ةءطدا٠. هعلخ ىذلا عيلخلاو

 هودرطف هموق

39 - 
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 [ال0ه. 55]

 هو -
 راش م تا © عمم 0 2 مد 7 ّش - - و 5

 موجنلا 1 كر اذا دسوور ى و الفلا لوجشي ثعشسو ا

 لس امص

 كباوشلا
 هسوؤر ىف هلوقو نولعي نوجشي رفسلا نم مبسوؤر ثعشا لاجر ثعشلا [017]

 ةرجملا لوزن امئاو ةرجملا ىنعي موجنلا ما كلاسملا ىلع 1نوبكري ديري

 برغملا بناج ىف ريصتف ليللا رخآ ىف
 1 [0] ىلع نهريسم ةرثك نم

 مداد وص و م هص ه- - ضال 0 عه هدح

 كلابملا قورخلا نمد كا تحج. ث 58 طايلالا ةروقمب 77

7 

 توطت تيد لباللا ىذعي دولجلا نم طايلالا ةرَوَقَم [0 10

 د دم ومص - عوّد هام ناص م

 كشاوحلا حابرلا الا ا 2 تح اوك انهو اوعقو اذإ -
 هذه لعب نم ليللا نم ةعاسلا نهولاو ليللا رخأ ىف اومان اوعقو [0 1]

 بويبلا تاديدش كشاوحلاو اهرخآ غلبت الو ابيف حايرلا تومت ضرالا

 انبل ًالّتما اذا كشاح عرض لاقيو

 مم و - هص هَ - 312 هد مه 5

 "اعمل رد اناك قارب رسعلا 5 تفج ا مسا

 ا

 دا ا نيم

 تاذ ةبلصلا ضرالالا ءازعملا 1ادودخ حايرلا كيوم ثيح اوسك هارا [©01]

 ضراللا نوري مونلا 2 نم لوقي ةكيرا ةدحاولا روكا كتارالاو ةراجحلا

 ريرس دحاولا ةرسالا ىهو كتارالا ىلع شرفلا لثم ةراجحلا تاذ ةبلصلا

 1 [0] دودخ

 الخ (لوح) 111 206 , 'خ 11 00-295 ةص ةسطا»» 38, 35, 34, 38, 36, 7

 2018101 ةءا1]0. برغملا ىلا تراص تلوح ....هالعأ ىفذ هسّؤر 4 طخ ]آخ

 1 ا طسو ىف ملا ةدش .تراص ةرجملا تلوحو ةمط#. ةهطوأ.

 ١ ةازا رجم رجه بطرب رجف ىطس 'برغلا لوقي ةرجملا موجتلا ماو

 َنيِباو رثكا بطرلا مانآ ىد رطب ةرتبلا نال ةزجم

 1 ههوم ]لذ (رج) 7 9

 1) تحجرت ىّتح 0من ه0 1ه 121, آب, 0 (1) هس آد

 114 (كشح) 11120: (عقو) ١ 14-550 (عقو) 285 مبيطم اوخانا اًمهو
 قةرصاطع». اوعقو 28231 علمود طق عامدو هتكطماتت ةطفع عئوو خس. ةءطقأ.

 ءاملاب عفد اذا ىداولا كشحو...

 0 دودهخ--اآ, 1(0) ادودخ كسا“, 0 امناك -ةطما. ىا مهدودخ اوسك

 دودخلل ةوسك هيف اومان ىزلا ناكملا اوريص
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250. 55[ 
 < ّسش اه 7 تت 2 م 7 و »» نإ 2 - < هص ا

 كناوسلا عومدلا ٍفارْذَتل ةوقد هنإف نينحلا سايلا عطق نيل
 طوعس لثم ءوقر هسفن تباطو نكس هدارم نم لجرلا سمي اذا لاقي [012]

 مدلاو عمدلا 1ًاقر ىنعي نويعلا فارذتلا ءاود سأيلا لعج تم هام
 2هتآقراو

 1[1)| فرذ 1[5)] لاس اذا افرذ

 هَ ل هد وص 26ه م 7 7_8

 كرايد 1 اهنا الإ م اه تتسم ا نسر ىوهأ ت كنك نقل 7

 < < 6 هه هما اة تسلا حس

 كعارملا تارا تال ةحبصت هتطاخ احا 1
 هتاطم اذا ّ هيولأ هتيول لاقي كعاوملا كلذكو 1تالطاملا تايواللا [02]

 ل ل و ةدص ةنسح

 كسل ارلا ىلا اهحور راد د 2 اك1قا
 ةاركألل لاقي نيكفسلا ءاقثلا دارا اسر ىلا اشفن هسفنا درَف اهلليق لوقي [©2]

 ىمازخ ابيف ىلع نأك لوقي كلابتم 1لجرلا كفنت[ال] تناك اذا

 1 1) 5 ىهو

 لس و ةمص سدس ها هل ل وهل 0 عد ص -

 و ادتملا فشلا لآ صم اهرون دع اءدعب مصيررلا هل تبيه مار

 لمرلا فرشم ىودلاو رهزلا روتلاو ةكتارلا بتيط رون هل تبن ىمارذلا [ة 11

 املا جسم لاقي ءاملا نم ىرثلا هفذقي ام جملاو [2 بطرلا] بارتلا ىرثلاو

 هجرخأ اذا هيف نم

 (29) 131دوساكت 104-59 (كفس) 811142 نإق فساد, 0, 831 كفاوسلا نويعلا
 خس. ةءام1. دودلو طوعس كاوقك "لا دارا عمدلا بهذي ىنعي ءوُقَر

 ءاود سايلا ىا ئقري ىذلا وهو سايلل لعفلا نال ىقرم ناكل كلذ ال ولو
 (30) 11هعستكت 59--الةوقك 17 1121-770, 0 (1) ىنريعتسي ]1 ىبريعتسي (, ]د*

 ىبزفتسي 7 رع |[ هلعإ[ خص“. دولا ابل

 (31) 'لئخ (كعمز) 7111/29: (0, ]) ةحاصن

 (39) 1ئ, 0 (1), آب* قشاعلا مش هسا“. هءادو1. قشاعلا مش ىوريو

 (33) طخ (كردز >1 4 ىلا م كا 12 تيفال مست. ةعالوأ.

 اهلوصاو اهقورع ىف هجمي وبف ىرثلا ىف ءاملا لوقي اهترهز ىا اهرون الع

 , دن بارت لك ىرشاو
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 ةارابملا ريصقلا مويلا ىف ضرالا نأ .تقرشأو 30 نهنع باغ اذإ

 0 كا راكبا لليت . انتايكح“ تح“ نيتاتباو نلت ٠
 قرب ابيف ىتلا كحاوضلاو هلئاوأ مامغلا راكباو نبهوجو نقرب نابت [07]

 1 را 3 ” دوما تاهياف 5 اهل 1 0 01 كتركذ اذا مع
 2-6 2 ع و تدع

 ٠ ا لك تاذاألو نبأ كبح تيبحأ ام" ةيمأ 00

 ا رالإ دير اي ابكر نق عنق لآ دواي 0000
 ىا لقعلا ةلبخ ام 2لابخلاو ةفيفخ ةوفه 1كلابخ نم ةوغفه لا ىوريو [0 ]

 ّ هقسفأ
 1 [0 1 ] كلايخ 2 [01)] لايخلاو 5 [01] ليخ

 ءاعدلاو ةيبلتلاب توصلا عفر لالهالا هتيب نوّلبملا جح ىوريو اًدرط الش [0]

 ” ةدص س ىد

 كيانملا لوح نيعاسلاو ةلخنب اهفونا ىمدت ٍصوخلا صاالقلا برو 0

 (323) 0 (1) مويلاب-آ* 1. مونلابفطاد” 'ق15 73 سمشلا انل...باغ ىقو11

 معءاو1. كلذل رصقف وبل رورس موي هنا كلذو ريصقلا مويلا هلوق

 (34) ل1دوصتككتف 0-59, 0 تكن ةعطم]. َنَعبَأ ام ىنعمب تابياو تابيه لاقي

 [قةرسسط. 2005 كرازم نم ىوبلا]

 25 1 18211 هدا.

 96) 13[هوصخن 1-59.*, ]ل كلايخ نم ةوفه الا-7811 كلالض نم ةعجر الل

 قمحسان“. كلابخح نم ةقفخ لا خس“. ةعاطم]. اًعيش كركذ امو هسفنل لوقي

 لقعلا لبخ ام لابخلاو ةوفه الا عجري سيل
 (30) 2300617 11-720 عمدا “هان 50 خس“. هقيب ٌنوليملا قسطا“ ةعطمأ نولبملا

 ىلوم هلوقو اهنودرطي الش لبالاب نولشي ىا ةيبلتلاب مهبتاوصا نوعفارلا
 كلاهو قاب لك ىلو ىا كلاهو قاب لك

 (38) 59200819 770 قنع نيعادلاو, صاللقق 8121, آب 1:*, 1(0) ةكمب اهبفونا-»
 كرايملا 14 (كسنر كن 7

 1خظ20



 د 55]

 كئاوبلا .ناجيهلا لاثما جتيهأبم زف ارب يرفلا ءي

 كلاوفلا ىدتلا دما م هنالقع طرق 1 ىو د 5

 كلذكو هالعاو لبجلا لفسا نيب ام ىوبملاو قانعالا لوطب نيفصي [0 2]
 اكيلفت كلفو 1اكلف كلفي ىدثلا كلف لاقيو هالعاو طياحلا ساسآ نيب ام

 1 [0 0] اكولف

 - ومص و دوص مءوّ كري هسا شام سعب م رب نهدملص هه ةهدص

 كناوملا قوتعلا اقنا فاطعات دبثل ناورسسلا درتا 007
 نهرازا نثل امثاكف زاجعألا تاميظع بنا ديري بايثلا نم برض دنرفلا [02]

 ةفرشم لامر كناوعلاو عضوم قوقعلاو هتفطع ىا هنثل هلوقو لامر ىلع
 1كناع ةدحاولا كلسملا ةبعص

 م م َّش ص < با ص ع لا ١ ادد م د < ةدص 5

 كئاكرلا باهذلا تك نفشرت ندع ةلازغلا نو 5 ندحضون يأ

 هبشف ندبلتف راطمالا نبرش نفّشرت سمشلا ةلازغلاو نقرب ىا نحضوت [02]
 نامرلاب ءاننلا راكفا

 (18) 821, 1. كتاوبلا-1آ.* كناوبلا- ار (كوب) 211 285 كتاوبلا باجللا لاثما-

 'ل"”طنو عوع 15 0م زد ( هم 2131*0 هءابم1. ةجبب نبل ىتاوللا جدلوم

 ' تاّماتلا تايتفلا كتاوبلا جايبم ةدحاولا
 (19) 2 اطخلا, طرف, هتدقع, ىردنلا--1. دنس ه1 ©ةحدمتزنزتد 1 24فسصطا“. ةءطما.

 اكيلفت تكلفو اكولقف كلفي اهيرث كلف لاقي -'الادع 03505: كولف 15 20+

 سععم لعل دص غطع لتعمل مصدق ع5.  كئطحأف 0 دس 1) جاكو عتكع 16 هه هن من3800

 رجتتمرعو تماعطتسعو هك ةطغعوت ةنخع لعمتكتعل طعوس طع ةدططع 501116.

 (00) له (كنعر 1 1610, 0 نيرفلاكا 01 تيثكلا .اقنلا كدر 2 يك
 1هطقط. 1-3859 0 كتاوعلا - فس. ععطم]. ودحللا ءاقنا ىوريو

 (21) ة1ةطقط. 389: 1. 8510. آ>» 21 ماهرلا تارو-آلا 1:4 01 ن1 كامل ماهرلا تاراد-

 ]خذ (بهزذ) 1 351 4 1 2585 (هه ةءء0) لطخ (ككرز ه1 317: 1 4ك 711 6

 تارؤ--1321 هءطوا. نزربو نربظ ءاسنلا ىنعي نحضوف ىحضلا عافترا ةلازغلا

 اذك باهزذلاب كلذ هبش نبكيواسم ءام نم نبرشف نكاتسا ىا نفشرت

 هؤام ضفري ىوتشلا ىدنلا ناك 18 هلوق تيبلا اذه لثمو ىئعمصالا رسف

 راطمالا ةنيل باهزذلا [1)1. ٠> 27| ف رغشلا 1 باينالا بنشا تل 15

 باحسلاب نبقير هبشف امفاعض كتاكرلاو خساط». ةءادوأ. ىنعي...نحضوت

 ٌقِيلتف راطملا هباضا لمرد زاتعإلا هنش لمزلا نم كتاودلا

 1 811 وشتم
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 < امدح س مو ه هع < ةص نإ 2 م د ةمص ماد

 كناردلا اندج لاقما تا دبل نيناثعلا مخض 0 ىبع 1

 كنارودلاو ريعبلا كنح تحت 0 رعشلا نيناثعلاو ربظلا مخض ارقلا ىنبع [0 12

 1لثم ىوريو هبكانم تتبنا لوقي كنرد دحاولا سفانطلا ىهو 0ك

 كناردلا بده
 1 [ةزع]

 د ا ةمدعح 6 ورع و < 60207  هعص

 كات 00 حلا وش فرعاب هنتم نيفاذقلا ضور ىمر 0

 4 ىبنج دازا 5 ني ينحتلا 2عفري 1وبني ٍلاع مانسب فرعاب ظيلغلا سفردلا [01]

 نمسف نيفاذقلا ىعر لوقي مانسلا ىنعي لاع فرشم ة5كمات لحرلا

 فورعم عضوم نيفاذقلاو

 1 [0] وتني *[] عرفي 3 [1)] نيبنجلا 4 [0] ىنج

 5 [0] كبان

 م ّناص د ومص < هع هه تاع

 كا رص نم ىزا وبلا حايص د 15 ديابنا لع نإك 0

 كحإ ازاثع دازبلا تاوضاب هباينا توص هبشف ليللا.داوس نم ةيقب ةفدسا[032]

 غضم اذا كولي

 يبرر نةدح م6 وءَمَد مم 7 ىو م

 ا ]| فوزحلا نيب 0 راك ا امك 5 در , اذا

 برعلاو ريعبلا رده ىنعي عفترملا توصلا جعلاو 1ةقشقشلا ىنعي ءاشقر [02]

 ةيلاخلا تاولفلا ىف هعمست توص وهو نجلا توص فيزعلا نا نومعزي
 ةكبشم ىنعي كباوش هبايذا فورح ىنعي فورحلا

 1 [0] ةفيفسلا

 (14) 'ل4 (كونرد) 511 129 ىبنع_-1[1هدتانت (0هدق. 0.

 (15) ه2 ا ةونغ زن 3535-855 (ىمر) 1 245 كمات نيينحلاب وبني . . . ضفر ىمر سيرد

 0 نينينحلاب, كبان, وتني--8101 امر, نيبجلاب رك اح (كمت) 711 6

 ىمر سفرد--1) بوبني, كنات 121 هءاطو1. فرع هل مانسب ىئا فرعاب

 لحرلاو بتقلا [اتيحان] ةيحان [ناينحلاو] تاينحلاو
 (10) 1عذصسنا 500 اهباينا311 َناَك

 (04) 2 ًءاجع--1طخو ىورسع هردتقأعم دص الآ.
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 لا 1080 - ه هه و 600

 كلاس فردا« كحل هداح ثا ىلع اهرس ل دادس 17
 داح رثا ىلع ديري ىنعمب ىدتناو ىدحن لاقي ةرظني ىا اهداوس 1ىحني [0 ط]

 0[1)] ىدنت 2 [(0 1)] رظنت

 دم ملا م 1 هام ه-أ - ص مسدسه رع يي ع ل

 كاياست م الو رزن ال باشا اهنفج فدعت 0 دع ١ اذإ ١

 "ل رزن ال عمدلا نم بورض ىباسألاو بناجلا ربعلاو ردع ىداحلا الع [ 0 1[

 كلامّتم الو ىوريو ليلق

 ةدحاولا] 1كئاكشلاو ءاسنلا بكارم جودحلاو تقرفت تعدصت قارفلا نيبلا [0 2]

 لماتلا نم قرذلا |[ ةكيكش
 10| كفا

 هم ء وص 0 0 هم و

 كتاورلا ىذاو ا هيا وش هرب نينا | راوم نك ىلع

 نينافالاو هريس نينافا رومي ريعب للك ىلع لاق هناك ةراومب نينافا عفر [0)]

 ىذاوجلا 4 عاوبا 3قبسلا وأشلاو قوبس وود ةكرحلا روملاو ريسلا نم بورض

 ريسلا ىف اهيدياب نعوبتي ىنعي

 1 [0] رايسب ه[0] قاف 53 1[510)] نبس ءوسلاو [0] وشلاو وؤذلاو

 0[4 0] عاونا

 - هم

 (10) (0,1) ىحنت 8181, كددط»“., ىحني كفنت ام خدت. ةءطمآ. رك ىا ىدحني

 ىحنت كفنت ام ىوريو داح رثا ىلع اهداوس

 (11) 7 اريع ىلع - 5, 1:*, 821 هعمد ردحت اربع, كلامتم - ةدسا». كلامتم 1
 ةعاطما. رهن ىلع لازت "ل ىا رافسا ربع ةقان لاقي...هفسط»“. ههطما. ىا

 دصق ريغ ىمللع عومدلا لحات نا فسعتلا ىداولا نم اناح :لغ ىراكلا

 (19) 1ره (كشر متن 338, 14 متن 60-151 كتانسلا-]: تعدمت--1:* جورخ

 (13) 14 (كتر) »11 135 ووش, ىزاوجلا 1ر4 (اذج) >ئنتن 14-150 70 ووس-

 0, 1, 81 عاونالا ال1 هعام1. ىا تواش نم لوعف لاثم ىلع وّؤوْش..
 5 د

 ااع كا
 5 تك ع

 تقيس قوش 2311 1115625196 لوعف طعمانت واش
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 ا اب ايم قصلاو يندب صنلا ىرب اضوخ اهب اخ
 كئارعلاو 1نمسلا ندبلاو ريسلا ىق ابعفر صنلاو نويعلا تارئاغ صوخ [0170)

 ةمنسالا

 اكو

 ه6 حلا
 و َتَهصد ه2 و 5 َّس ص 23 د

 فلا عمج فاللالاو اهنود رهدلا ءاج ىا اهنود رهدلا ىتا [0]

 تومرضح ىلا ةبوسنم 0 قفلم ىا قفل 5 قلخ بوث قحس [02]
 [2 كايحلا ىنعي كتاوحلا] عانصلا ىنعي

 000 د َ ص 2 0 ٍّ 5 ص ا 7

 00000 لاكرلا تامآ نيشامي اهجاعن تسمأ ىم اي مكّلو انل
 لأر دحاولا ماعنلا خارقا لائرلاو رقبلا جاعنلاو مكلو انل رادلا هذه لوقي [©0 1]

 كتحي كتح لاقيو نعرسيو وطخلا نبراقي ىتاوللا كتاوحلاو

2 

 ءّادح 1 - 1 2 هم 5 2 را را

 كر 1 د 001 ا نم هناك لازي ا باقل ا م أيف

 ةيسراف ةملك ىهو +نانسلا سأر وهو كزين عمج كزاينلا [1)]

 1 [2] سانسلا سأرلا

21 

 | طالب 1* ىريد» ىرت 0 قوياو فسد َقَرْلَأَو

 (6) 831 فالا رّكذت, كلذل الا مايالاو_-1 ىتا فالأ رّخذت0 [ةرذ» هده:ك]

 2 افلإ را 0 (1) ةصق 1ب* هرمتغ طلو ؟عينهعه -قةسصا» ةءادوإا. دلخم نبا

 فورص تءاج ىا اهنود رهدلا ىتا...فلا عمج لاعفا نزو ىلع فلآ

 سانلا ىف ىقب امك الا كلذك الا اهنود نامزلا_-18321 ههط01. فالا ركزت

 5لا هقورص ىا رهدلا ىتا فالا ركذت ةلحم الا كينيع تبلحتسا ام

 كل تفصو امك الا رهدلا ام ىا كلذك
 (7) 54 (قون) :نن 941 14 11 82914 (كاس) ن1 124 تقنأت

 (8) ةساطت:., آن, 0 (1), ]* 201 تحضا ّىم-اض (كعح) 11 991 : لن 1119

 (9) 1”ة10 1197: قعقك (كزن) 11 286 نم ايز طخ 11 389 18 711156 نم الا

 72811 ةهط1]0. برعاق هزين هيمست سرفلاو كزون دحاولا حامرلا كزاينلا
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 [0ه. 55]

 ليوطلا د

 ل ه مدام ىوهودع

 كل اهي ا ىو ةرزمخ هه ا ا 1
- 2 

 املا علم كاسب ,لكسو اهب ديو لكن ا لا
 كرابملاو ميقم -ىا كلم كامسلا ءونب ىكامسو ولدلا ءونب رطم ةيولدلا [02]

 رطملا عقو كربم عمج

 2 6 مد هدو م ءوّ نأ دح

 ءكراوالا للا م داك فجرتسب

 [رابغلا] جاجعلاو حايرلا هيف فجرتسي ىذلا عضوملا ىطرالا فجرتسم [0 2]
 كارالا تعر دق ىتلا كراوالاو ابيلاعأ اهفارعا ماركلا ضيبلا لبالا ناجبلاو

 ةمنسالا فارعالاو

 >2 هر ةدح د + مه هم 8 ا ا سه .هإ هادم

 كهاوسلا تافصعمأ|ب رف فيجو اهيون 1 دنمد 0 0 ملك

 ىؤنلاو همده ايون راهو كلذ زيقو دامرلاو رعبلاب تحصوت نق ةلحم ةمود 11
 1ةتكرح ىصحلا فيجو لوخدلا نم رطملا عنميل تيبلا لوح زجاحلا

 [ اًكوبس كبست :ضرالا تكبس كهاوسلاو] تاديدشلا حايرلا تافصعملاو

 1 [0] هترح 1[2)] كبس ضرالا

 هد)

 (1) 'سومط 1 108 كانيع 54و06 1161 لزانم آلا, نينيعلا بلجتسا امو
 1(0), 1* تربعتسا امو فعذع (بلح) 1 126 فطالا ؛414 104-73 (عرج)

7 9 

 (2) 'سفمط 1108 ّشجا -5ةوةغ 1161 اًيور تيرا 0, 2, آب تخانا 8315 ةءانمل.
 باحسلا اياورلا (ثحدط. 2009 ءاملا لمحت).

 (3) قسطسر لل, 821, ]1* فجرتسمب -(*, ( فخرتسمب -(0 ابجاجع--1., ]:* قارعا

 ل 1 اطبالا_ ]1 قجوتسمب -3ذددا7. 56101. هيف فجرتست ىذلا 0-0 ىا

 ىطرالا الآ ةءطمإ. ةمزاللا مي كراوالاو كارالا لكأت ىتلا كراوالا

 ناكملا_ 1ع >2 05 فجر 15 غم طع ةداص0 دص طش ةصم ةعدتس دص غطتق ]هس

 ]رجع 56 ل1 15 همن غطقغ يصصعام مطتعاتب طقحع 2عل هرج ذطغ ةعولع طابتصت عتتعإوب د

.6010111 

 (4) ©1(0), آب تافصعملا ىف
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 مل من ص ربنوم ءّ

 داسلا ٠ 0 هئر ّ 1 طيبع عطاس 0 0 نيلضلاو

 كبانسلاو ىرط طيبع عفترم عطاس برحلا رابغو رابغلا ىنعي ربغا ببقأ [08]
 كينتس نحاولا رفاوحلا فارطا

 7 مس موو نو 6 7 - مل ءو و مام ري وص تع هع

 0000 | اري ادجلا ءىنه نيئاسب كني سامخالا تلب .دقل '
 ادجلاو مهروما ةربديو 2ةّيعرلا نم سوسي سئاسب 1تكسماو تمزل تّلب [0]

 ندياعلا كيسانلاو ءاطعلا

 2[1] تنكسأ 5 [0] ةيعزلا 5 [0 ] ربدي

 000 721 رت لوريفي ايلاجر افولخ تنسا ىلا لوقت ''
 0000 ك3 2 0ل] ف نوصاغب ىآ فولخ ا ىح لوقي بيغ.ىا فولخ [01]

 دادضالا نم وهو نورضاحلا

 كراد 3 لت دانار ريض م الق اا 0 افا اهتار 5 و

 كلذ لبق انما لد ناك 5 0 ا ليل نمأو م

 كراب عيساركلا عوبكمو بيلص 0 ا ْن

 لك اهم فكلا لفسا وهو عوسرك عمج عيساركلاو عوطقم 1عوبكم [07]
 عاكلاو عوكلا هل لاقي مايبالا ىلي ام لفساو رصنخلا

 1 [0] عوتكم [12] عونكم

 (9)' ©* هتراسا طيبع

 (10) قةساتا»» ةءادو1. ىا ىدجلا عنه ةرصبلا سامخا سامخالاو...تقداص تب
 ...هعساو ءاطعلا نه

 (11) ''4 (كلع) 11 1611]) اهلاحر اقولخ

 (19) 2 ال نا0, 0* هلآ. انقا

 (183) قسط 2 اومونف0, 0* اونمويف0 كلاذ كسان» ىسمي فسا» ةءوأ.

 اكلت دعي انمأ ىسمي...

 (14) 1.4 (ععب) ذ< 305 صعقم نيب نم. عيساركلا عوبكمو عيرص--1'1 (عكب)

 ١ 381 عوكبم [عوكنم ىوريو] 1.4 (عبك) « 180: 104 ٠ 490 [5 (وعف]-
 مسا“, 0 عونكم--0) 0 عوتكم فس“ سباي
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 تل ا ا هام 3

 كياريلا ف كلمت وأ هبي كب نيس اس ل
 كراج دعم نم نير لك لع رس العال اا

 ةارادتملا ىرثلا داخ نف ديسملا نم. هلصاو باحسسلا اس
 بطرلا بارتلا داثلاو لواطت ىماست []

 - 65 ءاهدص 2+ 1

 دخل كا 0 0 ذيع مل ضرالا علق حس

 دصحخم وبق هلأ اذا كسلا لاقي هلتف مكحتسا ليدلا ىصحتسا [(01]

 مقفلا 1 كيرض او

 1 [02] كبارضلا د

 ةزيصل هلجق اذا كب كتف لاقي عاجشلا لجرلا كتافلاو ناعجشلا كتاوفلا [01]

 (8) خطت ا. اتم رد رد ىف 6

 (4) ثسصط»“. اًعتان اًعرَك ران نم ةءطم. رازن نم كراحو عرف لح ىلع ديري

 (5) قسط“. ىرثشلا ىداب ىف _ةءطمإ. داثلاو ىرثلا 30 ىذف ورمع وبا كورو

 ىرثلاو ٌباحسلا ىماست عرفلا اذه ىلاعا لوقيو ورمع ىبا نع لثبملا

 سبيي ال ىدنلا نعب ىرثلا لوقي كرادتملا

 (6) ©, 0* حابشا نباك-» حسا نباك انف [ةنءزهسم#». خايشا

 (7) (0, اذ, (0* كبارضلا( 0 10 م لدا. داتتت 2 ععطمأ.

 كئارصلاو |[ 3[هدلا ه. 45] 17 مرمرَع ىسقلا دصخ .ىلإل ىِوْأَي 19 ةرهنع لاقو

 اضيا كولعصلا وهو جاتحملا ريرضلا وهو كيرض عمج

 (8) هس. بولقلا ءاقشحا هءطو]. تايرجلا كتاوفلا سوفنلاو تكرحت تزهزبت

 ضام ّىرج كتاف لجرو تايضاملا

48 



 [250ه5. 58, 54]

 لبالا لحف مرقلا 00 لاجرلا نم ةداسلا ماركلا مورقلاو رخافت ىماست [01]

 نم لدبلاب رورجم ميكلاو كالبلا نيدلاو لقعلا ةلق ةهافسلاو ميركلا

 ةبورو 1ىئرملا ماشه ىنعف قسافو ميثل اهيدبع
 1 [0] ىرارملا

7 

 قئاس ريغ رد 2 0 00 امهالك 0 دود طقراب <

 0 ردك لك نم 8 ةدودحم هجولا 1طقنم طقرالا [© 2]

 5188 ددح هنود اوُلوُقَك ةمثيعد ْنِإَو 9 ةمكقلاح ريغ الإ ةنودبعي ال ©

 نم طثلاو لوخدلا نم سانلا عنمي هنال دادح باوبلل لاقيو عنام ىا

 00010 05 ناك ناو هيضراع ىف الو هتيحل ىف ٌرعش ال. ىذلا سانلا

 طونسو طانس وبق هيضراع ىف رعش الو ةليلق تارعش

 0[1]طقص 0[2 ]دودجم 3 نوردعبي ١4 [0] ملقل ءاح
 5 [0] متبغر 6 همع مماغع ء]1017

 ليوطلا نت

 ئه

 رطملا ءالطه همسا اهريس ةدش 1اهنالطهو لبالا ىذعي ةييعملا حالطالا [(0)]

 ضعب ىف هضعب لخادتملا كحالتملاو ةجوعملا ىناوحلاو ربظلا راقف ىأدو

 1 0 10] اهتالطهو
 مغ 7 م6 هَ و َس م سو هدح - - 55 3

 ةلاحر )00 رعالا كمه ىدن هنأ ةرمع ا بأب لا ىدحأ 1

 ا50) 1 نورغلا-0 ميتللا
 (43) 0 طيرو--(0* طبروللدو مودع كتعل ةسمصوتسمانقاز# ذط ةطف عامود 15 غم طع

 [ماتتل آخ (نح) 1 1185, هضم ةطغعضع مطاحن عع نه كدت ”طنح “؛ةصحت» طن ههنا.

 (ةاع)
 (1) 1 ىرتر, نع ئون-(0, 12, 0* اهتالطه كت. انب اهنالطه 0, 0* انبي

 قساطت., 1) ةءا651. دوراجلا نب رذنملا نب كلام حدمي لاقو -1"طا5 مميسمصد

 15 دعست 1همع0ل قى عط. عتع 15 حصل هغطع» ماهعع5. 116 دق كتعل ه2 ةطع 2هانعو

 ندع اكاطقل1 ل ومع عءو _ ]1س 15 0.

 (23) قسط“ راد ىلا كم ته كلاَعَصلا _قخصاطت». ةهطما. هنا ورمع وبا ىورو

 2 كمه ةباغ ىا كمه ىدم

 أذ2



2 
 قربا "0 موللا نم عقاد كرا ليك .لكا لع“ هر 2 نص 28 - 1 ه - 5 هو

 بوثلا لابرسلاو ملحلا غولب براق ىذلا مالغلا عفايلاو ريصق ميثل 1ىكعزا [(0 10]
 8 خوش لك ىلع ىوريو

 1 [02] ىلعرا

 قعارخلا ىوه نم 5 ريزانخ 0 ديدلا نسا ثيمر 06

 قراوعلا ماظعأا رص ةيهودب  هئتيمر 0 مهنم اير اذإ 9

 3ضرغلا لثم حامرلل 2ةئيردلاو هب نوقتي !ةئيرد هولعج ىا اوؤردا اذا [0 1]
 ترشق اذا مظعلا تقرع لاقي 4ةّيِهوَمِب ىوريو ىهوت ةيهاو ةيهوم ماهسلل
 رمحدلا نم هيلع ام

 0[1] ةيرد 5[] ةيردلاو 3 [0] ىضرعلا [1] ضرعلا
 4 [0] ةيوبمم [1] هيهوم

 هَ - ا ا

 قئاقدلا عر ردك طيراضع ١' 1-0 سييقلا ورمأ برحلا تيك اذ 5
 ىوريو ؛رقحو لق ام ةىئاقدلاو ةطورضع سحاولا مدخلاو عابتلا ةطيراضعلا [01]

 01[1] طيراظعلا 0[22] طورظع 53 [0] قئاودلا
 2 1 5 [0] اعرم 6 [0] افصلا

 0 ةمدح هام د

 قلاوعلا تايرخنلاب ةرهاجم ”ىرماسو لم افع سا
 مْبِب قلعت_ىتلا قلاوعلاو لثم ةاذهو مبل لوقي ىبل تعفر'[©]

 1 [0] دحو

 (07) 60 012 07 قاوراحمإ 0* قياتنلا_ 14 (كعز) 511 320: نة ؟11 139: اتا

 ©دحدتط. 11 14-135 (قنبز 1 310: اخ 71 300 : خدم 1 44-1118

 (838) 72 ءاوه-0, 0 اوبلت

 (39) 0(, 0* اقروا, ورقلجال اوأرداو ذرقب همر ةيهومب عه مع كأتعل ةصمدو

 220101519, طخ (ًارد) 167 (طمغغمطت ه مهقعلر ىطتعال 15 داصدموذ 10ءعدغتعدا 1غ

 نطلق ؟ءمعر ه2 مطتعا 16 15 ممدقاطاو ه ؟دسفتتات.

 (40) آله (ّقد) 3 391: 14 51346 اوربخا سيقلا ًارما برحلا تكطصا اذا

 طيراضع-_-0, 2: 0* طيراظع_-0, 0* قئاقدلا, تضك 7 تّكص, قناودلا

 (41) 2 ثايرخملاب
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]20 53[ 

 ىزاصب# سب . 1 زراوه 5 كر ا لبق اذإ

 ةانم [ديز ىنعي] ىيز وا نزاوه ىوريو ناتليبق يعسو نزاوه [©07]

 مقالا ا ا ناروسسا دنوتلعي لق موقلا لصأ نكلو -ا
 نوحالف مه لوقي طسولا هب دشي ام قاطنلاو ةقطنملا دلب ناروح [01)]

 الل ا دن دال ىراف ىبقلا انرماي كيد نيف -ا
 عاوزو ةَرَكأ مه لوقي قاتسر. اهدحاو نيتاسبلا قتاسرلا [0]

 18 3شيشكلاب هسيل ارده ترده 18 1ةبؤر لاقف لوحفلل ردبلاو راكبلل شيشكلا [0 1)]
 ريعبلا قدش نم جرحت ىتلا ةمحللا ىقىشاقشلاو

 1 [0] ةباد 5 [0] شكا ])1١2[ سيكا 5 ملل 7

 مر دءومدح م مَآ ري ا 2 هج وص

 قئاوعلا ا ورع تار ءوذتل منا لج مويلا 00 4 31 مسح

 ' ضبنت ىا ءونت هلوقو برحلا لبق تنك اما ىوريو [07]

 قفانعلا ماغل 00 00 1 كر م ىرذ لظت -:

 قرافملاو ىلا 3 فصنم ا ”نام 0 وللا ندمت نكمل 25

 نوغنلا بصنب ع ىوريو اهلاقثتسال نيءاتلا ىدحا طقساو 1 دارا [© ]

 سشقنل عفرب مّوللا شقن ىوريو ةياورلا هذه ىلع ىضاملا لعفلا ىلع

 ام ةمسقلا ليقو هوجولا تامسقلاو نيفصنملا نيب ناك ام فصنملاو

 ميهوجو مّوللا شقن نيبت هلامشو فنالا نيمي نع

 (30,31) ةقمؤف (قطن) ذذ 13

 (39) [2 هسناد] 81 1824 219 سيقلا ئرماب ثيرددلا اذبف

 (09) ل) ىباقشلا سكت

 (35) قعذم (فنع) ز1 60-96, 0* لخن, لظف
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 [ا0. 53]

 < © ا ها ه6 - 1 م07 لا -

 قضاوش .لاوط دولاب انامع هسيط اانردا ماسلا
 لاوظلا قفاوشلاو سدش ىا سابع موو :ديدك سامع اوئمت ام ئىنامالا [02]

 لابجلاب 1 0 هبش لابجلا ىنعي

 1 6 مدع عسر 2-2

 را مت مل دس مد و م

 [ قراوبلا ىفرشملاو انج انقلا 3 امن كيش ابهش د اذإ| 5

 ىلا صوور ا ب 2 ةتاغو ا سرج 2 نأ رم

 هودلاو هتاحو ناك ةود مبلو انل ىوريو هتوص ”هتاغو توصلا 1سرجلا [0 ]

 لابجلا قرابالاو ؟مدبت ضوقت ةهتوص هتاحو توصلا

 1 [01)] سرخلا 8 [0] هتاغو [] هواغو 3 [0] ءور [] ورد

 4 [0] ءورلا [1] وردلا 5 [1)] هتاغو 6 [1) 0] ميدقب

 ه- مدس ن 6. 2

 قهاذو 0 نم 0 ءاميتب هيشع تاسعا نيب 7 و أف م

 تقهز قهاز توملل عزني ىذلا ىضقملاو عضوم ءاميتو لابجلا باضهلا [0 2]

 هدو ءوووصم مْ هم هم

 007 ل ا ل عصبت 1
 قارسلاو ةانزلا ندعم ىهو ةيرق مسا ةأرم [02]

 (35) ةعاد. >؟ 15 روك ومه انمدص [ة:2]إ.

 (36) 1طتع رعكع 15 ةحصرما عل ةئمسص فعط. عع 28, هس 15 ممغ ةص غطع طا ةصم

 (20) 0, 0* 0 هتاغو ناك, سرخ-17) سرج, ىقابلاب, هواغو
 (28) 600, 0“ ل 1 اهب

 (29) 2 0 ةيرم هيصقلا --18ءاح1 9.
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 ساد ةدح م16 ا ةهم وص « هَ 7

 ا ا ع يرملا عر 5 درر را ب

 ىتلا قفاوخلاو قفخت عملت تايارلا تاعماللاو توملا 1ىحر ىوريو [©01]
 جحيرلا لع تيه اذإ ترطخت

 1 [0] ءاج

 ةراعملاب كرقلا ٠ ,اعبق لوريثت رفا ا, بالخل ع اهب ريثن |

 عاق عمج ناعيقلاو ةعقو هيف مبل تناك عضوم باالكلاو رابغلا عقنلا [0 ]

 ةراجح "لو هيف لمر اجا ار هنيط ناكو ضرالا نم ىوتسا ام وهو

 ةقزعم اهدحاو ىيدحلا نم ىحاسملا قزاعملاو

 0 ا ةرصأا ىحاا رع رج د اه وص هموص م 7 ََس 0 يا عا ساحا ص ما

 آلا راب اسيولا ىفموقلا ىلع اهتوتم تراك ادرس اهل اسيل "
 1ىيز وبا لاق قنرخ ىحاولا بنارالا دالوا قنارخلاو عردلا لمع درسلا [01]

 1 هييشتلا هذه ىف طرف
 1 [0] ىيرد وبا

 17-02 ل نر ةرص 2# نلمس هد هدح

 قئاقنلا ت تارفقملا - اك 0 0 نادبالا ُْث 17 مسوس

 هداوس ا لابرس ويبخ هسبل ام لكو درس كعن نم هن'ل ليبارس بصن [0 10

 < ّنادص 46 1 هام اس 5

 قااورلا ان تابلعشب برضصو كر 0 نعط ان

 دودمم ىا بوطش فيس لاقي لاوطلا فويسلا تابطشلاو همعرس هسالتخا [0 10|

 هرهوجو 1هؤام فيسلا قنورو
 1 [0] هالح ىا

 (90) (0*, ةوط. >7 78 توملا ىحرب حجم ءانفاو, تالماعلا قوف(', 1), 0

 دالواو, برجلا ىحر
 ) اره (قزع) >11 121 : 14 11 123فوعاط. >7 28 قراغملاب ىقتلملا عقن, هب انردا

 ) 1) قتارخلا

 95 0 0* قئاقيلاح ات ىتاقنلا
 ] عقم (بطش) 1 391 قئاور-0 نحطب
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 [ه. 53]

 امو عل #ء ه-

 قراوزلا لالا لسنتو اجيسو ةضيرع ضرا لك ىوطت ليساره ٠١

 1اوفع ريسلا نم اهدنع ام كيطعت ىثلا ىهو لاسرم ةدحاولا ليسارم [(010)]

 ةدحاولا راغصلا نفسلا قراوزلاو ريسلا نم برض جيسولاو ةدش ريغ نم

 قروز
 1 [ط] اعذر

 < َّناص ل أ ص م سادت ع ص و 2 6 7 -

 قلاودلا حابصلا تاراغ ةمزأ . 0 تدحو 0 باود ىلب ٠

 ىلا مينودوقي نيذلا ميلتاوا موقلا ةمزا :ىمغ تم [ىحسا ا نإ
 اذا ىلود فيسو ابعفد اذا ةراغلا مبيلع ىلد عفاود ىا قلاود تاراغلا

 هدكع نم توركلا عجيرما كاك

 0[1] تاذ [2] باوذ 2 [0] ريغ [2] مع

 مر دو ةدص غوص ه ءءء و 0-2 هاء ةهدص رص ريحا

 ىئاضتملا ىزاملا ىف تقهرأ اذإ ٠ "اهنايرحا نع لحلا لإ 7
 كركلاو ىضملا قراتلاو ةداذ عمجلاو عناملا دئاذلاو هعنم اذا هداذ لاقي [©1]

 اضيأ قيضملا قزألاو

 مس مل ةصضص ار هام نص

 قئاقحاا جورف نع يبست ندا ةراع ريدقلا يرمأ لضخ تديش اس ١

 قئاقحلاو فوخملا ناككلا وهو دحاو رغشلا جوفلاو لبج مسا ناليق [0)]

 روغث نع ىوريو هتيمحت ناسنالا ىلع ىقشحي ام ىهو ةقيقح عمج
 قئاضملا

 (16) (0, (0* احسو]) اديسو

 (17) : لش (بأد) 1 356: ل4 1 9249 فعذه (مز) 1: 367: 2 باوذ- 0, 0* تاوؤح

 قمح ةععانددت7؟ هآ ماته15ع. 34 لاقيو ...رصعا نب ع نم ةليبيق كا ونب

 ةانم ىيز نب سيقلا ئرما ىنب نم ةمرلا ىذ ىخا ماشه طهر مه

 (153) 0 دازكط كففَر
 (19) ةعط. 29 (8روغث نع
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]200. 53[ 
 د د هاص رج و 0م

 قدارسلا ليذ عبرا ضفنك بذب هي دنع 0 رمل ريخب درفو ||

 - اص هم

 وه قدارسلاو تيبلا مّدقم قدارسلاو هبنذ هليصخ درفنم روث ىا درفو [0]
 طاطسفلا

 هما و < ل ا 0+ 26

 ٠ نوذلا قداص ننيعي ترظن ا ل اذإ 0١

 ] ]0ٌبحا اذا َةَقِم قمي قمو لاقي ٌبحم قماو تقربأ تضموأ

 رع و 23 مد و ع ه صد 8222 ةده

 قئالخلا ريكس 100 0 اهنود كالا نا مهلا ىه م

 'ميئس عابطلا قئالخلاو ةريغلا ديدش رايغم مونلا وهو نسو عمج ناسوالا [010]

 ؛ مل كرك
 1 [0] ميش

 مم ءاوص

 مس دودص 26 20 هع 7 . 3 5 َ و

 قئالعلا نيتم لاح ني ٠ كات ىلع اهبحي ىبلق نأ ىبر ملعيو ع
 ىهو ةقالع عمج قئالعلاو ىوق نيتم لاح 1+[لك] ىلع ىا كلت ىلع [02]

 [2 ةياورلا هذه ىلع ىهو اهركذب ىبلق ْنأ ىوريو] قّلعتلا بحلا

 1 0 هرمزأ5

 ماع مهد ا م همم هل وءموهّوام ربع ءاس

 قراهملاو اا نب ةلمعيب اك لل م اه

 ىخرأ ليللا هبش ارتس ديري تيبلا رخؤم رسكلاو ضرالا نم ديعبلا قرخلا [010]
 ىجدلاو ابيلع لمعي ةقان ةلمعيلاو هرسك ىخرا اذا تيبلاب هتملظو ةلورش

 000 0 ىف تسلب ايبش تاولقلا قرابلاو ةيجح ةدحاولا ريلظلا
 ةفيحصلا قّربملاو

 (11) الف (لصخ) 11: 220 تدير لآ حيرلا ز له منن 14 لآ حييرلا 50-0

 0* هنع, صقك- 8 بدك ضغنب, ابنعح]رؤر 14 دنع, ضفنك

 (13) ©. حلل ع1 660. 50 0, 0* م يثش, صارهحا-1) سارخا, ميئس

 (14) ([الاطع ءمصعا هلتس ع هلق ه2 ةطغع عام55 هننع ؟ةعاتع.]

 (15) آخ (قرهز حتت 242: 14 00
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 َس ها <

 قياولا للا نادبع لالا هد ساس سس اع ا
 قساوبلاو لخنلا نم لاوطلا ناديعلاو بارسلا لآلاو عفر ىهز هابشا داتكا [01]

 اضيأ لاوطلا

 علا هذرسلا يالا 2 ل ٠ علاوط ٠
 : بايثلا قئاقيلا ءالملاو رابنلا عفترا نيح اولحترا لوقي بارسلا لآلا [02]

 ضييبلا

 ماد ةمح ملا يت 007 6 امس -

 يرانا ل ما جيعشوأ نط

 فاض ا اذا قرزأ ءام لاقيو فورعم ءام ميسا * جيشولا [0 آل

 1 [610] حيشولا

 د ّ امص م 9

 ا لرب تايفرشو المج قلت دع كح ا
 هل ظالغ نكامأ دامجلاو ىيرت ىذلا ىصق ىلع تسيل ةدناعم ىا دونع [02]

 ىهو ةقيقش عمج قئاقشلاو قرشلل تالباقم تايقرشو الابج نوكت نا غلبت
 دامج غلبت ثيح ٌلحت لوقي نيتلمر نيب ةظيلغلا ضرالا نم ةعطقلا

 هذهو هذه نيب لمرلا تايقرشو

 ها ةرص

 قمالبلا يدع رس يك لل سا لع
 لاجرب رقبلا هيش ءابقلا وهو قملي عمج قماليلاو رقبلا نم عيطق لجالا [0 1]

 ىعرمب رمت ىوريو ضيب ةيبقا اهيلع

 (6) آه (ىتك) ز+ 380: 14 زن 60-489 اًابكا

 (8) 2 اهتامح-, 2 حيشولا 1311

 (9) آه (قش) ن1 52: اخ 175

 (10) 0, 0* اًلاجر, ةبصع-1 ىشامت
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 ليوطلا "ارو

 000 2 ا
 مد د م واص مب م ةمحم د ةمص 77 ا و ل و ند د ةص 5 01173

 قئارحلا راكتباو لال موسر هقوشت الا بلقلا نحي 0 ١

 2ةقيزح اهدحاو تاعامجلا 1قئازحلاو لزانملا ىناغملا [0]
 0[1] قئارحلا 22 [0] ةقيرح

 ه2 م ةدص - - نا لم مل 217 002 < هج وص و - مىلاو مار

 نيسلاو ضعب نم مبضعب 5 1ننع هنال نيبلا جيبت ةراح حير فيه [0 2]

 قارفلا
 1[1] ىق

 ةدحاولا ىئاسولا قرامنلا شقنلا ىشولاو هسفن ىلع فاخي ةيانج ةفوخم [072]

 ع هص

 0000 دللا نا نطخو مدعي «نريرقي ذإ يم لامجأو ه
 قرزلا نابذ قرازالاو نعط نطخو نبيلع لمحلل نبرقي [2]

 (ةا”)

 (1) آ.4 (ربذ) + 388 104 ذنن 992 : ةعفم انا (ربض) 1 151 14 ذنن

 317 رابضلاك 4535 (ربذ) 11923 هنع افقاوآل, (* © موسرلاك-1 2011

 (9) 121 854 427 قئازخلا, .هقوشت الا بلقلل 31 اجلاكا 0+ ةئرشلا كرب

 قيارحلا ْ
 (3) 111 ظدن 422 رواجت دعب نيبلا جيت تحفنا اذا-1. 310. 27 63- خلوا.

 50344( زواجت -121 8254 مببلطو مبليحرل ابيبس كلذ ناكف...ةراح حير فيبلا

 ...تبه تحفن ىنعمو رواجت دعب نيبلا جيبت لاق كلذلو ةعجنلا

 (5) 0سنا غ0 ذص 0:4 (طخن) ذع 290 14 + 331 121 ©ةدط خذ 506 ٌنْطَخَت
 0* نطحو--1 نطخو
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]210. 52[ 
2 8 

 1 لاا تا م م ا ا ع 2 و ََيَع ع ل اند عوض مجم م سا

 قربشم ا هر لع سا جمسنب ت 1 كن

 نم قيقدلا ىرباسلاو بيلصلا ناتبشخ نابوقرعلاو ولدلا ىبوقرع ابيوصع [02]

 سيفلا هرمأا لاقو فركحم كلا فرتشم كاكا

 1 1سدقملا كو ناَدلوْلا َقرِبس امك 198

 1 ةطاآ. م. 136, عت

 م 26 7ع 0 دود ه 5 ر معرس ومصمم ه- و نعل

 ديعبلا 0 عطقت بوجت 0 اهيوري مل ناتيبلا ناذه [0]

 ها م ور ني هس ه0 اهدا سا 2

 اهوفص ىف السلا هامك ١ نجا سلا مص د
 عم جرح ىذلا السلاو اهرييغت نم السلا ءامك *مسولاو رعبلا نمردلا [0 2

 رو ع جس سس

 قرقرتب

 بهذيو ءىجي قرقرتي (بناه اهوغصو ةارملا نم ةييشيلا ةلزتمب ودقر كلولا

 ةاهرعق نم ابيبناج ىف

 0[1] حضولا 0[2] هتّلق

 (55) 2ةهكطو» 15ه (ربس) 71 5: 14 ةئ1 4-1-2535 (قربش) هنن 31: 140
 ل14 (اصع) عتود 16-292 ةسنا 11-445 ابناك 1ع قاتم

 (56) 13[دوصةكك 187: ابيلا بوحي, اببام, مق هل, قرخا رفقلاه4س*. بوجت

 دلل اهيلا ةمزغع ه2 ةطع ةغوطعس عدق هن ططغع طعم ه2 ةطتق عامذد5 ةطغع 60

 جمروعم هت" 66 طع ماحصل زن 801. 821 (1) ةءطم1. ءام لضف ورمع وبا لاق

 قع ءاقتسالا ىف لمعي نا جاتحاف رعقلا ةديعب رئبلا نا ربخا ولدلا

 ليللا ىذمي

 (57) 1[هوسقخغ 18:14 (اغص) عت 0-195*, 0 اهوعض-0 (1) التيلا امك (ةنع)

 2121 هءان51. ءاملا اذه فصن لوقي...ءاملا نم دم ردقب ىا ٌدمد تءاجف

 ...السلا ٍءامك هرعب فص. هءانما: ىف ءابلاو..:ءاملا نم دم ردقب ىا دمب
 ولدلل ءابلا ولدلا ةيحان ىف ىا اهوغص ىف هلوقو دملل هفصن
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]20.-52[ 
 و ستدعم هم < ١ ير هم رو ملم هلل ساء مي

 ةرفت ةيلع تالك دق نئاجه 0 اهلح صاالق ها
 ضيبب نئاحه ابقاس اهادحا [2]

 000 كلا روح نم ئاملا لا ' اهقوسي داحو اًناتْسأو ىنارق '
 قلطملا ةالغفلا ةفونتلاو اهطسو ةفونتلا زوجو ةقرفتم اتاتشاو ةعمتجم ىنارق [0 10

 ءاملا نيدو كنيب ناك اذاف ىقىلطلا موي ىف ءاملا ىلا لب ليبالا لسرت ىتلا

 برقلا موي ىناثلاو قلطلا موي امبنم لوالاو ناموي

 ا مل ا ّساص رب م و َص لد وو مص < هدص

 قورم ةارتلا لوح هنو هءافك ىلجلا مصبصأ 00 لقو ّ

 ٠] لوغر اناتح فمك لوقي همدقم رتس .قاورلاو تيبلا رخؤم ةقش ءافكلا [0]

 ىا ةارسلا نوج هلوق كلذف فشكني ملو قاور ليلل ىقبو ضيبا حبصلا
 ربظلا دوسا

 رب مو 1 مع م هد ه<+ + ص اص 0-02 7 7 مهد م

 لقلت مهدا كيللاو قد ءافش اهب ىعتبي 0 يا داق نو

 02 [شركل) اذإ اول اهولكي هولذ "لذ لاقيو رثبلا ىق ابلسرا هولد ىلدا [02]

 داصو نايدصو دص وهو شطع اذا اًدص ىدصي [ىدص نم] ىدصلاو رئبلا
 حبصلا ضايب ىنعي ضايب هيف قلبا 551[ هذا ءايلا 3ىدصلا ةءاقشو

 1 [0] ءافسلا 2 [1)] ىيصلا [0)] ءانا

 (51) 14 (صلق) هتتت 350: 4. 1+ 72-498 قرغت 1. 510. ذع 21-11طقم 6
 متعتم. 1ل1طق» مدلععو هدع 7ءوع هدم ه2 5اقرب 52طفهفساط#». ةءطما.

 اهقوسي وبف صاالق موجنلاو قطن ول ىلجر ناربدلا ناك لوقي

 (39) آله (قلط) دن 91: 24 1 427 روح نمر اًنارق 1. 810. »+ 202 ىَناَوُق

 رف نم كفشات# ىتارف كاك تح اناشاور انارقح0 نها خا ىحأ
 اد غءطقسم 26 نرق نم خس. ةءطما. ةفونتلا نر5 نم ورمع وبا ىورو

 ضعب ىلا اهضعب ةنورقم صالقلا هذه ىا نيرق عمج ىَناَرُق اهفرط اهنرقو
 (535) طخ (قور) >1 4335, 4236 18 1 361415121 ةءافك-]1* تكته تساند. ؟عادوأ.

 قورم ءامسلا ىجاد هرئاسو هرئاسو ورمع وبا ىورو
 (54) 1كذسنل 448: رز ةقعذم (ىفش) 1 396, 821 (1) ءافشآر, 821, آ.* ىدصلا طاقس
 (1(0) طاقس [ةزنءإز(0 ءاقس-[دوعستنت 15:هسا». ةءكدول. ىلعا لوقي

 حل ضيبا هلفساو دوسا ليللا
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 مكه. 52]
 7ك 2 وه ءوص أ 2ك

 يضفي دف لمح 1 ناك . نجا ىرسلاب ةديعلا 0 كل
 ايدلا نآكف رفصا ريغتم ءاملا اذه لوقي دارجلا راغص ابدلاو ردغتم نا [0 طز

 هيف اضغلا قصبتو عردا دق

 الو ل مج و نوم عاد صا 3 2-2 هَ 3 ميج ريب ندعم 8 8 -

 قلحم ءأم نبأ يارا همق ىلع 0 اناا تدرو م
 عفترم ىلاع قلحم رويطلا نم ريط ءام نبا هئادتها ريغ ىلع افاستعا [0 1)]

 ا

017 | 

 قحلي ِ 0 قوبسم 00 لذ اهناربد اهياثا لع تك 3
 قبسي ل رهو ايرثلا كفلخ افلح“ ىأ اهراتا سلع فيفح ناربط كفيفدلا [©]

 صااق اهل لذبو اهسفن ايرثلا ىلا بطخ ناربدلا نا لاقيو قحلي ال
 هصالقب ابعبتي وهو تعتنماف

 قطني ناك وأ ارا 2 رك 15 0 فىرعص نم نيرشعب 6

 2ءارضخلاو قطن ول صالق هاياو موجنلا ناك لوقي 1نيرشعب فدي ىا [02]

 0[1] نيرعشب 25 [0] رضخلا

 (42) 1[ةهوصا“هت 18/ سنالاب دبعلا, قصبي -1آكةست1اإا 5 ٍنجأ سن االابدح لظظا مخ

 3541 ةهسصؤمد 110671 ىبعلا ىيعي 1. 510. 7111 1/4 ىصبي هيف ا ءام

 ]كةسن] (ممؤع ط) قضيبي كسا. ةءا01. اذا انوجا نجاي ءاملا نجا سىق لاقي

 صربالا نب ديبع ل ردك وا رفصاو ريغت

 18 بيِدَج ٌفئاَخ هليبس هثدرو ٍنِجأ ٍءاَم بر لب
 [طجدلا 162]

 (48) حتكطقم 110, 1/5( سسعذصت اكسفورد 11-92[ دعما هن 11-185 تاعطقم 7111 8

 كوستا 0080-448 27 1[ 8دسقمم 11 1-621. 810. 211 153 ةع 11 57

 8-9304 ةلتطع»» 1 116-64 1 81-35 ظدخغ 04 اًقاستعا تعطق 14 00

 س1 805-349 8583-213: 40080 14-154 (فسع) 1 3 ف

 آخ >1 151 ةماه ىلع -لاكطت#. 15

 (49) 8تغطق» 125 فريح ]) قوي - 81211 فريحاممدع 858: -لاطخ (فوز) >1 4 ال4 1
 د
 0 8ك 550: 52 1 ىلع بري قاد أن“ 02.1265 فدي.

 (50) ( نيرعشب -1. 85:0. ذة 11 - طلزغطقت 116 - ةدسط»“ ععطمإ مج 0

 عمم ىنسحلاف | 001. 7 129] 1 قا 1 هللو 1 ىلعت ةلوق
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]20. 52[ 

 د1 هتماش لسرلا "لع "هناك قحضا:بويعملا طورالااذأ ١
 ىا كك ةنسح ناك بوبشملاو هلامجو هنسح كاَعَوَوَ ىدذزلا 0 [(01)]

 18 1ٍنونمم 2 1 ىلاعت هلوقو قمحا قرخا هتوق ىا ا بهذا عم دقوتي

 صوقنم ىا

 1 هه. عاق 7

 »ه2 تدع ومو مود -ه هَ < هد

 قرزا لطلا ضفني ني ىنقأ اجلا ةوهر سار: ىلع لج امك ترظن د
 امو ةمكالا لثم عفترملا ناكملا ةوهرلاو رظن اذا لحم ىلحا لاقي [ن 10

 ترظن لوقي ىدنلا ٌلطلاو ىزابلا ىنعي راقنملا جوعا ىنقأ اهنم عقترا
 ضفخنملا ناكملا اذه ريغ ىف ةوهرلاو عفترم ناكم قوذ ىزابلا رظن امك
 لاقيو اًنكاس ىا ه8 اًوهَر رحبلا كرثاو 8 ىلاعت هلوقو دادضالا نم وهو
 ضيبا ريط ىكركلاو ةوهر ىكركلل

 1 هه. علت 3 2 [0] وهرم

 7 د دا ةهص 2

 ةعيرو عير لاقي عفترم ناكم ةعير +لعنلا ةقراطم نم قراطم ديري [0]
 لودي قرقرتي

 1 [0] لغبلا

 (44) 00, ا, (0* قرخا 111, 8101 (1), آر آ*, ثسط»., اخ (عور) ؟ 3505 : آرخ (ننم)

 عملت 303: 14 ةع 350: طخ (ببش) 1 464 : 14 1 309 : 81 ©ةسط. 1 65

 داداأ؟ 1045 قمحا خس“, 8231 (1) ةئمصفممدع طلع ؟ةعدع غم 20110 نب 40.

 (45) آدخ (الج) :تتنن 164: 14 75 قروا للطلا_ةعة5 (وهر) 1 253 امك ىلجي
 ل14 (انقز عع 66 : 4 ع 304: آد (اهر) عع 62 [مه غععغ)زتم# لظلا-

 1» ضقني 1. 510. ع 83 ة[دداتس 1015. 21-11. دع 1دقمنا 125-60 (1)

 ةوبر سار
 (46) 1اكةصصت1 90 قوق طقاس (ذم دددمج)-1. 5310. كنت 131, 83: آخ (عير) 3 499:

 14+ 367: 0, 2: 54 (قرط) ءنن 89: 14 +1 423 [01] هليلآب 14 (قر)
 +1 3606 قسط“, 801 ةليل- 821 (1) هءلما. مركارت قارط -خصط»#». ةءطما.

 نيبوث نيب ىقباط لاقيو ةقباطملا هلثمو ضعب ىلع هذعب ىا قارط
 نيلعن وا نيدوت سبل اذا امبنيب قراطو'هطدسأ دام ععحتتن 32 قادص ب

 ةئيل قوف, ةليل
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]<0. 52[ 

 قلي ليتل هيوم نم دا سا ا
 ءابقلا ضايبب اهربظ .هبش ءابق قملي فشكتا باتا اهربظ ايتارس عجرت عبرت [09]

 #3 جا 6 7 57 3-2-6 0 0 1 م 6م مسد وم م

 قدنخو لَك ”املظلا م ه ابيلع ابصلا ابنا نيب ىدوت ءابيتو اخأ

 بتكي روصقم اجر دحاولا اهيحاون اهتاجرا كلبت ىدوتو اهيف هاتي ةالف ءابيت [01]
 ىف ابصلا تّبه اذا لوقي واولاب ناوجر هتينثت ىف لوقت كنال 1فلالاب

 اهيلع ةملظلاب ةبوجحم ىه لوقي اهدعب نم ابغلبت ال كله ةالفلا هذه

 تنع ابيف كلاسلا عنمي قدنخ ابيلعو نيعلا عنمب اهنم لج
 1 [0] فلالا رسكب

 ريب ام ل أ ع َّت سد موس ماما ة ص 2797

 رم اهارا“: تح جدلا نيبو. ةليا لك انس ة
 ملظلا اجدلاو ةليبق ىهو ةربم ىلا ةبوسنم لبالا ىرابملا تلخدا تللغ [02]

 1ةمملظلاو ضرالا نيب ىرابملا تدلخدا لوقي ةملظلا ىهو ةيجد ةدحاولا

 ةملظلا ىنعي فشكتو قرح

 1 [8] ضرالا نيبو ءاملظلا نيب

 ل د نةدح مو 1 ت2 2 مي 216 2

 ع سوادملا هنع 0 ا ل ةالفلا 0 تحيصاف مصرس

 اهب لغصت ىتلا لق لقاصملا سوادملاو عطاق فيس ماسح عطقأ كاست [0 121

 ساّودم سحاولاو اهيف صوغي ىا ةبيرضلا ىف قفخي قفخم كويسلا

 سودمو

 (40) © اهتارحص فضا“. هءادا. ةيسرافلاب وهو ءابقلا قمليلاو...هل عجرت عيرت

 نوكي نا الا قملي هل لاقي الو نطبملا ءابقلا قمليلاو هرمع وبا لاق هملي

 (41) طل لب 0 (1), آ* ابطاقسا" نيب ح14 (ىنكبر 21 294 ١ 1981-4 ىنكتو
 هيلع ع 101. 11 30 ةسصما ع1

 (49) 2, 0, 1(821), 0* اهارت آم (للغ) + 14, 1, 831, 1. 5:0. 109 اهارأح
 فسطت» ةءطما. ىلا تيبتنا ىّتح ةملظلا كلت نيب لخدا تلعج لوقب
 ةقالوهو ا لفررلا كلت

 انور [* نع 20-1 ترا كدا توت
209 



]26. 52[ 

 يب مو سس م م م نإ ه0 ا م م نأ دص

 قدرد ند :ئاجه ضيب ند اع دب تحرذ اصلا مصيررلا ثتبه اذإ م«

 ماعنلا خارفا ىذنعي دوس بيبارغ قرشملا نم كد ىتلا مقرا ابصلا [0 0]

 بيبارغ نم وهو راغص ىا قدردو ضايبلا ةديدش [ناجه] ضيب نئتاجه

 قدرد بيبارغ نم دارا

 هصخش ا ع ماعنلا ركذ وهو ميلظلا رنعي يررلا ريغص كلعصم [0 15

 هتوص ىف قئنقني هنال ماعنلا ءامسا نم قنقن هصخش نبيري

 728” ع هان ص 26 6 را

 الا رالا دبقن لعا سببصأ ٠ د اك اذإ هع هي ىدانو <
 ضيبالا حييصالاو حبيصُألا ىدان ةءابرالا هبتشملا ناكملاب ىا هب ىدانو [0 ]

 ىدان هموت نم ماق اذا راث اذا فشخلا وهو ةيبظلا كلو ىنعي ةرمحلا ىلا
 رت ىرط] نوللا *ةبقنلا فشخلا تودع ةتاكح ىهو ميملا رسكب ءام
 فعضلا نم نيديلا

 10 1 ىا راث ا * [0] ةيقنلا

 (3) 11هوجدح ص 15 4

 فدرد نتاجه ضيب نم بيبارغ هد تفقرذ ابصلا اذا هارت

 (38) 0 ليك اه (ىقن) 711505 184 711153 هسفنب نبل 85 (كلعص) 11 15:

 آخ »ن1 342 [مصمد.]-821 (1) ةءا01. نوكي ىعارملا ىف ميلظلا اذه لوقي

 ابل بصتني ىا هعبت ىّتح لايخلاك هخارفل

 (39) 8[داعطمم اناتت 22 طمع 126, ط*, الآ, آله 1(0) موقي ماون حبيصا

 قرخيو -0*, 0, 1, 1(2021) قرطا فوللا ةيقن العا حبيصا (اطنغ 231 (1)

 ةبقن) -1. 510. 11 27 (مه 821)-1. هكدط 1 334 [مصمد.] قرخي ماق اذا ماون

 7231 ةءادو1. العا حيبصا ىوريو هنع تيبلا اذه تلبق اذك ىب لاق

 ...قرظا نوللا ةبقن -قساد»“ هءانول. ماون حبيصا ىوريو رقيشا ىوريو

 لاق رمع نب ىسيع انثدحو لاقو ةرمح ىلا ضايب حتبصلاو .٠ قرخيو موقي

 كنال لاق مث لاق ال'لاق كتنبا ىحكنم تنا له رخال برعلا نم لجر لاق

 لاقو ام ام لوقي هنا ىبظلا توص ىكح ِءأَم هب ىدان هلوق ةيحللا حبصا

 ..همأ فشخلا ىداني ىلا ءام هب ىداني ورمع مدا - مط ؛خلث ةطقكع: 117 غم

 ةنعلنس 11 274 201. 2 0 مماَق اذإ ٌماوت ْحِبْيَصَأ "طع ورحمت عددا طعم

 دل ]دنع» ]دار ]عج 18 ةصقتفأ5 هن غطع ؟هءهلتعحأ امد ءام : 50 ه0 'لهطععأت ذم

 فرحت. 20 1كم“ ط5 ظنسلم : 1ك نعدلعما#ب, 01.6.)2.1. 7هآ. 65 2. 3264, ادع 1

 خلا ميملا رسكب ءاملا مساب هلوق

 11 طلق طع هورحسععأتب ادع 7020 طئاتقأ 6 ممصفماتس ءعل دق هد لتفدوااهطاع قصات“

 ؟هعولذ 265 أم.

208 



]0. 52[ 

 م52 6 وة و رم رع 1

 ءانهحإا قرعم ددوقي ا جاملا عذجك داهو

 ىناوحلا ءانحالاو محللا بهاذلا قرعملاو عفترملا كا قنعلا ىدابلا [0)]

 6 [2 قدشلا عساو قدشالاو نييحللا نم نافرط] نايبصلاو 7[1 ونح] دحاولا
 1 0 هدمتك.

 و -ةَّ أدداح م م تح ا مدعو م اس

 قفدأ رو زلا احر 1 ىداعت ل طالم اهني عادذلا ءايدح ءاوقدو 5

 2 ىفاجت ىا ىداعت بنجلا طالملاو ءانحتنا ابيعارذ ع [ةقان] ءاوفد [(0 )]

 امتاو طالم ةانيا فتكلاو ىضعلل لاقيو ردصلا روزلاو ةركركلا احرلاو نابو
 طالم ىوريو عساو 2ققدتم ققدا ةركركلا نم ابقفرم دعبب امبفضي
 3ىفاجت

 1 [2] ىندا [0]انبا 2[2] ققد نم 53 [82] قلحي .[0] فاحن

 - ا © تم 2 ده ماه م

 قئنعتو بكل ا تيضقو ةفونت ا لوغ ا تعطق 0

 ريسلا نم نابرض قنعلاو ببخلاو ةفونت لك لوه ىوريو دعبلا لوغلا [02]

 7 سل ادع ةدح محم دّو دح هدم هد 6-2 ا

 قر لهانملا ىوأن ى هولا دعي ندع ةيكرب ىمري ء؛ابرالا كيبل 9 هد سد

 ىءان هّوام لقي ىذلا بارتلا ىرشلاو ضرالا نم عفترا امو فارشآالا ءابوال لآ | [0 طز

 [2رعقلا ديعب قوخالاو] هايملا ديعب ىا لهانملا

 (33) ©0 نتيلصلا-©0* نيبيلصلا- 1 «ةداعدمت 55 -ف 105

 (34) ظاللب ظالآ (1), آن, ثسط#, 1(0) نع ىفاجت -اآ» ىفاجي_-(ن, 1] نع ىداعت-

 الآ ءايذجح--((1) ءدوَجْوَو -]) قراوزلا ءاجر نع- 81831 هءطما. عساو قفدا

 جارفنالا وهو نيلاجرلا نيب ام ةوحشلاو ةوحشلا

 (35) ظنا د نود قتعت 0 هءطمآ. تاو ابيب 0_0 ورمع وبا ىورو

 (30) 831, 1(821), 1.5, (1(0), آب هبتشمو--1021 (1) 501. هسفن ىنعي هبكرب ئمَري
 قسطا. ةءطمأ. و هدحاولا اضعب هضعب هبشي ضرالا نم عفترا ام ءابرالا

 و -6 2-8

 ةوبرو ةوبرو
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|0000 52[ 

 < ص ا 3 6 المع دس 1

 قاحتي نح ىرثلا زوكمك عيضب اكرام ص ا ناذاحتو, ٠"

 ىوطم زولجم ذخفلا نم بنذلا هيلع عقو ام وهو نيذاحلا دحاو ذاحلا [01]

 هلامشو بنذلا نيمي نع ام ناولصلاو محل ىا عيضب ىطلا ةدش ةزلجلاو

 هزانتكا ىف اهمحل هبش ضعب ىلع هضعب دبلت دق لتبملا بارتلا ىرثلاو
 رمضا قنحا لاقيو رمضي ىا قذحي

 ري هّد صح نا ا و َيَع

 قلخا ليسلا 0 ةيكلد 0 هناك 6 د ا 5 مس

 هيفلز هتضلد ةتسولمل ةراتح ىا اقص لاحتملا ناك دارا ةلاحم ةدحاولا

 هتقفد ليسلا ةمحطو

 ماض مح < هدص

 0000 رلا لزأ هطاياب دل تكتني مل رصقلا فوجك فوجو >
 ابنا ديري ةركركلا ىف قفرملا رثؤي نا 1تكانلاو هتعس ىف رصقلا فوجك [01]

 [© ةلزلاو ليحنلا ٌلزالا] اهقفرم نع طبالا نيب لتفلاو نيعارذلا ”ءالتف
 سلملا ليلاهزلاو

 1 [0] ثكانلا 0[2] التف 53 [0] ىلزاو ليحن لزلا

 (30) ة:*, 831, 831 (1), آب, 1(0) امبيوقت ىلع فساد“. امبيوقن ىلع-1. نيح
 قفص كك 237 00) 1< 1(0) قنخت 21, 1(221) زونكمل قفسط». ن0

 امبيولص ىوردو
 (31) ةآ.4 (صلد) ؟نتن 304: 14 17 395 آخ (ابص) ند 205 ولتت فدؤم 1 189
 1 15 01 هلع لز افص 581 0 (1), 0, 2, 0* ودهت ةوبص طالت آم .آ*

 1(0) ولتت ةوبص خ1ساد»“. هءاد01. ةوبص ىلا هلوقو هتع ٌلز افص ورمع وبا ىورو
 1 ةوبص عم نئا

 (39) 821, آ,, آ*, 1[هلئطو» 99, 1(0) قيلاحزلا سلملا اهبطاباب0#*, 0, 2, 8231 (1),

 مسا“ ليلاهزلا لزلا هطابآب هل خسا». هءا01. بيصت نا وه تكانلاو

 دضعلا ىف زحت ىتلا ىه ةركركلا تناك اذاو اهب رثؤيف ةركركلا هقفرم

 ةركركلا هقفرم بيصيف لوقي طبالا محل رثك اذا طغاض هبو زاح هب ليق
 زاحلاك سيل افيفخ احسم هحسمتف 121 ههط01. هيورا اذك قحسا وبا لاق

 ىعمصالا ريغ نع قفرم ليلاهزلا لزلا اهبطابآب ىوريو
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]0. 52[ 
 0 ريل ا مم ام ٠م

 قهشي 0 لدول تتوم 5 نيك دقات ريسلا يف و ترداغ لقو "1

 اهدحاو ءاضعالا لاصوالاو توملل عزني قبشي دلولا الطلاو تكرت ترداغ [0 12[

 ةبالصلا ىف هتقاتك تسيل ابنال اهدلو تحرط هبحاص ةقان نا لوقي لصو

 ربصلاو +قتعلاو

 تت ع 2 داو عت 2 هع

 1 [0 12] قنعلا

 قوهس نانر و | جر 3 ايلشب الانس فرح ةيلامج "0

 اهلشي ةفرشم دانس ةرماض فرح همدضو هقلخ ىف لمجلا هبشت ةيلامج [0 2]

 جحجرلاو 1وطخلا ليوط وطخلا جزا قاسلا مظع مرقم فيظولاو اهدرطي

 ليوط قوبس لوطلا
 1 [0] وقحلا

 < ه

 طخ

 24 ًّع ل« ريعورع متل

 قرعم راع فنالا ليدح ا انيسجس كا 2 بعد و م6 ٠ .١ل “3 5

 بعكلا ءاذح مجنملاو علط اذا مجن لاقي امبعلطم ىا امبيمجنم الك [(08)]

 ملظعلا تقرع لاقي هيلع محل ال محللا نم راع هالعا هقنا دودحم ديدح

 عفترم مشا محللا نم هيلع ام ترشق اذا

 ه تح - ةهرر همه اا فا لو م ةدهدس

 ةظيلغلا ىهو 0 نم 50 ةمحل ةامحلاو بوقرعلاو بعكلا قوف دارا [0 2]
 هبو اهموحشو ابظلغ ىف قنرخلاب ابببش ةاضرتعم ابيلا ترظن تضرعتسا

 2بنرالا دلو قترخلاو فصوت
 1 [0] اضرعتم 5 [0] بئذلا

 (26) 5؟هاجيقعط 58.

 (2') آخ (ججن) آنن 111 : (ركذ) + 396 دصل 14 1117 حرا ةركزذم : ا.4 (دنش)

 10 جنا : 13 (ىنس) 1 3 حرا: قطنا فسفتغطقال 31: 81 هدتط. (ىنس)

 1 235, 821, لم, طخ و ظنا ت1 (جز) 1 152 : (فرح) 11 15 [طمغا» ةصمص.], هال

 ه4 نامظ [:5> نايرإ]اخ (قبس) هنن 31: 181 389 1. 8514. 1 73:

 821 (1), 0, 05, 2: آخ (فرحز) ع 356 : 184 51 67 [هه ةءد6] لذ (هضع)

 جوتن 415تلصصسع 1-5350: 510. الوزبم فرحلا ناك ولف ةبلصلا ىه [فرحلا]

 ناير اهبفيظو نا الو دانس ةيلامج اهتاب - ابفصي مل _ىخسصاط#». ةءطوا. فرح

 هتقدو لالبلا ءانفل كلذب ابببش امناو لاله فرح ابناك راصف...رماض
 (38) 15 رمشا ءامب ابيمجنم-18121 (1) ةءطمأ. عومسم هنكلو ميجلا 0

 (29) 0, 1 لجرلا -(1(0) امبفوجو فسط#. عةعطمإ. ةمحل ةامحلا قاس 0

 دارا امناو قنرخلا...ىنابيشلا ورمع وبا لاق كلذك قاسلا رهاظ نم قاسلا
 د5 هيو ايظلعا هن
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]0. 52| 

 رف صر سارا م يم هر هد 26 ناداوو 2س 8 ع

 قرخنم هنفح فيس هحبفص 0 ضال دقنم ةعشأب ١"

 ىنعيو قرختم هنفج هءاضما ىف فيس ةحيفص هناك هسفن ىنعي ثعشا [©1)]

 فيسلا نفج

 1 ل ا هد سه سىس و'و مدل ن < َس -

 كاك ولا لاقيو كانجولا ةميظع ةقان ءانجو مان 7 ليللاب راش ئرش 08

 ددل هكر (060 لص اما وهو ُضرإلا نيجو نم ذوخام ةديدشلا ةبلضلا

 [2 بلقلا ةديدح ءاعورو ةرح ءاعور دنع ىوريو] هفّلكتت ال ريسلا

 # ع نإ ص م مس 2-6

 قو نيعارذلا ىرتسي ىدأ عاج اهمامز 0 رافسا ة هعيجنر ؟"

 كرحتي ال نكابس قرطم, ةيح عاجش رافسا ةدواعم رافسا ةعيجر [© 7]

 قاعم ةشاشخلا ىنثم ل كلما هاف لفسأ ضرألا ىف اهل ل ا

 ريعبلا فنا مضنم ىف نوكت ةقلح ةشاشخلا [0]

 1 هم ما م عواض 0 ل ._ - رت

 00 كارلا صومعدك نينج تالا اال رع

0 

 نيتعسنلا نيب اميف وهو هه نطب 6 دلؤلا وهو نينجلا ىنعي ماقأ نئوذ 0

 مل اهتدش ةرثكل لوقي ةقشم ىلع تفلكت تمشجت ريدصتلاو بقحلا نيب
 السلا ءام قرغ ىف ىنعي قرغم و بعتلا نم اهباصا امل اهدلو غلي

 نوكي ةدودلا لثم ةبيود صومعدلاو ةارملا نم ةميشملا ةلزنمب ةقانلا نم

 ليلقلا ءاملا ةشارفلا ءاملا ىف

 (91) 8231, 2 ةفيحص

 (99) 115, 1, 1(0), آ:* ةرح ءاموا دنع خسر 821 (1), ءاعور يقع, 2, 0*

 ءانجو ىنع--]1, فغا-1:* افغا قنص“. ةرح
 (23) اذ (عجر) 1 423 134 7 350 قخعؤم 1 212 فرطم -- خكطس' ؛ةسحتغطعا 3و

 0 ىلا --آ11 ان اعاد. 11514 ضرالا ىلع ىرسي -- خرساط. ةءادوأ. ىنعمب ةعيجرو

 لبق نم همامز ريعبلا نال نيعارذلا ىرسي دنع ىذلا مامزلا ... لوعفم
 هراسي لبق نم بكريو هراسي لبق نم مري نيعارذلا ىرسي
 (34) ههذ5 (لضف) 11 135 اهمامز لضف ضرالاب-1:, 1(0), 1.* هلضف, نتمآس.*

 قلغم
 (35) ملطس'ا 'ةسدتكطما 46 قرعم
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]0. 32[ 
 در ير َت هام ا - ه دعس هع د هم س

 |قرشم ناير للا كر تملتاف تعيز فشخلا مآ دنج اهل 1

 تعلتا تعزف تعير اهدلو فشخلاو ةيبظلا فشخلا ماو ىقنعلا ديجلا [0 1آ2]

 ضفخنملاو عفترملا ن ناكملا ةعلتلاو ّةعلت تلع تعلتا ليقو رظنت ابقنع كتكم

 [8 اهبناج سمشلا نرق] دادضالا نم وهو اضيا

 و و ع يت احا لود اودع مغ ل 6 ع 9-2

 قلعاو امابتلا ىهدأ ايرح وح ها اهيف مقر ا 00 اا/

 تبثل قلعاو ركنا ىهدا ضيبلا ءابظلا مثرلا [0 ]

 قلطتو 1 فورعم . ا تا يجادل رون 0-5 رهسبت و م

 عضوم فورعم لمر ءاسعولاو رهزلا رونلاو ىحاقالا رونب اهرغث ضايب هّبش [02]
 [2 اهبنع فشكي قلطت] ميغلا نم ماغت انهدلاب

 25 - و نو م هدح وء -ع-م ومص ل ناصح ءاّسد ه

 قرطع يانلا ىلع امم اهنا رهن 'قروملا لايخللا دانا هس
 كربسي ىا كقروي ىذلا قرؤملاو اهريغ ما ىم نم لايذلا اذها لوقي [02]

 دعبلا ىأنلاو ليللا ىف

 رت سن ساس مص ل 7 9 - ل ا + م6 َيَدَء

 قنروخلاف هليس ا 6-0 اهنود كولا ىوزحو تملأ .٠
 ام هليسو عضوم ناقخو هترثكو همظعم لمرلا ةمجعو عضوم ىوزح [©07]

 عضوم قنروخلاو لمرلا نم لاس

 (16) 1 تعلبافخصط». ةءاما. ٌئيضم قرشم

 (17) 0, 0* قلغاو
 (18) 1.4 (قلط) عنز 918ءاسن 535آ-1, 0 (1) ماقت

 (19) ءسصلقط 1 60-116, 2 قرطي, هنا, الع امل0, 2 طعنو ذمه ”عمسع ب

 821 ههطم]. نم ىا اًريثك هلعفت امم ىا قرطت ىأنلا ىلع امم ابنا معن

 لكل يات نأ ((ةورط

 (20) 18و 298121 هءامآ1. ةريحلا ىلع فرشم رصق قنروخلاو فس. ءءادوأ.

 فرشم رصق قنروخلاو ةفوكلا ةيحانب نافخ تءاجو هتتاو تفاطا ىا تملا

 اهتبرعاف ةاقنرخ ةيسرافلاب وه امتاو [قنروخ] فجنلا ىملع ةريحلا ةيحانب
 قنروخلا تلاقف برعلا
 0 308 1 ق5



 [اه. 52]

 قربي د 0 د عل ثتضرعت "0 قامت َ و ال

 اذا ىا 8 رَصَبْلا ٌقِرَب اًذِإَف 8 ىلاعت هللا لاق ريحت اذا قربي ٌقِرَب لوقي [0 8]
 1 001. 17 '" رك تاو شهد

 و ”هد ه دوص < ه2 عدو هر لد صح م - هدد

 00 0200 ثالك دقو رب ىونلا فعست نأ سلا نما ةاَذغ
 اذا فدبلا دنع مبسلا ىهز لاقي جرخت ىا ىهزتو عواطتو جي فعست [01]

 هنع جرخ

 0000 ملشولا بانجو ماكر ال 0 لا كولتا ةانا
 هضعب ماكر لمرلا بيثك ةصعدلا رازالا طرملا ىنثت ثولت مايقلا ةّئيطب ةانا [01)]

 اهنطب رمض نم قلقي دئالقلا ماشولاو سبلت باتجت مكارتو ضعب ىلع

 5 وهف 19 ىوذ وذ ناها للا 6-2 5 كلا و

 دوع ناهالاو ةرماض ابنال وخرلا بايثلا نم اهرتس ىا اهتجا ام نجملا [02]

 . قيقد اهرصخ لوقي هتسالمل هب ابببش نوجرعلاو ةسابكلا وهو قزعلا
 دامو ع - ر ب 4

 ىقلخا بلقف انجم رصخلا وسكت ىنعملاو] نوجرعلا اذه لثم سلما

 [© ىيدحلا ىلع 1هرّدق ىا كمبس قلخا لاقي سلما
 ١ 6 هرم

 (12) اه (قرب) عز 296 4 71 255 : اا ©ةددط. 1-1169. 810. 1 12484و1» 6

 (هزه) ٌقّربيلاك ارفاس-1 8دؤ 1:1« ةنمث 1 331-578 ©هدنا. قربي ناك
 101 1336 هدرتو ارفاس - اترفاس8121 (1) 56801. ةفصلا ثينات نع ءانغتسا ًارفاس
 7 رماضلا ةربملاك 8 ىشعالا لوقك مسالاب فس. 5ءا01. ترفس ىق لاقي

 لاق اببجو ىلع نوكي اعقرب وا اهباقن ابنع تقلا اذا اببجو نع ةارملا

 ةيليخالا ىليل ىف ريمحلا نب ةبوت
 8 اًهروفس َةاَدَعْلا ابنم ىتبار َدَقَف © َتَعَفرَبَت ىليَل ٌترز ام اَذا تنك

 نأمل ةعط. ع 61 : آخ ( (عقرب) 1 رع 355 [طمغا نغط تعج

 (13) 1252131 فسعت اد ىنمآ 1 (1) ة«1]10. وذندت فعست نا ىَتَمُأ فس

 هعام]1. اهنم ونرت ىا 2 وندت نا ديري فعست

 (14) 1* تانا--م اتجتو ماكر--1. قلفيف -(0 (1), 0* ىلغيف -كسذ01 0

 (15) 85821, 0 هرفصرع-1. 810.10 1-98:*, 8101, آم 1(0) حاشولا اوسكت 1 ىثك

 هذاك -1.* هناك احشدك دحبلا -0 (1) هناك احشك 811 (1) ةءطمل. ناهإلا

 هب اهنولو اهنيلو اهنس» هشو كلذب اهرصخ ةكر هبخ ةسابكلا دوع خس“

 5ءا201. مجنلا وبا لاقو...

 © ِناَمِإلاَك َىْهَو حار َتاَذ 88 ِناَمْع ْنِم ِتاَناَمَيلآ اَنفُس 8
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0 52[ 

 قحعس نيح ىصحلا 0 ةدار ءاحوه 1 اهيلع ل م

 ةويسل رفتسر ؟) كهذنو نكت هدا ةدندع حاير ءاجوه تماق تيرا [(0 2]

 امو هراغص ىصحلا نالوجو هفسنت ىا ىصحلا نالوجب لوجز ابفصع

 ديعبلا قحسلاو اعّيرس ارم رمت قحست هنم لاج

 ثا ل 7 مدل نس ا

 قنختو 0 5 0 0 كلام ما موب 5 ءرمعل ١

 ضيفغتو را ىلع 3 لك ىحدصالا ىورو 58 ذخأت يدا طز

 لص 7 كلامو ةيوتسملا

 م 0 7 6 ساس مودم ” ” 2 - - ل

 قرعيف مجيب تاراتو وديبيف ةراث ؛املا رسحي ىنيع دع ناسا

 05 ١ ٠١ 3 ١ د

 ىرخو قيفشلا مال انإ روج امبدو لب س1 ا
 فنعتي قرخيو قحلا نع لدعي روجي [01]

 6) 60 0< كفرا

 (9) 'ةنصت 1 5758, 221, 1(0), 811 (1), آر آ* الك آخ (كلمز) هنن 3871: 14

 184 الك آب 2 َىِرِمَعل فسا» ةءطمإب رك نا لك كا قئختو

 لح ىوريو
 (10) 8ظذونزع 266 ختست 1 586 1 85-449 85نج. طمست“ 111 74 نع 7دعطنسأت 1

 191طت#. 1 0-8319, 2, 0*, 831 هرم ءاملا0 (1): 15. 810. 1 94, 194
 ةاسواست 326: 'فشتب آب آن, 821 (1) ةرات ءاملا 821 (1) دال. ىوري

 ناسناالا دارا ءاثلاب قوز نكوأ ندعللا دارا اننا ىو نعت مجتو مجي

 ناسناو ديري ءازج تيبلا اذه ىنعمو ربظيف هانعم ةرم هنم ءاملا رسحي
 ىنيع ناسنا ىئا ءاملا هيف رثكي مجب ةدما هب ءاملا رسح املك ىنيع

 رسحناو مالظلا ىنع رسح لوقي ءاملا تئش ناو هسفن نع ءاملا رسحي

 لعج عفر نمو ناسنال لعفلا لعج ءاملا رسحي لاق نمف انا هترسحو
 ءاملل لعفلا كل 510 ايضت ءابلا شب 2206

 (11) ءقتصث 1 558, 811, آن*, 0 (1), آب قيفشلا مال-0, 2, 0* ليلخلا مال-]ر, 81
 811 (1) قرخي -84وذ: 906 ىئح ىلع 1811 روحب-0, 2, آ*, 0 (1) قرحي

 160+ قرحت, روجت
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 [كم. 52]
 < هك ص ا م

 قطنت رادلا ةنمد ىوص 2 نافرعل فرشمب تدك تمل أنفقوا“

 قوششملا داوفلا 00 0 لرسم لكك رفا 17 شيجت

 0# 8 20 57 هَ - » ه َس د -

 قدصت ىايؤر نا ول 00 اوف ىنترز ىم اي تمن ام اذا ىنارا ىوريو [02]

 مونلا لوأ ميوبتلاو

 م تا مولعو»ب م م ودعد ه2 م 6م شاص مو 27 6

 ال بارغلاو بهذت ىا ىدرت محسأ دحاولا نابرغلا ىنعي دوسلا محسلا [0 2]

 لثم مامحلاو ةقرفتم ىا ىَصوَف محسلا ابب ىوريو ىئشملا عيطتسي

 امههبشا امو ىرمقلاو ىسابدلا

 (3) 1كطتم. 1 312 فرسمب -'فتدث 1 508: 1؟ 236ل», ( نافرعب 13121 فرشمل

 (4) كدذد (شيج) 1 7 حاتربو: ةنمد لك فىسا#» هءام]. روثتو روغفن ىا شيجت

 عزفلا نم ىششغتو عفترتو
 (5) 1 (, 12, (0* ةطقق 15 هن. 19- 182131 (1) ) ىةمعن-- قسط“. ةءانم1. نونلا رسكب ةمعنل لا

 معنت ام نونلا حتفب ةمعنلاو رافغ وا لاس نم ندانلا ىلع هب هللا: ريعتا ام

 معن ةمعنلا عمجو سبلم وا لكأم نم ناسنالا هب

 (6) 1ص (0, آل, (0* طلق اه هن. 8031-9 ةءانمأ. 0 نم ىدسفنل 19 هلوق لثم اذه

 ىنقرطيو 8 هارا ١ حبصاو ىسما نمو 8 مامل هترايز نمو ىلع 8 زيزع
 180 مالظلا عجه اذا-1731 (1) ةءاددا. نم مظعيو كنيع ىف عفري ىا 56

 ام ىنعملاو فختسي ىهزي ليقو رقحو كنيع ىف رغصي تبرق اذاف ىيعب

 وه سيلو ىبملق ىف نكمتم تباث هنال...هيف ىتفلا بذكي ىذلاب ابي>

 قراص (ضلاح كهل هنكلو اضنا ىلمتي

 (0) 1”ه» طماع معسع ءك طلع ع 35 -!هط قطمتس زن و9 م قل دق, ىورت

 5041 (قوط) 51429 ريهشلا لب 281, 1(0) ىضوف رهسلا-0 رمتسلا
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 [ ه5. 51, 52]

 ما و أ 2 - سي ملل عا نب مص كا ا هام 2

 فناجعتم اشحلا فوطخم ل لالش 3 ايلا 0 دارطاو ىهانتلا ا نال

 هب ا ىرج ا 0 1 اقسلاو تبنلا سبي :جوبلاو اهتبنلا
 ىف لئام فناجتم نطبلا رماض فوطخم درط ٌلشلاو درطلا لالشتلاو

 اًيرثلا بوبه اهرمضا ىا ةابغش لوقي رامحلا ىنعي طاشنلا نم بناج
 ىهانتلا جيهو فتانتلا مازتلاو

 1 6ع 20م1[.

 ليوطلا 0

 ل ماد ةدص مم هد يسدد وم ه مو 0 م

 قرفرتب و وأ 1 ىوهلا ؛امف ةربع نيعلل تجه ىوزحب ارادا أ

 هلوقل ةلوصوم ةركن اينا) تبصنو اراد ان دارا ءادتلل فلذلا اراذا ةلوخ [8 ال

 [1> بهذيو ءىجي قرقرتيإ ليسي ضفري ىوزحب

 راس ترآ ر م نص مدس ىو م سود دعى رب م

 قرم را اهردت ءاسعوب ها رمسر 0 ىربعتسك '

 بيثك ءاسعولااو ىكب اذا لجرلا ربعتسا لوقي ىءاكبك ىرابعتساك دارا [0 ]

 قربملاو لمرلا نم ميظعلا وهو روبمج عمج ريهامجلاو لبسلا لمرلا
 اهلصاوت اهوصنت ةفيدصلا

 (5/) 6 جيه 0: 56, 57 هدت10 طع طعاطو» (عمطعرتمدعل. 1 ”صوصم ةطغع عامود تع عدكات"

 0( رفا طقتتع "عمل ابفش (كتكا 1, ]بز دص عمم ذكر طاتغ ص غطع عد 1 انطلق

 اههحاللا

 (ه1)
 (1) له (قر) 1 360- ةخسنل1 11 3 خكع دس سك 11 67-!هطدحسأ "هلكت تع 5

 «انرسنماط 1 11-116 طوحع 1 270 -8:ةددناع 35-'* خلصت 155: 19 230: 9

 لزكطتم. 1 311, 280-312ع]11 11 581831-12:23 ىوزحل_- ع5. ةوا. ع»1 102-

 811 (1) ههد01. ليسي نا ريغ نم نيعلا ئف بهذيو ءىجي ددرتي ىا قرقرتي
 ردح يو _-(ىعم مماستعل هدر الكطتت. 1 311, 312) طقق ءدتفع 5 اطورمتنمدك عل عمم

 هرجع هذ يواتعت» ؟طنح مسقط (ءمصخمتسعل ص د ظدعسعمأت عتجعح 4ةعاط. عجن 101

 102م
 (9) مىوعط. 11 131 ةتسأ 1 58: 1؟ 266غفوعاط., 0, 2, آس, 0 (1) اهوضنت -اتالآ

 ةهءارو١٠ ىف ىربعتساك لوقي هيف ربعتسي ىذلا ناكملا ربعتسملا نوكيو...

 ءاسعوب ىرخأآ راد مسر-12131 (1) ةءاطو1. 2005 تيكب امك تيكب ىنعملاو...

 ركذ ىذلا عضوملا اذ ل ىرخأ مسر ىف ةساط»#. هءطم1. ديري

 كجارختسا ىا مهاردلا كرابعتسا تءرسا دقل مالكلا ىف لوقت ىرابعتساك

 قربم رادلا ىنعي ابناك هيف بتكي ناك ءىش
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 00 6 ا ا 1 م 0-20 -- 7 سا وا اذ تلا

 فدارتملا ةرئنلا 0 5 هتاوهص ىئب واط ىحيضلا لرم 0

 فدارتملا دبللا عضوم ىهو ةوبص عمج تاوبصو رماض ىا واطو 1قابن نرم [0
 ىعرم تبنا عقو نيح ثيغلا نا لوقي اضعب ولتي هضعب ءاج ىذلا

 0[1]اهب 3 [0] تابن

 مس نا ص < هصم داء ص س م جاص

 فئانتلا مازتلاو اب ركل 50 رحال س 0 ها اد هد

 5لاملا ةةيرشو 4ةراتخملا ىهو ةةيرش عمج 1 اهعفدي ءايارشلا ةدصي [0]
 اهرمضاو اهريغ ابحال دايجلا جيجانع ليقو لاوطلا جيجانعلاو ؟هرايخ
 ةفونت ةدحاولا تاولفلا فئانتلاو

 0[1] كصي 0[ ]ايارسلا 0[3]ةيرس 4 [0] ةزاتجملا

 5 ما ص 0 مع ىه

 ع دل نم ٠ لاصاصب 0 راق ا نعض نم فاخ اذإ نأ

 اناكم ديري لوقي ءابقح نغض ةفيفخ ةولق ضايب اهبقح ىف ناتا ءابقح [0]

 لاكرسلاو هديري ىذلا ناكملا ىلا ابل هّنحو ةقابنب اهدري هيلا ليمي
 توص 1فداج دحاو ىذعمب وهو لاجلجب اهادح ىوريو ىفاصلا توصلا

 ه3 هعطقي
 1 [0] فداح

 051 005 واط ل0 نومك نرماهاك نوم 0 (1) برم هدم ىَتَب واط
 بتلوين, زال هرم مما زن 1121>)1 ةءاطوا. رامحلا نم ةوبصلا قبنو توصي َنَرَم

 عيباتتم فدارتم .. باحسلا اياورلاو سرفلا نم دبللا عضوم-- 00281 ةعطم].

 نم وهو هتاوبص ىنب...ىحضلا ىف قبني رامحلا ىنعي ىحضلا ْنِرَم

 سرفلا نم دبللا عضوم رامدلا

 (55) 0, 0* كصي خخ 0هدقمار آن, 0 (1), آن* كسير بويه اهفش 811 نصي 005.

 ةءاطما. اهبلزهو اهدبج امش

 (56) آخ (فذج) ع 368 لاحلحب, فذاج-4'1 (فدج) 7: 54 لاحلحب , ةولفر

 فداج -1331 ةءادوا. مات ريغ فذاج...ضغبلا نغضلا نأ. 06زن. 261

 درا فعض 0 نعض 1, 1 نقم 0 هقق أ, لنب 815, 1:0 (1)
 كب 40 نييك مل نادك كرا فزاع ن* تؤ وح

 5+ ةولخل ءايقح
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]260. 51[ 

 < م ةمص مك ا 0 6و وادعو ءا وض ل هدو ص و هود

 ف "اوملا 2 ءاجرالا هأ 0 هنلضتنا حال ةاموملا لقرف اذإ 8

 ويعب در و او لقرب نويعب هنيمر هنلضتنا ةالفلا ةاموملاو ةيشحولا رقبلا ىلو ىقرفلا [0

 م ال نص م و مه ه < نص سل جمس

 انملاب ابنهد ىلعا ىقأوأ ايذاك ى 3-9 -اقاا موجحت تاي ٠6

 ةدحتاولا ىقاوا اهبناك ىتح ليالا نوع تسر طفلا هوت دا ريس كلا

 فئلاوسلا جوع ٍفارعالا ةيباهص اني تجسسع ايل انيداح لاق اذإ ها عدو َء هص ا
 ىف فارعالا ةيبابص ريسلا نم برض جسعلاو تراس تجسع رجز ايأ [م دز

 قنعلا ةفلاسلاو ةرمح هولعت ضايب ىهو ةببص اهفارعا

 مد م وص ه < وهاض هاما ع 2 7 6 2 6 2

 ينراجسلا تاوذ اءالحإ ليلا ني كدبت ع اسال ياا
 فراجعلاو سماخلا مويلا ىف ندري مث مايا ةعبرا ءاملا كرتت نا سمخلا [02]

 اًملح نبلدب بعتلاو شطعلا لوقي] طاشنو حرمب اهتعرس وهو ةربكتلاو ربكلا
 [7 فراجعلا تاوذ [نم] نهذر لبجلا دعب

 1 [0] ربكلا فراوعلاو [10] ربكتلاو ريبكلا فراجعلاو

 َساَع <

 كال قا را ير 0 ناك طا ل د 5
 فارطا ناببصلا ضوضعم مودكم لحرلا ناديع اهدوتق ةليوط طاورش [0]

 فيصلا ىف لخد فئاص نييحللا

 (49) مهذ5 (لضن) 11 8231-998 تاموملا-1,, 0 (1) هناضتنا1:* هئاضتقا
 (50) 0هدها., 0, 2 اهنهد العا0* ارنهذ ىلغاسآ», 0 (1), آن*, 831 اهتيز

 (51) 1, 2, آل (سجع) 111 57 1417 185 فارعالا 1:5, 0*, 0, 1), آل تجسع
 ل]لر4ب 14, 8221, ]11 تسجع -(00056. امب تفسع-(! قارعالا_- 8101 ةءطما.

 بابص هل لاقي لحف ىلا ةبوسنم ةيبارص - "ارو ظردؤ طعستهنعط ذه 1لعصغتعدل
 ىذا ةطهاأ هآ ]طث. 17+

 (59) "04 (فرجعتر 1 189 تاوذ اسادسا نيجلا نم < 0, 0* كاوذ نم ىلخا

 ةفراوداكسل تلك
 (535) ىكعؤو (ىبص) 115 راع رم تكتم كلا! 6 اهدويق -(/هقأت. ىراَع مدكم : ةعطم].

 مودكم رهبظ ىلع ىوريو
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]250. 51[ 

 دارأ نارجن سارما هلوقو ةرب ةدحاولا لبالا فونا ىف قلحلا ىربلا [0]

 اذا 1ىارم سأر لاقي لبالا سوؤر تايأرملاو نارجن لمع نم ةئمزالا

 ريسلل اهسوؤر زتبت ىتلا فجاورلاو مطخلا ليوط ناك

 1 [0] ءارم

 م-- 35 ص 1 < و هدض 7 و

 فئافسلا كام نم ا 0 ا 0 ىرعلا ول وطمو ع١

 ىلبت ىضنت طاسوألا ظالغ تارفجملاو عاسنالا ىرع ديري ىرعلا ةوطمو [01]

 لبالا لاحر مزح فئافسلاو
 1 [01)] ىوطم

 من2 .توص ل هع هص 5-25 24

 ٍتاطعْلا جوع ٍراوزالا يت ةأولخمب ماك عولنم نع 0

 وهو روز عمج راوزالاو سلما قلولخم ابثحتسي بكارلا 3برض زحنلا [0]
 جاجوعالل ىسقلاب لبالا عولض هبش ىسقلا فئاطعلاو ردصلا

 0[1|ىكلا 2 [0] ابنخسي

 فالقتملا 0 بر ىباذ اهفونأ ىمدت بهص ا حم

 ىمارتملا فذاقتملاو طاشنلا 2ىبازالاو طاشنلاو حرملا نم برض 1ىبازا [0 2]

 ريسلا ىف ابعافترا اهبعوفرمو ريسلا ىف

 1 [0] ىنارا 2 [0] ىنارالا

 (345) 1ك تدجو 0, 2 بدجو 0*, 0 سر ما-2 سارفامخ (ئأو) تع 16ز
 14 + 141 تايارملاب_-1:* آ, 0 (1) تبكر ناك -0هدك؛. تاَيِورَمْلاِبِ: هناا.

 بيوصتلا هيش هيف مطخلا ليوط ٍءرم سار لاقي
 (46) ١ 811,11 ]*, 0* ىف ىزعلا 7 ئصنت, تيناوتآم 1:5, 0*, 0, 831 تيباوت
 ككل درك 10550550 طك 0, 1 وطفو 072-05, تارقحم|لئ

 آن*, 821 تارفجم- 0 فسافسلا -1) ىقارعلا- 0056. ةءطو1. دم دملا وطملا

 عاسنالا ىرع ىنعي ىرعلا
 (437] 5*0, 0, آذ* نع اهبتع1ت*, 1+ 1 نم اهتم 121 نع ابتم-]:* فظاوعلا-1ب,

 © رحنلا

 (48) 2 ىبارا2# 5, آن* ىنازا0, آب ىمادت_-0هد56. نم دج اذا
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]0. 51| 

 ما د هع نص ملا ءده  هدح تدور ل

 فصافصلاب ةقونيم. اهميوايد نسا را
 اهيلع حيرلا رمم نم ىصحلا ةلوحسم ضرالا نم ىوتسا ام فيغلا [0 2]

 ضرالا نم ىوتسا ام فصافصلاو ةالغلا ىهو ةموميد عمج ميمايدلاو

 مدل يت دص - 3 - و 07 - م -و ص ا لا

 فئازنلا فاطنلا نود توه الد ايناك ىراهملا ةلشاو تكزف 3

 نم امهريغو سرفلاو ةقانلل السلاو الس عمج ءالسالاو تققش تعدص [01]

 فئازنلاو ءاملا اياقب ةفطن عمج فاطنلاو ةأرملل ةييشبلا ةلرتب تاقلا

 ضرالا ىلا طقست مث ةيلدتم اهءالسأو اهدالوا لبالا تقلأ لوقي ةفوزنملا
 [0 ولو عمج ءالدلاو]

 - عه ص 6 مرد وةدح < وه 0 و

 ادحو ديبلا اهضارعتسا نم نويعلا ةرئاغ ىه لوقي نويعلا ةرئاغ صوخ [0 1]

 ةبلصلا ضرالا فلاصالاو بارسلا لالاو قاس

 د هن ءعوص -_ 8-2 رييدمدح م 3-5 3 رب هام

 كعاورلا تالعنملاب ىوصلا نطيح كم كولر را م
 اهبمحر .ىف كدي تلخدا اذا ةقانلا تيسم لاقي 00 نعلا نسم [ة 0

 رحلا روبعلا ماياو هتللس اذا ءىشلا تيسمو لحفلا [ءام] ابنم تجرخاو

 نم عفترا ام ىوصلاو روبعلا ىرعشلا عولط نم نوكي امئاو ىيدشلا
 اهفافخا 2تاللعنملاو اضيا ةبوصنملا مالعالا ىهو 1دحاو ظلغ ىف ضرالا

 مدلاب فعاور تلعتا ىتلا

 1 [1] امهو دحاو ظلغ ىف [0] ىهو دحاو ظلغيف 2 [01] تالمعيلا

 (41) اه (سير 511 7 8: 500 ةلودكسم كل (فيفر ١ 151 ةلوضوم ( 210
 ت13 >1 3511 هؤدنعك مغ غطع معملتسع ه8 ةطق فقس قةمط قطحت طلست 5

 ةلولحم, 1116 0625 630 ةلوصوم

 (42) الار ان, ا نود ىوهلا-( 0* نود توهلل, هدد. ءالشاو-(' (1) تعرص ,

 ىوبلا ءالد هدو. هءاددا. اهاياقب ىرابملا ءالشاو

 (435) 0<, 0 نيشلا ىداجتتكا* در 12 سيشلا رحتكو) لك ضيبلا كنا كلف

 21100 ضوخت, لآلا ىرح <05 سمسلا بح . ةكتولا ةدش سسلا تح

 اهرح
 (44) 18[دق8دع» 69 رورحلا مايا-]آرخ (اسم) هع 148: لف * 2 روبعلا-( 1 رت

 تااللمعيلاب 1: نطيخ 00256, هءطو1. نيطو ىئا نطبخ

 8 255 ش 50



 |[ده. 51]

 س ع نص ل نا ح

 فئاسملا 1 1 د 1 صيرلا كاهت ىتاوللا تفسع م:

 اهعطقت ١ ىتلا ضرالا تفسع لامرلاو 00 تاوالفلا “تبرجشا اذا لوقي [602]

 نليبلاو طاشنلاو حرملا 1 نانحلاو اهرخآ غلبت الف لكت اهدعبل حايرلا

 موقتملا افلاشملاوا هردعبا ىنعي رحدخلا

 1 [1] نانحلا [(0] نابحلا

 م + ةهص 1 ل لوح مم ر 7” 2 00 2

 فالوقلا مومهأ 00 كلفلا هر مهب ىفر قدش راو 3 ىلع ثعشب م

 عسّتا ام ءاهرلاو لاحرلا راوكالاو لبا راوكا ىلع لاجرب تفسع دارا [07]

 دعبلا مبب فذقت ىتلا فذاوقلاو ىيعبلا ئءانلاو ضرالا نم

 0-5 6 00-2 و ا هده

 50 قر 0 امكن 35 ىهنرتو رورحلا نيناثع ىماست ا

 تارديعب 3ةقرخو بناوجلا ءاجرالاو اهلئاوأ اروردلا 1نيناثعو عفترت ىماسق [010]

 ديعبلا قرخالاو

 1 [1)] نيناسع [(0] نيناشع 1[2)] نورحلا 0[13] فّوخ

 الا قوف ف بصعأا 58 5 هقيدو نم ا 5 اذا َْ

 لوقي] فونألا فعارملاو ةرجال] دنع رشكلا هذش ةقيذولاو انتلياق انتحفناك [(01]

0 

 (32) ]طه (بين) 11244 (صهسوتم) اهفيب--(0, آب نابحو 2231, هدم, آد* ناتجو-

 1) نانحو ه2. 12200. 81 35 ه4 اذن 1321-41 ةءادوا. هطاشن لببلا ناتجو

 ا 15 هب رجا. ه2 0 مرر مدوت من5 >1 0 (لكسخ عت 249) هضم غطقف

 اهغنم» (آرخ هكذ 259) 15 مهادادسعع: ٌنِجو هتادش لوأ ءىش لك نجح

 كلذك حملا. ىلا حسام م | عا. 10 ٍلاَمَش ْحاوَر ُهَنوُو كلبي
 (08) طل ميب ىهرر ءاهز 1221, آر, 1(.0), آب ىقاب القلا هنو, 0, 0*, 0 ىءان

 ل14 (اهرز) تع 69: 14 161 [مهمد] ىبان آب فدش, 4 تدش

 (39) 1(0), 5, الكر, ام* اهنيب بحلم 0 نوركلا فُوَح 131, 520

 فو كال0, 211 لل !(!) رورحلا آ]:* فوج -(* نيناشع -1) اهبيداين,

 كيناسعر قرخ

 (40) (0 (1), 1 فراعملا -1.* انثحف ناك اذا (ةزن) فو (فعر) 17
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 سو. 51]
 قراوقلا ماسلا تارجا لطم ىلإ "ا م مر ءوص 4-5 ها ميوص و -أ د ن دودحص -

 نم زازتها مامسلا تارزهو ناريطلا عيرس ريغص ريط مامسلاو ءاملا ىقسملا [02]
 لوقي ليوطلا رطملا لطبلاو محتقت ىا فرغت ىتلا فراوغلاو ناريطلا

 ىلا ريضت لطبلا ىلا هروجب ريضت مايسلاو ءالا نم ديد ناكبلا اذ
 رطملا

 لد ل ونص 9 ةدمم نه رب ندح هر وص - 2000 0 ا ه1 م نوم ص َيداد

 فناوخلا تاقفنردملاب ٍدعبلا نم اهلوغ تيواد ٍلالاب ةصامقو
 تاعيرسلا تاقفنردملاو اهدعب ل اضرا ىنعي بارسلا ىف لالاب ةصامق [0]

 ىا بناج ىف ليمت ىا اهريس ىف فنخت ىتلا فناوكلاو ريسلا ىف

 طاشنلا نم تلام

 - ّسش ص تامهذضك 2 26 2 ه موص - 2000 6 ا 6

 فداوصلا فايعلا تا دعبلا نم اهناعر 1 هيد ىرزلا سوهق ا

 فتا نغرلاو ابيف هاتي اهيت' باوسلا ىف اهالعا ندوغي .ىتلا ليد ىلا [0101
 تضرعا ىا ءاملا تفدصو ءاملا تفاع كانا فايعلاو ناعر هعمجو لبجلا

 هنع

 < ءوص و م نص ه- 6 باد ةمحد م ونص < هو ع هده تاع و ص

 فراوعلا ٍنويعلاب وبينت بيبانأ تقتلاو لالاب مالعألا تفتحا اذإ 11

 لامر بيبانألاو اضيأ لابجلا مالعالاو قيرطلا ىف اهب ىدتبي ىتلا مالعالا [©1]
 اهركنت ىا نويعلاب وبنت ضرالا نم قتشا ام بيبانالاو

 (33) 00, 1(0), آل* ريصي ا تاره 00د. ريصت

 (34) 1م ا 0 فناوحلا -1,, 1(0), 201 فناوخلا-1* فيئاوخلا [5ه12]

 تود. 33 هم 34 ةعع ةعمصقممكعل اص نر 0* صم لآ : غطغع ]1ةقأر 1017عاتعتب طقق

 دس طع دممتنعتس لوا هع ه. 34, ةصل ىنذاث ةقفعع ن. 33. "طع عامدع ذص ط

 مدص5 : اهتكلم اهبتلوغو تلعف تيوادو كارتحالا صمقلاو ةفونتلا ةصامقلا

 اع ]دهذ ه0 معهاطهاطأو 15 هد اكن مصفع من102 ه2 اهمكله. "طعم دحتتقأ

 طع ةمصعذطتسع هدد165ع0 هلع تالعف, 56م عاموو ه2 (نوهدهن. -( وهده. ةعطمأ

 تاقفنردملاب ريسلا اهءاود تلعج ىا اهلوغ تيوادو

 (35) (0 (1), ل, (ل, آل, 00556. سومق -اظالآ 2 1 مآ. ةمرحصت ه2 فئتاع

 "اع 2مرم» سومق 15 206 50 طع هوما طع 100 لآ عملك

 صومق, ءهعم13151284: ىرخا ردظتو ٍةرم لالا ىف بيغت ىا ىرذلا صومق

 002516. 56201. بارسلا ىف و ضرالا هذه ىرذ لوقي

 (36) آش (بينز 11 244-(00مق., 2181 ؟ءطم1. ضرالا نم قيرط بيبانالا
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2 
 2 اة رم معة 228 دك كاك - ع

 000 ل107 نابت تحب اح. ادعي قرطا لاضلا هب 0
 ئربلا ردسلا لاضلاو ةيحلا ميالاو ةقانلا مامز ىنعي دوسا ىوحأو.[02]

 0 نكس قرطا هنطب ىلع ىشم ابح 2ةفتلملا ناصغالا ىهو 1نانيفلاو

 معان فراو كرحتي
 1 [0] نايقالا 2 [1] ةيقتلملا

 فواسلا دعب عامل لك اهب هيلي اهاول ٍفرَح ىلإ َماَقَف <
 ١ نعبلا فواتبلاو تارشلا عامللاو ةرماض ةقان فرحلا [07]

 حاولالاو هالعا ءىش للك ةارسو ب اهتارس هظلاغ ىف لمجلا هبش ةيلامج [0 2]

 ا سؤور فجانحلاو ليوطلا مشالاو لاوط مش اهماظع نم ضرع ام

 قفارملا ىهو

 م اء نص سعود ةهص سود نوع و م هن - َتاصد 71| 0 م د تا

 تارا و 2 < ايلا مت هتعردأو هترداغ لق فضغاو مس

 ىف ناسنالا لخد 0 هتملظ ىف تلخد هتعرذا ليللا ىنعي فضغاو [©0 ]

 ريثكا فزاوعلا موبلا هنم حبني ناكم نم ىا ماوبالا 6 عردلا

 هيف نجلا فزع
 1 [0] جتتتسمب 28 [0] حتي

 (39) © ةطتع آاةووك؟. 17 85(! ملظلا نم نايق.-0*مللظلا نم نانفا-آ», 1(0)

 كيناكك لظلا نمل 510:25

 (30) ىذه (فوس) 1 2060, 1 ةيطب-121 501. ىيري هّيطب اهرمضا اهاوط...

 فواسملا ديعب هيف بارسلا عملي عامل ةقانب ىلبلا اذه لجرلا اذه ئطب

 تعفو نيب ام ةفاسملاو لوغلا ديعن ىا

 اكل 18 (فحنح) < 105ر ةلش 01 7 رمش حاولاو--0, 2, 821, 5, ة* 0* رش 0
 -(0هدعأ. ةءطمأ. 0 لا ىبي مل ىوريو

 (32) ]ط4 ( موب) 17 327 ل 7111 306, 801, ) جبنتسمب لن, 0 يح
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 [ه. 51]
 م د ءعوص لد ند ح 50 ه_- لسه ع »و

 فئاسملا نع 0 ىناميلا ممفصك حولم لخأ لاحمم 1 0 6

 - وِ

 ىذلا 2فئاسملاو 1ةنصحم ةميرك ىه ىا لاحمم ريغ ادي ىنث لوقعي [0 2|

 هتريغ ىا ةرافسالا هتحول دق حولم فيسلاب براضي

 ةل] ةصتصتم [(0] ةيضخنم "2 4| فكانلا ةاضر] راطمزلا

 5 2-7 - ف 6 - -

2 | 
2 

 ابيف رح ال ىا ةقلط ةليلو ىقلط موي لاقيو ةقلط ةليل ىا ةقلط 1فاو [© 2]

2 6 

 درب "الو
 1 [0] افاو

 ملم م قناه 3 لا اسعار و” حا

 فئاظفلاواهذامضا “رفا ىشبلا لع ناهس ل 0
 ىسقلا فئاطعلاو فويسلا ىنعي ضيبلا ىلع هب نلظسست 595 رعشلو منقل

 قاور م

 بوثلا لعجو ّئسقلاو فيسلا بصن هنا كلذو هشقن هيشو ةفيطع ةدحاولا
 نم ىّلب حيرلا هتبرض اذا هتكرح ىنعي هناقفخ هلوقو هب لظتسي اهقوف
 1ىلبلا

 1 [1] ىلبلا نم ناب [0] يسع نم ىلالث

 700 5 07 42 4 عا اع هي نإ < ه دودع

 فئاطعو هنمي 5 هلئابح ذب امك أ مولا 1

 (35) 811 ةءطو]1. فيسلا بحاص فتئاسولا

 (36) ه0رمدتغغعل ص هده, آم, (ن (1) ةصل آب: ل101 ىفاور قربلا انس( افاو

 (27) 1.4 (فطع) 1 155ز 1471201: قعذم 11 0-85, 0* هيشو ىلالت- لي

 7811 ةءا01. ىيري امتاو هيشو هبارطضا ىّلِب ديري ىشو درب ىنعي رقشا

 فويسلاو ىسقلاب هودقعو دربلا اذبب اولظتسا مينا

 (27,98) 821 هءادم1. ىهو ةفيطع اهتدحاو فتاطعلاو ةّقشلا ًافكملاو رتس قاور
 فتاطعلاو ضيبلا ىلع ديري ىسقلل فلغ مدا نم

 (28) 1م ظالآ ه1هدع.
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 (ك0. 51]
 م وص - ريغ ج - “- مدمس نه م اع

 0 ةنونم ١ "ا اهي ل
 < ومدح ع 3626 #َ

 فئانملا ما 0 نم مصاب ا كلطشت ا تاذ م م

 ىكذ ىا عمصا بلق ضام ىيدح عمصا نعبلاو كفودلا ابيمحي ىمح [02]

 ا - 001 - - م مب هن َّس سس سو كك ل

 فئانتو هقش ىرط هل ّ ا 1 2 كن 2 0 507 0

 ةقشلاو ىيعملا حيلطلاو ريسلا ةلبس ةقان ةلسر هبحاص ىنعي ثعشا [0 1]

 فئانت لوزمم ىلابلاو ولبلاو رفسلا امهالب دق ةقش ىولب ىيعبلا رفسلا

 ةفونت ةدحاولا تاولغلا

 مل تاص ساس هادم اذ اس0 2 2

 فراخرلا كط  نشللا ]1 سناك طخلبلا نيم ىلا 0

 2 2015 يدش هيك اولا شرفلا اناتحلاو ةراكتلا طالبلاو نينذلا نم نعي [© 2]

 ارمودلا بيطتسي هنال انينا هل تعمس ةراجحلا ىلع مان اذا لوقي ةنيزلا

 شفتلا ةقردلاو هريس ةدشل ةيلع

 مد حا قرصا مه ل الا 6 رو موس 00-_--_ هذ 2

 09 000011 نيب نيسلابو.. ىرسلا هلل هي كاط ام دب ىتث
 ةعفترم 1ةّشخ ةظيلغ ,ضرا فجافجلاو بارشلاب عملت تاولف تاعماللا [0]

 0[!1] ةشه

 (930) (00, ]), (* اهب تفطع 78801, آب, 1(0), ]آن* تفاطا_-12531 هب آ» ةجاح

 ©هده8. اهب تفطا-12231 هءطم]. ابنا ديري ةلبسلا ريغ ةيوتلملا ءاصوعلا

 [(6هدتةان. اهيلطو اهكلس] اهيلط نم ىلع فاخت ىا 0 00

 (231) آل 1(0), آ* لاوهحا_-(*, 0 ضايحلا كك 31 مح -1. 0. 5 هلوح

 عيممصاب - 10. 082ءع ط1. 1آ2ةاطق 1240, مج. 1131-2935 ةءطم]. ىنعي ىمح

 عمصاب ءاصوعلا هذه نود اهنود فوخلاو عونمملا ىومحلاو تاجاحلاا

 0006 تا اذا جاما : بملقو ضام درج ةم عيمصا هه لاقي

 32) (0هدودان. ةءادوأ. هتقانو للجرلا ىنعي نيحيلطو

 23) 00, 0* اهاري 0 (1) ءىحي (0* سم اذا ارب 3 ر* 00م زان... 1 ىف

 تاوؤذ-(, 1, 0* تاوذ نم, ناي -(1(0), 1 12, آب هاري ح1. 810. دع

 09 تاوذ ىفب هاري آر (طلب) 12 130: 1 <11 هارب 1011 ةعالم] طاالبلا

 فزع ىف اياشح ىلع مان هناك طالبلا ىلع مونلا داتسا لوقي ءاسلملا
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 مم ةدح مايل ميج م حم ةمص مع ه م َ مس شا < ها 82 4

 طسولاو وقحلا لش ام وهو قاطنلاك رون ابل راص تقطنت ةنيل لامر ساهد [02]
 ام فوجلاو ةضفخنملا فئاوجلاو ضايرلا ىلا ءاملا ىراجم عالتلاو

 - هع هدم تس ع اع 0 مساو م اس

 فجاع 1 نب فاطعألا عفضأو را اهراذأ داك جاهم 1 اا

 تاذ جاببمو ميمت ىنبل لمر فجاعو ةأرملا ىنعي نيعلا ةعساو ءانيع [02]
 ائاوجلا تاطعالاو لاكف ةكبد

 فئاوسلا ىحاقا نم ناوحقا ىرذ هناك تاثللا ىوحا ع ا
 هناك رذق نعا رسبت لوقي داوسلا ىلا فرضي ىوحا ناسرا رعت تاتلنا [عسلا

 ةفرشم ةليطتسم لامر فكئاوسلاو ناودحقالاك هنانسا ضايب تاثللاو ىوحا

 رهزلا ىذعي ىلاعالا ىرذلاو

 سرب ناس ص رادع وص م هادم اص

 هقرط ىوبلا بابساو 1براقتم ريغ ناكم نم اهتوعدو ىنتعد ةاتفلا لوقي [010]

 بيرق ريغ فلا نم ىوبلا اذه ىف انا لوقي

 1 [1)] سيعب ةاسصإإ اتا

 (16) فدفع (قطن) ن 0-2908, 1, 0* شاهد
 (15) فوقك ذنذ 588 فجاع لمر نم بارقالا 00م5, اكلها (فزع) 1 7
 فزاع لمر-1), 2831, ], 0 فجاع هدفا. ه6 عضوم فزاع لمر ىلع

 عضوم فجاعو نجلا هيف فزعت

 (18) كل فوسر د: 660 1401147 ىملا نعرم تو -( 1 ©( 21 8 2

 1. 814 138 ىمّلأ نع سبك ىحاقأ نم ناوعتقا ارذ
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 ص0. 51]

 مسد وهن نع ا مد د ىن 0 0

 دئارخلا ديع 1 ان تضرعت أمل ءاقرخ نم نسحاب
 نهولجي ىلا دكارخلل فكئاش ىيع موي دارا تانسحلا ءاسنلا ىئارخلا [072]

 هالج اذا هقوشتو هفاش لاقي

 سا ء6و هل اه داو معد مسور 3 ه َّن ص تام ندعم -

 فراع ريغ 08 و اقرب رئاز بكر !اب متلاف 0 ىرس 1

 ردع ”لايتساو 1بذدج ىعتتساو فاطا مثلا ليللا نم ةعاس ىعب نهوم [0]

 4لاض الو ةٍلاس ريغ ىا فزاع

 1[1)] بدح 0[2]امنتسا 1[3)] لاس [0] مئاس 4 [1)] لاص [0] رئاض

 0207 م ّت هم ها” شم همس َصَء ع

 +٠ نبا تروغ دقو رص قاطعا .دنع انأك انتيف 0001|
 كررت كداورلاو تيغبلل تكنو ترو ةرماض ليا رمضص بناوجلا فاطعالا [0]

 < ى ءءء

 اكفنا اه

 م م د6 لما ل سا تا َّ - سم وم تت ء

 | 01 كيرا قنا تافاشح ةيئجاش ةقرب  ايرب
 ةعفترم ضرا ةقربلاو ةبيطلا ةحئارلا ايرلاو ايرب ءانلبإب انكو 1انتتا دارا [(0]

 تبنت ضرا ىهو ةةنجاشلا ىلا ةيوسنم ةينجاش نيطو ىصحو لمر ابيف
 بوببلا ةفيعض فجاورلاو سفنلا ةيقب ةشاشحلاو ةحكارلا بيطلا رهزلا

 1 [م2+1] انساف [0] انيتأ 2 [0] اًينذ [51+ 2] انلدا انناك 53 [0] ةينجاشلا

 (12) 0, 1, (0* فياس1811 ابل

 (لك) 6 0* نهوم نكرلاب 10 [10 اهعن] ف فزاع كرا 0251... لع 1> بكرلاب

 -0*, 1(0), آب, 0 فراع-1335 فزاع, ىنغتساو, انهوم اوس (طانغ ذص 59
 ىرس) -811 ةءاطمآ. عباتتو ىدامت ىا ىذغتساو.. بهاذ ريغ فزاع ريغ

 (هموأ. ةءادم1. لاقيو روبص ريغ دارا فراع لاق نمو هيثم ريغ فزاع ريغ...

 ارو ١ افراع ريصلا دنع ناك ام
 (14) ة.* ترمغ_00دقأ. ةمنما. فداورلاو لئاوالا موجنلا ىهو فداورلا ىديا
 علاوطلا نفدر

 (15) ©هدق؛. فحاوزلا 0 انيتا-8131, 1* فجاوزلا 811 ةينذاش-!'4 (قرب)
 +1 990: 559106 (ه.7. ةقرب) ةبض رايد ىف داو نجاوشلا ةقرب-821 ةءانوأ.
 نجس اوشلا مىضعب لاو نجاوشلا الا لاعَي ضرا ىلا ةبوسنم ةنجاش

 ىذاولا لّياسم_ هدد[. ةءددا. افحز ئجت ىتلا حايرلا فحاوزلاو
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 مكه. 51]
 0 5 - ا 2 2اس م 6 2 7

 كراش و ىتف 1 هب تدلهع ل نم ل ف لبق ىقلت تك اك 7

 ريد نسم كراثلاو نسلا تيدح نف فراثو ىف لرتم لك فا دارا © ا

 1 [0] نم

 س نش ا دح و هَ ص و - تأ هذ

 نفلاوسلا وعي فرططلا صارو اماتس يسال ست ا
 ىهو ةفلاس عمج فلاوسلاو تطلخ كيلو راب وبف ضرملا نم 1 لوقي [© 0]

 ل
- 

 < ناصح 1 - هم و ه- را ا

5 

 فداورلا تت ةرشم روصخلا كاع هندقع طرق رق لك 00 3ك 9

 زاجعالا فداورلاو ىوبملا ديعب نيبناذآ ىف طرقلاو لاوط نه لوقي [0 2]

 م أ اص 2 د ةمص تما 2 6 7 6 م ربان َ معد 8 اس ثكض يا 6< اص -

 فن ارك مامغلا قانعأ ند تدي 2 ةكمللا و نجدلا مول ع 7 ل

 اوقي رابغلا سحنلاو وو 5 سابلا نج ةي رابغلا لاو ءافصلاو دكتسلا نحسلاو كلاب الا سابلا نك دنا (هرظ
 رموبلا انه ىذا سلا اف

 ه مودح عمو ىو .

 ٍفطاع نيعل عمدم ىوحأل ىدصت هميرص ا درف فرخم 0 |

 ىدصت ةلمرلا ةميرصلاو ةدرفنم درف فيرخلا ىف تدلو ةيبظ فرخم [0 1]

 نم نسحاب درف فرخم الو ىوحالا وهو اهدلول الامشو انيمي ضرعت
 رك هقنع ىوال فطاع ءادوس ىبظلا نوع نال دوسالا ىوحاللاو ءاقرخ

 (7) 60 امل خ0, 12, 0* ىم هبحتنر 821, هم, 0# (1) ايم هب تفعقع (فرشر

 12319 هب تماقا

 (8) 2 اذه تملق م. 8 دعا 9 ةدنع هرصتااعل ان 1801 فرطلا ضارم ه2. 7.

 عأ 0060281-23. 5601 ءاهرتسا هيف ردا ضارمو

 (9) 0, 0* تافرشملا
 (10) 1811, 0, 1, 0* مامغلا-]آ., آ1* سامغلا-(0 (1) سامقلا..--1) اهاهر 0051.

 نرتهصمزرتموعم تم. 9, 1831-10 ةعطقأا بيط موي دعسلاو ميغلا كالا كدا

 [ةمصعأاطتسع هدت16[؟0] مامغلا قانعاو بكوك ىدعسلاو هيف ميغ ال

 0هصقأ. ةءاذ0آ. اهلتاوا مامغلا قانعاو ميغلا لالظا ديري نجدلا موي

 رابغ هلو هيف حير "ل موي دعسلاو

 0110 6 !هردةا. ةءادو1. فيرخلا ىف ىعرت فرخم
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 ل <- سنس ص 1 دب <+ ناصح دو < ن سس <

 فحارحاا حايِرأا ق 1 نهيلع حوت ا ماك كربعت

 قانعا ةّيدلا كلذكو ىولت اذا ليسلا غجعمت لاقيو تولت :تجعمت [0)]
 بوببلا ةديدش فجارحلاو !هلايؤا حايرلا

 00()1[1] تمجعت 2 [01] مجعت

 فراوذلا عومدلا فارطا موقلا ىحأ تا ردح ت عطأو تينابصت 3

 موقلا تيكب ىتح تيكب لوقي تيكب .تريعتساو ءابصلا ىلا تلم تيباصت [0]

 ء ع هدح 3 ”- 0 تا - وء ن

 فاو والا عيبجلا َنآرقأ ا ل اهب تعطق ةسوماعم ىلع افوقو

 اوناك مهناك فيصلا ىون اهتعطق 1لابدلا نارقالاو ةودمم ةسومطم [01]

 [5 هايملا اوبلط] ريحلا دتشاو فيدلا ءاج املف عضوملا ىف نيعمتجم

 1 [01] لابجلا

 م00 11 12 نيا للط لع 'اهفونا مدت كفنت ال صئالق“
 1ف عاش لوعفملا ىلع بصنف صتقئالق افوقو دارا افوقو هلوقل صئالق بصن [0 2]

 تانعقلا قودلا ضخالقلاو داوقلاب بهاذ

 1 [0 12] فغاش

 اذإ ن1, طل تجعيد كل تيبحتعت - (00856 811 تجمعت -(:,1),(* تمدعت

 هدمها. هدانا. ىنعي الامشو انيمي ءىجت نا ىهو تولت تجمعت

 اهلئاوا اهقانعاو حايرلا قانعا

 (4) مىةلعذ5 (لون) 11316 فراودلا -(0هد86. هءاد0و1. لئاوسلا فراوزذلا

 (5) 2815 فوِقو 8135 ةءط0ا. تعطق ةسومطملا هذهو ةوحمم ةسراد ةسووطم

 اوذناك مهنا بهذف هناكم ناسنا لك ىونو ةلعافلا ىه فيصلا ىون

 هبرض 1لابحلا نارقالاو اوقرفت فيصلا ءاج املف عيبر ىف نيعمتجم

 بصنو ... عيمجلا نارقا تعطق لوقي فيصلا ةّين فيصلا ىون اّلثم

 ىتقان تفقوأ لاقي الو ىتقان تفقو لاقي اًفوُقَو هلوقب صئالق
 (6) 8181, (00هوان., آ1* فعاش -آ., (0* فغاش - 45 (فرش) 1 319 فعاشر

 لزنم ىلع 50 01) قفعاب 12 قفعايب خ21 داّؤفب بهذ هفعش فعاش

 يف
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 [0ه5. 50, 51]

 2 هام 2 2- نص 66 نا ه2 علام ١ سر 3 معا 6 ه < و

 فرخز دْؤاد نبأ سن نم نهنلع ةنييدش و ؟باساالا هيانرع !!

 كركر نكشأ ىلا ةيوشم هينانش ريرغ نكن لآ هةيودتم) كا هيريرع عطا

 لجر دّواد نباو [1» بهذلا فرخزلاو شقن فرحز]إ فرخزم 1لحر وهو
 « 6 ”د

 1[1)] لحف

 ليوطلا

 امص 707 ل را را

 كسلا نو ل سا ل ل مسالا
 حولاو راثآلاب ىبعلا تاديدج دوسلا مهدلا [072]

 و

 بتكلا فتاحصلاو ةباتكلا

 ل اد ومدح د م وص م د ا م مي - ََت

 فصاوعلا عا ا 5 ا 1 : 1

 انرق ناينابزلاو حيرلا بوبه فيذزلا [2 عدي مل كرتي مل] عضوم نيبهو [0 72

 هيلع رمت ام فصعت ىتلا حايرلا فصاوعلا برقعلا موجنب ديري برقعلا
 راسل نم ردع (اعرأآ كفرت

 (11) (0, ]1), 0* ةيزيزع ه5. 1. 810. ع 25 : هصعا طادسصقمو (ظعورمأ ء0.) 11

 (ها)

 (1) 24 (عبر) + 337 عبرالاب ةيقب 14 (مهد) «ذنز 299 : آخ »+ 989 عيراللا

 ةيقب 0, 1, 0* تايقن كل*, 0 (1) تاّدقب ك0 1 0* نوتم ندككا * 14

 14, 1, 1(0) نوطب ىف 18101 ةءادو1. دبعلا تاثيرحلا مهدلا (-8.

 هءطم]1. ناك اذا مهدا رثاو اميدق اسراد ناك اذا ريغا رثا ىعمصالا لاق

 لبخملا لاق ىعمصالا لوق اذه اًثيدح

 © اربغا زعلا نطوُم نم دعقم ىَلَع اوحّبصاف عايضلا راد 20

 بهاذ سراد زعلا نم عضوم ىا
 0, 0* فيقر -(', 1) فصاوعلا - (00هد5. 1 0 01[, 1+ كصوت لاك (2) (/0طقأت.و

 عنا -3 هد



 ا هاا < مه 1 هذ ٠ سد ص ع هه 5 سس نر سمس مى س رم

 . .٠ هأ 7 . 7 5 1 ٠ 5 . مم 1

 تراص تركت ةضاامإ هيلا ىرجيب ناكم ىرجم نتكاعظلا ىذعي ندهاجي [© )]

 ةدرغنم ةلمر ةميردلاو

 و َّس - ملء ةدحر م مود < ةهمدح سس ىو مر ها رب ف 625 عا 6 8-2 ا 6 16

 ففيصتملاو املأ صيشوا ّنَلَقو 6-0 ارا لدبمي ن ا /

 ىف ليملا نم ةيقب ةفدسو هتوتاي ىدتتلا ءاملا وه لوقي ءام مسا جشم [(0)]

 ا

 فرصت ر هرادلات 0 َّى ا ىلع اهدخانم 1 ىضوح 0 ١

 ضعب ىلا اهضعب اهنانسا كحت فرصت بذاجلا فطعلا [07]

 7-0 رو ل نما محا: هج

 ندل ىعب بصنت الف ةودغل ةفذاضالاب اهدعب ام رك ىهو دنع ىنعي ند [0 ط]

 عيرسلا ىداحلا 1 ناحشح.ثااو نونلا طاقسا مالكلا ىف زوجيو

 1 [0] تاحشحشلاو

 امص مل < نوم ملا

 ٠ تدتمأ اذا ىب منح 200 نا 0

 (6)) 0, 0* ظاقيا 2613 798 فسعتت -0, 2,0* فسعتي

 (7) 0 فيضم-1), (0, (0* ىدصوح- ءاع1 798 ةمدرص, فرشمف لابشلاف--(0, 0*

 فرشمف لايشلاف ع2. 71١ كعانن 0مدمع. 66 تل. لايسلاو : 1115 2. 7 لايشلا,

 ه1 866.

 (8) 00, 0* ةقرئشب- -(0* طقم د طتمتاتك هم ذطع اطلس 0--(هصعقأ., 1) رودخلا

 0 دودخلا- 10, 005 ندبمي-( لنادمبب ”جيشولا 15 1211610560 ار

7 

 (9) 00, ,١ (0* ىصوح--0 ةخانم -]), 0* هخانم-(0 0* اهبطحش-1) اهحطس

 (ورحقأ. هصداخم هس. 9, 10, 1 51-1 ة[دغطقا ءوخقنتتم» 05

 (10) آخ (حش) 111 33/ : 1ث 11 11-170 ©هحدنط (حش) 1 14-151 (ندل) 1

 95609 : 181 (ةحنط 11 1-40. هنو[ 8 2 دز د11 21 12 لتقف ا 51 ك

 1. دعا, هك هردرجمدعل 66 طع عامدوب "عدل 5 ]1 2عع"“ ةه 0 هو 00

 لضخ ةدصضل دهيم نطقست 1 128: مص اطنخ ةععرسم طع طفففعم» معملتسو ©

 [آ1ه»معا1 1 مر. 51-3.
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 ه

 ليوطلا 0

 رو رب ة م 05 2 هَ - ه سا ا هم -

 فجات صرالا كي تلظ سسرااهلا 0
 رب نس صاع م ار اص © - - ع هص 5 ع نا مل صور

 كي هرذح لا ءالا قي كجعسم راد ىرأ ريغ 5-2 7

 م 6 ساء 2

 محاصأ تلق رم أهنع تسر كعف

 نتوو ليخح نم ليكلاو كاودلا طئارم 2رالاو تسرد ى) ةفحت تنفع مها

 ةعمجو لالا ده مدكلاو :ةكبتلا :هر 2ةيرانلا نم كام كلذ 2

 ناردجلاك هنم عفترا ام هردجو هيلاعأ تقح.سنا سق ىلاعالا قيحس ماذجا

 5[1] ىراوالا [0] ءازالاو 2 [مذأ 2] ىراملا [0] ىراعلا 3 [] نكمتلا

 1 0 1-5 وروعو 65007 س ها ام

 فتات را للا هنمد قوص ا فرشمب 2 ا

 كلذ ريغو دامرلاو رعبلاب دوسا حق ىذلا للحملا ةنمدلاو عضوم فرشم [0 1 ]

- 

 تناك وأ هطيراتم يلام ما ياسا كس

 و 7-2 رز ند ندع ه- 7 و ََس 2

 5 ذت نيو 30 لق أم جاد لقف 1
6 

5-006 

 - 0 ص

 وهو هصفن اذ طرخاف 2 ركل نبأ 2) لود هيو 1هتمالع هير اتم مسن

 لاقي هلالبل اًملع هسفن لعج ىا © الكوتم هل بابسأب ىقلأو : #مصعم

 ه«:هرك اذا ءىشلا نع هسفن تؤذزعء

 0([1] ةمالع ةيطارش 85 [21. [6 و عم] ع1 20. 5

 (ةه٠)

 (1) ظواست 411-"'خ (ىمر) 11 358-(0, (* انيب

 (2) 0, 0* ءازا--(هدنهأ. ةءادوا. يجسملا ىف تيقب ىتلا ةراجحلا لوصا ماذجا

 (4) 0هدهأ, 05, 0 فرذي عمدلا

 (5) 00+ ةيطارش 1 هطيراشم ىدبا ك0 0* ىديا كك 00250 سسابلا ىلا

 هللا نقل ىيداصل تلق نررر 7 هنم نول امد ةمالعا نانلا تير اخس

 . هتامالع سايلا ىدبا 1م مءهردع ه2 ”ةكلسسدد ادد 18دعدس 15 كأنعل ]خ

 (مصعز) 0١+ 298. (6ءونعر) الآه. 31, دن. 5
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 زجرلا معو

 قالتلا ا

 3 رج ا فعنب انيلابل ال ود

 19 جران 1 عمسم نبأ اي كنود تعطق رك »

 كفل05 الطتلغ ةراش هب لصتي هلثم جزانب عسوم لوقي ديعبلا جزانلا [0]

 ٍ خانملا *عجعجملاو

 1 [0] ناشلا * [0] عمجملا

 ا

 سلا خرطصلا م مودا ا

0 

0 

 "ثاطع طماع هع غطتك 15 66م طع ةمتسا 1ص 310-15. م. 98-90. 1 هع 9 15 هضآإت

 60ه طع ةمدصعل زد غطقفع ءمالععغؤلممسصس, طنغ ةطع ءمصعاتعإام» ه2 غةطغع هعطما. غم

 ندب 0(, 85 1م 0 معقعتو 60 اطلع طتافذلسطع 7615.

 (90) 5-15 عيمطم : 0. 1. 6ءووم 133 (هه انععط).

 (4) عجب 20 عجرب
 (6) 510-725. اصعلا ذا مل اشام اصعلا (ةزو).

 (67) عمسم نبا مهادةاتا» عمسم نب كلام

 (9) صارت زد 15-10

 مك -3 د
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 اكسس 1 اصاب اس ماس ه داماس وح

 َط ليللا 00 0 دلع ترحبست راغف 0 تقبتغا اذإ 1

 ةبرش وهو قوبغلا 2أدبي امك 1هب تأدتبا اذا لوقي لثم اذه تقبتغا اذا [01]
 ٌباغ ىا راغ اذاف ليللا لّوا ىف ابقوبغ مجنلا كلذ نوكي لوقي ىشعلا
 تقولا كلذ ىف اهريس نوكي لوقي مجن ةيقب ىا مجن ةلالع كرككشت
 رحسلاب

 12[1] هب ىدتبا [©0] هتادتبا 2 [0] ىدبي [12] ىدتبا

 1[3] ترسو [0] برش 4 [0] اقويغ

 عمل ١
 ه-

 عبامألا 71 ىسفن ىف :ةلتددع انتاقث 2 نأ ا انواع اذا 15

32 

 معأ 3

 ل

 ه ءدع او َدَدَ 5 007

 ل ل ةهص < ىه 2 ه ىلا

 عفاي لك ىلع ايلعلا ةورذلا-هب تقرشا ةيمآ .ثرمم ةايض

 عباتتملا احلا 4 نوت دفن كلاون نم وحر د0

 - هدح يآ ا ع اك نا

 ه-

 عساو ةيربلا ى ثيغك هأني املأف داوفلا دا امك اكل

 آن, آ1.* راقف هددط». ههطوأ. قوبغلا اأدتبَي امك تادتبا ىا امجن تقبتغا

 1ىا راغف هلوقو ليللا لوا ىف اةوبغ اهريس نوكد نا وهو ليللا لوا ىف
 اهتناك رحسلا ىف تراس ىا مجن ةلالع ترح.ذ تقبتغا ىذلا مجنلا باغ

 علطت هتيقب يجن ةلالع رحسلا تقو ىف علط ىذلا مجنلا كلذب ركشم

 هديقب ءىش لذ ةلالعو ريست ىبف رحسلا تقو ىف

 1 (0هدوأ. 8005 ىا راغ 1

 0 (1), 1ن* تفرشا 0. 69-66 جرتع صمأ ةآ5 (ن, (00, ]ل, (نوهصعغ, هع ةسصانا“

 1(0) ةجعن

 آ1.*, 0 (1) امتاو تارفلا .داج-0 (1) تيفك

)065( 

(675 

)68( 

)69( 
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 2 2 ساري 2

 كدا را ا 0 اع لاعأ مش ةربضم دل

 ةليدق ىحلألا ةقرعم حاولالا ةفرشم ىنعي لاوط امش ةعمتجم ةربضم [01)]

 لاوطلا قانعالا ىنعي عداخالا لاوط كلا رك

 1 [0] مس

 - نت دح ه رع انف 7 - أ - 4 هم هد لدن م 2 ا 7

 عك اورأب 0 فق لقي رط 5 تاع لي زوح انوضن أم اذا دار

 (ضرأإلا نم طلخ ام فقلاو طسولا زوجلاو انع هانيقلاو هانؤج 1انوضن [01]

 تعلط اذا لوقي عكاورلاب حربم هعافترا ىف البج نوكي نا غابي ملو
 لاقي 2ةّدشلا حربلاو بعتم ديدش حربم عكرت اهناكف فقلا لبالا هذه

 كاكا 22 هده ىا احراب اهجب' هنم تيقن

 20 انو حت 2 ةلينش 5 [اذز ءاعرلا

 دود ةدص رب اس نى 0-2 لا ع تل 2

 علاظ ليخلا عبتب ا 0 دهسودق نأ را دنعر ىرت 0

 فز الإ 25 نسف لاقي تارسلا ىف هضوغ هسويدو لبجلا فنأ نءلا [©2]

 لماحتي وهف علظي سرفب بارسلا ىف نعرلا اذه هبشف ىوحا هيف صاغ

 3علظلا نم 7 ضفخنيو عفترب وهو - حسك ىلع ريشا ئذلا/ لماحةملاو

 عم ةرمحلا ىلا هنول برضي ىذلا وهو ىوحا +ىاجا لماحت ىوريو
 داوسلا

 ءلإرخك نارشك 2 دإطسحني 2]20للا
 4 [2] راحا لماحتي [0] واح ىا

 د د ىو رت نص يار 0022 هذ 25

 عراودلا د 00011 ىدحا لاح لع !اينكرت نع ىلا اهنع تريبحو "6
 0200 ىف ىلا :تايضتملاو رحشلا اينع تبهذا .لوقي محشلا ّىنلا [08]

 فيعضلا ريغصلا عرضلاو تازها ىا

 2 00 تابضنملا 2 [01)] تبصنا

 (61) 1 اهماظع لاوط 0* ةريصم -()*, (ل, 1) ةفرعم (0هددعأ. ةعاطما. ىلاعا هلوقو...

 نم الا نوكي ال كلذو ءىش هنم أتن دق اهنم مرظع للك ّنا كلذو ابماظع
 ماظعلا ءاسامب تسيل مرك

 (62) 0 انوجن

 (69) 160 00) اتجادتن* يجادل, 6, 0* ىوحتا جم عضاو ليخلا
 (64) 'ثاتك 15 ؟معسع 23 ص طلب دصع آب* ب (متغط ءعماحتس هاه هطق) هك

 عراوضلا تايضنملا ىدحا لاح ىلع ابتكرت ىّتح رصنلاب اهتينفاف

 -(0*, 0, 1) تابصغملا, ينلا اهنع ترسحو--(0 (1) هس.
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 عذاربلا توجع را : سيجار هقش ةث ضاقنا نضا ىت ىح 0 0 "ل

 ضاقنا ا ضيّءد كا لاقي نرص ىا نضا ىدح نعجر امف نب امف [0 12|

 نم رووظلا لاوط جيجارح ديعبلا رفسلا ةقحلاو ضقت ةدحكاولا ليزا

 لازيلا

 + ا ساادضا 2 ء هدح 1م #َ ها م نب ريب ع ه ءودص مري واو -

 0 نيحضاو || انادل 0 كدر 3 بصعأأ دؤر 5 كاش عا

 1ىرسلا عديمسلاو ريختلاو لازلا كوكتسلاو دوربلا نم كره ظفحلا 4 0)

 0[2 لبسلا]
 2[1] ىرسلا 2 ةسا» 2005 فانكالا ًاطوملا (هم هم آرخ ع 32)

 مربع هد همه مب ا 9و م 5 1 2 ل | 2 - جام 6 7

 تا: 5 0 . 8 : . 0 5 | ا

 ٠ هفرطو فورعملاب قرخي ىذلا فيرظلا ىتفلا قرخلاو ليللا ىرس ىرسلا [0]

 ارمود هنملا ل ك1 .عشاخ ريغ

 د دس نص 32 0 < ءودص < نه 2 6 20 ال

: : 5 5-6 5 
 عضاوخلا تاالئرملاو اهمأا نا رس هك هلا مادسأ ع علل

 اذا مدس رمي لاقد ةنفدتملا هاملا مادسإلاب نلكلا دع اكان نلغت 4

 رقبلا اهملاو هنطوتستو همزلت ىذلا ناكم ىنعي اهملا ناعمو تنفدنا

 تالئرو لائر عمجلاو لأر حاولا اهدالوا عم ماعنلا تالئرملاو شحولا

 م راد ودم مساع مي -أ - هو هد 6 ع

 ؛ازن رفع كد ةللوم اهرا 0 لعب ذاخفالا ةزواجل

 ةددحم ةللؤم اهرمض اهراروقا ذاخفالا 1ةزنتكم ىه لوقي ئطلا ةدش زلجلا [07]

 بيارغلا عئازنلاو ةرمه اهضايب طلاخي رفع

 1 0 ةركشتم

 (56) ةئ* آ, 1(0) ةّقش ءاضنا نردد ىَتتح 056. هءاده]. رّفسلا عيجر ضقنلا

 (57) قسان“ ةءانما. عوامسلا هعمج فانكالا ًاطوملا ليسلا ىرسلا عديمسلا
 (58) آل4 (عشخ) ز 123: خ38 319, 0 (1), آب* ريغ هنفج_-الاطند هدو 08

 هن. 55 1س لم 0 (1) صم طك“.

 (59) 1, 1(0), 0هده6 سلغن, ىطتذن حدس“. سّلَعن, ىطتخت

 (60) (0, 0* عئارتلا رفع--!) عئارت رفع

21. 209 1 54 



 ك0. 48]

 عمال عباصا 0021 اهرب 0 يتعدل ساب

 رو وهم 52 < نهر ومدح هم دو < 0 ل أ لصوص «- ةهءو ع

 عجارملا ريغ عاصنماا ةوند 0 أمدعب ةينملا فوخ 0 نياحاف نإ

 ةوند ىا عاصنملا ةوند ستاصلا اند ام ىعب رمحلا ىنعي نفشكنا نيدجا [© 2]

 هسفن * عجري 0 ىذلا عجارملا ريغو 1قبس نم

 0[1] قصالم 5 [0] عجاري
 همر د دود - ه م و ءومومح لم 00 تا ندضط 276 ع

 عجاذملاف اق ىفعن نم دعبا ان كرا ل1 نضالقلا هاشأ كتارا
 اسق ىذعي ناعضوم عجاضملاو 1اسقو صاالقلا هايشا رمحلا كقلوا ديري [0 12]

 4-2 3 ميمت ىنب نم قوس
 1[م] ىسق [0] ىصق

2 - 5-5-0 
 سا مم محم سب ومَن ىف هى هّد ص - م6

5 : 0-1 
 عباوس | 0 فاشرت ديب ل ع هناك عقو ليلاب اهفافحخال *

 ّّ 352 هيث ضشاطخلا ءامظلاو ءاملا ندرو ام عبس نبل ىتاوذلا عباوسلا [0 2]

 [م عيبسب اهدرو ناك اذا ءاملل] ابفشرب ضراللا ىلع اهبفافخا

 ل ع هده ةمدوص < 0( راس هس هه ةهص » 3ع

 0 ىراع ا د رض موقلا نم كك 1 جالدالا اهب ذغأ 05

 فيفخ محللا برض ليوطلا لدرمشلاو ليللا ريس جالدالاو عرسا لغا [0 2]

 وه لوقي عباصالاب لصتي ىذلا 1قكلا ربظ بصع عجاشالاو محللا

 لازبب سيل محللا فيفخ
 دا فتكلا : [2] فنكم

 (51) ظكمفتس 0هدمك., 0, آن, قسطا“, 0*. 1ص آب (0 (1) هصق آن* 1غ 2011085 52-0 (1),

 آن, 1* تلاجف ا امناك -]آ:+* اهناك

 (52) طب نيرجاف--كسا#., 5*0, 0هدمان, 0 فته-]1) فوه--آ 2 -1,#* فذه

 © ل2 5 فرصط7 نو 0 (1) لنا ك5 تنوك لل لإ 05 1< كن 1) عجارملا

 0 20103. 11158, سا ةعاطم]. انو امدعب ني 0 0 ىزنعي

 0 نم د هوند سيل عاصني م 2 انو دياصلا ىنعي

 535( 1 لن* لوغلا 5 اك ىبنج نما عنئاضملاف-- ا نم (ةلع) ) لوقلا اغب

 نسق ىبينج- 1 عجاضملاف ىسف نم قفعي ندعتلا 0* ئقعي نم دءعبلا

 عجاضملاو اصق_18عاعء1 753 اسق ىَعْفَن نم دعبلا انب

 و رف د برشلا فشرل 54) 1) اعقو -('هدوأان. ةءا01. رفاشملا فارطاب برشلا فشردرلا
 (55) 1طدقمعع» 209-خصطت“. ةعاطمل ايداح ىنعي لدرمش
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 رسم. 48]
 2 اكس ام ل 8 2 ل سس ه- مح 2 2

 عصاق اا 0 لوجي هحيضن كفاك :| ححوللا نح نحضن ألق 5

 1 فصن نبرشي لوقي ةحضن فاصنا شطعلا حوللاو 2 نلميإ 1نحضن [(62]

 رتارصلاو اًعيمج (ضيسالاو دوشالا نوحلاو نوح ءامب ىا نوحي نسر

 ىور اذا هشطع 2ةبرش عصق لوقي لتاق عصاق [شطعلا] ةدش

 1 [0] نخضن 2 [0] هبراض

 سد ه تم ىلإ 2 ه- هم وص 2-0 - 7 00 0-- < هد - هم 26-8 2 0

 عقاو هصيرفلاب رشح فقوذ تدح هعمل مد رث نعحس ل نرااحي عم

 7 تقاس قوف تردحو سوقلا توصآ“ نعمسي نا ريمحلا ىنعي نرذاحي [(0 ]

 رشحلاو رتولا هيذف لهذي ميسلا لفس) ىف ىذلا ةضرفلا قوفلاو| كقعلا

 نم 2ةغضم' ةصيرفلاو ([01تضها تدكر هدد تقزلا ام ينرلا 2

 4ىعرت ةبادلا عزف اذا بنجلا ىلي ام ظطبذلا لقا كلا

 2[1] تطه ]0[2  ةضعم [2] هضرعم 01[5)] عرق 1[4] ىعرا

 م ءومص - هدد نص الا ول 0 بلا ٠ <« هن

 - .٠ -. .٠ 5 7-0 .٠ عناودلا هرمنا دك

 - ل ازكر نسجت

 نانرالاو هناكم ىفخ دئاص نم ايفخ اتوص نعمس ىا ازكر 0س [0]

 ىا نعنميو نيطعي ٌنيناف ىرسقلا ىنعي عناوملا تايطعملاو سوقلا توص

 نةطخيو نيصي

 6 سه هر وص

 عباصالا ىف ةريص اموحت الار هناهس الا لاسأ ا 107
 اموجنزو امابس هل نا لاو لصاللا باصتلاو دئاصلا ىنعي لاملا باصن 3 [0 12[

 ىهو ةمجز هنم تعمس ام لاقي ابعمسي 0 0 تملا و

 40 4( ط1 نودد كك 1 6 0 5270 عصاقا ريارصلا خس.

 هدط01. عمج رئارصلاو شطعلا حوللاو نيوري ملو ىرلا ضعب نبرش ىا

 هشطع ةراص عصق لاقي نبشطع نملتق نعصق شطعلا ةدش ىهو ةراص

 (48) 0 ةمغت, قرف حسا“. ةءادما. ةبادلا عزفت ام لوز ركللا نم ةقشم ةكي ر هلا

 هصيارف ىعرت لي هنمو هنم دعرت
 (49) آل, 0 (1), آل* توص نانراوحال, آب, 0 (1), 00000 قمساا». ةطقزم5ع

 نو. 48, 49.

 (50) آخ (اهسز تع 133 فقم 1 309 دالت ليملق, عباصالاب_ 0 (1), آم لاملا دالت--

 رخ تت 1. داوس ليملق- 3س. ةءانم1. نك نم داوسو لام داوس نالف دي ىف لاقي

 لجرلا نم ارعمست ةمغنلا ةمجزلا 0028. 5 [انهاه ىتاصلا ىنعو] لاملا

 ةلبس ةوهس سوقلا توص دارا
20 



 مر اص < ن ع نص 0 ا هع - ف مي 0 د اى د ةهدو صم 2 9

 شل لرجل كداب نصبصيو

 لاقي :نكرح نصبصبو بناج لك نم نرظن ىا 1ةنضفنتساو نموحف [0 2]
 هرظنت ىا اودع ىرت له قيرطلا ةضقنتت

 01[1] نضقيتساو 22 [0] نكرحت 3 [8] ضقنا [0] ظقيا
 4 [01] رظنا

 نم ةعفترم زشاون درولا ىنع ءاملا ىف نيوتسا لوقي دودخلا نففص [1]

 8 عرقلاو ٌربلاب [بوخصلاو] ءولمم روجسم 1فوخلا

 0[1] فرحلا 2 [2] عرقلا ربلاو

 7 دوسح م ”- ةهدص هدادوسدح مدس مم وندم يودع ماةىه

 عراذملا روطش 0 لا رس رس نامل درب نيختحف ©
 رطشو ءاملا ىف تلخو مئاوقلا فاصنأ 2عراذملا روطش 1 اردحنت تيوصت [ 0 10

 نيفصن همسق اذا 3لاملا رطاش لاقي هفصن ءىشلا

 0[1]ردخي 0[2] عرادملا ةءاملا

 ديمو نام م دهص مه م 2 2

 عباتتملا اطقلا جابناك عرجب دا ويراد
 اطقلا طاسواك ةعرج لك لوقي طاسوا جابثا [5]

 اف 117 0 (1), ]ل نموهف, نضفنتساو < فم: نضفتتساو 0,05 نكرحف,
 نضقيتساو [نظقيتسا]

 (44) 1 رشاون ( رطش ىلع 8ةنتطع»» 80030 127 زشاون, ربظ ىلع - قةساا“.

 ”' ههطو1. زشاون سوفنلا كلزلف صانقلا قرفت نتالا هذه لوقي

 اكد 1 لوحلا ىلعر تصبوت 0 عرادملا--0,1) نصحصحف -0,*:1* نضخضخف

 (46) 0, 0* ةدصعوودو اق, 0-10, 0* جاتناك فسط» هما. ةعرج لك نا ديري

 ةاطق طسو لثم
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1 48 [| 

 5ع ع وامو ه- 2

 عراكألا فرو -- مص نو نأو هلثم ا 0 عمضاو اذ ا 9

 لاقي هلثم نتآلا ودعتو رامحلا ودعي نا ةخضاوملاو رامحلا ىنعي 1 خضاو [02]

 ةةرواعملاو ةارابملا كلذكو اذو اذ رفسي نا وهو ةرفسلا ىف نذضاوي دق

 اًبص ودعلا حسي بصلا حسلاو حس ناو هلعفك تلعف اذا هتيراب لاقي

 عرسشم فردحم لك تعرشا تقردخو

 0[1] حضاو 2 [0]افسلا 5 [0] ةدواعملا [0] ةرقاعملا

 9 ت0 سمه يد 0 ا

 عليا عميرلا عبتي ٍنوج ةماهج هتطبه عاق ٍلك نمد ءهنرراا

 ةيوتسم ضرا عاقلاو .ةرم دجنلاو ةرم بارتلا رامحلا ةريثي نا 1ةرواعملا [01]

 نوج ةماهج ةراجح الو لمر اهبيف سيل لقبلا رارحا تبنت ةرح اهتنيط
 عفترم ىا عطاس داوسلا ىلا برضي ةرابغلا ىنعي

 0[1] ةرواغملا 4 [0] ريشي [ةنء]] رسب 23 [01)] لحفلا

20 
 هما ومص رك 100 هت تنص صر

 - لا رسل لاثمأ 0 كنيبت ىتحح > عيبصأ ءوض قل 8 5

 اهبناك 1ءوضت راغص رابنا لوادج تنيبت ىّتح رجفلا ءوض قشنا امف ىوريو [0]
 00 لا

 1 [0] ءىضت [2] ىنعي

 اد ةره هام د ما ا 7 مس وص 2 2-

 عجاوملا نربعلا ءاركإ ضقي ملو هيونج ارفق ءاملا نياد املف
 ءاملا نيأَر لوقي اهمون نويعلا ءاركإو هب سينا ال ارفق هلوح ام هبونج [01]

 اهمون ىا نويعلا ءاركا ضقي ملو ليللا نم ةيقبب

 (39) ]خذ 1١ (فرذخ) 0-14-408 حض" كار ل حضاو" نحضاو -(0, 0* حضوا»

 حضو- 10 [ةك [ءعكز 1) جضو اذا, بيرغتلا

 (40) 6 © التخت الس ©( 0 10 عشت هنر واعو-(, 6 هنرواغو-آ*, لرب 6 (1)

 هنرواعت 4430430 74 ىف هنرواعي فسا“. ةءادول. ءامسلا ىف عفترم عطاس...

 (41) 0 تقرفت ىتح 1, 0* تفرعتار, 1(0), آل* تنيبت, رجفلا فسط#., 0
 1 حبصلا

 (42) © نضفي ملو -1.* ضقتآ» آن*, 0 (1) هده آل هم. 43, 42 ةتع
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]20. 48[ 
 «-مهممهداص م م م هام هص 26 1-0 عه هب - هس < م

 عساقملا قرز باهلا 0 5 لجراب نهبارقا نع . بذي اه

 ش١ رعشلا ليلق رعزالاو بنذلا رعش بلبلاو برق ةدحاولا رصاوخلا بارقالا [0 1]

 نيبارقا نع نيبذت لوقي بنذلا ةرم نيبذت نابذلا قرز عماقملا قرز
 روزجلا بتاطم هلثمو| سايق ريغ ىلع هعمجو ةعمق اهدحاو عماقملا قرز

 [0 ة5بتارمإو] 1براشم ىف ميلوقكو بيط اهدحاو

 1 [0] ةبراسم 2 [0] ةبتارم

2 
 - 7 - ار 2 رب مه َسش سد م وان م < هدد 100

 0 تا ىضصقي ىزلا ةأح هرج دل لكلا ار املف ب

 ةطاشحلاو توملا ىنع عزني ىذلا نم ىقب ام لثم سمشلا نم ىقب لوقي [02]
 سفنلا ةيقب

 عيلاتم ى دبع نيدعلا 5 ىخوت ل. ا ةوححن 2 اها ماي

 دمتعاو سصق فوت نيرحبلاو ةماميلاب عضوم جأشو ابيب فرج اهاحن [01]

 لبج مسا علاتمو

 عفاود 1 0 فصر 11 ا دكا انح ا مسم

 فصر افص طوطخب تحشو ىقو ةفلتخم ناولأ اهروبظ ىف ةحشوم [0 0]

 ا ىرجم فصر اذه لوقي ضعب ىلع هضعب فصارت

 (35) آخ ( (عمق) ع 169: 14 + 838 نير والا عمق) 04 170 اخ + 4

 نضفنيو, عئامقلا رعز بليلا صح, 3201 ةوقان مخض بلبلا رعز بانذاو

 آب, 0 (1) نلكريو -0,0* نع نبُبذت--17 نينذت--1.810.7111183 نع َنِيِبَديَ
 -1؟ 122 نلكري

 (030) مىققم (شح) 1116 ىضقت ىتلا ال4 (قرش) 1 398-1310 1 3520-15-83

 ممادطقل 111 205 ىضفي خس“. ةويح 1113+ 493 ىلا 0 نابتسا املف

 ةتدس1ن 94 تيار, عاهد: همدقيو اريثك ةمرلا اذ لضفي زتعملا نبا ناكو

 سمشلاو هاوق نالل | كأ1دع [ط15 ”؟56 :] هلوق اب ال هيبشتلاو ةراعتسالا نسحب

 هيبشتلا بيجع نم تيبلا ىقابو ةراعتسالا عيدب نم ةيح
 (30) "4 (قرش) 7 38 جاتل ةوحن : (عات) 9 حالا هوحن 30018 17 411

 18115 212 ةودحن 1 ريغ هوحن, اهاجن خس. ةءادول. جأنلا ةفرص اهفرص ىا
 عضوم علاتم جلولا كلذذو ةجعنلا توص (هصعأ. ةعطمل. فرحنا اهاحن

 ةفرص اهبفرص ىا ةوحن اهب

 بقحد ]» (00مقان., قست آ1., (ن,
 56ه د

 (38) 1, 1.5, (1(0) اهنوتم 0 اقلب- 6 لإ 6+

 12 ةط1غ 15 هن. 9.
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]20. 48[ 
 < ومص غو هدص 2-6 0 ت١ تا يا ل ه سس م

 عطاوقلا سووفلا داناك اعوفك - هس كرت اموسرسلا د

 لوقي ضرالا نم ظلغ ام وهو موشرخلا اذه نكرت ريمحلا ىا نفدرت [©02]

 نفدرت ىوريو اهرفاوحب كلذو سوؤفلا راثاك اراثآ موشرخلا اذبب نكرت
 لبجلا فنا موشيخلاو اموشيخ

 عقانو 0 نم فصلا لوتم رك يرد نمو م

 راصف ةرثخ ىا لآ نوتملا هذه ىلع هتلاب اذا لوبلا نا ديري عجر لثآ [02]

 بهذ دق لحمضم هترفص ىف سرولاك

 1 [0] ريح

 ل سا ص محا

 عئارملل املا دي نم طخاوس ' اميل جار ىدلا اس 07
 1اعملا هجاو ىذلا هالعأ هتورذو بلصلا ةورذ ىلع ريمحلا هذه لوقي [02]

 هتبن سبي امل عترملا نطخس لوقي اضرلا دعب نم طخاوس هلوقو عضوم
1 

 وهو

 اء وص 0 3 د ََى

 عناوملا يروا يك زينب اهتاوحن 0 يل بذت امام ا

 ْ ىموي امك نبسوؤر كيرحت زبنلاو فونألا تارخنلاو امايق ىا امايص ىيري [©02]

 1 عناوملا سوّؤرلا

 (31) آد نعبرت -00د8., 0 (1), آب, آب, مسا. اموشيهح فخسط»., (نهدقات., آكل, (ن, 0*

 عراوقلا آب 0 (1), ]* اهورك_ 0, 1, 0* اهو نك فس“. هت اموشيخ

 لبج موشيذو ضعب رثا ىف هضعب
 (32) طش (لواز 111536 عقانآل, آب احصن قة. احضنت ار آن* عقانو 00دك.

 عصانو اخ (لواز علتت 36 كنعد هع هسمسكأ ه2 ةطتف ؟عنسع [صمف ص غطع 1آداعشس]

 سبايو لحمضم ىصحلا نوتم . هبوكس حضن سرولاك ليا نمو

 (83) 25308410509 بلصلا ىلع امايق 136123 550 بلصلا ةورذ ىلع-1ب دبعلا ةورذ
 6( دكصلا كا+ ديضلا - 104 (ىعم) < 5

 (34) اطرذ (امو) 1196: 65 56 0 (زبن) 711 2955 : ااث 17 8 عئاوملا,

 امايقخعدؤمده 1 8 00 1 ععؤع ( 816مع») 26 1ةنو 13 1
25 
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]260. 48[ 

 جه م أع و ور ومدح مس جنه ده

 دراما 0 اتابقألا هيق هب تحرب تسلا تلا نام م "اذ
0 

 م د ةومح دو ع هه

 ظيقلا ناك اذا لوقي ىمببلا كوش وهو افسلا ىقلت ىبف ةراح حير فيبلا [0

 1هتفلأ هب تحرب دجن ىلا تعفترا عيبرلا ناك اذاو قارعلا نم تند

 1 [0] هتقلا

 نكامالا تايقبملاو تسسي ىا 1 تكنو ليللا داوس نم ةيقب ةفدس |( :10]

 ءاج لوقي 1 كسمت بالص نكاما عئاقولاو اهتبالصل ءاملا ىقبت ىتلا

 هايملا تفجف فيصلا
0 

 < اه 0 1 مه وو ”- نام ل م ءَهئ سوء و 0

 عزاعزلا ح ا007ليلاوه  انناك نالقلقلا ذاسح“ تقامو“:
 هنم سبي ام داصحلاو تبن .1نالقلقلاو داصحلا تقاس حوال فارعا [01]

 اَضيا لغحلاو ىلحلا راسكب 1نالقلقلا داصح هبش لثشخلا وه امتاك
 2 عملا

 0[1] تالقلقلا 1 [0] هايملا تفجف

 (38) ]ب ليتسا-( هب تعرب [طادغ 12 41055 تحرب]-]1, هب اضرب -خسط». ةءادوأ.

 قارعلاب ىعرت نتا ىا ظايقالا ةّيقارع لحفلاب ءاملا بلطت نتالا ْتَحْرَب
 دجنب عيبتريو ظيقلا ىقلس 1ب*, © (1), غطنك 2011055 هن. 24 هس ذطس آم 1غ

 101105 ن. 351ه (0 (1) ه ]!ةعاتدو اعاع2> لصغتسا 320 افسلا

 (29) 1م 0, آل, (*, ةكسصطت», (هدعاأ معكم 35 15 10م0 ععل طغتعب طتغ ةطغع هنلعم» نأ

 آب حصل آب* 15 طعامهم لبخ (ىقبز عحتتا 82: ةلخ ع 42: قهقلق0 ذر 1. 810.

 162 فاطن تشنو-1) بسنو-(0, 0*, ]ب [ذ5 0325 ] فشنو--قةرسصدط» ةعطما.

 انا قري فيصلا لويعدا نع تقولا اذه ةقرسباًيزثلا ىثارلا ىأر الف
 ليللا رخآ ىف اذا الا ةقدس لاقي الو حبصلاب
 (30) آخذ (لشخ) 2111 218 ج55 3150 ؟ةدتاددأ لشخلا ىون هناك : (لقر تح 56 :

 خخ علتا 36- 8ءءءدطمداع 27. 135-نالقلقلا سيبي 110ع 1805.

 1394( (1), آم آ.* قارعا, تقاسو-() تفاسو-1. آدك »17 856 نا ليقو

 يللحلا سؤر ةمرلا ىذ توب ىف لشخلا--ةسا#» ةءادوأ. حايرلا عزاعزلاو
 دكادشلا
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 [0. 48ز
 صم يودع 2 » سلم د ه اس ءوع مر

 عجاضملا ب بوح 0 0 0 للم هةكحدم كدا نورمسم |[

 ىزعي هنعم كرما رامحلا وهو بقحاللا ىذعي لوقفم قلخلا جمد رمم 0 اهل

 ةلالح ىوريو عارذلا ديري ىسالا ءونب ةباحس ةّيدسا هتجمداو هتلتف
 نميلا وحن نم 1ةيناميلاو ءاملا | عناصم ىاز عذاصملاب

 1 [0] عناصملاب ةلالح [15] هيف امب ءاملا عناصمب عجاضملاي هلالح

 7 + ةمص 0 بانا 1 2 6 عاود < ل

 عقاوملا 006 0 ل ٍ بظنش بالصأ ب بالصالا نم هاهاعد ؛ه

 لاقي ضرالا ىف راطمالا راثآ ىيداخالا رمحلا هذه [ىا] اهاعد لوقي [0 ]

 هدبع ديداخالاوإ ضرالا ىلع عقي رطملا لوا دبعلاو هدخي هدخ

 [20 ىرخا رطمي مل عقاوملا ليد:سم

 ء-5 هص م س سا 2 06 ه2

 ما رورطلا ناققنو 0 هيشبح هضغ كا 05- 1

 هر نم ءادوس 0 م6 ىمببلاو ىدبب ضراالا رطملا اسك لوقي [0 10[

 ضرالا نم عفترا ام روبظلاو ءاملا عقنتسي ثيح ناعقنلاو اهترضخ

 باالصلا ضرالا نم عراقالاو

 تع ل 0 مه

 #2 عا عناوصلا فكأ اهتشو. ىلارز هقيزح رد اشد 1

 نم ىهو ناتسبلا ةقيدحلاو ىبارزلاب هبشف رفصا رهز هل بشع نانكملا [0 2]

 ناولأ اهيف 1طاسبلا ىهو ةبيرز ىبارزلا دحاوو مهب قدحاو موقلاب قدحا

 1 [0] طسيلا د اح ىتولل تك

 (34) 1كطتم. 113269 ال1161 99 هلتف ترماك0 10 0 عجاصملا بونج ل ةينامي

 ك6 )7 الط الك“ لكلا : كلن عدناصملاب ةلالح ةيعارؤذ _-ثئصصط»“. ةعطمإ.

 عضوم ىهو اهيحاون عجاضملا و

 (05) 1و8 111 529 ظءعءاعتت 6 عار للا (بظنش) 1 325- (0 بصيشا», 1:*

 بظش --1) عضاوملا #1: هدانا. بشعت ملف تلاح ىا عقاوملا ليحتسم
 رمحلا هذه اخ . اًماوعا

 (26) 1ر4 (عرق) + 141: 14 + 403 مكالا اسكر اًماوةن, 1(0), ب5, فسار
 (0هدقذ., 44030 224 مركالا-(0, 1 ضرالا اسك خس. ةءاو1. نينثا [ماوَتو

 نينقا 0 90) ناسكم ضورلابو )م 26) ناعقتو ...بظنش...اهاعور 6

 اماع لعوعتطعما (ن. 28) هه عيارتملا 5

 1.4 (نكم) 11 309 14 ذ 37-349 اهتشوا فد. ةءادوا. سفانط بارز...

08 301 : 22 

 هل -37 من لس



 لكم. 48]

 هاد هدح >ء

 عماوأ اب ار 0 توه 5 لطفا نم موقل ا نك

 ةحنجا ىف اهب لجو ىف اهناكو فوخلا نم قفخت موقلا بولق لوقي [0 2]

 اهتحنجا عملت عماول ديصلا قزرت تامعطم ريط

 م ءوص ووو عم 2 ام 7 2 ل ا هر هَ َّ

 | ا ا 0 5 :
 عناقملا صيد ةدوتلاو زهقلا نم اهسوؤر اك 000 وأ قرزأا ند 0

 ضايبل ءاعقص تيمس امتاو نايقعلا ىنعي عقصلاو ةازيلا ىنعي قرزلا نم [©0 8]

 [هلصا] زبقلاو عقص عمجلاو ءاعقص ىثنالاو عقصأ ركذلل لاقي اهسءؤر ىف

 ام َىَبَقلاو] بايثلا ضيب عناقملاو عناقمب اهب اهسوؤرو [هنازبك] ةّيسرافلاب
 [© نل

 راد وج هل - 2

 عياسلا اال نكي ملادعا ةابن ةييفصل انياح لا اذا "
 قف ايو عمسي نا الا نكي مل اوتكسا ىنعمب هصو ىفخلا توصلا ةأبنلا [0]

 ناذالا

 ءءء ءعوضص د ه ست ص

 عمجاورلا تافشملا لث فيصلا نم #1 هما ناك
 درطلا لشلاو هريغو هرمضا هحال بقحا رامح ىلع ىلحرو ىناك ىنعي [0 0]

 [0 ىثنالا نتالاو] نتاآلا تافلخملاو

 (30) 0, 8, ©0*, آب*, 1(0) تامعطم ا. تاعمطم--1) ىفاوج

 (21) اخ (قرز) 115: 18 1: 14-369 ( عقص) ع0 184 14-415 (هوق) عل

 429 : ''ى 1:2 1-40 ©ددط. (زبق) 1 435 : خخ 1+ 22: آخ 11 9065-01

 31-190هلجت؛ 1770-خسطت“. ةءطوأ. 00 دك آب* هددتغ غطقق ؟ةكو
 دسم طغعتتع زسغضملمعع د هسامسأ ه1 هن. 4 م هع

 خلا ٍلاَح ىَلَع * اَْثُكرَت ىتَح رصنلاب اًهيَنْفَف
 (39) قةسطد“. نوكت ]1 'اناعان. 11 479 هص . ةآبن عمساب انيداح--18دودحقس 7317

 رىدص

 (33) 1, 1(0) لثم, فيصلا
2300 



 [رك5. 48]

 ٠١ حرتنلا لرعل اود 00 50 اذ عدف ١ 0

 ]) ]01ديعبلا حزانلا ءاوو ةقانلا هذه لوقي كلذك سمرع ةبلص ةقان ءانجو

 ضرالاب ىقصلم هناك هارت ىذلا عضاوتملا

 م ءوص عاش هص 2 هاد | دم سدس ماض م م تا 6

 عراسملا رأ كا ىداحلا رز 0 اذا 00 زوهن بايخ "0 ان

 4 ريطلا ىف اسأر كرحت رو رنا ىف الخس يس ا يل
 1 [10] عوقو

 هده هس مس 65 26 2212867

 عساوصل كود نم جرب هةر أهقوف 0-0 نيح ) را || ناك اد

 ىهو ريعبلا ربظ ىلع ىذلا ءاسكلا ىفو ةيلو ةدحاولا ساللحالا ايالولا [0 12[

 رصقلا جربلاو ةعدربلا

 سل 6 سس الا عاام 2

 عجام ريغ انكم اهولع ام اذا اهكر هجر س10
 عجاسلاو هبجو ىلع ابولقم ىا 6م اهبكر كدسم ىأ هبكر هجو [0 ]

 مالكلا ىف دصاقلا

 (16) "نه (عضو) ” 5454( (1), آب, آ* لوقل]) لعل [هه>::ءعءاه1 50 لوقلإ-

 مدنا, 0*, (0 لوغل 2 هءاد01. ءاود [ةقانلا| ىهو ةظيلغ ءانجو

 دعنلا لوغلاو . . . ةديرشلا ةقانلا سمرعلا نيعبلا ناكملا [(00155. سعبل]

 لك ض 0 كرر 2 2
 آ., 1:5, © (1) راؤتئا, رزتتا -0, آب”, آس, 1(0) عراصملا 0, 0 عداصملا -اهسار

 10 اهسار

 (18) 1, 0010, آ* نفذقي نيح--ه#. 00و. 7561 660. 4
 (19) «[سةدط 1110 ىرت رفق ةّيودو مخ (افك) 1 136 ل" 1 108: 181 هنا. 1
 لهظ. 2210. طمس. الادمطتتو 11 / 5ك لذ (عجس) + 10: كنك 5 270 5 طا

 (ةاتط. 11-159 داتا 1-1533. 810.1 485 -ارهدع 45-1310 (عجس) 127

 _1”ةنو 1 2584فسا»“. ةءادو1. لوقي مبجوتمو مبكلسم ىنعي اهبدر هجو

 اعفر اتيب تبملق اذا رعشلا ىف ءافكالا هنمو هبجو نع هتبلق ىا هتأفكا

 كللسملا ىنعي دصاق ريغ تي ريغ ابصن اتيبو

559 



]0. 48[ 

 م ءوص 4112 م0 < ّد ص هام سس مد 2 مو وم هو ّسش ص

 عداوملا 000 الا شو .تنيرتامءاذإ اقارث ها
2 

 [2 1 كارم ةرغ ىلع ةرتخم] ] ديدجلا بوثلا

 1 [2] اهءآرب ريغ ىلع ةريغم

 م َنادح م8 < 3 له اس

 عئئاورا ا سرر راصت " دحكلم اريلع جايبم ضي نم ©
 ىتاوللا عئاورلاو م نسحلا وهو راضنو نسحلا ىهو ةجبربلا نم جاسم [(0)]

 نيلامجب نعري

 2 2 م مخ رم ياوا صا ع .٠ - ل

 ٠٠ اهءأام انففك عومد 0 نم ترج - انيقالت املو 0

 22 6- مج مَع - 5

 عئئافولا ؛امب ادرس رص رت

 ءاملا

 (12) 'دطعط0 398 0 اهملا هبشو (ة> 220. د اقنلا) اخ عدو) 50

 114 + 535 ًةرتقم(0 ةربغم-0* تربغم-]د ةرغفم [007760660 0 هرفقم 4

 ها اكل يفعل 0001, هسا ةرصمل1* ةرغم ود عوابملا كي, ©(1)
 1:* اقنلا لثمو--(1(0) ةرترفم--كساط“, 00هدكمأ. ةتدطعجمدع تان. 12 هتف 13

 4س هءادما. اقنلا هبشو تنيزت اذا ابقارشا ىف سمشلا ىه تءاضا لوقي

 ىيدحلا هب عدوي ىذلا بوثلا عديملاو ابعديم ىف ًةدعاق تناك اذا

 ىلع هيتأت ىا هرتعتف انالف تأت ال لوقت اهتبها ةرتعم املا هبشو ىوريو
 ةبهأتم ريغ ابعديم ىف ىهو ايبتت مل ةلفاغ ىهو اهتيتا اذا لوقت ةلفغ

 تنيزت اذا فيكو قلخلا نس>ا ىبف
 (13) 1ص آم, 0 (1) هل آب* ةطقق 201105 هن. 14, 15-ل]) ناعوروجلب عفاورلا _-]ر*

 عباورلا

 (14) 3, 0 (1), آن* اهبلوصن نم--60 اهنويع ا, آ* اننويع ل141 ١ ةطسطو 227
 ل1[هسقد 606 اهنويع, انعزو عومو 1 اخ طهأ]1. .2 .١1/5

 (15) 3ع. 1 181-18 دف 101, 109 هسؤم» 606 -خمؤم (طقس) 1 293
 م (عقو) 11 18-342 (عقو) +٠ 548: (طقس) + 8-1506[هعؤفس“ [1ةطغطقن

 وو:خ1طص ةعطصاا. 7؟انمأ. 2. 5
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 سل ءوداص م و الا سم مهام َّس لضصمخلا 2ع 8 0000

 عمادملا روح تأ لآ مصنعو 4 أهب فرت لقو ميرصأ الحا 2 تدع

 أ

 ةميرص اهدحاو لمرلا ميرصلاو لجا اهدحاو شحولا عييطاقا لاجالا [2]

 عقارا بوبج ني ىضوح دذاج ىتلا, نويعلاب انتمز انك

 عناوملا هكا ا ندا ل 1 ريحا رم اذا ١

 عقاربلا 1بويج نم رذاجلا نويع نينويع نأك لوقي رقبلا دالوا رذآجلا [02]
 نا ديرد عذاوملا ةتاعمطملاو 2هنفخي مل هنبقتري مل ةريغلا نم رايغملاو

 تعللا ندري اناو فتان

 1 0 در كر 5 [0] هةنفجس 3 [0 2] تامعطملا

 داس هذصأ سه نإ - سا 6 عم ام 20+ طا هاش 7

 عياوجلا رايدلا تاعيد ضعب اهب ملام مأ نم ىاتلا دعب تينمت |
2 

 عجر اذا عيري عار لاقي تاعجر تاعير 1ىيعبلا ىءءاذلا [ط]

 1 مزع 20 ةدعبلا ىانلا

 مص م و 26 و نه م نة ه ب 5 - و 6 2 هذدص 2

 عفانب :اود نم اهنم دعبلا امو 0 1 وها ند برقلا امف ٠١

 (7) 1. عرصلا لجا-1) بابللا كساد“, 0هددقا. ريغ تفع, ىَري : هءاددا. ميرصلا
 مئارصلا دحاو

 (8) 0, 1 بونج نم اذ (ضوح) 7111411 14 7 24 نويع نم, ىرن ىتلا

 1711-7 124, 411-125.( كو نم: هءام1. نم اننيمر داراف

 عيةاربلا قورخ
 (9) ط تايطعملا, شخايلا ب رايعملا, لصوي نودم -0هدوذ., ةطصحطا“., (ل, 0*, 0

 تامعطملا لايح نودم--( )0 آ].* تايطعملا, لصوب--(1(0) هنبغتري--

 مسا. ةعطقاآ. ا وهو قلخلا 0 ةديدش ةريغ نم شدف ىف وه لوقي

 عمطت ىتاوللا لاصخلا لابح نددم ابيقر نفخي مل اذا لوقي...جوز وا

 بابسالا لابحلا نعنمي نو

 (10) الكا ل لكك ىافا ىءءاغلا -(هددقت., ةسانال ىلا نعب - ةرس 1.

 ةوطو]. رايدلا ىهو حلا عمجي تناك ىتلا عماوجلاو
 10 الط © 1 1 0 ع

0 02 -37 



]220. 48[ 
 هم ع ةدح د اقع م سور م سوو ع 2

 عقاالبلا راي 00015 دل و كيلا يل" نع دبأ اناقف  انفقو
 تلك كصخت اذاو انآ القف تيرد اذا ملاي ما نع ةانتدحاا ىا هيإ[02]

 ةابيو تلق 2تيرغا اذاو اهاو

 0[1] ثيدح ىا 1[12)] تقرع [0] تبرغ 0[213] ايو [2] اهيو

 < نه س

 عجارم الل لاو 2 اهنا ريغ اها انتلك.امف ء
 هبصن دعب دواعم عجارم هردسفاف داّوفلا لبخ ام 1لابخلا [1]

 8[1] لايخلا 1[2)] ليخ

 عزان ديلا هل روصقم ةجاحب 00 دنع 2 فقاو ل1 كلظ ن

 روصقم ريعب ةجاحب فوقو لاح ىف ىناك دارا لاحلا ىلع افقاو بصن [07]

 [2 فالتيالا ىلا عوزنلا نم عزانلاو] عزان ديقلا هل

 سل ء د ادعح 2

 عمالطلا 0 اانلا قر هراينا ىلع ناك هد ركذت ١
 عئالطلاو هل لوعفملا ىملع بصنو ماللا طقساف رهد رّكذتل كلذ تلعف دارا [01]'

 ءابقر انيلع نمي سيلو 1تافيفع نه لوقي ءابقرلا
 1 [0] تافصعم 0[272] نه

 (3) آخ (هيا) ععنت 366 1 مل 1 50 [1] ©دسدط. 11 421 -آمهدع 139-آخط12. 1

 197 17 11-239. 2 هكا 498: 531: 1232-8211 0005. 99-28206111065,

 709-ةمقك (هيا) 1 91 ميلكتب فيكو_-اةاةار 81-142 تابتؤف ة5ت1. 510.

 511-81 سطقشل از1 1ة-فسات:. ةءادوا. ما نع اًثيدد ىا هيإ انلقف 3

 لوقي نا ىغبني ناك نيونت الب هيا هلوق ىف ءاسا قكعيضالا لاك.

 تبطتسا ناف 8 انع 1 ىا ابيا لاك ا راك اذاف ملاس 1 نع هيا

 :مجنلا وبا لاق امك هل اهاو تلق ل

 (هنعل آنخ عونا 462) د« اهاَو اًهاو مث اًيرل اَهاَو *

 1 [©هدقأت.] فك 2.0هددأ. ةنا015 اذه اي ابيو تملق ترجز ناف

 (4) 1 لايخ-(0 لابج فةسا7., 0 (1), آ* لابخ -(0* لابح ا. رابخ

 (5) 0 (1), آب*, آه, دل مع» 96 فقاو 5 هسءافشمأ م. 149-(0, (0* هصتغ ةطلك 2656 :

 اطاتط (0 كنعد طع عامهع

 (6) (هدقاأ., ةحسصاتتنو © 1 رَكَرَت -آر* عبالطلا هدأ, قست“. ردد 0 1) ارهد

 آ., 1(0) ارهد تركذت ىةساد“ هءادد1. هرابن رصقي ناك رهدلا رّكذت دارا
 لوقت :اهبيقر لا ءابقر  (قبيدع نسلا+بىاآ عئالطلا تالفاغ رورس ىف هتال

 اهيلع فاخي ال اهنع لفاغ خا وا با وا جوز اهتعيلط
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 [ركمد. 47, 48]
 أ

 قلك نا

 وأ كاد ابأ 4

 مك هح وع اج وع لياخ ||

 دب '"

 نيح [0]

 9 و ها ا 2 و هو

 عجرد قى عيري ةلودو

 هيوتد ند افصأا ىدني

 حم

0 

 -ٍ هم 0 هال انا 30 مح 9 ا

 وِ - >2 3

 ىلع ريب مشاه

 ءادتبإلا ركل هعفر روصو لعفلا ىلا هتفاضإل تضنلا لع 2

 را رار 6 2 س0 < ه <

 ند سو

 تالقلا نيب ٍللط ىلع

00 

 ا م اص 8- 1 ٠

 اي د د نص

 توا 3 هدرب ىف ب 6 وأ :اميلا

 * اذبف ندع 0 هيلع نررم بعلملا ىزعي هنجسن دادش حاير تافصعملا [0 2[

 اذا لزغلا ةأرملا تعّشو لاقي لزغلا فئافل عئاشولاو ماحلالا اذهو ىدس

 لمعلل ابيدي ىلع هتفل

 (15) 0, 2, 0* نيح ادهم, 1(0), آ* موي اذهل عوري داكي وا ريخب ىلع

 00 خلا ىلع ريخب--1(0) ىجي 1 1:* عيريق هما نيا ىلع نحي
 5 مه وص

 #1 ىتباخسا., 00ه56. ماع اذه, هما ىنبا ىلع خردا». ةءادو1. فطعي

 عجري
 )15( 1( ىصقر, ودبي(, (0* ىروىبيي 005. آن, طن, مسدط“., 0 (1) ىدني -فسانا“

 ةمطوا. وأ هما ىَتبا ئلع فطظعي نا ىبا لوةي قرفتف ضفرا ام ضفرلا

 جاجزلا ربجي الو نوُخُي ال ام كلذو افصلا ىدني

 (عم)

 (1) الكم1712- 3-1130 عراخو تداعلاإا 1 (عرش) 5396 : ليقع 45 كلب“ ال عراشت-

 (0*, (0ل, ١ ةالغلا

 (92) 6 (عشو) ؟ 543 : ]رخ ع 304 : 101 (هسدط. 1 650 -طفؤع 11333 تالفحم نم

 نا خا د

 |1112. 111 19-ُةخسنلث 9.

 مر دوم

 ع
- 



 اون 47 ]

 م ضم 308 2 ل و 4 نع ََ

 عسبرو تثترسي ١ : راض مداوق همأ 0 دكا 5 . اماثه 0 زا

 3قونلل مداوقلاو هماو ؟هيبا نم هيدأب ةرقحتسا نيح هلام ةرثك هرغا لوقي [02]

 ضيف ام علكلاو كتذلا ناني نيذلا نافلخلاو نامداقلاو ناضلل هراعتساف

 ايرللا ةرتمك ةريشتتلاو اهريخ او ىا <كترشي بلح اذا تلاحلا هيلع

 هاهنا اغح 5ةناك بصخلا ايل لوغت نبللا عاطقنا بيبجتلاو

 0[1] فختسا ' 0[5] هيبألا 5 [0] قريلا 4 [0] ترشي
 5 [0] ريشتلا 6 [1) (هصتغاتسع انه ءدل) هاخا اه رضحا [0] هءافج

 9 ع ء وه هلل نع مده هم »8 2 همك ماحد

 عيظن داوفلا ىف 1 5 اذإ ىتفلا 0 رازغلا ا فاخت : الو ازارح

 نبللا ةريثك ىا ةريزغ ةقانو ةريزغ ةاش لوقي نابلأ ةريثك رازغلا [0]

 سا تل ع داهاعاص 6 ب 7

 عيطق كياع انما 1 تنادت 00 تين 3ك رح تعا اد

 م 77

 م عولص ا هنم تينح اذا علم 1 ل ع 1

 ريغصلا تيبلا عدخملا [1)]

 (13) 1. 510: 1 151 16غ (رَغ) 71 316 : اخ 111 44 هفعاط. >1 1

 تلو ناش كك هنا هك؟ نإ ترغب ناضل 1 10 0 (1), 1* ترسي

 ةدسدتاتت. ةءانو1. ىا ترسي هلوقو هاخا كرت رسيا امل هنا اماشه ترغ لوقي...

 رطملا عيبرو اهريخ ءاج

 (14) ىوات. 251111 لهو رودصلا كما ص اذار ادنلا اذا(, 0* رودصلا ىف

 تمتد. ةءا101. نم ريخ خألا قا ىتعي ب ىتفلا اخا فلخت 9 ناضلا لوقي

 ةبونلا نم بان كل ريخ كوخاف رما بان اذا كاخا عطقت الف نأضلا

 (15) اآرخ (اعو) عكتاز1 28/ تردعابت, تعادتر ندع ل114 (انو) 2: 32 ىذخا نزول

 (اند) >1 1 قدا 38535 (وعد) 1 538 قم ديعايتو تعاوت, 0

 1.* عيظق -خرسار»., "14 ىعابت مساح عاما. نا قم نعابت تنا ماشبل لوقد

 [00550 تلو] تلق ىا تنادت ابيلع لمحت ىتلا ىلبا ىا ىتلومح تيار
 شاع ىا لبالا نم عيطق كيلع اي>ا ناو

 (16) آد, 0 )1 ()ر ل عرس ءوسلا ءملا 1( ءودسلا ءرما خص. ععطمأ. هلوق ىف ءابلا

 مّوللا ىلع دوعت هيلع نم ءابلاو ردصلا ىلع دوعت هذم
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 3 <62 2 ريما م افلا لا

 عبجد ىلع هن هنم ٠ى]1رشنم الا ىوعرا لق ىئانتلا كر : تاقاذا ١

 ٠ نينعاخلا بانج حارو هعيدص ريقملا ىف ىبلق ةيشع 3

 نعبلا ياتلاو

 0 - ص 4 هل غ0 م م 1

 < ةدودح ل 26

- 

 عيدج 0 00 ىش مولا ص . ا ا 0 6 هللق '

1 

 ةقرفتم ىتشو ىوذلا ىهو ةينلا ةيطلاو عامتجالا اصع اصعلاو

 هَ هَ 3 لس تت 1 سمه

 1 هاوق ق قا ماشه ا ا اما

 آب, 82, آكب*, 1(0) ىحلا ذا-(0 ىحلا ىفو-(, 1, (0* ىوبهلا بعشو-

 عيمج وهو نسيم , 00 عومج- كسا“ ىَوَتلا بعشو خطاط. ةءادوأ.

 ةلفغو ةولس ىا ٌةرغ هباوج اذهو ناريج ىحلا اذا ىم اي ًةعجارا ديري
 هديرت ىذلا هجولا ىونلا عمتجاف بعشنا ام ىونلا بعشو

 آب*, آن, 1(0) ىنجاهو ىم بح نم خطاط. بح نم--(, 1]) وحن نم

 مسا». ةءادو1. ناكم نسم هيلا عزني عيزنو ميردق دلات اهاوه نم ةفياط ىا

 ديعب

 017 0+ توعراكم» ندعم انا

 14 (عدص) + 0-61 نانج- -خسا» ةءادوا. عم هفصن اقرفتم ىبملق لوقي
 ةيحانلا بانجلا هفصن هعيدص ميقم هفصنو اونعظ نيزلا

 1 اعدص ةيط انط للفك © (1) الك لح عدس ةين ابعد هللف -(0 ةيط ىذعهش

 رداد“ اًضعلا اعدص ةيط اًبعَس 4. هها01. رقسلا ةيطلا ناقرفلا نابعشلا

 اقرف اعدص هديدرت ىدلا هجولاو-( مادععج ةطغع عامدك 66 هن. 9 دغ ةادع ده هآ

 ا15 مععدعسأ 1055.

 1 انلبحب رما0, 0* هاوهو-آ, 0 (1), 1.5, 2 هاوق ىف 1: عيطق خس“

 هءادما. ابعمجو ةقاطلا ةوقلاو لثم اذهو ماشه هعطق لصولا دتما اذا لوقي

 ةوق ةلصخ لكو ىوق

 3033 ا

 داإدضالا نم وهو اهنا عامتجالا بعشلاو قارفلا انبه ىنعي بعشلا عدصلا [(0 ط]

5 

 عولطت

5 

03) 

(9) 

)10( 

)11( 

12) 

21 



0 46, 47[ 

 اد ملا ل الإ ديل اذ. ..ىرتلا تملا يازلا حاتم نك
 ميمت ىنب نم 02 سيقلا ءرما [1)]

 ليوطلا محاي

 9 م3 ص َّ ا

 2 عومدلا 0 كليم 0 و كا هنمد 0 ا

 قيقرلا ليمزلا [0]

 3 5 مرو هلا ل ىنناو تاالقلا مول ىوهلا ترصع ا

 دوعج تازعلا ىرذت 0 نرد ع 00 ا لبو

 عوجد نها ام ال مآ 00 507 لا ا يمي ةعجارا#

 عوقو رايدلا ىف ىنغت مامح ىنقاشل نونعاظلا ىنقشي مل ولو ه

 0 0 2 1 سصئاو 5 1 0 0 5 نواح 37

 (48) 1) ارقلا ىغبتملا, جت --(* عبتملا--0 عيشملا- © , 0* نوي مل فسط».

 مغتبمل 1 خانم

00 

 (1) ةكسطد» ةءادم1. كيحاص ءاَكَب ام ىا عومدلا كم كليفر كاذ نما ديري

 كلذ نم

 (2) 1 اقنلاح]آ ىقنلا-(0 لاقنلا(* لافنلا(', 0* عيطم -(0* هالقلا موي--

 قمرا“. تالقلا موي

 (3) 1(0), آ.*, ]. ةقرغم اصعلا, عومج عومولا -- قصات“ ععاطم]. حير ءاجوه

 حورلا ىنعي عومج ىصحلا قرفت ةقرغم ابسأر بكرت
 (4) تعاد. »+1 114 لثالا ىذبر ىالالا اممايا-_ئرساطد“. ةءادوآ. 9 ما ةعجارا لوقي

 اعضوم ديري [ثمرلا] ىذب عوجر نبل ام لاقف فنأتسا مث
 (5) 1(0), آب. نغت(ل ىنغي (* نقثي مل---0همدأ., كدساد“» نوحييارلا هدأ.

 ةعطم]. اوهحار نيزلا نوحيارلا
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[46 .60] 

 -- 1 ريب هع 0 7

 علتا قرخ | تبأت كا م 5 0 مي دك 1 بلاك 0

 وطمت طاشنلا نم تراس اذا بناج ىف ةلكئام 1ءافدش لمجلا هبش ااا [0 12[

 قرخلاو تعطق تباتجا ليوط علتا ابقنع ىنعي ضوبن اهمامز اهليدج دمت

 ضرالا نم ديعبلا
 1 [0] ءاقدش

 03 7 0 09 7 - لا 6 2و مودح 3 هه

 عضنتملا حز ا ئراكل كا دعبيو ديعبأ 4 ايلثم َّس 6 م

 6 م1 - هدح هءودرص + مها ه5 ك2 هذ

 6 6 عجالم 01 طم ا يشأ ير فا

 2 به ءاملطلا تك را لا اهدوتي باملا هس 0007
 1امهيحصي لوقي عجشم ءاربغ ىا ءاسلط هلوقو [1» برطضصملا عيشملا] [ه مز

 ىرقلا 3:عىطبت سعب ةارمالا هذه بكرلا 2ىتات لوقي ابل عجشم لف

 اندتع ركل ىرقلا ءاوبهأ اذا لوقتف

 1 [0] اهبحصي [1)] ابعضي 2 [0] ىتأي 3 [0] ءىطب
 4 [0] اوبهات [1)] اوبه اذا

 عضأ نيبتلا انما اياكم لكب مكبس دش سر ا ا

 (4قز_ 2, فس, 0< ءاقدش ك0 انساك 05 ةككرلا سود كل كر
 وطمي _خساا. ةءدو1. دولجلا نم ليحلا وهو اهريررح ىوردو اهمامز مددج

 ليوط ىا خانش ىوريو قئعلا ىنعي ضوبن..
 (44) طخ (ععن) ع 14-256 7+ 527 [هه 0 ةطل] | عزانلا ىط- 6 عؤانلا 0

 معرانا 2 2 .زاغلا, عفت ملا, اونرت خرط. ةءانو]. اوندي لبالا هذه لثم ىا

 اونعظ اذا بيبحلا قرافي ىا بيرقلا ىعبيو دعبلا نم كبرقي ىا ديعبلا
 برطضملا عنعنتملاو

 (45) قسط, 0, 0* بكرلا نع بكرلا ىلع, تاطن اذا, ارفلاف

 (40) 1 دوسلا ىفو ةساد»“ هواها. بايثلا ءاسلط ةأرما تءاج ىنعي ءادوس ءاسلط

 داسفلل ةأرملا هذه ءىجت لوقي ِهيِرَجَي نم هعم ناك ئرج عّيشم ءادووس
 دوسلا نم عقم ريغ ارساح تءاج ىرقلاب تأطبا اذا لوقي مبيرقتا ال

 ىرك اندنع ىكيلع سيل تلاعف ةارم نسحب باشا اننط

 (47) 1) هللابأ 0, 0* هللا ىب
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]20. 46[ 

 ىلع
 مود نت ص سا 1 1 ا 30 ه4 1

 دعنا راع هميمايد هب تصقر اذا زان وتسم
 ا

 اا ل كر هيبدايد هب تصقر بارسلاب وزتيوزان ضرالا نم تعي وتسم [0]
 لاعنلا عاقر ليعنااو

 سل ةمعد ل ردوسمح -ه

0 

 ىلطاملاو 0 1 ا دا راما اهنم ت تجين ما 0

 طقس همسج لقث ام لبالا هب هبش ناريطلاب عيرس فيفخ رئاط مامسلا [010]

 هيلا بسنت لحف وهو لطام ىلا ةبوسنم لبا تايلطاملاو اجن فخ امو

 ىهو 1ئبحرا دحاولا بيدحارالاو تكرت تردوغو عييرسلا علمبلاو لبالا

 مع ار

 الق ا

 1 [0] ىبحر [1)] ىبحار

 3 0 ا س6 هش ه-

 الا هرب اب ءاعناور الإ «ندخصيب ام. صن
 1ةريس نعفر عفاور [1)]

 < سا دح ءاّ مح

 بيبانظلا 5 فوشلا ع اياك افرع يداي اذا: ندخي

 ةارابملا وهو ريسلا ىف اهلعف لثم لعفت ىا 2نيراب دخولا نرسي ندخي [01]
 وهو كل هدحاولا بيبانظلاو ميلظلا ىنعي مئاوقلا دوسا ىوشلا ركع

 ةرماضلا ةقانلا ؛فرحلاو 3 عِرَق ماعنلا نال عرقا قاسلا مظع

 1 6| دخل ولاو ا طز رعش هسار ىف سيئ
 4 [02] قرحلا

 قمرات. هتك.

 آل, قسد. هنم-(ل, 0*, اره زر 1. 510.711 135 اهمهم حلل, 0, 1. 80. آخ (لطم)

 17 147 : 1'ه 111 117 [هصمدت:] تر مايس خا. ةعطمأ. ى

 نم ىا اهنم تجن مامس ورمع وبا لاق ىنامسلا هبشت ريطب اهببش لبالا

 ناك ام بكرت ىا تردوغو اًيربم ناك ام لبالا نم اجن لوقي ةزافملا
 هريس ىف لطمي ىذلا وه ورمع وبا لاقو ةعاضق ىد نم ّئلطاملاو بحرا

 هلوط ىلع --بيحارا 11 ليلاعق 15 1ةمعصصعل خو ا اطر مءزوعغؤلمس هآ ةطع

 م1 متعلم.  "لطتم اهدنا هععجسو رص غطغع ]د1عؤص زجع 20 هسا ]عدا 31*

 آ), قلضطا“. نحدبصي ام --( اعفارت الا

 1) ندجي , اقرخ--(' قرح -(0* فرح 110 143

 عرقا بيبانظلا ىراع ارقلا امها ايناك فرع قيدداق نها اذا

 0 موومهتد هان ةطغ عد هأآ نطلق عامدك ةطع ءمصعاتكتمص هآ غطغ عامدد ؤه م 0

 ه1 طع ادمهأ (دعتلم للو >الال.

 دعي
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 عقرملا

 و ّش» ءودح

 علمهلا ىلط

09) 
)40( 

)41( 
)42) 



 ميم. 40]
 0 0 2 11 مس 07 تي اعلا

 1[ضقت 5 لاوطلا .اماقشلاو لبدلا نك هضم ةرخاظش تال عسر

 اهيف 2ءىش ال ةيلاخ عقلب اهيف هاتي ةالف ءامبي اهريغو

 1 [12] ابعطق ىنعي 1[2| تبن

 عرضت ليلا ريخأ ىف تلعج دقف ندب ىهو انلهأ نم 0 1 سو

 .بعتلا نم عضخت عرضت نامس ندب [© 1]

 عددا حمبصلاو كلك 2 نإ 0 روعم ىف 0 ا .٠ لق 6 5

 مودلل ةرجابلا تقو لوزنلا ريوغتلاو هيف روذت ىذلا ناكملا روذملا ©

 عردالاو عردالا لدم ويد ليالا داوسب طلتخم عردا حبصلاو ةحارتسالاو

 نتب ام لوقي كلذك تناك اذا ءاعرد ةاش لاقيو ضيبا هردصو دوساللا

 ةليللا كلت الا

 ةمزالا ىتاقملاو سضوؤرلا مالا [انإ

 ىلا ا 7 م سدو وع 2

 0 00 ير ىف 0 اهدارتسم َّى م 3 تكا 0

 1اهدارتسمو اهبجعا ريطلا قار بعتلا نم اهدالوا تقلأ لبالا ىنعي تمارتا[01]

 لوقي دلولا لخسلاو تيفح ىتلا اهيفاوحو هيف *دورت ىذلا عضوملا
 هنم لكات اهبجعا ىكلولاو مدلا ريطلا قار

 1 [0] اه دارشمو 8 [2] دورتت

 (34) 10 اهيفس _- خ11. ععاطمأ. قيراطلا ىنعي ءايمع ءامبد...ابيق ءىش ل عقلب

 (ةو) ال ىنادتب عرصبل دلل هععطم]. ىوريو دبجلا نم فعضت ورمع وبا لاق

 ٍ عض 2

 (50) 0560 تلق عرد» روعم

 (37) 1 كزت, يف رخلاو 1.810. 11192 ىف اهارت حلاو-0 مزت قس ةءادمأ.

 سميمشلاب ىلابت ال ىبف بالص اهماه ْنا ديري
 (38) 1 نم مد, اهدارتسم -(0 اهدارشم كاد. اهحارتسم
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]20. 46[ 
ِ_ 

 و َّس < م, هص َ 2 مم وس

 علظ ىهو ىركلا الط .٠ ولع ١ ةيسووو تحصا هاف تاجا لذ -
 [!|* جرعت 1 عّلظو مان اذا ىرك لاقي مونلا ىركلاو تفشكنا ثباجتا [07]

 4 علاظلاك ساعنلا نم 3طحنتو

 0[1] علض [2] علط 0,72[2] عفترت 18[3] طخس 8[4] علط

 رب لس جام 6٠< ندحص رب ب” ن ه ب ةص

 عكر تف ا جمالا ةوشن اهب ىحتذتو 0 ديجلاب 51 7

 جالدالا ةركس ىا خودالا [ةوّشناو ليللا ريسلا جددالا [صا]

 و تم ل نم قا 18 م مَع 7” وه 3

 عوبتي ةنوطشم ىف ... :ريلخ هناك كيحيب بولغم لك

 ولدلا جرخي هما عاما [اهيفإ رّثب ةنوطشم ليمي ديمي ساعنلا نم بولغم [01)]

 هعاب 2 د عوبتي ناطشلا [ىه]و نيلبح ىا نينذطشب د الآ اهنم

 ل ل ةص َّ

 ا الا راجعا ت ”ءافاقش هماظع 0 0 تارفق ىخأ سس

 ركش دق هتاكف لبنملا هل راعتساف مونلا رك ا ىركلا زاجعا اياقب تافافش [0 اهلل

 عضخا وبق

 (30) 12 تحصا, عّلط-0, 0* تحضا, علض -1. 008. 338 اهسوؤر, دبج نم

 ال1 «ةواعو1 6-(ن, (ن*, ا 1 هدصاأ5 ءاماظلا خردا»“. ةءادوا. وبا لاق

 لبالا ىنعي عذظ ساعنلا نم برطضت لبالا ىلع مبسوؤر تحضا ورمع

 مونلا نم طقست

 (81) 0 اهنوميقت--(), 0 ىرخا--1 علريف خص“, 12 اهنوميقي كدت“. ععاطم].

 دبجلا نم لبالا نوميقي ورمع وبا لاق مونلا نم مبسوّؤر نوميقي ىا

 ةروسكم نوكدالو ةحوتفم ةوشنلا ابب ليمتو اهب دمتعت ىحتنت
 (323) قمسط», 1هطلط. 282: ةدذق (عون) 11116 عونتي 0 0 عوبتي_-فسط#.

 ههطوا. قلعم هتاك بهذيو ءىجي برطضي عودتي... جوع اذ ركنا ةثولعشم
 نزينطش تاذ رب ىف نيلبحب

 (33) قدم (فش) 1 396 1هانورت 1هغعشم» جن 22 تافاعس
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]20. 46[ 
 9 2 7 وع وم - هادم ع ءوص 1 ا

 دجي مل اذا ءاملا راحتسا لاقيو بارسلا لآلاو ضرالا نم ديعبلا قرخلا [02]
 8هيق عجني ال لوقي طسولا زوجلاو ريدغلا ىبنلاو 1هناردغ هؤابنو اًضيغم
 هدعب نم ريسلا

 0[1] هرثدغ 2 15 [2] ريسلا ىف عجتني

 و يأس عا رات 06 77 4س 2 922 ع

 عييرتت هئاجزا -نف «بئاكس هناح“ ا كارشلا“ فاوزو كلك ١
77 

 ءىجي عيرتي بناوجلا ءاجرالاو ةفيفقسلا ىهو ةبيبس ةدحاولا بايث بتابسلا [0 1]

 بهذيو

 م هيشاوح نه زشن 00 ف ىقنر ل ايا لل 1 لقو رو

 ضرالا نم عفترأ ام زشنلاو ةماديا ةدحاولا بالصلا ىراربلا ميدايإلا [02]

 عانق عنقم هيتاوج هيشاوح

 ىلا كح هدم ومسح م هَ هدح -أ

 57 -ل

 مانسلا محش 1ىرزأو نوطبلا ةرماض ىا ةفطخمب [8]
 1 [2] ريلا

 (26) 1» تداحتسا, ةزوج ىف ردكي, اهب- (0* ةزوج ىندكي مل هب, تراحتسا-

 مسا. ةعدصعمودعع تب 26, 2 فرصا. ةعطما. اذا نودي! ترككشم تراحتسا

 باوسلا ىكي ريل هدعب نم ريتتسي ويسلا فكي مل هيق بارسلا نإردع ترَخ
 وو عد

 ىشملا هيف ْدَخَأَي مل لجرلا لوقك هطسو ىق ُذْخَأَ

  1٠بتئايس أ. دصأنع 12155. اتت )32(

 مسصا» هيقاوخ نم زشن لك خس هعاطمل. عفترم لح ىلع ورمع وبا لاق )25(

  0ا نم 5 عنقم هبتاوج هيفاوخ 0 نم

 هو

 ىزرات 2ك 0 اهكيغب , 006 كىزراد 00006 ةفطخملب

 ءاشحالا , ىرزا خئخساد» هءطما. ...هب بهذي ا ىرزا ةفوطخمب ىوريو

 عقو ىوريو
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 [مك05. 46]
 و م مه. ه , وص تا أ دس 6 80 هس احا 612/7 4 62

 عملت رجفلا عم اهيديا نايسبب كك خاف مالأخلا مسنج ىنم نم ترس "|

 لبج نايسبدو ليللا ضرع مالظلا جه [ط]

 عدص» 0 نم ىصحلا امد هقيدو تاذ 11 ةرجاهو م

 0 رسل اللا تع يششلا] ركل ةَدش ةقيذولاو بارسلا نم ءاضيب ءاببش (0]

 و َن < موه مان مح سان ن صم تس ص < ع ءم عد ام 1

 علوملا 0 و لظلا ىزا 1 لالطاو 0 اب تبصن 0

 لكلا 1 0 هتقان ىنعي لالطاو هسفن ىنعي ىبجو باصتنالا نم تبصن [1)]

 هيذ دربلاو رحلا نع ْنتكي رجشلا ىف لخد نانتكالاو دوس طوطخ

 1 [6] ىوا

 ا 02 و ٠ ودح < + ترسح <

 ا لدا 5 0 34 ت7 نيناع 0 50 جاه اذ اذإ مزع

 .عصمي اهيف تبن ال ضرا تيرابسو ةلئاوأ ءىشلا نيناثعو رابغلا سحتلا, [02]

 برطضي

 وو مه. وص تاع م دك ة9رسحإا عا اسبا جارح سار ها ا د

 عوصت 1 ناجألا 5 ةلظت ةييهم لك عدصأا ف فاستعا تفدع "5

 قراقتت نا عوصتت شحولا عيطاقا لاجاآلاو لبجلا ىف ققشلا عدصلا [2]

 (31) ا 1 026 ءادنأ 1-1/5'خ4 (نايسبز 32 --11هسلاةست 113 قرشلا عم

 ىنم نم _- عملت هسان»» ةءاددا. ليج نايسبو مالظلا طرف ىوريو..

 ةفخط ىلا ةرجو نود
 (323) ةساد»“ ةبيرك تاذ

 (23) 0سنقامل نس © دس 0*-117نلب نهاد 105 ربشملا حايللا نتكاو لظلا نآ ام دعب

 هسا“ ىزا ام دعب, لالظا داو. رصق لظلا ئزا هتقان مسا لالظا

 ...ىزا ىقف طئاح لصا ىلا ّلظلا غملب اذا ضبقنا اذا ىزأي ىزا لاقي

 (24) 1 تفتكاو, ديرابس, عصمي سان“. هءاددا. هبشي هابشا ىهو تيرابسلا..

 كرحتيو عملي عصمي ٌةَلْضم ابنال اًضعب هضعب
 (35) 1.4 (عوص) 83: 14 0 424 لبجم لك اهنود افاستعا سا, 0, 0*, 0

 ل ادع ك0 يعكر 0+ نعل 5:8 155-25 81 تم (عوص) 1

 6006 ىنع- مسا ةءانما. كلذو.. ا .ةبيوبملاب ىا ابب بابي عضوم ةبيبم

 رقبلاو ءابظلا اهيف انه نم عوصت لاجالا لاق كلزلف رفق ىف هنا
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[46 .0)] 

 عجرلا لدتا | حاور ..اهقاش بصحملا دنع ىتقان ا
 مامحلا توص انبه ليدبلاو ةكمب رامجلا ىمرت ثيح بصحملا [02]

 عزا نيوهت ثيح يف دورح اتاك ايباكو#»ن ذاف ىرق ق اهل تاعك
 آل

 0 نهبنمو أتم صرع ىلع ىرأاب 5 بدلا 5 1 [1

 لبالا فونا ىف قلح ىربلاو لاحرلا راوكالا [2]

 ع 6852 2 ا ا 6 7 --22-ج ع سى مآ صا 5-00

 عبرا رو نم رشع ىلع تدارو هليل نوما دعب تضم املف

 ثلالا مويلا نورظتني 1نيتليل اوماقا نيذلا نوذثملا [0 2]

 1 [1)] نيثلثلا

 (15) طق (لده) 1: 215: 3 1 4 ىنقان اذا : 81 هدط. 11 252 [هه ةءعن]إ

 ا ظدغ 0-3553 ليزذرلا خلد. 213:1 ظدضنل ع ةعتا5 عامدك كلتلعك مص

 طق ه2 0 دس ]) دصم 1ك دنمردع عمهوسهاط]اع. 1ع هقوذ : ىتقاذ تار امل لوقي

 اهليده عجرت لبالاو جحلا ءاضقنا دنع مهدالب ىلا نوحوري نميلا لها

 الجر ىناميلاب دري ملو هسفن ديري امناو هتقان ركذو ابنطو ىلا تنح

 نميلا لها نم ةّدمب ناك نم عيمج دارا امنا نميلا لها نم ادحاو
 ل مامحلل نوكيو لبالل نوكي ليدبلاو - تس. ةءطما. تر ىا

 ّنال مهرفن ىناميلا حاور اهلزنم ىلا تقاتشا ليدولا تعمسو جدحَت لبالا
 مويب رفتلا ليق رقني ىناميلا
 (18) © عزنا 8دإ 53 عزت فسط». ةدطما. عّرُتو نيوبت ثيح ىلا نعزني...

 نيوبت ثيح ىلا عزنن نحن ىا هنطو ىلا نحي ىذلا وهو عزان عمج

 نيديرتو نيعزن:و
 (19) 12 ىزذل_(, 0* نسكعي ا 23 3

 عسكي نبنمو اهبنم للجع ىلع . ىربلاب نعسكي راوكالا...

 قدس ةءدما. هتسكع نقف ضرالا ىلا هنو تيدح ةذإر نيكل نيك

 سررعتلا عيقوتلاو ةعاس نعقو دق تاذاَنم عدو

 (20) ىسطع, © َراَرو - ظدصلفست 145 ىضم املف, دارو فساد». هءادوآ. نوتثملا

 ها يل نورغفني نوريسي لوقي رحنلا دعب نيتليل اوماقا نيذلا
 سانلا رفتي امنا 1 اذه لاق ةرشع عبرا ةليل انا ترفن لوقد ىيرشتلا

 ةليل ىقبي الف ثلاثلاو ىناثلا مث ىحضالا موي نومري مبهنال ةرشع ثلثل

 تحا لعين ةرشع كلاثلا

 .31 كإ ميتح ند 2 2



]250. 46[ 
 ل مارب 2 هب ب 262غ هذ هم سل نه ع هص

 صن ىهف اهياينا ند ند هزأا || ىلع فراحم 57 ىروخالا لفل 0

 نك ةاودللا نا ةنول برصد ىوحأ كيواسملا هنم دغتي رجش لحسالا [02]

 فارطالا بوضخم فرطم افك ىنعي معان صخر لفط هترضخ ةدش
 آرغلا ىللع ىوريو ضايبلا ةديدشلا عصن كيلا رهزلاو ءاتكتلاب

 1 [1)] ريغلا

 7 2 86 2 ا داو م هده

 عقنتف "000 ام سم دع يقبسلا تارصخ لع

 هنم ىقتسي هناك اهرغث لعج ىقتسملا اهباينا ىنعي تادراب تارصخ [010]

 ىورت عقنت شاطعلا ىداوصلاو

 ا" الا 8 نا 2م 2-65 - ه ءودع

2 _-_) 
- 

 بيغملل ليمي ىا عجضي صلاخلا رمخلا لوأ فالسلا [2]

 م 0

 عورخو لاَض 1 دوأمأ هنؤرق 0 لا 6 |

 عورخلاو ىربلا ردسلا لاضلاو دوس تا دواسا اهرعش ىنعي دوسا مردساأ [0 12

 [1)...سرفلل همساو] معان تين

 (13) قصات“ ةءطوآ1. نم لصالاو ءانحلاب فرطم ىا فقوم لفطب ىوريو...
 لاخلخلا

 (14) ()', 1)] تارضهح-]1) ورن فساد. ةءاو٠1. لوقي رغثلا ىا تارصخ ورمع وبا

 ىا ةعجه دعب ابقير نم ذخا ام ىقتسملا ليبقتلاو مشلا دنع تاوراب ىلع

 ةمون
 (15) ١١ عجضي 0 عجضت- ]4 (عضخ) 1ع 428 : ل479 عضخت - م11.

 نصعرتموعع دس 14, 1 ةقخيرصاط». ةعطما. ىف توه اذا عجضت ورمع وبا لاق

 (0) كيا 5680] اب بتاوزلا هبش تايم دواسشا ةيئاوذ اينورق لستسم لايم
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 اهرازم ذسعي ىف ال لا 0

 ا ا

 دارا و نحيا

 تك د هدد م دس 0و 52-7

 هيورغ ناك بدع نعا 0

 عقو رادلا ىف نايرغاو 2

 عجوا نيبلا ةعوأ لب ىدبك ىلع

 عمجأ شيلا ى رضقتأ م الا

 ا هاء وص

 وفلا

 عورملا داوغ
 | ني يدع |

 عرجا لمرلا 0 أاهادرت 3

 ةيوتسملا ضرالا ىف لمرلا عرجالاو 1هدح هبورغو اهرغث ىنعي بذع [0]

 1 0 هد

 (7) 11 510: 00 عدو ىلوحب هةططخ ءىش لك وحما 14 (ططخ) > 1

 عقوم--(0 ىدماولل) حملوا ددت 1100 هديعاو ةراث وحماب وطخا

 . لوح نالزغلاو ىفكب 131 1 1:4: 8هوجدحؤم 1 2

 101. ىتش هسفن بلملق ئا هبللق الو اهترايز عضوم اهرازم

 ىتش هاوه سيل ىا ىوبلا

 ههاد0آ1: كلذ لبق ناكو مويلا لذ ىق ىذلا داّوغلا ىا

 نييبلا دوعتي مما

 طرا ءاناعا. 1

 رادلا ىف

 302 عقر :

 (8) ةسطعر 0, 0* ّبحلا ةعوا--1) نيبلا

 (9) (ن اهل نعجر--18ءاكأ 302

 (10) (* ةيبلق خساد». هن

 رود فتم عيشتم هغنم ةبيرق ةيمو عم٠جم ىا

 (11) (' موكشم خس“.

 (12) ©0* اهوربي 0 اهدرب-1 اهادرت عافتا - خط 5ءاوا. ىا ىملا نع ىوريو

 مغلا بهزذم هب تيهزف نانسالا 2 ىهو ا هيورغو ءارمس ةثل



]220. 46[ 

1 

5 

01 

: 

 مو عه مه ءءء مل رع م م ةدص2 م ةدام ساس

 عطقت ام اهنارقأ تبأ عوأ» ةجاح كني اهب تجاتهاو تيباصت
 (باساو الابخ انارقا [ط]

 - - ا سا

 الاقل ل ا ل ل نود اهني ناح اذإ
 ص سلس دس حا تدع < عي دم 2

 نب م قاصد د د ومص سَ 7 -

 رجم رادلا َدنم دنمذ َ ىلا 1 ىضم ى ؟نلا ناد هل دجولا عجب 8

1 0 

 0 ١  3ف 1١ 1١ - ١ .5

 دل د

 لوم برا ىفطحلاو ىصحلا طق ا 0 0 9 ع هيشع
 ع2

 77 0 تتأ 0 مسا“. اهل-0 ابيب هسا هما. اهنارقا هلوق

 قيرقلا مزلي امك ةجاحلا ىفتمزل لوقي لثم وهو ةجاحلا نارقا ىا

 تاتهاو ىوريو اوقرفتو موقلا نارقا تعطقت اذا هترأت ىه ىا نيرقلا

 هسفن ىف ةجاح اوبيف تجاه ىا ةنمدلا ديرب اهب

 1 ضرعت, رح اهل-0 تضّرعت د: علوم 4س. ءءطنا. نم ىا اهنم

 عزواو علوا علوم ىنعملاو عزوم ىوريو ... قاتشا ننح انل ضرعت ةجاحلا
 مرغم ىا هب

 0 ْعْرَجَتَم 0 عرجتم |[ طماط هدأ رادللا زا عزحي رادلا -- قرضا“. ةنمد ىف,

 ل 0

 عزجم ععادم]. عَرَجلا هعَقني ال عرج 0 سيل لوقي

 كدر حس 1 323- ؛ةماعدرت (مسطمتتل 1 23ة-ل]1خ ١ (طخ) ذ 1155 برتلا ىف:

 ٠ 131 رادلا ىف. اطمأا ةمليد ىلام-( آل, 5*0, قصاد. ضرالا ىف - 1رد]ر 11

 60-11 ةمه ىل ام, ظفلب, رادلا ىف--1. 810. ]11 207: 208 رادلا ىف: 60

 برتلا ىف: طدهانا ةليح ىلام -3ةيسانا“. ةدانفا. ىصحلا طقل ىتليح لصفا لوقي

 ةلثمل دوعا مث وحماو طخا ناو10. 61هةذه هنا شنت 17: دوعلا نارج لاقو
 واسع - و 2

 عدصت َنينعاطلأ رْثِإ َنِيَبْلآ نم برغ ةيشع 0 اًَدِبَك ايا

 روم و دع هم

 علوم ضرألا 0 طَخلاَو عكا طقلب دنا ريغ ةليح ىلام ةيشَع

 سد 5 3 - رج ا نت 2 د3 تاو سا وص و ة2ظ2اتكإ د
 عقو َىلوَح نالزغلاو ىفكب هديعا مث طخلا ودماو طخا

 رس 0 2 ه5 م يَ 2

 عرستم َىَضَم 1 ىذف ف الو ماقم برب ماَقَأ م ىف ام ةيشع

 طع قدروا عدهم 15 كأعل طزط ظعلست 692 هك ارت © عفص ها قاتم, هنا تان. 1, 4

 حدرنع كنعم 1[دسصقمم (عل. ظسلمو انن 117) دصعا صنم ععل تغلط طع متعصقتاع :

 ةمرلا ىذل ىه شاير وبا لاق

 ©صحاوع اناحع 60 دح10016 ؟عمعم منع زص غطق الاخ. هلك ط”طنن ضخم سصسسفمال (:. 0, 7:

 اناحع قركسات هصعا ]هه طغعتصع تصمم ادة علل ءمحسوعفار# هقفتطمسعل غم عفط. © ندخ

 عقصت, ا[ككسقجم م. 124 جغاتطتاعد طع اطعم ص101 ؟عموعع (6, () غم (لدتف ط.دل

111 

2142 

(9) 

(4) 



 ا 45 0
 <, < ةمصض كك ةعد

 تبنت ال ىتالا 0 ىهو زرج اهدحاو 00 بقعلاب 1 لدكرلا زحنلا [01]

 عشرج دحاولا ظالغلا عشارجلاو ؛ةضرغ دحاولا لاحرلا مزح ةضورغلاو

 0[1]ىلكلا 0[2] بوضرالا 0[13] ضورعلا 0[14] ضرع

 تبرظضاو تلاج تقلق هيحاون ءىش لك ءانحاو ىحاونلا ءانحالا [02]

 امل

 نمأ

5 

 مرزدحلا 1ضارغالاو

 1 [0] ضارعالا

 د تأ ]سلا ا مدس هم د همهم صاح م

 -- 6 ه مع 0 6 650

 كضاوع اينم“تبا' ملي" ااهتعرو انالذإ تدك كا
 ها 110-

 اهتففك اهتعزو ةربع عمدب معن داراو معن لجا []

 [كمعاطعال2 9 عولضلا كلا --1ن]بتطط 180, 181 [ممطتاطس عاصف 60 طهاط10]

 اهرحو ىثئايفلا ريس اهبمحل ىرب, عولضلا هلا هال ما 1, 61“ ةلسك 11

 477: 18ةوز» 138 عولضلا الا]. الهكعلل 271 ىرب ست. 810. 15+

 «متنأ 111 1 اهيحنا, تداقملق 0, آر, (0*, 1* تقملق -1) تعلملق, اهبوميدحلا

 700-7 عقاعق, اسكن اهكتجلا 0”, ]5 ]), (ن, 'ةنصأ ءانهالحام (1(0)

 اهيجل ءايهحال( (1), آن”, آد نيضارغإ ك0 لل, فتنس نقيض ءاكك0 0 الجو الانز

 لب*, قفلت عقاعق--(0, 02 عقاعقلا 00د. ةعاطم]. هقيحان ءىش لح ونح

 ريسلا ىف عقاعق اهب ءانحالل لوقيف

 ع

 0, 0* ءالقلاح الةوذك 111 2 ينطق نيعلا تزاك ىفخسدط». ةءطم]1. تاللقلاو

 تلملق عمج ليقو عضوم

 1) اهبنم تنا_(0* (هو 6ءه>) فلسا. معن, اذا تلظر 2 ةعامإ.

 ىوريو لجعتست عرتت ... عمج َةَعَرَوَو عزا دحاولا اهتْعْفَكو اهتيبن اهثْعَرَو

 عوست
34 

20 

 عقاعقلا .نرهضا را تقلفاذإا نافع لك ابيبا مس

 ليوطلا

 3 الا

 لث نيع

 9“ سل

0 

)45( 

)44( 
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 - ممدوح م 6 مه رع هدع 2

 عساور ف كيوان ا نم ا اه روراطأ ريكلا عوجر ا 5

 نم ءالطالاو ةعساولا ضرالا ةالفلاو داوسلا ىلا اهناولأ برضي اطقلا ردكلا [© 7]

 ْنهو عبارلا ندري عجاورلاو اليا درولا بيواتلاو] اهخارف ىنعي ةالطلا

 لوا ىف عجرت هدعب نم ىا بيوأت اهنم ردكلا عوجر لوقي [1) عباور

 ايلا نم ليللا
 1 [1)] ةلالطلا *[1] نوري

 عجاضم اقرع وهو اي دل جميجارح ا
 ءابظلا .مترلاو لاوط جيجارح لبالا ىنعي ليزابم ضاقناو تعطق تعدج [0 1]

 دارا هدرب بلطي 2قرع لصا ىف مانف 1هسانك لخد مترلا اذا لاقي ضيبلا

 اقرع عجاضم وهو ةىحضا

 1 [0] اذك 5 [0] لصا ىف مايق هبش [12] قرع لجا ىف مانف
 3 [0] ىحض

 ا غ ق3 م 9 - هع هه

 علاومو رع يصسو ىرافذلا قاتع هيمقدش , بايننالا 0 0

 لوحف نم لحف وهو مقدش ىلا ةبوسنم ةيمقدش وا نميلا نم ةّيريرغ [0 2]
 افق نم قرعلا جرخم وهو ىرفذلا عمج ىرافذلا ماركلا قاتعلا لبالا

 ريسلا نم نابرض * علملاو جسولا علاومو جسو ريعبلا

 1 [0] عاوملا

 (40) © اهب اهوالطا1) هي 008(. اهُؤاَلْطَأ 0056. ةءطما. ردكلا عوجر ةالف دارا
 قا ابي اهوالطاو لاق مث اليل "لا نعجري "ل لوقي...بيوأت ءاملا نم
 ةالغلاب
 (41) هده, 8, 1, 1(0), ةب* اقرع 0, 0* افرعحآم 1(0), آ:* وهو ىسماح0, 2,
 0* وهو ىحضا -(هدقأن. ةءاطما. اًقرع عجاضم وهو ىحضا مترلا اذا هلوقو

 ثقولا اذه ىف لبجلا
 049) هفنمت 1 473:5 0-1 (1) ةيجوعازاكتن علاوصو
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 ٠ه ع هده - رباه عمه ع

 عداص صرح اوس رك لياحو عصبش لك ىي تحيصاف ته

 لوقي كرحي اذا لوحي لاح ءىشلا لاقي كرحتم لئاحو صخش حبش [08]

 ىرصبب هيمرا

 عقاو نيعلا لهشا ىنقأ بطلا نم 0 فرلعلاب ح شالا ماك

 راقنملا ةبوودحم 2ىنقا دحا نم اهب له رظنا لوقي 1 0 [م طز
 : رقصلا ىنعي

 0[1] قيرطلا 2 0[2] ىنقم 2 2[53] بودحم

ِ- 2 
 و م سس مه ها م مود كين < و سل ع موك هدم 28

 عاج وهو تعلقا ىتح بيضاهأ لل 3 صانقالا نع دتنف 0

 1كيكس تعلتا راطما كيضاشا ريخلا 55 ف عمج صانقالا [© 1]

 1 [0] تبكس

 سا نسا ديح وم ندح

 عشاوخلا فافقلا هيف تفرغ اذإ ديطخي ادق لالا دقي 0
 ضرالا نم ظلغ ام فافقلاو هلوأ دارا طق همطخو لبيجلا فنا نءرلا [0]

 ةنئمطملا [ضرالا] عشوخلاو فق عمج وهو

 عمال موقلا هتوصن لعاب دانت" اهناك هنم ءادوتلا سرا 07
 ءادوقلاو عفترا ام ةعيرلاو لبجلا ا ةنقلاو ءادوقلا ةنقلا ىرت ىوريو [© ]

 هب عملأو هبوثب عمل لاقي ديعب نم هبوثب ريشي ىذلا عماللاو ةليوطلا
 هيلا هب راشا اذا

 (35) 14 (عدص) + 17-05 ىوش ىناك--1,, 1(0), 1* قرخلا ةمسق

 (36) 2 حخايشالا, لبنا, عضاوه#. مددن 121. ]ذخ ه0. 4, 40.

 (38) 0هدد6 عضاوخلا 1:5, 0, 2, 0* نعرو_-1., 0, 0 (1) همطجنا ىق 0 تفرع
 ل) تقرع--آ», 1(0) بابقلا هيف, ىعرو
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 انب ىذلا لثم 2 هلتقي ال نالفب ام لثم ىرا ال كلوق لدم اذه [07]

 علاضالا هنم نكت انآ نعي

 و -- 3 ريب مو هع 7 7 وم نه "ل فاهص م م هع -

 عصاو: ضيب انااا بيبارغ نيعاب رودخلا ك1 لل

 ضيب 2عصاون دوس بيبارغ ةروتسلا للخ نم نلّلخت [5]
 1[ روشلا لح نم ندلحت ١ ١" 2 [0] عتضاون

 عيا 30000020 د ريس امناك اذيلا انت 00 ١

 عسأو ” ليارملا ندا 0 1 0 + ىرتشملا 1 كك ددو ميس

 ةطوسبم اهنال ىرتشملا فكك اهولخ نم ايود ابل عمست ةعساولا ةالغلا ودلا [010]

 5 6 هر - < وه ماهدص قاص سى ا ع 0 م11 هه وبا مح هم د و (هاس دع

 عضاو 00 | الا ةناكأو "هروح هوضلا باق ليلو تعظق
 ضرالا ىلع ىرخالا هفانكا عضاو ءوضلا بئاغ ليللاو هزوج تعطق ديري [0 7]

 بناوجلا فانكالاو طسولا زوجلاو

 (30) 0, 0* ضفني]) ضقني--1. 810. 291 9

 01 0 5 0 كلت 0 0, 15, ل (0هر5:) نللتخت ت*# ابيبارغح 0 بابراح

 هدا. هءاددا. فيري دوس بيبارغ روتسلا ءارو نم نبنيعاب را ديرب
 نيعالا

 (39) ©, 0* لا بيصن 0, 1, 0*, 1* عراوقلا_-1) عداوقلا-0* اماسنت--

 ©ةمقات., طر طور (0, 12 60 ماسمعت -(00 51. عصاوقلا -- 0086. ةعادو1. ىوردو

 هأكنو بلقلا عرق ام ىهو عراوقلا م اَسِبَت ؛ هدفك متخ 02 طع 1 025 مسير 201

 معمم“ لع ص ةطع 011 0حقلا قد

 (33) 1ر4 (اود) تلتت 309: 14 + 134 سامخال طاسب 1.4 (طسب) ذ> 197: 4
 +106 [مه ةهدعز 1. 810. 3 6 سامح ال مص 391-998 0415 11 93 سامخال
 © طابس 1410 ذ1 55 اهنا, سام>0ل- 0هد56. سامخال طاسب هنا : ةءانول.

 مايا ةثلث ىعرملا ىف نوكي نا وهو سم> عمج ليسارملا سامخال

 7 اوردصت مويو درت موي بسحيو
 (34) 10 0 (1), #1 ىليلو 0 هدخ6. ليلو:
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]+ 45[ 

 داس نووشا كرك لع 1 لا ركرجهاو

 عجاورأ مك 0 0 ان ملا ا دمعأو 1

 ل هه هلا مدح 2 م اه نةدودص امداد 00-0

 عطاق نيطياخلا نيد 0 0 ةتعب .نميبأ ا قر امأف ما

 اذهو ىوريو هعطق اذا هّذه لاقيو عطقلا وهو قارفلا ةمالع نيبلا ةيآ [02]

 ىونلا

 جالا عايلا تام ىلي انو للا انج انجل «
 اهيف عجاري نم تاجاحلا رخاوا 1 كرمت امنا لوقي هاياقب عداولا تابابذ [©01]

 1 [] ركزت

 سل نشأ مه < نو ندح ا َّس ص

 عِاوذلا تاقبعملا راسا دهسا” لسا تالا

 ريسلا نم برض اضيا 7ةقناعملاو ريسلا نم برض دىخولاو ندخي

 1 2 [1)] تاقنعملاو

 (05) 11دودت“ن 1-2085 عداوص فوش--اد عراوص نووش, صيعبلا -1* عداوص,

 ضيعبلا-(!, 1) ضيغبلا--(' مركرجهو, عداوم نووش( (1) هرد15 -(ه5.

 هنا»01. داوفلا ءاكنت عدصت قئارط ديري عداوص نوؤش

 (26) 11[دوساكت 205( اهدري لام 1, 0 (1), آب* اهديرال. 6015. 340 كيلعب

 مكئارو نم ىتلا ضرالا ىلا ىمرأو 00ه: 011

 (97) 1ئ, آ1.* ئونلا زهو-2 ىهو -0* ىذهو-(0 اذهو

 (98) 0هدهؤ., آنك (بيؤ) 1 308 ىَلَتيَر 24 1 259 ىلبيتنح (الت) هدننن 0

 تاعوداولا بابد ل '04 (التز 52 بانذاب ىاتي ك) ىليقر تانانو-(*,

 0 ىلتن- -]1., (1(0) انفحلا

 (09) الك ظ- 5 2 عراوذلا 0 عراودلا_-ديخاوم مآ. ةمرستت ه2 داخيم (18ءمهنت)-

 1ص 0 غطع عامه5 هج05: ىقلا عراودلاو لبالا ندم برض اضيا تاقنعملاو

 اهريس ىف عردتت
 08 33 اف



0 45[ 
 2 د ةهدص 6 2 كا 5 6

 اال ك1 عرار هلل اةطئارا هرقزن.ا تبنأ ىفازتللاو نمي نفسي (م)
 لللاو اةراكشو نيط .هيف عضوم ةةقربلاو .لئاشملا ةعساو ىهو ىداولل
 ةيوتسملا ضرالا ىف لمر عراجالاو

 دلاسإ انشا 2 ىرلا .

 علاوط :م وجت 0 كد لاك مناك ىضوف مارالاو ل 4

 ةليتفلا ةلابذلاو لّتف لابذ ةقرفتم 1ىضوف ضيبلا ءابظلا مارالاو رقبلا نيعلا [© 2]

 دقوت نكَدت

- ٠ 

 1 [0] اضوق

 عباصالا ريثت نأ الإ نلق امك لقت ملو عادولا نسحاف نوغ ا
 نيشلاف نودع اهل نيبنمو انم ءاميالاب الا مالسلا در ىلع ردقي مل لوقي [2]

 ءاميالاب نيببجاف ءاميالاب عادولا

 مسد و 1 68 طاح هللا 5و ءدادودص ممدوص م ه يك

 عام مالا وأ ىبيحن 2 3 3 ا مكللا قوت 0 لا 0

 عناص الا ِ ل كرام انيك ةنئمطم كو 750 كتي 00 مارك

 00000 كرف كت كوم ذب قت +
 (19) 1 ءانثم-(, 0*, 1(0), آن* ءاثيمحلال*, 1(0) عالت نيبو

 (20) 1 ىموق(0 اضوق 0هدد6. ةءادما. ضعب ىف ابضعب ةطلتخم ىا ىضوف

 (31) 2 نودع 0, 1(0), 0* ٌنودف -]:* كودغ- 00356. ةءانوأ. عادولا قسحاف

 ةراشا ناك ناو ميلستلاو ةيحتلا نم نعجار امب
 (33) (0هصقأ. 5 ا ذِإ اَنَل

 (93) 2 ىوبلاو, نيبلا ام مظغ نم مكبو [ذ» »دع. هب مرلع نم]_ط[هيسناأ
208 

 (34) 8[دودت'هغن 2081) نقفشاو-آ ىئنفشيو--(00, 1) ىنفشيو--(00همق. 1#

 1(0) قفشاو-0 تافاخم
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 عفاورأ رودخلا جاحلا ند ) تصعنو نويعلا ءاذ 0 ا اه

 مج جاحلاو ةنابللا عمج نابللاو ةجاحلا ةنايللاو تجرختسا ترتما [0 ا[

 هلا

 ددوص مور هد و مس د

 عالفتملا هضخت مل بذع رضا ةراتو ةالقلا نالكب نئاعظ ١"
 1ءارمثلا [ضرالا] فيرلاو فيرلا نم سديعب وه لوقي عدافضلا هضخت مل [0 2]

 1 [0] ىرمتلا

 و 2 هّشاص

 عقاوص بونجلا - نا 00 هنود ل همجع 01 نرك 4

 هترثكو همظعم لمرلا ةمجعو بونجلا ودن تدمتعاف نركذت [0 2]

 < د ورح 1 م 0 ه َس دم ء3ّن ص < ندص سل هَ شا م هام <

 عناصملاو ئوللا 5 رمازخ تشنو افسأا حيابلا ن فيجوأ ردح نفيصت م

 لاقي ىرجف هيلع 1به ىميبلا كوش افسلاو فيصلا حاير [نم] حرابلا [02)]

 (طراغص ةنضاوخلا رماركلاو تر تقنو ورك لعيب قفا

 106 2من ارك تداطإ ماش

 ىن ص ٍ (15) 14 (نبل) 2711 2616 اخ ة» 329: آخ (صغن) 7111 365-]) بصعم-(

 تصغم- (0* تصفناو -(1(0) تصفنو-1:* تصخغنو قة دسداط7. هءاط01. صيغنتلا

 جحا نم انايا ىوريو...هنم عد لأ لعد م ءىشلا نع لاجعإلا

 جئاودلا صلاخ ىا

 (16) آ* بذع- هطخت مل (06هرده6. ةءطم]. ءاملا ىلع لزني ثيح رضادح.ملا

 رضحم ىحاولا "نع 215 قسساطا». ةندرتو طفصع ةاطصمغازت, غاطع همصعل نلتسو ةالععأق

 اعاد ع 105ان.

 (17) 1, 0, (* تركزت-ال ( 1 نركدت: عداوصب بويجلا وحن (-.

 هءام1. نيا ىردا ام 00 دصقو 0 ىا عقص لاقي... عداوص ىوريو

 نهريس ىف بهاوذ عداوصو ىصق ىا هللا دالب نم عقص

 (18) آخ (زمرج) 511 0-1553 ةسصطقتن»# 7 ريمازج- -]1:* نفيضت- -(', (0* سجمياو

 ىتح نغيضت-< (0015 0 َنُيَفَصَت - 0025 ععاطم]. نئاعظلا ىنعي نيفصت هلوق

 نفيصت ىوريو...ضايحلا نم راغصلا ىهو ضايحلا زيمارج..
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 < - ةهدح 1

 عماذمأا ن شرت 0 07 ىبحت هيحت 0 لالطأ 0 1

 ىرج اذا اشاشرت عمدلا شر لاقي ىقست شرت ةيحت ىم لالطال لق دارا [02]

 ءاكبلاو ةيحتلاب ابلالطال لق

 ا للا يس ىلا لق هيأ الأ
 تارديعبلا نارعلاو ةدشلا حيربتلاو اهلجا نم دجولا هيلع مشا هب تحرب [ك

 م ةمدح

 عزان نيفيظولا نورقم نح امك ةنح كني اهل ١ لالطأ لك ىف ٠١
 عزني عزان نيديلا اميظع نافيظولاو ديم اريعب ىنعي نيفيظولا نورقم [0 ]|

 هفالاو هنطو ىلا

 2 0 نبي 3 3 5 اهنود 0 دقو يد نم رد الو |

 ابنم ركذت الو اهيلع ردقت ال تنأو عنصت ام لوقي [1]

 0-- ا مظاكف روبصلا رجا 2 7

 7 دس صح 7 - هم سس ل 2 5 2 ل ما

 ةيتجلا ءافنر اك قوشل داقنا لوقي ةيوتحيلا ةبينجلا (02]

 (9) ةوط.. 271 9 ع لالطأل لقو- مسا. ةعطمأ. 0 ع 5 ةمرلا وذ

 اضيا ءاكبلاو ةليملق ىم لالطال هلا لاقف

 (10) 1. قارعلا_-آط4 (نرع) 311 154: اخ ةع 2260- ق3رساا7:. ةءطمأ. دعبلا نارعلا

 (11) آد 001(, 1ر* 0 همم 0 0 نيفيصولا -- 0051. هعارم] ل ديري اهل

 2 6 لإ ل 1(600), (0* ب لو ككل 1 ىب لو كك ابنوذ ليخ , عئاض
 (13) 1) رما, ىديم ما دجولا--(), 0* رجا, كنم ما دجولا -]1ب هرحاأو دن. 3

 ا

 (14) 5ةوقغ 1520 داقنم, فرطم ءاقرب موي -خسط»., 0هدقأ., آل, آب, 1(0) داقنمل

 * كلام ءاعرج --خكردانا“. ةءاد01. ىلا بنجا ىناك ىةوشل 0 انا لوقي

 ٌبّتِجَت ىتلا ةبينجلا داقنت امك هل واقناو هعبتا اناف ىقوس
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 عصاون ونلا ”<لمأا معلا ٠ نم 00 ةيجوعأ وأ 0 هكر 0

 ةيجوعا وا ليخلا لوحف نم لحف وهو 2نورحلا لسن نم 1ةينورح [02]

 وهو ةءالم عمج ءالملاو زقلا زبقلاو لحف وهو جفعا كشد نم ةيجوعاو

 نأك لوقي] صلخ اذا ءىشلا عصن ضايبلا ةدش عصانلاو ضيبا بوث

 [7 4؛ليخلا ىنعي ةمهدولج ةلّدجم ليخ رقبلا
 1 [01] ةينوزد 2 0 2] نوزدلا 3 10: مهد وح

 4 معمل المد 01 مددخأ ه2 عامدو طه هن. 4

 0 م مد حم 7 27 5 مر 2 27 تا 0 و هام مام سام

 عراذملا 00 ثيرح ند [هلفاسأ تردُسو دودخ نع 0 نيوجعت 0

 نع تبوجت املف ضيب اهيلع ىتلا 1لالجلا نا لوقي نفشك# نبوجت [0 2]
 اهدودخ تناب اهبنع 1لالجلا تعذترا ىا 2ابعراذم نع ترمشو اهدودخ

 مئاوقلاو ةعراذملا دوس ىهو ابمئاوقو

 1 [0] تالجلا 5 [0] اهعرادم 3 [0] عرادملا

 < نأ ص محك 3 7 ٠ ةهرت هم

 عفان ةباصلا هاد نم كاذ لهف اهرايد ىف ةرظن ,رظنن سيعلا ففق

 ةرظنلا كلت لفوز ةرظن اهرايذ ىف رظنن سنعلا فق ىشاطلا تلق دارإ اظز

 ةبايضلا ءاذ نم 1ةعفان

 1[1)] ةعقاو

 هَ هده

 عبار ِتأ له كق الإ نمرالا نم .الرنم ةيمنل شتا اما

 5 02011 00 يور نراك 1 ير ل
 آ* هيرورح -ةسان» ةداندا. سرف جوعاو ةلهابل ناك سرف نوزحلا

 (6) آب, 0 (1), ]ب* اهنع ندرجت, عرازملا 4(, 1, ةردانا., 0* ابنم نبوجت - خصال.

 0, 1:5, 001) ثيح نع--0, 1) عرادملا 00د. هدول. ىنعي نبوجت
 عققاربلا

 (7) هيا. 1129 رظنت, عفار ةبابضلا_-1) نيعلا فق 1, آب, 0 (1), 1* عفان
 (8) فيا. »1129 عبار اناله, الزنم-0, 0* لزنم-1) تلقف, عيار, الزنم
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 ليوطا خو

 عجاور نب نيضم م. ىداللا ل امكيلع ع 21 ا

 عقالبل ا نال ثان 00 وا ميلسعلا 700
 م يهد يس تا ا ل 2 ىلا

 000 1 الكا الإ اهب سلو يبعلمأ كقف انوي اهتمهوت *
 0 لاس ع ع

 ا اهيلع وح هللجم 010 ءدلا رجس قا
 دوس ىصايصلا محس رقبلا مئاوق ىف ىذلا داوسلا ىنعي ةشوقنم ةّيشومو [0 2]

 هللا لاق لقاعملاو نوصحلا ىصايصلا لصاو دوسالا محسالاو نورقلا

 ىااإ# 1 مري داّيص نم باتكلا لهآ نِم مهورهاظ َنيذّلآ لَرْنآَو ىلاعت

 ىصايص اهنورق تيمس اهنورقب ىمحت رقبلا تناك املف مبنوصح نم

 2ليخلا ىنعي مهد وح ةلئجم ليخ رقبلا ْنأَك :لوقي
 1 001. «>>2111 6 2 [0] لبالا

 (1) ظقوتمع 52 لك ةسنل 361. 810. ذع 111-65 6ةدداد. (لزن) 11 244: ©: 80هعا1

 1898: 1. الدكسهط 8 ىتاللا فوط. ع1 1928, 199 (ةه ةع»6)و + 9 ىتاللا

 نررم_-'ةتدتث 11 477: ]دش (لزن) 1: 152 ىقاللا اخ ةنن 4 ىتاوللا-

 17 ىتلا -هزطدح 11 1853 طوحعصطر, 06 2مل. 3 [ ةحصدطتع اءعغ] فعسةع 9

 فرس 101878

 (2) آلذ (سمخ) 711 3085-'ختسأ 11 4715 اكطنم 1 103: 1. 510. ع1 100, 125 :

 1. اونو 301, 308 1101 35 كدر. طمصص“ 11 5 عقالبلا رايدلاو--

 ظقوتع 2-523هم“. اا ©طقت. مم. 93, 94584511 1 34/ضفوعط. عمن 8

 رايدلا : * 39 موسر وا ىفاثا ثالث -115[1ههو 3/181 ©ةهحدان. (سمخ) 1 1

 -ل15]ةلي 1523: قخسن101 38لطهساطت. ةهءطما. ال عقالبو لبجلا انهاه ىمعلا

 اهب ءىش
 (3) 'قةتمأ 1 4: فوط. ع1 139-آ. (عضخ) دع 420-(0هده6. راكنالا مهوتلا

 (4) معا. عمت 1-1239, 1(0) مهش -1) مح, ةيوشم
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 زجرلا عع

 شافك عضوملا اذه ريغ ىف طاوطولاو لاجرلا نم فيعضلا طاوطولا [010]

 هريغ هطامأو ىعابتو ىحتنت اذا هطام لاقي عفدلا طايملاو حايصلا طايبلاو

 ةدعباو هاكنا اذا

 طاقسلا ىدم كش ا طاللخلا ل ا دذع ل ا و 0

 حيبقلا لعفلا طاقسلا ليقو روتفلا طاقسلاو ماحدزالا ةكرعلا [0 1]

 1[1)] كرعملا 215 1[1)] روتفملا

 و 3م 2 عوّد هص هدادوص دم

 م 2 اذا قرر طاينالا مه سيفا 0 نإ 5

 ئوريو رغش هضراوعو هتيحل ,ئذ نكي مل اذا .طوتسو طانس لجر لاقي [01]

 دحاو ىنعم أو 1طاطت

 0[1] طاطن

 ماو هم ت7 2-0 6 77 7

 ىف رق دقو اضيا ءازلا مامشإبو داصلابو نيسلاب لاقي قيرطلا طارصلا [07]

 هكر ةثالث 1آدمحلا ةروس

3 .*007) 1 

 م مهب راعلا بسلا ١
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 عدل 07

 مسا“. |

 2 7 هد دود ةهداص

 ا1 | ص رشا ترفتحس[ اذا ةديصق* لازم الإ ركل
 لازت الا ءانثلا اذه مكل ىقبيس لوقي ىنيدوت لازت آلا ىنطاع كلوقك [

 كك نازك كلا ىلإ يضف تعباتو تضم اذا ىا ترفتحسا اذا ةديصق

 قونلا

 عكس را 2 0

 000 لع ليس :تعص ناو .رصقا لكو ع ةضاير

 5ضيرلا لبالا نم 2 ةريعب ىنعي ةرودخم 1جولخم [0]

 ةيفاقو 4

7 

 1 [0] عوددم 2 [0] بودح.م 3 [(0] ريغ 4 [0] بدحا

 5 [0] ضاربلا

 ” < ةدح ب دس هص

 ققأب ىهو ىراهملا ديت اهتقطن .نرانسلا لثب
 0060-2 1 ل 2 < ةدص -

 ايلا د دادزبو م بيبحلا 0 فى دادزتو أ

 منو عع 26, 22 قسط. 1صغتضمل 1 ععق غاطع معروف صتتصاطدعنع[ 26*. 18 15 طمأغؤ ذم

 طع هذطعم» 185.

 مس. جوبتم ال 0 عوشحدم 2. 94 موجلم [ءودز ءءا.][- 0.

 1سم. (نمسص. م. 205, ته. 16 كفعل طرت 6ه10عتطعم» هس لدعم, “ 8ممنعصم ” م.

 180 -ةسا». ةءام1. وهو ىحني ىا لبالا نع جلتخي ريعبلا جولخملا

 جولخم ةضايرب ضورا وا كضتعملا 1. 1 هلق م. 5, 1. 14 (قرعوطتع

 ةةعا).

 6 هاهمتطع م. 94 [ءمدزأءءا.] اهتقطت نانسلا لثم_-60, 0* ابقطب نانسلا لش
 فهسا». ىئزاخملا, اهتقطن نانسلا لثم خس. ةءطصا. ةديدش ىف ىا

 كانا ( ل[ 220 بهدت ل ةيناقلاو تهذت  ىا ئزاغملا ديبت
 ءاسنخلا

 8 اَبلاَق نم بَهْذَيَو ىَقبَد ٍناَنَسلأ ٌقح لْثم ةّيفاَقو 8:
 [(101. 2م. 216 عملتسع كلِبيو] [كمعالا ةاطاعطم ححعتح «, ةطلم م. 0.

 60ه10جتطعاتل قطط. 94كثخسا»“. اهيلا 0
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 0-0 َق ضاقنأ عضومو 00 كا معنف ""

 اهضوبن ءىطب ىا اهضوبن ىنا ضقن اهدحاو رغسلا نم ليزاهملا ضاقنالا [©]

 اهضوهن ءىطب ىوريو ءايعالا نم لبالا هذه

 ٍِق < وودح سا مودح 3

 أاهّضوقن و نا كيعم نيل همه اا نيف "سَ

 2ابضقن ءاش اذا مث رومالا مربي لوقي ماكحالاو لتفلا ةرارمالا هجولا ايحملا [0]

 1 [0] رمالا 2 [0| اهضقنا

 اهنضوفن ائيطي- لمع. ال جملا نم" هكحتمركم وكب س7
 لك ىجملاو [هغبص] 1بهذ اذا اضفن بوثلا ضفن لاقي اهباهذا اهضوفن [0]

 حدملا وه ليقو ليمج لعف
 1 همع 2066

 سا تل 2 را 7 7 26 2

 ار ضيضقو ارضق لاعملا لاصخ لقلاو مراكملا ىدلعاب كح
 ميضيضقو ميّضق موقلا ءاج لاقي اهتعامج اهضيضقو ابّضق كتطعا ىا كتبح [0]

 ضيرغلاو 0 ةحدملا نسح كلذب ىنعي 2ةسيفنلا ىه 1ةربحملا [0]
 رعشلا ضيرقلاو ىرطلا

 10 ةرجتجسمل ١١3 ١) 10] تعتلا 2 41 تدور

 (22) () اهضوبن ىنا اًضاقنا(0* اهضويذ ىنا ضاقنا خد. هءطو1. هعجن لاقي

 هفورعم بلطب هاتا اذا هعجتناو

 (233) (0', (0* اهضوقن , رارمال ٌنيعم خس“ ٌريعم, رومالا راومال سا ةعامأ

 هذاتعاو بارتطلا برج دق هيك ربجب ماكس لاو لسقلا رار
 04 14 (ضفنز دع 110 24 791100* ضوقن ىطب ك0: يي كل 22م2
 ©( معوللف رص عع هصل ع1055 اهبضوقن, ضقن هدا اضقن اطانن 1س ءل"0. 1

 51011101 عدى باهذا ابضوفن

 (35) 0, 0* مالعاب كتبح كخسط». قالعاب : ةءادما. ميركلا وهو ىلع عمج قالعا

 هريغ وا بوث وا ىشو نم ناك ام ورمع وبا لاق ءىش لك نم سيفنلا
 قلع وهف

 (36) ©ه10عتطع» خطط 5 54 ةربحم' [ةوصر هما لله(, 0* ةرجحم سان“ رت

 قسط. ةءطمآ. ل ىنثكمي 6 عساو [ىاإ ُضيِرَع ىوريو ىرط ضيرغ

 قيض بعص اًَهضيِرَق
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 سل و ريب سر 76

 ارضوخت 0 دا بوحهحو 1 2 ديجسنل ع 57 قري ١

 هاد وص

 د خفض اب كيرا دع 2 5 نم ورهلا عصيضد 1

 خضر دق ضيبب ورملا هبش ضيبلا ةراجحلا ورملاو هنم قّلفت ام ورملا خمضر [0]
 ضوضرملا و» ضيضفرلاو ضيبلا روشق نم عاطقلا فيراذة>!او قربو

 يإ 526 66+ م م 6

 17 10 ضرالاو هعمل ةعمام هفونت ها زاوحأا 8 0 لو

 بارسلاب عملت 0 ضرؤلا نم رققلا ةفودتلاو طاسوأ زاوجا 0]

 ل م .ه 2 ه 5 أ هكلايب ل ع و - - مثال 7 ملا

 .٠ 1 00 ل 5 .. 3
 اهضيفت ترو ا ىوس كلكم اهب 3 00 رافق 5

 اك 422 لبالا هلكأت ءىش اب ام لوقي لثعتم اهباام ةبدج لوحم [0]

 1اهدبج نم ابنوطب نم لبالا هجرخت

 1 (7) اهترج

 تا ه7 ةهدح ه- ها دس سام

 توملا ضيرجلاو قلذلا 1صصغلا 2-6 [0]

 1 [0] ضرعلا

 اهضيح ليلق ل نع سفانط كفلار لاكرأا اهنع 0 اذا "ا

 اهضوحن 1اهضيحنو لزبلا نم اهروبظ تربظ دق لبالا ىنعي جوعلا [0]
 طسبلا ىهو قرامنلا ىف طسب ىه ليقو ىئاسولا سفانطلاو محا لا ضحنلاو

 1 (هز0)

 (16) 0* اهثبن --0 اهتين خس“. ةتحصقممودعد 16, 17 فئسطا»“. را اهنع 0 ىرب

 (17) 0, 0* فيرازذح --- ةدنطا“. حوضر [ط15], امب ابعقو

 (19) © نم رحاوس-(0* نم ءرخ ىوس--كسات“. ةءا01. تعصق هرمع وبا لاق

 امج رخل اتضافإو ارب تعفدا اذا ابترجب

 (20) لسط». ُتَبْرَقِ, ثيح نم-هءادوا. ورمع وبا...لحرتا تبرق ثيح نم لوقي

 سفنلا ةيقب انهاه اهضيرج
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 ٍِم 2 تي ا 1 1 م 2 ه تم <

 ارضرهم عارذلا لنوهوم قيس | اهقوست بونجلأا ا هأ تبهو || |

 ىذلا ضيبملا عارذلا نوهوم قيسي امك اًميطب اقوس بونجلا اهقوست لوقي [0]
 ربج دعب رسك

 تدع و حد د ةهدص 300 2065 ماع م ع 0 مر د 0-1

 اه ضيضف ليش هرملاب و ىمحلا هميم لاما 16 املف '؟

 اًعفترم كابقتسا ام وهو لبق عمج لابقالاو لابقالا ةنزملا تلع امل لوقي [01]

 تماقأ ىا ىسارملاب تمر هلوقو عضوم ىومحلاو اهريغو لابجلا نم

 [2 ٌلبتساو دولوملا لها لاقيو اتوص هعقوا تعمس] لبتسا رطمت ةباحسلا

 قرفتي ىا اهبنم ضفني ىذلا اهرطم اهضيضفو حاص اذا

 مس م هدد يي م ه رت 6+0 تا 7 هم هد

 ايضوفخ' ليلق ةضناب كونا. ابكرا كلغا يطا ار 07
 ةحارلا ضفحلاو 1اضيفخأ هلوقو لبالا نم ليزانلا ءاضنألا مه

 1 [0] اهضوفخ

 سو هَ و

 اهضيدو ضرا دوس 0 0 هروثس ىخرا لللا 0 اذا جاون 3

 و

 سا - 71 سل هج هه سس 3#

 ارضيغن تابضاخلا ضوعن 0ك "لماوع لازت 0 مر ىراقك أه

 فيضلل ىرقلاك هل ةمزال تناك مبلا لزن اذا لبالا ىنعي مومه ىراقم [0]
 ىف اهسؤر كّرحت نا ضغنلاو ضيغنلاو ضغنلاو بلا بهذيف اهيلع ريست
 ماعفلا بضاخلاو ريسلا

 (11) 72 هل بهو, اهضيرم ك0 0 [شضيبن - حيرت ةعطم]. ضيمولل ىا هل

 (19) | 6( ([ههلاإك 0, 0+ ىسارملاب تمر --1) ىسارملا هتمر, امحلا كسا ةءادوأ.

 عضوملا كلذ ىف ةباحسلا تتبث ىا ىسارملا تمر

 (13) ةسطتن., 0, 10 0 امضوفه - خس“. ةعادو]. اهضوفقخ .. ا عمج بكرا

 اهمدارتسا

 (14) (0, (* داوسر جور لل طع معصحت تس ع ؟عرتدعع جرخع هدحتغا عل دس 1) خص“.

 هر ومس ىقلار دوس ًءاورس ناكو

 (15) © تايصاخلا (0* تابصاخلا (0, 075, كرد. ضيغن , اهضيغن صن ا. ةءاطمأ.

 فيضلا ىرقي امك ئضمو اهبكر متها لوقي ميلا اهبرقا لبالا هذه ىا

 تايضاخلا (هنافجراو ريسلا ىف اهنوؤر اهعيرحت ضيقلاو لل فرد ال
 ماعنلا
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 فارس اص || تار 0 1 2 200 : 00 ه م ةاهم مم سا ا 8ر1 0

 اهضوخن اك لظك ايندو اعجار سيل ئصم'دق شع كد عدف 0

 امجعي رم ىناصع لق سفن و ا روب م قاصع لق تلعن كم أيف 1

 5 را

 90020 هل لاهل كنعان زاذلا اهني“ نا ءىمل الوقف "

 اهضورع 06 كاك نأو نيش هليخب 2 نا يحب ىنظف 4

 اهضيدو ءذه دعب انهو ال ةنزمأ نردعلا| مان دقو تقرا ١

 1ءىهو ليللا نم ةعاس ىعب ىا انهو ةباحسلا ةنزملاو تربس ىا تقرا [0]

 هناعمل وهو قربلا ضاميا ضيمولاو ليللا نم ةعاس سعب ىا

 ١ [0] دهو

 اهضوهن ىماهتلا روغلا نم ائيطب ىتبحص مان دقو ىدحو هأ تقرا ٠١
 ةباحسلا ىهو ةنزملا :ضوبن سيري ىا 1اهضوبن قربلل تربس تقرا [0]

 ١ [0] اهضيوبت 2014 [0] ضيبت

 (5) 1) سيعر اهبضوخن امك( اينوو--1), 0* انيوو (0*, 0 اهبضوجن سع--ىسسانا“

 ههاط01. رضملاو ةمعنلا هب ديري قيقر شيع ىف انك لوقي قيقر مركلا لظ

 (6) 0 ىبلقل-0*, 1) بلقل فس“ ةءادوا. رثا ىف هلقع بهذ ىق ىذلا ميتملا

 بلقلا ىنعي أربي نا اهضيرم ىناصع دق ةضيرم ىسفن لوقي هبيبح

 (8) 2 ايم 0, 0* ئم0* ةليحن حسا. هءادوا. ةضفو بهذب سيل ام ضورعلا

 0 لاملا نم
 (9) قةسطا“. [سدسو.] وده دعب(, (0* ةنزم نوصلا نم تتاد سىقو, ىهو سعب--

 1) نهو سعب ب ةنزمل نوهعلا مان ىقو 8 عامو5 15 ه ءمرحءاعدقدكتمات (دت0وأ

 تعمر“ ععان]وب مس قغعص) ه2 طع عامودعمف 6م تس. 9, 10, 0-11 دك © معمل (نص

 [هءا) نوصلا نم تتاب : تعا 1هماعو اتلعع هب حاد دة ءتصأ هد ه2 ءوضلا نم.

 10ه عاووده كن مدلاإل ا 15 183: "انه5 ف ضوبن اقرلا ىنعي تربس ىا تقرا

 نوهوم قيس امك اًيطب اقوس هقوسن لوقي تبهو باحسلا ىهو نزملا
 ربح ربك ىذلا صيبملاو عاردلا
 (10) 0, 0* ىهانتلا, ىدجو--() اهضوعي -0* اهضوبي-]) اهضوبن, ىدحو, ىمابتلا
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 ليوطلا 0

 س و لح 32 2 ب 8

 0 موخسلا ى را ّة 0 0 رمسسز ند 0 8 حب ل

 ابسلاو ابسلا اذه اياقبك لزنملا 1اذه و لوقي دوسلا موخسلاو موخسلا [010]

 هتالسغ اذا بوثلا ةتضحر لاقي اهلسغ 2اهضيحر دوربلا نم برض

 1 [0] لصا 2 [0] اهفيفخر 3 [0] تضخر

 اهضيضع دام كا ليو 0 0 عفسو 0 رع 0 |

 لثاوم ىفاثإلا ىنعي دوبسلا عففسلاو ةبوصنم ةراجح باصنالاو تسرد تفع [0 م]

 [0 دربي الف دامرلا تمرضت ىفاثالا هذه لوقي] اهضيضع ةبصتنم

 1 [2] ضرالاب ةقصال هلتام

 0 م ع هم ري نأ < 7 2 م 0 نهي هع

 اهضيب لو ا اهنمدتي 10 ص لهأ نم 0 رمل ناك

 رعبلا وه نمدلاو منغلا ضيبرلاو هريغو دامرلاو ارعبلاب اهدوسي اهنمدي [010]

 1 [1)] رقبلا

 ياسا اي 5< 2ظ000 سة ع و م

 عصتعلو لا ا رف نم ل 8 ا ةراث طل | ع6 هريع هبأب 1 م 5 ّح

 اهؤلمب امنا ىنيع 3قتنتف هلوقو قوشلا 2تققر ةربع ةبابصلا 1عيشت دارا []

 ىذيع نه اهصقنا ابضيغاو ةربعلا

 151 عسب 2 هع [] تعكر 3 [ط] قاس

06 

 (1) 0 قكسل _ ةتدآد». موحسلا -(0*, 0 مووسلا , اهضيخر كيكني--ابس ند ةعاعل

 12ه بتئابس رز هك, 85. 181. ةلو. م. 30, دمذع 43ةهفسط». ةءادوا. اهضيحر

 (9) 0,72, 0* اهضيضغ

 )3 0 اهلمدي-ا) ن.مداومدب [ةزءإ, هلحم

 (4) ىسطت“ ةرم -خس]تا“. هءطص]. ىهو ةبابصلا نم 0 ام طرق نم درا فكفكأ

 قوشلا ةّقر
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 ليوطلا محرم

 د ةهدص < ا -

 ١ ءامهلاك 0 000 اهنوتم ص رحل كر ضيبو |

 ماعنلا ركذ وهو ميلظلا ىنعي دوسا نوج ماعنلا ضيب ىنعي ضيبو [07]
 ضوقملا تيبلا ءابخلا هضيب نع ماقف هانعزف ىا [هانعقر] هصخش ةوامسلاو

 هتمده اذا تيبلا تضوقو هداتوا تعلقو كله ىذلا

 هّو هسه ه-ذ--2 و َتَ هل هس 3 إ

 ضني مصبشلأب هيب هيدبع 0 هنأ 006 هقن ا موجه

 تمجه لاقيو هنضحي هضيب ىلع هسفن ىمري ميلظلا ىنعي اهبيلع موجه [0 12 ]

 اصخش ىار اذا ضبني صخشلاب ىوريو صخشلا حبشلاو هةحفلا اذا تيبلا

 زهو رف

 د مودح < نة ء و ص هادم

 (0] كسلا تيبك خام 01070 تارمالا فرعي ع

 عمسي الامشو انيمي هخامس بلقي ىا بناج لك نم تاوصالل فوصي [©]
 تيبب مياظلا خامس هبش ابلخاد نم نذالا فوج خامسلاو تاوصالا

 [04؟ ناتيبتي ال] 2ناتمولصم هينذا نال ناحيتي 15لو توبكنعلا
 1 [0] هل ىاز 8 هتك. 2 [0] همولظم : [51ع 1] نامسس ال نانمولصم

 ضمرعم )1 فوج نقتف واج د ل لم كلك نا نئاكو ع

 ضمرعم ءام ةزافم نم ىتقان تطخت نئاكو ىوريو تّطخت مك دارا [(01]

 ةزافملاو دبللا لثم ءاملا ىلع نوكت ىنلاز 1 ةرضخلا وهد ضمرعلا هيف راص

 [( ةفونشلا ىهو ةرديعبلا ةالغفلا

 1 [0] قلعلا

 نع

 (1) (0', 0* ضيباو-(* اهنوتمو-1) ضيبو-(0 ةومس--0*, )0 ةوامس

 (2) لكطتم. 111451 ةةاطدوح 1 0.

 اذ) 0 0* ضيعملا لا) ضمعلا, فرضت

 (4) 1 ىقيف رواحت -(0, 0*, 1] فوج--0* ىقتف-( ىقتيف- 0, 0* زواجت
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 عم 22-2 ري 2 ما نمد تسلا اولا رح

 سباومْلا لابذلا اهيف تكعشا هم اياك -- نسا 07
 سياوقلاو ةلابذ اهدحاو 1لئاتفلا لابذلاو تبن ناذوحلاو عفترا ىلاعت لوقي [02]

 لابذلا ىف رانلاب هرهز هبشف رفصا رهز هل تبن ناذودلاو راتلا سبتقت ىتلا

 1 5 0] لئابق

 , وع ندح ٍِء - ه مدوو ه هو م 024

 سياقملا انهطتسي ل اومرك نإو' لعلا» ىلا امانا اساف 00
 ِِخ

 مءودح ه شاص 0

 ا اك 2020 00 كر ىلع كل عورلا ام اذإ راغن رعو

 ءاسنلا تعزف اذا راغن لوقي عزفلا عورلا ةرب سىحاولا ليخالخلا ىربلا [0]
 200025] رتككس كفيرسلاو نيل نفشكف

 سنس < ةدجح

 مال ضب نوحاصو ىحلا فو . ةرعا اقللا ل
 ريثك ناك اذا سملق رحب لاقي رحبلاب هببش فيرشلا ديسلا سملقلا [02]

 هوجولا ناسح ضيب نوحاضو روحبو ةداس نحن لوقي الثم هبرض ريخلا

 عارملا حلمرلاو فويسلا تابظ هتان انتسكلا ماركس 7
 نعطلا ىلع ايوق ناك اذا 0 حمر لاَعَي دحلا ةبظلاو فويسلا تابظ [072]

 (47) 1) هيف كساد هكدا. ىذلا وهو سباقلا نارين ىا حباصم رهزلا ناك لوقي
 اننا

 (48) 10 ىلعلا ىلا سانا, اومرك ناو. سباقملا نعطتسي -(0* انسياق, سباقملا,

 بلط ريل 810. 11 197 :- 0 انشياقر نيراقملا 1 د العلا ىلا كالا

 ىلا اومرَك ناوخساد». ىلعلا ىلا اَساَنافساتا. ةوطول. ةرداقملا ةسياقملا

 انيلع ردقي مل ىا انعطتسي مل
 (49) "'4 (سمج) 1 122 : آخ 511 341 ىرثلا نع, محللا طيبع() (0*

 اربلا ىلع, راغن--1 ىربلا نم, داعت, ىرفتو-!. 310. 7 50 محللا فيدس :
 رع 119 هنن 387 [مه ةةهءا]-هدل1 'ةماعدست 853 راغتر ىرقيو, محللا طيبع

 رخل 111/1 راغن فس. هداط01. كلؤو ءاسنلا نم ليخالخلا ىريلا ربظا ىدبا

 كلؤو سباي سماج مانسلا ققش فيدسلا نبنود انلتاق ءاسنلا تعزف اذا
 ءاتشلا ىف "116 156 ه8 سماج 5 ةرمرتاتععا 6م وطعم 15ه ءمدع تقطع

 60 0 0* نفكر كم ةرغا نحت

 (51) 12 ةايظالا ظون ةطقساب ط1. *” ©ةهنك 60 مهتاتف, فويسلا رودص
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 موو. 41]

 ءىءء ودمص 0

 0 0 لاعلا ايع ترحاساو أ اهئاكب عبرم ىف تفرط
 مقفف [دي3ك ةايعار ةركبلا 3تراص اذا لوقي 1[ تقوطت' ىا تفرط] [0]

9 

 تقرفتف لبالا نم ماوتلا ماخضلا ىهو سعانقلا ابنم لاقثلا ترلاتساَو
 نابقاف نعمستساذ ردبي نهاعدو لحفلا نع

 1 [12] تقرطت ىا تقرط ]0[4*  تباصا 3 0[1] ايعر [2ط] انع
 4 [0] ماوتلا

 < اص و ىدودضص - ع سس مهد ن دو معد 5

 091 ١] ماسلا يما اك 00000017 اوي نمسناف نقاد +
 ريرده هبش عفتراف هتوص ددرت اذا دعرلا سجترا لاقي سجارلا هتوص 1هزو [0)]

 دعرلا توصب لحفلا

 1 [0] هءرز [2] هودز

 < وص ىو - - هدص < هد

 )007 |ااكلر عراذملا دولص ةهر نضرعيو ابابرإ نلبقيف »
 همازلإ ىا هب ابابرا هيلا نلبقا لحفلا نهاعد اذا قونلا ىنعي نلبقيف [©010]

 اذا ىرازعلا 1آدصت امك افوخ هنع نضرعت ىا ةبهر نضرعتو هلباق ىلاو

 ىاإ هل تماقاو هب تا هب تبرا نضرعاف لاجرلا سلاجم ابتبجاو

 1160 1 ردت [ 0 نك

 و مد دّةام مد و وم ماهر را لس 3

 سئاورلا < ءاثغلا اهنع تفن برم ةرارق لك نيرقتسي ليطانخ عب

 هيف ام كر كرم ءاملا قمم ةرارقلاو 1 نعبتي نيرقتسي عيطاقا ليطانخ | [0 12[

 ءامغلاو دحاو ىنعمب ٌةَيبرت هايرو اتيبرت و هبري هبر لاقي تبنلا نم

 ةيدوالا ىلاعا سئاورلاو ةرشقو مامتلاو رجشلا ناديع نم ءاملا هلمح ام
 لوطانخ ىوريو ءاثغلا ةرارقلا نع سئاورلا 3تفن لوقي 2 ةستار ةيفخاولا

 ةيدوالا نم لاس ام ىا ةرارق لك ليس ىَعري

 8[1] نصرعتسي 2 [0 1)] ةيسار 5 [0] نصم [2] تغل

 (48) 1 لاعقلا--0, 1 تقرط_ ساد“ عترم, تفرظ

 (44) ثسات“ ةزر--( ', (0* هوز هودزر را قرات. ةءادو1. ترخاتسا اذا لوقي

 ىآ هزر نيآ نم قونلا نَءمستساف لحفلا نهاعد لاقثلا قونلا هذه نم
 هتوص

 (45) 14 (ببر) ذ 388: "ل4 1 2631.4 (سار) تن 395ز 14 16 157 ِترَمَو

 نبرقتسي--]1.4 (لطنخ) 2111237 نيرقتسي. برم. هلا 52 105: 185-

 0 0* ىفن برم- 0, 1, ةردا». نيرقتسي مط. هعمل نعبتد نيرقتسي

 ءاملا هيف عوتجي ىذلا عضوملا ىهو ةرارقلا
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 اعابتا ماع ىف نيجاتن ابا ىنعي نيخرش ابا .لحفلا ىنعي مخض الحبس [02]

 - ءو<-2 ةه:-

 نيجاتنلا ىف بقس لبن اها "نجي نر راس 5 7

 ةدحاولا كلو نبل شيعي ال ىتاوللا تيلاقملاف اهتيلاقم 1هتانب ايحا هلوقو
 اذا اتلق تلقي تلق لاقيو كالبلا وهو تلقلا نم لاعفم ىهو تالقم

 لش هل تو د 20 تلقا درا يكن لكفلا انه لود كلف

 الف اهبكلمي نم ةابسبحي 2سئابحلاو ءىش لك نم ضصلاخللا كابللاو

 هكلم نم اهبجرخي

 1 [0] هتابن 2 [0] سئانجلا 3 [0] اهسنجي

 ه-

 هزه هن نك حارق ناتعطق اهنا كلذو لبإلا نم ةعطق ةافكلا لوقي [©

 ناجردت ىا ناضفني (ييدافك لك لودي اهدالواو ا(نالاو اهراوا هح

 لحفلا موكل كاذو اميدم ةدحاو !حارت ال ماع لك ىف نطبلا نم دلولا

 بيضق ءاعو ليثلاو اهيلع لمحي ال ةنس مجتو ةنس اهيلع لمحت لبالا امناو

 8بقس ليث هل ىجي ملو هلوقو. لبالا دالوا نم ركذلا 5بقسلاو ريعبلا
 محر ىف هدي لجرلا لخد اذإف 3ثانا ابل هدالوا لحفلا اذه لوقي
 5ليت سماللا] نجي مل ىثنا ما ركذأ [4كلذ رظنيا] اهدلو سمتلي ةقانلا
 [0 اثانا الا ددجي مل امهالك نيجاتنلا ىف 2بقس

 1 [2] حارت [0] معوت ؟ [( نإ تعش 3 [0] ثانأ

 4 ]) هنا 5 [(] ىس

 وم ه-

1 

 (41) 1ك (سيحر هن ة111كك14 (بلإ 1 225 14 1 10116 (ضفت)
 (لحبس) ن1 14-309 (خرش) ذئ1 508: 1.4 (لحبس) د11 514 شئابحلا -

 طمع 1-91. 8310. 711 33--عأ اندقمتل ع 3
 هيءعور

 مى. تدتلر, ل1 همادتاو دلتا 915, 1410 11 262 ىجت, اريتافك ىئىردكت] ا

 (افك) 1321: (ضفن) 1541 [هم (ه»] 1. ةزل. ج91: طكمقطعم 91 : آخ (ًافك)

 1 139 141109: آ.4 (ضفن) ذ 109: "14 +91 ابيتافك ىرت 11144 838
 لين ابل, ناضقنت 0*0 ناضقنب <14 (افك) ناضقن ك0 بعد كان كعش
 تكللت ها 1[”ممئاب ندهغ دا خلمطا ورم م. 9-1711 68, 11 26 3 4. 42-8

 حرتع هريحتغاعل نص هدفك. ةاطصمتتعا ]هده ه2 د مدعع ةص اذطع 015-خسات» ةءطمإ.

 جتنت ناتأفكلاو ناتغل امقو فاكلا مضب اَبيَتاَفَك لوقي ةمرلا ىذ موق ريغ

 لمحي الف ةنس رمجيو ةنس اهيلع ٌلَمَحَي لبالا نا كلذو مجت الو ةنس لك
 ةنس لك هقون جتنُت لحفلا مركل مجُي ال اذه لوقيف ابل ىوقا وبف اهيلع
 اذا :لجترلا» ضفنا لاقي هنمو اهدلو اهنطي نم نايمرد ناجرخت ناسف
 ...هتقفن تبهذ

 عا وأم اال

 58 ١ 1 مك تك

04 
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 ن0. 41]
 0 ا ا 70-2

 سصاوألا قانع نع تداح ثيح ىلإ عاش نيب اما لاجل اكتاعارم
 لمرلا نم سعاوالاو عضوم عراشو لجإ ىحاولا شحولا عيطاقا لاجألا [©0 1]

 ءانعو اهرحاو

 و 006 6-6-2 ماا ران ومو هص

 000001 ثانناعلاو اهريصاعم تفوشت جورخلا بارساك أطيعو

 نم ةعامجلا بارسالاو ءاطيع ةدحاولا البا ىنعي قانعالا لاوط طيعلا [05]

 ءاسنلا ىنعي جورخلا بارساك هلوقو كرش لاولا) .ايظطلاو ءانلاو اطقلا

 ضيحت تناك ىتلا ءاسنلا نم رصعملاو تنيزت تفوشت ديعلا موي نجرخي

 لبالا هبش جوز ريغب غولبلا دعب تيقب ىتلا سناعلاو ءارذعلا ةاتفلا قتاعلاو

 ىف 1ىذدجا هتقان ىهو ىلجعل لوقا هاوقب داراو ديعلا موي نجرخ ءاسنب
 نيل ىف كيلع يليلا نو كرزلا تلك نقف ريدا

 1 [1] ىدح *[1)] تبح [0] تلخ

 م - هّأ مع مم رمي 2

 00000000 ان لكاو طاب ةنعم قربي نكعدلا لطم نيعاري
 هس لمرلا اقن صعردلاو لحفلا ىنعي صعردلا لثم لباللا ىنعي 1 ارو [ 0 10

 سرولا نول لثم رفصا سراو هظلغل اقنلاب لحفلا

 1 [01)] نيعارت

 (38) آر (قنع) 11150 لالحالا : 14 من1 28: 8ءاعت 671 [211] سعاوالا 8لتر

 (0هدمأت. تذاح -خسل». ةءطمأ. عم نوعرتف كبكرا كا ىبسحت ال ىا

 ا رو تست تداح ةيداع ةرام ليقو عضوم قانع عضوم عراشو...لاجآلا

 ادع ةيحتتم تفلخ مذا ىهتتت

 (39) آرك (سنع) دثلأ 37 14 1: 198 فعقع (جرخ) 1 101-115 ©هحدط. (سنع)

 1 465هسا»#. ةءاطوا. تنيزت تفوشت

 (40) 1) هنتم قرذي-( قربي -(0هددأ., كسا“ َنيعاوي 0 1) نيعارت
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 هد ةدح ء م هدص

 هر وقْلا نم لارا د ىدني ال احا يفخ

5 

 ىش للك ىف ىضاملا ىزرببلاو ضوحلا لوح امو ءاملا لوح ام ابجلا [02]
 رومدلا تع ىذلا يماعكلاو

 2# هد 35 2 رب م َء

 سلامالا كياع ترق لقف ىدحجا 0 هد 0 0 لوقا هه

 هتقان مسا ىلجع سِباَحَو جلف َنيِب ىوريو سحاذو 1ٍحْلَق َنيِب ىوريو [02]

 ترفقا توقاو ناناكم سحادو ميو هتقان ىنعي [ة1] *ح ديصل لوقأ ىوريو

 3ةسلما ىنهاولا .ضرإلا نم ىوتسا ام سلامزلا كلذو

 0[1] حلم 0[2] ىصيعل 5 [2] سيلما

1 

 رارطلا مرسلا وسلب حرس د : ىيسحن الو 5
 املك ىوريو بيغتو ىفخت تداح ىتلا سماوطلاو ىريسو ىعطق 1ىجش ثا [01)]

 ريعل | ىف صوخلا نم هرم ليامت ىا ا

 1 [0] ئحس

 ممءودصم مب وو ندص مم - ندومص < م

 سجاوهلا مومهلا هتحال لوهلا ىلع هسفن را فاذق ري

 لوبلا ىلع هندبب فذق لوقي هسفن 1مارجاب فاذق ةرجابلا ريس ريجبتلا [01]

 هترمضا هتحال
 را

 (34) 0 390 : 14 17 92 فيفح -قةساطا., 0*, (نر اذ فخ -10 ىدتتبتب

 هتالفب خس. هتالقل ه5. هتالقل خس“. ةءطم]. ىفخ ءاملا اذه لوقي

 رومالا ىف سمغي ىذلا سماغملا ءىّش لك ىلع ىضاملا ىزريبلاو...ابجلا

 (35) ةةوؤغ 11 1892 سباحو لَك موي ىلجعل 1014 3435 سحاوو جلف نيب

 توقأ نقف خر 1. 0 نيب الذ (سحد) 17 142: (سلم) 18 250 -خرصاد»“.

 ةهعا201. ...سلدما يىحاولا ضرالا نم ىوةسا ام سلامالا ع نيد ىوريو

 ناعضوم سحادو مب
 (36) آرك (سمط) 11 4535-4532 (صوخ) 1 1660 موجنلا روغلا ىف صواخت -))

 0, 0* ىحس- ]ارخذ (قنع) كك وصلا تدور تك سال» ةعانوا. ىجش 3

 روغلاب الالت ىوريو . . . ديبلا كب ىولع ىا ىيبلا كب

 (37) مدمطا“» ةءاطمآ. هسفن ثدحت نا وهو دجي ىا هسفن ىف سجبي ام سجاوبلا
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 نكرت ىق سماخ اطق لبالا هذه ناك دارا البا ىنعي شاطعلا ميبلا [02]
 عضوم ديمالج وذ سبي ّشن سماخلا مويلا ءاملا تدرو مايا ةعبرا دورولا
 دوماج ةدحاولا ةراجحلا ديمالجلاو ءام هيف

 < 2 هةص ها ل ودص م ه عشا < 01 + < هج 0

 طيات تاملاك 3 ةعللجت اذا هتعطق ىر 0 ءلارواك لكرو 0

 ىلايللا سدانحلا هتسبل هتلذج ىراذعلا كاروأك فقح لمرلا اذه لوقي [02]

 [1) مالظلا سدنحلاو] ةملظملا
 0 د 6م 0 - 2 ىف رس درت جا م هه ل

َّ 3 0 . 
 سباغضلا هيطتخن ال تح هل ىقتلت نيح حا كرت ماكو م

 هيطتخت اجا قئارط ىا كبح هطاسوأ هجابتاو لمرلا ى داتا 1بكارتم ماذدر [ 0 12[

 مامتل ا ىلع هعمجو سوبغض سحاولا سانلا ءافعض سباغضلاو هزواجت ال

 ريرج لا سيباغض

 4 سيباّعضلا ةلاَب اَمق دوسألا بلغ . كرَتعم لَك ىف ىكَرع هْتَرَصضَح دق ©

 1 [(0] بكاوس 5 ]010. هدا" تبرج سرق 3 [0] كاباو لاجرلا

0 11-1 4 

 مّ مح لاس ميج ه-- 2 ن7 ناراض

 000 او مارتلا اياور درت. ملو نع نيذلا تكته :امو -
 0 تارت | دا درو حييولاو رخبلا نم دلاو هنع ندللا تكثف ”ءامو ئوريو 22

 لوي ضارحلا سواغللاو] نيلصاوخ ىف نيخارفل ءاملا نيقتسي اطقلا

 [1) سوغل صيرحلل
 1 [1)] ءاهو

 (31) طخ (لمجإ 2111 133 هتملظا اذا, ءاسنلا كارواك 1طن. 1 15-213[هءال

 1صفنمل. عع _ دق. طمس“ 111 26 لرخ (كرو) عتت 401: ةثخ كت 9

 هتسبلا اذا _15ءاط-ةطهت 1 91, 1كةصنا 494, آه 1+ 14 تاملظملا هتلّثج دقو

 سشوانحلا -1.4 (هضع) +831 413 كتاكرلا تايراسلا هتدبل اذا...هتفستعا-
 ]) هنعطق |دصل مدع. 08 اك ةدمتا] - ة[دغطما ءيتكةكم 246 [غطتم "عدلتسع عتطعم

 11 ط[ندتا 206ع] سدانحلا تاملظملا همسبلا اذا, فادراك لمر و خد. ةءدمأ.

 هتللج هنيلو هضايب ىف هبش هريغ لاقو فطَعَتم ىا هب هّبش ٌىعمصالا لاق

 ةاوشلا تاديدشلا ندانكلا هنسلا
 (32) (0هددذ., ةدحداطت“ اهل ]) اهل, سناغضلا--( هيطخت -(طع مورتوو وأ جاع زد كعمل

 آش 71116

 (83) 1.4 (سغل) 511 92 دري, رتسلا تكته 14 (سعل) 1+ 2492: آخ 11 38
 ليللا تكته, سواعللا
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 [سص0. 4]
 َّداص ع مهدح 21107 53 ص 8

 0 داوفلاب 0 ىوه اهب ىرس ضرأب د ْح اذأ ”ه

 1ةيتف, ىلا ئوه اهب ىئرس لوقي هطلخ هتسبلا ليذلا رخآا لوزنلا سررعتلا [© 2]

 سوفنلابو داؤفلابو بواقلاب ىوريو
 1 همع معجرعأ 65.

 200 ل د5 ص م تا

 را أهيل ع ثيس. ان 000 ىلا هب ىمر ثعذ هيتف :ف ىلإ 1

 ناولأ ابيف بايثلا نم برض وهو مداقم وهو سّبحم اهدحاو سباحملا [02]
 شارف الب ىصحلا ىلع اومان ىا ةفاةتخم

 سفاتطو- لحرأ“اهبلع صام . نجئالك ىدياادط وسان دلل
 قوف شرفيإ ةيبرزو ةسفنط ةدحاولا ىبارزلا ىهو ةشوقنم طسب سفانطلا [0 2]

 [1)» فورعم لحرلاو لحرلا

 ربو محد م.60 َس ص دل هن نس ص س هرب ع

 رس ماي || هب 0 ثعْشأ را قرخنمو "م

 رفسلا لوط نم تقزمتو هبايث تقرت دق 1هبحاص ىنعي لابرسلا قرخنمو [© 2]
 ةقانلا [ىهو ءاسيعلا عمج] سيعلاو هرخّوم ىلا لحرلا ةمّدقم هب ىمتري
 رمالظلا سمانلاو ةيلظلا ةديدش سماز هيلشلا

 1 [0] بوثلا

 0 مام 1 ٠ 2 - ب

 00 0 | ىحر تس 3 هب درححت ةرعن جالدالا رح زحل اذا 7

 لدرلاب جالدالا هبرض اذا لوقي] ٌقدلاو برضلا زحنلاو ليللا ريس جالدالا [0 1]
 0[1 ساعنلا ةدش نم مان اذا لحرلا زحن ةدشل

 1 [18] لجرلاب لحرلا ز>ن ةدش نم تك

 (35) '100. 1312 (صقسوعتسل, ل1هدعةفتس 11 7 0 بواقلاب, ال ىرس-(', )

 اهب ارش خسات». ةءاد01. راهقالاو رومالا ىه سباوللا

 (26) ©هصوؤ. هءادما. ضرالا ىملع اومان امئاو ضرالا نوتم ىملع ديري ابيلع

 (28) 12 ىمترت ساد“ سنعلا قاد“ ةءاددآ. هرخوم ىلا همدقم ىا سنعلا قوف

 همدقم ىلا هرخومو
 (29) 0* رحنا اذا حار (زحن) 711 282, 11 1+ 1-84 1 نأ هسا“ ةعطقإ.

 هلوقو نيتوقرتلا نيب ام ةرغثلاو ساعنلا نم لحرلا بيصُت َةرغثلا َّنَأ دارا
 لحرلاب ىا هب

. 312 



 ءاعءوص م و ده هام ةهص - 0

 اا 7021 دك لع هنيعي روخلا (باوكأ ريلاخسو
 ىوريو ةعرسب هعزتنا اذا هدي نم هسلتخا لاقي ارظنلا ةعرس ةسلاخملا [02]

 رودخلا ثا نال

 1[1)| رطملا ريغ

 مد ءوسدح ع ه ءو <

 اجلا ب في 1 1 5 0 هليس 1 دودح 0 ا نحملاو و

 ةليوط ةليسا رظن [0 رظنلا] حملو رظنلا نم 1تانيكم ىا نحملأ دارا [01)]
 ىنعملاو ٌقري فشيو وشح امو فش نا الخ داراو ةئلتمم ءآور ةقر اهيف

 ةقرلا اهب غلبت مل ىا الخ نبفونا قرت ملو نققر نهدودخ نا

 1[] انيكما [0] انيعم 22 [0] ادخ

 - 2 دج تن ع هامدع ود

 01 0 اللا وصلا ةابن لإ دفيع ىطدأ تحت نم تملنأ امك”
 هةيكرشلاو ترظنف اهقانعا تدم امك ىأ تعلتا امكأ احمل نحمل دارا [©2]

 ش توصلا ةابتلاو لمرلا

_- 5 0 

 57 راه ليلا ىتبحض ىلا يرو ا 0 ىم 0 تان مع

 ةئطاوم ةسعاوملاو لايخلا ىنعي رئازلا روزلا اهلايخ اهروزو تدعب تأن [0]
 اهروزت نا ردقت الف ىم راد تدعب لوقي 2ءاسعوو ساعيم لمر هنمو 1لمرلا

 لمزلا طي: ليللاب :ايلايخو
 1آ)] ىطاوم ىا سعاومو * [10] ءايعرو

 (21) 2 رودحلا_ ( سلاجو 4س, 00056. بناج ىلع تس“. ةءول. ىلع

 هفوخ ىلع ىا فوخلا بناج
 (22) آخذ (حملا 111 420 : 14 11 435-215 (حدل) 1 6 مك 1 326-30

 152 1ةهقطع» 1858 الخ قاقر خكسط». ةءطمأ. فست نا ام الخ هلوق...

 لو نققر لوقي نبفونتا فشت نأ الخ ريدقتلاو ةلص انهاه ام سطاعنفلا

 فش ولو هءارو ام َتيأر فش اذا بوثلاو نبفونا ٌفشت نا َنبتَقر غلبت
 هلخاد تيارل فنالا
 (93) ةدؤك (علت) ) 1 55 ةلمر 0 (علت) 1 384 : 18 + 9929-1. 310. 111 3

 ل ه8535 (قثر) 1 223 تقشرا امك

 (234) 1) نل ىم- “100.11 3123 (صحخععتم), 11دك ةكتس 11 7 ىنم مالظالا اجد ام اذا

 سواسو ثنا“ هءا0]. لمرلا ةاطاوم ةسدعاوملاو...
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41 .20 ) 

 و ام م ىف دعو 7 هد 0# تدع ص سا م ةءصض -

 سفانو روبع فانرد مت ,اقيرف هنيع تاذ ىعتد أمم ىحلا ىفو |ا“/

 دساح ىا سفانو انرما ضعب هبار دق باترم هرظنب ع ىا هنيع تاذو [(0 ط]

 اذك مبنمو اذك مبنم

 مه ةهدح 1 9 6 ---ء 2000 0 ا جاهد هلا جياع نا ول

 0 هناكلا فو رعمو انيلآ ههجو هكا ودين رشبتسمو م

 سلاوقلا داهملا هنجم لمرا ىدن < اهباصر راك را 0 ا
 رطملا لوا دابعلاو قيرلا عطق باضرلاو نانسالا ىنعي ضيبلا رغلا [01]

 هتحسم 2اق اذا لكرلا سلق لاقي سلقلا 1هلصاو رطلا تحت علا لاوقلاو

 باهذلا ةجملاو ةهجرخاو هفذقو

 1 [0] هلهاو 2 [0] هتج ام اذا [12)] هتجم اماذا

 3 [02] هتحرخاو هتفدقو

 ىصاني بعشلا لاثما لمرلا ىف قرط ىهو ةجودنح ةدحاولا جددادحلا [(0 م]

 ضعب ىلع هضعب سواكتم هكلاسم بعصو لمرلا نم فرشا ام كناع لصاوي

 ةرح ةلمر ىنعي ةرح بكارتم

 (173) هسطع., 00دفغ َتاَذ ىقّتل نَمم--2 . ءةبي امم, تاقيرف--0, 0* ىقتُي نّمم»

 ناقيرف -ىكسا». ةءادموا. ىق باترم ناقيرف هلوقو هيي هرظن ىقتن ىا

 اذك مبنمو اذك مهنم ىا دساح رويغ ىا سفانو انرما ضعب هبار

 (18) 1 ةشاشنا كخصسا)., 51 ودبَت قصاد“ ععام]. انرما ع نم ضعب ىا

 هبجو ٌةشاشب ودبتو
 (19) مقعد (سلق) 11 1729 باحسلا هتجم ]آر سملق 71116063: 14 17

 (20) طه جدلا 111 052٠ ل4 11114 حريص كا قةسا:., 14 (كنعز 511164 :

 1. 810. « 143 جيوافح--0, 12, 0* كتاع فساد“. هءاددا. ىلع سلاوق ديري

 لمرلا ىف ىهو ةجودنح.. ناوحقالا ىلع ءاملا ىمرت دابعلا ىنعي ناوحقا

 لككإ ف تكتل ندع
 فاي من د



]0. 41[ 

 ' 1 ديلا نع ام ىتج نف ةيصنت 5 ةييرعلا عاق نا رعا

 ٌنبسبحي ءىش قبي ملف بطرلا بهذي ىّتح ةنيرقلا عاقب نفيصت لوقي [01)]
 ةنيرقلاو لبنملا اذه ىلا ةنيرقلا عاق نم نلمتك كفطرلا سبت ء[0017 نع

 فورعم ناكم

 7 هم هن

 1 2 لعلا ا 0 06 هعجتدد ل 0 ىلا ©

 اود هتان مل لوفر رجلا ةدشا ةكعلاو ةيدات هعجتنت .ءاملا عضوم لينملا [010]

 ةدعبل لكلا اهي سرغي ملو رجب

 ىداموص سماع ناصد - ه ع َّسد هداودح لها

 سلاوملا لعمشاو ىراهملا ومو تصلق "نييبلا هيأ انفرع املف '“
 برض وهو جسولاو ريسلا ىف تعفتراو ترمش تصلق قارفلا نيبلا ةيآ [©2]

 جا د 0 0 راو ردا ف نحو عرشا لعمشاو ترمش قوزيواريسلا نم

 سناّوملا ىوريو ريسلا ىذ سلمت ىتاوللا ميهولا

 تاتا سبصا عا م ومص م ع نماصد ا 6 216

 راما يجاون ار لضولاانب كر أوعفراف ا مذ . ع كو

 000001 لولا اني كرادت متلعف اذإف ريسلا ىف لبالا اوعفرا لوقي [0 ]
 دادشلا باللصلا سمارعلاو عارسلا

 سل ء وص ناس م ع نك

 |0000 اذا ايركو ظامح تع دقو جودحلاب اهنحا املق"
 رظني سواشتم ناكم طامحو ءاسنلا بكارم جودحااب انقحل املف دارا [(01)]

 ىحضلا ءابرحو ىوريو ميعافترا ىف كلذو سمهّشلا ىلا هيذيع رخؤمب

 [1) ةرحولا ىمسي هدالوا نم ريغصلاو بضلا ةدلو نم رغصا] ةّباد ءابرحلاو

 (12) 00, 0* دولا نعام--1) لعلا نعء, ةبيرقلا--(0 نييك قسط“. ةعطملب عاق

 فقلا تبراق ةلمر ةنيرقلا
 (13) ]1) هجعتنت بوبكه 41101. ةعامأ. حيرلا نوكس عم رحلا ةدش ةكعلا

 047 12 ستاوملا, حرسو -0, 05 جوسو, سلاوملا
 (15) 0 ءانب

 (16) الذوذك ذذ 328 لومحلاب, ىحضلا ءابرحو آرخ (طمح) 1+ 147 4 + 191
 (مه القوز -خساد»“ اطامد
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 ك6. 41]
 و م ءوص ههءودح و م 2 و 2000 77 1 7

 نشنماغ ةاملا ىف د حض ةراظن ا م تراظن +
 تس

 و - م ومح 3 -هّء 2 يب م تا د د مه ا اج 6 57

 نىرارغلا نهناميا نعو دا فرم در نضرفي نعظ للا

 ىلاعت هّللا لوق نمو اهن.ع نلمي ىلا نمرفب ا نعل ىلا ترظن اال
 سراوفلاو 19: 1لامشلا َتاذ ميهضِرَعَت تبرغ اذِإَو يميل َتاَو مرفبك

 ءانهدلاب لامر
 1 هورس, عتتذتل 6

 قيما« قيرصلا ١ 3 تا هي مترا قورلا اذا يح دلل
 ىدنو رطم ىنداب تبني:روكش فيعض تبن 1قوربلاو لمرلا عطقنم ىوللا [01]

 فيصلا ىف ببت ةراح حدر ”حرابلاو 88 *قورب نم ركشا © ميلاثما نهو

 لا نيماشلاو بوديلا هديوش قا ٠ كار مو كاقتو تونا ةدئوش قا دكار

 سمش وذ

 1 [0] قروبلا 2 [0] ةقورب, أ آد (قرب) 1 299 3 [0] حدابلا
 * [0] حاير 5 [0] جراب

 م أ + ن < نص تع س و د ةص 014 ا

 نيبابو لذ كلقبلا نآو اشاره هاج ترص سلا د ا
 هّؤام هفاطنو تبن هيف نوكي ءاملا هيف عقنتسي ناكم عقنلا نا نرصباف [©0 2]

 هنم ليلقلا وهو هتيقب شارفلاو

 (8) 23001 111 56 ةبيبسلا ءاعرجب---01نابتادا» 155 سماش ءاملا -(نهددات., قطتطا“.

 ةيبسلا
 (9) لىع35 (ضرقز 11 161ءادت 1-217”ةنو 11 167:--1:-2هععذعأ 113 نعو اعارس

 1300061 5585-ط.4 (ضرق) 1ع 85 : اخ 7+ 26 14 (فرش) 71 154: ظلا

 (هدط. (ضرق) 1 537 زاوجا ال1[ تطتطاط 155: لككهمطعطقت 292: 11 ©ةسط. (زوق)

 1 435: ]ذه (زوق) ١11 266 : اخ 1+ 72 81 '“اناعا 11 287 [هل1] زاوقاحلشخش

 (سرف) 0111 43 : اخ زج 2061. 85:0. 11 1 14-!"ةاطوسأ '1دطعلشم »0*8

 (10) 0, 07 قّريلا جر 2 حيرد انقلا

 (11) ةسطا“., (0هدمأ., اخ (عذق) - 174: لذ ؟ 487: 81 ©هندتط. 1619: طش (شرف)

 مللا 220 : "خذع 339 ظا 0هسط. 1 494: طخ (ىوذر ععتتت 318 1طقنمط. اك

 دا 8مقتطجب ص لسمك ها ةلهاطتروو (ندتعم 1325) م. 4 |هلا] عقلا 11ه ص

 111 108 نقياو , ابقاطن : * 2 عقنلا -1ه11ابلر 10 عقنلا 0081. رم.

 ءاملا هيف عقنتسي طسولا نيمطم ناكم عقلا
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 [اله. 41]

 م م م0602 ةعص ا

 رسأإف اهنع مهشكلا ىواط تذل اهراد كيد ىعي فيكف

 ةداهم 7 8 ا هع ل # 00 وو تا 7

 00000 ا اما نالرجو, ايتيبو ينس داركالا رشعم ىتأ ه
 ناهبصا ضرا ىف ىتا هنا كلذو ةولظوملا دوسلا سماوطلا لابجلا [© 2]

 و 5 سا 86ه دو ب هع < ه ا 4 ع هرم نمر

 رك اولا تار رطتسملا 0 00 هبرغ تاذ ىون ف ىئيسند ل 1

 هدصق نع جاجوعا ابيف ةديعب نوط ةديعبلا ةبرغلاو ةينلا ىوتلا [(©01]

 نفرطتسي ءاسن 1تافرطتسملاو

 1 [0 1)| تاقرطتسملاو

 - 78 هع

 سكان كرايد 0 رادل 5 0 “1 اي كنع ولسا تاق اذا ن0

 (4) 1 ىدب كفيككإ) ستاسف دل ()) 0* ىدب كلئمف _(!ندعأ., قست“. تب فيكف,

 اهنمر 0 كيتاوت هدو[. ةءادو1. كلذ نع هحشك نالف ىوط لاقي

 اهنع ىوريو هكرت اذا رمالا

 (5) 0, (0* داركالا رشعم ىتاب رم ناللوجو فسار“. م نالوَحَو, داركالا

 1 داوكالا رشعم انا, ارغ نالوحو نه. 016. عدن 15, 14ةسط» ةءطوأ

 هلوقو ناببصا ىتا ةمرلا اذ نا كلذو اهنيبو ىذوب داركذالا رشعم راص لوقعي

 هب ارم نالوحو قمكذك (لتس) 1 2710 >6 معو : تملق ةمرلا ىذ نع.

 ىلا فيضا جا لوح ثنثكمف ع جترا مث ادحاو اتيب 19 كذيع لاب ام 3

 ةديدش ىم> اهب تممحف ناببصا تمدق ىتح ادحاو اتيب تيبلا اذه

 اك تظفح ام تظفحتف اهيفاوق ىلع تلتاستف ةرديصقلا هذبل تيدبف

 اهنم ىلع بهذو

 06 0 0* ىونلا ىمر سياوللا 0, 0*, 2 تاقرطتسملا فس. تافرطتسملا
 هساد» ةءادوا. ةديعب ةبرغو ىقوش عطقي مل اهتيون ةديعب ىون لَك لوقي

 ةلرلغ كلذ نلككم ن] ةلاقرو ان نعي

 ) 00, 05 لزارولو ىرادلا لحم 3 لزي ملو, نال مرد ادد. , (00دقأ قر

 سم ىوادل - قرت أ“ هعامأ ا 0 مل كنع ولسا تلق |5١ لوقي

 ىب ىذلا ىءاد رسكني

-3 
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 [هن. 40, 41]

 تل و هد سن و2 0 هاا ا 7 3 مند و سها < زل د 52

 اه رددت جيف 0 ند 0 هكا اهبلع جالدال كح ارق 5
 2 - 7 .٠

 اهنول ىف ةّيبابصو بوث ىا رابغلا نم ةءالم ابيلع لوقي ليللا ريس جالدالا [0 2]
 رابغلا عقنلاو 1[فورعم]

 1 (' هرنلأ5

2 ِِ 
 - و ه وص هم تعااو 2 َسش عع 32 ل سا ا

 3 رين حابص تا نبع محار ةفدس بهأ ىتح ترجفأ امف

 ميجالعلاو موذلا نم ظقيت ىا 2بهاو رجفلا ىف تلخد ىا 1ترجفا هلوق 0 12[

 ةابفنا نم ا(,توص اهريثنو موجلع ةسحاولا عدافضلا

 1 [0] ترجف 2 [0] بهو 3 [0] اهسفنا

 ليوطلا ما

 ل ودص >> < مَ 2 سل ني ص م و ٌثتاص ام هءوص ئه 6 2ع

 نسباسيلا رافقلا كد ير سراودلا موسرلا مدنا لاس ل ا

 ضراالا رافقلاو سباسيو بسابس لاقيو اهيذ تبن ال ةيوتسم ضرا سياسبلا [0:1)]

 و سس ني مص لود 3 و 61 ا

 رحب هآورلا نا ترح لم رهدلا نم ىضقنا رك مأ م ب دهعأ | ىتم ِ
 نم امر ةسمردو هتقدت كا هيلع ات نش لك سمر حايرلا سماورلا [0] ع

 ىرثلا ابسفن ةدش

 م هن موس

 سواسو اهياع تجاه 5 0 ىتبحص نود نم لظ يهل رايد س

 (45) 60, 0* اهريثن, ترجف امف--1) ترجفا, اهريثت -0 حايص-0*, 1 حابص-

 1. 810.1 49 تبيها اهريثت حابص ىنبا نيع ميجالع

0 ) 

 (9) 2 هيلع -0* ابلج ترخ حرس: 00ه5. مك وأ فسط#. هم>01. ىبعلا ىتم وا

 اهنع لحتري مث اهلحي نمم
 (3) 2 اهي ىسفنل__(0هدفأ., ةلسا“» تجاه امل خرا“. ةءادم1. ىسفنل لظ لوقي

 ىلع ئوريو ميمملعا ل ىتبحص نود 1 كلذو اهيلع تجاه امل سواسو

 سواَسَو
5311 



] 05 

 ا ا ار

 ال م ٠ ايف اهانك اهتاك ةارملا 5
 اذا هرعش را لاقي ىيردجلا ربولا رورطلاو ةدلب مسا ةارهو ربظلا ةارسلا [01)]

 جرح

 01 دا ل 1 ا لا ىلا 0 طار ا 2

 ىا نقلطتساو شطعلا [1) ماللا حتفبإ] حودلاو كيشطع دتشا 1 [0 ]

 [1) هبلطت هيلا صوبت ىهو ءاملا ىلا ىوبلا| طوشلا قلطلاو اقلط نيرج

 1 [0] ّنجولت

 اه ما امخاصم لافي امايق ملا عرج فحأ و ردم 5 ا

 0 فحاو ىقلا ثيح ىا فحاو ىقلمب اضعب ابضعب 1م دكي ىلاغي هلوق [© 1]

 2تكاس مكلصم ليلا عرجلاو اعملا

 1 [هنء 12] مدمب ىلاعي [0] الاقت 2 كتم

 كن

 0 لم م ع هم م

 0 وبانالا صو هيسحُش * ىلا اهتوع 0 اك 0 6م :

 ىسانالاو بناج ىلا رظنلا ةلئام ءاحلاب صوح 1هلوط ىف ماياك هلوق [0]

 نيعلا ناسنا عمج

 210 مايا لوط) © لوط

 0 م 8 ل ةدص 50 24 س و 4 - و ن - نمص امام 2 هدا يا ها 0 أ

 اهرون ادق قراف 20 بقارد ابار درفلا رحاب قوف اد أمف 7

 لها رظنت ىتلا نيعلا ةئتيبرلاو مانسلا عافتراب ع عفترملا موكالا هلوق [01]

 هفاخت اهدا صرت

 (40) 15 ىقلي ول, نحولت -0 ىقلت مل, ٌنِجولت -0* ىقلت ول, نقطلتساو

 (41) آ.ذ (مخاص) عع 234 14 7111 3608 فجاور عزج. ىعملا -4ذعمذك (ىلف) 11

 142 ىعملا عرج ىلاغت اباّتص -( تلضف-0, 0* الاقنست)» ىلاعت -ه1. 11.

 ]اح 21 (طكفختنو نةملتسعل.

 (89) 07 0* هتمسا لا

 (43) آخ (موكز عم 434 لئخ ز> 52 نييلع افقاو درفلا (0, 1]) درقلا (* قوف

 درقلا مكالا
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 [رك0. 40]
 5 57 7 و 71 2 7

 ُُ ايحاور' اراعتسم نويعلا تارئاغ اضصوخ ةرجابلا دنع ريست رحتت ةهلوق [0

 راوسكلا كاورلاو حكارسا درو عفت درا ايدو 16 كورلا دعا رعت فارق

 [0 عيرسلا ىجانلاو
 1 [0] روبص ىهو

 م م هس ادهومح هت 7 60 6 را كي م - 22 6١

 اهروجت رفافلا رجم لاعب تمد دمر
 ىنعي !اهروحن | نيريش 5 نيلاله هلوقو لبالا دارا 1اهروحن . ىناك هلوق [0]

 0 خلا ليللا ةروحن

 1 [1)| اهروجب 2 [ا)] روجب

 و 3 يان 0 6 ا

 يراد اهتوط 7-2 اصلا حايد تر جصيجامس بق بح - ةناع 0 |

 لاوطلا جيحامس نوطبلا ضيب بقحو ةيشحولا رمحلا نم عيطقلا ةناعلا [01]

 سمشلا عولط نم ببت حور ابصلاو ةراحلا حيرلا روردلاو جحش حاولا

 م هام 2# ه را ا - ب سد ساس ص همم او < و 20

 اه ربة إل ى وه ند ى وهب ثح 5 ىدحتامب و عاقنلا ى رقتست لبد 3 اره سيب

 عاقنلاو 1 عبتت ىرقتست ءاملا بلطت ىا بهذتو ءىجت ىا دوزت ىيوارم [0 2]

 دمعت ىا ىدتنتو ءاملا سباد.م

 1١ [17] غلبت

 و رب سس وا <10 سي د ا ٠ 067-07 < < وص

 أه رد ند أهعاب رد عك هل 53 طا قرصا ١ م صيمخ ممم

 رماض رامح ىا [2 اهب ىحتني هلعفب اًشحلا صيمخ> عفر] اشحلا صيمخ [0 2]

 ىف ىقلت ىتلا عابرملاو المح ىا احقل م ىآ نلولكم ةطللا

 (35) 1) اهرودب--(0 اهروجن, تفىذق-(* اهروحنر تقى

 (30) 1) تمراع, تفح

 (32) 0, 0* وهو ىويي--١) ىوه نم ىوبي
 (38) © ريظلا
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 ا لن 40

 نا سر م مى و مرد نص تك هم 0 8 < هن 2 هادم

 اهروهظ بلح طابالا دح سحب اهبارس فرجيي ءاقرو ةناموحو "9

 ةحسنم داوس ىلا برضت ءاربغ ءاقروو ضرالا نم ةظيلغلا ةعطقلا ةناموحلا [01]

 لازبلا نم اهروبظ بدح لبالا ىنعي قرعتو ابطابأ حسنت ىتلا طابألا

2-0 

 اهريق 3 جاس 3 طل 2 ريقأرق ناك 0 ا 0 ا لبطت

 نفسلا ريقارقلاو دوس ىا ًادص الابج نوكت نا غابت ١ ةراجح فاحولا [010]

 ءاثلإ ىف نفس باردلا ىف ابناك لوقي روقرق ىكاولا

 مرا ا م م - نص

 00015 ل رز هنايح ولعي داملا ىف ةججلم ©
 عفترت وفطت ردصلا موزيحلاف اهرودص اهميزايح هجاومأ ىا هبابح هلوق [0 1)]

 7 ا تس دا | جاب نيا ماحس ه رب ةهص م ن رب نمرصمص م 6م

 اهر رودص ومس ناذقشلاو بضأأ عم جيياضكا ا
 000 اهدحاو ىاركلا ناذقشلاو رحلا ةدش نم بضلا عم ئجال هلوق [©0 2]

 عفترت ىءا ومست

 اهريرض قاب سيعلاو اهقارطاب اهلاقتنا حلط طابالا ةحوفسب
 الوم كسلا قرطلاو ا(مودش اهفارطا اهرس ابلاقتنا ةعساو ةحوفسم [02]

 ليقو بعتلاو شطعلا نم اهب رضا ام اهريرضو ابموحش اهريس بهذا
 ىرسلا ىلع اهربص اهريرض

 (29) 1) ءاقرز, ةجسنمب -(0*, ل ءاقرو, تحسنمب -''4 (طباز 7 100 ىرجي

 لز 1 ضع, ليطت, اهنع نصلا 0 0< ورصلا, لطف

 (31) ( ةجلجلم--(0, 1)», (0* وفطي

 (39) 0, 0* نادفسلا-1) نادفشلا-1.4 (ذقش) ٠ 30 روفصعلاو فْواَقَد

 (33) 0, 1), 0* فارطاب
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 - ا ا م ما 2 7 هع 0 2 2١

 اهريقو هايمنلا فاوحا -.نمدي- هجعم اذسل ءانخ هكر

 ريصق ىا 1ءاوعق ءاسخ طيطخت عيلوتلاو طوطخ ابمتاوق ىف ةعلوم هلوق [02]

 ريمحلاو ةاشلا ةعامج ريقولاو ةيرب ىه امنا لب ةيلها ةجعنب تسيل فنالا

 نمديو] رامحلاو بلكلا اهيف ىتلا منغلا نم ةعطق ريقولا مبضعب لاقو

 [1) ةيلهال حاحا نك يل ابنا لوقي حشود 1 ةيلخالا -اعنلا 00 تسيل ابنا لوقي ةدش

 1 [0] اصنق ااا حف

 00 2 ايل تار ئتثولا ذب 2 تنساحعت طاس لفغ درج نمو رن

 لفغ ضرالا درجي هنال درجلا ىمس امناو ابيف تبن ال ىا درج هلوق [02]
 [0 شقنلا ىشولاو تنسحأا ىا تنساحت ةعساو ىا طاسب ملع ابل سيل

 هيف تلعجف لمرلا ىلع ترج لوقي] اهبنم نال ام اهروخو تادراب تارق
 [0 ىشولاك اقرط

 د و 0 هيد ف اهبكر 00

 ىه لوقي] ةيوتسم سمشلا ىرجنمك ةعساو ىا ءاهر ةملظم ىا ةمبلدم [02]
 اهطبابم ىا اهرودحو اضيا ةيوتسم مردو ءامسلاك ةيوةسم

 00 00 ار ا 5 فراك اهيف ىرت ندا ماب

 ةّلقو اهءاوتسا نم لوقي] [0 ةيوتسملا ةلدعلا ضرالا ىا نيمكعلا هلوق [0 2]

 |( 1آ) 1 نيلدع ىا نيمكع صولقلاك ريطلا اهيف ىرت ابب مالعالا

 1 1) نييلاع
 ل ا - نه عوصح - هم - ه- م عج 2 >2 -

 أاهرورغ رفص جا ةبرتمأ ىدصلا اهب صايصب ءاوصأ خفر نمو مم

 اهدولج نم ىنثني ام اهرورغ موبلا ركذ ىدصلاو مالعالا ىا ءاوصالا [0]
 رفصو لؤوآلا ةيط ريغ ىلع ىا هرغ ىلع بوثلا تيوط لاقيو رغ دحاولا]
 [2 قرعلا نم ةرفصم

 (24) طماع 111 203 خ4 1 2-1107 50 1 ةوطتم نكد عن 14 : "'ة

 دع 201 : ا ©ةحدط. 11 3:3ةلخ (رقو) 11 155: ظا هسط. 1415ل4 (فوج)

.209 

 (25) (0 طابسحلال طاسن_-(, ]) ةارف('* تازق, طاسب

 (20) 1 اهرودخ

 (258) (0 اهروزع ال رغص
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 يم. 40]

 اهروزن اا طبهن ل ١ كاقلنل ةراَمع نم انضاقنا ثتوط نئاكو "6

 ةرامعلاو] لبالا ىنعي ضقن دحاولا لزابملا ضاقذالاو مك ىنعي نئاكو [08]
 [1 ةزافملاب ىوريو ةليبقلا

 سو 1 < وص 20 02 6 ص سا مد - 5 ا ا

 اهروق ا تاوها داشحاب ثبيصعت ةالف 0 نم نزَواَجو "|

 ماكالا لوح عفترم ماتقلا نا ديري طساوالا زاوجالا زاوجاب ىوريو [©1)]
 فيصلا مايا ةّدشب ببت ىتلا حايرلا حراوبلاو ةراق ةدحاولا روقلا ىهو

 ماكألا لوح بتاصعلاك رابغلا وهو ماتقلا آبصعتف

 1 [1)] رصتف [©] ريغب

 0 ءادرجو اهالعا اهتارسو تبن ءالالاو اعيش تبني ل ةلمر ميسا رقاع [©0 2]

 ءالآلا ىفنت ةلمرلا هذه ةارس لوقي اهبناوج اهروصخو نيللا ثعو تبن ابب

 [1 تبن الو ”نيراذعلاك ابيبناج ىقبتف
 1 [0 0] ىقبتف 2 [0] ناردغلاك

 اقريثف متنرم ف هجعن كر 0 0 فيصأأ 0 اهالع اما 2

 ةجعن ىري فيصلاب اهبكار لازي الف شحولا ىوأم ةلمرلا هذه لوقي [©01)]
 ةئتشتولا ةردبلا ةجكفتلاو

 (20) ©* كاقلتل

 91 05 0 داتهاب كد داسجلاب | "تيضعت
 (29)  ].خ (رذع) 71 2235: الخ 111 387 ءادرج 0 آئ1 ©ةسط. 1 360 اهروضحب

 ءاذرج ىف اخ (رقع) 1 2369: "1" 111414 : (0, 12, 0* ءادرج نع(, 0* ىقبت

 لع ]مسصسع 1986 هصل (0ةرصأق (رذع).

 (28) 14 (جعن) ذتأ 203: له ذ1 7 اهآر ام اذا. (نمد) 11 1460 اهريدف

 0< اهريذن و
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 نصار ل 7 ع 12 - َّسش ص م -

 روكذو اهرارحأ اهلقب ىوذ امدعب ليلامش هلا عاوقا نعدوف م
 ةراجح الو اهيف لمر ال نيطلا ةرح ةيوتسملا ضرالا ىهو عاق عمج عاوقالا [© 1]

 ركذلاو الحو هنم قر ام لقبلا رارحاو [1 قرزلا [ىف] عضوم ليلامشلاو]
 هنم نشخ ام

 ءاصلخلاو تبنلا 0 م ا

 : اهنيعب ةفورعم ضرا

 هرردس تاس ايتيار يح سلا
 ناموحو نيماوح عمجلاو ضراللا نم ةظيلغلا ةناموحلا ةناموحب هلوق [0]

 1تعفترا ىا تتأزحاو

 78 ادن 7ط
< 

 0[1] تقفنا

 أ اع اءو ص

 رمتسا بهاذلاو ىضاملل لاقيو 1هتين فلاخت رمتسا ةميقتسم ريغ ءاجوع [02]

0 1 0 

 1 [0] هتبن مو

 02 ا
 أه را 0 06 دجوا ا نم هسز شر لقو يمه نع تثتيزعت 8

 عمدلا نم ابنم ردحتي ام اهرودحو هعّمد ىرجف ىكب ىا شر هلوق [02]

 (15) 54 (عوق) ع 179 14 + 49014 (لمش) :نذ 8

 (16) ة315دلبثا 1488 ابسيبي- آخ (رجه) 1 116: 174 ذنن 6185: آد (سبي) 11 9

 ا درر عتجعم .معداتسع 08 ةءعنز اة زم 25ةلرض (انعز عتح 335 نخاع

 2357: 81 ©هحددط. (انع) 11 525 هب تنع: (سبي) 1 484 هد1 (رجه) 1 6

 هل تنع 3006 11 460 اهميشه اهلج 107 >1. 510. 184 تبنلا نم
 ك0 ل ع [(ئبدكا(* هي تقع (اماككا 06 تدلا نم

 اهريدب وها ابهسبي كام علجعو ةطع عامدو صكطماتك ةاطع 7عوعب

 (17) ظواعت 72-300 ىسانا اما, تلأرحا-0*, 0 تلارخا
 (18) 72 نفرع

 (19) 0 تيزعت, ىعتلم-17 ىنفج, تبرغت
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 ا 0 دق اذا امكيلا اريخ هللا دا ليطعت'

 ا | السا لآ ناك ناو .ئركلا ادرطاف امعجلدا اذا -ىمب ٠١
 ريس جالدالاو اهب ىانيع ىنعي (1))] اهلوح موحا ال ىا اهروطا ال هلوق [0]

 [اهبرقا ال اهروطا الو اوفلح ىا اهلها 1ىلا ليالا

 1 [م] ءالا

 سو 0 0 ا ا 14 أ ه "ر.7 6 هَ هدم ال

 اهريجنو اهوك ايلطملا ميدقن نىيبحصو ىنادا نأ ىنيعي رب ا

 عجرنو ابيلا لدعن اهريجن [1)]

 2 ع همه د

 0 ا اح ةءاذع اني فرشم ىوهلاو قدرا لوقا ''
 كفمللخ بكري ىذلا فيدرلاو فدرلاو ماع لك اهرضحم اهريصم [1)]

 - 1 د

 00 ا كار انانأ ىرذ هناك ىم ناعظأ ىرت له الأ
 راصو اهاسك نوصغلا شارو هالعا هارذو هنوصغ ةارعم رجش مسا باثالا [(© ط]

 [2 اضيا شيرلاو] تبن لك نم فيعضلا ريكشلاو رئاطلا شير ةلزنمب ابل

 [0 عمتجم نعظلا اذكو] هناصغا نيد لاخ ل عمتجم باثالا ىنعملاو

 اهريدغ اع ىشناو ا در تاواظت م اذا 1 ودبتف ىراوت | ع

 لواطتي هتاكف لالا عفري لوقي ريدغلاب ابهبُش بارسلا ىنعي اهريدغ هلوق [0]

 (9) 00, (0* 6عمصكدمدع طع هةععمسل طغعسصتفأغ 1 ءطغعف هك 9 حصل 10.

 (10) 60 ابتجلوا, الاسم لاع# الأ
 (11) 1) ىنيعل--(, 0*, 2 اهريحن

 (12) (0, 1 قرشم--(0* فرشم

 (13) قةدذد (شيرر 1 254 طه 1311300 6 2417 0-31, 0* هالا]آدصع 0.

 (14) (0, 0* ىل :دبتف ىرطت
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 [ك0 40|

60 - 

 اهريطم رابح امس 8 ناك اهب ةثالث عابت 6-0 ؛اوناو 8

 هعضوم نع حربي الو ريحتب ىنعي ريحتسيو رسل اا ىنعي ءاونالا [02]
 [0م ا

 م اذ - 5 ه 2-6 260 0 3

 اهروطس قاوب قايذا جدبيوتل 0 وع 0 5 كرم

 باتكلا روطسب ابببش اةروطس ءادوسلا ةعمللا ةعفسلاو تسرد ىا تفع هلوق [01]

 0/1 هد ه مو - ةدح و

 م 3 ىعسل ابلل و , انوقر 1 0 ىف سيلا جوعن : انللظ 8

 اهسوؤر بذجت 3 ”انب ىعنشست رادلا ىلا 1اهليمن ىا سيعلا جوجل كلود [0 طز

 هريضي هراص" لاقبإ اهدرتول | رافلا ىلا] (ليمت ىا اقروكسف ةفدعسر
 هلوق] [2 ٌنِبلم ىا 898 َكِيَلِإ ٌنهرصت 198 ىلاعت هلوق كلذو هلام اذا هروصيو

 نيمضف ىا 88 كيلإ نِهرَصَف #+ ىنعم ليقو كيلا نيَمضن ىا اهروصنف
 0س ىلا مراسم سر 2 ل تش 2 2-0

 1 [1] ابفطعن 2 [1)] اهب 3 ]) 5

 4 [(0 5005] ىطمتل 5 [(0| اهروصق 6 0م. 1 3

 7 كام آرخ (روص) 1 114 © راَصنت ىهو اهنم تشل تلق 1
 8 [0] عطقتت

 ا رم 00 سا ه َّسش ص < 3 سم و م 00-2 هم هزل ا

5 : : 5 | 1 

 اس

 اه ريذز 0 انأ ىلع ل 0 هنأف اهاوه نع ىسفن نئنل أمف 4

 نع ةعجارب تسيل انا ءىش لك نع تعجر لوفي درد 1 نت اف هلوق [© ا

 م فوش
 1 0 :هدلاتسع همتص عع

 (05) !) ريجتسي
 (5) 4008025 ىف سنعلا -0, 10:اهروصقف --(0* اهروصنف 0*0 يباك) اهب تست

 2 0 ىنعتس < 1| ضخستم
 (6) 0, 0* نع لاز, عجارو--1) عجارم

 (7) 00+ فت رارشإا 0 اهرورن
 (8) 6 6 ىنشنت امف [ىطتعات طصعق ص ه هوالدطاع 6مم هداتعا]إ -]1) بت امف |[ةزعإ

 طع كاوهد طعيتصف : ء ءىش لك نع ىسفن تفعت نا لوقي 7 نمي
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 نع. 39, 40]

 س مو ه ل ه معوض ََت

 م( 21 ناسيلا مرتك .ايياح رفعا 5
 ناكل مرد لمرلا لش هعش امر ليج رفعا لامرلا ىلاعا نييتلاعا [01]

 لابخلاف 2ع لكف هناك ماركلا ضيبلا ناجيلاو لبآلا لككن' مرقلاو
 هبنذب رطخي ىذلا رطاخملاو

 < نأ ص -أ < نسدح خا ا 4 - نه ص َسش

 آ00] تارجالا# ةففحم ةلمر ةاطرا ماع ىتح قئعاف **
 هالطر] رسل ةماقعأ 1 ن5 رص قنعلاو اقنع ىضم روثلا ىنعي' قنعاق [012]

 اهرتس ام ىنعي رتاوسلا تازجاحلا اهفقحت ةاطرالا ىنعي ةفقحم ةرجشلا
 ةرتلاو رطملا نم ايي رثتسي ةاطر'لا هذهاروثلا لصق لوقي لامرلا نم

 1 [0] ماترا

 دا مو مص ءاماغإات دع 5 - و مر 0 5 7ةدصا "ربا و" قا 7 رب

 000001 يدك هيلع هلام نزملا ردحب ايوذع .تابف هد
 روثلا ىنعي ىعري ال هسأر اعفار ابوذع [0 2]

 ليوطلا 6
 ه < نص يع امم م 3 6 رم 5

 0 0 ا 1 ةوسبل أمن 0 كه 52 ىف ها

 اهروثىل نيعلا اهتركنا لوقي عفترا اين [(0]

 م دن ه2 5 51 0

 00 حاييلا 0 ا د رابع ىلا 1

 نم ببت جبرا ناويدلاو اويهذ دع ىحلا ىلجا دجنب عضوم نيبهو [01)]

 برغلا ةبجو

 (89) 0, 0< ىضانت ١ 6-0050 0*, 1(0) ايباه - 1. ايتاه خس. ةءامل.

 افرشم ايداح ... لصاوي ىا (ىصاغت)

 (84) 1, 0 (1), ]* تازجاحلاب--(!, (0* ماترا خسا. تارجاحلاب -ىخسداد“. ةنطمل.

 ىوريو هرهتست سانلا نيبو هنيب تارحش تارجاحلا راتهخا ىا ماتعا

 هبجحت ىا تابجاحلاب

 (85) 0 يوزع 6, 1 1(0), ©0*, آب* هءامح# هوم

06 
 (1) (0', (0* ءاوبن ابن

 (3) (0 هرتا[5.
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 رفاحملا رمح الا ةقولبس هدارتسم كرد 2 ىهاتغرلا دورب. ١7

 رفحت ضوب نوضغ لوصأ هل تبزذ ىماخرلا بلطي بهذيو ءىجي دوري [(0 0]

 قيلالب عمجتو ضرالا نم ىوتسا ام ةقوّلبلاو ابلكأتو ناريثلا اهنع

2 2 6 

 كد > رعاشملا بويع هينا اه ادإ هد سيو سا 2

 عضاوم رعاشملاو 2هبيغ ام 1بويغلاو رتتسا هتنجا ءاضفلا ىف راص ىضفا [(0]

 َّ رعشم دحاولا ردح

 1 [0] نويعلا ا هنتع

 عاني 2 6 مليح م وّس ص

 لسا ريس و ليللا اسك
 ةملظلاب اهاطغ صوخشلا ليللا اسك [02]

 سارع ماسه ا © ل 2 و للا ع

 رهايتأا فوقحلا رانا هحوت 2 لآ علطم 0 أ تحال م

 هيحان ىف هليمت ىا فوقدلا طابسا هجوت ةدراب ةديدش حير فجرح [010]
 فقح عمج فوقحلاو لدمرلا ىذف نوكي تبن وهو طبس عمج طابسالاو

 [2 ماظع لامر] رهايتلاو جاجوءا هيف لمرلا نم اقن وهو

 مدح موك ن 26 يم دحص ص 6اس م م ص 1م

 رداعلا ع تل : مقل اك كلر تدلك ةكلباف لقو م

 اهدوعص بعصي تافرشم كناوع باعص ىا تالكوع روثلا ىا هتلباقو [01]
 لامرلا هذه تبذت ال لوقي تينلا ىذعي ةمكحارتم ضعب ىلع ابضعب ماكر

 اهلوح :ليلقلا تبنلا نما رزاملا آلا

 (75) آخ (قاب) 1 307 هماظتسم [لط طتقلعأات 5 00 1'خ 71 299 هؤازةسم

 1 00 < 144 هفاطسم ك0, 0* ريبك لاكبر 1+ ىردك 0 0) زا ط 1+

 رفاجملا ةرسا». ةءطو1. .ىماخرلا اهتابن رثكاف 3 ايف ةيودسم ضررا ةقوذبلا
 (19) آخذ (رعش) 7150 : لله 111 4-3053(, 0* نويع

 (60) ١ تيلجد كرر 1(00) تيد كك 0> تيرم

 (81) 0, 2, 0* رهانتلا

 82) ارخ (لكع) عننا 494 : للف مانت ةل-1. 510. ع 1-1423 ةالكوع-#(ل, 0* كتاوع

 ور هرب. (لكع) 1 218 -ةسان». ةوتن] تبت اهب شيل لوقي رراملا رء+

 اهب فاطا ءىثش الا
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 ك0. 39]

 م ةدع تاس د ع 5 < ا دح | تك

 ادا 6 هب 0 راج اتم ةكارتلا ناك < دوق" فوشل م

 اذه ربط ناك لوقي ءوضلا انسلا هربظ هتارسو مئاوقلا دوسا ىوشلا محا [0]

 ران ءوض روثلا

 32 مدد وح 2 م - 6 < سه < -

 8 - ع اك 5 ا
 رصاق اهلا معطي 0 5 هيلع ةعيوس هطاق طبذد لعب ىههن 7

 هنا ديري تباث مزال ىا 1[هيلع] هظاق ظيق دعب روثلا ىنعي عفترا ىمن [01)]
 ىا رصاق ءاملا معطي مل ناو ظيقلا ىف ىعرلا اذه ىلع امسو ىمن

 1 [ط]

 يب م” ندح ن6 2 2 هد س ى < ناص

 '000 جالا .لابج نيبو ١ اع فوتس لا ©

 لمرلا لابج ىنعي نيميثشالا لابجو عضوم طيمحو لمر ةيبار ءاسعولا [01)]
 عضوم ناميثالاو

 م8 < 5 مَ 2 يع هن 2 ماا

 رعاذ ريغ قاو ىتح ىدتغمأ | ند دصق ناك صناق ىنيعب للحد باب

 رعذي ال وهف ناسنالا ري مل لوقي فئاخ ريغ ىا رعاذ ريغ هرثا جا هصق [07]

 عزفلا رعذلاو اهنم

 (74) 0 (1), آب, آب قسط“ اًورق فس, 0, 1 ىحلا هب آب #18 هل قساد#. ةءانمأب

 ءاضا ديسلا رانو ىحلا هل نزحف َْضِرَم موق ديس ران ءوض

 (75) قسان“» هكدا. هنكما ني> ىعرملا بلطب عفترا امتاو روثلا ىا عفترا ىمن

 تباث مزال ىا رصاق ظيق سعب ىا كلذ

 (16) 1:* لابح _-الفوذغ ذ1 312 فسط» طيمخ خةساد# هءاددل. نم ةيبار ءاسعولا

 3 ةرسسكملا رداوكلا لقيلا راخا تينت ايدك نوكت نا غلبت ال لمرلا

 رداح 0 لكو لمرلا

 (77) 12 ىدتعم, لضف--1.*, 1(0) ةصق خسا»#. همم. صناق ىَنيَعِب روثلا ٌلظف

 هسانك نم ادغ ثيح نم ىدتغملا نم عبتا ىا هرثا قصحا ةاينم“ أ

 دئاصلا هرغذي نا ريغ نم هءار ىتح

 كذلالا



250. 39[ 
 0 - مدح - 3 42 7 2 أ سا ه سا ص <

 رداصا رتاا الو تا'يرم لا ل ع
 ردصي رداصلاو ءاملا نم برقي براق ىلا ناقاتشي ام ىّتح امهانفعض ىا [© 2]

 هفع

 أ هم عه 0م ا

 رجاز توص ل كييقت مز الب 0 4ث ىذ 011 روتر ٠"

 ىبف حربت ال اهفعضل ابذاكم اهباصا اهيعار دواعو ىعرملا ىف اتْلح اذا لوقي [02]

 [! لقعلا] 2حالصلا مزلاو 1ابنس نع اهذري رجاز ىلا الو دييقت ىلا جاتحت ال

 1 [0] اهنش 8 [0] حالصلا مزالا [10] حالصالا مزلا

 - را 1625 سس 6 ه- سس سا لا سانا ضاع

 ل ىلكلا ند ري -- ا 0 اذا د حهح امهانيوط
 ١ اك

 ضرالا نيدو اهنطب نيب تيار تكرب اذا ىّتح 1امهانرمضا امهانيوط [01]
 ضراالاب قاصتلالا وهو ةءاصق

 1 [0] امهانربظا 2 [0] ءاضق

 رساوعلا صالقلا بانذا سكت هنو اولس تكلا سد
 20 ناتايف لبالا ىنعي طاشنلا نم اهعفرت اهبانذأب [رسعت] ىتاللا آرساوعلا [©0 1)]

 9 اهبانذا عفرت
 1 |[(0] رتاوعلا 2 [(0] الف

 و ع م 65 تي اعك نب - راك 2

 رتارو ةابظأ نماالا ىررلا هل "ترفه سس لس 7
 انهدلاب ةبثكا قرزلاو تلخ ىا هل ترفقا رولا ىنعي فنالا ريصق سنخا [07]

 شحولا رقب عمج رقابلاو

 (ةور 1 تاف ران ك0 01) رزاص رئار ك1: تأ: [20 تارك ناك 50 0

 مساس هداندا. براق ىلا قاتشت الف اتفعض ىّتح ريسلا ىف امهاندبج ىا
 رد نم ىلا نكت لو املا ند كرد

 (0) 12 ايلح, مر الب ك5 1 الح -0* مزالي 17 مرا: 20 مزال

 (21) طش (ىوهز مع 24 ا ©ةدنطب 12

 (79) 0, 0* رثاوعلا

 (73) آب* نينحا-0, 0* هل ترفقا سنخا روثك ىناك, قرزلا نم
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20. 039 

 رد ةمح ربرب ندص ا م وه ع ةهدع

 ٠ ا يعل هتلر ذا اهل للمال ىذي لوتأ 00
 رازملا تاديعبلا ررازملا تاعراتلا [0 2]

 0 7 د و عل ع - 9 < ص

 رالجأا دالب 0 لبأ ىلا ةياص واع 0 تنح ةيشع 31

 < ء وص 4 - ا 05 - هدص < هةموو يس

 رراهبلا 21 فا نم كاذ ىلا املاس 0 نا ماعأ ا نيل لبتستم 1

 رزاببلاو لماوحلا قونلا ضاخملاو تقولا كلذ غولب ىلا ديري كاذ ىلا [01]
 اًقلإ ءىشلا ُتْقاَأ كلوق نم ضاخملا فلا ةرزبب ةدحاولا نامسلا ماخضلا

 م اء ومع لح هادم َ 2 ه

 رجاوهلا 010 ا 0 0 ادهبلع 0 ورع نيضولق 0

 نيواجوع نيصولق ضاخملا هذه فلا نم ماعلا نيادبتستس هتقانل لوقي [(01]

 ىقهو ريسلا ىف ةاوابملا ىنعي ىرسلا ءاوهو ىلبلا نم 1ىَّلِب لازبلا نم
 [1 ةرجابلا ريس رجاوبلا باكترا حارتقا] تامارملا

 1 [01] ١ لب

 ه- 1 سام هدح و م او د

 ا( 1 لحلابو . هليق نينخلاو نيبخلاب امهانتم *
 كد م5 اجلا لتذلا درد نا سمكلا ةوقلا ةتملاو امبتنم اتبهذا امهاتنم- [©07)]

 زومت ربش رجانو سماخلا مويلا ىف درتو مايا ةثالث ءاملا

 (64) 12 هرصتكم 64, 65: طدخغ عكدعد طع عامدك(' اهتلحر ام زا -خسطت» ةءادوا. لوقا

 : خلا نيادبتستس  ىتقانل
 (65) 00 رذاجالا

 (66) 2 تّيج نان* رؤابيلا فسان» تشع -0 (1) نيذ ىلا ش

 (6) قصات“. كلب خص. 0, 12, 0* ءاوه- (', 1, (0* "لب - آن, آن* كب ىوه

 مرساتا' ةءطقأ. ىوريو ةيلبلا نم نوتيلاب امبلعج ىرسلا ءاوه امبيلع ع

 اهفانئتسا رجاوبلا حارتقا ىرسلا ىف ىوبت ىا هتاوابم ىا ىرسلا ٌىوه
 (65, 17 لجلابو ه-25ه243عأ ١9 هدعب سمخلاو
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| 60. 390 

 ءهدح

 يعاب الا وشو رك ع 0 ناسا
 ىنعي مييلها] [0 ودب لها مه] لوقي لبالا ىنعي لاوط جوع جيجارح [0 1]

 [1) ىراحصلا مييلها ند هدفلا

 م 7+ و2 و ه < سا ح 2000 سود ع وع 0 013 -أ هدم 0

 رداخلا فونأ نع ىب ا ها قشم هقيوس نمو نيو نم 0 1

 ءايباسلاك 6 رعاشلا لاق هحزحز ةدلج ىهو دلولا لبق جرخت ءايباسلا [01]

 جرخي السلا لوا ىهو دلولا دعب جرخت ءالوحلاو 18 دلولا لبق تجرخ
 السلاو] ابعم ءاج امبرو ءالوحلا دعب السلا جرخي مث ءام نم 1دخس ابيف
 ةميمشلاك داولا ةفافا السلاو السلا ىف لاحطلاك نوكت 2ةنه آدذسلاو

 نم نوالزني داوب لها مه لوقي ىنعملا اهيلع نم [1) جرخخ اذا ةءارملل

 رقبلا دالوا رذاجلاو شوحولا اهيف دلومت ىلا تاولفلا ضراللا

 1 لاطجف 2 [0] ةئيه

 ل ع ةمح 0 22 5 05 نع م و م ع

 رداقملا ردح نم ع 0 هيرق 0 ند نويروط 2 ال

 ضارمالا فوخ اهنع نوليمي اهنع نوديحي برع نويروط بارعا بيراعا [010]

 انس نانج نم ا 0 ا لاخلا ا” أودشف 530

 ىا هّتجا ام ىا رطاخملا نانجا لوه لك قلع لا كك ا ع

 رومالا فا رطاتللا عت

 (00) 0 راطواب 1. 810. 1 156 خئسط“ ةءادو1. تراصف اودعابت ورمع وبا لاق

 شدحولا عم تراص ةيشحو ىا رعابالا شوحو مبعم

 (61) مفعم (ىبيسر 1 1 2/25 نيربن نم )0 نيربير آخ (سدحل) 711159: 1ث 1» 0

 رذاجلا سور نع, ةقيوسب وا نيبهو نم نعبرت -1:* رذاشحلا فونا-1,
 60 رراتكلا فون

 (62) آظ*, 1(0), ]ب ةيرق, فاجحلا ئنم--ا» 1(0) 50066 آ]), 0* ةدلب لك

 ل]1عطا2. 111296: ةوقك 111 520: آخ (ًارط) 1 1095 النفل 91: ضف (روظر

 11 301: آخ 71 150 (هل1) ةيرق خسادا“. ةءطو1. نويروط ورمع وبا لا.ق

 ىا اهنع نوديحي هجول نوبجتري ال ءابرع ىا ىناروطو ىروط مهدحاو
 اهنع نوديحب موضعب لاقو ضارمالاو توملا رداقملا راذح نم ةيرقلا نع

 ضارمالا نم
 (63) ثساط»“ نانج نم

 3 20 . زجر



 4 < ةهص ه رب هص تالا الل 2و5 2م 2 ا 8 260

 ربادحلا كارا اهون ا ىتح ا 0 مرأو 5 1

 ا ةكرشلا ناوللا تانرحتملاو اعلزهو اًبتريغ  ابتلعا [من]

 نم تجوعاو اهتمنسا تعضاوت ىتلا ربادحلاو نبلثم ابتلعج تاثرحملاب
 رابدح دحاولاو لازبلا

 22د ت هه ءاومص َّ هسودح هاداس م ار

 رصاقألا تارمجمأ | خمو 0 01 ملأ او تراصو نعا/

 ىهو نونظلا رئبلاك هب قثوي ال انونظ محشلا انبه هب ىنعي خملا ىقنلا [0]

 0 ىا روجم دعت لوقي فافخالا ىنعي تارمجملاو ءاملا ةليلقلا

 خمو 1نيالا ريصق ىذعمب ريصق دحاولا راصقلا رصاقالاو ظيلغ فوفكم

 نيعلا خم عم هب قثوي ال وبف بهذ اضيا تارمجملا
 1 6 ةارإ رصف [ط] اركف

 مم أ ص ب نه هس مو س م - َّ مس ج2 0

 اآ00 1-0021 للم اهتيدلحا . ةميلدم ىف يكل .تيهتح اذا هم
 [1> عدافضلا 1ضاقنا] رئارصلا باخطصاك ايو ابل عمست ةملظم ةزافم ةمبلدم [01)]

 1 [0 ه2ه] صاقنا

 مر د وص 3 نإ الو اس له م دو ص ٠ ب

 رواغمأ نيجي 00 ائيش نمايو 0 5 دكا رد نع ء نرسايت 0

 تبيغملا ىا برغملا ىف موجنلا بيغت ثيح رواغملا [0]

 (50) 0”, 0 اهناها لآ, آب, 0 (1) اهتاجا خرصان. ريادحلا - كدا. ؟ءانوأ. وبا لاق

 اهدلو تقلا ةلباح تراض انلحا ءرمغ

 )52 0 انونظ , رصاوقلا لي“ تادمحملا, سفغفنلا ىقانوب نوذظ- قرصا“. ةعطقأ.

 اذهو ىمالسلاو نيعلا ىف محشلا .نم ىقبي ام رخاو اهب قثوُي ال نون
 رخا ىف الا محشلا نم ابيف قبي مل ىلا لاحلا ىلا تغلب لوقي ْلَثَم

 تايمالس عبرا د لد ىفو فافخالاو محشلا نعم اهنيع ىذ ىقبي ام

 ناكم داعو ورمع وبا ىوريو ريغص ماظع ىهو للبر لك ىف كلذكو
 رخا وهو ابيجاجح ابهنيع فلخ نم ىكاب انوذظ اهنيع فلخ نم ىقنلا

 هيذ ملا ىقبي امس عك زنك. 81 1[”ةهسم. هععععتم 6 ةءطمأ.

 58) ةهسط#. ةءاذو1. نجلا ىنعي ضرالا ثيداحا ىنعي اهثيداحا ورمع وبا لاق

 (09) 001, طل“ آ.ءرقارقلا ىوزح نعح مص ط1“., (0* د.ةارفلا ىدج نع( نع

 رقارقلا ىوذح--1) نرساني, دح نعان*, 1(0), 0*, 0, آ, كاد“ نرسايت
 --1[ةوتدة 12172, 0, ةقساان., آءرئارضلا -1) رئارصلا
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]26.39[ 

 و هم 2 4 - 2 2/0 ه مدمةوهد2ةودح <

 رداع بنو لعب د 5 تءجارو البرج ملحلاب تأديتسأ لق نإ

 1اًدادتشا ىا ىيدش اببثو راصف اهةبوعصو اهطاشن بهذ لوقي [9]
 0 دادشلا اذا

 رد ةرص < نهصص روب رج سَ 2 26غ

 ركأوبلا راهجلا را 0 0 رحللا زاك تاكو .
. 

 لوا ةدبعلاو اهتابن اهراثآو ةدبع سحاولا راطمالا دابعلاو عضوم نيبهوو

 نإ ه سمع ناصد سلو 6

 راج ريغ هلس ند صقل ىلع ..تولعتاف ليلاستلا ا ل
 ىتعي قدس نم 1ع ىلع قا حقل ىلع عضاوم ليلامشلاو تالقعم [(0 ]

 اذا ريعبلا رفج لاقي هتملغ بهذت مل رفاج ريغ قدشلا عساو لحف نم
 [2 هجايه ىا] هتملغ تبهذ

<٠" 1 

 1 [0] لصخ
 أ هد سمح ا 26ه 7 6

 رئاق' نييملا نم تولعم -ةصاصخ *تاهباس عرج لك رك 0
 فالع هل فولعم ةجرفلا ةصاصخلاو هالعا ءىش 1 ةارسر اهريط (تارش [420]

 رجش سيملاو ريعبلا ربظ ىلع عوقولا 2ليج دقلا :ديج ةرتاق لحرلا ىنعي

 [) اهسابلا] لحرلا جرف لعجا لوقي وسكا لاحرلا هنم لمعي
 0[1]رتاف 15[ 0] ديج

 (52) صحتغغعل ص (ث دخلا (0* ب تق غطع ادهأغ مانع ؟هدننلم ه8 طع متعععلتسع عامذذ "عع

 عم ةطتق معدعب هجم ةطقات1ا ل طع تعول تغط ةطغع كامو5و ه2 ةطتح ؟ةتوولب,ب ]آخ

 البج ملحلاب_- ]1 ملاح لمجلاب خا. ةءطمآ. دادش اذ ايثو ىا اديدش

 نم [نصتقم اديَدحو ررمع هنا لاق هذ نق (طاشت نأ كلذو دصق ىا
 ءايعالا

 3) الن #1 ىروا (ةح سمس تم 01 لآ ىورارجال اراو (ن* ىرا-1. 81:0. 011 0

 ىَروأ فس“ َىَورا خس“. هءادم1. ضرالاب رطملا عقي ام لوا دابعلاو

 ةريع ةنكاولا
 (54) 0 حفل -0* 0, 1١ رفاه خس: 15.

 (55) ىدذك (فلغ) 11: 113 رتاف, فولغم -(0*, 1, 0, ةدحاط7». ةصاصخ (13 113

 01 0 ةضصاضغز كه: فولخم ل1 1+ 0 0 ةعاعع 20 000
 1, فولغم ل, 1. د. 1؟كعاطغ هردانكع. 6رب دقلا نسح ناك اذا رتاق جرسو
 ...الوتعم فساد“ ةءاد0و1. ىهو اهسابل لحرلا هجو لعجا تلز ام ىا

 ردقلا كيج قاو لحر رتاقو الع هل لحر فولعم ةصاصخلا
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 [2ل0. 39]

 8 م
 لام هم نإ

 رجاف ريغ رحم نك ااه 3 دهبجو ميرك نيئرع 00-0

 فرشا ام فدبلاو [فناللا] نيذرعلاو دوجسلا عضوم اضيا نينرع عضومو [90 1)]

 هتالص ىف عرسم ىنعي عرسم اهيلع ظفاحم ةولصلا ردابي هذال رجاف ريغ

 ادكشلا 212غ للكأاع ر.2خ لوقت لكاملا ثركلا ةغل نم رجافلاو .رفاسم هنإل

 رفاك ريغ ولسم نم ىوريو

 مل م ةدص را ل را - م _مداص م هدم يع سد

 رالحملا 0 0 تابهر ىلع هنبع نفح 1 كلا قوف»ديلم فوط. ©

 هردص هنجا امم رذاحملا نانج نم ليلق مون ىلع هينيع ضمغا لوقي [02]
 رك (6] هع نشل اهم هرر رل ام بهري امم تابهر فوحلا نم ةافخا ىا

 مدس وم ع2 هد

 ا 0 او 0 هميش دعي ها ” لدلا ليلتك راق 6٠

 , تصّلق ىلاعت هللا ءاش نا هلوق ليلحتلا ىف نيميلا ىهو ةولأ عمج ىلألا [0]

 هتعرس ىف رئاطلا صياقت تصّلق ةديدح ءاعور ةعيبط ةميش تعفترا ىا

 < - ةدصد رجا 7 8 هج مو تتيح < مدس نو م عاى

 رفاعيلاو اهملا لثم ا شبعم لاو اهوع ةوضد ىلا خا

 نم ةيقب شيبغلاو لازبلا نم ءاجوع ةلوزبملا ةوضنلاو ةليزه ةقان ةوضن [(01)]

 ةدحاولا ءابظلا رفاعيلاو شحولا رقب اهملاو هموجن هديباصم هرخا دنع ليللا

 1 بولا ىف ردابت تناك اضيد ءابظ ىنعي روفعي

 1 عمع منأع 60 نعد 7156

 (48) 1ئ, 0 (1), ]:* رجاق ريغ رلسم نم 1. 038. 64-هاصط#. ةها>01. كلذو رجاف ريغ

 نيةفيفخ نيتعّدر نيتعدر ىلذصي هناف رفس ىف هنا

 (49) 174101149 نات نم تابهر ىلع 111:6 ذنن 140 رداخملا, ُهَّط-1 رداحملا

 كر 0,0*, 11+ تايهر [02 84 (بهر) 1 425,)فسط» 50201: وبا لاق
 هسفن ىنعي رطاخملا فوخ تابهر ورمع

 (50) 1خنوز 0-1494 ئالاتماطسقع 1499 ىلالا 15ه ننن 14-140 (لح) ذأ

 285 ليلحتل , ءاعور --- ك1. ععطما. هئافتساو هنيمي نيب ام ردقب مان لوقي

 (51) كسا“. ةءادوا٠. ءانحتا اهيق ةليوطلا ىهو ءافقس ةوضن ىلا ورمع وبا لاق
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 فاعلا ة"الص ادرح ةينامت هلحر قوف 1 ا ىّتف ىفغمو ع

 | : : 1 . 0 ع : 0 .

 ىّم رثا دارا هلا عاجشلاو عاجش طيخم هناك ةقانلا مامز امبنيب لوقي [© 2]
 م

 ل ءةدح ع 2 < ى م يلا 7 --- هد ءىمه - د هم

 رفاسملا ةولص هل تلح لوقي هسفن ”ىنعي ىتف همون عضوم ىتف ىفغمو [02]

 [5 ةلماك ىا] اًدرج ربشا ةينامث

 ريغ لجر نم ىا ةدعج ريغ نم 1هلوزن سنع هسقن ىنعي ةأطو ىوس [(0)]

 باكرلا ريس زرغو ةظيلغلا 4؛ةنشخذلا ةنثشلاو 3ةنثش ريغ نم ىوريو 7 ةريبك

 [2 لدحرلا باكر ىا]
 1 [0] هل فرت ىنغ اهتطو 2 [0] ةرك [2] ةربك
 3 [1] ةنيش [(0) ةينش 4 [(0] ةيشخلا ةنيشلاو

 (44) 1. ©0586 235 اديرحر, ءارحصب ارذ (نغث) 3 1 8 ادتارج 0 11 5 2

 ىه 1 )1  نينثاو نينثا, اورد 76( 0* كيرح. ل ععطم].

 لاق كلذلف ةركركلا ىنعي ةؤرفو نيتنفثلا نيتنثاو نيتيكرلا نيتنثا ىنعي

 بتئذلا اذه لوقي ابيف رئآاح ىا ورمع وبا لاقف عضوم رياحو ىطسولا
 رئاج ورمع ىبا ريغ ىورو . 0 هذه الا ناكملا اذبب دجي ال
 (45) قعدذك (طيه) 1169 : ارذ دع 122 : اف + 135ة حاص ةسصهط#». اب, آن, 0 00 100

 ممدعل مغط 1-46. 0هخ 64.

 (46) ]* ةينات, ةالص ارجل. ©28. 4 ىفقم -فةرصا»“. هءاطوإ. ةولص هل ل

 ةمات رهش] ةينايت ركاتلا
 (47) آخ (نيك) 1 329 : الذ 13 3 ىنت اذ (مهد) + 100 : لذ 7111 8

 ءامكذ هأطر_ ررغ نع سكك 001 04 الأ لك ليتك طا 1
 ةدعج ريغ نم ضرالا ىف. زرغ ىف--(+* ليللا ىف ة ةأطو 1.4, 14 ءادبك

 ءامهو , رماض- 15331 ءا 8ةلططن» (215) م. 116 ءارمح ةاطو ىلع, رماض ءادبيك

 قةسصاطت». هءطم]. مالكلا ررك هتكلو ضراالا ىف ةاطو لوقي نا ىغبني ناك

 ةأطو ىوس هب دجي ملو رجاشملا ىقلم الا تكلا نم هب ىجي مل هتاك

 ةدعج ريغ نم ضرالا ىلع ىرخاو زرغلا ىف ةدحاو عضو ناسنا ابثطو
 ابتخا ىنثو ةليوط ىنعي ةطيسيب تسيل ورمع وبا لاق َةَْزَد ريغ ىا

 لازبلا نم تجوعا ةقان ءاجوعو زرغلا ىف هدجر درف ىغت بكارلا ىنعي

 بكر نيح همدق رث 2 ةدعج ريغ نم ءامهد 2 ىوس ورمع هبا لاق

 ةأطو ةأدنو
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 رداقمأا فاحيج نم اهنع 0 1 ةزافم نم ئتقان تطخت نئاكو 5

 ىهو ةزافم تطخت مكو اهنم تيجنو ريداقملا نم 1تجلز مك ىيري [01]

 فرج 2فاحجو ةالفلا
 16| تحكإ) 2 00| فانا

 دعب 5 مك لوقي ةحارتسالاو مونلل ليللا - لوزنلا سيرعتلا [010]
 ليللاب نوثدحتي نيذلا رماسو ليالا متت ام اريثك ىه لوقي ىرسلا
 لمرلا فيزع نجلا مالكو

 م اد ةمص ه ”- مداص < و م ه 0126-2 هدم ريب هس ص د دةهدص م

 50 0 لال 0 كا نم هأ طقتلي 3 دل كبف سما | ذأ 5

 الا هيف فداصي مل بئذلا هيف فاط اذا لوقي سيرعتلا عضوم سرعملا [©01)]

 داكسإرلا لكرلا شك رعاشنلاو لكرلا رداشم راثآ هناك ةقانلا كربم

 ه 6ه < من" واس و و تع < 80

 رواجتت» اطق نم 0 لرقم هناك نيتبكرأأ ٍنورق خانم 7
 05 لآ امم ضرألا شنت ') ةنفات لآ دارا هصخاقم اطقلا سرعمو (02]

 هب طقتلي مل لاق هناك ىقلم لثم هلوق نم ليللاب خانملا بصن ابماظع
 هبشت تكرب اذا ابهيتبكر نرتقت ةقان ىنعي نيتبكرلا نورقو حانم انم اللا

 تبرق تارواجتم اطق نم سرعمب اهردص ةركرخو عبرالا انانفث راثا
 اهتركركو اهيلجرو اهيدي نم ضرالا سم ام تانفثلاو ضعب نم مبضعب

 (40) الخ (فحج) 71 53: ط4 دع 365: 1 ©هنط. 11 11[-آ, ]* فاحج نم

 ت89 رداغملا 00005 نم اهمعزعز مكو-4#(ب (0* ممسمزتمدع هن. 14 ١0 انطتف

 مامعع. "لطف ةسن طغعصتمفغتعاط 15 ملصمسوأ 1لعد تعمل تخط طق ه8 ]٠اس ]1

 ماطورو 3ع مهمل ىطخت خس“. ةدانمأ. نم اًهَرَواَج اهنع كر ورمع وبا لاق

 نم َتَمَحاَز امم ىا تَيفعأَت رداقملا ةمحازم ىنعي رداقملا فاحج كاله

 ةقرشمو ةفرتم لثم ةَرَدَقمَو ةردقم عوج رداقمو تتلفأق رورشلا

 (41) 660102. كططب 1 تسرع -4 هد 714 حلاو ءادصض

 كر 0 (1), ]1 رج 1ك 0 0 اهيف تعا اذا, اهب ؛طقتلي

 (43) 1. ©نات. 235 اهتانفث ىلع اهاوخم ناك لآ 1 5 [مهام] اهارجم ناك

 اهتانغت ىاع--لخ (نفث) 271 237 : "4 ع 156 (155 طعصست.)



]0. 39[ 
 م.م سي رسال هع نا

 كرس د انفي مام ظل 07
 طباخ رئاز نم اهبحا ام لوقي اهب بيحان كد ىنب دالبب عضوم اسق هلوق [م طز

 اهلايخ هب ىدري ليللا

 ل هاص

 م يصيجأر اح ؟ىلباو فوسلا لشي 00
 لاوط جيجارح اهئاضما ىف فويسلا لثم ةيتف ىلا ءاقرخ ترم دارا [01]

 نالحف رعادو ليدجو ليدجلا لآ نم رماوض ىوريو ةجوعم

 د
 > مر مءودصم عه مس لم مادا ومص 2ع م او 02 0 وم 65 م هنعمل 6

 رخانملا ىف . ةوقل ىرايملا فونأ ترعصأو نفدُش رمد لا ندخ ممم

 نيسوؤر تلام نفدش ةرب ةدحاولا لبالا فونا ىف قلحلا ىربلا [02]
 ىلاعت هلوق هنمو تلام ترعصاو بناج ىف لئاملا فدشالاو ةيحان ىف

 ةوقللاو ربكلا نم كيج وب, ردع ليمت ل ىآ 5 1 تانلل كوك رعشت 5

 [2 ةوقل ةيحان ىف ابقانعا هّبش هب ىوليف] هبجو ىف ناسنالا نخأي ءاد

 1 ور:. عت 15

 د < هدع و م نو هم 3 26 هد وص -

 رطاوقلا نر ا اعالت م ّ 0 حالطأ سيمأ أ فو 70

 عالتلا ىيعملا حيدطلاو ةييعتلا حرطلاو لاحرلا هنم لمعي رجش سيملا [0 12[

 اراثآ اهدودخ ىف عمدلا رذا ىق لوقي عمدلا ىراجم ىنعي لئاسملا

 (36) ظءةدصاع 101.4 (طبخ) ذع 159: (اسق) دع 492: خ4 + 125, ع 294 [هلل]

 ٌبحو -ةئاد»#. 7-1180, آن* بحود 0, 0* بيحان ثنخأق [هنه]-
 فساتن“ ةدا01. اببحا ام بيري

 (30) قسطا, آ*, ار رماوض -(1.,0), 0* جيجا رد 0( رداوخ

 (38) 0, 1 نقدش هسا» َنِفدَّش امم نيسوؤر تلام ىا نفدش ورمع وبا لاق

 ىربلاو ةمزالا اهبذجت
 (39) 12 رداوقلا -هاسان»» ةءاندا. حلط اهدحاو ةلاك لبا حالطا ورمع وبا لاق

 2ؤ1



)20. 39[ 

 اعلا لا ا 0 ىتبحص لاق اذا كباس 0 را

3 
 رئاوغلاو اهرخاوا موجنلا فادرا عفترا قلحو ةلعرلا ىنعي نولع نججش [(0)]

 بيغملا نم تند ىلا

 - و 31

 كرولا رع احنا 1 0 ديج بج معبصأا دومع ناك مس

 رك ةأرما نم ةبلو ديج حبصلا دومع نأك ىتبحص لاق اذا ىّتح ديري [(0 ]

 ضاَيِبِن حبصلا ضايب هبش اهبجو نع تفشك ىتلا رساحلاو رساح نوللا

 ليللا ءارو نم حابصلا لئاوا دارا اهتبلو ةأرملا ديج

 ء ا هم م و ص م 3 2-0 2 0

 0000021 يدل اريحس  اويوهو نهزاوجا ىلع نحتج مم
 دنع ىنعمب ىدل اومان ىا 2اوموهو 1نبطاسوا نهزاوجاو نم نحنج [0 1)]

 لبالا روبظ ىلع ةتاطاط لوقي نهداضعا ىلع ىوريو

 1 [0] لبالا روبظ [1)] نيطاسوا 0[2] اومءوه 75 [0] مونلا باط

 ل ء هَ َ ءوهّد ع 2 ل عه مص مو -

 رشاج قلبا طخ الا ليللا ىضم : أمنع نا 'اقرخ 0 الا مم

 هلا ليللا ىضم لوقي ضرالا نم ةعطق نيبلاو ابلايخ انترأ تليخ هلوق [0 1)]
 ةرشاج حبصلا ضايبب ليللا داوس طالتخا عقي ضايب هيف قلبا اليلق اًميش
53 

 1 [02] رس

 (32) قةسط»., آل*, 11 ىرسلا نجحجش--(0, 1, (0* اجدلا نودجش-(1(0) نجحس

 00 ةغام]. (نأ. 281210. 1 230) برعلاو هنيكرو هنولع نجحجش

 لثم وهو ليللا بكري نا حيطسي ال وهو المج ليالا ترستا لوقت

 ع1 121. ه1 هممت | ند ميلاحر قوق ال نيدذختمب

 (33) طلامجساتنمأ 0.

 (34) 1 1* نهزاجعا ىلع -ىةسا»“ نهداضعا ىلع 0, 0* اومءوهو-]), 0 ىدل

 نهداضعا

 35 60, لل (ب* رساهح-]د © (1 0: ل رشاج-- م11. نيبلابز هعطم]. نيبلاب ىوري

 ةيحانلا نيبلا ورمع وبا لاق ضرالا نم ةعطقلا ىهو
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 [م0. 39]
 < ّد ص م معو هم 053 و 2 ا ع 6 و هد

 رظاون لا ل زويعأا كك يشع رس د ا 1 داوسلا هاا و فا حد رنا

 نوكت ىتلا ةواشغلا رودمسلاو شبغ دحاولا ليللا داوس نم اياقب شابغالا [0 2]
 نيعلا ىف

 ع

 مد 2 ةضص هم وص 6اس 2 ه مه 1 ديلي 6

 رئادغلا كاي نسيعلا بعُش ا ا طضا 0ك 7 سار اول

 نم نوبرطضي لوقي رعشلا بكئكاوذ رئادغلاو لاحرلا بشخ سيملا بعش [07)]

 مونلا

 م د وهرص 00-20 ٍُ 00 ا 60

 رفاثملا لده فرالا تاراع لع ”ىرسا سا ا
 ىرسلا ةكرادم 2بؤاثتلا توص ةياكح 1ايبي اضعب مبضعب اودع اوداعت [© ]

 مينويع تراغ فرطلا تارئاغ هلوقو ىرسلاو بعتلا نم مييلع كردي ىا

 [© ةايبب اوداعت ىوريو] ىبجلا نم
 0[1]ايبت 22 [1)] بوانتلا 3 [0] ايهت

 جد وص ه- .ه ه و هن س0 ياا 9 بام -

 ١ ري حاملا ان ل نيس يه اك ©

 ناحرلا رخآم رخاملاو رارصلا لاقيو رصرصلا دو دهتش 232 1
 1 [0] رخاملاو راصرصل

 ءادو ةمص , هدص 6 0 2# ملك د نس ص ل هَ

 رزاوتملا اطقلا بارسا صاب, طف هبا رنا ل ل 8
 قبس |[صابإ ريعبلا اف نعم قرعلا جرم ىرافذلاو لبالا نم ةعطق ةلعر [0 12]

 ءاسنلاو ءايظلاو اطقلا نم عيطقلا وه برسلاو هقبس اذا 1هصوبي هصاب لاقي

 1 [(0] هضوني ضان

 01 ه0 0

 (98) ةىساط»». ةءط0آ. لجرلا ناديع ىلع ميبارطضا ناك ثعشب ورمع وبا ىور
 ساعنلا نم ىا رباودلا بارطضا

 (239) ]د ايريسي اودان3ت (1(0), آ].* ايبيب ودان 4( ايبتب الضد (ايبي) »ع 310: له
2-2-2 

 < 431 ىركلا 1 0 (انه) >< 2095 نم اهتبذ هع3ّدب

 ىركلا 0 مععانم] لباللا ىذعي تايخرتسم ىا العم

 (30) 004. 6هءاده ضقت 1. ضقت 1:5, 0, 2 ىنغت 0, ١١ رخآملا - 14101 8

 رفاوالا ريرص --1(0) رخاوالا_-كسا. ةءا01. لحرلا ةرخّؤوم عمج ركاملا

 ةرخالا ىهو

 01 0 ىراكرلا ركل ( سوبر 1: د15 داوتتاكا نك 1 55052
 (0* بءرس ضان 41211. ةءاد01. اضعب هضعب عبشي ىدذلا رتاوتملا

08 20309 ١ 600 



 ب 39]
 م ل ةوضص ل ا ا هم مؤسص د ه اص

 اف | اس رج ني نونادي مناك نشملاب: هيف يكرلا .ىرت
 موق ميئاكف مهرجاحم ىلع ءكابتمثل نونادي لوقي ةصاصخ 1ةجرف لك [01]

 رحلا ةدش نم كلذ ىف ءاوفرعي نا اًراذح ةنوفختسي مبف ةريرج اوُنِج دق
 نيعلا لوح ام رجحملاو

 012[1] ةحرف 2 0[2] اهتمق 2 0[3] نوقحسي ١4 [0] اوقرفي

 ضو“ ره ا 05- ناههع

 0 ريغ 0 رد هيلثمو ا 0” دك ةكباف 5 1

 هتاكف هيلثم نيرخآو هلثم رخآو مويلا كلذ تلبقتسا ىا هتلبقتسا لوقي [02]
 ريغ هدرو سماخلا مويلا دريو مايا ةعبرا ءاملا كرتي نا سمخلاو سومخ

 هكلسم ةبوعصو هدعبل هيلع ةردقي ل ىا ةرداص

 1[ط]رواق 2 [0] رداق

 ه عوض ردد ةدك مدمر مخ صام مر م

 دا 7 قرولا مامحلا 0 00 0 ا 7-0 ا "5

 دع ءاكلا فول نتعب ةفوج رفصأ ءام نع قشنت كلولا ةدلج ىحسلا [02]

 رضهح نم ديعب هدبع لوقي رضاحب

 - ريمه ا سل ةادودح ريم 3

 ا رف ُ ٍرْهَْش ىف ناكل ا و ههحو ملا هأ 527 50 2 5

 زومت رجان ربشو ناشطع نامظ ضبقي ىوريو ريغتم نجآ هماقم لاط ىق [0]
 رحلا تقو وهو

 (23) آل, آ.*, 1(0) هنم بكرلا -1, رجابملا خا. ةءامآ. هبوث هنع ىناد لاقي

 عقربلا نم ادب ام وهو اهبتاوجف رجاحملا صاصخ هبجو ىلا هبرق اذا

 كفو كم كلذ |ولعف ,تاكك مفقود و اوطغ نق ... صاصخ .ةجرفا لكو

 نويعلا رجاحم رجاحملا ورمع وبا لاق اهونج ةيانج
 (24) ةظم.((1), (*و 1آ.* رذاق ريغ-1) رداص -قساطا. ةعاطمأ. بيرق ريغو ورمع وبا لاق

 ) طولا“ 3 عك سيل

 (36) 1آ-7هععذمت و9 نجا ىردص الث ظدن 225-هعكذك (ىرص) 1111: آخ عت 0

 ل4 (رجنز) 11-1140 ©هسدط. (رجن) 1 15-402 7: آخ (رجن) 011 6

 نآمظلا هقاذ اذا -اطخذ (ىرص) عتح 190فطانا ؛ةخلذ ةدوغ ةع#دسا 1 0

 نامظ هقاذ اذا حالم 1[ر* را ىرص -ق3ةرسا. ةعاطم].

 ُهّبجَو هتارارمو ِهريَعَت نم © ضبقَي ىورد
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 ةموص بام او < م 7 و رجا يب 62

 رجاه نيعلا ؛ هبهر ب نم مكاو اهزايت امالتخا الإ هرجهتو ٠

 ىف ؛سلخف اسالتخا اهرثاب هيلع 1ٌلدتست نا .عابسلا ةفاخم هرجبت لوقي [0)]
 3ةليطت "ال هدنع ماقملا

 0[1] لدي [0] لدبتست 0[12] سلجف [12] سلخي ة1[731] هليطي

 رماد + ع ا سامو م هس د ءودص

 0 فعضا كاذ الإ 1 هب اهنتفي 00 ةبهر اناا راح "ا

 رذحلا نينجلا كاذ الا رصان فعضا ىه لوقي هيلا 1ابنقبسي ىا ابنتفي [02]

 هيلع
 2[1] ابقيسي ىا ابنيفي

 و ه<وهاصم ة

 رجاواعلا بادجا نري بكرت خرفلا لظي موب مويو [7

 بادحلاو رحلا مرظعم بكوكلا هرحلا ةدش نم هريغ تيب ىف خرفلا 1لظي [02]

 2[1] لطي 2 [0] فوخلا

 (20) 000. ©0هغطه-1. ©15. 3141 اهفرطب اسالتخا, نيبلا ةبهر(, ا, آم, 0 (1), آد*و

 (0* اهرابن0 ةبحر فخسان. ةءطو1. ىا ايانملا رادخ اهدلو ىا هرجبت ىا

 اهالتخلا 51 4095. هيلع اب (كدتسفا رد دلع عابسلا ةفاخم ادمع هعدت

 ماقملا هدنع ليطت ال اسلخ هيتات ىا
 (21) 0 1), آن* 11 نإ ةيشهح 1 انيقب 70 انيمي ك1 هت ك6 0 0 يو

 آ.* اهنيفن خان“. ةءادوا. ىه لوقي رصان فعضا كلذ الا ىهو هلوقو...

 سيل لوقي تبره عبس ءاج نا دبعتلاو سالتخالا كلذ الا رصان فعضا
 ردخلاو بربلا اذه الا ةرصن اهدنع

 (99) 1.4 (بكوك) ذ1 317 : 14 0-1458 باذحتلا آ,* بارحلا قوف-1 للطير

 جرت آ. هريغ رجح ىف--0, 1 تيب ىف فساد“ ةءطدا. موي بر نئا

 اذبلو رحلا ةدش نم بضلا تيب خرفلا لخدي يا هنكميو  خرفلا ريقي
 نم عفترا ام رهاوظلاو ةبدح عمج بادحلا.. 0 ةّدّش بكوك مويلا

 ديبز ىبا لوقك ضرالا

 2: ءاَرعمْلا اهتاوين ْتَكَْأَو . بضل عم اًهرَك روفضعلا لظَنَساَو 9
 ممع 1. ©ت5. 169, ةعط. 17 184, ك04030 186. طع كاتقأ1م2 15 232 3

 01 انا0 755.
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]220. 39[ 
 محم - ةهدص < هن ص : 4

 رئارحلا لامرلا اداطماب دورت 0 صشوع 38 5

 ناضرا ةلقعمو ىوزحو ةّيلقعم كلذكو ىوزح ىلا ةبوسنم ةيبظ ةيوازح [01]

 ىنثنا ام فاطعاو ءىجتو بهذتو فوطت دورت ىنعلا ةليوط جهوع انهدلاب

 ةنيللا ةلبسلا رئارحلاو ابنم

 ١ صا [فوص .اهقارقل اهعار وأ ابكأر تأ 0 00000
 عاضرلا دارا نيح اهدلو نم تيوص «عاو نيتبلحلا نيب ام قاوفلا [0]

 ضيبالا وهو هع ريغصت 1ع

 1 [0] سبيع 2 [0] سبعا

 مراد ومص ه سا مدد 6 سام < م ءومدم ند عةودح

 رظانلاب ادب تصنو تجنت ةرحاو 1 0 هدد اذإ ١

 لمرلا مظعم نم مرصنت ةلمرلا ةميرصلاو ضرالا نم ىوتسا ام فصفصلا [©0 1

 هنم رظنت عفترم ناكم لك ةرظانملاو ابقنع اهديج عطقنت ىا

 1 [وهو رظنم عمج]

 رتاوف فاعض نع ليقم لكب ركل هدعرصي ناو ىلع اراذح م

 همئاوق ىنعي فاعض مونلا ىركلاو مونلا لوا ةنسولاو مئان نانسو [02]

 - هَ 5 ماس

 رجاحب 3 ”رانهد | اع 3 اعرجب 0 0 كا اذأ ١

 0 رجاحو لمرلا ءاعرجلاو هنكرت هترداغ كحيل هتفطع [© 12

 (15) طخ (لقع) ل11 493 14 2113214 (ازه) 27111191 روازحلا : 1ث د 57

 آز1 ©ةهددط. (لقع) 11 217 : (ازه) 11461 ال0177 ةيراوج--(0, 1[ فارطاب

 [زد ع1مد5 فاصعاب]إ -21ابثؤ 1445 لامرلا, ةيوارح ىخسا». هءا01. فاطعاو

 هيحاون ءىش لك
 (16) 1, 1(0), آ* رئاث(, 0*, 1 رتاقاآم 12, 1(0), آ1ن* سيعا-(', 0* سيبيعا

 مرد. هءانو1. رياث سيعاو هرمع وبا ىورو

 (12) 1. © ن5. 000-341. 606ه رظانملل

 (18) 000. 6هغطد رتاوق 1. 0 نأ.

 ةسانت» هاندا. لمر عرجالاو...عضريل هعضوم ىلا هتدر ىا هتفطع اذا ديري ب 09(

 ناكم اضيا رجاحلاو هرجحيو هرتسي رجاح هيحاون قريو رثكيو هطسو عفتري
 ءاملا هيف عقنتسيو هيلاوح عفتري

286 



5 39[ 
 ل وم نودح د ةهدص ص هاا تع شك

 رواجملا طيلخلا ىف ىوزحف خاتف ١ ا ىم 1 يمل |١
ِِ 

 ناعملا ىم دارا ناعملا ةفص هلحت هلوقو هب ماقي ىذلا نطولا ناعملا [0 2]

 [2 مولعم رواجملاو] نوطلاخملا طيلخلاو 1لاحد وهو خاتف هلحت ىذلا
 1 [0] لخاد

 يده هد ةدعدوّع ىد

 رطام ليغ بلح ,ومأ هقربا اهل 7 توربا ةيرملا هس 07
 1هتعمط ةحمل هل تحمل ىا هل تقربا نارجبلاو ةعيطقلا ةميرصلا [(01]

 دام هيف ام ىذلا بلكلاو ءاقو رخب

 1 [1] معطب

 2 حما م هام سام

 رفاشملا اطار نتج 5 1 تقلذت اهنم را 4 نك

 رفاشملاو ةيبظ ىلع تقلع ناجرملا نم نوكت ىتلا 1قاوطالا ناك لوقي [072]

 لامرلا
 1 [0] فاوحالا [2] ناوقالا

 مدس ساهل 26 2

 راع هاك د لبقاف ةقضشا ارد سلا 0 ىف روثت |

 نضحلاو نيتلمر نيب ةبلص ضرا ةقيقش فشخلا ىنعي همون نم راث روت [(02]

 اهيف تبنال رقاع طسولا ةميظع ةلمر ءادبك ةيحانلا

 (11) 0,0* ئمل# ةليحن, طيلخلاف-5ةو806 111 850 ناغم-0, 2 ناعم

 قسط“ ةءطما. ناعم ىم ذا لاق مث رَكَذ ىذلا عضوملا اذه ةّيمل دارا

 ةمرلا ىذ نم ىنعي ناعم ةلص هّلحت ريصو...خاتف لاق

 09 4 قردر 1 5و5 لك 1 555 تيسستكا) تل ق0 ن1 رب
 1. 818. ذع 107 [مع آف : 1

 (13) 181 0411139 ىدع نم 4535 (ىرع) ذن 14-766 (ازح) 111191: (رقش) 3
 90 ر "84 زنز 311 حه1بث4 1106 فهسط#., 0, 2, 0* رفاشملال,*, 1: 121 0415
 آد. 11 اكطقصقو 63 (20مأ1ء) رقاشم فستا#. ةءا01. لمرلا نم دقعلا رفشملاو

 تا
 (14) (1(0), ].* ءاموك, رصخ نم--ادررطخ نم--(', 0* نضح نم
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[39 .200] 

 ! رمل تايراقلا حاقْللآ سيقما :تيرتكاف واود ءيفعللا اهي تنشف
 تابراقلاو بارتلا ىفست ىفاوسلاو ةفرحنم ببت ىتلا حاورالا بعنلا [010]

 نينح بكنلا هذبب لوقي] رشعلا درت ىتلا رشاوعلاو ءاملا نبرق ىتاوللا
 [0 1اًنينج تعضو ىتلا ىهو ةحقل عمج حاقللاو حاقللا نينحك

 1[1] انينح

 ١ لولح تايأ' نيفعو . هبابص نجهي تاب نفسا 00007

 ]) ]01اهنوحم ىا تايآ نيفعو تامالع ىا تايأ نيقبا حايرلا هذه لوقي
 ىرخا هذهو ةرم هذه ابيلع فلتخت حايرلا اهرواعتت ىتلا رواعتلا لوطب

 اهراثآ تحماف

 رولا ريغ 5 :االا 0 هيو تكل نرش لالطالا تجاه 0 هل

 ا 1 | راسم مل كما ىذي ” اهناك ىتح سفنلا ىوطا كذ انف '
 هيما تحل نما ىشأ ىلع :اهركصا .سفنلا قوطا [01]

 1 [0]ابمضا

 تاع 2-0 م22 ع

 ا اعدوتس لع البلد اوريذا ا ا

 (6) 2 تشحف ةسصان». ةهل01. نيحير نيب ةفرحنم ءىجت ىتلا حايرلا بكنلا

 (7) ةن* آ, 1(0) نجهو--0*, 0 نجبت--0, كد“, 2 نيفعو--آ., 1(0) نينفاو

 (9) 0, آب, آن5, 0 (1), 0*, قسانت», رطخت 1 رطخي خس“. ةءطما. ذراو ىنثا ىا

 ىنعي رطخت مل بكرلا هب ملعي ناو قوشلا نم سفن ىلع تيوط ىا

 ةمرلا وذ وهو اهركذي نم ىلع ةّيم
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]20. 39[ 
 2 مد مى

 شا درد ,ا هن اعإج ىلع كو ارا مصيرلاو راما داك 1

 دربلاب ايهراتا هبش كان درب طتبلا لمرلا عرجالاو اكرت ىا ارداغ [0]

 | 3ك لو تقلكلا هرثلا اها هيشزإ !تفقلخا

 0[1] تعلتخا 5 زمرع د مع

 2 2 مد 7 026 يت هه -- ا 060 مس و م 4 و7 - >2

 رفاعالا لاجل تاع سا لع ايس نايم دا
 ايلاعأ ايفارغاو لمردلا لايكلاو ةراحلا جيرلا فيبلاو راطما بيضاها [0 1]

 رمحلا رفاعالاو

 ل م مم - ا ا سا اص مس هام كى 2 0 َ و

 ل ىصحلا وف ننس 1 فجرح ماشلا نم ىوهت ةثلاثو ّ

 اًضعبأ ابضعب عبتي نانسا ننس اهل ةديدش فجرح لامش حير ةثلاتو [0)]

 رصاعا عمجلاو] راصعإ ىحاولا خورلا عم عفتري جاجعلاو بارتلا رصاعالاو

 [1) ريصاعاو

 محل 2 61- ا ما 6ع ه امدح

 ا 0 ءاعقدب م تافجا 0 عسل ا دارو 5

 (9) 00, 0* ىمب--1.* رطقلاو جرا (ةطصمب عال ءةدتع] عوودعدو) طحهاععع هب عمحتزرته-

 مزكنع مععع هديت ه2 ةطع ظضكأ طعصصتمأنلعط هآ 3 هع ةطغع ةععمت0 ه8 2: ةطع 8

 15 عزاتعرب هه 12 0 ةهءادم1. رطملاو حيرلا ناك ىدمل موسرلا هذه ىا

 نس ىأ اًلوحو افلخ ارداغو رشان درب لزانملا هذه ىلع ارداغ

 (3) 1, 0, 1) لابجلا-1* لابحلا -1) بياضه كرد. ةءا01. ةمنسالا فارعالا...

 رفعلا ىلا اهناولا رفاعالاو لامرلا لابحلاو

 (4) 1, 1(0), آ* ماشلا نع فسا» هءاددا. لاق...ةثلث نيفيبلا عم لامَّشلا ىنعي

 رابغلاو جاجعلا ريصاعالاو ىرثلا قوف وومع وبا

 (5) ثسطت“. ةءادو1. ناعضوم رقارقو اعمااو
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] 205. 38, 39[ 

 ا تا ع ب ع 3 - ىف ىو 25 ص ّى سا ع _- ا ء.

 رومسم ريغ ليدج نرق سارلا ىف ل

 ةقلخ وه امنا ةرومسم ريغ نرقلا ىنعي رمسا [01)
 1 [0] روحسم

 د دودح ه- دا د ةسعحم سد ان رجبودام ماس سا

 2 ل 22118 ركض نول م

 بابشلاو ودعي ضقنا ىمصنا ناذألا ةيخرتسملا بالكلا فضغلاو كرت رداغف [0 8]

 مجنلا

 هد ص ه < وص و هَ 2 ا

 ردا ليلا ا اوس ىف 0 اذإ اهدقأعم ىف ىسع تهبش ءاذف "9

 ىتلا لبالا ريعلاو تضرعا ىا تحتنا ىسيع هتببش روثلا كاذف لوقي [02]

 [©0 +قانلا سيعلاو] عاتملا لمحت
 3 [0] ةقانل

 ليوطلا مو
 - سام دة َّع - < ع

 ادار كاتسلا يصوحل صاعداب رثاودلا موسرلا قالعخأ كتقاشأ '
 ابل تاقنعملاو عضوم ىضوحو لمرلا بيثك وهو صعد عمج صاعدالا [08]

 هلوق ىف فلالاو ةردانلا رداونلاو هتمدقت اذا هتقنعأ لاقي ةمدقتم قانعا
 مابفتسالل كتقاشا

 < هن رب ةدح

 (20) 1 نرمسا, لقتعمو, رومسم ريغ--(0, 0* لقعنم, روحسم
 (28) (00, 0* افلخ امضناو ىعسي, ضفنا-- ف باحس -بابش ةةصحصستم 010م عل

 ةطتعماتعال ممعالع >6عععمدلأا7

 (29) 0* تببشب-0, 0* اهرقاعم ىف-7 اهرواغم, ريغلاب, تببش

 6 م

 (1) آل (قنع) دهتن 147: (رثد) ؟ 361: 14 زنخ 201: 11 2-99 تاقتعملا-«#.

 لمصع 2177 فسا#. ةهدوا. لاق ىمريجنلا قدسا وبا ىنربخا ئبّلبملا لاق

 كتقاشا ةيئابلا نم ىلا بحا ةيئارلا ةديصقلا هذه ديرذ نب.ركب وبا لاق

 صاعدالا ىنعي تاقنعملا [. 5| لالطالا تجاه معن هباوج مايفتسا

 عم قنعت ىتلا تاقنعملاو ورمع وبا لاق مّدقت قنعا لاقي تامدقتملا
 نم تجرخو اهقنع تعلطا ىتلا ةقنعملا لاقيو ابعم بهذت حيولا
 : اتحاوص

252 



]20. 38[ 

 شقلا ىوريو ريرحلا نم برض زيقلاو ءابقلا قمليلاو ةملظلا اجدلا [© 2]

 ءىش لك نم ديجلا ميركلا قيتعلاو

 ىعادلا لبتبملا [ط]

 حبصلا ىنعي رونلاو تيبلا مدقم قاورلا [8]

 مطلملاو دودخلا لاوط ىا مطالملا مش بالكلا ىنعي عايج ةيواط [01]
 دتاصلا صناقلاو ٌسخلا

1. 

 رك لع ار دنا مف هموقي ام احالس زهي رك

 نيقلاو روثلا ىئرق حالسلاب ىنعو بالكلا ىلا عجر روثلا ىنعي رك [0]

 1آوادحلا انه
 1 [0] نيدحلا

 (21) 1) سمغنم--(0, 0* سمتغم, قيلم وذ(, 1), 0* ربقلا

 (28) (0* الج( ىمللج--0 هل ولتي هلل, مجنلاب, البتبم-]) الببتم, هل وعدي هلل,

 ريكا الجفا هل وليت
 (23) 1) رونلا هلامو قاورلا -5:)1 ةءءودع طعسصتمةنعط 15 هاطوتمادماو# ةطعماسوما عع.

 (234) 1) هيواظب ىعسي--(0, 0* ةيواط هعم ىعست

 (25) 1) ليق اذا, اعيمج, ريقاظالاب -(', (0* لاق اذا, عيمج 0 ريفاصالاب *( 

 ريفاضالاب
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 »كه. 38]
 مدد ةض 2 اا سس جاسم 22ج ضل هال هن .

 ريهامملا 55 ةرح راجح هك ةادكلع ا نعب.

 ركذلا هبشت ةركذم ةقان ىنعي ةديدش ةادنلع طوشلا ىف 1قلطلا وأشلا [01]

 1 [0] الولطلا

 تم 32

 10 2 0 ا 0 ا 5 لقو ىلحر ناك 4

 ىنعي دوسا محا تداقنا تّلذ ىا اهتكيرع تنال هلوقو اهمانس اهتكيرع [0]

 قورلاو هبجوو همئاوق ىف ىذلا داوسلا محا هلوقب داراو ىشحو روث

 نرقلا

 مص وم لود همه مدس و ومدح < لو ص

 ع ءاملطظ 5 ليللا دب 5 نرق 0 0 أب عر 00

 ام 4نرقلاو ةةزراب ىا *ةرهاظ ىحضلا ىف هعتارم لوقي 1 عتارملا ىحاض [0 ]

 ةديدشلا ةملظلا روجيدلاو ةرقبلا نم هب 3نرغقي

 1[1] عبارملا 5 [0] ةزراب ىا ةرهاظ [10] ةرهاظ ىحضلا ىف هعبارم

 3 [] ةدراب 4 [0] برقلاو 1[5)| نرقتي 8 [(0] ريسلا

 هّو ه 2 2 7 20

 فيقحلا رطخلا طقطقلاو هذال ةرهاولا لمرلا ىف تبني.رجش ءالا [02]

 (17) 1), (* ريهامملا -(' ريمابملا, واشب نعبتي

 (18) 1 قرزلا مها حا ىلع

 (09) طل عيبارملا ىحاضب نرق ىذا برق اذ 0* لو برق 000-5“ عيتارملا ى هاص

 عمم درع ]لا عجدعالاا 9.

 (30) 0, 0* فيض تابف-1رودخم, فلخ تابف-(ل, ]) هب
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 [ا0. 38]
 9 ا م مسار ا نا ص اس

 روم ل 1 ه1 باعل نم مماص ف ا 0 اهؤا دبرح صنو اا

 روجسملاو ءولمم روجسم اهرح هش هتراصا اذا سمشلا هتحمص لاقي [0 121

 رودملا تركت كلوق نم رككلا نشب

9-0 

 را لاثمأ لئامثلا اهنم 0 دق عب حادقك قئيإب |

 ةدحاولا فلععلا نم امفوج ىف ىقب ام لئامثلاو رجش عيبنلاو ماسلا ماروقلا [0 آز

 ةنيفسلا روقرقلاو نفسلا ريقارقلاو اهنوطب ترمض لوقي ةليمث

0 0 

 رو ريغ هان ليلا نا ند 0 ى ا تفقو | ذآ 5 7

 7-0-3 هام ةص - سل ويم < هد مدوءودص معاه

 ور هلا فوجلا 0 0 نم زم عجارب اهفن ا ل 0 ف فدا بذدح |

 ريعبلا فنا ىف ةقلحلا ىهو ةرب عمج ىربلاو ىربلا بذج وكشت دارا [0]

 دبزلا عجار ىنعي

 ا رصحخ ترزخ اذا اهنم تحزن 0 0 نم ما ناك اه

 ريراوقلاو بناج ىلا ترظن ترزخ عومدلا اهنم تحزن ام لوط نم لوقي [01]

 جاجزلا

 رييعت 0 دم ا لق اهفضتم 00 0 ىتاو هال 37 5

 ىفايفلاو اهفاصنا ىف راص ىا نهدلا اهفصن دق ىتاوللا ريراوقلا نم لوقي [0 طم]

 تاولفلا

 110 2 ضمور عاص ىف, اهوءابره-(ل, 0< اهو ابرح

 (13) (00, 0* ريغ ىان-]1) ريغ ءام

 (14) 2 فوخلا, رارا ارع0* رارزا ارع0 دارزا اع
 (10) 0, 0* نهد أر رهز
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0 38[ 
 وم ل نا اا - 0 سس ةمهاص م

 00000000 ل نو ىلع انملا لج ذإ حلا كزانم
 سارع م 6

 0000 د ةلق لإ ام 0 ال هال ب لكو 0

 روملاو اهبناوج ىهزت ابصلا حير ضارعا لزانملا هذه تحبصا لوقي [0]
 راغصلا ىصحلا ءابصحلا معانلا بارتلا

 ” ةمصح

 ماا لق كا التحت لعلاك نجا لهتو ٠
 »ا هاما ءسصااواع قة ض د

 ةل مسوس

 000000211 كلا لق نم اهب تاعماحلا ىوهتءامهي نحص ىف '
 نول سبغلاو بائىلا سيغلاو عابضلا تاعماخلاو 1ابيف هاتي ىتلا ةالف ءامبي [(01]

 راوغم دحاولا تاراغلا نورثكي نيذلا 0 داوسلا ىلا برضت ربغأ

 1 [] تابن ايف ىتلا [ ] هاتي

 700١ 2 نرخ اهمالعإ لالا ىف « كمشا اذإ:اهنم اهب بولقلا ورنم ا
 ابيف اهب ىدتبي ام اهمالعاو ةمكالا ىهو ةراق عمج روقلاو بارسلا لآلا [0]

 (4) 1)روبتم 00(6*, 0, 1) افصلا_- افصلا 720> ءافصلا, د ممعذاع [1عم5ع.

 (5) 1 ارباص اديدج., هلق

 (6) 2روملاو ءابصحلا عم--0روملاب بصحلا عم-©0* رومااب ءابصحلا
 هل 1آ1) روح دم--(0ب 0* روجدد

 (9) رخص ىف, سبغلل--0* شيغلل--0 سبغلل, امهب--0, 0* ٍنَحَص ىف
 (10) 10 رونت, افوخ--0, 0* اًروح, وزنت
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 1 كم5. 37, 38]
 هم هام 57

 ىف وه لوقي ماعنلا ركذ قيبلاو طاشنلا باببلاو 1اواح ارظن ىا انفش [02]

 امكتض ليك ردعبلا ع كفلا كاهذ روهكلاو ,لاظلا لكم هطاخنو هلاش

 لودجملا روبضملاو لبعو هتفلخ مظع هتلغ تبهذر رفح اذا لوقت
 2ميظعلا

 1 [ط] دايج

 2 [0] ميظعلا رقصلا لدجملاو (ط] ميظعلا رصعلا لدجملاو- 10: ميظعلا رصقلا

 الك بلا تب

 را تاس هد اي ١0 2 هو هال مرمسو م ٠ هة [0 0

 روشنم مم لق فحصم ىف ياك ةلزنم ءاقرخ ندم تمسرت أ |

3 

 لس 7

 اهلل

 فححصمو كم لاقيو سرد حم باتكلا 1ىحولا [ط]

 1 [1)] ىشولا

 هام ةدح - مو نه َس ص ءوّ

 رس د . جاد كب :ااهبب لاحسساو مده هسا اهب

 رطملا قدولاو ضرالا نم باح فسم - باحسلا ىذعي ماظملا ىجادلا [(0 طز

 ى اهب ثبهذ ىا ابب 5 رديالا نم 5 روحبم

 نا ع ءعو لح ءهرودص تدع | < اص

 روعهم ضرألا بوف لمس اذإ "هب ىلا نك 07
 ىنعي قلبلاو هعفدت هرفحت هتحت نم باحسلاب قّلعتي باحس بابرلا [02]

 الكرات  هيرضح ليخ ناك نرد هف كالا اذه نوفي ىللا لوكا

 رمينم ار وميم
 1 [0] روهام

 (11) هرب, 0, 810-189, 0* انفش انقس
 (12) 1) روفحلا _-طدقصع"

 (سم)
 (1) 0, 0* نتا( ىحولاك- هكر ىشولاك -ع. 1. لوكا 1134, 1200 دع

 لدو#1. ]دعدعا

 (0) روك 56 ا شم

 (ةرازتن ناك تارئا رطظملا رع 5
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]270. 37[ 

2 0 
 تأاادص ت١ ل - 20 - 2 ل

 ١ أصهب  ا درا ال نيالا" ةيشن "نمي 000

 سأرلا رعش ريثك فطوالاو ةرمح هنول ىف كلذو ريعبلا ىنعي ببصا [0]
 [رعشقم] رورقم نينذالاو

 ركل ”انللخو د نبدب رة ادصتلا بحسم 1 همطخي 0

 روكلاو ريعبلا ردص ىلع لحرلا مزح ريدصتلاو هفنأ همطخو مامزلا ريرجلا [© 1]
 لحرلا نم ريعبلا بنج ىلع لباقتت ىتلا تابشخلا عبرالا هتافلظو لحرلا

 [0 هرحف] مامزلا هباص ام الا سلما ريعبلا اذه لوقي

 - م 4 0 - - 3 03 ه مو َََ

 د كس قلو 6 روذدطلا ىلا نيضهني «لنرهف “

 روشح عباس نم نمفري ٍروُدُحْلا نم ٍضيِبلا ملط هم
 نذا لاقي فارطالا ةددحملا [روشحلا] ناذآلا عماسملاو ءاسنلا ضيبلا [© 2]

 اممكلاو ةحبست ام لك عمجت روش> لوقيو ةددحم تناك اذا ةرشح

 ام نرقلاو ةزراب ىا ةرهاظ لوقي عتارملا ىحاض فسعت]1 [4] عمجلا

 *[0 (80) ةملظلا روجيدلاو رقبلا نم هب نرتقي

 1 ام نرقلاو ةدراب ءاملا ةرهاط هعقاوم لوقي عتارملا ىحاص فصي

 3 86ع ممدأ طلح عجدعااا 9 [1] (520) هب نرقت

 رؤوف

 0 عشب سيلا اًريعي حدوي لاقو

 [كعورت 105 "مصحتناع ةطقغ ةطنق ردا رعشقمب سيل 1 5مم17: رعشقم (هرح هوددز عع

 معز هن ءاطع هدا ه2 05 كومو.

 ) 0, 2 ريرحلا 13386 111 ةرضخ
 ) 0 بحصم

 ) 05, 0, 2, 66ز:. 131 رودصلا ىلا -810.139-125 ريدبلا ىلا
 ] ( ككش 706 139, 5:0-25: 199 ككسد) كلش ل 0* كسكسي نم

 ) "ارتد عامدد, طنوس (قل)ر مءلعرتم غ6 ن. 19 هك ععجكتتت, هع طقم طععس ةتهصعم مدع

 ام ةطتق ماهعع ةطتسماتعاط ءيععا عووصععف هك عاطف عوض م عت ات ةتع
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 [>ه5. 35, 36]
 - هدام هد - 04 لاس جد - ل رب و عوص هيت مءوص

 رمغ الو مابع .نم تسيل رداصم "اهب تحت درو ا
 2 ع - - ٠ 2 ٍِء

 ليقثلا لاجرلا نم مابعلاو تاسبتلملا رومالا داروالاو تسبتلا تكتلا [02)]
 رومالا 1هبرجي مل ىذلا لهاجلا رمغلاو رومالا ىف ىضمي ال ىذلا مخولا

 1 [0] برجي [2] بحي

 ردع ءاسنلا تايدا 0-59 اورصقاف قارعلا قاسف كتلككتو 0

 2 0 3 ةهرع ل بام رع ” ةه 6 <

 سيخم ىف رخاد . الإ قبي ملف “

 لاو رميلتعَي , ىا ننأنلا ةسيعي هتالا نجلا :سيسملاو رعاش تا ا
 [0 هللذت ىا هسيخت كنا] [0 ةللذم ىا ةةسيدم

 0[1] نيبحملا , ة[1 نجس ]سس | :[ نة

 رسلاب تابصلا كايبرلا" لح بيع - ل ا
 ناك الالب نال ةرصبلا ىنعي رصملاو نبجاوزا باغ ىتاوللا تابيغملا [07]

0 

 ليوطلا ره

 3 ه يي ه »2-26 تا 2 هه 2م واح 65 -

 ربما رسعح ايضع مكتلتق 0 0 و ناف أ

 (3(2) ثعذم (ككل) 11 232 [5ةءءمص0 طغت“ رداصملا كيلع زجعت ملو لردعب (ةهد

 عجلت /0))إ -1» مايع-() مابغ- اد مايع

 (74) 72 قارعلا ناسرف, تقلغو هسا. تقلغو-1.:, 0 تقلغاو- ةسط#. ةءانوأ.

 اوفك اورصقا نوفرصتو نبتويب ىف ءاسنلا تعنم لوقي

 (55) 05 007 نيكه م كر طا ل 0 00) نيستحتْم ك5 مسا. ريغ نم

 6 (1), (نمدعأ., كلتا“. ٌرِجَحْتَمو - 1281 "1ع وز ج7 3 ريغ ىف

 (26) (0, (0*, آب*, آن راغي ال الالب رداغت -ذ صح ادا. كعطقأ. تبجاوزا ىتاوللا تابيغملا

 مهءاسن ءابفسلا بلط سانلا ازغ اذا ناك لوقي ةرصبلاب ىتاوللا ىدري بيغ
 كلذ 0

) 1 

 مخ هنمعاع ؟ءوعر هدلو غم ادع مجسم ص لل هضم (*.
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]20. 35[ 
 م مّ 22-2 رب 86ه دوم مادو هض

 ( 001 ورث لح نانلا لع  هسار فرش دوظملا رثيملا ذأ *
 2 هز د ١ صا دعا و ضع

 ه2 مار مذ - ةمص

 000 اف شاشط ىزابلا نع تت

 ريطلا ىوأم ركولاو عئاجلا ىواطلاو رصبا ىا سنآ رطملا نم شر شاشطلا [010]
 [5 هيلع ريطلا ركو ام ركولا]

 هع ةهدعد ” وم هده 3 لال ل ع اص هيف ع

 0000 0 ذلأ رخص انبلا عيفد 3 اللا
 هر مى هع 2 2 2 267 د ع هدح هد

 رخصلا علقتم اعألاو ىارلا ووذ 22 هبش 0 مويل اا

 اًبح دحاولا لوقعلا ءاجحالا []

 هوا ص نعو 3 تمت 7 2 نا مص دس نه سمح -هّع هح

 رغئلا نع 5 ىركلا هاهم توتداف ل 00 لبيت ب[

 .ىوريو هنع فشك ىا رغثلا نع ىلِجو ةسايس لعج ىا رمالا سوس [0 1]
 عضوملا رغثلاو 2() هب ملسي ناكو] هيلع لزن ىا رغثلا ىلع 1لحو

 [ط توكل

 1 [0] للحو [0] الحو 2 [0] هل اولدس

 (68) همدان, ةكسصاط». روظحولا -(0* الخد ىلا 1 لج ح01, + كي

 قسانعر 0هنقأ., 0, آن آن*, 0*رقصلا رظن-2رصن, ىلح

 (69) ©, آب آب نع تلجت-17 ىلع بلحت - 1. ىش-(0, 2, 0* ركو ىلع

 ]., آل* ركذ ىلع(, 1, كسا“, آب ساق - ةحتأد., 0 ةّليَلو - خس

 (هددقأ. هعمل عياج ىا واط رصبا ىا سناف شط عمج نساسط

 )20( 0, 0*, سطات. 15 ل آب دنا -1) نرررز أذ خص“. ةعطقأ. ىسوم ابا منعي

 عقصملا .... اهرايخ قخا ىا راتخاف ربنملا لفسا نيذلا سانلا ىلع مّلس
 ةعسو هءادا لاعفذو هلاعفو هقاذ> ةعيسدلا بيطخ وه ىا هتوصب حيودسصلا

 ةهردص

 (01) 0, 0 عطقنم ل 5*0 1 ةسمطتخب 0 )1( عطقتم - كادان 1 2 ةسحتغاطقال 7

 ل4 (اجح) >ةنأ 179 عملقنم, هلوطز 4 ع 3 رجفلا خس. ةءطما.

 عالقنملا رخصلاك دارا رخصلا عاقنم

 (123) آم 1(0) ىملجو ]:* لجو--(ل, 0* الجو نم ىَلِجو -قةساد»“ معامل.

 رغثلا ىلع لحو ىوريو



] 20. 30| 

 و _مةسحم 7 رسله 72-5 ه- ه0 ه م نص

 ب يبا كفي فورافلاو ناتو ل لا لالخ 1

 رقفلا نم نإ ماو اغولا د ا رك لكل 0 ا 1

 لاكآ هحيجو لك) لاقي لاكآ 15 لفلا» ىررا لك 01

 تنااسمصإ ال (هاضصاخ اى ملا سارص سد نه م 22 2

 را ا م ياسا ندا ل كلا 1

 دعا ىنقنا ام رسكلاو قبسلا وهو واكلا نم ذوحام وهو اوقرتفا اد ات 4 ا

 ءابخلا بناوج نم ضرالا

 سسااداص ا م هدم - 6 - وه -

 ندع ىلا نحقل لق 0 درو 0 00 ,دلا راصا شف

 ' حرذا نذل اًلْثم هبرضف ليوطلا وه بنطلاو ريصقلا لبحلا راصالا [0 12]

 حاصلا رقعلاب ىنعيو عضوم

 كلا 07 ا فنا عطقيو هيفن ةزغ الاسطل

 (63) ىتصط» ةءطما. نم ةلزنم اذ ىسوم وبا ناك ةقداصملا ىهو ةلاخملا ىنعي

 هتقداص ىا الالخو ةللاخم هتللاخ لاقي هيلع هللا ىلص ّىبنلا
 (64) 0 اوذ-(ل, 1, (0* نورئاجلا-(1(0), آ., آ* نورباجلا - ثدسا. ةءاد0آ. اغولا

 .بحاو ةمييكجم ريغو ةيجحم اعولاو
 (65) 5ةوؤغذ 174 اوءاست آه (رقع) 1 968 اوءاَشَتَر هذع (ىأش) 14-145 (واشلا)

 ع 192 نيدلاو سانلا ىفالتت - 211141 23 (وأش) -(0ه285., خس عاقنم--

 آ1 0ةهدتط. (ءاش) 11498 [ةهه اآرخ] -(0, 0* سانلا دك 1» تلنو اًؤواشت ل» 001),

 #1 اءاشت خسط»“. هءادم1. قرفت رمالا ءاشت لاقي اوقةرغت اوءاشت كرادت ىفالت

 ضرالا ىلع عقي ىتلا ةّقشلا رسكلا

 (66) الةوقك 1 11-124. 850. 1 12354 (رقع) 71 268 : (ىاشر > 145: اة دع

 192 1ةاداب 67"-1اهلب ((نهنرنم) 11-209 0ةهحدط. (رقعز 1 365-آدصدع 2109

 قسطا. ةءاو1. الغم هبرضف تيبلا كتو ىف ىدذذلا ريغصلا لبحلا راصالا

 نحقل نك دقو نوكس ىا رقع ىلا نحقل دق ابورح ذرو هلوق نيدلل
 تنكسف ةجياه برحدلا تناك ىأ

 (67) 0, 2, 0* زعت -1:*, آر زعي--]01 ؛خءاعهرت 234 ربكلا نم, موقلا فاعض- 5

 111 زعي, موقلا كد ] ربكلا نم : هءاد01. سانلا فاعض زعت هدفت هده لوقي

 ءازعا مبلعجت ىا

21 208 5 21111 



0 35[ 
 2 1 مدار أ نإ دود هص 1 ار ل لا م ََش م ده ء ود - 0 ما

 ردنا حضن ىا حست رسكت ىا مضيت موضهو عنملا ةرذاحملاو عنم رذاح [01)]

 عساو قا

 ملل ع ىن < رب موو 0 ا

 ردبلا ريقلاك ٍنيعْلا سبأ مشأ مهدف ضيبأ كلملل قاتخمو هم
 جبلاو نيعلا عساو جبا رنكصلا نسحلا مغدفلاو ريدج قيقح ىا قلتخم [07]

 ءنش لك نم عاستالا

 هّو ح َّ < ةدص 2 3

 مد 2 رشهز رك نم نوللا 0 ب 1 ةيربلا فارشا ا

 ه اس اص 4 هد جم 6 وَ -- 2 6 2 ناس

 00 |7 2 نم ضايقلا ةؤرب وبا 0 را

 ال00 لاا رااح لك لع ”اييط ناك با نم لالبل م

 رفا ىلع ثمل ئداعلا بمحل عم 5 000 ال مدق ركل
 هدعي ام بسحلاو لضفلاو ريخلا نم تمدقت قباوس .ىا مرق مكل [(01]

 ميردقلا ىداعلاو هرخافم نم ناسنالا

 ل

 دست

 507 1(0), 8, 1 ]ن* اموضه 0, 2, 0*, 001 ردختلا حست 2ك 1 ثيعلا حست,

 رداح ناو(, (ن* ةجل نمر رداح, رحبلا -1, 1, آب”, 0 (1) رحب - ا رؤاه--

 0 (1), قسط دراه - ىةسصاط» ةءطقلب عذمت نا ةدراحملا لصاو اوعنم اودراح

 رشلا“ ةقفنرو ةطحلرو هلام رثكلا ىذلا موصلا تدجو تيفلأ اهرد ةقانلل

 ليسي ىا ىرجي قلخ نم ىوريو رحبلاك ىا

 (55) ]ذ (قىلخ) 1 350 14 71339: آخ (جب) زنا 2 32 18ه 11:6 كمقم (جب) 1

 111-23 هانا. (جب) )1142: (قلخ) 11 1-80, فلتخم -(0 فلتحم-

 قلتحم --آمردع 83

 (59) لككحذك (رغص) 11:13 رقب نمر ىفاص ضيبال

 (60) ]آل آ* ىغب ام(, 1), 0* انب ام

 (01) ©, 0* ابا نم خس“. ةويحلا ىف

 (69) 0 0, 0* ركنت ال-ىرداع أ. آر (ادع) اع 135101-4,,369 131 مدق هل , رحبيلا ىلع

 فساد“. ةءنما. تلع ىا تي !ةطدبست 'ا'ةقدتم >1 55 رجبلا ىلع
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 < هدح سو نإ 1

 رشا فيس
 كايا ىحدمو ىدصن نم ديرت ام كردت نا 01 "هل لوقي (01]

 مده ل - رب 2

 را رعشو لوقا ه
 رو ملد م ةمدصار

 م
 ه رب همه يد مه اص سل واو د

 محلا فضا معا نو كر
 ىلاعالا ىرذلاو لابجلا 1ةبضبلاو ةماميلا دالب سئارعلاو لبج مسا رعشلا [01]

 1بضبلا ةفص نم رمحلاو ةمايدلا ةقيرط ةفضانو

 1 [20] بيصلا

 لكشع ركذاو ما ركذ اذإ ا"

 ةاضفو ييإكلا ند كس

 ةيسالل
 ةودع شش مارقالا باج 7

 م 00 اي أ

 رع اا 0

 مسا دل 0

 رم
 هص م هاو سجد - سا دص 2

 5 1 رم

 رع د

 هام ص مد مع ةهص 0

 (50) 0, 12, (0* ناقرفلا -]», 0 (1), آب* نارقلا,ركاش كل(, (0* اذ كل 0055.

 اسميَت 00ه. ةعادوأ. 1 نم ىيرت ام كردت أ نم 0 و قا

 (51) ظوزحتأ 512 الهون 111 14-298 (رعش) 111 00-305, (0* ببص نم -ا.*

 رعش نمو لوقي -- 11 هدد لةدحأ 205 ْتْلُقَو ا

601) 

 مقلعلاو مسلا نافيذلا
 لظنحلا وهو ةرارملا

 (59) 1, كددط»., مسنة أ 5 ةَحدمب--0 1) هحدمب

 (538) ثساط». ماركلا نيزك(, 0* لك ميركلا نيز هلضف نمفاب, 1), آد”,

 نيز هلصو اخا--(0هده6. كالبلا نم كعنمي ىا كريدي هلوقو كالبلا فلتلا

 (54) ©( هرصتخك5 نس. طخ, ةذر 26[ خسان». ةءادم1. ىصق اذا ققويو بيصي قفوي نا نئا

 (55) 1 رضحلا-اآن* آر رضخلا-1* ىعسي خس“. ةعطم].

 , آ:* ام ىلع, قبعنمك [1(0) قعبنمك], تان (56) ©0* هدحتتطكلم (1(0)

 ]1) هتبصن, قعبنمل, نم ىلع _-ختسار., 1. تك هبيصت نم ىلع

 تبانلا ايدلا_-هءاد01. هلصا ايحلا تبنلا انهاه ثيغلا جرخو فشلا نحنا

 نسحلا رضخ الا رضنلا تينلا !نب نيح ترانلا تصحلا انعاش دارإو راطخلا
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0. 

 ه ّضا ص ب ةسدح الا

 اعلا ١ ةنارجا تقلق د دقو هلئفي ا لاا نحبصاف

 ارّكضلاو نبطاسوا نهزاوجا تلاج تقلقو اهلوح امو ةمظاك ىنعي مظاوكلا [0 1)

 نبلزبل لابحلا نم لبالا طاسوا تلاج لاقي دولج نم هرفضت لاب>

 :[0|رفظلا 9 [0]رفظت د
 ما

 اا 1 ف اير تاباص . اهنويع ناك ضوخ ىلع انثجف

 آ 000001 داب ىربأ ءانم ”.اننبب زواتملا قا ىدهأ تنك دقو م»

 نم ىقب ام تابابص ءاصوخ ةدحاولا لبالا ىنعي نويعلا تارئاغ صوخ [01)]

 نم ىقاوأ اهناكف تارئاغ اهنويع' نأ كلذب ىنعيو ءانالا لفسأ ىف تيزلا

 [1) ةراغص ىهو رفغص نمإ ةينآ ىئقاوالاو تيزلا ةيقب ابلذسا ىف رفص

 ه ه7 3١ 0 1 4 ب و دس و عوض

 رتف نمو مم نو ودجح بع ونب انك رجول ىحوبصم 0005-

 قف هوجولا ىحوبضم ءايعالا لالكالاو ريسلا نم انليا تيعأ ىق نيلكم [0 2]

 ىمح بغ ونب كلت انلاح ىف انناكف مئامسلاو رتارحلا نم انهوجو تريغت

 امويد عَ اموي نخأت ىتلا حلا ةبغلاو

 محم هم ع ةداص رام 2 2000 0 < + ةمض 0

 2 2 ملا رع, 70 سس دك رولر م -

 ادا نصا اندنع ل ءأقب 1 كوع 000 0

 (45) (0همدئ., هسا, (, 0*, مظاوكلا نلزعي -1) نكرعي-]1., آ.*, 1(0) ناعجي,

 تقعلقا-[ةسلةصأ 325 رفصلا نم مظاوكلا نلردعي - خا. 5ءادو1. نلزعي

 لبالا ىنعي مظاوكلا نكرتي ىا
 (46) 0 (1), آ].* تابابض 2

 (49) فمن, 0, 1), 5*0, ]* ىدوبضم--] 0601 |جويصملا (0هدعأت., ةساطتخ 00

 ل 60,12, (* ربق نمو لإ ل ا أر رذ نمو-- 1 ععطم]. اذا لكُم لجر لاقي

 د 9 © ف 9
 حصمو برجمو ضرمم كلذكو هلبا تشطع اذا ٌشطعُمَو هلبإ كلَ

 هجولا رمض موبسلاو...وقمو
 (49) 60 (1), آن5 آب ةزافملا-0, 2: 0* زوافملا فس ط:., 005355. ةزاقملاو

 49 0 كردانز ركذلا نسه11ك0 (1)) 1ك, لب كرك شيجس د لان انعح1(04)
 ركذزلا نسحا) - 0, 2, 0*, ةتصطال., ىلايللا ءاقب, ترخؤ - 0.

 ةعاطمأ. ىاايللا تيقب ام ديري دنقلا هانعم ىلايللا سيجس ىوريو
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]20. 35[ 

 رجح نع نهأرس تروزاو سانلا هك 2 35 ادع نارق 0 فروا "7

 8 - - 5-5 ا ١ م . 0 0 1

 عضوم نارقو نارق نع نروازت ةماميلا نفرعت املف دارا نليامت نرؤازت [0]

 ةماميلا قوس رجحو

- 
 ها َّناص ساساو 2 616 2 عه - دو ل ةص اها حاضا 5

 ناموحلاو قرشملا لبق ْنبسوؤر نلعج لوقي بكاوك رسنلاو ىدجلا [0]
 -  نيماوح لاقيو ظالغ نكامأ

 رمصلا نم اينللا دعب يلا نقل اع رنلا» د
 ىتلاو ايتللاو ىود ابل عمسي ةالفلا ةيودلاو ٌنبسور ىف نهراصبا نممص [0]

 هوركملاو دهجلا

 26 م د 6 د © ع - تل ا|ادعأ 286

 0 نمو ا ه كنيبو انلهأ نيب امب وردع أبأ نغرف مع

 راشاو :نبموحش نم 1نغرف ىوريو حودمملا وردع ابا ندرو ئدعي نعرد ||

 رسكب قرطلاو ؛نبموحش نم نغرفف ةكيلا ربش نم نرسو ورمع [ىبا] ىلا

 [0 كيلا ربش نم نرسو] ؛نبموحش نم نغرف دارا محشلا ءاطلا

 1[1] نعو ])1[15  نيىموحس ١ 1[3)] كيلا دبس نم اعيرسو
 4 0 طءوتسم طمعا. [0] نيصوخش

 (41) الةوذط 175 0 هاوس ]1* تروزول هرصت 13-5 ةسعفست 5

 (42) 00, ]1), 0* نحبصاف , هبجو - 3535 (هجو) 11 324 (0هدوغ., ةكصدطا:., آم آم“ 0 (1)

 نيسماف 18 ةردنلة21 225 رجفلا علطم

 (43) 1) نممضف--(ل, ]) رمضلا_-]., 1:* ردصلا, انيقل 11د 0351 225--(0 (1) ردعلا,

 اتيقل (ةذو) ساب. ةءادوا. لوقت برعلا ....لبالا ىا ّنبسوؤر نبكر ىا
 تيجلا ىا ىلاو اننللا هنم تيقل
 (44) ]آر ل, كدسطا. ريش نم ةسطت»., ان, آن* نغرق (*, (ن, 1)] نعرف اب*, ل, قسطا“.

 نيب امب--1. نيب اهب--!) انلها نينامث, ربس نم, نيفارطا نم كتيبو-(0
 0*0 1 1 ربش نمو 20 00), © 1 نفر ط لكك نا كل

 روش نمو--هكدنا. كيلا نرس ىا ... . نيقارطا نم ورمع ايا اي نغرق نئا

 رو
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| 20. 5 
 هد هه د6 1 هع بح لرد رونا سى شا باد

 ادد ر مهق تا ىرذبلا ءاضنأ ق قوف مهل رت ةالفلا زاوجا نعطقي
 نيرفاشلا ضصودشا ل لوقي ةوضن ةدحاولا ليزابملا ءاضنالاو طاسوا زاوجا 0

 ليزابملا لبالا هذه قوف

 - ا و َسََء هدم -

 00001 اناودأ نو نبع ةريصب .انل ت 0
 دحا ابب ام ىا ارفش رادلاب ام لاقي انريغ نم دحا ىلا ىا ةرفش ىلا [(02]

 1 [0] رفس

 رفع 1 رع ةماحبلا نؤفرعت املف ةرمغو تكل 0 نم نصضقت '

 اف لدباف نيداض لقئثتساف 0 دازإ صاضتقإلا نم نيضقت [0 2]

 ميلوقك اذهو 8 ةرسك حدابملا ىضقت 8 ٍجاجعلا لاق تردحنا دارا ءاي

 دعب نم ىا رفع نع نالبج ةرمغو 0 ىلاعأ فارعآو 2تينّظت

 1 (ةزع), طدغ هءع ةكط]. عا 5 2 [(0] تبنطت

 (338) 1 ةالفلا_-]آ.*, (0*, ةينفب ةالفلاحآم, 0 يق اليغلا- خص. ةعءطمأ. مج رفسلا

 برشو براش لثم رفاس

 (39) اله (رغش) 71 87 امبر اتبكلهح ذنن 1-308كطنت. اذن 398 انل رمتاس* انل زحتر

 انل تحمل -1؟]1وا: 19/4( (1) انب رمت, انب تدمل--(0*, 0, 1 رفس اكان

 انل ثحمل, انل رحت, مايال-- ظدسدل1ةصت 1210-225. ((دن»0ه) 11 145, ةءادمأ.

 اناوس ناسنا ىلا انتم نيع تال ام ىا...هثساطد“. هءادو1. ام انب ديري

 ا ىيري ىا اناوس نم ادعحا.انيأر ام ىا رغشا ىلا نع ةرصب انب تحمل

 ىرفس ىلا ىوريو صحا اهب ام ىا رفش ابب ام لاقي اضعب ىري انضعب

 اناوس نم ىارفش ىلا امل تنصتمل اه ديري نيرفاسملا ددرد

 (40) الذوؤغ ذأ 815 نيل فارعا-1ر انيضقت, ةزمغ_-11ه.204015 225 نبل فارعاأ

 مط, 0هدو56. اًمْفرَعَت -فسان» ةدادا. ناكو لبالا ىنعي نضضقت ىا

 نيداض اولقثتسا امل تينظد بهذم ىلا بهذف نضّضقت لوقي نا ىغبني

 ىا رفع نع هاتا لاقي ليوط نامز سعب ىارفع نم...دحاو عضوم ىف

 مرد رعب

 "اع معمم ذص غطع عامدو ةطقنل0 "عدا 8 رَسك ىزابلا اَذإ ىزاجلا ضعت تو
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 [ل0. 35|

 نه اس مدح رب ع ه سا ادص مر 2َد ده 0

 سارا اح داما لا كلتف
 ا تأ ىه برو نص < هَ د و م نص هلا 22

 زجتسلا ةيريرخلا نماقتا دحلا سي فلكل نال سس

 ةبوسنم لبا ةّيريرغلاو رفسلا لوط نم لوزبملا وهو ضقن عمج ضاقنالا [02]
 ةريخلا» ىلإ ترضت ةركشلا ريرع ب نإ

 1 نر ركسلا

 رجفلا مصضأو د مى ا 6 كد مايألا هبئدم ل

 هم سد

 رجفلا َّمضو ىوريو ضايبلا حضاولاو ريسلا ىف بأدت ىا ماّيالا 1ةَبَتَدم [0]

 « 1 [0] ةيبدم

 را سان لل اا نبتجنو 0 اليلق 0 نبوأي سي

 ةملظملا ىلايللا سدانحلاو ليللا نيكردي ىتح هلك رابتلا نرسي نبوأي [© 2]
 رارغلاو ليللا داوس نم ىنث ام ءانثالاو نعطقي نيبتجيو رمقلا ىلايل رمقلاو

 هّلك رابنلا ريس بيوأتلاو ليلقلا مونلا

 (33) محتمل 1ص (( _خردط»“. ةءادوإا. مفلاو ىنسجلا حير وهو كييطلا حيرلا رشنلا

 (34) كسا. ىنداتعي ىتلاس(ب 9 قردلا ىنداتعي -- كسا“. اهلابخ 20 0

 | قست. ةعاطمإ. ىف لبخ هبيصي نا رحسللا ءاد ةرم دعب ةرم ىنيتاي ىنداتعي

 هراّوف

 (35) (0, 1) رحسلا

 (36) ]آد تببرم--( ةيبدم 0 ( 1) ةبيرم -1.*, (0* ةيبيدم آر, (0 (1), آ1:* انبر جا

 ىرتن _(0هدقأ., ةطسدات“. اهبر جوا 7 6 حضاو-ط» هرص1 [ة كح خصت ات. ةءامأ.

 رجفلا ضايب ىرت ىّتح ابيلايل اهب تلصاوو اهمايا تبأد ىا

 (32) ]ب نيحيو-1*, 1(0) نيتجيوحلل, كسا“ 0 0 َنِبْوؤي آم, ©

 نيوتن - خطا“: معطم]. ىا همون ىا هرارغ اليلق ليللا ىنع نلزني ىا ا

 سداتحلا ءانثا اليلق ىا ارارغ "لا مان [م لاقي هنمو 2 واعلا رارغ للف

 ضعب ىلع هضعب ليللا قارط
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 هَ محم دو ه و اه صع ل رااال هارب دل

 رحنلاو تا دنم ام مصسمتو هفوستو اا هرعشتو 5

 اهنم ىنشت امو اهبناوج ابفاطعاو بايثلا نم دسجلا ىلو ام راعشلا [010]
 رادضلال ماظع بضزرتلاو همسك ا ةفوستو فظعتو

 ه ”تمواص ريع < - - د هه 008 هوم هم ه ّض صد

 رصعلا ماع 5 باحيس نم تدب ةقلط مؤإل ىف سهحشا هشلاك دنس 1 1

 نوكي ام نسحلا ذرب الو ابيف رح ؟) ةنكاس ةبيط ةقلط هجولا ةزوص ةتسلا [(02]

 رصعلا ىنع كلذو برغملا ىلا ةلئام ةحناج باحسلا تحت نم تدب اذا

 [1) هنم بيرق واإ

 عا ارا تيحرص 2ع امدو < ناصرصا ل 0 001 5 ملكا

 ما كلاب دلل انس اييلع  كلهت دج رح نم ةضور امق م
 نم ببت حدر ابصلاو ترطم تلّلبت ءىش لك نم قيتعلا ميركلا رحلا [01]

 ليالاب رطمت ىرست سمشلا عاطم

 - ةدااضوهدك سنو 7-7 صا هد م

 رك ىلع اك لأ اهون :ةودحو 'تابنلا ضغ 0 اهب
 اهيلع فلتخت اهرواعت بيط هحير تبن ةونحلاو 1قوقدنحلا قرذلا [01]

 دق لاقيو ىناثلا ىلوالا ىطغ كلذب ديري رطم ىملع رطم رفك هلوقو

 ىطغي هنال رفاك ليلل لاقيو بوث ىلع ابوث سبل اذا لجرلا رقكت
 [0 قوقدنحلا هبشي] قرذلا ىعمصالا نع رصن وبا لاق هتملظب ءىش لك
 [1) قوقدنحلا هبش معان تبن]

 1 [0] توفديجلا

 (39) آد هريعشتو -ا(ل, آد*, 1(0), 1) هرعشتو -1) هقوست, بئكاوفلاب -(0, آ.*, آم, 1(0)

 بئارتلاب --قةحرداد»“. هءطمآ. اهبفاطعا ىف كسملا لعجت ىا

 (30) طهصع 1583-].* رصقلا_-8'1 (ىلط) 71 427 : آخ 11 99-5 11. 1126

 ]ع+ 39

 ا01) 0 0* هليلخ لارج

 (39) 0, 0* قرود-ال فرو- آ, نصغ قرذ -],*, 1(0) ضغ فرذ- 2ك. ظا ةككرسون

 1. مج هقفن م. 14-خطأخ كك دع محعصس مدعم د ةادنع ؟كمددكر هم ةطع همصعاتص-]ةك؟

 051 181 كعسم“ (-قةساطت» ةءطقا. رفك ىلع ارغك ةرم دعب ةرم اهيتات اهرواعت...

 هتيطغ ىا هترفك هنمو رطم ىلع رطم ىا

2066 



0 35[ 
 ه < وص 0 يلا ب وي” 16 ا - 4 - هع و -أ

 5 ار 00 م م ثنسبب داذعا هيقس 5

 8 - سا م م 5 ها - 0 » م2 2 دا ا ل ل سس د 2

00 
5 5 6 : . 5 5 

 فرشا ام ةفئاسلاو رطملا لوا ئمسولاو لبقلا انبه ةاطاعملاو هيطاعت [02]

 لمرلا نم لاطتساو

 هه م دو هد هدح ب --أ ريس َّ ل تا د

 ثلا ينم لسنألا سسشا لع ثوار علا ا 3 . 0 -
 ىئعمصالا لاقو نانسالا فارطا ددحملا رغثلا بنشالاو قرفتي ىا ضفري [02]

 لاق قسّتملاو ءابنش ىثنالاو بنشا ركذلا اهتلودعو نانسالا درب بنشلا
 ىلاعت هللا

 ىشعالا لاق ىوتساو مت ىا © 1َقَسَتأ اَذِإ ٍرَمَقْلاَو

 5[2 © قاستا ... نسح نع لاطلا] 18 هالج ناوحقالاك تيتشو 9

 1 00ه. ]ج17 35 5 هعمع 20166 : [(0| ءاسنلاو ةيوذع هيف لطملا

 هم ا 7*2 ه وار هص ريعا د ه٠ مص

 ع الو بهص ريغ نورقلا ماخس ا ا يقل 0 م

 1ماخس ناهدلاب معنت دق [ماخس] اهرعش هب ىنعي رمعانتم ءاضيب ناجه [02]

 ضو تقاوذلا نورقلاو انيل ناك اذا [ماكسإ اهرحش لاقل نثلا قل

 رعشلا ةلق هلك ءرمزلاو رعملاو رعزلاو ةرمحلا ىلا ابناولا

 1 [0] ماحس 2 [0] نمزلا

 (95) 0*0 دادعا ةيقبر ريجلا ك1 ه1 تيبيك ه5: رثكلا نم اردكف

 (20) |[>رفق ةقراشب

 (37) 0 (1) ضوري اذ (اتشر عاج 149: كعك 1 314:1خ0ع معرتسع كنعل ظعمصص آظظ1

 ىكاطق 15 عاكف وح. كما 060. م. 219 هك

 ُقاَمَتآَو ٌةَبوُدَع هيف ُلَّطلا الج ِناَوْحْمَاْلاَح تيتو
 (08) مهدذمه (معن) 11 301 تفتت( تغتر ماحس -1(0) معانتم نم -(1(0), آل”,

 آ], ماخس 1 ف ماحس خد ا1. تفت
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]250. 35[ 
 هه < ةمهرص سل نداص م

 ل1 فرت و نرملا هام عطق هناضا د حلا عوضوم عطقي ”
 مث اهمالك ضفخت لوقي توصلا ةعفترمب تسيل عوضوم اهثيدح لوقي [072]

 ع
 جزم اذا ءاملا عطقني امك اهثيدح عوضوم ماستبالاو اهثيدح لالخ مسبت

 عطقملا باحسلا نزملاو فزنلاو رمخلاب

 هر ةمح ل هدم اس ماه ع ةرص 7 ه م

 رفغلا 50 وردا . اثار قهاش كفاوع“ ىف تلك ولو 0

 0220 0 تراطو 'تزرتملا اذا ١ لبجلا !ىف' ثلقتعا' يق لوغو: لقاوعلا [0]
 ثاناللا ىورالاو عرضلا ةبصع ءامغرلاو ثوغر ةدحاولا تاعضرملا ثاغرلا

 ىورألا تمّلك ول لوقي لوعولا دالوأ رفغلاو ةّيورا ةدحاولا لوعولا نم

 اهمالك نسحب نهدالوا نع نيتلغش

 0100 دكا نيب ةلمر لع. اهقاطت 0 را

 ىلع دشي رازالا قاطنلاو دوذلا كلذكو قلخلا ةنسح ىا ةجنربخ [07]
 ' لاخلخلا عضوم ديقملاو اهتزيجع كلذب دارا رصخلاو ىيقملا نيب طسولا

 5 - ل انتا "تح ا 922غ <

 000 اح لع يدرب قوسم هناك دع م اول

 هيف ريدتي ناكم رئاحلاو رئاح ىلع ئدرب ابماظع وهو اهببصق لوقي [01]

 معف قوس هل راص ىذلا قوسملاو ءاملا ريثك ىا رمغ هنم جرخي الف ءاملا
 ظالغ لادخ علتمم

 (91) آه (عطق) 158: اة 7 475-لفعؤق (عضو) 11 336 رمخلا فطن ىفحالا

 0ةلك 1 76-'4 (فزن) 71 253 آل >1 239 نوضومد]. 810. ذ» 1535-4

 (فطن) >1 249: 34 71 1-9258. 06و. 261 60. 83,

 (32) 1) نم روبش_-(00256., خدد1:., ا: رفغلا نع( 1)رفعلا--('(1)رفقلا

 اك 1١ ةديفملا رصحلا ك0, 7*0 0 (1) رضصففا كل رمَشْلا 1 رضعلا - ةدقم
 (ىطن) 13 8. .

 (34) 1.4 (قوس) 1 35 اخ ١1 0-3558 لاذج - 2رباج1.* لالخ معف

 قارات“. ةءاد01. ريحتي ءاملاف هعنمي بناج مل ءام اهبيف ضرالا نم هذهو رئاح

 ابيف ىضمي ةبج هل تسيل هنال هترثك نم هيف
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 2ر' ةص مخ ص اس 1 يالا

 دجال تاما *اهيسءالأ سلك يم اكد وام تلا
- 
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 نطل لمس *نلي ”تامصلا موه اانل»1 العامل راوتر ل هده -_- 5 ١» َتَْو اك دعو - - 3 9 ل ص كَ
 60ج

0 

 مه بأ ادص 30 ع 22---6-- 2091 ع 0 ا

 عمج [ىهو] صاعداب هلوقو رطملا لبسلاو رطملا ءام هيف رثك نامصلا هوم [02]

 دحاولا ضايحلا زيمارجلاو عضوم ىضوحو لمرلا نم ىقنلا وهو صعد

 زومرج

 هد ص ده مدواص -

 هيف ال اي

 رزن قطنم ىف ة :املظلا نم قاور اهنجح ةمامغلا افا ره

 فرط قاورو اهرتس اهنج قربلا ءوضب اهرغث هبشو قربلا 1عمل .ضاميإلا [0]

 0 لآ هس هع

 ليلقلا رزنلاو ةملظلا نم
 1[1] عملب

 (16) : آم 1(0), ]ن* ةيم بح -(0, 1 ةيمركذات*. 0 (1), آب رهدلا ىلع ءاقب الا <

 آد رجبلا ىلع لود. 5ءادو1. هسفن بلق ىنعي هبلق

 (17) آخ (هوم) ععتت 441: 14 1ع 415-ةعمقك 11 967 ليس نمحاآم, آن* ليس -7)

 نامصلا رم ىذل(0+* هرما ازا ةثسط#“. ةءط01. نم ءام هب ِر ىا هوم

 ضو اوهوم لاقي رطملا ءام نم هناردغ ئلدتمت نا هيومتلاو باحسلا

 نم ردحتلا ام رظطقلا لبس نم هق اربص هؤام فذ دق ىإ كفر هكاض

 رطملا

 (15) 1(0), آل* دروت مث( دروم مث فخصسط#»., 00دك. ذرويح ل عضوم خا.

 ههد01. ءاربخلا ىف ريص ىا ءاربخلا ىف تضوخت ىا ردسلا قرو اهقوف وفطي

 ردس اهب نا كلذو ضوخ
 (19) 00 (1), ]آ.* تارصاقلا نم. اهدوتع--!. تارماقلا نم

 (90): #1, 1(0) هستنك 2 مسبق, اهنجا مامغلا 0 رشبتو فسد رسبت < فلي,

 0 .ةمامغلا حف سا». هدطما. ٌقاوز ءىش ّلك نم ىلاعالاو
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 رديلا قرو اهقوف وفظي زيمارج اهلها عضوم مل مث ىضوح وح صال

 ركب ةدراف لملب سلط لع هير د تاحضاولا نم
 هم



]250. 35[ 
 هوم ه_- ء عه ا اي د اه ص مح

 نقش ةنصحا جاب تقربأ اذا اهنرتم 07 انهادلا : ص ناجح |

 ءوض نم تعمل اذا ىا تقربا اذا لامرلاؤ مارالا ىنعي ضيب ىا ناجه [07]

 رقشلا ليخلا طسواب لامرلا قيرب هبش طاسوالا جايثالاو ابيلع سمشلا

 - الا

 ركذ ىلع ىبانت نأ الإ جلا نب ايلي تدل ام,رادلا كبلع تجاهف
 ركاذ تناو نايسنلاب كبلق عداخت ركذ ىلع ىسانت [02]

 . سل مهمه <

 )0 حام مس داح نماحاك لالا دعب بارما ىذلا ءاوه 1

 2كعجر] لوقي متي ال ىذلا 1ِوبلا لامدنالاو ربجلا ىعب رسكلا ضيبلا [010]
 [2 بعتلل ئداحلا ضاه امك ةكنزح

 0[1] ءىشلا 5 [0] انم ابيلع كمرح كبحا نم 53 [72 ةذو] كررح

 هنآ ص 2 اه سامع د 6 رد ص ع 0 6 هد م ىو م -

 ردصلا ىف نضرعت ر 0 هب تعجر هتعدو دق تلق ذإ ١ م ا

 ىف جرصت روماو تاجاحو 1ناز>ا نوجشو ىوبلا تعدو ديري هتعدو [01)]

 ىوبلا نم ردصلا
 1 [0] نارخا

 4 نإ ع هدع - ر د ةمح هج ا

 دخلا د ترماتمالا نيام 02 را

 (11) قسط, 0, 1) تقرب ار, 1(0) تقربا م2. 10, 11 هع تهدف ممدعل ذص ( هل 0#

 طتغ ذاع عام55و ةطغعحو ةطقش ةاع هصلعمع ص لق 15 ةطف هتعتسمل هدع-غطع ةعدقعر

 طم عرتعرلب 15 طعاطو»» هه ه0

 (12) ط ىلع اسيا قطان“, ةعاطم]. َعداَحُت نا لا اهركذ نم ىا جئاوحلا نم ديري

 ابل ركاذ تناو ٍرَكُذ ىلع“ ىسانتو كسفن

 (13) 0, 0* كابني(, 0* ركسلا]آ.* داهامك -آر*, 1(0), آءررسكلا كئاص -فسانا“.

 50101. اريعب ىنعي رسكلا بحاص...تسل ام ىلع اذر بصن كاوه عضوم

 (14)  ةئ5, آ, 0 (1) راكذاو نوُوْش 0, 0*, 2 نوجش
 (15) 0, 0* رعشتسمك -]), 00250. رعشتسمل--1., آ1.*, 1(0) رعشتسمهب 00.

 ةءامآ1. ىوبلا ءاد لخ دتسم رعشتسم
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]210. 35[ 
 هَ ص 3 72 -ء

 ساطع ا روسلا ةيايك "رمل ل ل ا
 هيش ىذاثإلا ىف راثلا رثا حيبضلا ليقو 1هتريغ ىا هتبض دامرلا حبضلا [

 هي تتكي لكذلا رثخلاو يكتؤلا ىا ريودتلا ردا راثلا ردا

 1 [1)] هترع
 - هم لس 2م 2 0 2 ره م ا

 رهدلا نم ه انامز عبد ىف نزرع 0 نهنيب ثالأن سو

 ريغ اي تكسيلا داراو نيدقشلا نع جرشلا ةصاصخلاو ىفاثالا ىنعي ثالث [02]
 ىفاثالا

 هدأ ةمدع ء وهدم 2006 - هم سا هّد ص لود

 ردقلاب قلو | مرا 0 سيعت دعب ل نول نما
 هارب ةضم - 00 ا اب مدس ىو م 7 - هس

 ردكلا هيزاسلا ىبافناو ”لامش .دار ار 7
 ىوتست ال افسع ءىش لك بكرت ىتلا حايرلا نم ءاجوهلاو تماقا تبرا [02]

 ىتات ىلا حايرلا ردكلاو نميلا لبق نم حييرلا ةيناميلاو اجوه ابيف ناك

 [0 2وايرلاو دورتلاو دورلا نم] ىبف بهذتو ءىجت ةدارو رابغلاو بارتلاب
 3 [0 ةدورتتو دورت]

 1 [0] ةدايرلاو ا ددرلا نم 1[151)] ددرتت

 0 دلما كرد راماع .٠ 1ل رس انو فق ءاغوب ظ 2

 معانلا بارتلا نم ءاغوبلاو ءاغوبلا حايرلا ابيلع حست لل مص حست [ [ن م

 فقلاو اضيأ بصت ىا نست هلوقو مدقلا تحت نم راط عوطو اذا ىذلا

 لابج نم لبج ليمالاو ليما عمج ةلمآلاو عفتراو ضرالا نم ظلغ ام

 ةرمحلا نم برض 1ةرفعلا ليم هضرعو ليم هلوط لمرلا
 1 [0 0] فقلا

 (6) © (1), 1:5, آد حبضو--0, 1) ةبيط احبصو--0* هتبط احبضو

 (7) ىسطتنو 0*, نر د 00 1 انا 0060 1* ا

 0 0 نم 00 0 ريغ اًئيشالو ال 0 8 ا

 فاذا ثالث

 (8) اذ (شمح) 7111177: 1417 301 نوجلا نول, سبغت سعب (112 1181813 08

 اعععازر -(0هدقا., آن” 1(0) نيبهوب -(' شامح خرا. 5هءا101. ةديلولا شامحا

 اهداقيإ

 (10) آه (غوب) « 305: 24 6 جشت--1 آر, آم* جست - 2 حست 1, © (1), آب

 سن3--0 نست
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]0. 35[ 

 وه ا هاء

 رضحلاو 00 الالطا 0 ظ

 ه ب ةهداجد

 عمج رايناو ناعضوم رضحلاو نيبهو [(0 1)]
 ةشوقنملا

 ارا ىرعصاو رادلا تفرع انف

 هجح نيرشع دعب ارذع رآ ملف

 ليوطلا

 ها ريب ةدص سل اداء ع هم

 اللا ةفرفملا رايتاك و
 ةفوفملاو بوثلا ىف ملعلا رينلاو رين

 هم اع 2 ها رون ا تا

 ا تياع نأ ىل له تركذت

 سلس نام م

 ا لإ اربطم لق رشعو ىل تضم
 5 يب 1 2 2 رم م هيت - 5 2 خا اخ ها ا

 تا وذو لا ناد بسل ل هنأو ىقيفر نم قوش م .٠ "5 ب 0 َح

 ا( لع دلع الا امهلمم اركاذ تسل ىذلا نيءاوسلا لحم ه
 نم لحملا بصنو اضعب اهضعب لباقي تايبالا ةيوحألاو لزنملا 5 مز

 رادلاب لدب

 1 ىرعشالا ىسوم ىبا نبا ةدرب [ىبا] نب لالب حدمي لاقو
 (1) . 8124 290 نيبهو نيب امسر فرعتا-53084 11 151 رضخلاف 0* ةقوفملا-

 قسط هسا هدفك. ةءطقا. ناك ام لكو رادلا مالعا نم نابتسا ام للطلا

 نم برض ةفوفملاو مسر وبف صخش هل نكي مل امو للط وبف صخش هل

 فوفلا ابل لاقي بايثلا

 (9) 14 1(0) ىن زتهاو-17 ىنرتعاو--1:* ىنزنعاو- 0, 0* ىتوتعاوس 0, 2, 0*

 ول ىلآن*, آر نأ 0هدقا. ىنزؤتعا--00هده:. ههطما. ىنبلغ ىا ىوبلا ىنّرَتعا
 (1) 001 نع نب امكلل* ىقبقر نم ىَب اما ىقيقر نع ىبام ا (رجخ)

 +242: "4 ذن1 195 ىقيدص نم ىبام تيفخاف

 1 0 (1, 2“ زركاذ تسل امبلحم, تبلغ, رجشلا> 0: 11 خدنغ“كينعد

 ,١ 0* اياز تسر كرت ايبار تس 1ك 0,0,1 (تلحسم هده: مساع. نيءاوعلاب

 0-0 اًيئار قسد. ةهدما. امبلحمو نيءاوحلا لحم ىقوش تيفخاف دارا

 ةينبالا تبرض الزن ثيح

 5) بت
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]6. 34[ 

 نتا مودم ء ود هام م © ِ م يؤ ع ىي هو هّو صاع و 9” 2

 مرذاك  .هتذرفا نق ةرفق اهم' ."اهناك# أ رخل

 لالا ضب رْذَوَج ىحاولا زقبلا دالوا رذاجلاو تاثللاو هافشلا دوس سعل [©)]

 اهحتفو

 يب 2 تا ص ف كح“ اللا |

 ا فرفش نهيلع فصنو مم ل ىفلالادح

 نحوزتب ىلو ملحلا نغلبإ سناوع عرذالاو قوسالا ظالغ ,ىوشلا لادخ [0]

 تكردا لاقي تكردا ىق ىتلا ةاتفلا رصاعملاو قاقر بايث فوفشلاو
 تغلب ىا ةيراجلا

 0 1 ىثاملاك دجرلا ني 1 1 نهار . ىتفلا ١ اذإ :

 هرطام ذاج هل فرع ىف قربلا انس هناك اماستبا قوشلا اخأ نيري'"

 ردا ودع نم ىبلق راط لقو ىلليقتسن 5 نا 0 لقو تجف 6

 (2) 0, (0*, 1> لاذخ

 (8) 0, 0* ىساملاك-ل ىشاملاك_(* ارب

 (9) 0, 0* فرع ىف-لل وزج ىف

 (10) 0 ىنديقتسي -(0* ىنردتقتسي--1) ىنديعتسي [0 ىنديعتسي (ةاع)], هرذاخا

 (11) 6 ركا ماك نلهإاب



]200. 34[ 

 ليوطلا مح

 ةرئأو3 نيبت + أم ىتح ةح جوها هب تحوأر نيبهوي فاع للط نمل |

 00 0 5 جات روملا قفا فيس زيغ نيطسدلا ةيهتي
 ىف بهذت ةوه لحدلاو فقيف ءاملا هيلا ىبتني ضفخنم عضوم ةيبنتلا [0 1]

 روملاو راطمالاو لويسلا ابيف عمتجت ابلفسا عسنيو اهسأر قيضي ضرالا
 0 حيرلا تجلأت لاقي بوببلا تاديدشلا حايرلا جتأتلاو ررعاتلا بارثلا

 اكو ٌراَصعإ عمج ريصاعالاو بهذتو ءىجت رمت اعيرس ارم ترم اذا
 ءاوبلا ىف بارتلا عفرت حاير

 0[.1] رومت

 + مس ص

 1 00 مصلا ملو لو رلددلا فا عدا هلال

 درا ال ابملا لقي نم اصلا قيد ىلإ وعدي نم عواطأ ١
 1 2 ع

 وهو وُلُعَي ىوريو ةبضغتي ىلقي هلوا ءىش لككا قّيرو هلوا ابصلا قير [0 2]

 فلالا ةفخل افلا ءايلا بلق [ىَلَقَي] ىور نم لصالا

 1 [0] !ضغني

0 

 ةدش روحلاو رقبلاب ءاسنلا هبش ضحولا رعب ب اهبملاو ءاسنلا نم تاعامج برسلا [©0 0]

 ةعامجلل لاقيو اهلوح ام نيعلا رجاحمو اهداوس ةدش عم نيعلا ضايب

 برس اطقلاو ءابظلاو رعبلاو ءاسملا نم

 (1) 7 هرثاد

 (2) 0, 0*رومت نم جان روملا--12 رمت جاان روملا-1), 0, 0* نيملجدلا

 (93) 0, 0* حنا ملو--(0 ىجارم -(0* ىجازم-1) ىحارم, جلا ملو

 (4) 1) هرمواال, لقن نم

 (5) ©0* روج



|2085. 32-33[ 

 يق رسما سا هدم اه ب نص

 رياجتم ىدملا ناغصاب ريزه- هاو ٠ ط0
 داقحالا ناغضالاو ىسالاب 7هتءارجو 2 هبش 1ىسالا ربزيلا [(010]

 1 0 هردتأ5 2 [1)] همارحو

 مه م سن

 رداتملا لص دمت فورم ع ةعيبأ هترقو ان فاخ ذم

 ليوطلا ما

 تس اه حسا اح

 ريع رجلا طا كان لأ . عرفت تل
 ل ا

 صاتخلا :اتشلا درب 7 11 0 0 7 الاطبا رمق م

 راق كضبقو 0 مم 59 1 عفني 0 َُ 3 :

 رجاملا :نيدلسلا ةالو" رع“ هني" لهار راسا 7

 7) 0 ىردعلا-0 (1), 2, آب اىعلا 0 هدع, قست اًعيبر

 ) قسط“. ةءادمل. نوه ةعيبطلا لوقت هيك ىا هترقو ارما فاخ اذا ىوريو

 دلجتو اذه كيلع

 ا

 (1) 2 عرقت_1, 0* ىلع, تعراق -0 نع, تعراف 00081. نع اًموق تَعَراَق

 العلا عرقي هب--0, 0*, 1 اموي
 (9) 0+ ةرغات# لح (رضنع) ١

 (3) هدم. سصقجمدمم 3 لي 4 ةءانما. بقاعت هلوقو ْأَطْحَأ ىا افه ىذلا ىفابلا

 حلصي مل هنع َتوفع نإ نم بقاعت امّنا لوقي هدنع وفعلا عفني ال نم
 هبوذذ نع عجري ملو

 (4) 2 ضيف, ةبتر لها-0, 0* ةبير لها, اضبق رجابملا ه5. 23. ادهن 50 105.
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]250. 32[ 
 ا َّ مدّ وع 2 ال ةمص ل ةد و ص دامه م هك

 عال 0 رد ذا 0 اياك بهاذملا تارقعأ ىذلا تيأو ع
 هترتخا املف بهاذملا نم 2هترتخا ىذلا 1تبناجو طتاغلا طاقسا بهاذملا [©01)]

 ىلاعت هللا لاق بهاذملا 3تصقا
 ه روم َ سل -2ةمهص

 18 4 اًنتاَقيمل الجر ٌنيعبس هموق 0 راّمخاو 19

 نم تدر ىا رعابالا ةىلع تدر هلوقو هموق نم ىسوم راتخاو هانعم

 [0 تيقباو] ىعرملا
 1 [6] بناجو طئاحلا [2] تباجاو طياحلا 2 [0] هثدحا [12] هطقسا
 5 [0] تضفر ترج [1] تصقا ترحا 4005. 1154 5 [0] كيلع

 6 ع ءاس - <12 هاما 6 217 20 ماع جرو مَع ري 6 + ها

 انالف تعجتنا لاقي ىصقلا ةعجنلا املاس كاقلا نا ىنا ورمع وبا ىور © 2]

 هتدصق ىا

 را م ا ا و سعت ال اهرمأ ىقلأو

 رفاو ا ليخبتلا نع 0 0 ددلا هيرن : ادارج نب

 اليخب نوكي نا رفاو وه لوقي هسفن ضرع ليقو هءانث نسح لجرلا ضرع [(01)]
 لخبلا نع ديعب داوج هنا ىنعي امومذم

 (73) 2 كيلع- 0, 1, 5*0, 1ب*, 1(0) ىلع71 1ةيتقأ 112:-قصتا“. ةوط01. هانعم

 #إ 1 هموَف ىسوم راّتخاو 198 ىلاعت هلوقك بهاذملا نم هترتخا ىذلا تناو

 اهتبكرف ىعرلا نم تول ىا [ 0وصقأ. ع تور ذا هلوق] همو5و نم ىا

 1 هد. "1 4

 (14) آر ةجعنغفحسات#., 1, طر (ن, 0*, 001) فضا. هءادو1. ىتيقل نكت ىا

 الم ىا رهاظتم دالبلا ابب ا ايح اًثيغ عجتنا لجر ةلزنمب

 هرثكو اضعب هضعب

 )25( لبر لن“ رذاعملا نيغارلا-- 1آب* نود ىحتني--]آد نود حست ل نود ىحتنت,

 نيبغارلا--( هدو. ىحتنت

 )2١60( آ دوحلا-]1) ةبيرك--.(0 (1), آب, 00م56., قسطا“. نم(, 1)] نع هدأ.

 مسا“. 11 قرا“ ةءطم1. ىا دوجلا ىلع ناريشي هسفنو هضرع ىا

 [2همه6. ىتسندت الو] ىنخطلت ال ىا دوجلا ىلع ريشت هسفن
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 لاخر 32]
 ومس 2 ةهص و ودع 6: هغ م ه- وعوض ام ةدس

 رئابكلا رومالا ريهاج كيلا تيقلاف قيقا 0 نا 0 4

 / 0 هت ا رئاج قحلا 2 نع "0
 + ل وص دهم ل يا! سل اا لح < < هس د دوه هدح ه -

 رداصملا َكيلَع رحفت 0 0 اهنس 0 ابلالا كلم | اذأ ٠

 ىفختو لكشت ىلا رومالا ىفهو سبل مح سايلالاو تمحدزا تكطصا [0]

5 

 و و 0 >- ٠ هر. 2 داو م

 نم ىنلص لوقي عيبرلا رطمو ىمسولا دعب ىتأي ىذلا رطملا وه ىلولا [02]
 ام ىا ىبانج كفورعم نمو كتامعن نم تيلوا امل ركاش ىنناف كتاطع

 1 ىبانجو ىتيح هات كلوح امل لوقت مجول ا وح ام موقلا بانجو ىلوح

 1 همم 206.

 ركاذ مدل كإ را 1 0 ير كر 0 تاكد ن0

 (68) (هدمأ., ةساطت., 5ماطاد 111 رباكالا

 (69) 1, ةكسصطا, 00556. ىده نع--8ماغغه 7

 (70) معمذم (ككل) أذ 239 واروالا تّتلا اذا, زجعت ملو--1 زحقي, تخرف 4س“
 زجعت مل--(01. ]15.7 73. قةعذك دممدلععم هب عمدت 70و15 ؟عدتذع 02 ةطعمع 0,

 جدل ممددتطا» غطغو ةنعع طع ةومع 765ه _(05556. تفطصا -ثسصاا“»

 زجعت مل--ةسط». ةءطو1. ملو هلوقو]إ طلتخاو رمالا نم سبتلا ام سايلالا

 نوكت امك كم |[ 0هدع6. تدجو] تف ىا [00هد516. رداصملا كيلع زجعت

 اهردصي ىذلا لبالا بحاص

 (21) ثعؤع (ىلو) 11 345: طش عع 295 اخ ع 51-401 'اناعاط. 1 342 ةيلو ىلز

 ىناغنجب كاذ نم تيلوا ام ىوسول--(, آ) لئاآ ىذل- 15 عاموو [ةزع]

 ىيابحاو ىتيحان هلوح امل لوقي هيلاوح ام لوقلاو بابح ىاوح ام ىا بامح
 4( ع1588 [ة10] ىقيحان لوقي هلوح ام لوقلا بانجو هالوح ام ىا بانج
 ىنحانو -1نذو وعرسع 15 ككول ط1. هس ها '؛ةسل 127 هك ةيلو ول دنا

 ىنافج عرمت
 (595) 60,0 تتاو طر ان 1“ ناو ك0 71*10, 0 0) كك ىنب ال فسا»

 ىنل -(00هدقأ. 0, لا هل( (1), كستط#., آب, آن* ككل ال, 1 رمعس (*, آن*, آن

 فساتن. ورمع--(0 (1) ىناي ضراب [هزعإقةسصطت“. ةءطمأ. ىناو ديري لازي ال ىا

 ركاش رهدلا هل

 زب خفي م



8 32[ 
 و موص < ةهص < هم ه م سب ا - يءاو و

 ٍِط

 رثاملا عسيمجلا نت تلاد هون الإ سانلا 0 د لالب 9

 1ةيهيدقلا رثاملاو مراكملاو ابلاني "ل هتاف اهانثتسا ةوبنلا "لا [0]

 1 [0] ةميدقتلا

 000 كاد لق نسر ب ل ا مق ىاص 2 دل و و نهاصر ه - هص 2
 هد ةص واد م موم ه اص 2 ع هد م

 رافال ثوب رهدلا 00 0 0 هدا كر امانا 0

ْ 

 7 مدع م ره م ٠ ةرتو مص 2 هع ست

 05 سانلا 5 اوهدقت مق سانلا طا مه لوقي هالعا كك ةباؤذ [02]

 هج 1 ٍقدص َمْدَق مهل 188 ى لاعت هللا
89 .00 1 

 2 ةمعح اها ع د 5 3 تل ه- و 098 هَ 00 1 وو

 رياملا اهيلع 0 نأ لاك اهب اولز د نا رمال بارت 0 ا

 هتك ١ عاوأاج ه وص سمه صا

 ادلع 0 ا ىبتجتو لاس وهست بكر 0 5و

 ريهامجو هنم تعمج ام دجملا ابج بسكتو عمجت ىبتجت ولعت ومست [0 ا]

 ابصلا دح نم تجرخ 1نذم رزاملا كيلع تذش هلوقو ابماظع رومالا

 1 [1] ىق

 (62) © (1), آ.*, آب دابعلا نيب-01) عيمجلا نيب131 17:8: 1008 حسط»“. ةءطمأ.

 مراكملاب ثدحت اذا ىا ترشن اذا هلوق ابغلبي الف ةوبنلا آلا ىيري

 (65) قست“ ةءادوآ. جملا ىلا كوبا هتباو كعفر ىا

 (614) 2057 5001. ريخو ٍءاطع باحصا برحلا تنكس اذا مهو دسا مه لوقي
 (05) ةمزغام 117 ةمولعم--فةسا“ هةءاددا. وه بنذب سيل عرف تيب لها نم ىا

 هيف اومدقي رما ةقباس ىا مدق مبل سارا
 (60) 8متغتاد 117“ لاتخي, ولعي - ل[1دعسصان'56 98 اولزن نا, ولعي--ىخردا“. ةءطما.

 ةجبب [005:. اهلإ هل ناك لاتخت ربنملا لوقي
 (617] لئ“ هيلع 24035 (ىيجت) 1 71 ىلاعملاب, ىبج ان تش ىف -ةوزغنم 7
 دجملا ىنب ىنتبتو--'16'1© ه5 خلا رومالا ريهامج 12 6ع عاموو هآ (, 0

 0 10 ». 65 فس“ هللا معلا ام -- هبسكتو هعمجت ىا ىبتجت

 دح نم تجرخ فم ئا رزأملا كيلع تدش فم ضوحلا ىف ءاملا نم
 ىبصلا
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 2س ا 6 ع

 رفابمو قرح :اهشسففا ارم .ايصا نك اسس ا ا
 تررسو ظفحلا رارسالاو لمحلا حاقللاو لحفلا اهبرض ام دعب احاقل تركنا 4 ه]

 لبالا ةضايرب فورعم لجر +1سارفلاو ىفخ ناكم ىف هتعضو ىا ءىثلا

 3[نيللا] اضيأ رسايملاو 2[ةبالص ةزعلاو]
 0[1] شارفلا 2260 هسنغو 5 01 آخ (حقل) ذثن 1

 ها + سم ه هه هم هد هدم هع

 را تحيصأ 0 0 | ىلع د دعمصم 5 اورسا 2 اذإ 05

 رب مد م ةهدض د 0 لح نه مدا م ةمحمس - 7,7 1

 رئارحلا 0 كتمان ما 0 تراب 0 رمش * ذأ أ لوقا 7

 ايف تيتساو ضرإلا تضرعا نسلإ تودساو ةدفحلا ككلقملاو سلق نكشف مطل

 ىهو رورحت عمج رئارحلاو ةبج ريغ ىلع فسعلا اهيف نانتسالاو حايرلا

 مومسلا ىهو ةراحلا حيرلا

5 
 ٠6ه ع و هدح

 رزاج كيلصو نيد 00 ماتف هتغلب لال ىسومه ى ربأ َنْمأ اذإ 1

 نيمظع للك لصولاو هللا 1كزجيف الالب ىسوم نبا تغلب اذا لوقي [01]
 روزجلا رزجي ىذلا رزاجلاو نايقتلي

 0[1] كرجيف

 ا ل 0

 (58) (ل, 1] شارفحلم ( (1), ل, شسسط#“. سارت 1 ةرغ آخذ ( مقرر كا 417: الخ 11

 231 فغذهسا. ةءطمأ. لجو زع هللا لا هملعي "ل عضوم ىف هتعضو ىا

 انايكل) لمشت ددشَتو 0 عيطت رسايُت رسام .. .لمحلا كير

 (59) 1. ةدعصم--(0 (1) رتاع- كسا. هءطو1. ١ ةيهاذ ةليوط ةيجان ىا ةدعيسم

 ىا ىرخا ةليل رثا ىلع ىا ىرخا رثا ىلع ديدش ريسب الا ابنوعطقي

 نه لوقي, اببنذي لوشت ىلا رساعلا ىئرخالا رثا ىف (هدحا نلت
 ريسلا اهرسكت مل ةطيشن
 (60) ظوطقةطقت. 1 6 روازحلا ا او- دور. ةطقحسب 226 1. دكلعط 1 199

 ظؤوتس» 22 اهيلع توعد, ليللا رمش-8م1665 117 رمس, اغب

 (61) 1كطتم. 1 450, 453, 453 : الاسمعطست 1185 :ظوقسو» ةطقجج 226 آر قسطا“ :

 لكؤسستل 620: 26: ظؤوت» 22: اة1هوهمد 23: طمعا 1 205 : 1. 2 ةكفط 1 198ر

 1997 429 1قطع 25 : طا 'فداعدد؟ 159 : 11 0311 1 59: [طص لكطب 5١1غ

 534, 315 (زراج) ر 1. اطوكقماط 19/, 198, 549: 5دققلتز _طوملل, 1 عد ةطع. 20عانقر

 م. 15 عاموو ام .٠ 30: (هلل) الالب 8 ققطوحس. 1 32: طا 1ةسعتمأ 29: ةماغاه 11“ ز

 1دطعاط. 147 د. 1: لع 8دهعج ةصغاط. 106 : 366, ص 4-3935 5 (0مصقأع., (ل, آد (ةهلل)

 لالب ل1 ةط10 هن اذصعتو 11 90 كينيع نيب سافب خسا». ةءطم1. ىوريو

 لالي نىدو» ا نبا اذا



]250. 32[ 
 و ءو 2 هضص مهام وم ّث هم 7م 17 8 ريب سا تح

 د هنع هر 1 أك راق ىوتلتو هلا قانعا هباشت 5<

 ةسبتلملا] رومالا داروالا ىوتلتو تامالعلا طيراشملاو ابلتاوأ رومالا قانعا [01]
 [0 هنع رداوص عجاور ةرداصملاو

 1 [0] رداوصلا

 5 نقلا نديم ١ ضاق 8 لال / ١ نب لا 5
 ملا 6 ست هك مه 2 هه

 روب مس نأ ص سدس ا ” ةمح م دءوسحد 6

 رئامضلا 0 ا الإ ١ نم فرشلاو يملا نارقا 00 5

 الف فالالا :قرفت لبالا هذه لوقي ةبابصلا نرق ىحاولا 1ةباحصا نارقالا [02]
 نونجم للك ةرتست نجت هلوق رودصلا ىف امب الا ؛هيلبت الو ادحا ةىقبت

 روثسم

 0[1] بابص -0[2] فرعت ]0[3  ىقلت 0[(4] ملا 5 [0]ريست

 5 مك د ©: ا

 00000 2 لاوتلا كاذض  ةيريمح ةركي لحرب رمت 8“

 (053) 1, آ].* رداوص اهنع -كثحساطا., 0, 1) رداصم هنعس( (1) رداوح ابنع -( 1.

 رداوص هنع خس. ةء001. كيلع رومالا لتاوا تببتشا تيأر اذا لوقي
 تامالع ىوتلت ديري تامالع طيراشم سيرت ام ىلع ءىجت ال ىوتلتو

 فشكنتو هنع جئاوحلا جرفني ىذلا رمالا ىا داروالا ررضصت ىلا رومإلا

 ام رمالا رخا ىف نيبتي [ااوا ل كا اف ركنا ىف كل !قيبست ىا

 كلا كيبت الو اًدشَر نوكي ام هر ىذ ملعت ىا ماقتسا 0 ىوتلا

 غارفلا هدنع رمالا رخآ ىف ىذلا رمالا لوا ىف
 (54) 1كطنم 1 8-459مزؤغ5 117 رعاوو 0* ليدجلا-7 ىديدجلا

 55) 1كم 1 0-459ستمامل ذص 2. 0 ةصصفمودعم ةقر ة6حقا خس 12: 11هجد
 ؟ةرد 71 54 والب

 ةلي الف ىوبلا عطقتو قرفت لبالا هذه لوقي
 دولا نم ردصلا ىف ام اللا

 (51). ةكطخم. 1 459: 0همه. ىرمت-آ. ةرح ىلجرب-آ.*, 0 (1) ةرح ىلحرب-
1. 3101.1 

 (56) قةصداط“» ةعاطمأ. ا دوا ى
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 [كم. 32]
 و وم
 ومدّو اص دو لد سوه دودص سل سنس مح عم سَ ل

 رئاهملا اهتبيرتسملا بايضلا هور ايلا اص ام
 ةريبظ عمج رئابظلاو بض عمج بابضلاو ضارع مثخ [010]

 د ب ةدح ها م ياارب ها 30 ع و 7 ه8, ص د2 + ةهمح

 رواقكلا 5 نغ هن ةرشب ا (ةشفن دكر عابلا 0 ل ها

 ىلا هتحن هلوقو #2 1كَسفن عخاب َكَّلَعَل 4 ىلاعت هّللا لاق لتاقلا عخابلا [01)]

 : هتلدع
 1 00. علنا 5

 < تأااص ل( هام 2 ب نحا 6 تح 68 هك حج مد م

 رشارشلا اهيلع 0 هيغ نمو و" ذيك ىف نك نا

 (50) (), آل, آ*, (1(0) بايضلا -آد بابعلا-8ةجوكؤس ؟1 9 0 ععاطم]

 حلا نم :ايسوؤر بابصلا ترد كك دش 0
 (51) ( كيبيا -(نهدهن. (', آر آم طخ, (1(0) ءىشل -() نخولا_-(0هدهن. كسا طخ

 (عخبب) 1 351: اخ + 220 كيري 83و 48 -ال] ©ةحدتط. (عخب) 15

 ءىشب -- 5 عخب) 1 24 خلد معد 20 ختسأ 1 212-11. (. 11 93-

 ل"وطدت دقت عع 34: م 8065-120 ءا1 1 172 1طصتتنا 0غ [6 101 آل.

 معماطا] 121 ءىشل اند 3ع ةطقع» 1-22. 2ةن5ط 169 ءىشب فس. عجابلا

 - -عمط0]. ومالا !ذوف.|ذه لتت مل نا كسفن لتقت ىاآ هفن ىجولا لتاقلا
 هتلن نكت مل نا ربصاف هتفرح ىا كنع رداقملا هتحن

 (59) 1. 810. تن 245 181 ©هدنط. (رش) 1 339 ىقلت  خعءذع (ررش) 1318: 1. 810. ذذ

 59 ابيلع ىقلت اف (دشر) 1510 ىقلي : (رش) 10 ىقلت : 14 42
 353 ىقلت : (رش) 111 296 اهيلع 1, ةيغرمو --(0, آب, 0 (1), آ* ىقلت 0

 ((0ةتدنم) 11. 52 هيلع, ىرن-(' (1), آ*, آن, آل اهيلع -() هيلع, هنيع ىو.

 هدشر ىمارت--]) 4 ىفو-1(0) رئارشلا خس. هءادو1. رثكا امف مك ىا

 اَهتهرَكَف كءاج ام ةبيرك نم ةدشر ةباصا نم ىا ةدشر نم ىرت ام
 1 ةبحملا رشارشلا ةيغ عابتا ىا ابيلع هسفن ىَقلُت ةيغ نمو

251 



]250. 32[ 
 ا ا همه ١١ ل 8 ر جا قا هه د د ةهدص ه ةاص تار <

 رولحملا هتلقثتسا لاحملا سيرد الا لك نهدر نأو ا«

 جيردلاو ريشلا نم [برض] 1ةزبلاو ريسلا نم بكرلا نهذري نا لوقي [02]
 اهيف ىلا ناديعلا رواحملاو رودت ةرثبلا نم ةركبلا لاحملاو ةرودلا

 1 [1)] ةزه * [0] رورملا 3 [0] سيملا

 وا "هت ا ع مد وو هم ل لا ع م َسََك - < هس 004

 000000 الحلا لع ايدج هناك اعاش  ساسبالل . نعطقي
 اعاش نعطقي هلوقو [(0 تعطق تعشاو| ابيلإ ةآرجزلا سنع ءاعدلا ساسبالا [©0 1)]

 مدلا عفد ةايادجلاو اهلوبب ةقانلا ثعاش لاقيو 2اقرفتم ىا اعاش لوبت ىا

 قورع ءاسن لاو ضراللا ىف قئارطلا مدلا نم رئاصبلاو 4هتادجا ايادجو

 [2 غسرلا ىلا ىبتنت] نيذخفلا ىف

 1 [0] ةجاحلا ىنع ءاغرلا [2] رجاحلا ىنع اطقلا ساسنالا

 *[0] قرفنم اعاش الوبا هلوقو فجرو نعطق هلوق
 [1)] اقرفنم ىا اعاسم ىلوت ىا اعاش هلوقو

 3 [0] باذجلا 4 [0] هبادح اببدجا

 م اء وص < ه مءّسش مد وع م 1 تا

 رقانملا اهتملز دقر كك هعيقو را ع ص ىصحلا ضفت مآ

 تارمجملاو هرسكت ىصحلا ضفت ةرقانملاو رقانملا اَبمْمَّلَق ورمع ىبا ةياورو [0]
 دادشلا ىنعي ةعيقولاو لبالا مسانم ىنعي ةموململا

 1 [0] لواعمل

 (42) اطرقصع 568: آخ (جرد) 93-111: 4 1140 اهتجردتسا, لاحملا فيرص--(', )

 هناقثتسا لاجملا جدرد 7 1(0), ].* هةقلغتسا لاحملا جحيلز -- هده. رمت 11.

 ه0 00 مععطمإ. جردي امك ىا جودرد هلوقو ةركبلا لاحملاو...

 روحملا ناك ا لع ةركبلا رودت ةركبلا بقن ىف دوع رودملاو ةركبلا

 ديدح نم

 (45) ارذ (عوش) ع 54 ايادج, ءاسنالا--(0 بازهج 1) بادر باسناللاو ساسنالل

 ل( نعطقت -ثسا“. ةءاه1. لبالا هذه تّيعد اذا لوقي ءاعدلا ساسبالا

 ردالا ىلع لدتست تح ترصبا ام ملا نم ةريصبلاو .. اًقرفتم الوب نعطق

 هديرُت ىذلا
 (49) ةلدلبكإ 21175 طصصع 1247: 4-2539 (ملز) »+ 1061: (ىقر) 1+ 105: (رقن)

 مزن 85, 14 نت 583 84 هتنخ 397: ذ 1(0-356) دبر ءاحراك-1. 4
 111 51-آظ1 0ةحنط. (ملز) 11 295: (رقن) 1 409: (ىقر) 1 229-151 211

 0, ]1 تارمحم- 4535 (ىقر) 1 2035 ةعيقو, ىصحلا ضغت 00مم. ةساط»“.

 داكلا نيتك 1017 ب دارشلا ةفوتكتلا ت20 نم قوفت ضفت

 اهتملق لثم اهتملز ىوريو...ةبلص ةديدش ةعيقو مسانملا
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0 32| 

 د ع مص ل هَ _ ا - هص 2-2

 ىف تعقوف ابل ةاعر ال 0 تناك لبا رئاظغلاو كزركلا ةكاشلا 6
 [0 تساتساف ليزلا تمضناف 2نامكلل تناكذ] لداو نم 42 نيد كرا

 1[1)] اسرخ 225 [0] نايمسلل

 ذاهب تاملس نحلل نكي لا رك
 مخض رزابب ةمنسالا رابك تامنسملاو لاوطلا سالجلاو عضوم ىمحلا [02]

 1ةر ريا ةنكلإولا
 1 [0] ةرووريب

 رماوض نهو ىو 31 5 0 ةروصو 5 ندب لقو 00 ممع

 كاكا لقسم قع نينا ”اهيورغ ضءطورانط 7
 احر ةركركلاو ةضرعلا دعب ىهو جورسلل باكرلا ةلزنمب لاحرلل زورغلا [01]

 عافترالا لالقتسالاو 1لئامتلا ىفاجتلاو روزلا

 1 [0] لئامشلا

 ريب من هه رج" تاس دضا لأ - < نص ا 7-2 0 -ذ 0 2 ل 9

 برض دخاولاو ىدسي ىذلا ىداسلاو ودعي ىذلا ىداعلاو نعرسيو نبدي [0 2]
 ىوتسا ام ضرالا نم 1تئسلاو بهذ ىا عاصنا ريسلا نم

 1 01 ىلا

 (49) 2 رادجلا_ 1. ىيدحلا
 45 م تال سواح ك0 انادي ك1 00 1 انادي كلل ناو كا لك

: 2 

 (44) هدفا آه, ب ) نعجن فضا انتج -0 (1) رماوخ

 (45)) اا, الن“ ممسك 0, 1 ةئطو حاد ةأطو - هدف. قمرا“. انئتطو فخسط#».

 هءاحو1. نضبقيو كلذ ىلي ضرالاب قزتلي ال :بوكرلل ىفاجت بكر اذا ىا
 7 م

 (46) 1 (صيق) 5111 332: 14 1؟ 412“ نصبقيف 4535 (ضبق) 11 148 نضبقيور

 ءىشلاب-آن, ]آ.*, 1(0) نتسا امك--( نضقيف, نخاوو ىشلاب قرد. ععطم].

 ريسلا ىف هيديب ىمري ىذلا داسو ودعلا نم داع ودعلا ىف وزنلا ضبقلا
 ..نتسا ىوريو ةيحان ىف فخاو ٌقتشا عاصنا
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]200. 32[ 
 و أ ب هدح دل نام مدر و ند ةدح ب ا مم ار

 ا دا سلا اسلا ءاوس هيب امق هنط كيلا » فايع كامو نب
0 2 0 52 
 د د ةهمرصض ل سب ةص ىلا نفقا تدض مدح حج س سرع - 7 ع 5-1

 | الا كاسل ءارو: :اهتاك ةدوجتلا فادراو تدرو
 رقب ابملاو فادرالا ىه اهفلخ ىتلاو اًضعب اهضعب عبتت موجنلا فاورالا [010]

 رعبلاب مود كلا هبشف ةرمكلا ىلا ضايب, ايناولأا ىف 'ءابظلا رفاعيلاو. شحولا

 ءابظلاو

2 

 باوعلا ا 0 ّ ار 57 0 ةوّضن ها 7

 دعبلا نم اوحوطت هيداه هلئاوا نوكت بكرب ىدبت ةلوزبم ةوضن [(0 ط]

 تارياغ رئاوغو

 رم د ةرح 0 09 ل ود ند رود مم  ّسش امهم

 الا رهتام تقاره 1 00 | ءاهرلا ىف د رو دون محال اذا 6

 ىا صوخب طاشنلا نم هيلا ترظن هنلحتسا ضرالا نم عستا ام ءاهرلا [©0 10|

 صوخ نويعب

 2 + همسص - < 0س رز اناس

 راما كن. 0 ناجح قينف 1 0 قارد نك ع

 ضيبلا ناجبلاو لحف قينفلا ربظلا حاضو ةارسلا قارب نرصبا ىنعي َنيِب [0 1)]
 طابالاو ذاخفالا لوصا رعاسملاو نارطقلاب ىلط ىا سدو لبالا نم

 اذ 14 (قرو) 1 87 قرولا فضخلاو ,ىدصلا ءاوس 0 ضخلا مامجلا داون
 كا فه لاك نضحلاك 17, 1(0) 1:* رضاح رضخلا نضحلا فس

 هعادو1. هتددم ًءاوس تملق تبصن اذاف ىوس هب ام

 (38) 148 (قرو) »ذن 87 ايرثلا افاستعا توروحاآ,, 1(0) هن.

 (39) بكرب ىدبت ةركب ىملع--0 ىوبت ةوضن ىلع--1:*, آءررئاوغ-(1(0) رباوغ-

 (0* ادبت ةوظن ىلع-0 0*, 2 رتئاوغلا كسا. ةءاطد]. امهاه اوبهذ اودوطت

 انهاهو

 (40) - ههذم (قير) 1 955 صوخب هنلحتسا ءاهرلا ىف صخش لاح اذا-0, 2, نهوءام
 (1(0), 0 هنلختسا

 (41) آخ (انهز 1 182, آخ (لحف) عمتك 31 4 تلا 56 [ةسسذ طعستقغنعط هه س 15]

 ناجه عيرق- 1. 510. "كن, 70, 163: آ]رخ (رعس) 7131 14 111369: 1 هاد

 1 333 [ىمعمصل طعستمأتعط هصلت | عيرق- 1ق (شسشيك) ه1 9550 اهل 17 151:

 آخرز] هنأ. 1 32 قارب نيبت, ناجه 5 رت كبف 1 قاربا-(ل, آل,

 0* قينف, نوبقر بارشلا رع اشملا- 1, 1(0) نردز[]* دم عمن قس طا". ةءادوأ.

 ءانيلاب_تيلط: ىلا رعاسملا نسد ...روثلا تنايتسا اهتا لبالا ىنعي
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]200. 32[ 
#0 00 2 

 هيلع هبان ادب ىذلا لزابلاو لزابلا"هبش رطافلا|ليق 1لبالا نم سيدسلا [01)]
 موطرخك ةرطف ىّتح اهبان رطفناو لزبيو رطفي ىا أبص 2نينس عمت

 ةويعشلا
 1 1) هرتتتخو 2 [1)] نينس عيوسب هيلع تتا

 3 ( [5ذو ])] رطم ىتح اهناد رطعتاو لكناو رطبي
 ا [0] كظف ق بان رطقت ىطعت يا

 د د هدص < هده مااا 27 مو م رب هدوم

 رحاوملا ىلعملا أم تبرش * اذا فالقت 1 حار ب موقلا اذا مسرع

 عومدلا تجرخا ىّتح رجاوبلا ابترقع لوقي ريسلا ىف ىمارتلا فذاقتلا [02]

 اهنويع نم

3 

 2 سا ع ودم 06 0

 رضاقتسا ورما ومسي ال ثيح لإ اهتوزع سيااهلل 0 ٠
 غالبي ال 2هنال 1[ليللا هبش اهنم] ليللا ىساقي لاقف ةعيرس ىا ةاجن [07]

 اهريس ردق ىلعو ةميرك ىه لوقي] اهلصا اهقورعو ةمبلا رصاقتم ةابمه
 نر

 1 1) ه1. 0[2] نال 3 [1)] انهبه

 4 ل سه م دس وها 2 20

 رساوع-.نهو”-الا: اانراوكأت "يسيرا ورك نري 10
 لاحرلا راوكالا ةعساولا ةديعبلا ضرالا قرخلاو سلملا ىنعي ليلاهز [02]

 اهبنذب ةقانلا ترسع لوقت طاشنلا نم نببانذا عفاور رساوعلاو

 يف ال م 0-0 م ع

 رباوص«نمو. تاناهم قاسم دمر سنا 0007

 (32) 1طاماتطعم 26-(ل, ]), 0* رصاق -(0 اهباندج وا-(1(0),ر آد اوبانره وا 1. 110

 © ءدعدلا. 253 ىيبلا ىواطت , رانك |[ زانك]

 (33) كعكه (برش) 1 317 بكرلا اذا--0, 1مييف حار 1, 0 (1), آ.* ترصع اذا
 (34) آس ط5, 1(0) اهبورغ - 181 7ة151 0 اهبورغ, هل ومسي |1161 ؟ةدتقطأ ىلا

 رصاقتملا] -هدسط». هءاد01. اهتارئاص ىا اهتاقراع اهبليل ئوريو...ةعيرس ةاجن
 (35) ©, الك هنجس-1]) هماحس [516]

 (36) 1[ انيببتت ك0 10 1 * اننيجدني رياوص -!ا.خذ (ىضع) 705 ىاع نهو

 ا لاحرلا دضع
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]220. 32[ 
 و م م ةهص هم و هةهوص

 رزاملا هيلع تيل 0 م مصعمو 5 ة لك اشاح مدالا ىه ٠

 ثوللاو راوسلا عضوم مصعملاو اهدعب ام اشاحو رجلا فورح نم اشاح [07]

 ىنثتسا ام الا ضيب ءابظ ىا مدالا ىهو ناعظالا هذه لوقي ىطلا

 ” مىوسدح < هد ه ادم نه اداصد سسداعوص م نإ

 000 20 تروسلو رثلا ني رحل لك اهدايجأ نع فش اذإ *
 راروحالاو ريرحلا زقلاو اهدايجا نع فش اذا هلوقو اهقانعا اهدايدجا [02]

 قفار دوساو ايضانب صيبا تروحاو نيعلا رجاحم ىهو رجاحتملا داوس

 مل مع ال ممو مص م

 0 الإ هدا يطبع ا اهءارو امد ىمحي ارو 53

 تاولفلا نم ابنود ام لوقي اهءارو ام اهنود ىمحي ةالف ىنعي ءاربغو [0 1]

 هسفنب رطاخم الا رهدلا اهيطتخي الو برقي ال ىمح اهءارو ام لعجيو

 017 نيب ثمصأو ظبقلا نم ةوبه ” لل انف تناع فراخس <
 روازحلاو رابغلا ةويبلاو ةوبه لك اهقوف تتام بارتلا ةنيل ضرا ىواخسلا [(02]

 روزح اهدحاو

 رموميج مد نم مة هم مم و < 7 تام 7

 رماض كلا انما بقل نم 57 فوفدلا :اقلخ تعلق |

 ا 22 فهولا رمح تقحلاو ةقانلا ىتعي يبناوجلا ءاسلم فوقدلا ءاقلخ [072]
 اهباقحال بقح

 (37) 1, شاع مدالا نم-1:* ىشاحوالا نم-(0, 2 اشاح مدالا ىه-(0 (1) ىشاح
 (38) 1ءزغلا نم تروجا--1., آن*, 1(0) كيلإ - ةمذه (روح) 1135-0 (1)

 ئشر, زقنلا نم دس. 501. ءارو ام ابقانعا نعم حلملا [فش] اذا ديري

 هءارو ام ىري نا وهو بوثلا
 )29( ملط (توق) 11 16 اهبكر ثيداحالا تانتقي ءاربيغو--]د اهيطتحي-1) اهبطتحي

 است“ ةءادو1. برقي ال ىمح اهءارو ام اهبنود لعجت ىا اهاطخت اهبيطةخي...

 اهيطتخي الو برقي الف ىمح اهءارو ام لعجت تاولفلا نم اهنود ام لوقي

 هسفنب رطاخ نم لا

 (30) كعذكف (توم) 15 قىواحس 1 اهقرف(, 10 ل اهقوف تاز 6

 ق3رصسط». ةءادد]. راغص ماكا روازحلا

 61 10 ءان امكرر ءاسم
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]206. 32[ 
 معد هه م 1 < اه ةمح ه- 0 1 ' 7 1-0-8

 رخاوالا جوبهلا ت كايا ند تفلحخاو 0 قا كيفان أملف م

 كوش وهو افسلا هنم راط ىفسا تاينو ءام هيف صىداولا ىراجم 1 عذقلا [(0)]

 *جويبلاو مجن برقعلاو برقعلا ءونب ءىجت حاير تايبرقعلاو ىدويسبلا

 فلخ تراص ابنا ىذعي تفاخاو ةرخاتملا رخاوالاو حايرلا نم جاه ام

 هؤام تبهذاو 3|لقبلا| تسبياف بطرلا

 0[1] عمقلا 0[2] جوملا 516 1 0 برا
 دك 7180 - و , ءومص مه م د

 رق هتعر ١ ىلع 50 ىضوح 2 ىوهلا نيدح "ا

 لوقي نئاعظلا ىنعي ىوبلا نبذج هلوقو ىركلا نبذج ورمع وبا ىور [01]

 ل نيتا ناكملا انه نم نفاه ناكزن
 م

 سا ويضأا محخاع اص هّد ص 0 ا 2 ا ارا |( ست( د تسمم

 هعيمج 1لمرلاو قرزلا نم تلباقو ىضوح نزواج دقو ورمع وبا ىور [01]
 ءاجبت ظلغ ام ريهامجلاو عضوم ىضوح هيلا 3ةنلدع 2ىقو ابل ءارجإ نوكي

 ريبكلا ميظعلا طسولا وه جبثلاو طسولا ةميظع

 0[1] لمولا 20 رقر (نارك (0] ىف ايل ءازرح "5 [ نإ تاع

 م م م وص 4 ور و هدع 1 2ع 6 2 0 هم ةص 2 8 َءو

 رذاجلا قوما اهتراعأ 0 كل انقلاو لاوعلا كك 7
 ىلاوعلا تحت دارا جداوبلا ناديع انقلاو جداوبلا ىلاعا ىزذعي ىلاوعلا [(© 0]

 ءايظلاب ءاسشنلا هبش ةلالتتم ءابظ

 (23) ©1(0), 1, 5, 0 عمقلا -1) عنقلا, تلفجاو ]4 ١ (عنق) م 14 عنقلا 0“
 عقنلا 1. 810. + 129 ىفشا عنفقلا

 (24) هسط» ىَضوَح, ناَعظ 1 ىضوح, رطاخملا, ناّعض-آب تلباقو ئوزح
 [ةوعمسل طغعستمكنعط هق ت. 25, ممفلعتسع هع "ءتذع ه8 اةطع ةممز 0 (1), 1

 رضاخملا - 1. ناعظ_خضا“ هءا01. ىلع ...ةلمرلا عطقنم ىضوح طقس

 هعبتا رما لحرلا اذه ىار اذا ىا ناعظ رما
 (25) ةرمطا“. ىضوح-(0 (1) ىوزح -1) ناجبث, ىوزهح آب ردقلععم هن 0301121

 نورسعم ه2 24, 35, هق هاطوا عم-خصدطا. ةءادما. هلوقو رخآ ىلع هنفاخ ىا نيكن

 هيف ٌنوتلباق ناكم ىف نحبص لوقي ءاجبث تلباق هلوقو رخآ ىلع تلباق
 لمرلا ىا جبثلا ةمخض ىا ءاجبث لمرلا نم
 (30) 0 هتراعا  خددط“ هدم. 11 “اناعط. 115 انقلا ىف 1. 5 حكمط 8-2483 دوت

 1 337ه ساط» هءاد01. ىلع بصت تعنلا مّدق اًملف ًةَلظتسم ءابظ ريدقتلاو
 1 ناكلا
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]250. 32[ 
 < اء ةدص م سان م م ريب تاج رو مير

 يام هل فيسب ايفا ةفانكا نكس مل نئاعط

 رطانق رطانقلاو ةكرحتلا 2ضغنلاو 1فيسلا بناوجلاو ىحاونلا فانذدالا [01]
 ءاملا

 1 عمد ءانطتسع هدصتطاع0 هك رحبلا ئطاش 2 [01)] ضقنلا 3 [0] كارتحاللا

 0 د هم ا م هَ تمن دع < هَ <

 ركابألا هايملا دادعال تجاهو قرطم عاونأ ا
 1تبلطو تّلغف تراغو ابعقانم تفجو فيصلا ءاج لوقي عاق عمج عاوقالا [01]

 اوناك مينال :تجاه اهوام عطقني ال ىتلا تاميدقلا هايملا ىهو دادعالا

 تسبي ناردغلاو ءامسلا هايم نم نوبرشي

 1[11] تلظو تملعف 2 [2] تدام

 ل م نص ه مودح

 اا 111 قارقر ناعيرب تفجواو ءافعلا مجصلا نع داطو ؛
 ءاج ام قارقرلا ف بارسلا ناعيرو ربولا ءافعلاو لبالا راغص مجعلا [01)]

 [1) ضرالا نم عفترا ام رهاوظلاو| بهذو

 3 مّ ص مهو هم

 000000 ]ب الإ بطر ني. ”ةيقب يناثلا ءاولأ قبب ملو
 لقبلا سبي لوقي باضهلا ىنامثلاو لمرلا :ىول ىوللاو 1ىول عمج ءاولالا [© 2]

 3 ل حيرلاو نكشلا ند رجاحو داو نطب الا ضرالا نم

 1 [0] ءاول 2 [0] ءول 3 [0] هبطرت [1)| هيطوت

 ا م1 ع فارطإ نك ك1 » سرك رن ضف 0000+ ضقنت
 آرذ (ضغن) 12 106 ضغني ملو -1(0) نكسي مل تحسنا“. ةءادوآ. مل هلوق

 ىا فيرلا باود ريست امك رطانقلا ىلع نرسي ما ىا رطانقلا ٌنِبب ُضْعنَت

 لحاسلا فيسلاو ارحب الو ةيرق نيتآي ملو ودبلا ىف نه
 (30) 0, ]. فرطم--1), 230046 1 504 قرطم عاونا

 (31) 72 تراطو

 (22) 590081934 ىنامثلا ىف امم قبي-آ.4 (ىول) »>> 132 ىناميلا, تبنلا نم
 محاحر داو ىنامثل-0 (1), آن, ©, 1ن* ىءاتلا. 813. ع 199.
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1 32[ 
 دم َش ص م َسَع -

 را كوشلا ع ناجه عيرق هناك 10 قرا حال دقو اه

 نميلا ةيحان نم علطي مجن ليبسو ليللا ىف ىرسي ىذلا ىراسلا [1]

 تيكسو هيلع تاده ىذلا رداكلاو عنا لكف هلاك ليش محال لوقي

 [حقللا] لب لبالا لوشلاو

 كس نيكد  قونشلا ةرظن ىلارو ترظ ١
 فورعم عضوم وجلاو تويبلاو ىرقلا ركاسدلاو نابفصا ةنيدم 1[ىجلا] [1]

 1 ممدكانسو 12 عدد5 ىجلا

 م ب ةص ب درت يب ه2 نإ ص ل ل ا ا تام و - مومو هَ

 م ل قرزلا ةناموحب ةرظن 0 1 1 رظنال ا“
 ضرالا نم ةظيلغلا ةعطقلا ةناموحلاو انمدلاب ةبتكا [قرزلا] ةناموكك © 1

 ناموح عمجلاو

 ملا رب و هع 0 ا 0 ها

 3 حولط و ا لخن 2 0 2 شابغاب 85 امل

 جودطلاو نعظلا نم هيلع ام لومحلاو ليللا داوس نم اياقب شايغالا [0 12[

 ةنسح ةرضخ 2 رجش

 (15) (), ]., ]1ث (سشو) 711 386: (عرق) 10359 + ]4 ؟ 402 ظنا 6ةنطب 3 0

 مقهدةك (لحف) 11 134: 181 'اناعا. 11 422 ها1 هه ة6ةهء6# ط4 (ضرع) ة> 48:

 (رفج) ١ 214 : لش + 51 : 111 105 : ظا ©هسط. 1 529, 298 : اللطدابتت 262: 1

 قص طعصستمااءاذ : هناك ليرس ىرعشلا ضراع دقو : 8 طعستفات عاطل هه

 ةهعالمخ (لحف) ع1 31, ك4 7111 56 قدذن طعستقأن1 عاطل هق ةعدغر 5ععمات0

 طعس 1 5ا1نا1 رعاسملا هم سد ناجح عيرق (ظعمس هن. 41 ممون)رآل, 0* عمل دقل

 ىراسلا, رفاح فساد“. ةءات0و1. ىف اذه ىا ضيبا لدف اليبس ناك لوقي
 اوعبتي 0 ىا لوشلا ضراع راتخم لحف ٍناجه عيرق ردسلا تقوا(# 02016

 لرزلا عدحع هن. 30. ئطع ن0 7ةرهعق, هداف 60 اناطعتس ةاتمعتنات كاهل ةاطحتلمات انو

 حرتع عماد[ ن5عم هدحع تكط طع هذطغعتت ةص كاضط 10

 016 6( 607 ل 15 ىدح نم زوجلا ادب-اد وجلا ادب (* قحلا اهب 8 ءادأ

 959 ىئج نم وحلا ادب : [ناوبصا ةنيدم ىجلا] 00:56. ىح نم وجلا-

 مسا». انذ (ايج) >1 4 جس نم وكلا ادب 50ه, 00, لنخ عع 80خساا.

 هءادو]. اهتويب ركاسدلاو ّىَج نم وجلا ىل ادب ام ىعب ثفتلأ ىا
 (17) 1(0), آب*, ل, آب وندت له ح 1, 0* وديت لها ط* ةوذو نينيعل-(ل, 0

 هناموحبب

 (18) 1) تذها-( تذجا-اآ تدجا-1), (0* رظاون(0, آد حولط_-للر 06 عواط
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]260 32[ 

 6 صورا 8 ساس

 رضاق ا 1 كيل هبرغ 0 هي ىلا لك ىم نتتروا لقف

 2 2 دود مص ”ىةه

 74 ا

 ىناو 1ةردعبلا ةبرغلاو ليقلا هب ىدذلا ريعبلاب ام تروا دق لوقي [1)]

 2هغسر هديق رصق ىق ىذلا

 1 [1)] ديقلا 2 [2] هعصر

 هما و 27 هام ةهص ا هاما

 ال الا اءرلعا ىربلا نم ىنفاتو طبقأ ل ا
 فريلا ءانص ندعي ءوشلا انسلاو ةيلعا نم ءاج انسلا ىئودع. هبحاص طيقلا[2]

 راسي ىلع رسايتم

 رو مدد ةدضد < سص < لا ل هّ مهر هه م 5 "6

 رثارحلاو ىوللاف 0 نحر 0 ىليب سب يصلشلاو 1 تقرا ٠ع

 وهو ةديصقلا هذه لاق هنال هنيبو ىنيب جدخلاو تربس ىا هل تقرا []

 تالا لمرلا عطقضا ىوللاو؛ ضرالا نم” ظلغ ام ناموخلاو 3 نابيضاب
 ناموحو لابجلا سوؤر جلقلاو ىوريو ةةرحلا [عمج] رئارحلاو لمر عضوم

 ىوزح

 1 [10] ناهبمصان 22 [8] رحبلا

 (19) 00280 هب ىذلاب ام لثم ىنتروالن» 0, 2 هب ئذلا لثم ىم ىنتثروا-

 1 هب ام لثم ئذلاب ىنتثروا_ ىسا»» هب ىذلاب ام ىم هس. 12 ف 3

 هدرا عل ذص 0* خس“. ةءاد01. ىيري هب ىذلاب ام لثم ىنتثروا قو ىوريو

 هديق رصق لجر رصاقو ٌديعَب ىّوه هب ىذلا ريعبلاب ام لثم

 (13) 1, 0* رسايتم -(0, آ., 1(0) رشابتم -(0* طدلعم ه يدسوحمانم 1 عدتتع 08 5

 طعستم عانت هل 11 هضم نطع ةععوصل هآ غطقق ؟ءهيوو خس. ةءدمآ. ىا رسايتم

 ىمراد ةيحان نم ىا هجابف ىشلا اذه نم ءاج

 (14) 1. رهاوحلاو -(0, آ].* رهاوجلاو -1) رئارحلاو 0 (1), 0, ]1 ىويلاف -ءاع

 938 رئارجلاف ىوللاف خس“. ةءادوا. ناك هنال هنيبو ىنيب جلثلاو هلوق

 حبصلا ىلا هل تقرا ىا قربلا ناكم رئارحلاف ناببصاب
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]20. 32[ 
 سَ

 رفات ارجل نيب نب تناوب سلا ا سل ا

02 

 و - د دع وص ه < ٠ هَ < هدح 0 --

 هيلا 3صاق لرتم هيف كل ىزلا بتاجلا لع كفرخا نم او دفرتا ]طا
 ضرالا نم 2بناوجلا نيب نم رظان

 1 [2] ضاف 2 [0] بناجلا نود

 65ه ا فاقع 6 3 - سامع م م

 ركاذ وسفنلا ةقودحا نب ردنا كل 0

 سلس م وص 2 ه-

 رئاذ كني قداتعا الإ ليللا نم 6-0 1 ا لاك 2 نار
 1همات اهببش لايخلا رئازلاو حبصلا ىنع ةمون ةعقو ليلقلا مونلا ميوبتلا [1]

 1 همون دنع

 1 [هزعإ هماد

 ع ةمح< مّن ح مجلد ل ع هس

 ٌرجاوشلا تايداعلاو اىولا ىداشت ةاهسيو سس كاس
 رجاوشلا تايداعلاو هنودصقي ىذلا هجولا وهو ةينلا ىونلاو ىونلا ىءاشتلا [0]

 عناوملا فراوصلا ىهو

 را 005 هنم ىوهلا 0 نقاش 5 تسحر م لإ

 (7) كش تت 644, ةوق نيو هنام» 1 388 هسط#» ةعانما. ىَنَأ فلا بصن
 ىنتأو ديري فرشا ىتم ىننأو عمدلا ةلوج الا رباص كلذ ىلع ىنتأ ديري
 بناوجلا نيد نم تنا هب ىذلا بناجلا ىلع فرشا ىتم رظان

 (8) 0 1 ]:* سقنلا ةتودحا 1) كل :ةتورحاكك]) نود نم نم ان ىبم ل نو

 فرصا. ةءاو1. نم كلذو هردص ىذ هركذي ءىش ركاذ رتفي ال ىني كل

 قستلا ىلع بصن نأ عضومو ريملخا 2 ىتبحص نود

 (9) ظنا 8ةتكأ 152.

 (10) 1. كتزاف, لاج, رجاوسلا-0 (1) ىباشت-0*, 2 ءاشت ل, 0 لاه-0* ناو
 لاح ىق ام كت فس. هءا01. نيابت ىءاشت

 (11) هدصتغامل ذص 0, آب, 0 (1), آب #0 (ةععمص0 طعصتمةءاط) امسلا ىولع قربلا نم 3
 و هش

 رسايتم [ 250 طعستكأ. ه2 . 13 ]-ا), (ن* ىم تبحر _-(00همكغ. قصصا“. 0

 هعالم]. نطابلا ليخردلا
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]250. 32[ 
 رو مد 2 ةض 2 026 - سد اه م - ه- و تك

 رئابجلا اهتملسأ قاس ىعو هب اهعبر نانرع ا ماد ىداوف ناك ٠
 الا دش [6 رئاجلاو ابنع تطقس ابتملسا ةربجلا ىعولاو رسك ضاه [9]

 1 لإ ركنا

 ها وص م 8+ رب مر 3

 راظات ا ةربع نم 000 ىلع ىرج دقو لوقي دوعسم هيشع '“

 3و
 روم د م ةدج تنص ا ع 7 عءو وص < هع سو ه ع 02 1 4

 0100 2001- دق ورمأ تنأو اهلهأ قرفت نأ ىكبت دادلا فا “

 ه َّش اص م اه ص 0 ه--- َّ ءومدودص ماه م هس

 ب ا كر الا ءكاذ ىلع 0 نعل ربعتدست 0 ربص 501

 9ةربعلا ىف عمدلا ةلوج لاح ىنثتسا مث لاح للك ىلع ةرباصأ لوقي [2]

 هذري نا ردقي "ل ةرصقي ةناف

 2[1]رباصلا 12[12]ربعلا 53 هزءرصعي

 ع ا م6 ه- 1 تا ار

 تاوزلا دكا ىسافناو ١ ١ هلثمب ىءاكب 0 00 1 1

 ا[ 52 انأ) سفنلاب قشر ام ةرفزلاو ردصلا نم جرخي توص ةرفزلا [1]

 [رسكيو| فمي ءاكبلاو

 (3) 1كاطتم. 111645 ةنصست ا" 55 ىعو هبا(, اد*, لد ىهو مرسا#. ةءادوا. رئابجلاو

 ا,ةهكرت اهتماساو داوعالا نم رسكلا هب تددذ ام ىهو ةرابج اهدحاو

 (3) 1: زعادل. 1[ان50. 531 عمدلا فكاو نم

 (4) 1 كتمكح اتم. ز1-11645. ][كطحشاا. 1 6 |[ 5 1| نودع. ةعاطم. 5

 اًميلح كوفصو ىا رئاشعلا-1. 12ط21. 77380. 534 ةبابص تيكب وا شسط#

 ةعامأ. ىكبت ملف 0 كوفصو ىا

 (5) قسطسر ةكطتس ذئخ 645 آر, 0هدهأ. نأ ريض الف, 0, 0*, 1.* ربص الف
 هلوح--()', 1. نيعلا ةلوج--كخسان“. (هدقأ. ةءاطوأ. نأ عضوم ربع:ست نا هلوق

 نيعلا ىف لوجت ىا عمدلا ةلوج الا دجولا كلذ ىلع رباص ىنتا ديري عفر

 (6) ةكطتم. 111 645-[دسحمق 11 36/هفسا». ةءدو1. لثم نيكبت له ىا

 اًرارم [ 00دها. ىكبا امز ىتاكب
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 [مهو. 30-32]

 هدمدص ريب مو

 هب 0 لق ع ها 0 "0

 - و همص ءّء

 ىتح اك 1 ىذأ 0 هللا لياخ نبا انا 30

 < ونص سلس 6 س

 ١ ةيضقلا مود 0 دتأ 0

 تا 5 - 0 هل ىأ < -
 .٠

 تاو 2ك

 30 ىدع نم مج هبدسع ١"
 27 . ٠ ٠

 - ع 2 - -

 ورا 91 60 يي 067 رمل سا ا

 0 تذرو 3 رك ال 8

 اندنع * 1

202 07 

 رفاود "فرو لالطا 0

 ماكل رطاو ناك

 سس ء ةدح و عهد د هدح

 ريخملا ره وج ا 1 و3 لعم

 رعشت رس

 ليوطلا

200 

 رجاوشلا 0 رد 07 0

 را و ُش رف ع انناطلس

 و 2 - هم

 ريس م
 بارتلا ىفست حايرلا

 1 [1)] تسرد تحم

 28 5 الن“, (0, (0*, م2357 0 آب, ا, 2031 تاني الآ دعمت هن 0.

 (9) آب, آ*, 0 (1) رعش سانلا -ئةساط#». ةءطمأ. ىمدت نيح نوبلا رعاّشملا هرمع وبا

 اوفرصنا مهبجح سانلا ىضق اذا لوقي

 حدمي لاقو

(0 

 مى ةمعس عسا هددلجع غم اذع ةمسسصم ص لل.

 (0) 0 التف اناطاشل

 (4) 10 ءازوحلا
1 

 60 12 ىرعشالا ىسوم ىبا نبا ةدرب ىبا نبا كلالب

 (1) و5 85د. ةطقس» 226 اكطتت. 111 645-:ختصدت 1 218 اكطتق. 1. 453 (ةسسصطقاتت 6,



]20. 30[ 
 م د ةرص م د هرصض "ف 0 <« َت

 رب مد م وص هه هده 07-722 8 جالا اهلى ىح 2 1

 مارحلا 1 اهب ىعلا 2 ا

 ا دود ل ةهضص ل ملم

 رب سن ه- خام ةمج < هس د

 ل ل هرص

 ' نلا
 و ماء ع

 ال0 افلح ”انيقتلا ام ”اذإ
 لا عا ا

 8 كالدالق له نب نك 1 نو هموق ا 5 ا اندر م اذا ”:

 ه-

2 
  ةمدعح ع .

 00000 1 مدت ةدلاول  هميؤلا نم اندق سايآ انوبأ

 روكذ مهركذتو 1ةءاهد مهدلت ءىشلا

 1 [0] هاهد مهدي سيل

 داداه روص

 1 ح عرس اة ةغ 90خسات:. ةءانوأ. 0 تارعشملا لحب تي ورمع وبا

 كل دقو 5 ري ىا لحلا

 © للز) لكر ل7 حاعتلا ءاحطبو

 0, 0*مكور انءارو, انيقلا- خردطت“. هنو. ْرَصَق رسك اذاو تم ء[5- حبق اذا

 ريغ ديري وهو حتفلاب ءاود ىف رعاشلا لاق ريغ ىنعمب ىوسو
 © ىلُبَأ ال ىَنِإَف ىلُيَت ىلع اَمأَك اَهئاَوَن ِءانن نم ىلُبأ ْتْنُك دقو 8

 كب آله (الب) محتتن 93.

 07 2 0* انذوس نس فسار الكر كبر 0*1 (1), 1ك ضةنق 118: كرف (لفر)

 كنت 311 14 متن 349 151 6هحدط. 11 192 ةمصع 1197 انلقر فسط». ةءطما.

 انووس نحن اذا ىوريو انفرشو اندوس انلقر
 هلساتت. ةه01. ربنم انريغل ىيري انريغ اهدعصي ال ىا ربانملا مهريعذ لوقي

 هانرعأ ام لا

 0, 0 (1) هدلاوب 1741. 1169, 2, 1811, قسطا, آب ةحلاول 811 انك خس“

 0 نينبلا ىهدت سايلا دارا أطخا سايا انودا هلوق

 فردنخ ىهو اروكذ مهدلت ركنذتو ةءاهد. 1: ؛طع يامدو اه ا. 1 8
 ارو ؟هدعو زد كامل خلا يعم اذوبا
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 ىهدت فدنخ ىنعي ةدلاول سايإ لاقف هل ًايبتي ملف سايلإ انوبا دارا [0]
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 [ك0. 30]
 ىاءاج هذ دع ني ساس اص | 6 2 َّس مس و دوا ثككا » 2 7

 رحلطت 7-5 0 ىدصتي 0 ا نا ٍِء [ رصضم اذإ 1

 ضرعتي ىدصتي هترمثكو ءاملا عمتجم بايعلاو ترثكو تعمتجا ابهبابع 0 [(0 م]

 0-1 < ه تسي 80 26- 03 َس مص مب ومص مع

 رهقي فوس لع لس سل 0 كلا اانا نباتا 1
 نأ ديري فوس نع هتابا نم مالسلا مبيلع ليعامساو ميهارباو حوت [0]

 ريقي فوس
 ت

 23/ تس © و هوه ّس صم .م رى” 8اس هك 0-7 0 82

 01 عسبشلاو مدان عميشلا هل اعد نمل تومس لاوس
 1 0 يل مي

 يب لا تسل مصطابألا لع ل 4

 0 كرا ف 1 ع 1 اح 1 انم يدا 0 41

 0 ىلع ل 0 ةونع هللا رمهاناظعا سانا
 زر 2 6 سا هم م ا ا ماودك ١١ اءاد (١ هذه 2ع

 ردصمو درو زعلا َُق دل نا 00 ناندع نان لعم 0 انا “ا

 (65) 1(0) رجضت ني>--0 امف 131 خدساط» نمف خرم. ةدادو]. رضم ليق امئا

 اذهو اهجوم جام ىا اهبابع ٌبع رازن هاّيا اهاطعا ناك ىتللا ةبقلل رككلا

 0 بابالاو بايعلاو رستم ىف ىا سانذلا فك ىف ء ءاج لاقي لثم

 ..ضرعتي ىدصتي 111 ةعالمأ. هانا اهاطعا ناك ىلا ء ءارمدلا ةبقلا ىذعي

 دعم نب رازن ونب داياو ةعيدرو رضمو رازن

 (66) 00, ]1), 1201 فوس نع--م4خسان»». فوس نا ]ح11 عرسان“ 0-90 اللا نبا انا

 خلا ميهاربا خيشلا هل اعد نمو ماركلا --1) هنن. نيوسلا نبا انا كفردو

 ربقي فوس نع كب ال مهريغ ابا اعد نمو ماركلا
 ) ©, 2, 1:* انومس انا. ك1طنم 15 ن. 69 ذص 2

 : حم ازعت قى 0 1 1* 001 طابت كش 11 0101 لرش ك١ لكل لك

 ) اط1دعصسصتنما 0.

 ) 1,, 1.* ىجملا ىف هل خةسا». هءانما“ ليقو اًربق ةونع ومساو بستنا ىمتنا
 ةعاط
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]250. 30[ 

 كدا 11 هيشرع زتحأ لق ةاوح ل لجحت د ثوعي ديعو أ

 ناعدخالا امبيفو هقنع ىف ناتمحل هيشرعو بالكلا موي لتق بعد نب

 هر ل لا

 صاصتخالا ىلع بصن لوقو فصوي ال هنال ل حدسلا ىلع فدنخلا 1بصن [010]

 مذلا كلذكو حدملاو
 1 نرت160 لآ

 ا 0 دو ريب ندص ريث سس < ندص | م ا

 رغصاو 1 اهنم 0 ناو حالك ىتلا ىربكلا ةماهلا انل 1

 1 ا ا ه---أ اسس اس ل 7 01 : ل اه ل

 رّصمتند جل افاعضا فعضنو 5 سانلا نينار فمع م اذإ رح

 لبق انرخافي نم ىلع ديزن ىا افاعضا فعضنو رضم ىلا انعجر انوضمت [©0 2]

 رضم ىلا عجري نا

 (61) (:(1) ده ىقوان آن* ذو ىقو 811 رج فمما. ره ب 1 زمحا -58

 1151 لثبل (ذه) ؟ 54: 14 ذن 584: 181 «هدحنظ. 1 9277 قتهااآش (شرع)

 متت 906: 184 1+ 329 زتحا فوط. + 78ه. هءطما. ثوغي ىبع

 ناوابلعلاو نيعدخالا نم برق نيوايلعلا نع لاز ام ناشرعلاو ىثراح
 ىعمصالا لاق لهاكلا ىلا افقلا نم ناذخأت ناتللا ناوارفصلا ناتبصعلا

 سيل رّكذملاو عطاقلا فيسلا ماسحلاو ناثرع ةبقرلا لصا هيشرع زح دقو
 قرصكعص نك نافرع امهو ىتاعلا اليخ ناشرعلاو ورمع وبا" لاقو تيتان

 زتحا ىق ىوريو قذعلا
 (62) ةعاد. 7 28, ]) فدنه- 81831, آ., ل[1دعمصتت ه5 90, 220. 259 فدنخ 11

 هءطوا. اني ىتكي رهاظ فصوي الل هتال حدملا ىلع فدنخ للا ضن انتل

 سانلا عمسي انب الا هللا ىبنا دارا ةسسط# هنانمل. جدولا ىلع هيصن فدتخ لآ

 حدملا ىلع هبصنق رهاظ لأو ىنكم امئاف رهاظب ىنتكم فصوي ال هتال

 وبق انب ركذ نم عجر امل تودصلا عمسي انب اننا الا هللا ىبا دارا اننا ربخو

 رصبي لاق هنا دحاو هظفلو عيمج وهو ىلخلا مانالاو ربخلا

 (63) آخ (موهز >71109: (شرع) 111 6 ىلوألا ةمابلا 01ج عمدتنهن 90 ئخساا“.

 هءاط1]0. رّضم ىف ةفالخلاو ةوبنلا نا ديري
 (64) 8101 فعضيو -1. 810. 15 1:6فههعات. >> 78 انايحا فعضنو خس“. ةءطما.

 رضمتن امو افاعضا فعضنو انريغ سانلا امف رضم ىلا انبستنا ام اذا لوقي

 نا ىفتكن ىا رضم ىلا غلبن نا لبق انرخافي نم ىلع فعضن لوقي
 ربكالا بالا غلبن نا لبق نم انسفناب ىفتكن ميمت ىنب نم نحن لوقي
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]0. 30[ 
 د“ ع و ع َتأاص مح هرب مهم ه - 7-2 3 ارا

 رشعح قيانلا نئاسبنساريلبق اهي هوس ل لل ا

 ريبجو دارم تقاس نم عمج ىلع اولزانت بالكلا عارجأ موي مهو *“

 باللكلاو ىداولا فطعنم وهو عرج عمج عارجاو نميلا نم ريمحو دارم [( 1]

 ةيلهاجلا ىف ةعقو هيف تناك عضوم

 ل سو و - هب 0 ما هو ص - 20 7

 ىهو ىوريو بعك نب ثراحلا ىنب نم لجر وهو ريوه نب ديزي دارا [02]
 ةشالا كفارطلا وك

 0[1] نم ىوهو [1)] ضرف وهو

 ”- اش 2 اذ هَ - أ هللا ض2 -

 ٌرمَشمْلا ةاجنلا الا وزو الو* ةداوه الالا مرح رشا اا
 دشناو خللا ةداوبلاو ىمرجلا ةلعو ىنعي مرج وخا [© 2]

 15 رع وأ ركع ىف مرجلا ل 15 ٌةَواَوُه يمت ىف وجري ناك نمف 19

 1 [0] ربصاو ميمت ىف موجلا

 (56) ظادصقمد 1 165, 11 301 مهريغ 0

 (52) 1(0) ءارم خس“ ةعطما. لي تناك ةعقو وهو بالكلا عارجا موي لاق

 ىداولا فاطعنم وهو عرج اهدحاو هفطعنم هعارجاو ءام تاركلاو مالسالا

 وذبو مرجو دبن تناك ا دداو ير ابي ناك اهم ىعمصالا لاق

 بعذ نب ثرحلا
 (558) 1.* نعطد برضب

 (59) © (1), كسا. ليخلا ىقتلم-(0, 1) موقلا -ل155ه55 48, اكطتم. 11 4-2023 عاد.

 ٠ 2/8 ربوه ليخلا كرعم ىف اذ (ريهز 111 108 : 18 111 609 -فخاطدنا شلش

 10 نايتراكلاك الوكعط 341-ه3دو. طا“ 17 1811-64 5ءا01. ىيز ربوه

 باللا مساب ءاجف نكمي مذق ربدوه نب فس. هءادو1. ربوه نب ديز ىذعي

 ترحلا ى دب نم وهو ربوا ورمع وبا هبحن ئضقا ةفاط وود لاقي ىثراحلا

 هول اكرر اي تاك تضص نب

 (60) ةعط. دع 0(4-25 مزح وخا- 17 مزجخ - كسانان. ةعادولل ىمرجلا ةلغو مرح وخا

 نيل ىا ةداوه مينيب لاقي نيللا ةداوبلا لصاو حلاصلاو ةبارقلا ةداوبلاو
 رمسي رمشملا ءاجسلاو اجلملا رزوزاو ريشلا نلف موقلا قوه هيمو نوكسو

 لثم اذه ابين رمشيو ةجاح ىفأ ىضني اك ىضييف



]50. 30[ 
 - ل اء ان دص -_ٍ تدرب < هللا جب صارخ رس رع حس رس ل م هذ ريب ج2 د

 000 002 الا مواهب دعسو- ءاهءارو بايرلا  ىقولسلا رجح ه'
 بسنت اهلو ماشلاب ةيرق ىهو ةيقولس ىلا ةبوسنم ىهو عوردلا ققودخلا [0 طز

 ةليبق 1دعسو عزفت رعذتو ةيقولسلا بالكلا

 1 [0] ىهو

 - 1 0 ٍُط ا 6 لا تح 2 / 8 3
 0 تت

5 
 ٍّ 0 ان

 رخفي سانلا اهيأ ىموقك موقب را 0 ككاو د 7 نق
 اس ل م اص 20

 6 رخزب يح "كال 1 ا ب نم

 اذا تابنلا آرخز لاقي ريثكلا ددعلا مطلاو مالسالا لها كيري ىلصي نم [0]

 : مكارتو رثك
 1 [0] رجذا

 رك ابو اهدلا ىب ىصح نم دعو ةزعو ادم ا فصلا امه
 و 00 ةريك دجملاو ميردقلا ىرداعلاو لصالا بصنملا [0 1

 (51) آم 0 قرصا: ةءادوا. نميلاب ةيرق قواس ىلا ةبودسنم عوردلا ةّيقولسلا

 لبالا ىذعي رعذت

 ) 10 ءاونلا ءانباو كسا. ةءاد01. ىمد ىنعي راوذلا ءانباو ةرم نب ميمت نب ورمع

 قوزرفلا لاق ذأ نب ةانم دبع نب ىدع ريرج تنب راونلاو ةلظنح
 119 راددلا ةلطسض رإ كتالا 5 وب لوقت نا )ل ولو ؟

 مالكلا ىف لاقي موجنلا ىنعي اهءوض بملغت ني> ىا رببت نيح هلوقو
 شه الع ىإ انسح ةنالخ نيتربب

 1 21011. 354 ىرىع ودب, تسيلا, "ل ولز م1055 نب ىدع نب لج تنب راونلا

 دا نب ةانم دبع 72121 هءانو1. دج تني راونلا
 (53) كسا هكدا. رعشلا لوقي نا ريغ نم هذاسلب ىنعي رخاف وا

 (54) ىدسط» ىَلُع ,مهريغ سات. 281م طب آم آ*, 001) جاوماك مطي آب آ,*

 1دعتسم آو وعد الع دصل دعم نم- خس. ةءطمل. 0 ولعي ىا] ىوريو

 ولعت رخزت مط دقفو فرشاو الغ ام لكو ةماط ةماط لك قوف هنمو مطي
 مالسالا لها يدري هعافترا وهو جوملا رز سند هنمو

 (55) 1:5 ىلاعلا بصنخملا_-ل[هودأهأت 90فهسا». ةءادو1. لاقيو ميرقلا ىداعلا

 فرش ىف ناك اذا قدص بصنم ىف نالف
2834 
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 و 0-6 باء عاوض هام ةهص و 2 2 6 2 ْ

 رعتمو رالا مرعلا ردي راربص امس ل
 مرق ميركلا ديسلا لجرلل ليق مث لبالا نم لحفلا مرقلا لصا [02]

 رس ناوعلا د دل اذإ 0 00 فرعت 0 0 0

 ىهو بينلا لبالا تناك اذا لوقي بان ةدحاولا لبالا نم ناسملا بينلا [01]

 تسبلا تييتجاو عردلا رونسلاو اهرايكلا فيكف رييصلا كفرختا ؟) اكاذرا

 ةيناث ىهو برج اهلبق ناك ىتلا ناوعلا برحلاو

 هام مودح + هو دص مم

 اهبجملا ديدعلا.فاعضاو هاحاص 3 كامل سا ا ا
 ةرثكلا ندينعلاو هعمج اذا هربممج لاقيو عومجملا عمجلا ربيمجملا [0 12]

 رزوم رصن ناليع نمو ضيخخ 6 ىلا ل هموح 0 0

 ىلع هتّباد لمحي 1ىذلا ضيذملاو ةمظعم زعلا ةموح لبالا ىنعي ابل [0]

 اًيوق ايوقم ىيدش رزوم ضاخملا

 10 ] ةيناث لمحت ىتلا [ [آ] هتباد لمحت ىتلا

 (17) 1:0[ موقلا ءونب, رقنمو رغال-].* زعالا-1) موقلا ونب [اذن د00 عاددن]-0
 اهرما هر انيطعا(* مر اهانيطعا--(1(0) مزعلا ونبي -م4فعا. مع 28, كسطا“

 آب, ]ب*, (مرقلا ومب - قة“. ةءادوأ. تيب مهو ص ىغب 'نم ورمع نب رارض

 رقنمو ةعقولا اذه ىف مهدوقن نحن اذرص ىا اهرما ةمزا اذّتطعا ةبض ىنب

 |0112 رقنم ص ةءىا هم ةءاو1.] ميمت ىنب نم

 (48) ةسا» ةءاددا. اهيف بكري الف [ابنبل] تلق ىق ىتلا ةئسملا ةقانلا ىهو بانلا

 3 4 مس الو

 (49) 831غ ىيأ-(0* رجيملا 4835 (روبمج) 1: 0

 (50) 0 (1), 0, 2, 821 ناليغ خسط»“. ناليع ى4خردط#. ةءا01. نئاعظلل ديري ابل

 اهاطاعتي ال اموري ال همظعمو هترثك زعلا ةموحو نسحا ىهو لبالل وا

 ردقي الو بلطي ال اهموري ال ةضاخملا ىلع هنباو لمدي ىذلا وهو ضيخم

 ديدش رزّوم ناليع سيق ديري ناليع هيلع رّدقي ام ىا نالف ماري ام لاقي
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 املك خضنلاو ةةيدج ةدحاولا مدلا نم 2عفدلا 1تايدجلاو اهردص ابنابل [©0 1)]

 لك ةمجعم ريغ ءاحلاب حضنلاو امهببشا امو قولكلاو نقهدلاك ظلغ

 |[ شا امو لكلاو ءايلاكك قر ام

 1 [0] تايرجلاو 2 [0] عمدلا 0[3] ةيزح

 #8 دنا خا نهر ازشح 285 < هه 2

 0 نيعار نا يع هسفد ل 0 داردعم 1 دلل جورف 006

 ىف اهضعب قلحلا لاخدا درسلاو اهبلفاسا 1قوقش ابجورفو عردلا 3 [(08)]

 00 اجلا لخدي امكا هتمجلا ىف"نلطاوأ ردم ظيلغ لبع ضغب
 2نساللا ىذعي اهردخ

 3 [0] قوعس [0] قوس 5 [8184] دسالا [0] ءارسا [] دوسا

 و َنَد م هع م و ص م 252 رجلا نادم 0 6 د < سس مح 2000

 ردوهلا دل ال0 كا كيلا داق ىذلا ىمعو »
 , فيرش ئودعلا ةمبس وبا بابرلا داق ىذلا لاق [هّنا] ئعمصالا نع ىور [©2]

 كلذ ىف نالوقلا فلتخاو ديزي وه هريغ لاقو فوع نب ةيطع وهو
 ةليبق دعسو

 1 [0] ميش

 س مودص شا معاه عموم

 رهشملا ىمدعلا 0 كلذو دا دع ل دادعا زب ديري

 درملا ريشملا ميدقلا ىلمدعلا [1]

 (43) آب 1 1ا1, (1(0) برحلا ىف اهمدقي 60 عطس دقت عتس] 5000 مح د1“.

 (44) مقمك (ؤرس) 1 284 بونج ناك 18131 هءاددا. [نم] نيب اهبنم 3 ام ابجورفو

 دساللا وهو هتمجا ىف لخاد ردخمو اهفلذ نمو اهيري لى اجلا هءادمآ.

 درسلاو عردلا نم اهفلخؤ اهيدي نم قش امو قوقش جورف بْوُيِح

 هذه ناك لوقي ردصملا اذه ريصف اًررَس اهدرسي اهورس لاقي عردلا لمع

 لاقي هتمجا ىف لخد رد نيعارخلا لبع ىلع 1 اقياةقمحا ف الخد ردكم... نيعارذلا 0 هس اهدش كادرفلا
 ورمع ىبا نع ردخلا ىف لخد اذا ردخاو رد

 (45) مىياد. دام 258 مهرعدو 1121 ةءادوا. ىنكي فيرش مبهنم للجر بابرلا داق ىذلا

 ميس وبا ةسا» هءاد01. بابرلا اومس امناو ىدعو ةبضو ميتو لكع بابرلا

 ديز نب دعسو ةبابر حادقلا عمجت ىتلا ةقرحلا تيمس امك ريبعامتجالا

 ميش ابا ىنكي مبنم فيرش لجر بابرلا داق ىذلاو ميمت نبا ةانم
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 كو انم و ا وب ىقالو قرح لا نيرفطا ىلع 1 رك

 دحا 3نميلا نوطب نم نطب قرحم لآ 27نارئب نارفجلا ةانلتق انذخا [0 2]

 قرحم مهاسك دق قدص نايتفو 88 دشناو نامعنلا ىبا دج وهو ؛نييمخللا

 ابا داراو ة[داجا ىا] امعناو هلوقو 18 امعناو داجا وسكي اذا ناكو 8

 نامعنلا نب رذنملا داراو رذنم نب نامعنلا سوباق

 0[1] نلتقق 2 [0] نيرثب نيرفحلا 3 ةانزتاز: قرحم
 4 [0] نيدمحملا 5 ]) هد.

1 

5 

 1 سس سمودص وه م م - 2 و 5 مدح ماع ءوع م

 ردك لا لونثعو اي 5 0 تا ةهربأو ع

 نونثعو ابلوأ ةجاجعلا نونثعو ةريمح كولم نم كلم جابضلا نيب ةكرتا 0
 هلوا ءىش لك

 1 85مم 720156.

 بتولا ربضلاو دمتعا ىحنتو ةعساو ءالجن تئنفن ىق ةنعط ةنفان [01)]

 7 ةهاعودح دود ةرح ءعودو مه لح حلا سد مه مق م ح 2 - 2-3

: | 

 رثعت موقلا نم ىلتقلا ىف ليخا ذأ ةلابه موي ءاوحلا سر ّت 2

 توتال و ١ ليق_ نم هدج وهو ةدعسم ىنعي هوبا [0 12

 همه <

 قمرا. ةءاتو1. ىهحا وه رح عضوم نيرفجلا

 دشناو نامعتلا ءابا نحا وهو لاك نييمخللا ءالوه

 19 اًمَرْخأَو داَجا وسكي اذِإ َناَكَو ٌقِرَحَم 2 هاش وك ٍقدص ناّيَتفَو 1

 هوبا رذتمو نامعنلا سوباق وبا
 (40) آب (1) امحامر ىلاوع ع5. 510 11 3 00-00 قفل

 (39) ظالآ كك هوان

 (41) (نريصت -]) رثعي 8131, ةسدط#., آن برضت فدان. ةءادوأ. ىحتنتا ىا ىحنت

 ىا ءالجن ةذفان ةنعطب ةذفانب ةهرب ال هل ارزش هنعط ىا هجوتو فرحنا

 ربضت ناكم وهو ءاحلجلا عستمب ىا ات ىقنردمب ىوريو ةعساو

 اهمئاوق نيب عمجت

 (42) 1 ةوك 15 948 ىلتقلاو -8ءاد1 5206 ءاجيورلا سرافآت]1 هدا. (احض) 13 57

 ءايحضلا-14 (ليه) 11 169 ءاوجلا فسط#. هءانما. ِءاَجيِبلا سراف ىوريو
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 مر لع ةميعد تما تي 27 2 2

 آد اكل ده نب اورمضو . .لكاو و ضصيش أو ولزتتسا نيذلا نبا انأ -»
 ءاببصلا ابا ىنكيو ىنابيشلا سيق نب ةماطسب لئاو خيش [8]

 1 ل

 1 دوهدح ل ةه م سل دواص لم ا ان جا َسش

 1 ل رطن جييجاطلا قوف انقلا 5 هاجر انكيبص ىتح هل
 ها

 لاوطلا جيجانعلاو اًحابص مهانيتأ لوقي حبصلا نم انحبص انعفترا انومس [07]

 ليخلا نم

 رب يم ل دع ةهص خربان ب ها ب ا كانا ع -

 ريدع ( ةاوقلا قوف تنثع ءاذإ هناك ايدع 0 0 ىذب مسي

 اي لوقت هتامك ايرع وعدت تاوصالا ةريثك اشيج بجل ىذب دارا [01]
 ةجاحلا تقو ىلا هتعاجش ىمكي ىذلا لاجرلا نم ىمكلاو :ىدع لآ

 ريثع تنّتع هربقي ىا هودع ىمكي ىذلا ئىمكلا ليقو اهرتسي ىا اييلا
 سنوق ةدحاولا ىيدحلا ضيب سناوقلاو ناخدىدلا هلصاو رابغلا 3ناثعلاو

 ْ [0 مولعم ريثعلاو]

 1 [0] ريثك سبحت ” [0] ىدعل اي
 3 [1)] راثعلاو برع تنسع هدبع [(!] راثعلاو تريثع ثيثع

 م # عل 520-5 00 2 2 ل

 000 الا هكا اطوت اندانج لازت ام ىحل اناو»
 نك اقدح ةاكارإو فاكأ هكرت ىا هانكلا دابكا أطوت [0]

 (ةذ) قةصطتعسر (ن, 05, 17 ةصخنملن عع هن. 49 طع عع نق. 34 3ةفسا» َريطَتَت اندقلاو

 ها ردك كا رشكت 1-٠ 19 رد [ظورمأ. هل. هه 6هعنإ 1

 دلل ةاينقلا وا ناكحنلا ريع دبه كب وردع سيف نب ماطسي نكاو عب
 رسودهمصعل ةعط. 11 121. 08 ممدغ ط1. امكلل ت. 85, كادكش 1313 تأ هو(.

 قحسات#. ةءات01. دلاخ نب سيق نب دوعسم نب سيق نبا ماطسب لتكاو خيش

 ةبض ونب هتلتق نابيش نب ةرم نب لهد نب مامه نب ورمع نب هللا دبع نب
 بلغت ونباهتلثق ننه نب ورمعو

 (36) (0, 1 هلاحر آب, آب*, 82031, ةسصطت“. هلاجر

 (320) 0 ثيثع , سناوكلا قس“. ةعطم] ىدع ميتو ميد ئدع لاقي ميت وخا ىدع

 ناكل لاقيو ريع انهاه ىيريو تنّثع توص بجل هل شيجدب بجل ىذب

 رابغلا ريثعلاو ضيبلا ىلعا سناوقلاو ناثع

 (35) ل1هعصاأا 0 رثأتو 45دك (ًاطو) 11 532-قةسا“ ةءاما. ةامكلاو انسارفا اندايج

 دكا ةكااولا ءاجخلا
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 نه امص ا 7 و - < هد ٍ و مح أ م ه2

 كل 1 0 م"اللعأ 1 [هناكس اقتل ةأرط ا ا كيف كرد 0

 ةرم لآلا ابيفختو ةرم ربظت لوقي رصقتو لوطت لابج فونا مالعا ميشايخ [02)]

 ريكي ال هنأ الا لذملا لع لاس سقاس ا
 تراد امفيك ع رودت اهرابن ايليعست سمسلل بصتنت ةبيود ءايرحلا [©

 بصتنملا لثايلا

 رص خلا ل 00 شعل لظلا لوح اذإ مس
 قرشملا لبقتسي رابنلا لوا ىفو ةلبقلا ليقتسا سمشلا تلاز اذا لوقي [08]

 ىنارصن هناك

 حضلا ليقَو سيلا 1 حضلاو داوسلا ىلا ربغا ببكا ءابرحلا .ىنعي ادغ [0 2]

 1 [0] حبصلا

 2) ءقداعدسا ©حسط. 11 269 لظت - خدت. هًلثام سمشلل - ظدط-5طو. 11 3 ١ ند

 الئام, عذجلا ىلع 121 ادا 393 التام_نسمشللو عذجلا ىلع-ا] «“ كساد

 ترد32“ 192 : 21 جصات' هغ 195 سمشلل ىَلَصَيح 50030 1535. 6 الثئام سمشلل-

 ]آنخ (لوح) 2111 206 الئام سمشلل-1. ©034. 335 لذجلا ىدل -11372332 1

 2-1320 ع»- خ00430 1-31, 0, 8131-سمشقلاب 1 سمشلاك 1: هب لظي

 811 عقدت ىاصتب برق, نع الئام خا. ؟ءا201. سمشلل فرحني هنا دارا

 دري ملو انهاه ةرجشلا داراد بصتتغم لتثامو ...ربكي اجا ةتا لا ىّلصي هناك

 اهلصا

 (33) آخ (ىلو) دع 296 لضخ (لوح) عتتت 206 : خش 11 295: ظل ©ةحتط. 11 122-

 ظداطةطمم. 11 1 4400130-323 1-1311. 015. 1-5355 2 سسوفسأت 537-131 ةص

 +1 120-فل 1ءاطققت 15ة حاشا ظدف 81-393 'فماعدتت 192غ[ حوت 'هغ 195-

 الآطابتت 0

 (34) (ذ, )ط حيبصلا نما( رجوا_-دال_اةطفس 11 1 3231 دف 392-53735821

 120- 8ة:و.1 228511 ءان اعط. 1 13 هلابقتسالا حفلا نم _-15او] 149 ببتاح

 اا «ددط. عد 1155: الخ 111356: لذ مصحح 11 156 قةخسط#». ةءطمل.

 رضحيو سمشلا ىلع رفصي ءايرحلا !اذكه وه لاقو ىلعالا رغصا ىوردو
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 » 2 م < ةدض ع 0 ا مهل ود

 1 حا ل كفار الخ صيت ا اناا ْئب ىواهت ما

 رامح ىنعي ططخملا ”حيسملاو ةرماض ةقان ىا 1فرح ىوبت ىوابت [02]

 ضايبلا ىلا برضي رمحا رحصا

 1 [0] اصقان قرح ا تشمل

 ع < َّش د مدعو م اما نا مدح 22 2

 رطخم نيج افصلا ءاقلخ ٍلثم ىلع اهتايرخأ ىف معسل ا
 215 ءانلم ءاقلح (تزيحع انايرحلا لولشلا حسملا ةفرشم ةقان ةوانس [01)]

 ةفرشملا
 1 0 ا 0[2] ءانسلاو

 ا 53 رادو هص 0 ه- 4 7-0-2020 لا ا ا

 ظلغ ام وهو ”ءابزح ةدحاولا ئبازحلا ضرتعا 1ىربنا اهرخّوم اهارخا [2]

 ضرالا نم

 1 [1)] ارتبا *[1)] ىبزح

 مع ةدح مةدص سدو ملص ل معو هح 26 رب ١ ندع

 ب احلا حيان الج الآ نب 2

 لوَعَي هتوبَح فارطا ا ئبازحلا 0 دارا نيبتسي ال ضيفم هناك

 لجلاح ضرالا ىلع لآلا راص

 (30) مىةدذك (ديس) 1 309 هب اذ 111 334, 4 11 109 محسا ةزيجعلا - كدسطا“.

 0 قرح , رفصا [ذ5 5ءاذو٠. رحصا] - ةسات:. عدو. ىب جشي ىوري

 ىواهت لثم اذهو ءاملظلا
 (98) آب, آ*, 1(0) ضارعا لثم, نم حسملا -(0 رطخي , ناك ءانس- ةصنا». ةءادول.

 رجع ننع نوكي ليلشلا حشملا لاقو جحشملا ريطي ةاجن ورمع وبا ئورو
 امو

 نيح>...ءاجنلا نم ةلعف ىهو ةيجان ةاجن حملا نسي ةاجن ىوريو ةقانلا

 ...امبنذب لوشت نيح رطخت

 (39) 1( اهل ارمبا-- 0 اهل ارت 0 اهل ازن -]آر, ]1 8101.م. ىحتنا-(0 ىنارجلا

 ريغا- م لئلا 1006 ىبارحلا-- - قمرا. ةعاوإ. اهرخؤم لمحي اهر دص نوع

 اثيش َناَك لازخنالاو لزخني ال لوقيف لثم اذهو ضبنت اهناك لوقي
 11 ([ 22 ىلادشلا ىع لنرحت اذكو دك ىناطعإ لاقي اببحي
 ضرالا نم ابل ضبن ىق صخش ضاين ضرع 115 1هها5 ]116 ةصمفادع»

0 

 (30) ةمسطت». آخذ (رحس) 81 14: 18 111 255 راحسا موسم كت 11 لجل لإ 0

 فارطا ضمغم 4س“. ةهطوا. لاقف فناتسا مث...توبخلا فارطا ىوريو...
 ءاملا حزان ضاونلا اذه لوقي رفقم ءاملا حزان
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 لسا 9 - .ه هد »ب هةهص هم ا ل سس ع ا ات

 راسب ف بيرق نم اكورلا ىشمتو اهمايق أيالف 1 0 ونت ا

 وببتف قفرلا انيوبلاو اًكيطب ىا ايألف ابتزيجع اهارخاا ةلقاثتم (ضبنت ونت [0 ]

 هلل جا لا 27 0 و هَ و مب هدر د هَ هم اس ممر ل

 ص عبو انا نا هدّضعبف ىوقأ لدا 00 ا م

 ةقفدتم مانسا ريغتم نجاو رصقاو الخ ىوقا ىمطخلا نعي لكفلا [ندط]

 2 احرص ريب م ود " ثا ا

 معيب ااصملا نهيف ليداف ايدك سوجسا تدر 7
 6-2 هم

 قتف ليللا ْ م ا ىرسلا لك ىذا 5 حال لقو "هه

 ىنعي ربشم قتف هرخاوأ ليللا تايرخا هلك ليللا ىرس ىرسلا لمك [01]
 ححبصلا

 رئي لقت نع ليت . نان لك سل
 يبي مث رمحي حبصلا نوكي اذكو ضيبا نطبلا طبنا [010]

 قمسسطت., ل, آمر آ0, 8201, ةعاط. اميوبلا اخ (اوذ) 1

 رد نع : وج ىذي 1129 بيرق نع مطذعا. >7 166 ءوبت - 1[ ط12. 11 48, لردخر, لذ, ىغيوبلاح
 1طن, ةقط., 0, 2, آ, 8231 بيرق نم

 23 ) 40, الط لك روغم - خس, 0 (1), آخ (مدسز »7 175 : اخاطمسف ظمققلا 9

 روعم -1:* مالسا فس“ معالم1. نفدنم روعم

 4) 1[دوصت 185--خساطا». هع. ادرُقلا فيودر ءازوجلا لاق اًيرثلا فادراو ىوريو

 5) ]4 (ربش) 71 102: (ىقتف) 11 1216 14 711 41, فدةمه 11 121: طخ (طين)

 زج 988 : 134 7 229 ا: قاطو. 1 52-لا 'فةواعدتتأ 15:-خذمهط 1-135طد

 11 ةصعاتس طلتغطقل" 8

 236) 1ماطدطثع 2034: 1 لج 8181-1281 152 نطبلا ضيبالا-11 0ةددا. (طبن)

 15606-ارخ 12 288: '4'1 + 229 ناصحلا لثمخ- خ1 '“ةداعدات 18:1. 11 ةصقاثتت

 رات طقس 1-65 خعسمك 1ع. ه1 ]كطدتا 351.2 ضرعك - مدا. ةءادوا. وبا لاق

 وهف عضاوم ىف ناك اذاو لعشا ويف بنذلا ىف ضايبلا ناك اذا ورمع

 نيتبكرلا ىف ناك اذاو لجرا ورهف هيلجر ىدحا ىف ناك اذاو قلبا

 رغا وبف هجولا ىف ناك اذاو لجحم وبف غسرلا قوف ناك اذاف بيجم وبف
 اذاو مثرا 0 هفنا ىلع ناك اذاو خارمش وبف اقيقد اليطتسم ناك اذاو

 وبف ثقنت دق ىا ةلوعفم ةحرق تناك اذاوأ ظملا وبف هتفش ىلع ناك

 كركم وف .هيجو ١ ىف ناك اذاو ىيطلا ويف هندح دعا ف ناك اذاو نك
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]200. 30[ 
 ه6 م هلا دم 62 22-+ د دو هم له ه ا ةهص سا ا 0+2

 رفصأ ٍنيحاشولا ا مك ميصه فئفن راع طرملا ثاالم نيدو ام

 نيحاشولا دارو طرملا بذبذتم وهو دحاو ىوبملاو فئنفنلاو ئطلا ثوللا [© 2]

 [0 ...طرملا ثالم نيب لوقي] بيطلا نم رفصا لاج اذا دوري دار لوقي لتئاج

 ا ا هم و نحس لس ضن معد < ةهمح

 راهب 0 ا 0 تك قفريبلاو 0 اني جلل فو 9

 لل ها حا رح مهو ه-

 ا ل "1 ا
 فارطا نانبلاو سلم معاون دولما عباصالا ىنعي لاوط ةنيل بيعاوخ (0)

 جرخت دقو سلم ضيب راغص لمرلا ىف نوكت باود اقنلا تانب عباصالا

 ىفختستو ربظنف لمرلا نم

ًِِ 
 ريارم 4 تم هدي 21 ا ع 00 - م ساو

 رمرهتب وأ ججدرب 6 ا 0 افاست افلح ىرت 0

 دارا ءادتبالاب عفتريف ةانق فصن زوجيو اهفلخ نم لدبلا ىلع اًمصن [0]

 (18) قةسصنطت“., آب* 00 آل دازفساطت“. ةءطما. لاخ ىا ٌرفص هنا ديري رد هلوقو...

 رشب لاق امك اذه نم لعفا اذه نوكي الو لعفا ءىجي دق لاق

 © رسغأ ةَّيوُكَر ىف اَرَك َنكلَو
 ىّلقا هلوقو اذك نم دَورَأ وه سيل دورا سانلاب رمالاو لاكو اوسع ديري

 نئا نيحاشولا در ورمع وبا لاقو ريسي ئا رَسيأ بطخلاف موللا كيلع

 بيطلا نم رفصا ليقو ةرفصو ضايب هنول ىف رفصا ابحاشو دؤري
 (19) 821 علام ىتف 7 نينيعلا-1. 810. 11 63 اًملام'4 (ونق) « 305 فسط»“

 ةءاددا. طاسوالا انهاه انقلاو...

 (90) 1 تابند آله (سو) 11 386: (ىني) عونتن 1-100. 810. 2+ 131 انل تدباو

 اهنانب ناك افك81 ©4لث زن 163, 1 1395مودحشص 1 119: «“تسلهط ذ

 904 نأك لاثماطلط. 663 م. 94 فسط». ةءاو1. تانب ورمع وبا لاق

 ...ضرالا ةمحش ابل لاقي ءاظعلا نم رغصا لمرلا ىف نوكت تابيود اقنلا

 (91) 0, 0*, آب آب*, كدسطت, 231, 14 (رم) ذتت 540 افصن, افصن 211. ةف 82
 افصنو ةميوق ةانق افصن, مرمرتي ةزطد» 1 190, 1طن#. ذ1 480 ةانق فصنر

 فصنو--اداناد“ ةه0ا. هنم وحن رمرمتلاو جرجرتلا جاجترالاو كرحتي جتري
 "ل جاجترالا نود رمرمتي...
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]206. 30[ 

7 

 0 - 5 هم - 7 ا هذ

 رزوص كك راد و وح نم ىرظن ىفو ذر دع د 05 5 ىننأ لع

 ليملا روصلاو لتئام ىا روصا كضرا وحن نم ىوريو [01]

 نيعتم الف اركي رشان ان الف 0 4 0 ةامألا د ثدحت أف

 1 1 ا ىف بلقلا نم ةوفه 6 ملك ىسفنل لوقا

 ربصيف درع كلا ر لا ىلتسي لقو ل رد 5 0 الا

 رونملا ناسا اهانو ارارغا نع 0 . 2

 هر مصضأو ىبلت قولعلا قو هميرص ا ىم ند طك قو

 اهريخاّؤم اهيلاوتو درفنيف لمرلا نم مرصنت ةلمرلا ةميرصلاو رازالا طرملا [0 2]

 هنمو اهداوس ةدش عم نيعلا ضايب ةدش روحلاو طرقلا ىفو ىوريو

 قيقدلا وهو ىراوحلا

 (12) مسا. كضرا وحن 81353121261 ردصا كضرافخسط#. ةءنوأ. ىنتدع ديري

 روصا ورمع وبا لاق ليماو تفتلا روصا ريس لك ىف ىنثا ىلع ىداؤعلا

 تفتلا لكم

 (3) لس دل, اش (ترضر دن 39 7 للشل 1 547 برضت كفؤ 1131 نرشت

 21دهشتت' 61 ريغتت , .نرتات_ 0,1 توحت نان, ارتس رشات 0 (!) رشات, كرضت
 _ قةحتا“. ثدحت نافب رس خطا. 56101. بضغ نم مايالا كك تا لوقي

 دبعلا ىلع نوكا ريغتا الو كرس عضأ ال كل ريغتا ال متتكم رسلاف ءاونلا وا

 لاق ىضم ىا ةبرض نامزلا برض لاقي ىضمت ديري مايالا برضت ىوريو

 مايالا ثدحت امف ورمع وبا

 (14) ىسا# هءدم1. ةقفخ ىا ةوفه هلوق ًةقفخ تفخ امّثح ورمع وبا لاق

 (15) ةسا». نملا ىلتبي-- 01, آر 0, 1 رحلا -آ,ربصف 0 1) ريصق-)) ايندلا امنا

 ل 4قسا. ةءادوأ. ري ىربصأف لوقي اربصق 1 امنا الا ىسفنل لوقا ديري

 (16) (1(0), آب, آن* ىنرخكدي 67 110 ىم ردا. ( (1), آ*, 1 ايم فس“.

 هعادوأ. هرهزو هرون جرح نيح روتملا هرمع وبا لاق
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 ك0. 30]

 ْنِبَت مل تسرد ول لوقي زئاج 1 ا يحل

 رم ءو دع ةهدع ريب - اضل

 رفع نولا روح ل دك اس رو يالا

 هنول رفعأ رقبلا نيعلاو عفترم ل نم مانس كراحو عضوم ىوزح [01]
 ةيحلاا كلا ليمي

 1هريغ نع هباهزذ دعب هيلا عجر ام ىوبلا عيجر [(0 0ط]

 1 [0] هنع

 ريب ع ةرعد د هم ل سوو يس اس ىرت م د ومص

 رجرف بيبحْلا 1 00 دقو قرب 1 كنع ىداوعلا ئنتدع ١

 ًنامز ةهرب فراوصلا ىنتفرص ىا ىداوعلا ىنتدع [08]

 (8) 821 جيبي, ميري كدا“ جيبي خساط» هءادا. جيبي لاقي ورمع وبا لاق

 املك ىكباف حربت ال ابنا لالطالا 5 ميرت الآ ابلزنم راثأ ىلا هرظن هاوه

 نزحأ مل 0 تبهذ ولو تنزح ابتيرا
 (9) الةونغ 11 364, 81 ىضوح تىب فسا., 0, آر آن, 0 (1), آآ* ىوزح تدب

 ل -1) ىشمي فس“ ةءادوأ. كراحلا 1 تلباق اذا ىوردو

 بارتلا نول لثم رفعا ورمع وبا لاق...دقعتم لمر وهو كناع ىوريو...
 (10) اكطتت. 1؟ 91, 1) هفخ تسي نا داك -11 ا[ طد13عأ 133 هفختسي , ىوبلا عيلخ

 | تب اه لجل نم 2811 ةرفتسي, ضعي نم -(1(0), 811,1, آن* ىذاوق

 نأ رمه 2, ةسط»., 1طن. ضعب نم آن, 0 ىنعب نم فسط#. ةءطما١ ىورو

 ىوبلا عيجر ضعب نم ىبصلا لابخ ىوريو هفختسي ىا هزفتسي ورمع وبا

 حجرامل بهذ ناك ام

 (11) دول 1-61) رجبلو 1 ا دقو (اطاتغ زد ةءطمأ. ىأنتي قوز خد“.

 3 -821 ةءطو1. لطحلا ءاوتلالاو ىوتلي ىوريو ىانلا نم لعتفي ىئني

 فرست". ةءطم]. ةبقحو ارهد ىا ةهرب كنع فراوصلا ىنتفرص ىا ىنترع

 مقتسي مل اذا ةجاحلا ىف ىذود ىوتلا لاقي بيبحلا نود ىوتلي ىقو هلوقو

 ىا بيبحلا رود ىأتْلي ىوريو هنع ةديعب ةين بلطي ىا ىَوَّتْني ىوريو
 هنع ٍجاَعَي وهف ىوتلي ىور نمورمقشوت دعب رادلا تفرع اًيألف هلوق نم سبتحي
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]0. 30[ 
 - رو ند د ةضص

 رفذاو لف ان ! فالكل را فقاو 51 ذا كديعامد كا
 اكبلا ضيغا ىنلجعتست ملو تفطع تجع ريخلا كل ىجاص اي دارا [©2]

 ىنيع نم عمدلا يتلا

 تسلا تيس تس 27 ا 22

 رضا تنك نإ كفك ماييمرج لإ[ بلم 2 1 ا
 ا ا 5 ع ةدو ع مدد ىن م 2 رب مه

 رصحمو ضب ىديبتسم حملا 0 كلآم ”اعرجب :اكبا 0 : اذا 1

 لويسلا ابيف عمتجي ابلفسا عستيو اهسأر قيضي ضرالا ىف 1ةوه لحدلا [08]
 فيصلا ىف رضت>م ىنعي رضحم عيبرلا هيف نودبي عضوم ىدبتسم

 1 [0] ةوده

 سل ل اي 05 2 2 س ستاد عم د

 راع حارت لاوحل ةئاولك  ترفقاا هيمل لالا 101
- 

 تلخ ترفقا رايدلا راثآ نم صخش ام لالطالا انهدلاب ةبثتكا قرزلا [02]

 مه هه 22
 4( مسان». ةءطمأ. ىعومد لسرا ضيغا ورمع وبا لاق

 (4, 5, 11) 0م ةطغع ادهغ مدعع 08 طع دك (ل, ةطغعمع ؟عروعع ةتخع ةطتتق ءكلعل :

 رفزاو 0 راو ىف اكبلا َُْضْعَءا فقو انا ذا تجع ال له جلا كل
 م

 [ه. 11 هه ةعغ]

 (5) )0 ىريصي -ثخسط#». 1( ريصأ ناك فما م. هعءادنوآ. ريصا تناذد نإ فيك ما

 .. عزجلا دنع ربصا كلذ ناك نا ىا عزجلا ناك نإ ربصا فيك ما ديري
 2 2راها ىلا كح

 (6) 8ءاحرت 51-535 ديتسم, لحرلا ىلا كا لسرلا ل 2111108

 «1:' خل 6-1 1( ىدنتسم "1 لحد (!1 013 ذطع لعدءت مل مد دس لخ دعتنت

 252) هععردك غم طع اد ؟تسلتسع ءقععتت ءمدغدتستسع تاع, ءمصصصتم»]» ةمانصم ص

 ]اص عوؤمصع "معاج. مس“ 811 ةلتلع مقدس ءطع تعمم ه2 ب1 اكطقلعدل رطعنع ةتعط

 يكحمك "عع عع طوع 81 ةمطخس فص“. ةءطقآ. ىتلا ممهايم ناكم رضحم

 ىلع تلزن اذاو تدب دقف رفقلا ى ىف تازن اذا لوقي فيصلا ىف اهنورضحي

 ترضح دقف ءاملا

 7) 0 (1), آ*, آب قرزلا ىزذب فساتن, ظالكر 0, ]) (ةه ةءعئغ).
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 اد 29, 00

 27 هوو - هّء ا -

 ردع هيهن ىد دنع 1 هلآ ماع كسلا ل 7 0

 [!) ىهن عمجلاو] لقعلا ةيبنلاو ىنومتببسو مكةببس اذا روذعم ريغ ىنا لوقي [©01)]

 بخ
])0 [ 

3 

 عيرلا
 ىذلا

 ليوطلا 7

 لوقي لقعلا اجحلاو رادلا رثا مسرلاو مسر ال ىوريو لزنملا

 رادلا قطنتسي

 شا دو لح 1 و9 رب سن ع م م وص

 ردض 59 1 صئالق هل ا لاط د دقف ةف اريسف 7

 م جا م تع < هءورص 2

 2هتيزع[ الإ هب تجستل نم ىب ام ناك ول لوقي ىبحاص اي ىدري 5 [0 -

 هيلع تفقو هترظتناو

 1 [2] ىسقلا تاينحلا 2 [0] هتريغ [0] هتريع

 ا 11 كيم لإ ركبسلا ل هم, ةءادوا.. فيكف مكلصا نمتريخ .ىلصا ئا
 مواد وشم

 ا

 (1) 0, 2, 0* عبر ال821, آب آب”, 0 (1) مسر ال, رذعم 0 رذعتآب, آ1:#* ىجح
 قدا“. مسر قست“. ةءادمأ٠. موقلا راد عبرلاو عبرال لوزنو...رادلا ردا مسرلا

 لوقي...ميمت ىنبل نيرحبلا ةيحانب ضرا نيبهوب ةينبم ريغ وا تناك ةينبم
 ايهلاظ ىا ردعمو رذعي "ل قمحا اذه ىيحأ امل لوةيف رادلا قطنتسي ىذلا
 مالي اه رذع

 (9) 60, 2 لاثما_ىسط». 811, ب ©1(0) هابثأ -فسط## ةءطوأ. عمج صئالق

 عب دال نامي اك صئاالق ابل لاقي امتاو صتقئاللق الو صولقب وه سيلو صولق
 رفعي نبا لوق هاثشمو خويش مهو انايتف اذكو اذك رما ىف اند

 80 ةراغل َتْنَعَب ٍناّيتف بر اَيِق ©
 [هتاكوعاو اهرمع ىفا ىسقلاب لبالا هبش  .نيكنحم الاجر هبري امئاو

 0 0, 1, 25, 1(0)/ 0+ رعي 2831 زد رلاتاب رعي م01: ىّرعي ال 16
 روان احكم هد"لس 1ص 10:5 عامود معقم ام معرعع 3, 13831 هءطم]. كل هاعو حاصا

 ريخلا اص“ ةعامآا. رظغيو ةردصت نا ةيزعتلاو ةيزعت ريغل هعدا مل لوقي

 هبحاصب ىا هب هلوقو ورمع وبا لاق رادلا ىلع فقي ك0 رظتنيو بقري
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 [>لم. 29]

 ومى ةردوص | مودح د ةهاص م هع هر مر مهد نس ءوص ى -َ

 ا دا طرد نيبو در يمر 0 0

 مككاسن 1نيبأ لوقي سيقلا ٌرما ىنب نم لجر طوخ نبا مهضعب لاق [010]

 حان ةرهاصم ما ةبارق طوخ نبا نيبو

 0[1] نم

 7 0 م اه 2 هدع ه2 2

 كيلا رسلاو داس لاس 00 هلا
 هعم ريرسب نبصأ نينا كلذو طوخ نبا رصق ىنعي رصق ىلا نحت هلوق [02]

 ىلا نحت ىوريو رعشلا نم رئافضلا رذعلاو قانعالا دايجالاو هرصق ىف

 ريرسلا شرعلاو طوخ نبا شرع

 17 ري 26 ع ه- 1ريال ا وو ه ماس مدح م -

0 :. 5 0 1 
 رشعلا اهدابك 0 يئىكوح ا هران قرح روخلا حاقللا نيد م

 قاقرلا رازغلا نابلألا تاريثكلا لبالا روذلاو نابل اهبل ىتلا لبالا حاقللا مز

 وهو تبن نالوغلاو ةراوخ روخلا ةدحاوو اهتقر دنع ابنابلأ رثكت امثاو
 يبرغت ءاملا برشت مث نالوغلا لكا ىلا احلام ناك ام لك ضصخخلا نم

 اهدابكا قرحو شطعلا ةرارح ىنعي هران قرح رشعلا وهو مايا ةعست هنع

 ءاملا ىلا لبألا نسنحا طو2 نبا ىلا كفاش نكت لوقت

 3ةبيعلاو ةحيضفلا 50 ةأدتبم ىا ركب 12و البت ناك دق ناوع عم

 0[1] ةأوس ">> 2 0 َةَوَشْلاَو 3 [0] ةبيغلا

 (50) 06 طوهح لا” ظلال, آد, خص“. طوخ 17 توه--ل1(0) 1.” ربص واظا]1

 مكتانب نيب--1511 هءادو٠. ميمت ىنبل ىلوم طوخ نبا كسا“. ةءادو1. نبا

 طوخ نباب هامر سيقلا ىرما ىنب نم لجر طوخ

 (57) ط ركيلا 831, آ* ركسلاو ].* مككئاست

 (58) اخ (لوغر ءزع 24: للف ءتتخ ةتلم 0 (1), آن* صمح -- اثالآ ىضوح ا(, )0

 ىصوح--1(0) طوخلا جافا عاموو ؟ةعاعد نورت ناك ام لك 5

 تلكا اذا حاقللا نينح طوخ نبا ىلا مكئاسن نكح لودي تلا نع اكلك
 هران رشعلا قارح رشعلا وهو مايا ةعست هنع بيغتو ءاملا برشَت رتل رك نالوغلا

 حلا ةرارح ىذعي

 (59) 8131, آب, آب*, 1(0) تاوسلا نم ناوع مهرايد ىف ىرت الا اوحبصا امو [1
 2505 مهتويب ىفزح0 (1): ]آ, ركب ةارما وا-1.* ركب ةءوس وا
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 |0001 انراتم ىلتو ٠ هلانت نأ. ىرقلا نقلا ورما بح ه
 ىف لوقي ةصاخ 1ءاتشلا ىف عالطي مجن رسنلاو ىرقلا اهفاضتسم اهيراقم [0 12

 ناوآلا كلذ

 1 [0] ءامسلا

 000000 0 كف انو فاوو رداع نيبقلا اءرما ايلا سانلا له ه
 نوملظي الو ةمذب نوردغي ال ةليبق 28 1ةمليسم رعاشلا لوق لثم اذه [07]

 ةرض الو مهدنع 2عفن ال لوقي 26 لدرخ ةّبح سانلا
 1 0 هدمت. 5 [] عقي 5 [1)] ربص

 ه ّترع

 ا( الا مايأل تدشو لف لااوي ادجألا 2
- 

 كا ةاذملا [لرعلا رانا ل وك عاب ل ىو 0 م
 م هع مض م ع ه - هدص ع ء ه ص

 رح رضصتحيب : ماوقألا 5 اذا 0 كس كارل 7 توفت 5

 2نورواشي الو رما ىف نوكراشي ال لوقي 1 ةرواشملا رامتتالا [0 ]

 1 [0] قاشملا [1)] هروشملا 5 [1)] ةروشم

 »اه وص < ةه دع

 رعت مبتددع نا ريثك مه لوقي 1لحذلا وه رتولا ةرثكلاو دعلا ىصحلا [01]

 كلذكو ربقلا رسقلاو ءالذا مهتال ضاقو ناطلسب الا مهقوقح نوذذؤي ال
 رصقلا

 1 [0] لحرلا

 (50) ؟[لرصعمط 11 062--كصسطت“. ةعاد01. فيصلا ىف حاطب بكوك رسنلا ورمع وبا لاقو

 (51) 25و. 399 ًافور ارماي, ىفاوو -'[سفدط 11 63.

 (59) قساط». هءاد0ا. برحلا ىف ةظفادملاو ترتعا تمتنا تاباغلا تدم اذا ىوريو

 هرازا كاذل دش رمالا ىلع مزع اذا لجرلل لاقي ظافحلا نم برحلا ريغو
 (53) 81281, 0, 1, 1* ىدياب -1د ىياب

 (54) 00, (0* رصتحي -1) رصتحم -12101 رضةدي 1, 1:5 ومآ.

 (55) 8ظلآ, قسط“, ]ب هتودع-1 متودع-(0 مهتورع -]1. [ذد 22:ع.] اهاطعي

 قست. ةعطم]. لهحذلا وهو رتولا تبلط اذا لحردلا رتولا
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 ربو مواصم 7 دو م 6 2 اد هدم

 رخفلاو سيقلا ورد اذا لكلا تا 0 كالا تبجعع ا عع

 رماع ىنب +*[نمإ فنخف سيقلا ٌؤورماو ةيرق مسا ناروح [1]
 1[1)| دحق

 -- ل هع ع تك معد 5 ساما | 67 2 -َ

 ط 2 ما نم رخع 0 ال يل ع ء اذا دعت هيلدا ل 3 5

 جوجو سه موم ناعم م مص رب مس اص هه نه ددوص 5 < ه هاو ام خم هدع - ينو

3-3 ّ 

 رمح ا كرداو كا كك 0 ل ترتعا اذا دعس نب نقلا وردا ىحس 1

 م اهنال كلذك نوكي نا رمحلاةاهفتاو ببصلا لابسلا ىبأت ديري [02]
 لابسو رمح ببص مجعلا لابس نا كلذو برعلا نم تسيلو مجعلا
 رعاشلا لاق تبستناو تمتنا تزردتعاو دوس برعلا

 189 انوزةعي نطاوملا نم هيلا 18 ميمت مهتبسن نا امهابا 8

 ةديز نب سيقلا ًورما ىوريو

 1 [1)] مهوبا 9[2] ىف 1[3)] ديزي

 مج واو ه- ص م6مه- هم وص

 رمشاو ليراتلا م ديل لحي "تس ماا ا
 رمخلا برشو ريزانخلا محل نولحتسي ىراصن مينا دارا [2]

 س مداح سدد هاا مهداصلا ىر هم ةهديدودص ع 1

 ها ةالف ال ىحاسلا رجث مهضراو ديبعلا سيق قل ىرمأ 5 محم

 باصت ىوريو: نوثارح مه لوقي ديبع ميلصا لوقي لصالا باصتلا [02]
 طيبنلا سيقلا ّرما

 م نا سوم م هدوم ٌث مودع ملل مو َ ةهءودع ّث مودع هادو ص -

 رتفلاو نمقلاو نا كيصلا لع اوس دل نشل ا ا

 (44) "831, 2, آب, 0 (1), 2* ناروه <00* 0000 لا اومأ ناردخ
 -(1(0) زجعل تبجع

 (45) ةره (لأو) دنع 945: 54 دتنخ 151 نم نحن اموز 81 هس. ذ1 948
 ]لع 8ة5هعورج ةدغأط. 4/2 نمو رخف

 (46) "0, 0, 0* ىمسير ثرتعا كهل (ليس) عننا 345 -- قسطا ىمست 0051
 11 61 هسا» ةءاد0ا. ىعس ىلا ىعذت ىمَسَت

 (40) "0 حنقهنط 06.

 (45) 0 ىجاسملا -«[ حلهط 11 7 ىحاسملا را

 (49) 0,2 ءارقفلا ىلا -0* ىلا اطخت -0 ىل اطخت ا سومط 11:69 ىلكت كب
 1].* رفقلا-(1(00) ىلا طخت , رقفلا --2801 رقفلا, فيصلا خا“. ةءادوا. هس(

 1331 هءاددا. رفقلا ىلا زواج ىا طخت
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 [له. 29]

 سؤ هده هد ص

 0000021 و24 ةمساقم ١ .انتالصا تح ,ايالاب ليللا ىصت *
 براش لثم رفاس عمج نورفاسملا رفسلاو رابنلاب ليللا لصن ىا ىصن [02]

 ةولص فصن لصن لوقي رفسلا اهفاصنا قتشي بحصو بحاصو برشو

 نورفاسم انال رضاحلا

 و هد نماصص ماو هدم ناصح دس ا

 | !كاسمءنيتنا دنع نينثا نم عراب عاعشلا رس

 تاعكر عبراب هلوقو رصعلا ىّلصن سمشلا بيغت نا لبق نم ردابن لوقي [0]

 نينثا ناتعكر ابيف رفاسملا ةالص نيتعكر امبنم ةدحاو لك ىلصن

 ىلاخلا رفقلاو نيريعب سنع ىا نيا ىنع

 9 علا م »جن دك 2 وأ

 ا 07007 ىل تيب ةوامس  انليقم ناك شسمشلا انتحمص اذإ ©
 اذتىبصو سمشلا انتحمص لوقي اهرحو انيلع ابعقو دكنشا سمشلا تحمص [(0 12

 مل ىا قوري مل هلوق تيبلا فقس ةوامسلاو انتدخصو انتربصو 1انةمخصو

 هانعفر بود كط وه امناو رثس هل عفتري

 0[1] تخمض | 5*2 [0] انتدحص

 '000 اك انيموق لحن لع .انقوف .قنر , صير ملا هتتيرض اذا مع
 انيسوق فرط ىلع هب نوّلظتسي ىذلا بوثلا ىنعي برطضاو قفخ قتر [02]

 هحانجب رسنلا قفخي امك امبقوذ قفخي وهف بوثلا ىفرط امبب ادشف اميقا

 رسنلا ىفخ امك ىوريو

 (40) 121 84 411 اهفاصنا نتسي 121 ©دادط. (اصو) 11562 كدخم 11 ةقذر الخدع 392

 آ]رخ دعج 204, 275ةخهلهط. 515 خةسضساطد“. ةءاد01. همم لاقي لصاون لوقي

 نال ةمساقم انتالص تلصّتا ىا كةيحل تصو لاقي لصو اذا ايصو ىصي ىصو

 فصن ىلصي ىا قشي ىنعم ىف ٌقتشي نيتعدر نيتعكر ىَلَصي رفاسملا
 0 ا ا دل ل وعلا وورد احلا رفشلاو رضاحلا :ةؤلص

 بخكرو بكارو بحشو
 (41) آن, آن* رذابت 12, (0* روابت 131 854 411 رفق امهامم -0* راعشلا

 (42) 8131 قصات“. ا 8 2 ل اح

 (43) 811, 0, 2 قر امكان, 1ب*, آله (قنر) »ت 419: كله 71 369: فعذه ذ 6
 ىفخ امك الذ, 4 انتتبرض 11 1ر11 85-(0* رشنلا
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 مكه. 29]
 لإ 2 ع 3 3 تانج 7 دو عدم

 1 نئاجه 0 هيريزغ انبتحييبد حب بس اس اا

 تعرسأ تجن هلخدم لمرلا بيجو عردلا لثم هاتسبلأو هيف هانلخدا هاتعراا [0 1]

 نميلا نم ىح مهو ريرغ ىنب ىلا ةبوسنم ةّيريرغ عرسأ اذا وجني اجن لاقي
 هلو ةرمح اهضايب ىف رجس مارك ضيب نئاجه ضيب مدأ بئاجن لبا ميل

 ءابظلاو لبالا ىف الا ضايبلا ةمدالا نوكي

 رو مع م 00 ا

 ناو ناد ه لئابق 7 تقفص اذإ 0 جصيجارح ل

 ايلعفا ودرج هدهاولا كاردلا نم ضرالا نم قبلا جصلرحل [8 ط] 2 0 اولا رمذلا 5 هلآ 5 تلاط أ أ 1 (|١
 عيبلا داقعنا 2ةفصاوملاو اهب 1تفصاو اذا ةقفصلاو اهب تقفص عيبلا ىف

 ةربصلا دالي رحتشلاو :ةيريملا ليذلا سن ابئلاو ةررم نم هلق ا
 1 2 نامع ضراي

 1 [0] تفصو 2 [0] فيصولا

 6 3 هام ودع 0 هد هّو ص ---

 قف الر ادم درج الكلوي اهزع تسند ع فيسلا كغ ا م

 مل لوقي هتاضما ىف فيسلا لثم وه لوقي هبحاص ىنعي فيسلا لثم [01]

 1راسيلاو لاما بلطيف ارقف ىثشخي الو فاخيف مرحي

 1 [0] راثلا
 د
 م 1 ل هس 2

 ريغ هيود ةاجرأ اهتيبيياتيا هيهنوو ان
 ىحاونلا ءاجرالاو اهي ىدتبنو بكاوكلاب متأن ىا ءامسلا قاقآب : هلوق [02]

 ةيودلا ليقو ابيحاوت ءايسلا [قافاوإ انود_ ال عمست ةالف ةيود بناوجلاو

 فلالاب ةيواد لوقي مبضعبو ةيوتسملا

 (30) 0, 2, © لمزر تيح كا011, 11 ه5 قرا تح

 (57) 07 0+ بي تكفضو كات 0 1 هل ان ككصالا )نيك 011 2 نايك
 0* ناديج , رحش -(* ابيلغن( ابيلعت -فةحدط. هءطما. لاقي عيبلا ىقفصلاو

 ديري نادي>و هعيب ىف ىا هتقفص ىف هللا كرابو اقفص ىفصي هدي ىلع قفص
 نا نكت (هيبت اتلعبت ىعم نك ناد لاعي نادح ند ةوم
 (38) 0, 821, 0*, آن*, آن(1) ىنارت ىمارت ان, 1(0), 18ل* ىضميد 11, 0
 10 ىمري حف حاط“. هءادو1. لوقي انقاس ىنعي انادح ... هيدحاصو هسفن ىنعي

 كلذ ىلا رقف الو فوخ انب ءىجت مل ىا ةريرج نم نيريجتسم ءىجن مل
 ناكملا
 (39) . ظلك موتر اهنيب امي: 5 انيب ان( (0* ا روك كدا مامككم ردكك

 ةيوادر فسط#». هءطم]1. تنصقت وو

 231 211 000 ١



 را ن من ص سنار نا 0 < نص - ٠ هدح ش س ع

 ا وكرت نك يحاك ثيحب يح ىطا سيعلا رجخ ناك 0

 ماقم ضوحلا نم رقعلاو ريغصلا ضوحلا ةوكرملاو ماطخ عمج مطخلا [01]
 ثيحب كلذ ىف ىنعملاو ضوحلا لصا ىف لبالا موقت ثيح هبراش

 ىف راص عطقنا ىبتناو ةرعبلا وه ؛سركلاو هوكرم 1سرك رقعلا ىبتنا

 لوق ةاورلا نم لجر ىندشناو رقعلا اذه راص ثيح ىا نطملا فرط

 6 6 هدوص نعل قرصا
 188 4هرقع وا ضوحلا ءازإب 188 اهضتارف ىف اهامارف 18:

 سركلا ىف ةمصلا نب ديرد لاقو ضوحلا لصا وه اولاقو فاقلاو نيعلا عفري

 18 سرك لك ةيشعلاب لوازي 18 انثش نيمدقلا ثبنرش ديري 1
 5نشخلا نئثشلاو ثبنرشلاو

 1 [0] شرك * [0] شركاو 3 [1)] لوبلاو
 4 ]1 , 126 ةاودع "م هصل || |فهطا. 4 5 ومع 2066.

 مو - ِء ٠ 17 6س" 2 رب الا ا م مب رم

 ناس اهنود ند رحل او اردضم ع تمميف نوكد تتاح ة ا

 لوك تانكلا راثآب ايبش تابع عالم ضرالا ىف ررطخلا رجم ناك دارا [(02]

 اكلسمو ابهذم ىا اردصم تدصق ىا كك ةقككلا رم لثم ماطخلا رجم

 سمشلا عولط لبق

 (34) 0, 0*, ]ب شرك اب#, 2, 8131 سرك -ةم:. ةهط01. ريغصلا ضوحلا وكرملا

 نوكي هب هرغص هبش ةوكرملا نم ّفخأ امناو نيموي وا مويل لجرلا هلعجي
 ..كلذل هذختيف ةثالثلاو ناريعبلا لجرلا عم. 0 مهلع نيفكلا, 1» نيعلل :
 آ1) هرحتغد ةطع ؟هد0ل5 دقع» لوازي (؟طتعات هاحتد كوارت زد غطع دلق). () تعدد

 شركلا. "116 "عنوع كامل 15 ذه طع ماحصل ةعط. ةرع رت. 12. 1ئاععع 1غ هزدعملاو

 ردد طع مدعم :

 002 نك رتازللا دار امش نيموقلا ثينرش ىيرت

 دصع هعمتص ةعط. دتتت 136 نسمع طع عرضت :

 نرك لك هيشفلاب شاي  انمثب نيمدقا) ثبنرش تيرت
 كلكادع ءنصصتما ؟ةسامدقك ه2 ( حصل آ) هيعوعمأ ه ؟ةهسقتأ لوازي 180 ردايير هز“

 رشابي : 220 نيعلل, 0“ نيفكلا 10“ نيمدقلا. "1ع ؟ءدتوو 15 60 طع متصل

 041111 164 صم طمقنعم (نطنم لعمق : (0طعتلعطم م. 267 ( منغ مصمم )»

 (35) 0* ةايح فقفساا. ةءطوأ. هنود نم . .. دشاو ىوقا اهنال 090 لاق

 12 طايسلا راثآ جبَصلآ ل ايف تايَحْلآ ققحاَرَم 0 1

 | نمل آخ عا 29]
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 رعبم اهمها قياما راع «ديول وع را[ 00
 ثكملا لوط نم رّيغتم نجأو نجآ ءآم لاقي هنم ريغت ام هتانجل [02]

 لبإب ىا سامخا رآساب ءاملا كلذ نع رعبلا تكته لوقي رغبلا نمدلاو
 نا وهو سمخ عمج سامخالاو اياقبلا رآسالاو اياقب ابنم سامخالا تقبا
 ةلئام اهسوؤر ىا اهبمجامج سماخلا مويلا ىف درتو مايا ةعبرا ءاملا رقفت

 < ن ح رجالا ص ا عه س2 نأ ع 2-02 هل الش الاي

 0 ديب رادع م ١ 0 هندرو ىح نيصوصعاف ندورت <

 نم قتشم نعمتجا نيصوصعاو راهنلا رخأ حامرلاو احاور نرس نحورت [02]
 اهداوسل ةيرادخلا ىهو باقعلا ىنعي ةعئاجلا ىثرغلا ةعامج ابنال ةبصعلا

 ارح كلذو هركو نم تاععلا تحي ل لومي

 رفح هلا ليش نع ىرصلا ءاشغ هفاطن نع اوكته ىراكسلا لثمب '"

 رعبلا نم هيلع ام ءاشغلاو ءاملا ةيقب 1هفاطن ساعنلا نم ىراكسلا لثم [02]

 ىوطمب سيل عساو رفح هلوح ام هلاجو ءاملا عضوم لبنملاو ءاشغلاو

 عمتجملا ريغتملا ءاملا ىرصلاو ةيوطم تسيل ىتلا رابالا نم رفحلاو

 1 [0] ةفاضن 7 [0] ىرضلا

 2 5 َّس م د 6 ضر ا 6 7 - -

 ردحلا لك | الا دب عردب ل : نهل هتايماط أاودخضح فواشن كيغو مر

 نم ىراكس ىا ىواشن هباحصأ ىنعي ىواشن ديغو ىراكسلا لثم دارا [02]
 اطقلا وه سماخلاو لبالا ىنعي ّنبل هلوقو هتاعفترم هتايماطو مونلا ةّدش

 ديغالاو ردك ابناولأ اطقلا ردكلاو عبارلا مويلا وهو اسمخ ءاملا دري ىذلا

 تلامف اهقانعا تخرتساو ساعنلا نم اونال دق ىا ديغ هعمجو نيللا

 [01 دروأ لوقي]
 1 خص د عمرسر] عنع 5ع ع2 عع.

 (80) ©1(0), آل, 821, ].* ليللا تكته -0 (1) ابمامج -فسط#. ةءطم]. هذه لوقي
 تلزه ىا اهبماسجا نم سامخالا تقبا سىق لبا

 (31) 0 ىنرعلا--آ.:* ىبرغلا -2101 رعولا -]1, ىترغلا 34535 (ظفل) 11 228 ثرغلا-

 آخ (ردخ) + 314 : "خذ 111 171 : ظل 0ةانطل 23

 (ةد) 1 ىركسا ك1 ىراعجلا كن ره كك 0< هنا كك 005 ا
 رفج هلاج -(0 1 رقح - ثسطا“. ةءطما. ةيوطبب تسيل ىلا ركلا ردكلاو

 رغجلا ةمدبتم رثبو لاجلا مدبتم رفج نيب لوقي

 (33) 1(0), آب, 8315 ٌنِبِب 0, 2 نبل-2121 اهب 0* عبدي فسا» عشب, جرديمل
 فساد“. ةهطما.... ساعتلا نم نيل ميقانعا ىف سانا ديغ...ديغو ىوريو

 ءاملاب ىتعي هب ورمع وبا لاق
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 كن. 9

 < 6 ص نإ 0 < نت -ج -

 م ال 1 ادع ناك 1 ىف تلقتسا 0
 ةدحاولا تاعامج ىا 1قئازح ىوريو ةقيدح ةدحاولا نيتاسب قتادح [(01)

 اهلوح امو ةماميلا قوس رجحو :2ةقيزح

 1 [0] قيارح 2 [0] ةقيرح

 ا ال نيب رد نيب نم 0 ىغلري داك لقو 0 لل تعجحجر 110

 ايزح كلها ترك دقو ترظنو تلقع سفنلا. ءايوحلا [(072]

 0 اا بصاعلا ماتقلا ارو هموك 01 ع ناد م

 ةجللا لثم راص جتلم هيف ىدتبي الف هيف راحي ليللا ىنعي ناريح [©01)
 ءارو موجنلا نأكف ضرالاو ءامسلا نيب ةربغلا ماتقلاو هداوس ةّدش نم

 قصاللا تباثألا بصاعلا اهل ءوض ال رزخ نويع كلذ

 5 5 هذ اص عا هع سو هع” ه3 م - تا لمص سك ص ل - ه -ةهمهم 7م

 رضخلا هقاورا نايتفلاو بهصلأ نع 200 ا كرلا هتفشتعت

 ىلع هيف ترس هتفسعت تضوقت ىتح بكرلاب هتفوخت ورمع وبا ىورو [072]

 ةرمحح ىا ةببص ابهناولأ ىف لبالا ببصلاو هيلاعا 1هقاوراو ةياده ريغ

 دوسلا رضخلاو لبالا نابكر بكرلاو

 + [0] هقارواو

 انا ا 8 0< قكادح -ظرلار لس 1(0), آن* قساوي]ب* لقت 1. 810. +55
 لخت قساوم -كدا» جودحلا ىف, قيازح سا. هاندا. ىف ىوريو

 لخن تاعامج ىا لخن قيازح لومح عم ىا لوم>

 (37) 0, 0* ىقترت تدك ىقتري ناك-0* نود نم ةسا»» ىقَتْلَي َراَك
 قسات». ةءاندا. ءابوحلاو كسفن ىلا عجرا هللا دبع اي لاقف هسفن بتاع هناك
 سفنلل ءاهلاو اهتابوحب ردصلا شيجيو عفتري داك ىقو ىنعملا سفنلا

 (38) آطردذةذلا-1* ردخلا--( (1) نيعالا خس“. نول. هنمو تباثلا بصاعلاو

 هيفب قصلأ اذا هيفب قيرلا بصع

 (39) 0 (1), آم, آ.* تفشعت ىتح, رذخلا, هقاورا-0, 2, 831, 0* هقاروافسط#“

 ههدوا. ىا تضوقت ىنح اضيا ىورو هيف تلخد ىا هتبوجت ورمع وبا ىورو
 ليللا داوس سيري رضخلاو معلا وهو ليالا ىذعد هيلاعا ىا هقاورا تفشكنا
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 مه م

 عفت .ام :بابلالاب .نالوعف - اتناكفي انوك .هللا لاق .نانيعو
0[ 

 مسن و م

 [0 ط]

 [(ن

 3) 1001 ظتيطغند,ر هتعطغ 963 نالوعف ظدطقطحت. 1 260 ظدقمسو. ةطقح 211

 م د

 لوقعلا بابلالاو اتناكف نيتنسح انوك هللا لاق دارا [

 لاقيو ضفاخلا طاقساب بصنو فاكلا طقساف قربلا حملك رسبت دارا

 ردصملا تعن لثمف قربلا حمل لكم اهسيب سسك رداوعت ىلع نودي نا

 ردصملا تعنو هماقم هماقا ىق هنال هيبصنق لثم ماقم حمللا ماقاق

 هالج اذا ةهفوشي 2هفاش لاقي ىلج 1فاش قربي رغت مسموم فونحم

 رصعلاو ورمع وبا لاق رطملا ىأ رصعلا اهناولا :قاش ىوريو رطملا رطقلاو
 تارضصحللاو ك1 1 تررضعشلا اَنَِرْنَأَو © ىلاعت هللا لاق رطملا

 نسحي رهزلا نم هريغو ىحاقالا نآل تقولا ديري رصعلا ليقو باحسلا
 ةبيط ةحئار هلو ضيبا رهز هل ىحاقالاو رصعلا تقو دنع

 1 [0] فاس 2 [0] هفاس 3 [0] هفوسي 4 0و. ا دهعتتن 4

 اهبجدوه ىف تلصحو تبكر املقف اوميقي نا وجرا هللا وعدا تنك لوقي [

 ماقملا نم تسي

 1), له آخ, (*, 0 (1) : قهطستا “هلق: 8ظتفةلكا هل 6طسغقس 127 : «فتطق 1

 285, 11 © (211 نالوعف)- م واط. 295 32 نيلوعف 11 115 نالوعف هدم

 نيلوعف - ىرداط»“. هءادو1. نالوعف انءاجف اجت نا ديري اتناكف انوك هلوق

 ناالوعذ ريحا بهزت امك لوقعلاب اًنبهذ بايلالا انرحس ىا بابلالاب

 تلق اللا 0 نب قحسا هل لاقف بايلالاب نسوكت ىعمصالا لاق اميبفناتسي

 تحبس تش 3 لاقف نالوعق

 (24) 1, آ.*, 0* نولك اب باث اك طتم. 111483 فوك (حضوزل 335 ىحاقالا ناك

 14 (رصع) 71254: 14 دنت 404 يسير رصعلا قسط. 5ءا01. رصعلا ىوريو

 حدرلا نا دارا رصعلا ىور نمو ... ةحضاو هتانسا رغت نع بم نع

 ىّثعلا ىنع رصعلا دنع نكست

 35) 1غ لك“ عدا مس“ ععطمأ. نعبلا ىونلا لاق نمو اهديرت ىتلا ةيعلا ىونلا

 اوقرغتد كا ىوتلا ضفخب ورمع وبأ لاق ...دعبلا ىانلا امتا أطخا ىقق

 ةعاس نولزني
 ند دس |



 رطعأا اهساقنأ درب ىف ىجدلا ضوخحب مناك ىتحح حاورالا اهي بيطت ''
 بيطآ دربلا ىف بيطلاو ةدلبلا كلت حيرلا تبهو ليللا درب اذا لوقي [010]

 حبخ لاو ئمارحلا حرلا تكرح اذا لوقي رحلا ىف احير هنم
 ةيجد ةدحاولا ملظلا ىجدلاو رطعلا ةحتار

 5ع 20 | مقهسدح

 8 ييرغ ا” 00 هناك ىضوف : لاحالا د قرف اع

 تاعامج ليطانخو ةقرفتم ىضوف لجا دحاولا شحولا عيطاقا لاجآلا [010]
 رهز ريرغ ىنب ىلا] ريرغ ىلا ةبوسنم ةيريرغ ةلمبم لامها لبالا نم
 [1) ضيب ىا

 مم ن ل ةدح- هم 4

 ااا 7 دلا اللا ليس. رهئاق نم اهلهأ قي نيح ىرح ا
 دايجلا نب ا نم عمست ءاسملا سنع ريدجو 1قيلخ ىا ىرح [201]

 تايجوعالاو لبالاو ليخلا *مبل راسيو زعو ودبلا لها مه لوقي لبالا ردهو

 كحل دس ناك توعاوا وعلا لا ةيوسم

 ١ [0] قيقح 2[ | مهب راسي رعوو [0] ميل راسي زعو

 000007 07 تاو قيقد .قطنمو ريرخلا لثم شب اهل “
 نيل ىا ىشثاوحلا ميخر ىوريو دلجلا رهاظ ىهو ةرشب عمج رشبلا [01]

 اهمالك لوقي ليلق رزن ىنعم ريغب ىنعي ريثك ءاره ال مالكلا ىحاون

 ىنعم الب ريثكلا رذهلاو رذه الو ىوريو ريثكلاو ليلقلا نيب

 الإ دزلا اناك + (ضوحب ادن ضوجب ح0: 2, 831, ]:* وطعلا حةنرطقلا
 تقسات. ةءاتو1. اضعب اهرعش ضعب بكرو اهتندس تدنسح اذا ةاشلل لاقيو

 ىا مالسالا اجو نم كاذ ناك ام لاقيو لمحلا ةيآ نم كاذو اجد ىق
 ل

 (90) 1 لاجرلا قرت ح]ن#, 831,0, 2 لاجالا قرق 8354 لابم 79د ةاد 173. 4
 تفمصطصتأت1. ةءا1ن1. يهحاو ورمع وبا لاق .. . عيطاقأ ليطان> ةطلتخم ىضوف

 ٌلطتخ ليطانخلا

 (31) 'قةنانث 1 3285 ىرج, ةيجوعالا 0, آب. ىرح -7831 ارم, ىشمد [ةنوز0, 0*
 ىسمت -1(0) ره مهئابق--1:* مهبابق نمر رح [ددوتنكتت> ىرهح ].

 (323) ل51 03ل111 155 8»«ةدصاع 133 1هافاب 81-(0. ة[ن. 1 9 ءارهأل -11ه:ا]

 11 1-1717 دلبتأ 2169- خلصت 19 285 11 2و ةطمم 11 260-0030 6

 14 (ًاره) 1 177: 151 ©هدنط. 1 29: ةمثم زن 354 4 1 15-188: (رزن)
 "أذ 57 : 'ائخ 111 563-الآ رزه الو (*, ) ىشاوحلا قىيقدر قصات“. ةصل دلل

 هال عدن ىثاوحلا ميخر 1001 كتعطخغو, هتعاطغش 181-963 “اناعط.110: 1149

 1. اطدتوا 18, 151-185 7ةسمأ 102 [مصمص.] فرصا“. ةءطقا. رذه الو ىوريو

 هذاسل ىلع ىرج امب ملكتي ئذلا ءاربلا ورمع وبا لاق
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 عك. 29]

 537 دق | و 7 ١ 0 ويلك نك رتل أه

 ع ىلا

 1 [0]رفغلا

 رم ان مى ودع < ءدءودع خ6 6

 ردخلا اا اهَنَع تان ا ىدر ا ل عا ناجه قا اون

 اهباصا ةيمسو بارتلا ءاضيب برتلا ناجه اهنع تآن ةالف ورمع وبا ىورو [02]
 ءاكشلا داما لإ [يفست ؟) ةيرلطإ ةاذع غيبرلا رطم لوزن لوا وهو كشف

 [0 ةيدابلا ربلاو] نادلبلاو راصمالا رحيبلاو تاوذع ابعمجو

 راج نا 22+ م ىن سي ص هّد مه م هش ع دسم هم 3

 ردساو يل أم 00 5 املك لقا ددح وأ ىرلا لع

 ىهو هيف هطوطخ لمرلا *دردجو 1ددجلا ىلا لمرلا عطقنم ىوللا [02]

 لوقي رطملا ءامل عنصي ةعنصم ةنيرقلاو ”ةدخ اهدحاو هيف ىتلا قئارطلا
 ةردسلاو تمرلا ابيف ىرح تالما اذا

 1 [0] ددحلا *[0] ددح 0[3] رذشلا

 (16) ©, 2 رفغلا فسط». ةءاد0إ. ىوتلت لامر دقعلا رفغلا دقعلاو ورمع وبا لاق

 رخا لوقي ناّمصلا ىقتلا ثيح ةَدقَع هدحاولا ضعب ىف ابضعب دقعتيو
 ...ناعضوم امهو ءانهدلا ىنداو نامصلا

 (12) مقعقع (وذع) 1171: (رهبر 1 24-اءخ ( 1ك 111 155: 13 11196 نوللا ناجهر

 هادغ, ةجّوملا 11 هدا. (افع) 11 515 : آدخ (اذع) عتح 201 ةحولملا 0 57

 8الآ1ب آب, (0*, آب* [دقه عن ط1 دطجتأ 136 11. 510. 145 ةجوؤملا- 1310.1164-

 []م قسط“. 6عدسف] وذم 72161 هن. 15 : ةءا01. برتلا ءاضيب ىنعي ناجحه ضراب

 ...عيبرلا رطم لوا وهو ئمسولا اهارث باصا لوقي ىرثلا ةّيمسو بارتلا ةميرك
 فيرلا 55 انو رحبلاو حابسلا ىهو ةحولملا نع تدعب تأن ىدعو ةاذع

 نشناو ةّرضبلاَو ةقوكلاو دادعي لثم فيرلا ركشلاو ةيرايلا لثمركلا هدن [ذز)

 © ايرصبلا هئالم نم رّشن © اًيرحب ارجات ابيف ناك 8
 (15) 6( ةدح وا. ردشلاو 200 ىوبلا لحت -0* ددح وار رذهلاو فس, آخ

 (نرق) ل31 220 - لد دج 0 2 5 ه2 (ةنيرق) هةععمدل طقعصتت7عأ 1 عط

 [ةصمد».]-14خ لحن -001), آب, 881, آب ةئوصعممدع 12 هصل 158-ل), ( (ذد

 هةءطم].) "عوما 0 وا ىوللا لحت -(1(00) لمرلا ةمجع وا فس. ةءطما.

 ىف ةقيرط لمرلا ةدج عضوم ىوللاو راطملا تناك اذا وهبت لزدت لحت
 ةعبصم ورمع ىبا .ناقو داو ىفو ةينرعلا ءام ىذا كولد ٌدَدَج ابعمجو لمرلا
 حميشلا لثم ىهو ثمرلا. 0 ءامل عنصت
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 ملم. 29|

 77 2 سا اا ل مع حج م

 رصق هتقيقع هنع اا دقو 0 ايري ايام ن ني ا[

 هتقيقعو همظع ىف رصق هناك لوقي ًاريعب ىنعي ةمابلا مخضلا ىرسيقلا [© 12

 1تقلخا تجبناو هربو

 0[1 2] تقلح تجتهاو

 ١  0 0هينا نم ل قوحس ا 0 ل 7 !

 قوحسلاو ةموقرم نم قتشم وهو ارودم هشقن ناك ام لك بايثلا نم مقرلا [02]
 ةليوطلا ةلكسلا

 1 [0] موقرا

 27 1 كا نانيعلا اهي د دوجت تربع نك ىردأ ام هللا وق 1

 ربصلا ما 1ىرحا ىوريو ربصا ما ىكبا لوقي [© 2]

 1 [0] ىدجا [2] ىرخا

 ريب ن * نص ءعو لح هّد ص سل م هل

 011١| دارا نيصلا ىفو ءافش 0
 يبا مهم < ةدح7ت- 7 همم ةه 2 د 6 سك ا ح2 هَ ري ه ىموهدحص <

 رجول بم ىوه عطقي مل ل دا نك ىوبلا ق قرو 1 ىدوأ رجهلا اذ

 نوم تسسل لوقي 1ىونلا ىقاب هلوط ىنفا ىأنلا اذا ورمع وبا ىورو [0 12[

 اهاوه 2ىسنا

 1 [0] اوقلا ىقان + [10] ىستني

 (11) 0, 0* تجتها ىقو1) تمبنا |1131. تجيبنا], هتصيقع--آ., آ1* تجبنا-

 قصات. ةءاده1. ةمابلا مخض المج اًَرَسَيَك لبالا نم ابنم طاشنلا ىنعي نرَيَحَت

 همظع ىذرصق هناك ديري

 (19) 0, 0* نعقو 831, 2, 1, 1:*. نعفر0* ريسلا ابيناوج - قددط». ةءطما.

 رمحالا رسبلاب هب نيزي ىدلا رمحالا فوصلا ىهو نوبعلا هبش رسبلا ىلدت
 ةلخن ىلع

 |1131 18 ([شر 1 98 . 4 151 5] رسفافر ربصلا ما ىرمخا, اهي 0 (1) هبت ا#
 0 ىجح | --ةسط“ 6هصكموعم دن. 25, 20, 30 66 ]1ع طع طععص 13 هس 13 :

 ةءادوآ. هقلخا ام ىا كلذب انالق ىجحا ام لاقي هلعفا نا قلخا امبيا ىا...
 (14) 1) ةضغ, ءاقس

 (15) ' 0, 0* هلوط ىدوا, رجا هنم-0 (1), 831, آب آ* هلوط ىنفا, رجبلا ةيمح
 قس ةءطو1. قبي مل اذا قرولا ةيم ىوه ىلع ىفن رجبلا لاط اذا لوقي..

 قرو هريغ ىلع 121 هءادوآ. رجبلا ىنعي لثم اذه ىوبلا قرو هلوط ىنفا

 اسباي اقرو هل راص ىمح ىوبلا سبيا
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 كم. 29]
 00 تا 6 ا م 5 سل هن سام

 طل مك 1 ةارع ل بوقت 0 لئامجلا قورلاب نشرَفَو ١

 فلخ نم كاروالا :ىنعيو 1ةلامجلا عمج لئامجلاو ءانهدلاب ةبثكا قرزلا [©م]

 هرشقناو عطقنا ىا ةبوقتو كرولا سأر بارغلا ليقو نابرغلا ىهو ربظلا

 رطشلا نما كلذك

 1 [0] لامحالا * [0] امهو 3 [0] بوغي 4 [0] شقنا

 ةعساو قدشا لحف وهو بابص دالوا نم ىه لوقي لبالا ىنعي ةيبابص [©0 2]
 قاردشالاا

 (9) ]خذ (رطخ) ١ 336: (قرز) >1 5: (برغ) 11 131: 81 (ةةهدندن. (رطخ) 1 314

 14 111 154, 71 368 لئامحلا - خطت” '؛ه15: 5504 همهم 11 1085-

 فدوصق“1 طاكطقتا 2/4-'خ (برغ) 1 408 لئامخلا - 801: 8ءاط12 7

 نع برقت -آهدع 2243, ا 111 133 -آكنسدنأف (م».) 6/1

 نم برقت -(0, 0* ىلع بوغي-1(0), د نع بوقت 1. 810. 711 3و

 ع1 117 : اكفستا 27 : اكشخ (لمج) 111 1352: ىسط“ر 1: 81 ©هسط٠ (قرز)

 1158 : (برغ) 1 87 : 1. وكما 672 [هلل] لئامج--0*, 0 لئاوح 1 هعطق].

 رشقت برقت كسا“ هءدد1. وبا لاق اًريدتسم ءىشلا عطقني نا بايقنالا

 بارغ دحاولاو بنذلا ىلي ىذلا كاروالا سوؤر فرط ابكاروا نابرغ ورمع

 برضيف رطخي ريث هبنذ ىلع هب حلسيف بطرلا لكأي هال هابارغ بوقت امّناو
 عيبرلا مايا كلذو اريثك اذه لعفت برعلاو ردصم انهاه رطخلاو...هيكرو هب

 اولوجتو مبلامجا اوبرق تلسنو لبالا ترفح اذاق

 (10) ةه535 (ببص) 11 24-]4 (ببص) 11 20: (لعرف) 15 39 : لف 7111 50: 1

 طاني-1.* رثع--

 © رشعلا اهاعارف ابيحلاب طاذت اهسؤر ناك قدش ةيبابص -1), 0* [ةدوأ

 طفعصتمغتعط هه (0 ]طع ةععمدل طغعصتخغتعطب اد آل :

 رثعلا ةلعارغ اهالعاب طاين : 12 (0* رثعلا العارف اهاحلاب طانت-

 3ر7. ةعءاطما. هذه ىزذعي ةيباض اهسوؤر ناك اًقدش ةيباهصو ورمع وبا ىورو

 اذا ىعمصالا لاق بابص هل لاقي نميلا ىش نم هارا لحف ىلا اهبسن لبالا

 ءىش ىلا بسنت مل اذاو ةببصلا سيرت امئاو تبسنف اذكو اذك ةحياص تلق

 ٌىلاَعف ىلا هبسن ىق نوكي ا ةيبصلا دارا ناو ئبابصلا دالوا ىيري امتاف

 اهدحاو ةلعارف...حلطلا لكأي ىحالط ريعبو ىوازح ىوزح ّىح اولاق امك

 عيضلا دلو وهو لعرف

 21 209 : مم
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 كلا 0 1 ند داوه كاما نار هون ىصم تا

 مجن 1ايرثلاو 1ايرثلا ءون ىضم املف ىوريو سمتغاو ورمع وبا ىور [(0
 ىتلا 2 ةفلاخلاو داه اهدحاو عاذطت اموجن هب ىنعي لئاوالا ىداوبلاو

 ءاقلا ىف ءىشلا سمعنا ام لثم باو لقا سمغناو اهدعب نم ىّتات
 1 [0] انايزلا 2 [01] لافجالا

 »ىو تدحص مدد ص < نر ا ص د ه ءو ص 22

 00 207 00 كا ةهللا ىف نادرقلا تابما ديوي درقلا تام [0]
 درقلا تاما عذل ديري ىهببلا كوش افسلاو ابيق عمتجت نادرقلا نال

 ضايرلا ىلا ءاملا ىراجم نايرقلاو رحلا ىف ىهانتلا ديري امئاو

 ااا 11 ملا رخلاو لي دضحاو نوكأ هدحاولا
 رحلا

 1 [0] لضخالا

 روس اهتاراجو تم ىون نع ىون 5 تيلقناو ا 18 1 4

 ىذلا هجولا ىونلاو 1ضرالا نم عطقلا نيبلاو بهذو فشكنا ىلجا [01]

 دصق ريغ ىلع ىا رزش ىون انب تبلقنا لوقي هنووديو هنودصقي

 1 8غ 1321. ةددط». ةقرفلا نيبلا

 (6) "ظلمت 11 7, 0, 2, 0* ايرثلا ءونآن5 2821, آ. تفلخا, ىنايزلا-0*, 0, 2
 تالفجا-( [سصوموتس], آ*, آل, 1(0) نم ءاوه- (' [غعدخا], 'ةتصستم 2 داوه

 8231 ةءطدا. ءىجي تقلخاو ءازوجلا لبق علطت موجن ءازوجلا نم داوه

 اهدعبي 4121. ةءاد:ا. بكوك وهو ىنايزلا ءون ىضم ىتحو هرمع وبا لاقو

 لبق علطت مجن ءازوجلا نم ىداوبلاو...مجنلا طوقس ءونلاو برقعلا نم
 ءازوجلا
 ] ةكرشلا دك (6 ظلي 1س 0 (1), آخ لصخاو < 1) رضخاو, رطنلا هتايرق(ب 0*
 لضحاو 7213[ رضنلا_-815 5هنوا. ىف نوكت ىتلا ةرقنلا ىهو درقلا تابما

 ىلا غسرلا نود نسرفلاو هنم ضرال 3 باصا ام نسرفلاو ريعبلا نسرف لصا
 7 259[ كش رب كلوز. تينلا رمث وهو رهزلا نود رهازلاو روتلا رهزلاو
 ...رضانلا لثم رضنلاو نسحلا معانلا رضانلاو...ةرهز هدحاولاو

 (8) 15, 1, 001) تلتقنا 8131 تتلغنا-0, 2, 0* تبلقنا-0,0* نيب ىون نع
 78121 ةءكدو1. ىقو مهتماعن تلاش ىق اوضم اذا موقلل لاقي فشكنا ىلجا

 ...اوفشكت خد. هءادوا. مهتماعن تلاش ىلق اوقخو اوضم اذا موقلل لاقي

 ةةقلا لاو اود 1ولكترا اذا تماعن تعحو
 1 هو, غهو, 811
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]60. 29[ 

 مب هن 2 ص ه ا 0 ءاطتص - 27 < جه < لو < 2 هد 0 2

 ددكلا ةيفيص لايذالا اهب رجع ةرفقب ماث ريغ ىنوكت مل ناف
 هترج ام لايذالاو ضرالا نول فلاخت ةعقب ىهو ةماش عمج ماشلا [0]

 ةربغ ابيف ردكلا فيصلا حاير ةيفيص ابليذ ةأرملا رجك حيرلا

 رجفلا هتءالم ىف ايرثلا قامو كىرثلا ىف دوعلا ىوذ ىتح اهب تماقأ "

 بوثلا وهو ةءالملاب هبش حبصلا ضايب ةءالملاو سبيو فج دوعلا ىوفذ [2]
 حّبصلا ضايب ايرثلا قاس ديري ضيبالا

 رقش اهيصاون ليخ تضفن امك ضفان فصلا نم ىمهبلأ ىرتعا ىتحو
 جاى رج ف 0 ءساردخ ناعوت - ةدح

 رفض دقوراسم ندا اع اوس يملا عركم ىف :السقلا صا.
 1ددجلا ىلا لمرلا عطقنم ىوللاو ءاملا هنم عركي ىذلا عركملا [08]

 ينفر .ىك «ةقورطلم .هاياقي وهو ءاثلا 'فاطخ اطعلا صاح لك كدا
 فاطن ىف عقي ءاًبرش ءاج اذا اطقلا لوقي ترفصاف لبالا

 1 [0] ردجلا [©0] ايرس

 (23) ةيطن ؟ 39, 40 ناور ابب رجتاضخ (ميش) >؟ 999 اهبز "4 ؟ذنت 363 ةيقيص

 15. كدر كطوس. 211 ابيل 0311 111 8101-126 هب ((1), آب آ* كي

 0* اهب ماش نع “انت رصلدط (نهتتنم 11 200 رجن نوكت 83و 533 ران ريغر

 ردك هتعيض
 (3) ءانتطملمط ندم 1 1 5 !ا ل1 دعص شكت 190-فعاط. ؟ 40 ئوز فس. : ءةنصت 11 ©

 ىوتلا ىف -فكذك (الم) 11 40-260, (* رزالا هتالملل رزالا-1. 81؟ود ءا

 1دصد؟1 1 45 ايرثخلا فكو فس ا». هءا01. ىوللاو اسباي 0 راص ىوتلاو

 (4) "فتسا 11 0(4-2, 0* ارمحا فيصلا--1) رمحاىخوا. + 40 : اآدخ (رقص) 51 131

 14 11 336 ضفات فيصلا نم ىدمببلا ىلتعا  ىدمط+. هط01. سبي ضقان
 ةدش لبق ظيقلا لوا ىف اذهو ابيصاون ليخلا ضقنت امك اهضقنيف اهيف عقي

 هيلع تعقو اذا ىمببلا كوش هبشو فيصلا حير ديري ضفان ورمع وبا لاقرحلا

 رقش ليخ ىصاونب ضيباق

 (5) "'فتسن 11“ كرعم ىف عركم نم 81 عركم نم. افاظنفسط#». ةءطما.

 عر لاقي هيف لخدت رطملا ءام نم هيف لبالا عركت نئذلا عضوملا عركملا

 عضوم نئوللاو...هنم برشو هيف 0 اذا هيف
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 [سمو. 28, 29]

 9176 هع مع ىه ع هص ل د ةهدح مو رن اس

 مشت عا وأ دبَص 1 0 رعصالا ةالفلا ؛ًابرح ضاو ه

 ةليميف هسار ىف ريعبلا دخحأي ءاذا ىيصلا تتاجلاا ةرعصالاو عجر ضآو [0]

 سانلا نع هبجوب هليمل ربكتملل ليقو اضيأ داصو ديصأ ريعب لاقيف
 1 [0] رغصالا

 خوندصص ربامد ندم ص 1 6 م ءدو مه -

 0 ةرم 0 لالا ف دو أ لازحاو رورتا 5
- 

 عفترا 1لازحا راغصلا ماكألا روزحلاو بارسلا لآلا [©]

 1 [0] رازحا

 ليوطلا 5
 < نص مم و < تعور < نص ىو -2 سس

 000 امر اله لاز الو ىلا لع يب راد اي ىلماي الأ
  لمرلا نم ءاعرجلاو اًبص ىرجي ىذلا لبنملاو ىملسا هذهاي الا دارا [02]

 رادلل ءاعد لاز الو طسبنملا

 (59, 60) 600, 1), (0* رغصالا-510-15. رعصالا

 61 63) 1 3-15 رورحلا 7-5 0* روزحلا--1 رورحلار ارحاو- 5-15 لازحاو

 روزحلا--1:5-: 000 1) ىفخي در راظن لازحا هل طاح عل 1“

 م

 (1) 8ةولع 53 -'خلمأ 17 285: 11 6 - اظ1 هبط. (اي) 11 551: آخ دع 386 اخ دع

 461ه عا. *” 8 ىملساف ك1: 7+ 40: ع1 8 ىمالس اي هلا ةذ[نعطصسأ 5

 (دكز 5 كدر. ةطمح. 121-310 02115 112 10-136. م. 1 194-100. 117

 (صمسو مل رز 111 #36 مج دس ةسأ 1 1-29 6 ةلجتق 1. 16و ظعحاتأفمد 336. -لآحصع

 115-76: 6: ذن 104-92 (عرج) + 299 -ةكةسنا 81, 821 ىملسأي ندد
 لهل 11 41, 214, 21-240 ءاناعط. 1 207, 11 15-205. 8دجع. طقس“ 11151 1* 3

 رد اكقستل هصل “100. 20110عا طرت 6 ؟ودعم ةهثل ذم طقحو طغععس طغمتنل وص

 ادع محمدا ه2 دنح خس :

 - 9 عا علا ه1:36- 02 ها اموص ءضس ه2 2 - 2 ءد د هّآءم

 رضت 1قَرَو اهل تبني مل بضقلا نم َةَبْضَق َقوَف اًطقاَس اًباَرُع تي
 رو ا مد 6-5 7-2 رو هر

 رجزلاو ٌةَفاّيعْلآ ىذه ل بضقل هبضقو بارتغأل ٌباَرَغ تلقف

 كسا“. ةءامأ٠. وبا لاقو . .هايهاي كلوقك هيبنت اي ىملسا اذه اي الا ديري

 وتسم لمرلا نم عفترم ءاعرجلا ورمع
 1 نرنرضخ , ه0 55
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 قلحلا ىنعي و ساحتلاو ةمزالا ىنعي نعي لتفلا ةمكحم ةلودجم [07]
 لاجحرلا نمو ءاشنلا نم ا 5 ىهو لبالا فونا ىف ىتلا

 تندمج ردنا ىذو نزحلا ىف نوكي نكن

 م تاو 312 هَ

 ردم 5 ا ا 0 رسح تاعج 5 تاحئات وأ 1

 مدقتم رخنم هلوا لمر فنا عفتراو فرش اشك ف

 ر ور هنع 0 ا و ةييشاقإ 8 ةأ ل روقم قد 59

 ؟) ررلخلا سلما وه لوقت ربظلا ةارسلا سلما روقم حلا لدوط قعا ©

 نع ىا بناج ىف هنع نيثشم ىا هنيشام ىيدش ظيلغ رعوا هيف تاين

 لتام روزا لمرلا ىف رخنملا

 رءهيع نهو -_ 0 9 0 ا 6 ظ 1 ا 5 ل 0 ل فقم ةهنم "اان 0 هنأ

 طظاشنلا نم بانذالا تالئاش رسع هترسك هنمطح [02]

 ل ردخخ هطير: .ىف هناك اة علا كا تا ناو

 رتسم ردخم بوث طيرلا [1]

 م02 6 : مل مه 00 0 < ص 2 1 7 7

 0 ا نع ١ ك.ةمبمر رشنتو ةرم ىوطت ا 85

 يد هذ | اماخإ 6 اك لد شاه م هس ال ا ا هد , 16 هَ م هام

 ةريبظلا ربظملا .ةرجابلا دنع ليقي ىذلا راوغملاو لجعتسملا كفالا [01]

 (45, 46) 1)رضخالا سادنلا
 (47, 48) فعذح (مطخ) 1158 ابح اذاز آخ »79 ذإور ل4 :كنن 283 ناو

 (49, 50) 0*, 0 رغوا
 (51, 59) م4عذف (مطخ) 1155 هتمطخ ز ]4 +79: 4 >111 989 امطخ هنمطخ -0,0*
 رشع 2217 255:07 0+ انطخحل هنيطخل 210251207 ضمنا ام ذك( طا 6+

 ضيرا ام

 (38,54) ©, 2 هظير0* هظير 910-15. ةطير-0* ريغا ءان
 55 50)) 0, لل: 0+ ردصت راك 50 ردك ركن ل هييرككش# ل: ا ف

 (52,58) 2 حانا
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]20. 28[ 

 40 سار اع اخو مص ري د م د وص ل د ةدج - م ا - 7 ى موك م

 ”نيمعلا ل اهاعدر : اذا رهمتف 0 ودست عرااو 27
 اس

 ناك اذاو ابفختسا اهاهدزا اهريس ىف حيست ربمت نيديلا ىمر ودسلا [© 1)]

 رزنشعلاو برقلا وه ريسملا كلذو ةليل وا موي ريسم ءاملا نيبو كنيب
 ديرىدشلا ريسلا

 5 ودم همهم ىليل. نودو © يزيلكلا فحزلا ىبإل ةديبع وبإ ىشنا]
 رمود مةص

 19: ةرزنّسعلا ةسمخ ناضل ىضني 18: روزأ اًناَوُه نع ىدتملا 1

 [0 © ةِناَمَث اًهرَعاَوَج ٌةرْرْنَسَع #2 ىلذبلا لاق ةرزنشع ىثنالاو

 2 1 2 غم آش ج1 951, 71 47, :ءهدلنسع لب هد: همبم
 3 دج. 1 نلط. 4.

 1 لا محم 2-0 66 مد سدودسح ع ىن رم سس ل مدح ما

 000 سس نإ كلذ ١" رسصالا ةالقلا بتح ىهدزا اك مب
 اهنوطبو اهبقح ضايبل بقح ليق شحولا ريمح بقحلاو فختسا ىهدزا [0]

 [0 ةناعلا لحف وبف] ةرمح ىلا هضايب ىذلا رحصالا

 مم داع رب ندح 0 ل و دعو دع ةدح 2 7 مَعَ

 0000 اح ال كميي نمرملا زماسلا تحي هناك ا"
 هتعرسل ناريط ىف مامسلاب لبالا هبش ناريطلا ىف عيرس ريط مامسلا [©02]

 ضيب ابنم] ةراجح رمرملاو ضرالا نم عسّتا ام وهو ءاضفلا ىنعي هناك
 [1) ةالفلا ىنعي اهبيف ىدتبي ال ءامبي ةمعان ضايبلا يدش اهرسكم

 ا عا ع.ودص و موده ه 6

 ىهو اهب ىدتبي قيرطلا ىف بصنت ةراجح مالعالاو لابجلا مالعالا [07]

 نبرشي] [© ةرجابلا ةدش نم ريست] اهناك لوقي ةوص ةدحاولا ىوصلا
 [2 ةلالدلاب فورعملا ربشملاو ليلدلا عتوخلاو بارشلا

 و م نه هدع 5 < هن مّ ادد م ةهدح مج نجح

 | حرب

 ملعلا 5 سانلا رثا هيق ىذلا قيرطلا بحااللاو قويا رطبسملا [0 10

 ىتح ةرجابلا تقو ىلا نرسي ىا رفعالا لظتسي ىّتح نبذاج هلوقو
 بارتلا نول هنول ىذلا ىبظلا رفعالاو هيف ىبظلا لظتسي

 اذ 30) للربمتف, برعلا, اب اودبت ك0" ررتشعلا
 (87, 38) 0, 2, 0* رخصالا-- 810-195. رحصالا -(0, 0* فرعت ناو-1 ضرعت

 (39, 40) 14 (عتخ) ” 311 روغملا
 (41, 42) ل4 (عتخ) + 311: آخ ذ» 414 لضي-0, 1, 0* لظي-0 ربتشملا
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]20. 28[ 
 سمس ده م در ء صاع ع 7 حا 2 ا

 قشني ريطتسي حبصلا ىنعي "5 علقنت روقت هرخاوا هزاجعا [01]

 خفترم 0 ءاملا 0 0 ام هابخو ءاملا نم دراوملا لهانملا 0

 ةأيكحلا هم تر لاقي يطب 5لو كفطظني ؟) ريخت 9) ركختم نجا

 هب لوزنلا اوكرت رضحلا هابخ ىرعا هتفظنو

 1 [0] فضني 2 2 [0] هتفطنو

 0 هم سا مح هس هم 0 ِ م َس هد موه و هدو :

 رمهحلا حابصلاب درعب ل رهزد مرا هنم تايزا 1

 ةرمح هنم دحاولا ريط رمحلاو توصي درغي تيورا تلبنا [0]

 دي نر لا ل
 ريشعت, اهريس :ىف رتكبتت فيزت ةقات لباآلا ىتعي اع هم تلدا دارا 60

 رمريجسن

 7 2 وم هد ىو رح ةدع

 ردوا انحرصلا نب رتقفت . كح اريس . ورحت 2

 ىذلا رتوملاو ىسقلا هنم لمعت رجش طحوشلا لصأو سقلا طحوشلا [02]

 (33) ارش (روق) 1 437 : خ11 1

 (25,236)' 2 رمش, ركسعم اني, نينانج 700: 0* نيتانج , ركبعما الب

 (27, 28) ]آرخ (ارع) 12 277 رضحلا هايح -]) رجبي-810-115. هابج , رضحلا

 (39, 30) 810-15. هنم#(ت, ]) اهنم

 (31, 32) 8101-125. رعاد 0*, 0, 1 رغاو "4 (ردحبت) 111 32رشحبو رعاد, ايعص--]) رتخبو

 (33, 34) 0 لجار اهارس-ا]) رقوملا, لحار 4 (رشحيت) 111 32-(0* رتفي ال للجار

 0. 0* طخوشلا
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]20. 28] 

 رذعي ا 7 1-0 رذع 1 سيأو ربصت 0 موحس عومدلا مأ 07

 كلا جاجعلا اهيفعي رفق نيعئدسم 0 ىلإ امو

 اهسردي ابيفعي ىكب اذا ربعتسا لوقي ىكبتسم ربعتسم [1)]

 كم يعل أهيف فري دكقو رهشأو اهلا لاوحا نما لق !)

 رفخ دا ملا ره روصم بردبرو 56 1

 تاك رمش نسنانإ كاشنا رقبلاب ءاسنلا هبشررقبلا نم عيطقلا بربرلا [©0 ]

 وي سام ريب مرض مان < دع هد مصر ص اخ 6 - هادصد 5-32 ويب م وَ

 ريغملا هك ريعي رك اما لاصولاو يم 0 اه

 ا 22 و 1 هام

 رجب درا 0 انين رجش تايداع ىنت دع دقو |«

 هعنم ىا هرجش لاقي 1 عناوم رع فراوص ىذئتؤرص تايداع ىذتدع [©1]

 0[1)] دورا

 00000000 27 سرح .رمَص راهم زموقلاب ,كننأ '"'
 ةركبلا ريس ركبتلاو اهتمنسا اهفارشاو نويعلا تارتاغ صوخ [(010]

 226 ه7 < هد ه

 ١" للا نيضوخو  رجهتلاو رجفلا عادصا لبق 003000007

 ةمرلظب راضبإلا ةركشتب ركسر ةرجابلا ريس رجلا [10]

 1 [12] ريجيتل د ول ا

 (7,8) 12 عوممدلا وا

 (9, 10) ©0*ربغتسم, ربغالا جاجعلا
 (12) ىدة5 (رضخ)1 55.

 (13,14) 0,0* لوضم
 (15) ' ةدذك (رضخ) 1 155 زب بارتا

 (19, 90) 2 دايم 910-85. ئرابم خةدذم (ركب) 1. 2-40 ْنبصوخ -4'1 (روق) ذنذ 1
 نا حاكما 0 فر تفوح

 4535 (روق) 11 187 ٌنِبصوحو - 4545 (ركب) 1 40 -؟هطوحت "هوا عتع 9

 نبضوحو
 019 هب
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 [20ه5. 27, 28]

 اراد هولا ايرامت سل اويع دس ملا نا
 1ناعسم دشناو لح ىا ًاوبت] لولا هجو ىلع نوكت ىتلا ةدلجلا سرغلا [02]

 [2 اذه وهو تيبلا اذه ةمرلا ىذ ةيوار
 1 هع [# دامح]

 ءّش عَ ءد يم 672 و ه هص َّ ِ 0-1 -

2 
 َ ل سن ص ا ه هدم 2

 ماا نا ل تْنِش ام اذإ *©]

 هاا ا 5 دقو رمضملا ماقسلا جاتهاف تركذ ١
 و هال و هص 2 212 مده ةاص را 0 2

 رشكمدملا 'انهيونو .اهيرآ هيئدلا «موسلا دس
- 

 لعجي ام وهو ىّؤنلا 1ىأتنملاو باودلا طبارم ىرالاو رايدلا راثآ موسرلا [01]

 1 [0] ءاثيملا 1> هددت.

 ممم ىن م < ه - ه- م اع هَ هصص هداه ع هدع - 20

 ربك 1 ارقاو ١ ارو : ,جع ف 0 نيعرجالا هدا ثيحب "5

 رسكلا رقولاو عضوم رسيالاو لمرلا 1ناعرجالاو لصاو ىصان [1]
 1 نيعرجالا

 (ةدر 6 شا ارملا ك0 يرخلا

 (51) 72 كياب ىقواف, ىئارملا 0* كتات ىقواف- 0 كتات ىقاف 0, 0* ءارملا

 مم

 'لطع مطماع ممعصب 15 عتجعتب 12 3100105-15 مم. 5-10.

 (1,2) الق (ئانز < 11/1 : لنقل 2 3542 ك1 6 ةيتطلا 591-11: تادف ه0 20-00 2

 يبت -'ةو]اعوت1 (ةطت1. 11.

 (3, 4) 1 'ةداعداتت ©ةسسط 11. 4-1858 (ىانز) هع 171: اخ ع 354 : 81 ©ةحنط. 11551

 معقم 11 970 قاتسملا ت14 (رشير ذه 690506 195 كييناكل 1

 اود 00 اهوار

 (5, 0) 114 (رسي) 111 5540041-650 419--810-139. نضبف, رسنالا 0, 2 ارقو ارقو-
 © ىضان بنجب , رحبالا_-(0* رحبالا ءارقو ارقو نجيف

 2 201 ا 606



 د 4

 ثلا 1 1 ةايمو ليفت كاذب هلالا نعل الآ 6

 اراقو امسح مههوجو نوسك ىتاوللا سيلا 00 0 1
 ء هوص 2

 الد ال1 2 كاجو ادع .تاولصلا تقاوم نعضأ مه
 اتاود هل ناك اهكرو نيسسلا هيف بذدحي دولج نم ةانآ لعاشملا [(0 0]

 م 22 داء ةهص

 00 لا ل معا ٠ تاني هل .ثبش ىئرملا اذ ©
 هنم ىحتسي لعف للكو ةحيضفلا ةبإلا [1) 0]

 اراحملا 0 عضرم مالا اماللغ تذلو 0 اذإ ٠

 دحاو امهانعمو نيعلاب ىوريو 1 ىفش ىا لخدا غشن [ط]

 1 [1)] ىقس [0] ىقش ىرج ىا

 - دوو نبا 0 5 2 دو

 كلولا هيذ ضكري ا ل ا

 (46) 0 ترو 0 ةرمو 10 ةارمو ع5. 283006 5.7. لسغ

 (42) (0ل, 0* رمح ]) امح ٠060102 كطط. 96 اممح

 (458) 660102 خطط. 96 تيقاوم 1. 810. 1+ 104(, 1, 0* تتقاوم- 2 نعطا 1

 هادا. (لعش) 11 200 نفلاحو 11114 4-1-1095 (لعش) تت 38: 14 نت

 14-390 (بأو) 11 990 نفلاحو 17411318.

 فذ 6 120 02 نعل هلا تست ازكلا  اسإبا ةسارب -0* ءارملار ,هسبلا هسارب-
 اردصع 2913--زنرسملا (110.) / 2-آرذ (ارم) 2-1152: لاكش 18 ةسارد ندقع

 |دصص دعم ممأع ص ممتن ىكأن ]| -!'خ (بأو) ذ 1499 ]د 119290 نبصع : 43585 13

 23230 ندقع : 11 0111.1 10: نبصع

 (50) © قيس رملا اذا (ةذو)-17 نيها-0, 0* نيهو-0* عاوبلا
 (51) (0 ةارما ازا(, (0* عشن -(* اراخملا 8 داتدع» ة4-آرخ (عشن) < 232: اه

 + 4 عشن 6-5 (غشن) 2 339 : 11 ©هحدنط. 11 5 غشن آخ (ريح) 7 5 غشن

 اندر 0 مر اك 08 تراك لزنتر ضكر م لحم رشب 70025 لزنت
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]205.27, 28[ 

 اراد عى | راد 0 1 دنع كيما قش ىئرهأ| اذإ 0

 1ناعسم ىشناو لاح ىا ًاوبت] كلولا هجو ىلع نوكت ىتلا ةدلجلا سرغلا [02]

 [2 اذه وهو تيبلا اذه ةّمرلا ىذ ةيوار

 1 هزع[؟ دامح]

 9 ل د م ص سم غل 5 د هم

 اوان يملا كليات , دقواف اميثل ىتلت نا تيس 0 1

 م ّش - سوم 0 ل واع 0 2 نه" 189 -ت ه سلس صو صد ار رض

 3 5 رك م ٍ 4 !٠ نقو رمضملا اقسأا جاتهاف ت 5
 و ه د م هص و وء م م ل ا 0

 ريك مدملاب ؟اهيونو :اهيرا يسال مهر( ل
 لعجي ام وهو ىؤنلا 1ىأتنملاو ٌباودلا طبارم ىرالاو رايدلا راثآ موسرلا [02]

 تيبلا لوح
 1 [0] ءاثيملا ]>) هدصتخد.

 ربج ال ارقاو أرقو 0 رجح. غف ردح ا 9 0 5

 رسكلا رقولاو عضوم رسيالاو لمرلا 1ناعرجالاو لصاو يصان [1)]
 1 نيعرجالا

 (539) 0 قشا ارملاك0* شرغلا
 (54) 2 كياب ىقواق, ٌىارملا-0* كتات: ىقواف0 كتات ىقاف-0, 0* ءارملا

 مم

 "طع طماع ممعست 15 علمعت اد 31001015-185 مرد. 5-10.

 (1, 2) طق (ئان) ع 171 : لله ع 354: طا ©ةحبط. 11551 4وؤم 11 9200-4(, 1, 0*

 ييميرت (ةرصصط. 1.20

 (3,4) ظ1 'فةداعحات اد 11. 188-اآرخ (ىان) + 171: نا اا (ةددط. 11551 :

 اهيونو66». قوار

 (5,6) 14 (رسي) ذز1 574-630و881 419--814-195. نضيف, رسنالا-0, 5 اوقو ارقو-
 © ىضان بنجب , رحبالا --(0* رحبالا ءارقو ارقو نجيف :

06 201 8 



] 10. 27[ : 

 سل م نا اص ص اا 8 صروح 0 ل

 800 11 اذح اع ةارمو 0 تاب هلالا "نعل الآ “

 ارارجلاو لعاشملا ..:رفلاحو 5 تارلعلا تقاوم ل اعمل

 اركز هل ناك اهكرو قيسنلا هيف دج دولج نم. ةانآ لعاشملا [20]

 هنم ىحتسي لعف لكو ةحيضفلا 0 [ط 0]

 َّك

 اراحمأ ا 0 عضرم مالا افا 5300 0 5 0

 ّ دحاو امهانعمو نيعلاب ىوريو +ىفش ىا لخدا غشن [2]

 1 [1] ىقس [0] ىقش ىرج ىا

 2 موو 52 ا 2 مر 5 2 دعو

 دلل هيذ ضكري ا ل 3

 ال6) 0 تزمو ك0* ةرمودح ةارمو ك0. 590068 لشغ

 (ك) 0 0“ ست امه 660102 فطن 96 امم

 (48) 6605102 ةطط. 96 تيقاوم], 810.1 1044(, 1, 0* تقاوم 2 نعطاا]

 هنأ. (لعش) 11 200 نفلاحو ا[ د11 14-1095 (لعش) علزأ 38: 14 نن

 14-390 (بأو) 11 990 نفلاحو 1741031.

 (50) نر 10, 0* نيصع- يهل بشن ا انا ةفارر 2 0* هابل ةسيلا ةناربح
 اردرحو 1-2913 (110:.) /2-اآارخ (ًارم) 1152: خ1 58 هارد ندقع

 [ددل ةعع صمأذع ص 0 (بأو) ذ 1499 : ]د4 11 290 نبصع : 4885 13

 320 نردقع : 111 هتان. 1 107/7 نبصع

 (50) © قيس رملا اذا (ة1)10 نيها-0, 0* نيهو-0* عاوبلا
 (51) (0 ةارما ازا(, * عشن -0* اراخملا _-8دقطع» ةة- آخ (عشن) ١-2232 م8

 7 4 عشن ل14 (غشن) ع 359: 181 ©هسط. ذك 8 غشن ]1.4 (ريح) 7” 5 غشن

 انذإ 0 كيف ك0 52517 لرنك) ضكتر م لكم رشيد 0025 لزنت
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]60. 27[ 

 آلا 1 1 اغو كيبع ا ماشه ا رخفنتا م

 ارك هبصنم 201 دذرن 0 طاح ك0 ناكَو 0

 راك

 رن لئامشلا 5 ميمت ودبو نزاوه كس

 راجنلاو عابطلا لئامشلاو اضيا باصنلا وهو ةليبقلا راغلاو لصالا بصنملا [ط 0]

 نوللا راجنلا ليقو لصالا

 اا نطاوملا ىف امرأ ا لمح نيح 0 اعإ

 ارامنلا كح وا ىحلجالا نس ال0
 هع ك3َلاَو هتيامح ناسنالا ىلع بجي ام لك رامذلا [17 0]

 سنالاو نجلا نيلقثلاو [ 0]

 اناوعلا .مدألا ىف هتنسدامك ,لمرلا ىزيبلا هس 7
 راوعلاو ميمت ىنب نم 2 مهو سيقلا ٌىرما ىلا بوسنم 1ىئرملا [ط 0]

 ميدالا ىف داسفلا
 1 [01] ىارملا

 ارامجلا سس سرا كالا اود ع ىلإ اوبس

 (38) [هدستغأعل تس 0, (0*.]

 (39) كىعدقع (طقس) 1 292 كوبا, ايعد -('*, (0 كوبا, دورت, ىعو- ددرت , اناعد

 (40) (0* ىنبو

 (41) 0 ارخفا 0, 0* زركانبرق 7 مركاتيرق, رخفتا 0056. ارخفا, مكاتيرق
 (43) 0, 0* لربك ل اليك -(* اراعض-_-(0025أ. تجنز

 (44) آله (نيب) 1 315 له ذع 14-149 (روع) »1 995 104 هنن 499 ئنزملاح
 ©0*, 0 ةارملا ةبسن 7 اموي ّىارملا -0* اراوغلا

 قر *١0 [رابكلا تضع نما لذأ كلوا كن راهجلا كضصشل نم لذا 06
 نهرنإ5[1ة-(!هد5أ. ءاملعلا
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]220. 27[ 
 هدو ص 0 د هده ص بة م

04 

 نامل كا ل نيزب 0 0 ةرمط 5-7

 [كركلا يرفلا فرظلا 239 |ذإ ةردطل ربط لاقي ةبثتاو سرف 1ةرمط (02]

 0640 ه0[ طيرمطا

 نم اطلغا 0 ع عضوم نزحلاو عضوم ةنجاعو نولع نعرف [©01)]

 نزحلا
 1 [0] نزحلا

 اوفا يستر لآ نوط ١ يلزم يلح لع نبأ م
 002 فارع ةر اع ةيراش همأ نطل ىف فلولا ىهو نينج عمج ةنجا [02]

 رمضلا راروقالا ريسلا ىف داقنت ال اهنال دوقلاو 1شرفلا ىنعي ةعيرس

 1 [0 1)] سرفلا

 ةليلاف جهلا ا دّتك اهتراس 0 ع 0 سد

 جينا ةردلا نم هكشيلاك نلولل ةقآنلا نم السلاو ايبيقارع اهبقرعم [(0]

 1كفشت راطتساو ىلخلا
 1[ رشتنا

 0 < ه عمو م 0-28

 ارازنلا لدعبي كاكا نهو لنه "ل ومع ةاردب 0 1
 رز

 2 ةمحم

 رانألاو تكاطلا انردكأَو كلنق 010 ةيركم ليتق 0

 الإ 4017 ((ضصرعإ دن 05 ل فسعت سيعلا ضارع 21 نينج, ليذلا ضارغ
 فستعي ---0, (0* 011 0. 31-(10295. انبغفج, سيعلا ضارع

 (32) 0, 0* هرمظ ]ل ةزوهط -1), 0* هتلقم, نيزي -(0 ةلققم, نيري -(0* ارادغلا
 (33) 1) هنجاع - >7 ةلعذف [5.2. ةنجاعإ 111 3.

 (34) ةل4 (قزم) »تن 919 14 711 70 تستكاو دوقلا اهارب قازم ةبذاش لك اًوافاز
 مدع 11 2523 ةنحا همعمدل طعصستمألعط هه آبل ال, 1), (0* ةنجا, بستكاو-

 056 10 ةضاير نررف. ارازرملا 0, 0* ةارما) نرزت ارازعلا 700256 ارازملاو هضرابب نرزف
 (37) 7 انرثكاو, ليتق, ةفالطلا- 0, 0*:نزثكو, ليبق. ةقالطلا
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5 

6 

 رخو

 م0

]0. 

 2انبلغ ىا 1انززع [2]
 1 [10] انررع 2 [1)] انيلع

 - < وص 00 وو ءو مد -ٍِ

 اناا نعطلا ند اهي ب ل ليا ا 0

 شاطعلا صورا ىنعي]  كناعلا راروزالاو ليحللا ا 4 ىرج نم برض نايدرلا [0 10

 []>) برحلا

 1 [0] بيناج ىف

 ا رازنلبا ملا قوورب كدعسو ذوعسمو لعش 0

 - هع / ه تن ص ه-

 اع رخ دجحا نيجسلا اذا "١ يكتم ناد 00
 روغلا بلط راغ [10]

 - و هدو ه

 انازالا «تعفر. برملا ام.اذإ 03ج نا 0 1
 تح 1 هام ع 2 0

 هما لبق نم ةمرلا ىذ تنكح ةدعشم اذ

 ل ص هام ةدص عاد هد 2 3 1م 5 هه - د 6

 اانملا 02 0 0 لحم اوعفر سرت دا
 (03) 2 انررع, هيلع( انزرعو *(  انزرغ(, (0* هتلع ('هدوأن. 5ةءطوا.: سيق

 ناليع سيق ىيري
 (24) 1 ركت كلئطع اهنانعع طماق ه2 غططع ةعاطم]. ذص 0 انعامد عق نم ؟عنوع 32 مقار لن عدن

 دا 5111 طع ماسلا.

 (985) 0, 0* نعش ورا كلا لغش وبار اراوكللا ةيترذملا [::0] ك0*, 0 ارارجللا ةيردملا
 114 (لعش) علتا 308 ردعد مصدق 126 لعش ونب نم هن ةضطع هذ 'ائددصتسم

 (36) 60 0* بوجف, مكيفر ديمح:--1) مبيفر ديجمتلا ب بيوذ - 1. ٌىئجف

 سراوفب, مكنم
 (32) طمأذ دص 0, 0*, هم (نهدها. ال لثمو

 (928) د ىجو--(0 اجو- - 1 ئجو

 (99) 0 ىجفب تثيحب ىدحلا -(* ابضغ 0, 0* اجو, نيح

 020( 60 كو
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 00 ا ريف 5 الهو الضعَو ل ةنانولا لوذعي

 ار ةيدلا م 0 53 ل 0 || أهنيب . و2

 ر|تكلاو تطعسو تلمهأ ا تيغلا سيقلا كرما ىلا .ةيسنم 1ىترملا [0]

 1 ةيدلا ىف فخّؤي ال
 1 [0] ىارملا

 اا 0 لا الو نهم تنلو بالكلا اودرو ره
 ةرواجتم 32 ةعمج راسنلاو ةعقو هيف برعلل تناك عضوم ةراسنلا [0 12

 دحاو ىنعمب ةراغلاو ىزغلا 0[3 رسنالاو] رسنملاو راسنلاو رسنالا ابل لاقي
 د [1] راسنلا [0] بالكلا 23 [(0 1آ] ليخ 3 1) هدتتغك.

 مج مت ةدح 10 سل اى م2 مو ع هص عندج ب ا

 00010 لب دءادعالا لإ .اياطملابب ةالقلا اهي دقت
 - 3 ْ 0 - هاهي

 اراهج هسرافو 0 أنكف عوخا ع ا نكمل و

 1سرف مسا عودوم [8]
 1 همم 206.

 (12) 0 ىقيد نا 0311 11 1423 : "انصلحط (نهلننم 11 219 : ةوط. »51 11“ : 80ءال 1

 1384 دجملا تويب-1210. 021011 1855 ىعت, جملا تويب 005. زعلا سوؤر
 (13) ارمعج0 60 (0* ىعسو 1:1 03ل13 11 142: ةعط. عمن 117: طل. هدا“ 11 185

 8م ءا1 1 1384 : “ان مملهط 319 رمث ارمعو دعس لآو بايرلا -(00256. اهل

 (19) 181 ©ةلأ ذن 142: 14 (وغل) 5+ 116: 14 دع 328 ىئرملا ابطسو 21.
 هةر 11 5011-155 1 1384 اهبنيب بهذيو-  قةعط. ع1 1125 11 62-

 “از ددلهط (ندرعم 11 1-3219. 2ةكوط 1 266,

 (30) 0* مبيق تسلو, اودرو اومه- 00056. مبيف. "1ع ع1مد5 طقفك طععم صقلع

 ءطقمأفلع طوع هند هةغغعصصأ 66 ةادععج ةطقأ راسغلا 15 2 دزرصمدوتص» 02 رسغم.

 (31) (*, 0 ابب دقي -1) دقن

 (22) ظولاحت 323:-1هطغوقوع 116-ل]), (0, 0* هسرافو عودومب انيح ا

 ةادع آخ (ندو) +711 331: ف 1 0 ٍنودومب, انتف عزجلا 1( ع

 11310. 1111, 2. 5 5 عوخلا, نودومب اَنِبا همر, غم0, آلةوانغ 11499: ا فعط.

 عا 30 مطعمع 16 15 5210 غطقأ عودوم وك طع طم»وع 08 مضمض نب مره

 يئرملا : اطنغ هه ظمتسس ط. دسم دق 121160 دم غطع مدس ه2 طةطلقيب ةطع
 معقعمعمعع عدت طقسللوب طع غم طقس ةص طتق طمضدع ل[1هننلت “نهدف. ةعطمأ.:

 عمسم وبا نابيش نودوم سراف
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 اراسكملا ا مول منا ردا لا يرمأ 0
2 َ 2 : 2 - 0 5 َ 0 

 ليقو مبنم ةمرلا وذو ةعمتجم لتئابق ليق بابرلاو عمتجتو رثكت ةرخزت [01)]
 تاعامج معامعو ةبضو لكعو ىدعو ميت بابرلا

 1 [0] زجرت

 0 اكرم سانلا اوداقو ّ 71 1 || اوكلها نم 7

 ىلع مبغاغتراو :موقلا ةّدش داوطالاب ىتعي دوط حاولا لاش ىا داطا 5
 مهريغ

 1[1)] مرعلا ؟ درعلا

 اراثكلا دذعلاو دجمل ا ميدسصح ارهظ كعلع تولع دير "نفق 5

 ريثكلا راثكلاو ةانم نب ديز ىنعي فيزو كتلقثا ىا كيلع تولع [0]

 اراون قلتم: لاو لح نتي” يوحنا لك سرك
 ةانم ديع نبا ىدع نب لجو ودعلا هنم فاخي ىذلا ناكملا رغثلا [0]

 دل نك

 ارح 9 ىذب 0 اه ءاوو نو

 موقلا ليجلاب هبش 2نيدصلا ,ىذ شيجلا ىتعي ليجلا ؛ايناجا 7نادصلا [0]

 هبلغنو هدا 7 ىفتكنو

 1 [0] نادضلا 2 [0] نيردضلا

 (11) 0, 05 رهزد كرر رغامع ركزت
 (19) 0, 0* سانو 2 سانا-60 ًاشيرلا اوكلفا-0, 7 اراستقاو-0* ارادتقاو -آخ

 (رسع) 1 242: 81 هبط. 1 363 -11هلبش4 95.
 (15) ©, 05, ندد: بيف تيارتل) رمهنم 0(, 1,05 ىارو 0+ ةاهك

 (15) © نيركاذلا-(0, 0* اراوزق اراوفن. آخ ت1 128, 4
 (16) 0, 2 اراجفلا-1, 0* رمع-(0 ورمع-(, 0* نيدض,. ىفتكن-!) ىفنتكي

 رخرنو--0 رجزيو--0* رجزاو--002:56. رخزت , ئفتكي, اراحبلا
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 ك0. 27]

 ةريغص ةدرب ىهو ةرمن عمج رامنلاو شقنلا ىشولا []

 ضيم ضيمولاو 1 راطتساف ضيب ني اهتبوذعو نانساللا درب بنشلا [(07]

 1 0 قربلا [ةوض|إ
 عمج

 راروحا لقملا 1 نيدم هكر نبع م حفضو ى 0

 روحلاو نيعالا تاعساو نيع قانعالا ضيب دايجالا حضو سنأت سناوأ [0]

 قيقد ميلوق هنمو ةقدحلا داوس ةدش عم نيعلا ضايب ةدش راروحالاو

 هضايب: ةدشل ىراوح

 0000 1 لمرلا كابل" ايدلا توا" نيلاجح ناك .
 ٌنهرودخ ىف 1سنكت نه لوقي شحولا سنك راغملاو رودخلا لاجحلا [07]

 ٌنبسنك ىف ءابظلاك
 1 [1] سنك

7 5 95 
 ا هَ ا 2و 527 ا 2 ٌ 2 عراد م ةهدح ةهمودح هدم س مود

 د .٠ 3 ع 5 9 كاي
 اراكتلا 2 كبد مرق ىدع ع د أ ربحتدو 5

 ةركافملا نم ناسنالا هّيعي ام بسكحلاو لاطو الع عرفت لصالا صيعلا [072]

 كفذلا راضنلاو ضلاخلا اراضنلاو
 1 [0] راظنلا

 (3) (ن ىسولا -(00:15ا. مشولا تويب, هيلع تقستنا

 (4) © مادر ةسنا0, 0* لافث ةسنا (0» لاقت) 00051. لاقث
 (6) 0 حف: نوع ا(ن*, 0 حضاو, انيع

 ا 1 ةرش اكمل لح هرخآأ
 (8) 1) لاست (', (0* لكستسال, (0* ىيعا-(' دبيعا

 (9) 2 عوقت 0 0 عوفت-10, 00
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 [كم5. 26, 27]

 6 عسبرل | نقنم اهنما نار انف تقراش نيل هقرف يوم ما

 ارا كفنأ 0 ل ةوعدب كنم مصل ىسوم ناك ان

 قورش للط نعاس 7
 بت © 8

 دب م

5 

 م د2
 ع 5-13

- 

 ةمامحلا 1تقرطو جرخت ملو اهيف تسف اذا 2ةدللاب ةارملا تفرط لوقت 0

 افياخ ارجواو ةضيبلاب
 1 [0] تفرط 2 [0] ولدلاب

 رخو

 ل د وه صد تعا سلو

 رطملا راطقلاو

 لبح وهو تيبلا بنط راصالاو بصتنم ىا ميجلاب لذاج ىوريو رادلا

 دتولاب قشي

 م

 (آ1ص 0 معصم (0* هدلع)

 0, 0* تفرط -«“طصسؤم ؛ط٠ص ل135د ممعس 1 هدعل ةعط. دل1 130 هق اه قوص هل

 1*هاطح ”طص “ان طعال هلة

 ما

 ]ردت (ةدراس 1 1554 (ازه) 28111 1991

 معطل ع2 الط: 110 ممصبلاو) فلك )

 : لئف دع 87 : 121 © حجاتط. 11 461

 مز 1 209 2 020211 2

 حيرلا هتحم_-(, 0* كانيع تنثح]) تبن« م0 تنبحاا] 0511 11

 0, 0* لزاخ - ]» لذا 005. عطق لذاج : هعابم1.: تباث لذاج

105 11 

(2) 

 ليوطلا

 ارصقأ ديحأ نب نارمع نكلو اوم ا نا
 ه2 هع

 ا 6

 رفاولا

 ارطقلا صنتماو مصيرلا هتفع
 ةيطعلا ىهو ةحنملا نم جديفاو هتسرد هتفع هتركنا ىا كانيع 1تب

 1 [6] تتت

 0 فلحتم سقم لذاك برشخلا نم هنآ)ر تعش نق دتولا تحكدرا [ةطا



[25 3 

 2اعو عم

 ل00 الا ملا نياناك انه ازاذللا هلادج .نيدعلا دع <
 ةرازف نب ىدعو ةمرلا ىذ طهر 25١ نب ةانم ىبع ىدع 1نايدعلا [0 2]

 1 [1)] نييدعلا [0 7| د١ نب ةانم ىبع نبا ناي دعلا 2 [12)] فوا نب فانم

 را هلا 0 | لق 00 نم سيصيع 0 0 أو مع

 ا اك يلا فدل ناجل داوسألاو لطالا صيعلا 6

 مدة دؤوش هح

 0! 1 ريبق نمرعلا خاابو 0 اكل رغم نع 0 د

 007 0 مف نيب انقلا اذإ ةمركم سائلا ةانح سيق 0 0

 000 املا فرشلا مئاعد اوئرو- مهئابا نع ةرازف ونب "“
 دو

 000 بلا دلجب نوتبنملاو اوعتم ام عاطسي ها

 (43) ثسط»“. اوناك]) هل نانذللا-(0 امه نانذللا -1:*, آر هدنتة_ فساطت». ط0.

 ةرازف نب ىدعو ةمرلا ىذ طهر دأنب ةانم دبع نب ىدع نايدعلا
 (44) لآظ* اال الاطتسا-1(0) ئدن الاطتسا -خ سانا“. هءادوا. رجشلا ضيعلا

 امئاو 0 نوضيع هلوقب داراو ضيعلا نم ردسلاو كوش وذ وهو فتلملا

 ةعنملاو ددعلا ةرثك ىنع

 (45) 34 آن", 0 زعلاتلب ]د* اركز اذا 1 اردهر ءايلعلا رضم-(0 ءارمحلا ةورذ نم
 اهتورذ, ارذه اذا, رعلا --كثسان». ارده

 (46) © انقلا اذا اتفلا اذاجآر, 1(0), آن* ىتفلا اذا آب* سانلا هامح-]1. ةامح
 قرصا“ ةءادو٠. ترطخ دقق اذقلا اولاش ازاع# آنا. ]عجددعالت

 (47) 1.* ةيذاعلا

 (48) 8 نا عاطسي
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 عع ع 0-5 3 مد هدم م

 أرمس اهنج ىنغم 0 اذا هيت دالك ابيت نم كنود تين كل ٠

 ليللا ىف 1س ىدذذلا رماسلاو دعت تبج ةملظم ءاربغ ىوريو [0 1]

 رمس ةعامجلاو رماس ىحاولل لاقي

 5-50 هدأ ح ماع مم

 اع م ع ل 0 راسل صرع لش 7

 لبتساو لها لاقي 0 عفر لالهالاو هيبناج. ليللا ضرع []

35 

 ارباب لوعفملا مراسا ساو و اعياد

 را سر هلال
 رس ا ا ىتح

 سد خالب ىف ناسح انعمجب َتيبْلا لها كابو ١

 (37) آب, 5.* ىتغت ام اذا, اهنج دس, 0, 2 ىنغم اذا [ةرتت:»ةد 71 54 ءاموير

 هتج ختم ةنج--قسا#, ةءاتو1. مني مل رمس

 (88) 6 (1) هبسكت ليللا ك0 نيرمكلا* نيرم ل1 تيرم ك0 ليزرفد 2
 هعادم1. هتوص عفريو ربكي للرب. تارفلا ىنعي نيم

 (40) كهل (ريب) 7 1487 "لهل 11:02 ايقترم, ناعرفلا كب ودستو شكلا
 اةفيرم 00 1 1 [قنر ت0 و يا 0 0 رحل ت0
 -(1(0) ىمنتو ومنت --]., آ1* كب ىمنتو اومست آخ ةريبه نب رمع حق

 مسا“. كل ىمنيو ومست ايقترم :

 (41) طق (ربب) ؟ 148 : للخ 11160602 همكا ىلع كل اتا (؟ةددط.ب 1 290: 1. ا ةكمط

 1 149 0, 8, آن آب*, ىسات» دحا ىلع الاح0 (1), آن, 1:* ترهاظ ىّتهحلل
 لا 'اناعط. 1 194 سمكا تربب لقو 1 11-140 ©ةحتط. تربب سقو

 21510.11 1-584. © دك. ططدلعطخ. م. 259 تربب ىقور دحا ىلع

 (42) د نم نت كب* ىف ناسك لا ارخف-]* رحت ف5 هعال01. لوقي
 وات

 را ابل لاقي ناكلم نب ىدع ىنب نم ةأرما ةردبهاما ناسح انعمجي
 م اد

 اًفرشم اًقرش ديري خذاب ناسو تنب
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 سل هدص َترمعر 6-3 6 ل ا م سل هر هم < سا ص

 أرتولا ل نه نحل 0 ترظن مك ىصقالا فرشلا 17 ههحسي ١

 مدام ادع ةدحج

 م ا ىلع حابرلا 5 هرضاحم رفق أ ل 0

 كاف لق ا تاقلق 0 7
 ص

 3 انئنعأ ىف دمحألا ىدبت
 رفضلاو اهلابح تخرتساو ترمض ىّتح تراس ىق لبالا ىنعي رفضلا تاقلق [0 10]

 شاشخ عمج 1ةّشخالاو اديدش التف لتفت ىا رفضتو دودخلا ىف لابحلا

 [0 ةّشخالا هوكشت ىوريو] ليملا رعصلاو ريعبلا فنا مظع ىف ةقلح ىهو

 :[0]ةشحالا 0[082] ىدبت

2 
 م شاع م سمح 1 4 هاج 0

 0 0 ا مهو

 هك

 ب 26

 اهسلا 0 0 مك
 وءو دطص

 00 نم دوحلا تادحناب فراك

 (31) قردان“ اومست -خساط»» ةءطمأ. لك ىلا اهرصب فرشت اهرصب اهنا ديري

 هلوقو ضرالا نم عفترا ام فرشلاو رتفي الو اهفرط رسكني ال لوقي صخش

 رتولل عمسف رتولا ىياصلا وهو صناقلا ةضبي ىا رتولا صناقلا ابل ْنحا
 5 نيجاك

 1 [ فرط. ] ضيبا

 (59) 1(0) ىرزتحا* هرضاحم ]ب ةرضاحم, هتامج ىلع فساد“. ةءطول.

 ىاع زيظتف حايرلا هوردت اماف هعضوم نم عاقت ىا رعبلا جادرلا ىرذت..

 ءاملا عمتجم وهو ةمج عمج 0

 (33) 60, آب هتدروا--1) رفظلا تافلح هندروا-1), 0 ىدبتآ», 1(0) بذج ط4

 (رفض) 71 104-161 ذنن 359 ةّشخالا وكشت فساد: ةءاد0]. ...ابعسن ىا اهرفض
 اهتاماه 5

 * هنأذو هدم155 3(-آر* اعلا

 1 اهراخا ىلا كف س10 ليللا شمكتساف, ىوبي , اهراتسأ 3

 (35) #5 ىرت [00 ىمرت]إ-]. ىمري-1,, آ.* رهسلا هسا“ اًوَدَسلا, يمرت-0 (1)

 جاجعلا ىمري خص“. ةعاطم]. عمدتال مرتك ةددحم ةللؤم قرطلا جاجفلا

 نيعلا ىف 5 ردسلا
 096 فلما يمتع كلام ىرسلا نعي بكرلل, مههتينَم-: اةسصط»# ةءانما: نم ديري

 ةريبه نب رمعو بكرلا جاجفلا

 (34) مص. 34, 5 دل 36 حصع صمأ زد (', ]1) نيج (0* ؛ (

 ل1 اهراثب ىلا-(0 )

 15ظ0
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 د ,

 هل. (كفانقأ ثغور فراس ا اذ

 مو مد وص سل هام ا 02

 باذع لدرو ىتح ١"

 رب دو هه

 تلحتب ادب يلوا ن7

7 

 مس قرب اذ املا
 هش امد

 م ه مصيصلاو _ ايا

 ه-

 ا 0 لاط - ند ةروزو لهس صياف ىمازحخ نك ةحفنب ريضدل

 "نمت ىلع قو نين تابع" ه
 تفر اسف | جيتا نم تحار 7

- 

#* 

 2089 ةممح ياعم ع م ص

 جالدإلا اه دهرجأ لق

 ءهّ هال مالوم ع مدح 2-5 6 م ةهرو سل <

 مرت 1 م نياعظلا هجو-(1(0), آ- لالخ ىطملا هجو خس. ةعطمإ.

 قيراطلا ىلع نئاعظلا هجو ىداحلا ماقا نالو ليس ام ثعو داع ىا هل

 دقعتم لمر وهو رفضلا ى 3 م لخلا ردصلا فسعب لح هلوق

 1 001 بارغ-1* باذعر فا| نك ىرتصاد». ةعاطمأ بازع _ خر. ع

 كُتدَعاو لوقت امك مارصالا دعلا ندعاوي اعطال ىا مارصالا هنرعاوي 0

 0 0 هبهذ اَذِإ هّؤام عطف "هل ىزلا ٌدعلاو لمرو ةراجح قربلا ٌدِجسَملا

 نيب ام لباللا نم ركعلاو رو دحاولا سانلا نم عيطقلا مارصالا ءام هناكم

 نيعبرالا ىلا نيثلثلا ىلا نيرشعلا

 01. 2 ةوقغ غ1 #2 -ل: تلحر ام د عب قةسانا». تس ام, رياه خص“. هعمل.

 رباج ارو ليم فصن ردق ةفجن لمرلا نم ةعطق ا>رلا تراوت تسنخ

 قلفنا رشجو رياح احر ىئوريو عضوم
 آن 0 ىمازه خس انا. 2 1(0) حدا ست معالم. لايخلا راز ىا

 ليقو حيرلا بيط تبذ ىمازخلا ةدتفم ةذكما حيافو ىمازخ نم ةحفنب
 نيامر نيب حياق

 1 جلدها خر ان. ولدا فاست“ ةعالم]. ىضم دج اهدعبا ام لوقي

 :١ ريسلا جالدالا تِجو
 (واف) 1 2 9 ل4 ع 24

 تعقو-(1(0), لآل تفقو قسطا“.

 ا ةوذغ 111 51-3549 ©ةحتط ((ق) 11 529-آ-خ

 17 5305 2 0 0 مهر

 مو اجا ناكملاو هذم جر شن ىا ناكم وأفلاو عقلا ىا ىافنا ىتح

 نيح عضوملا كلذ نم حجرخ رحسلا ناكف وافلاب رجتشسلا اوقفاو عىدعملا ا
 ا

 لبالا قانعا نع ىا اهقاذعا نع هلوق هيف اوراص

159 

 ةعطمأ.

 د تءحارتساو تلزن ام ديري تحتوأ امف هلود

 هم ل ل ع جس

 أرمشناو
7 

 0 اهقانعا نع وافل ىافنأ ىتح

(025) 
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 ورم

 .زكارم وح هيغن' عفشاو نع

 ع ا حا رف ربا تس نا لا 6 ١ سا 2 6 2

 ارهزأا ةفاقحلا تهز ناوحقالك د

 !هساسآو هلوصا هزكارم دوس [وح] ضيبا جاو ادا

 1 [1)] رساسو
 6 سا 86 - سد ا 6و ء وص تدمع وهدص تم

 0و ديلا اوين اولقتسا مث

 ىرص مهراثأ ىف ع كذ ام«
 م ل ندو ه

 مهنود اعاد كلف ع "ا

 هاوار ه2 ع

 0 تارات قلل ودب م

 رم ع ل نحس مدا 600 دو مه

 ادناف م كون الاخ

 راء دوام ا ءورانص ٠ وم َّس محد

 | 1 الا ىذ نم وانقي قوشلاو

 اردتخاو لالاب ا متعأو
1# 

 نعا اوللاخ اما "الا 35
 ها 33 ه سس هح ها - ياه طخ

 0 0 : 1 2 : ل

 (18) 1, 1(0) رح هنول 3545 (زكر) 1 939 وح هنول حس. مه فس“. ةءانفأ.

 6-0 تهز هنول ىوريو
 (19) 1 ةروعو 33-19 هجتع هصلرع اص لن, قصاطتسب آ[ث, 0 (1) ةصنعأ درتع مدصغسم اج (], (0*

 همس 18-قددط». 501101. ةينلا اهب ىنعي هاجوع اوقرفتف ناكم ىف اوناك لوقي

 عطقنا ىارتبناف دصقلا تع تدسيل اهنا

 (30) ثقذكف (درط) ذ: 44 ورطأ تلز , رصبلا--1 عبتا تلز , ارظنلا-- كحد“. رطا ارظنلا

 ضهسا7. ةءادم1. نم ذاتقي قوشلاو هلوقو مهراثأ ىف ىرصب قوسا ىناك لوقي

 ةجاح ىدذلا لجرلا نم رظنلا دوقي ىا ةجاحلا ىذ

 (21) اضف (ردخ) 3/52 لش 1211 171 ءامهعىلا كلف. ىحضلا روق متعاو -4خعذك

 (كلق) 131 141 الفلا روق, :ابدتحاو 0 (1) ردف هس. روقآن*, آب ردق
 ىحضلا خا“ هعادم1. نوكي نا غلبد "هل ريدتسم فجنلا نم فجن كلف

 ًردخ ةدهتا هركش للاب روقلا رادتخا رود ورد و راغصلا لابجلا روتلا البج

 (39) ةسطد“» انايحا نيعلل, 0 اوطلاخ - خرا. هعمل. عير نوروظي نودبي

 رجشلا نم َكاَراَو ام وهو رمستلا رهردسي لوقي بهذيو ءىجي ام بارسلا

 (33) 1. ناعضا خمسا. ةهءاد01. ةماميلا فلخ نيربي---2. 110. عحتع » 60.

 (234) قسط“. مهيداح عان اذا حام, 0, 1] ناب خس. ةءا01. ناعظالا ىداح ىا

 8 اذا ىتح اببكري ردقي ال قرزلا نع ىداحلا لدعيو...قرزلا ىداحي

 ال هنا كي قرزلا وهو لمرلا رصتخا ىارتعتتلا قرزلا ءاقلت نع كك يداعلا

 08 رك لص 0 هد نيتقشلا



 [0ه. 25]

 اريل هلال [لع, - ةيطاضاا# ضان نيا
 نم ةيماشو نميلا لمع نم ةينامي اطامنا لامحلا نم اولح اوفاش [01]

 دا ءاسنلا ع تلخدا تاجا جدولا ناديع انقلاو :.ماشلا لمع

 1 اب
 1 [0] اهتسينك يالا

 5 اهدعب اهنم نسحأ نو ارتجببو ىلا ةرطنلا هعيش

 م ءاسنلا ىنعي نهو ىلوالا ةرظنلا ىف رقبلاب ءاسنلا تببش لوقي [0]
 نسحلا ةحببلاو ةرظنلا كلت دعب رقبلا نم

 0 2 0 3 داما ن6

 ا لا اهاوش 0 ا رمصغ  اهئاشحا 0 :اريص كا

 هبش عاق تبنلا رشعلاو اهالجرو اهادي اهاوش ةزيجعلا ةميظع ءازجع [01]
 كلذب اهماظع

 م ةودص م نه م ه ا صم تجي 5 نعل اح را مدعو م

 أرمقلا هبشتو 1 0 0 دوح ل ىف ءاضمل "1

 كنا 2ىمللا 50- داوس وهو دوسا هلك سعللاو«ةوحلاو 1ك صر

 1 [2] امللا 2 [1)] هيلاو

 ارذبلاو هيف ريخ ال 5 ىنعملاو اًمغ نكي مل ىوريو 0 ا [مط]
 مالكلا ةرثك

 (13) 6200 لواط 0 5 ىا انقلا ىلا د ءابلاو جدولا لالظأ ىا..

 جدوبلا
 (14) اةلعقف 113461: 1. 510.153 هنت 43 : آخ (روص) 11 144 (صلخ) 5311 295:

 '1"خ 3429-111 : "خ1 389 : طا ©ةددط (روص) 12349 : (صلخ) 1 305, 511 ( 5 24

 -0(4, 12 (ة5 هز فس. ةَنهبشأ 0 هنم (0أطعء1515ع 5 3 0 (1), آم

 اروص اهدعب هنم نسحا هو . هتجبو ىلوالا رقبلا هئببشا 16 8

 عرس105 276م2 15 هب ذاع هءنمهد20 6-انخب كلذ انا 343 هسا 1. 510.1 38

 02112 اروص

 (18) 6 ع ناك 007: 11 لح ناكل 7 2
 (16) 'الطع قس طغعستمنعط 15 10عد تعمل تغلط غطقف ه2 طا 1 9

 (14) ل, 1(0) اولجت 0, 12 ولدت( امثغ- 0 .ايع خسان#. 501. ولحت ىا

 0 نع ابيتغش
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 سل دلو معاد 2 م ه ةدّع ل ءاش

 اربخلاو عانصالا اهب تشن هه 0 0 اقول 00

 دارا امئاو اهانرق وهو برقعلا ىنابز ىنعي ىنايزلاو حايرلا توص ةفرفرلا [010]

 تسيبيا تلا را حير فيبلاو فيصلا حاير ا تقولا ىنابزلاب

 ءام ابيف عضاوم ردللاو ءاملا عناصم عانصالا

 0 - 1 سادس سام ع

 م0000 2 امسلا لها ديما الزي ريجادحالا اودر ٠
 اطفشأا لمزعا ةللدم ةسحخم جدح ةدحاولا ءاسنلا بكارم جادحالا [©1)]

 كلك لعجي لوقي هميضع ”ىّشلا ةراصعو نحل سر كيسا [6
 تبغ ءابلعلا عمج ىبالعلا ىنرعلاك اهتايرفذ نم جرخي ىذلا قرعلا
 [هديداخا] تبغ اذا لبالا قرعو دوسا نوج رثكاو ةليلو موي ابل ىضم
 هلئاسمو هطوطخ هديداخاو جرخي ةعاس دوسا وهو قر

 داس عاف مصار حا عه - نه < 6 0 ٍ ملل عج م مك مى م يَ -

 اردحنا - الح اذا ىراقذلا عصضت د هساحدا لعجب لفلف هناك !'

 لفلفلاب اهتايرفذ نم ردحني ىذلا قرعلا هّبش لفلف قرعلا نأك دارا [01]
 ىرافذلاو هنم لاج ام هنالوجو ضبقنملا دعجلاو هداوسو هجرخم ىف
 ةمجعملا ءاخلاب خضنلاو ىرفذلا وهو ريعبلا افق نم قرعلا جرخم

 (9) ©1(0) هب11 دب 150 عافصالا اهب, ترفز يق. 810. * 5 تر
 مسا“. تفزفزو-]1), 0, 11 تفرفقروفدسا. ةءادول. نو ع تعمس تفزفز

 تسييا تشنا .. افيقز ىا

 (10)  مسط»., (ن اهبفاتكا نعال ابفانطا نع-اخ (لمره) 217 230 : 1'خ 111167:

 طا ©هدتط. 11 253 : 1. 510. 111 33 اهقانعا نع 1*, آد ابقاتكا نمد ح1. 0

 تلا 33, دمه كلت هك عع قس. 5ءا201. لمره ... ىعرملا نم اهددر ىا لزب

 ةطعسأا دل !كفيملا
 (11) ( ىرقي--]1) ىرفت-(0 (1), آر. ميضعلا-]1:* ميصعلا , ىيداخا تنع, انوجم

 1(0) تنغ - قةخساتا:. ةءطمأ. ىف كلذ تنيب دقو ناوارفص امه ... ناوابلعلا

 لوعت .ضرالا ىف ديداخ لاك قرعلا ى قىرجحف ديداخ “لا ميصعلا ركصم هلوق

 ىلا قرعلا لصوي لاق فيضت ىرعت ميصعلا رعصم ىبالعلا ىرقت لبالا هذه

 فيضلل ىرقي امك هيرقتو ىبالعلا
 (123) 1) لفلفم امناك
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 بهادح د 7 هدم - 1 2-05 مَن م

 افلا رضع راح ةعيوس هلا 706 : وذبت هسنا ؛ارغ ١

 عضوم ةرفحلاو انهدلاب عضوم ةلقعمو اهثيدحب سنّؤت ةسنآ ءاضيب ءارغ [02]
 فورعم

 1 [0] رطخلا

 ارقعلا هتيم لاعأ 50 ضؤور ا مو ا تدع لا وتس 04

 لصاوت 1ىصانت عيبرلاب ميلزنم عيرملاو هترثكو لمرلا مظعم ةمجعلا [01]
 تبن ال لامر رقعلاو ضايرلا ىلا ءاملا ةببصم ىهو ءاثيم عمج ثيملاو
 4رقاع ةدحاولا ابب

 ص ] ىص 0-0 6 8 1 ّح 11011 ..ضانت * 0| تانبتم م ةثيلا |[ 1طن | ام عي الا

 5026 4 هع

 أرضحلا ىدبلا ىهشي 0 اهبئاوذ ى ىلا تره اذأ ىتح ه ادا يش لو ينال ا

 شيوختلا لجال ةرضاح نوكي نا ودبلا ىتمتي ةرحلا ةدش نم لوقي [072]

 هكوش ىمسيو كوش هلو ريعشلا بحك بح هل تبن ىميبلاو 2>وللاو
١-- 

 اهيلاعا اهيتاوذو ةرمحلا ىلا برضي هنولو برعلاو رافصلاو افسلا

 تظعلا <[ ] 16 لتلاو ويح ملا ةحنالا [40] بولعلاو قيويحلا نع |2110
١ 

 (6) 8وزجت 15-292, 1, 001) ةيسنا ءارغ, ةلقعمب وتشت, ارفجلا رضحي خس“.

 اودي 0 (1) رفحي فساطت:. هءما. عسل نيح ىا ةلقعمب اودبت هلوق

 تسيل سنا ابل ةسناو هذهو هذه نيب ام ىا ةقيوس ىلا ةلقعمب اودبت رحلا
 رقحو دعس رفح وهو فيصلا ىف ىف رفحتلا اًرهحتت ىتح ريظت ىا ودين روذعت

 ةليل ةريسم امبنيب 1نانابرلا
 1 بابرلا رفح مدعد 1 0ممعل طوب ال ةوقغ هك د ماهعع دس غطع 1)ءاطصق.

 (7) (0 ىل ءوست, ةيثم |2232. ةبممإ-اآن, 1(0) ىلا ودبت -(, (0*, آد ىضانت-#

 اينردلا , ىلا اوكشت ىلاعل ب هنتم خ2. اًرَقعلا هنّتَم وتشتت, ىصاني 0 (1), ل5

 آب هتبن [مص 3ع. 02 آس هبتم]--0* تبثم--ىخ25:. هءاد0و1. ةمجعلا بناج ىلا وتشت
 ىلاعا ىوريو لصاوي' ىصاني ... ءاملا هيف عقتتسي ناكم نصور ::- لكرلا نم
 ءارمح انهدلاو وهدلا انهرلا لصاوت هثيم

 (8) 282 نئرايلاح(, آب ىدابلا - خساط#. ىبَي-1(0) هررتت اذ ةسصط»». ةعطم].

 ىف نوكي نا ىبتشيو ودبي ىذلا وهو ىدابلا ىِبَّشي موي لك ىف لاق...
 رضحلا نورتشي ةيدابلا ىف نيذلا نودابلاف رحلا 5 را
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]250. 25[ 

 طيسبلا م

0 3 

 اردكلا ائاعرج ىلع جاجا عمس للا اا
 1اهئاثيم ىلع ىوريو طسبنملا لمرلا ءاعرجلاو رابغلا ردكلاو بصلا حسلا [0]

 1 [0] اهتايثم [1)] اهتناسم

 ل د نم ىمهجعت 0 ىنيع ء هب تفرأم اقوش ىوللا موي تجه دق '

 0 اه ام هبم ا 0 دهب تفقو ذأ 0 ٍقرزأاب ل 7

 هللا كاقس اهل لوقا ىقستسا انهدلاب 1ةبثكا قرزلا [07]

 1 [0] عضوم

 امذلاو نازحالا كَل رايدلا صبه راك كيتا ناكر
 ا نم | ءاودص ماض جركا ع2 6

 ا 003 اه رادل ما تركذ املك هيراعت ةرفزو ه

 م"

 آ. ىرازفلا ةريبه ٍمدمي ةمرلا هذ لاقو 1:* قرازفلا ةريبه نب رمع حدمي...
 (1) (0(]), لع ]* ايلعلاب ةيم راد اير حسن دنا“ جاجعلا ىفاس, 00

 قسد. ةءادو]1. بارتلا ىفسي ىذلا جاجعلا ىفاسو رابغلاب ىتات ل باجعلا

 ىا ىفسي بارت لاعي رك بارثلا جلا تفس لافي اجعلا يع ىوريو

 داراف رابغلا ردكلاو ةيثلاث وا ىداولا فصن لثم ا را ءاثيملا رمي

 ا 01 ا لك ت1 ردك تقطتت 0007 تفرط خ6 ب تيه
 قست. ةءان01. ىحصفا لوقي ىدمتكت د ىمجعت »ل ةفرطلا لثم هب تبصا

 كت ) ىيربخ انكماش امب
 (3) 1) تعقو--(, آ., 1(0) لوقي--(0, (0* ةصمومووع 3 هطل

 ار 05 0 2, 1, 001), ان رهكمكال 11 1(0) ةعدصلر رايدلا جيه-0 هعدصتر
 حايرلا جيه--1) ردكلاو ' ايرلا -1) |

 (5) قصات. ةءاد01. احن هبلقل ىا هل ةرطخو ىوردو لخاد ىلا سفنلا لوخد ةرفزلا

 اهوحن هرصب فرص ىا
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[24 .260] 

 اهمياح را مهنم تام ناو 1

 ه1

 كا الا
 5 - تن ه2 -

5 
30 

 اي" "ىدعهي هل ما هسار لغ ١
 ةبرحلا ىهو 1بارحلا ىنعي هل ما [2]

 < 7 و نمو ه شا 0 _ع

ٍِ - 2 - 

 ا تح
 نإ و م أ

١ 
 مرا عامج

1 

 و ةهص را لا -

 أرنا ليق تلون اذإ -:
 ليقو ةمخضلا :بكوملا 1قيزربلا [010]

 تدع اذاو و

 اقيزاري © تاَطمَتُم هنداَيج لطَت ©

 : 2 2507 تاذ

 رعاشلا لاق ةعامجلا
 و 3082 95 ت2 قو

 18 ريغُت وأ حْبَصُت
 ل 6 [5 ريعت وا ذ قيازرب] [0 ريعبو حسا قيراوب]

 5 (هع) 4 [0 12| هدايج

 2 ّلط, هعبتي 9720 للطت, هعبتت الحم, 6669 ممغ ذص آم, 01.

 12 ارزو-(0 ارزا'هطوست '1'هقوأ» 1 36 ماوق مكباو, بايثلا, ىراوت -'1ءدخغزت-

 [ةهطدست هوت 1 36 ىدتقن انل ما, ىصاعن

 0 قيرب تاذ, لاخي, ارخف اهب قيرزت تاذر ارجف هبه 311 1851516
 اذا "ع معرتوع ءكقعما ص ع1م55 15 عاكعت

 1 [0] قوربلا * [01] بكرملا

(66) 

 67م
 ةاطتسضا ةدتعسم : طع زة؟عاتصم

(68) 

(69) 
 تدردغ, لانت قيرزت-( 1)» تذع تدع

 آخ (قزرب) >1 16-300 هندو كذعل آردخ (ركب) ؟ 145 هصم "اخ ذتخ 9
 ها م َتَد ء ةءوص 22 2 و

 ةجاح بالط باوبالا ىدل افوقو

 ىطتعطب ظنمصس ةطع مح عط»ع ةطمس]0 طعامدع

 6ه طاحقس ه2 1 1ةعدملمو : 8ماتعطعالب

 280 2م ماد ةهص ء-ِ

 اركب ةجاح وا تاجاحلا نم ناوع

 دم ةططتطاتغعل 66ه ططخ ”"-طظحستصتقا (

 60 ةطلق ممعدس), 15 5م طع ماتسمع ةنح اا
 5 تود

 2. "|, :ءومتسع ىَدَل دوعف

1658 



[24 .20] 

 3 ا 2 رب نيام ع 4 - 2008 2و 2-8 - 00

 اطق لوقت تلاق ام 0 اهتنيرق اهعمو درتو ةدرفم درت ةاطق ىنعي [07]
 اهتوصب فرعت اطق

 آن نادل نع ىرت الخأ ام ردت ملو عبطت مل ءافير

 [© ةيراجو] ىوريو سندلا عبطلاو سندت مل عبطت مل سمشلا ىنعي ءاضيب [01]

 [1 قطنملا ىف داسفلا انخلاو ىرجت ىا ةيراجإو] انخلا ام ردت مل]

 هام هد < نأ اص

 0000 0 اهريصتل اهيلا ريفكأي اصلا باحصا دم اذإ
 1ةغراف ىا ارفغص [2]

 ه َتدودح“ سد ّسادص بدهوهس شم ]كرما

 ارتف هبناوج كلك مصض اذا اير هكدا نب هم درع

 تعي ليقو ولذلا ىنعي ايناف ضرالا ىلع هسفن ىقلملا حدسنملا لصا [01]

 ةءايعالا رتفلاو بناجلا اجرلاو ناسللا ىنعي ليقو لبحلا وهو 1ءاشرلا

 لجعاو قهرا ىا ةظك اذا ىوريو نهولاو

 1 [0] اشرلا * [0] ايعالا 3 [0] ضكر [1] اضك

 ارد 0 احا د نطوم ىلع ميسم قلت ل نيس هلماحو 1

 2ةردابملا نم اردهب هلوقو امبس 1نيتس لمحت ةبعج ىنعي ةلماحو [010]

 ةارقص ةدجن اخا ىوريو

 90100 3 [س][ةررالا نم اردنا ١" 3 [د] اربط [6]:ارفص

 (61) آ ©1(0) رصفلعع ةطقق معتوع 20110 56 هس مدتعععلع 656-لب, 0 (1) ءاذوق ةدراوو

 ل 1 1معاموعدفاط ةمتعتم : ةطغع (0ةأغ3

 (63) اكمذ ةص آم (0 (1)-1عدخت عاط ةحتعسم : طع ةاتلتع

 (63) هذ 1ص آم 0 (1 )ل1 مبيلا ميفكاب--(ل ابيلا

 (64) 1ص آم 0 (1) 2011088 ن. 50ل]) ارمق-( (1), آ., آ1.* اهرلا نيب مرسنمو-]آ*ب

 آم, 1(0), 0 1 اذا (*, 0 جطضأ اذا( (1) ارمهقلم 0 ارمهف ا هدغاإت-

 قسوأذ حت عدم : ةاطع 76]]- اطانعاععات.

 (65) 1 آم 2011025 هن. 4-61( اردب ةقث 0 نيعتست ةلماحو اًرعص ةقث اخار

 قلت مل--(0, 0* نيس ةلماحو-1) نيئش, اردن ةدجن اها--17ردا 0

 ةهرحتعم : طق 01119761.
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]60. 24[ 

 سس اه م ها 2 00

 اردخ دة راما تافاح حوارت عدب ارح ا عم د 0 مصقأو خال

 اولعج هفرط رسكنا دق تويبلا اهب ل الالخ ىنعي روسكم ىا مصقا [01]
 بناوجلا تافاحلاو اردص هل عدي مل تيبلا ءامس بناوج هب نولكك

 لالبلا مصقا هلوقب دارا لاقيو هوامسو تيبلا ةوامسو تيبلا ءامس لاقي

 ءامس وبف عفترا ءىش لكو

 أرضصخح ا تانبم ابابق 0 رك ليلولا بعق نم رغصأو حما

 تح 90 4 هك

 ءىش لك نم رغصا ىه لوقي 1نيعلا ىنعي ديلولا بعق نم رغصا [02]
 ىوريو ةراضنلا] [0 ىبصلا] بعق نم رغصاو ىوريو ءىش لك اهب ىرتو
 [2 ىبصلا ديلولاو بهذلا اًضيا ةراضنلاو ةينآ هنم ذختي رجش ةراضنلاو ةابب

 1 [0] ةزنعلا 5 [2] راظنلا 3 [0] هب

 سو م -أ >2 0 يام ومدع ريب و رب نم - . _. 2

 أرمس ةرسايق نم 0( هناا كي ا

 دوعلا لفسا ىف بهذي ىذلا ضرغلا وهو مبسلا قوق ىنعي 0 طز
 ةدحاولا لوعولا ثانا ىورالاو ىورالا دلولا رفغلا رتولا هيف لخدي

 ىف ةلتفنم ىهو رتولا ىنعي ءانرق ىنعي ىنارق تلخد تكلس ةيورا

 تبا لوقي ىرسيق ريعب لاقي ماخضلا لبالا ةرسايقلاو ضعب ابضعب
 قوق وه امتاف ليص ىف ثعش سيلا هناإل بعشلا انه كلت نا رفثلا

 ميبسلا

 كتم أرفن هيود 0 0 52 كدق كر ةعوطرمر

 عيبرلا ما ىف تبنت ةيعبر ةأمكلا ىنعي 2 ب عيبرلا رطم اهباصا ةعوبرم [( 2]

 ةيربلا ةّيودلاو“ ءابللا اهبتاك تجرخ -- لوا ىباحصا ابتمعطا اهتأبل

 رابنلا ءوض رفسلاو ارابن ىلا اًرَقَس ةيواد ىف ىوريو نورفاسملا رفنلاو

 اراهن 0 0 لوقي' حبصلا رقسا رميلوك نما وهو

1 
 ) 0, 12, 1. مصقا 1.4 (ومس) ا 124: 14 > 184 مسقا, بكرلا عمر راموح -

 6, 2 ءامسلاو ىحلا نم آد ىحلا عم 1. 810. 1ع حلل [ه36] عصر امش مضقاو

 رجا ءدتعسم : ةطغع ةعدخغ 6 6.

 (558) آل بعك ام 1(0) اتويب هب ىرتا(ل, 1, (1(00) بعق, ابايق(ر, 1(0), آد

 ةانبم-«[ن مملوط 1 0 ارغق ةيدواو 0 اتويب _81عغءءدغاط عدتعسه : ةطع هع

 (59) ةريشيا ا عباا © (1) رقغلا, ىنارق, تكلس هقوف--0, 1) تكلس هنيب-
 ر* انارق اذ (سورق) 7111 4 ىنارق 50000 هنيب رفغلا كلسي نا ىبا

 رمس ةيسارق نم ذعدذع (نرق) زن 14-164 (نرق) م11 213: 14 ذع 0
 معمم ععدغال ءةصتعصد : ةاطغع همغعط دص غاطع 203.

 (60) عقم (أبل) ذز 216: آه 1 146: 141123 ارفس ارفس, ةّيود ىف, ةعوبرم ةيعبرو
 ا ةيدد ىف اردس ارقن-1. 510. 1 50 : لطرخ (رفس) 1 5 - ارفس-

 كك. امصع 236 1-44 عطغءعصخغاط عدتعسو : 1165.
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20. 24[ 
 « نه م - 0 رو اي ا ا تا مل و -

 ا هع 0 ةيشاغل دحورف تردكا د بعشس ىدو نا

 و سا

 ةيشاغل هبعش نيب ام هجورفو ةقرفتم ىّتش دوفسلا ىنعي بعش ىذو [©72)]

 محللا عطق ىنعي ةعطقم 1نوشغ موقل

 1[1)] فوسع

 < هو 2 هرم 276 34 2 هدمو م مسا ا

 أرذع ( 2 رافال ىلبال 0 اك ف ءارضحخخو أ

 تلعج اهسآر ترغرغ نيقالع ىف ىا نيركو ةروراقلا ىنعي ءارضخو [010]

 ىباحصال ارذع ىلبال اهسأر هب 2دسي ىتلا ةروراقلا ةنادس ىهو ةرغرغ
 هالعا ءىشلا رغرغو اليمج العف ىا

5 

 هَ هم

 اردتم ا اعورد 01 ال ىراوع م 0 ضرالا ىف ةيشافو 3
 قرو الب ىراوع لطنخلا اهتابنو لطنخلا ةرجش ىنعي ةريْثك ةيشاف 5 52

 6 < ةهمص مص س

 رعشلا ةّلق 0 قرو ربعي سلما رعز ةبهبتشما ىا هابشا جاورا نكارق [010]

 ع تدبف ىلا تأ ع أهتقس مر م قيام دل را

 ناصغا ىنعي لابحلا سارمالاو ةجمدم ةلوتفم سارمالا ةجلمحم [(0 ط]

 ةريدتسم رجع ةرجشلا

5 5 

 ا ل رم را ١ ها عار نحآ حام سل سى رب م

 |0001 د لما ناك ناو .اهنقذي ل اهنفس ايطملا ام اذ ٠
 دلو هكش اذا افوس هفوسي ةفاس لاقي ابتميش ابتفس لبالا- اياظملا [02)]

 هلا

 (011 طخ 0( 20 (1(0) امهوي ا موبيل اريخ فذلك (بعش) 1 3923-1615 45
 ةحتعسم : ةطغع ةرملأ.

 (59) آر4 (ررغ) 01395 تقراف نا : 14 ذذ1 447 ىبحاض ىف, تقراف ذا-]آ.* نرعرع,
 نيركو--(0 (1) ترعرع --""طز ”[عودغاط ةهدنعسم : ذطع متسع 1دماع

 2 5 2 ل 53) 1) ىقلي-]1+.* ةيشاغو-]1,, 1(0) ةيشاف1هردد»«[ععصخاط عدتعسم : غاطع م10 ءوصخاد

 كلل

00 6 

 (54) 1) نيدغ, هابشا, سيعلا--0 نيذغ, اهابشا-دمأذ زذص آم, آن, 001

 00) 1) تديق-( تءوبف, ةدملجم »ه8 11ه آم, 1(0), آ*.

 (560) 1) اهنقس-(ل, آد اهنفس--0, 1) العا ناك
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] 60. 24| 

 ةيناث دوعت الو اًدحاو الا :خرفت ال لوقي ةضيبلا ىنعي [1]
 1 [5] حرفي

 آظ1 جبجشم نييربملا  ىواح سنا

 كلذب ايمس 1هناوفض ناترضلاو ءابخلا هب رادي ىذلا دتولا ىنعي ثعشا [0]

 ىرت ال ءامإلا ىهو ديالولا ايابسلاو برضي امم ةجّجشم دتولاو 2امبيئادثل
 تعشالا ىنعي ةربجي ىرت ل ىا ةاربج هلثم

 1 [1)] هامفص نانرضلاو ىحلا هبرادي نيزلا 2 اهيناددل 5 مجم

 4 اريخ ةريخب

0 - 

 ربض تربص حرق دايج ديئو. هئافيو ةسارعا ىلع ناك

 هبش ةزمبلا ةرسكب هسارعإ ىور نمو ماقا سرعو ىهتوا ثيح هسارعا [07]
 تبتو تربض ليخلا رفاوح توص 2ديئولاو لجرب دتولا

 1 [1)] ضفخب 2 [0 12] ديبولا

 مس هد 5 ا ا

 أرمح 9 ءام رقت ل ل ةجاجزو عقل قاعد عادو 0٠

 آمف ىنعي ةجاجزلاو ءاخسلل ىا ىدنلل طبرلا منعي ىناعد عادو [((ط]

 دعرلا ىنعي ىناعد عادو ضفخت مزلت ملو ةجاجزلا ىنعي رقت مل ةأرملا
 ءاخسلا وهو ىدتللو بارشلل ىناعد دق هتوص تعمس

 1 [2] نم

 (47) 1 ايتروي ال اهرثويتم آ*, (0 (1) 2011055 44 هلرمغا عدتئعسم : ةطغع عع

 (48) 1 نا 5 , ىذدبال, اردخ [15 ؟1055 اريخ|إ-(* اريهلم اطر

 0 (1) اريج -1ءدغا صتعسم : ةطع ةعدغ معو

 (49) 0(, 0, 7 ديبو 1.34 (سرع) 7111 12: خخ 1م 1-1589 توبصو هتانبو, جرف-

 آب, آن*, (1(0) هددت

 (50) 0 آب آن*, (1(0) نغت مل--(* نقت مل اهبتيحت -1) اهتبسحب , رقد مل

 [علعإ 8!عوعصغاب دتعسه : ناطع غطسصلعععىطموعع» هم غطغ !اهمي*5 مممهغطب_ طع

 معولتسوك ه2 ]ب هل 0* ةععرم طعغغع» ءطهس ةطقغ ه2 ( هصم آل [هعدص ءةدغ].
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]20. 24[ 
 7 1 تر 7 7 ه- م ه م مه َس 6 س مو ل

 هصيدق دك تكففم ا كف ضيباو ع

 مو

 اال ا ل الجرب اييدب ابنم ةنورقمو
 1هرطقو هرثق لاقي بنجلا رتقلاو ةروقعم ىوريو ةنرَقلا ىنعي ةنورقم [1)]

6 0 

 سلس

 هد م هش < ع

 1 [12] رطق هربق لاقي سسحلا ربقلاو

 ا ال أ سو نادم

 |0000 2 ايرلع انثطو ٠ ايمسأ آم نس .انلا ملعي مل ةينكم

 0 نم رصتنل ميل اة كاسر معرع

2 

- 

 نينج ما ىه ليقو طقن اهربظ ىف ةريغص ةبيود ىهو نيبح ما ىنعي [1)]
 حيبقلا مالكلا رجبلاو 3

 1 ع 2 نينحج نم

 02 01 لاتقل ابان دبت ملو
 8 د نا © سامح ااه هيدر ١ جب نيام مهض ب

 ارذو لمتحي "0000 اع ةيحرفب ب جال را
 ىا جلو لاخد جالو ليللا ىنعي ليقو رئاط وهو فاطخلا ىنعي دوسا [12]

30 

 نإ

3-7 

 ارذو هسفن ما ها صلي مل ل

 اص هع م2 ه مارب" جب < 2 َس رم < ه٠ وه هه 0ّ_ 2

 ا هلامرأ دنا دلو هكرت رب سمكا 0067
 ضبقا ملف ليللا ىلع ككلا تضبق لوقي فكلا هيلع تضِبق ىوريو [0]

 ليللا 3ك ىلع لل اذهو اًكيش هنم

 (41*) ©صلو ص لم 0 (1), 8ب* 1طعرنم جيتع 50 ؟ءةعمتمصف 08 ةطتق ؟ءعتوعب طماط هل

 عاطتعط 1 كتم لئنع 855 طقف طع ةبتغطمتت7: ه8 لخبر اخر آل, كعذك, 0* : هضم

 اع ةععمد0 ه2 آب, (' (1), آ*.

 (42) ()*, آب ارمق ]ل اربق 0(  (1), ]م آ* اهبيدي ىدحا--(0*, 1 اهيدي اهنمام

 اهتيلو ىباحصال 0 (1) ارمق ةزحعفط هدتوسم : انطع يسع اطانذعات هنعل مخ هول

 (43) 0, 1 ارجه انلب انيطو -(0*, آر, آ.* انئتطو-(1(0) لوقن -- 1, آ:* اهبل 869 ءعصخط

 هرحتعسم : طع 77: 1/هانمق», هدع الع (لهكشم

 (44) آم نإوح) خلا نان نبق لو ةرضن نداثلا لاكت مل تيلط اذا

 (45) [5')1 ؟ههلنمص]إ- لكسب لو كت رص آط*, 1(0)_-_نعطغاط ةداعسمت: هتعاطخ

 (نرع طاف ةدصعحسمس تسي هدخ نطق طقش).

 (45*) ([15 ؟هرهنمص]-]آ.* نرقي مل-1, فرقي

 (46) 0 (1), آم فقكلا هيلع تضبق -(0* تبصنحا]» آ., آن*, 1(0) ةطعدع هنن. 45*, 6

 هع 51, 4-52( (1) هلاسار
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]0. 24[ 

 ارش تيدب كا راج ةيسنأ 00 0 نإ هيرقو مسي

 ريغ ىلع ارزش اًضعب 0 ىف 1ةفلاخم ةلخادم لمنلا ةيرق ىنعي [1)]
 ةجوعم ىبف ةماقتسا

 1 [2] هقلاحم

 د ةهص م 6 هدوم ل

 اردق .انلزنمل تناك اهنكلو ىرقلا اهدع سنس الار ا 7
- 

 امك 0 بن ٍسيغ ىف ةبورضمو ا

 طقس برصت اراكلا دامرلا ةلملاو ةلملا نم تحردلا اذإ ةريخلا يح ضل
 اهنع دامرلا

 1 [1] راحلا

 تدنخا 10 تعزاذ ةرصاخلا محل ساس ريكلا ىنعي 00 [ط]

 5ىه ةدحاو اهنم

 0([1] ىبحاص 2 8[2]وه دحاو

 م م هدم او 9١ 6 4 2ر67 2 < ةهمح 7 م هع

 باصتغالاو هقوف ىدذلا ىلجلا ىنعي قيقر فافه ةاشلا 1واّوف ىنعي [2]

 ةفيطل ىا ارمض ةلع ريغ نم ةباذلا حبذت نا ىنعي دحاو طابتعالاو

 1[] اوق 2 (510) نا وسو ىحاو

 (373) 11مومحقص زم 10-ل], 5, 001) ةلخادم -1) هلخادم, بس [516]ز -- 0

 ةدحتعسم ؛: ةطع ةصخطتلل

 (38) ط هريحت او ]هوه هرج 107 4-10( ( 1) ئركلا اهدنع

 (39) 1رهصع 1-1185 ريغ نما 1:5, 1(0) بيرملا برض ةبورضمو 1.4 (برض)

 زز ةقر خ1 350. 'لطتسا دتعسم : انطق ءهلعع 0 60.

 (40) 1 (نتهصقزررمةء5 1 حصص 40-]) ىبحاص-- © (ل)) ل“ دوساوآب لذ (فط) <

 1246 عطتسن-- آل, ف (فط) 71 389 عطتست--0”1ن هحتعسم : طق 2م”عع-

110 

 (41) ]آد فايفه ضيباور 0 حرقلل هب تةجف-ادخ ( (فه) 1 264 , لذ 1 5

 ارسق 45 (صحمق) 11 1595 امضتبم موقلا نيب تيقلأو هتيضتنا صيمقلا--

 ممأ زر ]41# كحتعسصم : ةطغع طعما ه2 هب ةطععرت اقتل 201“ عانعقأتق.
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] 20 24| 

 تحرق ىلا ةصرقلا ىنعي دنزلا ةصرق نم رانلا جر ىنعي 'تجتتا []

 طق اهنم مدقت مل ىتلا ةصرقلا ركبلاو رانلا اهنم
 و ترس

 ريش الو الرد ليك ىل الطب ةلفط ىهو اهتنفك تدب امأف +

 ةرمحلا ءاسلطلاو ةريغص ةلفط ىهو ءكابتطح :ابتنفك رانلا ىنعي تدب امل []
 ةريغص ةلفط ىا ةلخس ىهو ىوريو داوسلا ىلا برضت

 1 [0] اهتففك 2 [1] اهبتطح

 1 هتيق بقا اهل هيفا 00 01 كيلا يوفر ل تكلقف ام

 لا نم ابقوف لعجاو اقيقر اخفن ابخفنا ىا 1 ىا كحورب [0]

 اتم ابل كيدي لكحل اصلا اهيلع نعتساو كلا بيا نابل هالو 2

 قيقدلا تخشلاو : ىش قوف اًفيش لعجي نا ةرهاظملا [1)]

 ل سا ج2

 د 3 0ك 1 عدت 3 ا لكأت تمنت < املو 07

 رجشلا نم سبي ام مرلاو تعفترا 1تمئت [1)]
 1[1] تمتت

 اركش انقلاخل اندحأ رجفلا ان 0 لا ا ا
 قيقدلا تخشلاو بطحلا نم ظلغ ام لزجلا [1]

 (31) 1 تبحتنا يق -فةعدذد ( تن) 11 214 تجتتنا ىق--1) تجتنا دقو اركن 0

 رص 0 نس. 48-31 حعع هصناكأعل (مدتئمطوطا» ةادتمدعا دععات ععدعع هغ طع تحمل عت

 رمق علت اطعدت).

 (32) 14 (سلط) 711: 1-4131 اهتنبك -1:* اهتتفك -0* اهبتنفك 7 اهتففك
 (33) طخ (ايح) دكتتت 232 (اهياحور هد دساغطمتاو هغ 8ا ةفعهسدنت) ر نق ع 108:

 آرخ (توقز) 11 319 [اهذهخ] : 14 1 505: 1:1 ©هحددط. 1123 : طمسع (خور) 11530

 الاتات 1772 (دل1 هع ةءعن)ر آخ ( (حور) 1 111 280: 18 11147 اردق ةتيق ابل هلعجاو

 م5345 ( (حور) 1 24

 (34) 1) سيان, بحسلا - 1112111

 (35) 0 (1)ر آد تمي ك9 مور لياودب تدي تر 31+ لياوؤ م. 35, 36 ءةهصق

 ممدعل دص آن آب* هل ( (1) خ4ةدذثعك (طقس) 1 292 دوعلا ىف طقسلا ىشمت ديب ايميلك

1 0 
 (50) 12 انتدح رحفلا
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 م 24|

 هه 1 652 6-6 تيا الا 7

 فكضنإ) نعول عسسل ةيوتسملا ضرالا ةطيسبلاو ةظيلغلا ضرالا ءانشخلا [0 مز
 ما طيلخلا

 بارسلا لآلاو رقشا لبج لمرلا ناك لوقي هلئاوا لمرلا قانعا [0 1)]

 انكر اهعومل انابهو انمابا "يشاع تروط كلا
 تلوادت ىا ىبحاص ترواع ركذلا وهو العالا دنزلا نم طقس رانلا طقسلا [0]

 امو رعبلا لثم ركولاو ىثنالا وه لفسالا دنزلاو ةرم وهو ةرم انا دنزلا
 زاثلا هن لكشت ام ةيشلا

 ىبحاص ترواعو العالا وهو دنزلا ىنعي هوباو فدولل نم رانلا طقسلا [ط]

 5 ىتنالا ىف لفسالا دنزلاو ةرم وهو رم انا دنزلا انلىب ىا

 دا اح 37

 ل ايتن لحل نكس ال راثلا نعي 0

 تلاح حدقي نا دارا اذا لوقي] [1 اهفارطاب كسمت ىا ارسق دنزلا اهماو
 [© اربق ىا ارسق ابكسمي ىّتح
 --- 2 ” 3 < َس هد ا

 اقع ترقتعا اهما اهنبأ قاسو اهرصي ال ىو او ا
 رضي ال لوقي مسجلا رغصو] ةفاحنلا ىوضلاو ىنزلا وبا ىنزلا وخا ىا[©02]

 قاسو] تعطقو تدبك ترفتعا] [©0 ركشلا تدرلاو ددزلا نوك تا راثلا

 [7 ةرجشلا قاس ىا ابيبا قاسو ةدحاو ةرجش نم امبنا كلذو [! اهما ابيبا

 (36) 0 (1), آن, آ1-* تزواج اذا

 (20) الكب كي جابتا ى ١) نرظن -1) ةبضخا--1:* ابب دوقي -1 نيب 6 (1) انرظن

 ' جابتا ىلا

 (38) لا 8وغ ة5ةلرخ (روع) 71 297 : اخ 111430 : ''خ (طقس) + 4-1535( انابا

 آن, 0 (1) تعزان كيدلا -1. 85:10. 211 91 اهعضومل-1, ىتبحص, اهعضومل-
 لطرد 15 غطع ةدسغ عمتعسمس هتطع ةعمذت علك

 (059) ©( كك رن ىه اذا(, آمل نحن اذا -1) كسمب -1, كسمت -(: كسمن

 (30) طخ (اوض) هع 224 : انه ع 321: 81 ©ددط. 11 509: ةلسلبتف 1260: (1(0)

 1[هق56» 850 اهريضي ال, توقع-1. ترقع-1) ترقتعا--0, 12, آ. اهرضي ال
 1 طن*, (1(0) 5م05ع 30 ةصل
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 [د05. 24 ]

 !ررطخ ةيدرأ ليللا ذا اهاسك اهنتم حيرلا لك هدا ضرأو 2

 نم ذخا امناو برض وهو 1:اطوس نيسمخ لحس لاقي رشقت ىا لحست [01]
 ليللا داوس ىنعي ادوس ىا ارضخ رشقلا

 1 [0 ]| اطوش

 أرفس اهب اورمي نأ الإ سانلا اهب رب ا امين رد

 ءاملا ءةميل دقي رعب سماخلا مويلا ىف هنوبلطي ىذلا ءاملا ةسمخلا [0]

 سمقلاو اهدعب نم هيفخت ىا هب سمقت ضرالا هذه لوقي مايا ةعبرا
 ىوريو ةابتعس نم ابيف هاتي ءاهيت *صاغ اذا سمق لاقي 3صوغلا

 6ةنينامط اهببحاصل سيل صمقت ضرالا هذه لوقي صومق
 ىا ءاملاب سمقت ءاملا ةديعب سومقو سماخلا مويلا ىف درولا سمخلا [0]

 خللا. ىوريو ةايتعس نم ابيف تابن ال ءابهتو ابنطب ىف هيفخت

 0[1] سمخي 0[2 ]مهرقف ]0[3  ضوعلا 4 [0] ضاع
 1[3)] اهتقس 5 [0] نينامط

 عاق ص هس 6 او ءاءودضاء ب مهيبة همه ع 2

 كيصانقو لوط نم  حامرلا لاثما مالعالا (ىشو قوعلا بيصانتلا [0)]

 اهدعب نم 3ىرت 2تافرتعملا مايقلا ىه لوقي اربغ بيصاناو

 *[0] حايرلا 2 [0] اكرتعم 3 [0] ئري

 1 ا 0 006 اهوح نوولي كرا فلخ دعبلا نه "و

 ارظن بصنو اوراس امك اورظنيل نوتفتلي لوقي مبقانعاب اهوحن نوولي [0]

 - زييمتلا يي

 زييمتلا ىلع ارظن بصنو ابنم اوعطق مك اورظنيل مهءارو ىلا نوتفتلي ... [2]
 بناج ىف رظنلا رزشلاو [510] اوراس مك ىوريو

 (32) 0 (1) اضراو -خ ممأو ص سحتوتس ه2 1. 510. ذع 32 معدلك ةالق ضراو

 (38) 0*, 0, 7 سومق-1, صومق, سمخف, ىري ال--1) سمخل, ىأر ام--0
 سمخي -1* لا بكرلا اهب, صمخف صومق ((1) صمحف سومق,

 بضرلا اهب, ارعس "116 مدعددا» ع 08 سمق كاعد 12 ط6 ع1055 : نم هيفخت

 اهرعب در]1ع5 !عاذم»» 66 ءانالع سومع 0> ضومغ : هأآ ط6 6 عكر 1201731,

 رعد سومق 01 صومق

 (34) اآظلخك (بصن) 11 256 : لف 1 480-(1(0), طآ* (0, آل بيصاناا* 0, 1(0)

 جايرلا
 (35) 0, 1 نوولي---اآد*, آ., 1(0) اوزواج مك, نونثي
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 مم. 24]

 أرفق ادلب اهب م ا ىلع هعال الا كفشت ام جيبجارح ٠١

 تفلع ريع لع تحي نأ 1فسخلاو لازبلا نم تارماض لاوط حرم[

 لا ىلب ىلا دلب نم لصفنت ام لوقي] لصفنت ىنعمب انبه كفنتو
 [1)» فسخلا ىلع ةخانم

 1 [0] فشخلا
 تا 7 لسا تكا هاما تام و - ه يع

 رحسلا ىنع لوزنلا سيرعتلاو 3فراصو اليلق سيرعتب 0 ىوريو و [0ه]

 فيرصلا وهو توص ابل عمسيف رخآلا ىلع امهدحا كحي هيبانب فراصو
 ليملا رعضلاو ةءارعص ةدحاولا ةلئام رك 2ةتنفم ةكلطم

 1 [1] فراصب ليلق سيرعتل 0[2] هينغمه 3 [0] ارعص

 نا مك هسا يا د هَ 716 م 1-0 ماه را

 اردد لا تءاج اجسشثلا سيشن هرج هيعسن سيب نير رتتفالا

 ىلا + تحب مح ةرج ريدصتلاو بقحلا نيب نم جرخد ىإ) عرتمو [( 8
 ةءادعصلا سفنت هناك * حيشنلاو] ةقلحلا ىف ضرتعي دوع وهو ةاجشلا هب

 0 جرخا اذا
 0[1] حسني ءاجشلا 0[2] قلخلا 0[4] حيسنلا 5 [0] ادعصلا

 اددخ ةيباد لك .لغا ليللا ني يسكنون ان ا
 ليللا داوس نم ردخ ىف اهناك ةيبار لك تراص ىا [072]

 م ه َس صم و نه ءودع د

 م 0 نشل 0 نعي م 0 وردا 0 "ما

 1 ةراجحلا 5 ةرجابلا ريس ريجبتلاو انريجبت اضيا نهاوط وا [01]
 رمح هناك راضف سننلا الع تر

 1 [0 2005] ورملاب ىتلا

 (17) ظفوتس 111: 0: ا: ةلمعطصت 31: ظوكدو. فس“ 1 0 ىمرت وا(, 1) فشخلا

 0-5 ني 5 (كف) 119505 : لذ 1 9 كفَنَت »هل صقالق -81طوحت 1 0

 ]1 (كف)ذ 11 ير 78, هآ. 5, 11629, 8-2430 110ط. ندم. 1

 115|7. كد. ةامح 1310-79 ءال م. 11 1114-1585 902, 17-1626 هلبةعط 262-

 1 (لآ) 1 212-آعطتم. 17 49, 1111255-535 1-1220. الدكمط 1009, 1010

 ممحون 2-59 ال17. 1110.

 (18) ]1اكطتم. 1: 55 فراصف ليملق--1) ارغص -() سيرعتب

 (19) ةعطب عج1 115(

 (21) 1. ةيماح سمثلاو -(0', 1) ةيداب سمشلاو
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 [مكم. 24]

 000 0 انس كيلقي اانبل |تيليابلا : لاك ١ نيعو
 عضوم ةلقعمو اطلخ اسبل تورامو توراه دارا 0 ناد لوقي 1 10|

 انهدلاب

 ها جاوا ه2 2 س < ه ددادوسدح م

 اعل 3 5200 جيالنح هب تدترأ ناوحقالاك رش : 0 رس

 دحاولا لمرلا ىف ”جيدانح ىهو جيدانحلاو 3سارضالا ىف زيزحتلا رشا [0]

 1 [0] نانسالا فارطا 2 [0] ىيدانح جويس

 ايا مضت نب نكت مل اذا عحضاو عصاون تا

 نمو نول لك نم ىفذاصلا فو الا ديدش عطاسلاو قنعلا ىيحجلا |[(010]

 ضايبلا حضولاو ضيبا حضاو كنب ىا عصان ىأر لاقي اضيا ىأرلا

 1 [0] ىداحلا نارفعزلا 1ىداجلاو

 2, ةرمحلا كل اهنول برضي ةءارجس ىحللا محل 0 ىحلالا ا [0]

 3 انك قوريو] نميلا' لبا ,ةينامي ,ضايب ىف رمحالا- وه رهسالاو
 آم لا لع مفرلا

 1 [0] ةفرعم 2 0

 اا ك2 نافحح نم براوض اهنود 0 نزدملاب كك لق 1١
 ريعبلا زجع ىلع لعجي ءاسك لفكلاك ابفلخ هتلعج نزحلاب تلفتكا [0]

 (اناقشكو ةتراط دهاولا 5تاضفشتم ةيدوا براوض فيدرلا ةهيلع بكريل

 [2 ن :اكم ةاردسو] ةسبالل ىا 4ةباتجم دلي

 1 1) هرتتتاو. 3 [0] هططختم 5 0 10| نافح 4 [0] ةياتجم 5 ا 10[ اردش

 (12) 5*2, 2 نيعوح آر, 1(0), © يا

 ان ا ل20 5 اهاس ب هب تيرا كررا1ك ١*0 رعي ردح ل, 0+ كابصر
 اركب هلو--(1(0), آم, لي* هددتك 13,14.

 (14) 1) ثانلاو, عضاوت, حضو, ارقص, حصن 0 (1) نرستاك--0*, 0, 1) ابي داح

 © عصاونلا -0, 0* ارفص, حضن ١
 (15) 17 انخانم موي, ارحسر كادرا 0 (1), 0, 1) ةفرعم_- آكطت#. 17 53 (مه اععا) ز

 1379 نأ كيردي ام-1:* كبروا ام [ة1].
 (16) 14, ]., 1)] تفلتكا [طاتت نهرتانوءانه0 زد دقنع. ]آل (برض) 137:4 1

 349 ةجوعم ناسغ نم_1طذ#. 1+ 4-1-5335 (لفك) >1+ 108 هباتجت
 م (لفك) 11 0(4-205 هباتحم- 1 اردش , [ةلع]و ةيانحمب جوعو نزحلاب

 -01(0), آه, ط*, ةتوصعمموع 16, 12. ةطد طامسصلقسأ : ةسسطتق 1653و اردس

 ردع مدع هع د رجامعع رح التت 08
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 [مك0. 24]
 - هادص < - ىف ع6 ع

 أرضن اقوو اهل ىدافلا فكاول 1 0 كا ةيمرص سل امك

 ىداغلا فكاولا ةلخ ىوريوارطملا قكاولاو ثيغلا طقسي ثيح طقاسم [07]
 وضنلاو معاتلا رضخالا رضنلا قرولا نع ةيبظلل رطملا فشكتا لوقت
 ةضور طقاسم ىوريو نسحلا

 02-262 سس مه ع وص 20 ا 8

 ارفع هلأ نماطذالا كو لكلا ني تر
 ىضوح دنع ءاملا تقاره عالتلا ديري ىداولا ىلا ءاملا ليسم ةعلتلا [0 1]

 ليطتسم لمرلا نم لبج ىهو لم عمج 1ةليمالاو تلعتسا ىا تلباقو

 نم ليمالا وهو ةرمحلا ىلا برضت ارفغ هوحنو ليم ضرعب مايا هلوط
 صاعدالاو كلذ وحن وا موي فصن هضرعو نيموي وا موي ةريسم لمرلا
 لمرلا نابثك

 1 [© 2] ةلمالاو 1[2)] ليما

 مل لوقي الوج اهفرصتو ةولخلا ىنع ىا ءالخلا دنع اناسنا تأر ىا ةاّسنا [02]
 عزفلا رعذلاو هب 2تلامو ابقنع تدم اهنا ارعذ دبت

 1 [0] اننِإ 2 [0] تلواطت

 762 6 - هد ََت - تهت ىء 5 رح

 أوو وا كداد* راع دل تلواح ةيشع نما نما سنا ١
 ىف ريثأت رقولاو ققشلا عدصلاو ىم نم نسحاب ةيبظلا هذه ام لوقي [01]

 مرظعلا

 2 - 97 ا ا 00 2 و ِ 0 20 هد

 ارك تحمل لتلارانبب صيصا اكناك رس سا ا
 هضيبي هضاه لاقيو ربيج دعب رسكنت ضيبت ةميرك رح اهبناج سمشلا نرق [0]

 1 انإ مث هكرح

 (7) 1.*, آل, 1(0) لزغم امق, ةضور طقاسم 1. ارضن

 6 11 سوك 5100 1 هلم
 (9) 0 (1), ]آن تضرعاف ءالخلا ىعب -1:* اراذ

 (10) © (1), ©, آس اًوَقَو
 (11) آخذ (ضيه) ة 117: 18 7+ 204-99 ةص آل.
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20. 24[ 

 دع ده نع داراف»ىويأا .هاعد 00 - 1 لا نا
 ةاروصقم هدجوف 1بعشلا هرديق نم داترا دارا هنطو ىلا نحب ريعب عزان [© 0]

 ةهتبحاصل ريعبلا اذه نح امك ْئم ىلا نحت لوقي اقيض ىا ارصق ليقو
 هتقان ىنعي

 : 0[ ةكسلا [ضإ ةعبشلا , 2 [0]اروجبم 2 [0] ىدصلا
 حا 92 0 00021 مه حم ل 8 ير

 أرصع اهلزاتم توقأ لق ثمرلا ىذب هنمديب يل َ 0 تلقف سا

 دق لزنملا ةنمدو ارهد ىا 0 1 ترفقا توقا اميقا ىا 1اعبرا [(©01]

 زاد ادا رعبا توما كدزلا ئذبا ىوزيو هيف سانلا لولعخب حشوت

 1 [0] اميف اقفرا

 َت ءءء م يؤ -

 رد 5 عومدلا سقم د رم ناك امئاك ىنح ءااثيع اهب 0

 امناكف تعب الزام تيار املك لوقي ءاكبلاب تلاس ىلا تفرز تشرا [(6 2

 هئاضق نم دب ال ارذن كيلع
 صول ىلا كو 5 م 672 م عل 30 ََت 0 ع

 أرفق انمد كر لس قررا وا فرشمب روزت نأ دا در

 صخش ام لالطالاو اديعب ارفق 1ادلب عطقت ىّتح ابيلع ردقت ال لوقي [©01)]
 لزانملا نمدلاو ةيلاخ ارفق رايدلا راثآ نم

 1 [2] ىلب
 هاد مص تاع م هم سا اص

 ا تجيهو 0 قد راكا باكسنا 00 كرو تقفعت [0 طز

 جاجعلا لاقو 2ىونلا وهو جأنلا نم قتشم وهو] بوببلا تاديدشلا حايرلا

 قرشلا لبق نم تءاج لوقي ةيقرش [1) 0 ةاجأنَم تاَجئانلا اَتَرَدحْناَو
 بوببلا ةدش نم رابغ ابيف اردك

 1 [1) 0] تايجانلا 2 [1)] دربلا 0 ىودلا

 3 [2] تايجانلا, ىلا. 21.7 4 هتَدَحَتلاَو

 ا هّد ه

 (9) للك 1 1(0) نحل كلكم 19 5

 (3) 1ه ل (1(0) هس. ةر 4 هتف ةتهطقرمم5عل 711 5, 0-(0 (1), آه, آل* ثم درلا ىدذب

 ارصع ابنكاس سعب توقا
 (4) آ]) نالحم

 (5) 1, آد قرزلا وار روزت--0*, 0 روزي --0 قرزلا الو
 (6) اآ4 (شوه) 7111 259 4 1 3609: 11 هنن. 1 00-501, 1 تايجان اهب

 فيصلا 1111164 01
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|2065. 3, 00 

 ا ه دامدح

 اجذورُس موي قياما تارا اذا. اعيان سرا
 2ةعمتجم لئابق ىهو رثالا ةرابحلاو هجولا ىف ةماشك دارا هجولا ماشك [1]

 1 [1)] رايخلا 2 همم 7016.

 ءاورلا هاوقأب راع 5 ىف راكلا ب 07 ا

 ىصقلا اه محا 0 ليخلاب نسأل مانس انعنم -

 اهدوسو هوجولا ضب اهب رضا ديك سلا ىرما نارا 17

 مساط., ©0102 ةطط. 96, 0 (1) نقي مل-0 اهوورش نابو موب نبت مل اذا

 [ةذء], ماسك اهدورش اًموي قبي مل, اهرايخ هدد. ةءطو]. ةماش عمج ما

 ردقي ال ىفاوقلا هذه لوقي هجولا ىف ةماشلاك ىقبي ردا ىفاوقلا هذبل لوقي
 سانلا ىف تراس اذا اهدر ىلع نع ]دهن ممسك هذ ةطع عامد5 ص ل 1:ع1عرا

 آ0 ذاع "ءعد0124 قبب.

 مدساط#., 60102 قطط. 96: آن, 0 رسوم لك 2 لزنم لك, اهدشي سا*
 موسم خلت 11. ىَلْحَي داوت فوط ععطمأ. ىفاوقلا هذبب قناوق ىا

 البا +اورتشا اذاف ىرتشتو لبالا هيف عابت برعلا قاوسا نم قوس لك مسوم
 دام

 1 ةسصا7“. اورتسا م.تامسب اهومسو

 حلمذ درس (نمس». ق5 د0 36 دتع دمك اة طل“.

 70) الهأذ 1ص لم ةسطت“., 1(0). 1

5 

 اهدسش

) 

) 

) 

00 35 

1 

) 

6 

 ليوطلا

241 
05 

6 

(3 
(3 

 (1) () برعلا هيا يت ةديصقلا هذهو - 1112.1٠ 52 ءادت 56 1 1 حصل طخ

 00-163 قرشم, ىوللا .كطع ءال لعصمرعب معهم كمعل دس غطع عا1م5وو ده

 (ةصعمتنءعانار) نممطعلر اخ (اشج) 1 40, ؟تغط طع "ءدلتسع ىسفنل ز 18323

 دك ةءع. . 1غ 15 دلعم كنعم ظحسفمد (8سلجخس) 1 هن. ةر اكطتع. 1 423, ؛ةتصق 17

 (15 : [خقستا 53, 'ا"هطلطتاط 443 اع.

 نال 169 ا



[23 .250] 

 اهديدج لبي سيل ىزخخ ةباصع هسار تبصعف ىل ىئرم ىوع 4

 ال0 الا ري ةانع ديال نقلا ىرما ناذكي تعرق '
 ارودتصلا ابيب رسكت روصص ىدارملاو ةبلص ةراجح  ةياللاو ةراجح 1ناذكلا [0 0م(

 اهنع اهعفري ىدارملا ”ىزني ؛ديح اهدحاو ”ابميثارج ”اهدويحو

 0[1] ناركلا *0[2] اهدويجو 60[131] ابيثارج 0[4] ىيج 0[53] ىرغت

 نيود مباحا ّت ركد 0 ل + نيلضعلا رش 2

 ع 07 0 دارردلا 0 ب د وعن ةرطت 0 درود قه 7

 هعنم 1هوايذ لباللا درولاو متوعد متها [ط]

 1( هذا هدايز

 اهراع ددجت ىا اهراع ىلايللا دجت ةبيرغ ةديصق لكب مكيمرا دارا [072]

 (28) 6, 2 ةباصع-©0 (1), 5.5, 1, ادا بئاصع-7 ارم اوعآ.* ىب ىوم
 (39) 1) تغرف, ىدارملا ل, تعرف, هنال-1]), 1, ةافص-( تافص--(0, 1) ىرشت-

 1 ير تفك ه1 قرني 0 (1) ىربتف--0 (1), 1, 0: ىدارملاب ح0: 2 ةبال-

 0 (1) ةنالح1*, 0, 1), آد اهدويج -1:* ةنأل هس. ههطه]. ةركلا ةباللاو ...
 اهب ٌقدت ةميظعلا ةرخصلا ىهو ةادرم عمج ىدارملا دوسلا ةراجحلا ىا

 اذا لوقي ةرحلا ىف رثوي ال ناذك لاق ةودر ناّذكلاو ةبلص ىهو ةراجحلا

 ىدارملاب تّبرُص املكف كلوعم ابيذ رّثوي ال ةافص عاقل تنك انوجبت نا تمر
 اهيف لمعت الف تزن
 (00) لل لب“ هررتتا, 62. لل. لئ11 1( -ل) باوو-آ باوؤ-فخسضسطد“. بءوذ كدا“.

 هها101. بصنلاب رش حاير نبا دنع 01
 (31) ©1(0), ]1 يش>ي, اوقيطت, هدايؤ--(0, 1 اوفيطي, ىشحي خد. ىسحي -0

 ةدايز-1) هدايز -- خرط“. ةءادو]. ءاملا درت لبالا انهاه وهو دروب متوعد متبها

 متبلجتسا لوقيف الثم هبرض امثاو هعفدو هذر ىا هدايذ اوقيطت مل الشم هبرضف
 بلجي دق ىا اهدوذي ال نم داروالا دسدي ىقو ىننوقيطت ال متنا. ىءاجه
 هعفدي نا ردقي الو هسفن ىلع رشلا

 (32) 0102 خاطب 6.
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 20 ناوهلا 1 0 بالم اا ع كك قالخ لي 2

 اهديبعو اهرارمعا اةسياوسس 0 نا ا ا
 لاقيو ابلامشو ايلعلا ةفشلا نيمي نع ىذلا رعشلا لايسلاو رمد ببص [0]

 رشلا ىف ةيساوس رمح امهبراوش [نالإ مجع مه لوقي [براوش] لابسلل
 2 م ع

 1 [0] مهبراوس 8 [0] ةصاخرسلا

 اهدي فس ةداع كك اهارق 2 ْ ل ا ىرما ها تبدجأ اذأ را

 اهديلو قلغي موللا كك ةداع رش ع اهيراذع بشت 0

 اهدياو ىذغي +1ناك ابنم مّوللاب ىوريو ابيراوج اهيراذع [0]

 0[1] ىذغياك

 الا ات هَ هع

 50 بلعب هم دلل تايلر ا

 0 ىذلا 27-2 0 5 2 ! 0 عا ىبرم ما 2

 هدر اهلا ا ا ارده ص ال

 (21) 8 لاغماو -هطولط. 60-198 (1), آب, ]ب* : آخ (اوس) عت>» 5 ع ىلع. -

 1. ©نان. 541, (ن*, (ل, 1)» لوط ىلع ازا '«ةعاعدتتا 156 ضع ىاع

 (32) آخ (اوسز عن> 1ةذ: اخ ع 18 -1ةهطلط 1116-198 1 35 سلجم مه--

 1 قماح 1536-خصط7:. ةءادمآ. ءامجبلا ىف لا ةيساوس لاقي الو

 2) ]1» ىديا تبذجا اذا--1:* ضرا تبدحا, اهءارق -(1(0) تبذتجا

 ) ] اهيراوج بست -(0, ]1) اهيراذع بشت -]) اودغي-(0 (1). 1:* اهيراوج بشت

 5) 1. ©. 541 نلزن تاير [ةق ؟هسضسقطا] © روبط . تايَيَرَم اؤا 0 (1) رووط

 ل تايور ام اؤا- -خساطا“. تاييرم اذا

 (36) آخ (رسك) 7: 55 هّنمب رسكلاب عاب, ءىرما فكر, نترملا اذا: 124 ذة 9

 [هه ادخ ]آب ىروام ازا( (1), 1:5, آب هتيب رسكلاب-]1) سوكلاب ىق وما ام اذا

 هتيد--( هتيب سوكلاب عاب ترم اذا ك4. هقنب رسكلاب

 (22) ©دصلو ص آب, آن”, ةرصاط»». -], تفقرطاو, اهينج--1:* انج, تقرطاو خس“.

 عع
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 [الس. 23]

 1ةمخن جرخ اذا كلذو هتيشم ىف فتكي نافتكلاو دارجلا را ىبدلا [010]

 لويوط هلوقو ريظلا ةليوط جوجرح دارجلا قاصبب ةقانلا قرع هيقف هتحدجا

 قنعلا ىف قرع ديرولا ْنأل اهبقنع ىا اهديرو

 1[1)», 0| مجح ١ 1[521)| هتحتحا

 اا ا را و رشا ركل
 لوقي سماخلا مويلا ىف مهدرو نوكيو مايا ةعبرا ءاملا كرثي نا سمخلا [(01)!

 اوديعت نا معتميا ءاملا ميبلظ

 00 115 اير ريتك .٠ اهنإ سيفلا ارما هللا الآ مسبق ل

 اهديفتست نس الإ 0 1 ربقلا يرمأ 0 تزرح م

 اهديمع ماك ىعدي و ىضرتو هوت مرو 0 نب 0 وره ل

 ا لجو 0 ا ةميظعل 0 ترظتنا 1 6

 (15) 1 ىتالع, هفاصنا ولعي نافتكلا(0 هقاصب وسكي, ىبالع-1(0), آن, آن# هنأ

 فهسان# ةفانقا. ناتيصع امهو ناوايلع ريعبللو ءابلع عمج ىبالعلاو ...

 م تلاطو ترمض ىلا جوجرحلاو.. . لهاكلا ىلا افقلا نم ناذخات

 قذعلا ةليوط اهنا داراف ىقتاعلا لبد ديرولاو ضراللا

 (1060) قصصا“, اذ مرح اذا

 (17) آل اهيزاخم اًريثك- 20 (1), آب, ]:* اهيجانت ريثك -آد* حبق اذا

 (185) ال وروع 238 زد لل : (0 (1), آر هدصتغ 16. 1 طقف طعتنع د نهمرح د معلاع ٠ ةدعع :

 اهديمع مصخل ىعدي الو ىضرتف اهقوقح مول نبا ىديا ترخا امف

 :ها1ود:ع1 طرت 20, 31, 33, 19, 18-ةسط“, 0 ٌةءوس الاح2 ةلصخ الاب

 (19) آل” لآ, 1(0) ىعدي ناد ىضذرتو -(0, اد ىعدي هلو (1(0) ماضن

 (20) لم [ةلع] ترعدستسا الو لج ىف--ا( ترمتسا ولو -1) ترموتسا 002

 لح ىفآ1. ©. 341 لج ىف ترمعتسا, ن6 ةيتحسأو ذه 06:
 ترمؤتسا :1101 تذنذؤوتسا

0 ] 



]0. 23[ 
 اهذيلتو ىلت ا د ةئارط 0 0 0 ص 1 8

 ديلتلاو ةثدودتةسم فئكارطلاو قادشالا تاعساو لبا قدش لاحرلا راوكالا [010]

 ميدقلا

 ه معم

 اهدودخ قرح تفطصاو للا يرش دا تا ١س 1 11
 ريسلا ىف اهدودخ تفطصا لوقي 1تفس تلجز ريسلا ىف عفترت ىلاعت [0 1]

 ضرالا نم ديعبلا قرخلاو
 1 [0] تقسن تلحر [1)] تعس !تعسوا

 020 مانع ا اذا 0 ةرح م ل لا صد تدار ا

 رح ةبلص ةميظع ءانجو لبالا نم ثانالا صاالقلاو تمدقت تداقو [0 الإ

 لحرلا ناودع دوتفلاو ركشلا نما برك وهو كسولا هرثكا تورو كرد

 هقرع بصنا ةرجابلا هتمجه لاقي 2بضلا مجبلاو قرعلاب 1لتبا جرضت [010]
 مجبلا ىذ رعارلا لاق تل ديجلاو

 هميد تا ْثيَعْلَأ فيفح 0 همجبت ديأ برأ ْتَقَتْلا اذ

 هتمده اذا تيبلا تمجه لا عرضلا نم بضت نبللا مجهت ىا مجشبت
 ةعردب دينا موقلا ىلع تمجهو

 0[1] لتبا 2 [0] بصلا 53 10:طه: ثطآ. م. 186 تن. 9, 0.

 ا [0] ةجيت

 (11( "ناركا رع راوكالا ى ٠١ 1: راوطا ل 1 اهب 0
 7 تمر ختان“. هعءادوأ. تاجادحلا هذه 0 ىلا لباللا هذه تمر لوقيف

 (12) ( تلحرا اذا, تفطصاو--1» تجلز, ىلاغت, تفطاو لولا-]1) اهدودج

 تدجلز, تفطصاو, [12 دده1كا1] تفطلو--(, 1]) ئلاعت خا“ 00

 ىلاغت-]آ* ىلاغت -(1(0) تجاز ىلاك فس 2 تلجز 2

 عاوس ترياست ىا تفطضا تمر

 (13) فك 1 0011 ةلشر ا ايزوددكح01) 015 0 سك تس كك
 تضنا اذا اهانه تكا 1 اهاشح 0-7 1) اهرودق درك .انعي

 (11) 1. هنينض, رجاوبلا--1) ةنيتط حش نما(, 1 املك 0, آر. مجه نما

 1: ابلك- -(ل, ةذ535 ( مجهز 11 351 ةبينض, رجاوحلا --3خهذم (نئنض) 7 جرصت

 انساب ةداندا. لوقيف ديجلا نم اهبعومد ليست ىا ىكبت لبالا ىا ةنيفض
 مجه نم خطلت ىا جرضت 5 ةدشلا ىلع ربصت ىا كلذب ٌّنضت هذه
 اهنقرع ليس 5 ةرجابلا ارتلحن صا رجاوبلا

]1 



)50. 23[ 
 م ن ربو ه 480 ا ل 7 هر ع

 كالا لي تيرم تساهل اهيع لفاو
 راصق سدذخلا عمبرلا مايا تماقا تعّبرت اهيلع لاط رهدلا اهيلع ىاما [0 هلا

 درفملا ابنم ديرفلاو رقبلا 0 اهبملا لاجأ رقبلا ىنعي فونالا

 م د و ص 7 ص و 0

7 

 هسمو هلوأ ىوبلا سيسر ليقو هنم 1 ام ىوبلا سيسر [010]

 اهديرفو اهم

 اهديهأ ال أك ى دق ايناراعو لاس ما نع سفلا ىوطأ تكانك :
 < هم هد اص

 ها مدا ا

 ارح

 22338 يم لع ىذه تلق انل

 اهديزي أم لج 7 ىنح نادرو اندنع ديم بح 6 لاز و م

 5 رعلا يح ص 0 أ

 سل -"ةدح 5

 ارملاب 0 3 اهنود لاح م 0 0 5 |

 2 ا 5

 00000 3 تراقت اود نضرعا يلا تاعمدللا اذ

 اهديب ليس
 الإ ةليسا ليئارملاو  <ببس .اهدعاو ضرالا نم "ىؤوتسا ام بوئسلا [03]

 كل ف

 1 [0] ببسا م

 )4( آد ىعفلا اهيلع--(0, ]) رهىلا --خضصاطت., © ), 1.* رفقلا

 (6) 12 تنك دقل-0, آ. تنك امكان 00 ا [تاراجو كد
 ناك -_ 111“ دلاخ ا ق3". ةعاتم] لك ىلع 7 5

 ا رتها لو البا ل يا ءىش

 ناك -( ى

 (2) 0 اهل لل, آب انل قةسات». ةءادهآ. ءاسغلا نم قنعلا ةلليوط جو

 (8) (0 ىلغي لاز -ا1) اولعيآ.*, آم, 1(0) ىحمغي لاز --]. اهديزن -- 15311

 انةطقطقو 316 اهديزير ىمني لاز اما4 (الغ) عازدع 300: اخ ع 900

 [رهزتع 228خسأنا“. وُلْعَي اهديزي

 ,10 )9( آد 1(0) تاعءمال ازا( تاعماللا-(0, 1 ضيبلا, براقت--آ, ىيسلا-

 18 10 كرمت 20117 نيبلا تاعمرل 20117 تح نما ثيح نمت*

 ديبلا تاعمال اذا, ىم 0 «هادوا. ىا بارسلاب عملت ىتلا
 هنع هعنميف : 2 ىشلا لجرلا ضرتعي امك ل م نود تاعماللا هذه تراص

 نم رما بناج اذه ناك اذا لاق مث اهنيبو ىغنيب تراص تاعماللا كلذكو

 تيعللا ىلا رعبا تعا
 (10) خىخساد“. هءادو٠. ةيومسملا ضرالا ىهو ءاديب عمج ديب
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 [المو. 22, 23]

 ه رع ندعم وو ىو ريب ل

 ديلرسعلال نمط كلها مدلل: "اور ىديملاو ند
 م وم نةدح 2 2 ؛ةص -

 هدعرلا د بر ذوعوم ا لجالا تقو 0 يا

 ليغر ةشيع ىف نودغأ لهز 3
 هدد و ن رد وصد 1 - َن --2-

 يلا راس ناك 7

 ليوطلا را

 اهدوهع هت دنجشف قوش : لثم 0 فقوم 00 رادلاك 0 ا 31

 < ه جه + هع هَ -

 0 ئتيل ىبلج ا ةراثو نو عمدلا ىت :ثأ ةيشع

 رطملا لثم ابيلع عقيف اهدوجي هدرا ىا عمدلا ف [((0 ط]

 هموم ةدمح - نت م 0#

 0 ارح د اهتفع هنمد مسسر نم نينيعلا مصفسي أمو م

 اممسرد اهنفع [0]

 (79, 50) 810-105. ديجمتلاو دمحلا_-(', 1)] نيودتلاو حت. 29 5 ءكذمل آنا. يكواطعتت“

 1. 21. 0. ةعوط. للم. 103, 201. 122 [ةه امدعاز.

 (81, 89) 0 وودمملا 2, 810-25. وودعملا -0* نيعولا
 (83*) معورصص ةطمططتططر م. 1005 دمأر طخ عتعب 6م طع ةمانصع 12 اكهمطعطقل (هدع

 5]6عكلتاط ءهع).

 (83, 84) 810-55. اكطتت. 1 358 ىنوا توملاو 1[ هماطوطقت 140111 تلجتاطاد 0

 ديرولا نم ىل ىقوا توملاو

 رباسس

 1(01), آب يمد نب ةاتم ىيز نب ىعس نب سيقلا رم) وج د ةقزلا 55 لاق

 (1) 1 لب همس ينك ةيشفا كلل 1 اقوو عكا قرع
 (23) 0 قحيا ال, آد ىتيحل--]آ ىبنج فواصت -(0, 1) فداصي ب ىنيح

 (3) 1, (!(1) نينيعلا ةربع ترج-ا(' نيعاا جاستا امو-1]) نيذيعلا حست امو

 محد“. محاست امو _قفرسداط». ةءادو1. اذه امو ىا بجعتلل امو ليسي ىا

 حيرو ٍةربغ موي ىا سحن موي افك“ اذ غلب ىذلا 0
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]220. 22[ 

 دووزم لحسم ةأرتم لع ىدوتق ملا بع اتاك ١

 ةالعا ”ىش لك ةارسو ربظلا ةارسلاو حرق رامح ربظ ىلع ىا [©]

0 

 دوديق اشحلا املا 504 درفت "كنا ؟تييدجت “ذم

 ىربي رامحلا ربظ ىنعي ربظلا ىف ناطخ 1ناتدجلاو نيتدج ىذ [02]
 0[2 ةليوط ىنعي دوديق] نطبلا ةرماض اشحلا ءابق ضرقي

 1 [0] ناطيخ ناتدح *[1)] ليوط هدوتق ىنعي

 0 - ه ع نإ 0 4

 000 دام ايرما ةده ىديعو تادذإ  ىتنب لوقت <
 اماعملاب رقسا نيح اهايا لوقت ىديعو تآر ذا ىتنب لوقي []

 1 ماعملاب رما

 نم هءهءارو 0 دورطملا دررطلاو هريغ ديفيو هلام فلتي ىيفم فلتم [©7]

 دماطل
 1 [©0] هيلطيو رما هارد هبلطي نم هءارو

 ماس كنا لوقت ةابنا داراو :ناودعلا ةنجالاو 1هنزحا اذا هءاس لاقي ءاس [:

 3 [0] كنا [©] نا

 (62, 08) 1) ةموملم اهرسو(', 3-15 ةماهو

 21 72) 0570/2 ندتده 2 0 نيددج, دورش ىبا--155 5910. ووديق 0#, 0
 1) دويق--067. دووم -1) دايقل ىربت ع5. 8مصسعا 9.

 55, 24) 057 0 2 كيب لوقي 205, 1 دونك 2 825:0. دويك, ىتنب لوقت
 نصعممدعل دص ( ملقط 25, 20. 1 عع 125 عامدك دع ]1 قمل 1[ مععطحرتك 1ع

 تا عادأ "عدا : امامه اوما ىنتار نيح اهايا لوقت

 (215,50) ( ىذوحلل, 510-825. ىذ--(0, ,1١ 25.5101. ديفم-(:* ديقم

 (27,15) وقتل. هرصتغك >. 0-72 داس ةبحالا 3-5 دومف ةووس(0 637

 ىدومف ةومس--]) ردونف ةومس--(' ىدوم3ت ةومس--('* وومق
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 ةدح 2م ومرت

 ديلا نيوزو ابسط كسل 7 را 1 احل
 هَ

 ىراحصلا ديبلاو ريسلا ىف ىا ىحنت لازبلا نم جوع [02]

 دوسمملا برقلا لش دعبو ديرحتلاب ٍقلطلا دعب نحبصي د
 ريس برقلاو ناتليل هنود ناك اذأ ىلاوالا ةليللاو ءاملا ىلإ [ريس ] ىلطلا [0]

 ءاملا 5 ليللا

 ديرعلا . قئاسلل . ايناونش.-. ٠ قوضنم, ملط ىد نب ت2

 هتوص ىف عجري ىذلا ةديرغلاو قبسلا وأشلاو 2قباوس ىا :2ايئاوش [01]
 ىداحلا ؛نقبسي نه لوقي ىداحلا ىنعي برطي

 0[1] اتباوش 4 [0] قتاوس 0[3] ىيرغتلا 4 [0] نقسي

 دروتططات راوودلل 7-0 نكشه تس 08-5 اذا ع

 دولمأ يقذعب ى ع ىمرت هك رك لثم نعبتي

 اهتباصا ىتلا دوخيصلاو ةعمتجم ةموملم هتقان ىنعي ةرخصلا لثم نعبتي [0 1]

 ءىلتمم ناير دولما اهرحب سمشلا

 (520,58) 5-15. ىجش

 (59, 60) 20غ 12 3510-15-12. ىيدشلا قلطلا -(0 ىيرحتلا 401030 258 دومسملا
 دمس دعب -401030: قطا ؛لا3 54 ىديرجتلا قلطلا_ نحنا 44030 (00

 12مر01. 2ءغعمصت.) 105 دومسملا برقلا نمس نعبو : 5ءادول. 0 وبا لاق

 انهاه نيدشلا ةمرلا ىذ تيب ىف ذومسملا-- آد 401030 ىعب نم

 (61, 62) © اتباوش- انتاوس 510-185. ايتاوش(* اًتباوش_هطدا ؛813 584 ابتاوش
 (63,64) 1) ديه ديبي, رارزالاب-() ر.ارزالا_فطدا ءفلذ 4 اهانودح اذا_-"1'ط15

 عماتم 15 كأعل ةص غطع هملعع 59, 62, 63, 64, 55 (هدع 30), 36,

 (65,60) (ن*, 0 نعبتت كوب نال نعبتي-ا!د د (دخص) 32 م ارمح :

 "1" (ىخض) 31 394 (هك انعاعان)
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 ا ا 0 ريتا تس اهب ادرعا 07

 دودمم رظن نم 0 تلنعت ندع نك هنص راع ا

 ذورومه اأطقلا نم لهنمو كيرف ند 0 قف مال

 هيف درو ىذلا ءاملا لبشملا [01]

 26 تافتسإو هنكم لوطيو سبحي ىذلا ءاملا ىرصلاو ريغملا نجالاو [02]

 2ىنقلا داوسلا دبللاك ءاملا هجو ىلع ىذلا ضمرعلاو

 1 [0] هضافتسالا 2 [0] ابقلا [©] انقلا

 ودكم لئاج ندم هاش دويبلاب مه كف نظع نم دا

 ءاملا ىلع هيلطتف حيرلا هب ءىجت 2لاجدلاو رعبلا 1تاَتفَك ةوالطلا [02]
 عفترملا ءالطلاو رعبلا ىنعي دورطم

 1 [1)] تانفاك [0] تاتفك 5 [0] ىلاحدلاو

 همه 4

 ريب ري ةره- سلا ب ةدح ا م هه ها ةهضص

 ا 1 لييبا تدرو ٠ دوكرلا لجرملا رخك فاط
 لوقي مونلا دوجبلاو موتلا نم 1بابهإلا ببلا باذملا محشلا محلا [07]

 ليللا رخآ ىف لبنملا اذه تدرو
 1 [1] هابهالا

 دودلعملا ةروقم طالق كنعلا| فواشنلا 1 ١

 ثانا صلقو ىراكسلا ىواشنلاو مئانو هبتنم اهنم سانلاو حبصلا ىنعي [01]

 ةرماض ةروكمم ةروقم لبالا

 04 اي|

 (45, 46) 0, 125.810. © عل. قنع نم-]1) قبع نم( هضراع--(0* هتضراع-ع.

 قاح1 ؛قةلش رعي (ن, 12, 0ةزن., 1-25 رظن نم

 (42,48) 1) ىيرفلاب ناموضنم--(0 تاموطنم - 310-125. 0672. ناموظنم--(*

 هدتاا5 4.

 (49, 50) 310-115. دوبل-(0* دووز
 (51, 52) 1 ووينلاب مه(, 310-125. دويبلابب (0*, 0, 1 لئاه-310-115. لئاج

 (53, 54) 1) دوكرلاو ببلا-(* ببللا نيب
 (ةقر 50) طع قرون ؟متلج هغ ةاطع عامود طعامدع 6م ةطغع ةعدفعدعع (دسقستفاعل) هآ

 ناطع رمدتعععلتدع عامدع
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 دودرم عجهم نم مهتهبن دبصلا نم ىدبالب حصسلاو
 دنع ةالصلا اوهمهيد لوقي بارتلا وه ىعضصلا)[15 تايعايرلا هرلصلا نمززرطظ ©]

 بونجم دودرم ةماقم عجبم ءاملا ةمدع

 0[1] ىا ديعصتلا 1[12]رذع [0]مرع 0[3]ماقم [12] ماعم

 لإ كحل قل ندد رد َ دوق تاالمعي فوفد ع 7

 لاوط دوق لمعتست لبا تالمعي بنجلا فدلاو بونجلا فوقدلا [02]
 ءامسلا طسو ىف دلنلا نوكي نأ وهو ةهقلا يحن اجعلاو انرشلا كلا
 عافترالا ىيرعتلاو ديرعتلا ةيحان ىف ليمت نا ديرعتلاو نسال لع

 اًضيا

 م نار هه 9 نال
. 

 درا حال 6-0 0 اذإ 0 2 ءازوجلا لح

 مسا ليبسو بطحلا وهو واولا حتفب دوقولاو واولا ضب راثلا دوقولا [01]

 0 عافترالا 1ىقيلحتلاوإ مجن

 1 ( قىلحتلاو 2 1) 015.

 ضارتعالا 1ننعلاو دقع هدحاولا ردلا ىئتالق دوقعلاو ىشحولا روثلا ةاشلا [02]

 روثلا :نضراع رقبلا نا لوقي
 1 [0 2] نيعلا 2 [01] ضراع

 (32,35) 1) نيعصلا عمد دّوزم, ممتبنت (0* ىديعصتلا نم--310-115. ذودوملا عيجيم

 فاحت ءةلق 84. "طع ةعسذ ةواحس ؟هد5 ه2 ةطع عامد5د ةص لل طقعع عمالعصتلال

 ضعوا آس عمدت ةاطع [دهغ

 (39, 40) 067. فوفو(, 1, (0* .سنيرغتلاو اخ (ورع) 1 280: الخ 311 11

 ديرعتلاب ءازوجلا تمهو
 (41, 42) 4 (درع) 11421 510-8:5., 1) قحلتسي(* ىلختسي , دوعصلا-() ىلحتي

 (43, 44) 1ظ810-5. دوقنعلاك_(ل, 1, 067. دوقعلاك. 1ع مءولتسع 08 85-30.

 عععربم ةطغع طغكغ, طانغ مهصغك ةنغاقتتل .
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 - ٠ هرم مص

 1 ا ةرادعبلا :كيلا#ناوباج 0.
 اوعطق اوباج [1]

 - م حر

 كلا ل نص مس[
- 

 1 ا ىو ب 2 - ء هَ

 .٠ . .4 يي .

 د 3 ع دوتحعم هرعغ تح : ا 2

 ضرغلاو رحلا ةدش ةرغولاو ةرغو للك ضارغا همه ةيتفلا 1ءالؤه لوقي [02]
 نت هريس ك] ةذوككل ةركشو رخلا ةذش مود ةوحيصو :فدبلا

 سمشلا رحب ءابرحلا
 1 [ط] هذه 8 [0 2005] مه 3 [0] دحلا

 اا كأي اريشس  دومعلا  طورخم جملدو 3

 ةاعتسا ىتكي دويعلاو رمتسم بهاذ طورخم. [0 ليللا ريس جلدلا] [2]

 ةوقلا ةنملا ريسلا

 >0 002622. ثا ءودص 5 هاد ص 1 تلحس م و 2

 ةمحقلاو ةمحق عمج محقلاو امحق اًريس نوريسي دارا [8 محق اذ] [0])
 دوجسلا ةمسق بعصلا ديوبتلاو هيلع هسفن لجرلا لمحي ميظعلا رمالا

 تايعابرلا نم نيتعكر طاقسا وهو ةالصلا ىف ريصقتلاو

 (30*) ©0ملوب زص ]). طع عامو5 ذه بن. 39, 30 ةص لل عد05 : اوعطق اوباجو, تعط

 ةمصاتعك غم », 33 ه2 ]5 عع [30* دم غطع ميتعععسف ةعدعغ]إ ست صل © دصعتعدل

 ه1 30* "ءدل: خلآ طورخم جلدو 0110م0 طع: خلا ىخاري اريس : ؟ط1عاد

 ]داطع» 15 دمك 60 طع ةماصع ةص 1 : جاغطمدعاط 16 عكحمع طع ؟كمدد.

 (31, 39) 510-125. دوؤكلاب ليللا, لك ضارع 0. ضاَرعإ-0* ووركلا اذ ليللا 8 8 2 5> .
 1. 510. 12 24 دودسلا اذ ليللا نافستعي : طع 20غ زد نطع دمع وتس دود ادع

 معملتسع ه2 طع (ععف زك عمسععأب هلل كنعك دس ةانصمما 101535 ]عدم

 03 34) 0 310-15 06م. ديلجلا ةنم ىكخاري اريس دومعلا طورخم جلدو

 1») دومعلا طورخم جلدو ديعب نم دعباا كيلا اوباد 1'هد> طع بكاوكو

 ه1 ]), طع 6كم : خلآ اوباج كادوا 1 2ها110د5 د. 0.

 (35, 36) 2 ريحة 510-135. اولحتسا-مذادد: ؛413 84 اولحتسا دق
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 كايف ردم 1 0 كل وعيسم طر و ىدم ثتبرهو 7

 دارا اذا هتيأر لاق ىعمصالا ىور اريثك شاع ةمرلا ىذ خا دوعسم [0 10]

 ةمرلا ىذ نم ربكأ ناكو لخد ىلع ًاكوت هءابخ لخدي نا

 له ه عدو ءو دم 2 ناص و ماش هم - ء هش ه ا ا

 ديدخلا قمليْلا عاودا لثم دودسلا اذ ليللا ناعيدي '»
 أ

5 

 8هملي ةّيسرافلاب وهو ابقلا 1قملي قمليلاو ملظلا دودسلاو ناسبلي ناعردي [010]
 1 [0] قلمن قلمنلاو 2 [1)] قمليو قلمي

 ووو هح 5

 دويحلا عشاخ 9 لك 00 0 لكب ”

 هيف ىتلا ةماكآلا دويحلاو رسكمب هناك عضاوتم عضاخ عشاخ [010]

 1 [0] مالالا

 ه نأ ص 7< 6 و هر ةمح مس و اص 37

 ديهستلا م ديغ هيتفو راكم ؛ًاعورلا هب ل 30

 نم ىشمت لوقي 5 ىش لك نم عاترت ةيكذلا بلقلا ىيدحلا ءاعورلا [(0 ]1

 ديبستلاو نيللا وهو فعضلاو روتفلا هيذ ىذلا ديلبلا” ناكملا نعي

 ديغلاو قذعلا لثاملا نانسولا ديعالاو ديغا عمج ديغ هلوقو ربسلا

 ديغلا ةنيب ةمعان اضيا ةداغو ءاديغ ةارما لاقي ةموعنلا

 (31, 22) ىةعات. 271114 ترخس ىق- 85هط-اه1:. 11440 ترحس سىق خطانا 'شاذث 4

 دوعسم نمو ىغنم تبجعو-1. 810. ذ>> 34 [سصمتنعأتسإ] علكف5 "6هلتسوت

 ديبل ىنب تخا نم تبجعو --ديبل ىنب تخا تبجع دق

 (28, 94) قيياب. 01 114 ىيلو نمو ملس نمو ىّئتم_-135اب-ةاطدنن 11 40 [مه ةييط]-
 8310-1125. تقزهو -(* تبرهو ]اها 1د1200. 5 >> ةطتننا كلذ 4 تتزه سق

 ديبل ىثب تخا-1. 8510. 1 34 [ضما“عات | دوعسم نمو ىنم تبجعور ةاقم

 ْتَئزَكَو
 96) موطن. »1114: آه (ورح)1+ 191 دودسلا اذ ليللا نافستعي ]رح (فسع)
 21511 1 هل ع دل ريودلا اذ ليللا ناسك كت نيناكتا كاش

 (درح) 1 222 [هه آخ ] _-8ةاطقطمتت. 110 عارذلا لمم خطا 'خا1ذ 84-1.

 رع 34 [صقتسوتس ] 38 انعاعأت.

 (37, 98) 1. 810.12 139-34 810. برس لك (0*, 0 ديوح بكوك , دونجلا عشاخ
 17 ديرج, للك يف--101 001. (درح) 1 14-222 (درح) 1١ 121: (فسع)

 »خ1 151-(0* ببش

 (29,950) 2 اب ىحضي ةنيقو(0ن هب خان “كلذ 84 (ءوصرحمانس اتسع ذم ةاط

 )) ديغ ىواشنلا لثم ةيتفو. 'طعوو معووه طعدنع كقعل ص طابع هدكلعات :

23, 99, 94, 95, 206. : 
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 وم ةدمودم و م هَ ل - م - هدح - نودع ” هَ م هاما

 م07 لا نم ةريملاك مولا تاق رنا
- 

 دومعلاو نطبلا نم عواضلا هيلع تيلصتا ام 2دومعلاو ةرمخلا دوروملا [©7)]

 ا فعض ىدذلا

 ب كسلا هامل 1 0 لعب ةوريعلا ا ا ىم ||

 هترسك اذا نضعلا لصحلاو بطرلا سيبا دوضخملا [02]

 ا رع ما ل نصر 00 ةداع ون رع نسعد

 دونع ةنامدأ 7 سصششكلاو ديلا ب . نر تاقم !و

 دينفتلاو ا انتكامأ 01 عبنم هابل 5

 هيأرب تأطخاو هتلبجأو هتدتف لاقي ليبجتلاو موللا وه ىينفتلا [0]

 ديرم نمز تافحجم ”لرش 0 3 ىلوجُس تارا

 تافحجملاو ربكتم 1ىسيرم دلجلا ىوطملا ديدختلاو نوللا ريغت نوجشلا [©)]

 [1) هثداوحو] نامزلا فيراصت نم سانلاب رضا ام
 1 0 فيزم

 م ن2 هدح 3 م ومص م ةه 5 دا خا 2

 1وولمالاو 0 انبه راضنلاو اهناصغاو اهبقرو نم تئنثنا اذا دولمالا [010]

 سلمالا
 10 2005 ] نصعغلا

 (9, 10) وطن ةطمن. 11 4-40(, 310.603-1815 دومعملا و _-(ةساط. 65, 0, 1 دومعلاك

 (192,,11) 15ط-ه8طقم. ذخ 40 تاذ ىمب- 0, 510-135. ئم اي

 015 14( 31نطنم ذأ 950 ذوتع ةنامدأ نم ديجلاو -15هط-ةطدس 11 40-1550. 2
 نم حشعاو -0 6. 0, ى د حسخلا و آرخذ ( مدا) 17 2:6: ل'خ تن1001 0

 31112111 ] -() دومع 0 ىف- 0*, ]1) ؤذومع هناموا---5310-1:5. دونع

 (15, 16) 1 عبنم ابصلا رغ [هذه].

 (17, 18) 0 ديدحت -0*, 1 ىريدحت 1.1 (حقن) ذنأ 404 1411 3 قرم

 1 ىبوحش تا

 (19, 20) اه عا 111 404 : "لنه 11 7510-242 11 29: 4 (رضن) 111211: لق

 711 1 حقن دولمألا قنعلا برطضا لعب 0, 72 (ةه (6*+8)-0* نعقي-

 ارد 310. هدصتأ5 تن. 9.
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 كم. 22]

 زجرلا 7

 ةءو ص

- - 

 تاميقم دوكر ىفاثالا ىنعي تابصنتم لّثم [2]

5 

 ل 0ك ا فلم ىقاب ني و د وس 0 3 الت 0

 ةيقاب لبحلا نم ةعطقلا ةمرلاو ىتولا ىنعي قوقدم افقلا 0 [مط]
 ديلقتلا ةمر هلوقل ةمرلا اذ ىمسو عزني مل ىتولا اذه ىف

1 

 (1) 8و-8510. م. #62 عطل 114

 (2, 4, 5, 6, 2, 8) 1ع5ع ةدعع عنز ؟ةدتاتمانق17 ءكتعاأ_ععدعرنهل]» : اخر "خر 8101

 اظظا ظفر 1. © ةئطد هم طلطتق. 2011هتصع هددع ؟ءعسلمدب هضم (ن, ال, 5310.

 ىختست, © حرصطختتون طاطقط 08 طع ةعدعان

 (2) طش (مر) ع+ 143: 'لئق 111 318: 1 294-825: 1. 05. 334 : الان" 1 4

 ديبالا ىبا ابنم قبي مل-1112. 151 اهيف  (ل, ]), ظو-810. م. 63 [هه ةعدعك].

 (4) طش قر <؟ 143: نه 7111 318 لاكطتع 1 51 : الطتتتن 1 14 : 1. © ن5. 334: ا

 طوف 9394 (ةوع هن. 2ت)لل ر 310-85. م. 62: 'فتست 1 2 دوكر نيم 067

 دودولا_(0* دوكولا اذ لثم

 (5) طف ضر يي 148 ٠ كاشأ كنا 215 7 ركل 1 14 : لكلا 1 51 : ال © 34

 دوس ثالثام ثالث ريغ 1 طوف 294 ثالث ىلع _-310.63-1:5 ثالث ريغ

 0, 1, رت. (ةه 6ععن) “< ختسأت 1

 (6) 0* قاب
 (0,8) فنون 13 2 خوضرم نعيو  (ةدتطل 65 (ه5 ةععل) 1. ©. 334

 معلق 951هطقاطمس“. 11 40: اآكطتم. 1 1 حوض ومالا ظدن 294: آخ

 (ممر) >0 143: 4 7111 315 اياقب هيف دوتوم افقلا جوجشم ريغو - ال ةوأثأ

 132 هر اياقب هيف دوتوم افقلا بءرضم ثعشا-)6»11 1 14 هه آكل

 11 هنأت. ( ( مر) 11 292 (ةه ةءعط) : لكسسقتأ (طلهه1162) 24خعاط. 81 0

 115ج. ةطمح 1-52 دماططن»» 11 2231-1. 3270-5011-1501.
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 مجم. 21
 هر م مؤ دص 7

 اهوطخ تبرق اذا ةاَناكتر وا اًكتر :تكتر 5 ىف - 1 كتاورلا 5 52

 هيرج ةعرس ىف لآلا هبش ىفاوهلا وهو لالا ىف قرغتف لوقي تعرساو
 اعيرس ارم رمت ىا ةوفبت لبالا ىفاوبلا ليقو اوفبي ةرئاطب *4هدارطناو
 نم عرسا ىفاوبلا نال 7 عارسلا ىفاويلا ىف لبالا نم كتاورلا قرغتف

 ةياكح وهو رجز ديبب هلوقو ىداحلا ىنعي توص ىا ديه كتاورلا
 ىداحلا توص

 1 (0 هرم 5 [(0] تكترا 5 [0] اتاكترا 4 [0] درطناو

 0[5]رياظب 9؟[0] ىوبت 0[57] عرسا
 2ع مو دح هلام نو مس 3 1 0-00 - د دح وا 82

 000 1 انيابلا ةفئاسب انيغ نوعجتني سانلا تيت *
 ديلولا نبأ نابأ هبك 5 ىلحرب 0 حديصل دقق

 ما 00 تاكرلا لع ىريس هيلاو ىمنيت ديلا“

 ديلا باللي زم هالي . املا ب تكس ذإ عال"
 دالتلاو توملا لبق هيلا 1ىب تغلب نإ لوقي ايانملا هب تقبس نإ [07]

 فالتم حودمملاو حودمملا ىنعي ضيبالا رغالاو ثروملا مدقملا لاملا
 هبسكي ىا لاملا ديفمو اياطعلاب هلام فلتي

 1 [0] هب

 00 عبط ا لقص هصلخأ ثا لك :

 دولص 0 را ال عوداب ىثيعتستو ىلا لا 01

 هبصن زوجيو نيدلاولا ميرك رغا دالت دارا ةفصلا ىلع رورجم ميرك [0]
 ىدذلا لاجرلا نم عورالاو نيدلاولا ريرك ىنعا لاق هناك حدملا ىلع

 ىا دولصلا ءادنلا نع هيعادب رع سيل لوقي هرظنمو 0 كعوري

 هران روي مل اذا دنزلا دلص كلوق نم ذوخأم فكلا دماج

 ادد 0 ديبكا قرع ديف
 24) (' تيارا, ةقياسب , ضايبلا -1) ضاينلا, ةعباسب, تيار

 (95) 0 ىعجتنا--0 ىعختنا, لجرب -0* ماوععد ةطلد موسع طعقمدنع 37: دس 0

 مص مز وععم 25, 0.

 (96) 2 ىدوبنت هيلا -(0 ىمميت

 2/) 0 هب تقيس --(0, 0* ؤالت, ديقملا -1) ديفم, اهب تقبس
 (38) 0 لاقس 1 لاقص

 (69) 0ارمصا وكام لإ تعسيو
14 



| 21 
 ل نه صد سمس ء هع -ٍ 5 5065

 هراعلاكا لسلا) لعصر لع 2 عاطسلاك رفصب 4

 عيبرلا ةلكأت ابنال رفصا لاق امّناو ةماعنلا قاس ىنعي لصعاو رفصا [01]
 اهونع ىف تدج تدعمصاو ةميخلا دومع عاطسلاو ءابقاس ترفصاو

 قاس ىذعي جوج لصعاو عزف ىلع ىا لهو ىلع هي ترمتساو

 ةماعنلا

 1 [0] لكا هنال 2 [0] هقاس

 ووو مح سانت مح م هد هم اس 3

 دولكبا سرك نم ىرلا كحد نا تام د
 1ٌّقرلا ةتيب تاعطق ابيلع نأك ىوريو اهضابقناو :شيركتلا 1+قرلا [01]

 1[1)] قربلا [(0] قرلا *[0] شيرلا 1[3)] تبن [0] تبب

 دوبللا:ىلخ نب نهرا لجك "اب عا تس ل ا
 نم اهشير ريطي لوقي تيقب ىا تربغ اضيا رابوالا وهو شيرلا ءافعلا [© 1]

 ماعتلا" نئير هبشا ةلوزرملا ١ ةقاثلا بقرلاو نالجلا لكلاو اقردع هذه
 لالجلاب

 ذورب هبديه لحجب قدي 5 مارا كد مويو "ا

 ةريثك ةرجش ةبديبلا رحلا ةدش نم ىعرصلاو مكر ىحاولا ءايظلا مارآلا [02]

 ةدراب دوربو قرولا

 (18) 0*, 0, 2 رفصاب, عاطسلاك-آ.4 (رفظز 81190: 114 111508 دومعلاك رفض

 دومعلاك رفظاب

 (19) 0 اهيلع, قرلا تيد, ضرك 257 تبن قربلا تيحب, سرك 7-01 0-5
 (30) () تربغ, دولجلا قلخ -1 دوبللا قلخ, ةريغ (' 1) ةافعس(* ةءافع

31 0 2220 

 (22) 1)» نبيجت, ثعش -(0 نثحب, بعش - (0* تاطرالا - 0, 0* ةقطصقمووو
 و0 9
 سن. 22,0

21 15 1 



)20. 21[ 
 دو مه ور َّس هم - سم 20

 ا لسلا ذنب كيطي قرح. كيلا“ تعطق دق. نئاكو ٠
 ثيمي بهذتف قرخنت فارطالا ةديعبلا ضزرالا قرخلاو تعطق مكو دارا [0]

 ةوقلا ةتملاو فعضي

 1 [0] تيمت

 دور ةلئرم ءاجرخ 0 راوص نس كنود ترغن كو -
 ركزلاو ضايبو داوس ابيف ةماعن ءاجرخلاو رقبلا نم عيطقلا راوصلا [© 2]

 لوعت دوخو لار اهدحاو ماعتلا خارفا لاكرلاو لاثر ابل ةلثرمو جرخا

 عيرس ريسلا نم برض دخولاو دخولا نم

 لد ةدح 00 م ةهداعءودص 0 2 2 َّ

 ةزاتو اهسار 0 تعر اذا ةرم عفرتو ةرم ابقنع ضفخت رصاقت لوقي [02]

 لظنحلا ديببلاو ةراجحلا لكأت ماعنلاو ىصحلا ورملاو هلكأت ورملا فست

 رسكملا

 ل سادسا 26ه ه تءّ

 هررشلا ةدبعملا جاجتاك تحمل سصش ىلا تراع 0 59

 ا نبع جما لاقيو ةعرسب تقلطناو تدع تجماو صخشلا حبشلا [01]

 ورعلا ىف

 1 [0] ىخاي [0] فخاي

 ديب نوطبو ٍزعامأ روهظ  اعوب عوبتو اهواجحك لشي ٠
 ازعامألاو طسبت اًعوب عوبت اهتعرس اهؤاجنو درطلا لشلاو درطي لشي [01)]

 ةبلص ضرا

 1 [0] لغامالا [2] رغامالا

 ا13ز) 1 افرح ك0 01 قره 2 08 يور ل 0 تيارت ل كشمنا 1

 15 4*0 0 ف ك1
 (16) © دورشلا -0*, © ةديعملا -1) ةدبعملا, حيش, دورسلا

 (17) 0, 0* رغاما روبظ--1 زعام اروبظ --زعاما عامل دك د ةتصامأع طوخ ممواتع

 1ع 5ع.
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 ميكو. 21]
 سل لو اه 72 3 ل ملص هذ

 دوس تابجحلا ثعافع ربدصي تادراو رئادغ اذ كيرت 1
 29 لل

 تابجحلاو ليوط تادراو ءابعورف ىنعي رئادغ اذ رعشلا رتافض ةرئادغلا [0 2]

 ضرا ىهو تعاثشعلاب اهببش ابنيل ثعاثعلاو ةبجح ةدحاولا كاروالا سور

 لمرلا نم ءىش اهب

 0[1]رئاذعلا 22 [0] ناتعرف

 2 - - ََ هاد ملسو ع َس ل -

 دوبص ةيبافير اهبدح, وورد هدا ظ

 اهدّدقمو ةيبظ ىنعي ءامداو رخآو مدقف 1رئادغ اذو ةرح دّلقم كيرت دارا [02]

 ميركلا رحلاو ةميرك ةرحو اهنيع ىنعي فرطلا ةنكاس ةرتاف ابقنع
 دحاو ىنعمب قيتعلاو

530 
5 

 1 [0] رئاذع

 هلا ل برتلا اح ضراب مهو ىتبحصل لوقأ 4

 00 هاحكام طا رك :امدأ تك هكفع ١

 مدالاو ءاضيب ىا ءامدا ةيبظ ىنعي رظنلا نم تثكمو 1تحنس تضرعا [08]

 قنعلا ديجلاو 2صلاخلا لبالاو ءابظلا ىف

 1 [0] تحس 2 [0] ضايب

 دودص نم ع سيعلا رودص ] هبش اوطورت ال اودصا 6

 دورش ةهسنأ لبي كمن أنآ. تملعل انتنياع ولو ١'

 لبحتو لفيكفم كيف متاشم ضد (ايلا تضصتا اذا اهها ك5

 0 ١ هد دويص--(0, 0* ابتدحم--(0 ىدويص

 (9) 0 ركب

 (10) © سيعلا رودص-1) سيعلا دودص -0* شيعلا
 (11) 0 تيلخل ايراغ, هسا ليت ك7 هشأ زيكا نإ ليلك اضل

 (12) 7 ابيفق ارت( ابيفاوت, تبصتبا .
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 رفاولا "|

 ردلا عطق 2 0 0 2 راد 8 الإ ا

 هذه تقلخ امك تيلبو [1) رادلا هذه تقلخا لوقي] رادلا راثا مسرلا [0 ط]

 دوربلا

 00 ل ل لل دلو كيلا كلت
 لعرلا) تو رابتر لا :لصأو تاحس ثيغلا [0]

 1[:1)] ءاملا اهيف ولذلا باحشلا

 هاد هيي وم تاع ص صام هّد هص

 دوعسلا 1 لع ترجكرا اذا اكل ااوطن ِْ رطظم رأ ولدلا 0 3

 قوف هضعب عفتري ىذلا باحسلا صاشنلا ىعمصالا لوق ىلع صاشنلا [0]

 ايقسلاب ةرادلل اعدو ايرثلا ءون وا ىوريو ءامسلا ىف طسبنمب سيل ضعب

 اهتاعرم لمجتف اهتابن رثكيو ابهضرا بصخت نا ديري امناو

 1 [1)] رادلا نع داراو

 ول ةفرحب © علا جيون فلا لككلو ىتبابص تجعهف

 ابيف مهدبعت ناك ىتلا نكامالا دوبعلاو ىقوش ىتبابص [02]

 هَ اص - ا سس هم < هد 8 فحا مخاد 200

 ديضن الع نم نيمشلا ودب ىضوح دنع يعل تدي ةأادغ *

 سيل قيقر قفالا ىف ضرتعي ىذلا باحسللا بلجلا 1ىعمصالا لاق [0]
 ضعب قوف هضعب موكرم ديضن ءام هيف

 0[1] بلخلا

 ري

 لل 0 ديخولاب-- 7 ! ةاعنأ٠ 1 908'خذ (ىهحو) 11 0102-52 كاططب 1

 (2) 60102 كطط. 2

 (3) (0 ظاشن (0* ضاشن

 (4) ]1) هفرعم

 مز 0 5دب ديصتلا كلخ نلعكل“ 0 ىصوعهكو نيضت بلع تادغ, ودب -
 0* بلخ نم
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]0. 20[ 
 م- ندم مس م 9

 دصقلاانقلا فارطا نيباهراتوا "اسال سا
 انلمح انوش رككتملا 2ىسصصقلاو 1ابلودذ اهراتوا نيشلا رسكب انوش [0 م]

 10 نيشلا رسكب انتدش ىوريو]إ برحلا ىف

 00 9 [0] رصقلاو
 35 وأدم آ), هل ةصصاتعد ةاطقف ذص ذطع قعدان ةعداتودعع (0 ءه05 نيشلا حفب

 ريشا رداع عاملا 0 - ناك ام ىلع ركب ياو -,
 ء ءهدص < شو ل اها

 ى دولا ممر ميلا اسفد نس ناديت ا 11 5

 كأ عمجلا ىف لاقيو 1كبحاص لتق ىذلا وهو رأث عمج راثالا [02]

 [5 لابحلاب] مهاندق لوقي لابحلا نم قلخلا لبحلا ةّمرلاو
 1 [!] كميمح 2 [هذع]

 لك دنسو هنم عفترا ام ىنسلاو لبج ريبثو *ةديدشلا 1ةعقولا ةمحطلا [02]

 هالعا ءىش

 1 [2] ةعفدلا 2 [0] ةديراشا

 1 در اها لجر يب اوطعا امد ن7

 (29)ا 1 001 اهرادزا اضوض ك1 151 © 1 راقكا نيبككا: فراطرا انوع
 (50) 1 نسحلاو نارك لاو 0-2 (1) رهدع

 (31) قعده (مر) 1 4

 (32) 0, ]11 ةحمط -(0 نكرر, (ةم 4>6) لص ول [1د مهم. ؟0م6عامع0 66 ةعدعا]

 1 لظي ول, ةمخط. ىحضُأل

 (33) 1557 1س ةويغلا كي 10 ةوتيلا ك 1 001 نحل
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]250. 20[ 
 < وصد د أ صد هده حج مق مدس صا نوح - خر ّ-

 دقعلاف نامصلاف درا ل ةيئآن ىهو ميهت ا ىتح 1"
- 

 ام ىقعلاو ضرالا نم ظلغ ام نزحلاو هالعا نزحلا هلق ةديعب ةيئان [©7)]

 لمرلا نم يصل

 00 :ابالاب كلا 0 8 ةبئا كتبا 0 نعطتسي 1

 اهرخ افا ىلا 5900 تع []

 - 503 - - - -ح لس مح

 و 3 كك 0 ىود - الحنأو دا 9 رك رثد ددع 5 اك

 نم ريثكلا ءىشلل لاقي اضيا ريثكلا وهو مهد ىوريو ريثك ىا رثد [01]
 امك انبهو انبه كريعي كرصب نأ كلذو نينيع 1ةرئاع هريغو حالسلا

 دسا لاقيو *+ىيرت 0١ هجو ىف بهذو تلفا اذا سرفلا ةراع لاقي

 لاع هيشم ىف ةرتخبتي ىذلا وبف ماللاب 7لايع امتا ةرايع ىلا ةرئاع
 ةعاجشلاو ةدشلا دجنلاو ةدش سجن ليعي

 1 [0] ةرئاغ 2 [0] روغي 5 [0]راغ 4 [0] ىيري ال هجو لك ىف بهذ وبف
 0[5]رئاغ ك9؟[0]رايغ 0[225] لايغ 5 [0] رنجتني

 ل ءور ةهصد هامش

 ال0007 إب ليرالا آلا ديفاي نيع نم ريل كرعامق

 000 كدا نب ىوراذت اضيي ١ ميمجامج ونكت انعمج ذإ لنسلاب +
 ناك اذإف ابيولتو اهسوؤر عفرتف اههاوفا ىف لبالا فخأي ءاد ىيصلا [07]

 الكاك روصأ ليكملا روصلاو ءادلا كلذ هب ناك ديصا ليق ربك: لجرلاب

 ربما !نم, فولدت .ىإ دل اكد اعدل يق ضيبلا هذه لوغي

 (33) لكفستا 3238ءادن 354, 605 ةحزان : (4 ودلا ةحابب)ر آخ (اود) ىتتت 23

 ودلا ةحابب : هعع 2066 ذصد مذوعت» 02 ]بذل 1.*, 0 ةيتان ىهو-- ا) ةيناب--

 1) رقعلاب
 (34) 1ظ*, اخ ةسنا 32 ةفحجم كتفاض اذا (10» 205ع) كتبان اؤا © ءانبالاب1٠.*, 1ر

 فتحلا َكَنيِقو -1(0) ةقحجم, ءابالاب فتحلا

 (25) ة*, 1, 1(0) ىحل توو 0, 2 ٌدزالا تنمت آءملو دلي مل-1:* ىجل
 دلوي مل

 (ة6) ل ةركاع مح لوبصلا نم( 2 ةرئاغ -1(0), 1* ةرئاعو مج -00)

 لويخلا نم
 ) © (1), آب لمارالا ريغ--0, 2, 0* لمارالا الا

 ) 1 انعمجا ع5. اكةستال 562ىزر 250. 2.
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0 20) 
 ده اص

 دْشراو قتلا لع الاله ىما -.لاهل ظلم اضدلا ح لا

 دس نس عابر | .لعأ 2 يا را ا
 هم

 4ل

 ام عابرلاو ةرجارج لبا لاقيو مرخضلا آروجرجلاو لبالا نم هت ةتاملا [0 1

 ديسلاو ني) او قيس هل ام هلوقو لاملا نيسلاو عبر دحاولاو عيبرلا ى 3

 ةفطاع ةيناح نأضلا رعش هب ىنعي فوصلا دبللاو ىزعملا هب ىنذعي رعشلا

 1 [0] روحرحلا 2 [20] رحارحلا
5 9 

 3 69 تام 2

 ١ هص ليع لهدم د هليانا اسم ا 1

 لمانالاو توملا نم هلمانا .ارفصم لاتقلاو برحلا ىف كمواقي ىذلا نرقلا [01]

 لاقي ففان درص حمرلا مّدقم لماعلاو 1انقلا نم رسكلا ىصقلاو عباصالا
 م حمرلا دصقي لاقيو] ةيمرلا نم هتذفنا اذا هتدرصاو مبسلا درص

 1 [1] اتقلا

 رمح 6 2166 -ةثدو صار ملل ةدعر

 ةرجتم*ءادعألا لإ ربص مادا 8"*"اهنبعا مول سس
 هب روتسم ىا درجنم ماذجالا ىنع وطمت [0]

 260 و ممر

 دوأ ىلع 5 قئارط اهنم كالا لاثم تك ىتح "”ا

 ها جوعلا دوألاو نيللا ندّللاو نرصي ىوريو نعجري ىا تا طز

 مل ودص معو م ةدج < هد 0 0

 سم رطعلا عفر اهل لوله نط رع 38

 عفترملا ناكملا ءايلعلاو مدا نم تيب فارطلا [0]

 ©, 2, 1, 1عقصستا 260 هاله - 1؟طتم. 1 120 الالب نطقها ةتتنع ج0ءان عقم

 (18) 0 روحرحلا -0 (1), آد راجرجلا--1) جوجرجلا--1(0) عافرلا ىلع. 067.

 دعا 0 ع0. مرت. 154-159.

 (19) 1*, 0, ], 1(0) ىصق 1 هدصق. كاطع 856 طعصتونتعط 15 هاصسموأ 111

 ىف ةطقغ هآ ه. 7 ه2 طع ممعص ه2 ةطتنا قة تغاطمللمست نحرص. طتعط. م. 4

 دم كغعل ال1 عاصأ (ىق)

 (30) 1(0), آء اهرباود ابوكنم ليخلا ىتاقلا, ماذجا --1) مادحا -( ىطمت, مادخا

 (91) 11 0 نضقي ىتح ح10 نضيبت ايدل (قرطر 1:91 14 1195 نسي ىشح
 - 15. اهطمع 49.

 (32) ىعدقع (فرطز 11 1-46 ةسصتنل
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 و دءوضص - - ةدام 7 سس مص ريب م م م 200 2 سن 725 2 51

 لاتفلا دعجر ىناج ضياوذلا ودم ..حيرسنم للصلا ىقأ فيمارشلا ىباح ٠
 ديري بلصلا ىنقا عالضالا فارطا فيسارشلاو عفترم فرشم ىنعي 1ىباح [01)]

 ىفاج ريسلا ىف نيديلا ىدر ودسلاو قاطنم جوتسم بدحلاد اهي هراقف

 هسمي ال هبنج نع اوفجي هقفارم ّنا لوقي دضعلا ةعجر

 1 [0] ىناح [2] ىباج

 - 6078 يب مه دعا هاصص 8

 دحل هب قر نأو 0 هب تقفر نإ ىطعي نيالا ىلع قام أ

 اريس ىا اقاقر اجعم عطقني ال ءايعالا ىلع هريس ىقبي لوقي ءايعإلا نيألا [© 1]

 اعيرس اريس هّتحتسيو طوسلاب هيلع لمحي ريسلا نم برض هب قرخت اني
 دخولا وهو

 هم دةوص ل دع 07 ها مو نإ سل مم لم ل 13

 ةرفجم طسولا ةميظع ءاجبث قنعلا ةليوط لطيع ةقان ىنعي ةميرك ةريح [01]

 عولض ةمخض ىه لوقي ةماعد علض لكف عولضلا مئاعدلاو ةمخض

 ةريغص ةنيفس قروزلاو ردصلا

 درغلا ةدملا ردات زوافملا نيب تا ارط ناي ع تالا ١"

 لاقي توص ةماثت ماسلا ةرعللا لصاو ةَدش لحب اهتكيرع تنال لوقي [01)]

 موبلا ركذ ىدصلا ليقو توضم درت درغ رئاط ىدصلاو مكئني 2مان

 1 [0] ماعت * [0] ميتي مات

 الل 0 نتاشتلل فنالا ىنفا هعجر ىناجاب 0 (1) نيعارذلا ووَست* ىباج

 (14) . مقتطع» 194 -1عطتم. زج. 190 تعفر نا اهطلط. 681 اًفاقر اًيْشَم آه
 (قور 1416 اَقاَقَر : 17-8451358 ىقابر تعفر, قرحت,:سجي 0 ىدجي

 هب تقرف

 (15) دب, 2, 0, 11 6هدنط. (قرز) 11 89: (معن) 11 339 ءاجبت 14 (قرز) ف 5ز
 (معن) 201 66 : 14 71 369 : 12 80 ءاجيث -اةهصدع 6-1998 ط12. 1# 119-

 حدقجو. 1241هاملب 1030 ةرقجم 11011 11 1-93. الدكمط

 (16) 1طن. + 120 مانت ب, آ.* اهبتكيرع تدوأ, همابملا نيب, ددغلا ىدصلا,
 ماس كلا ماب ك6 مان 200 تبو|, ةماسلا نيب ذرعلا ىدضلا م

 [كطتم. زغ 15 هاهم طمأن مانت ذو د لاعفت 61 ميئنلا .
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]20. 20[ 
 نا مو نا ص ل ندع

 ني د ل نم ني دورا تراك

 هلوق ريغتلا نم ةرماضلا مبلسملاو مونلا ىف رئازلا اهلايخ ىنعي روزلا هلوق [01]
 اوباَج َنيذّلا 28 ىلاعت لوق هنمو عطق ىا باج نيعاطق ىنعي نيباوجلا

 88 2ىداولاب رخصلا
 1 [0] رغمل 25 0و. ]حجات

 71 س 6 مادو ص م .٠ سس وس م

 درط نر رك ترافل تاك ءانلاتيدها نار نو سا

 مدع ددصلاو دصقلا ودتلاو نيأ نم ىنعميو فيك نحيت ا هلوق [0]
 1 مل كا

 1 [0] انادملا 9

 اذا اًنجا نجأي ءاملا نجأ لاقي رّيغتم نجآ ءاملا عضوم لبنمو هلوق [02]

 ىش لك بكوكو ءاملا علطم بكوكو 1هفقو لوطل هنولو همعط ريغت
 دبللاو دبللا لثم رضخا ءىش ضمرعلاو ابئام ةرثكل رضخ هترثكو هعلطم
 دبلتم ىبل ءاملا هجو ىلع نوكي

 1 [0] هقوقو

 بت 65 يب مو رك هصد 0 سلا ممدود م صا هن

 درا لاف رالاو سد امك ”ءامالعلا ةيوطم انا 17
 4ةربم نم ةليبق ةديعلاو ىيعلا لبا نم ىا ةديعلا نم ريعب ىنعي *جوغ [0]

 الئقلا ةورو لبق ليلا اذه تدرو لوفي اظفلا نرش تارشزلاو تتاكك كلتا
 0[1] ج 0[2] مهلبا 0[3] ريغلا 4 [0] ةربه

 (9) 1:*, آب روزلا قوطت, ضرع ىلع --0,1) لجع ىلع--0 َقوُطَت -1(0) ضرع ىلع

 (10) 1 نيا رئازر انم تنكو_- (0 ا ركاز ك6 70 عم تناو-(1(0) درص الو

 (11) 1:*, آب, 0, 1(0) هرضاحم رفق هبكاوك رضخ--7) هبكاوك رضخ هرضاح م رفق
 1. ضمرع نعاكطت#. 1910.

 (19) 1, كللز 1١ 190 تكرف ك1 تيرفدكا تورد نا هر 2
 ]آ؟اطت2. هفوخ نع-ا<طتت. 0, 1 ءاملظلا_-] ءاملظ--() ىنلمحت 1, لكطتم. ام

 ىنلمحي -1:*, اكاد. جوغ-0 (1), 0, آب 1», جوع --1ادا#. ىبعلا -آب 0,
 ديعلا--1) ديغلا -( وري 1, ظطتع. درت -1) دزت :
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|8360. 20[ 

 تا يبس اتسا اع و / هد ص ع 4

 ل نوال انما ىرزلا ليلقام م اس ورسول ءالإلا ىقسأ ©

 نوثيغم نحنف انثغو نودوجم نحنف اًنْدِج لاقي رطملاب ىا هب داج هلوق [07]
 ةقلملا) لرألا انلجلاو

 دردلاو ا 0 د 0 1 نيذلا ا 0 انأعم امرا ه

 نطولا ناعملاو اناعم هلوق [1)» لئاضفلا ةًئدش دجملاو ىجملا لها ىوريو] [072]

 ةرثكلا ددعلاو ةدشلا ودعلاو ليخلا دايجلاو مهب ةرماع ضرالا هذه لاق

 2 مىلادو م نأ م ع 8 اد

 00 1 ني دبعش هب انع د ل لك تاك
 ه-

 نكعل هيلا نوبجوتي ىلا ةجتولاو ةينلا ةيطلاو ةقرفأ ىلا 1ةبعش هلوق [(0]

 ةقرقتم ةفلتخم ددقو
 1 [0] ةبغش

 000 0 2]ا اها لع اهنا ١١ ثفرصتا اذإ اهاحاشو.ىربحي ءارغ ٠
 رماض قصال دضخنمو ةرصاخلا حشكلاو صيمخ مضها ةدالق 1ماشولا هلوق [010]

 1 [] رازالا

 ها ةهمض 2 مغ ءدس

 707 اذى قربلا و الت رصخ مصأو نع اهتسبت وبي

 ا هل باحس ىزنعي ل ىذ دراب رصخلا اهرغت ىنعي ضيبا حضاو هلوق [0 12(

 درب 1هيف درب سعرلا توص ىنعي ىيدشلا توصلا وه ماللا حدب ةجللاو

 باحسلا ضراعلاو ضراع ىذ ىف ىوريو

 1 [0] هقوري [1)] درب هيف درب

 (4) 12 هللا © هلءالآ
 (8) 1ن*, آن, 0 (1) دوجلا لهاو بايقلا لها

 (5) 11( انع كرا 0 ةعف كك ل هركش 6-5-0 هب انتقال ©, ا1نر 1, 0 (1) تقفزق
 60 (1) ةين اهبر درف آ.* ةني اهب [ة16].

 (7) 1*, آم, 1(0) ىرجي ءاضيب [5هر همر مدقتوا 08 0]-0 [اهعاتسه حاشولا ءارغ

 17 ىرجت ءارغ

 (8) آه 001) لتر حضاو--]. ضراع ىذ نعر ٌولولت 0, ) ةجل ىذ ىف--(0
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 هو. 19, 20]

 دبعلا لاوس تايعس كلتا ” را ل
ِ- 

 َتَء و سم و لح ع 21

 درقلا نمد لدا اهيفث هسشل فار كاسر سا ا
 عا

 طيسبلا 0

 4 200 ل ءو معد م مى او دو ص

 نمكللا ويشلا ىدا'تجيه, ناو تسلا سلس سس
 ءاوركلاو ناضوم درحلاو ءاضلخلاو هيلع ككيرقا ىا ديكلل قولا ىندأ هلوق [0]

 اهيف تبن ال ضرا
 1 [1)] هترفا [0] هبرق

 دضتلا كلا كاعملا ءاولح  ههارس تاس 007
 اباحس دارا بجل ىذ ىعرلا توص ىنعي طلتخملا توصلا [ىا] بجل هلوق [07]

 7 عاتملاو باحسلا نم ىلاعالا بكارت ام دضنلاو دوسا كلاح ضيبا رغا

 [1 قربلا قراوبلاو| كلذ ريغو
 1 [0] عانملا

 - ع هص محا ايلا ل علال - هذ

 دسألا ةرثسا ولا هي ايرثلا سا ضر اس
 ساجترالاو هعمل ةرتفي ال قربلا ريثك 1صارع توصلا ميظع لجلجم هلوق [01)]

 دعرلا لصاوم ىوريو ىعرلا 3ةىرز

 1 [0] اضارع 2 [1)] ربعيال 5 [8] ىود [20] ىوذ

 (6) ىكسط». لقاعم -ا!) ىقاعم

 (7) ثسطدت“ ىركم ىأد

 5 ٠

 (1) 0*, 0 ضرا اي! ىندا تجح - 18ءاجث 316 -1كطتم. 16 4100* تجبناو

 آ. ىميمتلا زوحا نب + الالب 85-5 اضيا ةمرلا وذ لاقو_-(ل, (0* ' هلالب حدمي لاقو

 رص نب كلما [لآ] لتق ثيح ثيح ىميتلا ”لمحا نب[ زر رده علل | حدمي لاقو

 ىيدتلا زوحا نب كلاله [نلآ] لتق نيح كيلا زوحا نب ب "لاله حدمي

 ةرفغص ىببا نب كلل آكطنم. 17 120 ةورب ىبا نب الالب حم اك ةطقل 0329

 قدراكلا زوحا نب لاله -ءه؟ اكةصستا 360, 261, 567 دصل كوين. مم. 991, 992,

 993. للو كمناطأ طتاقشا 15 تعجطأت.

 ' عمر» هلاله : 10 زوحا

 (9) 0 بحن ىذ-1(0) آل لجز ىذ, ىلاعألا
 (3) 0 (1) اضارع ك0 )/ 1*1 ترهترا تعرلا لصاوم ك9 ءاضرع ك6 © ضرع

 ك1 1 اضارع كن وت :
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 هولا فاك 0 0 ظ

 هنا يبت ىب ت

 هام ةهصض

 6 دا اذ 5

 ها ةمص ّسش مل عوص -

 00 نيا بملا تاه ا ةيمل
 826 هادا مح سمس ب هداه 2 ا

 نم ماسحلا 5 0

 دعس 0000 رول
 هام اصمم ا هنأ سمح ل 18 هّددح

 "0 .اكنلا دوم ليلا ىجد
 هام هص ةدسوّذ همص دود ربامود

 [دركلا ىلع نييثنالا قوف هانبرض

59 

 3 ةوجصعسأت 26م طع مجسم هارب ذص ]) حصا ةصاط»». "طع هن. 35-2 هع

 1صسعاس لعمل ص ةطع ]لش ةص ه2 181 !ءعدملمم (ظلو. 313) دسم هع كمتسعل طوع طمغط

 ممعغن5د [ةعط. 71 116: آش 1117
 مق رص ةءعغ] 66 ططس ]خمس تسمطر طاتغ هن ةاسصمو 10لعصغا عودا ؟ءوع غم اا

 1رععدملمو. 81 ©ةسسط 256 ةععت ادعو 16 غم آ1 ممل

 مدت. ليحملا -1) تاببا.-- تابيا  تابيه آل 211 36/-خسطا“. ةعطمأ.

 لاق ىيح ىذلا للطلا وهو ايحملا ىوريو لوح هيلع ىتا ىذلا ليحملا
 وهو ناكلم ىنب ىف ةمرلا ىذب رم قدزرفلا نا ثدحي نم تعمس ىعمصالا
 ناليغ اي اهنع ىل ضرعأ هل لاقف تايبالا هذه دشني
 معا. 2801 116 ميت نيب تذاعا, ىناميلا 00 .عا+ 22 ميمت ىب تذاعا,

 ىناميلا -- 810. 111 عنهم. (20. 213) ىناميلا ديرجت -1) ماسحلا سيرجت --

 “ان رص0هط 213: ميمت ىلا, نم ىناميلا -- ثان“. ةهءادو1. ىنتلعج لوقي تذاعا

 هّللاب كنذيعا لوقت امك عنماو اهنع عفادا

 1217. 11 1ءهنهم. (313) مرادو بابرلا - نوط. 21116, تع 22: 1» كلامو

 “ان لقط 213" تلاسو -- خس. ةءطمأ. ىذتعفرو ىنتناعا ىا دضعلا عا لصا

 ةنوعمو ىل اعبتا اوذزاك لوقي هعفرو هناعا ىا هعبض دم لاقي

 آئ1 1*ءوم. (313) ىفرلاو ةياكنلا -فخعاد. 1ع 3 درولاو ةياكنلا 4ع.

 -10 ةباكنلا “نسصسلمط 213" [ةنعإ اهار - ةسط» ةعطمأب

 ودعلا لتاقي هنال دومحم مهردق مك ىا مهؤاهز مك لاقيو ريثك شيج ءاهز
 ةنوعملا دفرلاو

 ]داك 11 1تهعوم. (313) اكو, هروتع به ةاَميرَص عاد. 21. 7 )> رابجلا اذا,

 هك 1. 310. مص ةط0ق ةمضص ءامتسعل طوع 1:1 1”هعدع.) فعط. 81116 (

 آ[1 هدد. (درك) 1256 نييثنالا نيب-ارخ (ثنا) 11417 :

 1. 510. 2+ 190 قوف هانيرض, هذخ رعص رابجلا اذا 121 0هنو5 ممهاهطارب 234:1
 1 اطز] 34 صتطا“. هنن.

 1 23]- دصع اخ 1 600 حن طاتخع تن. 25

1111 

 عا. 116 (هه ةءعأ)

 ةك 16:عات)

 "13 1600 (ةك اعجاز
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 [0ه. 18]

 هه ب ةم ل ا نمت ل ه_- ا ح خ2 2

 0 هل تل قفررلا دالب جمدارو ا نم انرعذ نئاكو |

 ةلزنمب هنرق نال روث حمارو ةرقب ةابم نم انعزفأ انرعذ مك ىنعي نئاكو [02]

 ناكم ىف سنالا عم ميقي ال لوقي قلخلا ىرولاو حمار وبف حمرلا

 هه مدودوه مح رييبامةن م

 دارمو 2 سانككي هَل عبر د ا 0 ءازوحلا ةرغو تق ١
4 

 شحولا تيب سانكلاو هب ميقي ناكم عبرم مجن ءازوجلاو رحلا ةّدش ةرغولا [0 2]

 داحب تحن ضافحألا نم عارف هدأ يا ركلاك تمل
 هشيرا فارطا بضحف 1لقبلا وهو عيبرلا لكأ ىذلا) اظل, فاننا[ لإ

 هنطب ىف ام جرخ اذا ريعبلا طلث لاقي ”هقرذ طلثلاو طلثلا نم هيقاسو
 ركبلا عارف ليللاب اوراس هلها جلدا اذا لبالا نم ركبلاب ميلظلا هّبش اقيقر
 ىدذلا ركبلا ىمسو تيبلا عاتم وهو ضفح عمج ضافح ا لاو ضافحالا نع

 ركبلا لم ميلظلا اذه لوقي ضفحلا هلمحل ضفح تيبلا عاتم لمحي
 ةداجبلا تحت 4 ىفتخاف لمحلا 3ةفوخ نمإ عارق هلها جلدا ىذزلا

 [0 طوطخ هيف ءاسك ةداجبلاو

 1 [0] لتفلا 2 [00] هفدر طلبلا وا ةطاشم 3 [(0] فوج

 4 ءافتخاف 5 [0 1)] داجنلا

 مه ساسة ب 27ج 7/26

 داياب هنود" نم ابوح ىوح 00 ناسح ضيب نع هانرعذ ١

 ام لكو رثتسم دايالاو طسينملا لمرلا نيل عرجالاو هانعزف ىا هانرعذ [0 12

 [ط ةلوصوم ةركن اهنال 1تيبصنو] دايإ ويبق هتعفرو هب ترتتسا

 1 ! اهلوح هن

 (1ةرااط انوعدا ان تسرك 2 نيكو 1 (حمر) ذتأ 278 له ذن 145 آش

 (نيك) عمنأ 954: 848 (ناك) ذ» 397: (ئا) 28: 181 9هسط. (نيك)
 11405 (211)) ىردعلا دالب - آخذ (ىرو) 0 "خخ رع 389: 1 © ةححط. 11561:

 اه (اياز ععتتت 64 : 8:1 0هحنط. ( حمر) 1 175: خمذم 1 241: 440080 44, (ن, (0*, ا:

 طظصعوقسدلمع 126 5 1. 810. 71 28: 5211 40 : ط1 “اناعط. 11 69 (ةللر ه5 ةءد)

 (14) 65 6 يما سانك نع -1) سانكب - ةددط7. ةءالما. 0 لك 0 ىوريو

 ورد ثيح داردلاو 2 ”ةرلكتم ىا

 (15) 1 عارف -- فسط»“ عارف /* عغاوفر ظافحالا نع - خدت“. ل ع

 ..رفن

 (16) 1 هانرعد -1*, ( ىرج, عرج ]رخ (ىيا) 1+ 43 : 1 ©ددنط. 1 211: اخ

 11 293 هانعقد -'4'1 هلوح - قتلا. ةَّبِرَت - قسد“ 3ءام]1. ىنقسي ءى لكو

 ضيبلا رتسا هنا ىذعي دايإ وهو هيلا
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 ارو قا 2

 الدبل كيدعفر نمل . اهيا اناح نوجاتلا ابكر ااذإ ١
 مل لوقي دايحل اوثعبي مل ةمون ةعقو ابطسو اهزوج نوعرسملا نوجانلا [07]

 ةميبعت ةدشل قيرطلا نع اوديحي

 1 [0] ميتغل

 ا رح سا أ -

 داجن لك لوغ ىمرت ليلاهز 0 تعزج حنان قر قرح حاورأو 5

 حير ىف ءايلا نآل واولاب حاورا عمجلا ىف ليق امناو حير عمج حاورا [0 2]

 حزانلاو بهذت قرخنتف ةديعب ضرا قرخو 3ءارلا ةرسكب تبلقف واو اهلصا

 دجن دحاولا ضرالا نم نم عفترا ام داجنلا رديعبلا

 1 [0] روسكم ءارلاب

 د رع ىداه ل ءارو 0 5205 للا قشي نأ كك |

 ةملظلا ىهو ةيجد ةدحاولا ةملظلا ىجدلا حبصلا ىنعي رمحا درو [0]

 [ط هلوأ ءىش للك ىداهو] اًسرف ىنعي داوج رغا قنعلا ىدابلاو

 3 ص مم قمر هّد ص وو عبوس

 اا اللا" قيفت ساقورو جما لسا كي رك ل دلو

 ضيبا لمج جعان 2ةفرشم دانس ةقانلا ىبز ماغللا ىمرت ىا ىمعت 1هلوق [0]

 [م خلآ ىمرت ىا ىمعت هلوقو بلقلا]| ةديدح ةقان ءاعور و ضيبالا جملا

 1[1)| ةقانلا ىلع كيروتلا ىنعي كيروتلا * [0] درشم

 0 0 1 اهرب ك0 رو 2257 فروج تناح ك0 تناج ح2 بناح
 [ةوز -فضان#“. ةءادو١1 لكآل دايحل .... لوزنلا تقو ءاج ىا ةعقو مبل تناح

 00 ا
 (10) 2 تعج -0* قرح, تعرج

 (11) 0, 0* هراون ْنأك درو قشي نا ىلا

 (12) 0, 2 اعورو-1) ىمعت, اوصقني
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 روزا افراط نم ردا نع يوم اهنم ح لال وقعت كاهن ١

 ميرقلا دالتلاو ثدحتسملا فراطلاو سردت وفعت [0 12

 دامجبب اهب ىنيع الو دلجب اهتفرع يمل ٍداد ىف انأ امو
 داكو دله ترم ةطاوبب "كلاب امس ا ا

 3نطبلا ىف نوكي ءاد دابكلاو شطعلاك ةرارح ةلغلاو 2ةلخادلا 1ةجلاولا [©2]

 1 [0] ةجملا 2 [1] ةجلادلا 3 [0] ردصلا

 دعبلا نم مينيب ام ىلع لوقي ليوط [2]

 201 2ع 2 م6 7 ها ا © 2

 ىداوع كارا نأ مركب ىنندع جا تلت سالما د
 فراوص ىنتفرص [ىا] ىداوع ىنتدع ديعبلا طحشلا [0]

 داو ىصطاةكنللا غبص دقو ايي ا لثم 32 ١
 ةياده ريغ ىلع ابيف ترس ابتفستعا اهئاوتسا ىف ءامسلا لثم ةالف ةيود [0]

 اهئاوتسا ىف ءامسلاب اهببش ةالفلا ىنعمب وهو ةيودو ةيواد [1]

 نم اايودو 1انوص كينذإ ىلا هبشا ةالقلا هذه نا لوقي توكلا سدخللا [مط]

 نيسانا هلصا ناكو ىسنا عمج ىساناو ءانغ هتاك] 2اهولخو اهنوكس
 |ءاي نونلا تبلقف

 11 دوم اهب 3 كبش 2 [0] اهدولجو

 (92) 7 اوفعت
 (5) 0, 0* ىكشم- -1) هتاهاب ردصلا ىكتشي -(0 هب امهايا ردصلا

 (6) ةسنطا». ه1.

 () طول ةطمس 1 85-49 ءال م. 11 1-3853. 810. 1ع 6.

 (8) (0ل, 0* اتوص-(' ىدانيو- ثساد». 5ء201. رفقلا سيسح نم ورمع وبا لاق

 دانتو هلوقو سان ىناغا ىوريو ددرم توص هناك رفقلا سيسح نجلا كيري

 اضعب اهضعب ىدانت نجلا ىنعي
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 0 ه َّنااص

 ”درملا ضوعلا نم فىدهذدت امك ببحو | كليرمللا ا 00 "ا

 00100 ك0 1 ٠ نام بيعلاو بيرقتلاو ويبلا ىف فداقتلا [6]
 ىوريو ةراجحلا ديمالجلاو ليجلا ةيحان ىذنعي ةيحانلا ضرعلاو طقس ىا

 لبجلا ةيحان حوسلاو حفشلا نم ىدهدت امك

 ردو مع 0 8 س-هك - اسال

 00 ل تس | "حا تو حا 1 ا م ضاع

 ليع أهدعب اهاوه نم ىنداتعي 3 ىم 7 تر كم تلنز أم 24

 هداتعاو هداع لاقي كداتعا ام ىيعلاو هنودصقي ىذلا هجولاو ةينلا ةيطلا [©72]

 دحاو ىنعمب

 هاما 6

 007 0 0 دا ّط 0 هينثي :ب عزان 0 5

 1نارصعلا هذري ىا هينثي نحيو قاتشي ىا هنطو ىلا عزتنا ىنعي عزانلا [0 ط]
 11 52 هنطو نع هينثي لوقي ةيشع ىا ةحئار هلوقو شعلاو ةادغلا
 دييقتو لقع ةحئار ىف هينثي

 1 ظعدتسو 12 [ة»6 نارصع

 ليوطلا م
 ه - هع هو هدم < من انو مص اص 5 ًّ 31 4

 راد 0 ما ضرالا نم هقلحخ ا يملا رايد 1

 ةءادوس ضرالا نم ةقلخ ابناك لوقي ءانهدلاب بيثك قرزلا [07]
 1 [0] ءاوس

 (32) آدخ (هدهد) 2511 382: 184 (ضرع) + 44 : 11 ©ةحنط. 11 4234-11 21119

 بيرقت هفذاقت 11-424 حالم هم 11051111-156 1-1393. 810. ع 1-0. ؟ هكمط

 137 1[-هصتغ6عا ص آط# آب, 1(00) صل 1). طع قدأذ طعستقغاعط 15 دعمت

 11 عمغ عما حكخاط عطف ةععمصس0ل طعصتمغلعاط ه2 ط7. 1. هن.

 28) (0, ]1) تقراف ار (1(0) تقرف

 99) 1ةره26ع© 95'16-آذخ (عرص) ع 66 : الخ + 11-412 وتتط. 1 604-00, 0

 نارصع -- 65 (حور) 1 11-242. 810. نتا 223ة-1ةاهطج 199 7. قة 10130 1

 40 (1), آ1.* دقع ةحكار

(164) 

 (1) 1) ةتوتلم --() ةبوتكم ما -- خص. ةءاطم]. تكل ىا ةقلخ ورمع وبا لاق

 هل ةنمد ” ضرالا نم
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 راند وص م س6 م_و ه َساص نتنيداس ع ص ص ع

 ذوصخخو ولا "كتيلا  ديصخاو ٠ ركع ضال[ لشمس ا
 دصخحاو سلغ وهو ليللا رخآ ىف تعلط [ىا لقتسا] اذا ايرثلا مجنلا [0 2]

 ٌسبايلا ئولتلاو هداضح ناك

 3 هس 1 هوم ل 20602 6

 ديعصتو بيوصت حولا فئفن ىف هضهأون ىجرملا سيعالا 0 0

 هةضهاونو رفصيا ىا وكمي لازي "ل رئاط وهو !ءاكملا نعت ضيبالا سيعدلا 0 ]

 ناويطلا ابملعي همادق ريطت هيدي نيب ابقوسي اهيجزي تضبن ثيح هخارف
 8ةكلبملا فنفنلاو هدعبو هلوط فنفنو ضرالاو ءامسلا نيب ام حوالاو
 ةرم ضقني عافترا ديعصتو راددنا ةبيوصت هدعب نم ساخنلا هيف كلبي

 لقبلا سبي دنع اذه لعفيو ىرخا ىعصيو اردحنم

 1 [0] ىكملا * [0] كلبملا 3 [0] تيوصت

 ديذابقلا بلسلاو شئارفلا. هل« تقسو لمذا رد اهتم دل
 1توص ىا لمزا وذ بعص رما لك ىلع ابلمحي ابمحقي نتآلا تحار [010]

 لاق لحفلا ءام تعمج لوقي تلمح تقسو توصلا لمزالا رامحلا ىنعي

 شئارفلا ىعمصالا لاق عمج امو ىا ف 2ٌقَسَو امو ليلا 19 ىلاعت هللا

 مايا اهيلع ىتأتو عضت نيح ريمحلاو ليخلا نم ىهو شيرف اهدحاو
 تاذل لاقي دلاخ لاق جاتنلا تاثيدح شئارفلا لاقيو شيرف ةقانلل لاقي ال
 انتل اهراغص لالا نم شرفلاو شيرفلا اننا لحفلا تدار اذا رفاكلا
 لاوطلا ديدايقلاو ٌنهدالوا تدقف ىتاوللا بلسلاو لمحلا ةقيطت ال

 وم ه ّسش صد زر مه اس همحص ل ع 5 ل ه-

 1 0 خلا توص ىوذدلاو لمرو دروم 2300241: 171 د [0] فيطت

 (24) آن قومك 6 ئودي اك طوخ ةطمرب 110. 1. '1 دنع 46 ولم وا [ةذعإ.

 (35) ]لك (اوج) >1 0 وحلا فئنفن ىف |[عل9تسو هادو معماتسو ه2 عزل

 ىخرملا, ليللا فتفت ىف 210 1: يتروصت ك1 0 تك

 (26) 101 0ةنط. (دوق) 1 955 لمرا, ٌبقلاو 1.4 (دوق) 1+ 374: 14 11 478 شئارفلا
 تقلاو 1. 810. 2111 45 ابموقي تحارر بقلاو : ١1 130 510 * 116 تاب ك
 اآلخ (لمز) 111 329: (شرف) 7111 2186 14 1+ 388 [مه [ععنإ -ظظ1 كونو“

 اء. ه] 1كطقهتا 1810-31 11 4 اهمحقي تتاب ال1 'ان1ء. 1 1581 اهحمقير

 بقلاو - 110114 1175 اييجعتا تحارإ لمرا وذ بقلاو ك0 قمرا نيدارقلا
 1:5, 1(0) اهمخفي ا
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 دلال سلا نير دانا نيب. ايل. لمح هللا :ةيقارعلا نم.
 ناعيقلا ىف لويسلا تدخ ام دودخالاو 1فيرلا لخنلاو ةيدابلا ةالفلا [0 2]

 ىتلا ضرالا عقنلاو عقتلا َنْيَب ىوريو دودخا اهدحاو 2ديداخالا ىهو

 واللا ايل ليش نارعلا رمح نم ىف لوقي ةيقارعلا ةءاملا كسمت رح ابنيط
 سردت ال لوح اهرثا ىلع ىتأي ىا ليحت هيف رثؤت ىا هدّدخت قيرط ىا

 1 [] قيرلا [0] فيدلا 2 [0] فيفاحالا
 3 [0] ءاملا كسمي رح اهنيط ىتلا ضرالا عاقلا عاقلاو

 [2] ةرمح اهيلع ىتلا ضرالا ةالفلا

 ” ءودص مد ودص 92076 ا ا 00

 ديدارقلا لالا 0 ل ةلقعمف 0 0 تعبرت "ا

 هدحاو] ديدارقلاو ناعضوم ةلقعمو ىبهرو عيبرلا ىف تماقا تعبرت [0]

 دودرق وهف عفترم ناكم لك [وهو دودرق

 ل000 ك2 مامعلا مرعي .ابمنست :نايرق كادعأ نتست '"'
 ةورعلاو بناوجلا ءادعالاو قيرطلا ءادعا ولعت ىا ردصلا ىنعي د تست [0

 ضايرلا ىلا ءاملا ىراجم نايرقو اهرسكو نيعلا مضب لاقي ٠ ناحلا

 ضيبلا رغلاو اهبكر ابمنست © 1َيِرَق هام © جاجعلا لقا ىرذ نعل
 4ءاملاب نججتماو ةنججترا بئاحسلا ىنعي 2هتاجترمو
 1 فلطل.م. 68, 2.61 0[3] هناجترم 0[13] ىجترا 0[4] ضحتما ىا

 ديجنتو ليلج رقبع يشو نم رع فقلا ردا لك رح

 رهزلا نم ايف امو ضايرلا هيش عضوم رقبعو ضرالا نم ظلغ ام فقلا [0 2]

 لاقي 1نييزت ديجنتو شقنلا ىشولاو تاشوقنم بايث ىهو رقبع ىشوب

 2هنيزي اذا هتيب دجني
 0[1] نيترق 225 [0] هتيرق

 0 0 ه5 قلنا كت فاك يسد ك0

 (21) 0 ضقرت ضقت - 1, ضفرت -- 811 3 2 ىبهر هد: ابهر.

 (فذر 11 انف (لرقر >< 20 لله < 291 ةهئاكيرم ك1 اييتست, ةتاحيرم 0 هناجترمر

 مامجلا رغ

 (93) 5.4 (دجن) 1+ 495: 14 11519: آه 3 م1 908-331 04151 97-181 4
 18-12: (ةانط. (دجن) 1 1(0-262), آب* ثقل ضاير -- 35-815 جن41 قمططقط

 10 170 فقلا فورح , ىيحنت
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 هذ "2 ه2

 يعاب تلا صال, سوس 207
 اهبفرط رسكني ال تقولا كلذ ىف رظنت ىبف اهبكار سمشلا تلع اذا [02]

 احايل ىمسي روث حاخللاو دنع رظن قا اًخرطا طاشنلا نما لامك انيمي

 همئاوق ىف دوس طوطخ ديدجتلاو هضايبل

 َك هل 2 م 7 م ىو 7-0 هيض اوال اتا 7 6

 ديضنت لحرلا ارو نم اهفلخ ىف 2 ةعرفم ةاعطس ةرفجت ءاجبن ٠
 ءاعطسلاو نيبنجلا ةمخض ةرفجم اي 0 جبشلا ةميظع ءاجبت [01]

 اهتزيجع محل 1ةرثك ىنعي ىيضنت ةفرشم ىا ةعرفم قنعلا ةليوط

 بكارتملا دضنملاو دوضنملاو ضعب ىلع هضعب هيف محللا ىضن دق

 1 [2] ةريثك

 د د نص

 ديلا تريغأ ام اَذِإ الالاسنأ ىوهت 2 تلحد اذإ تاكسم عبضلا ةراوم +
 دلضعلا عيضلاو بهذتو ءىجت ىا تراس اذا ابعبض رومت عبضلا 1ةراوم [02]

 تاولفلا ىيبلاو وغرت ا 2تاكسم

 1 [0] ةراوم 3 [0] ةاكسم [2] تاكسم

 دو ع هه د 0 رواد ةدع 5 م 6 6

 0 كاردالاك بذاوج 17-5 ةلا# قورعلا ىردخأ اك 15

 بؤذاوج عضوم 1قورفلاو لحف وهو ردخا ىلا بوسنم رامح ىردخا [0 2]

 ىه ىنعي كرد اهدحاو 3لابحلا كاردالاو نتآلا ىنعي نبللا 2تاليلق
 اهب لصوت لابح كاردالا ليقو توص ىا ديرغت ”لابحلاك +تابوذجم
 [2مظتنإا اذا [!كرادتإ ثيدح عضوملا اذه ريغ ىف لاقي راصقلا] لابحلا

 1 [01] قورقلا 2 [510 0] نيبلا ابلقا 3 [©0] لابجلا
 4 [0] ةقدحم وه [512 1| ريع ام دحي 0 5 ا نييك

 (16) ( ىنيعب--آ* آم ((1) ةراضنر اولعت 2 1) ةراظن, 0

 ديدجت 1)سمشلا نا .نيحر حلاق ىنيعل--1:*, 1(0) ىيردجت هيف--1(0)

 ىنيعب

 0 ]آب*, آن ابقلخ - 10 اهبقلح 0, 1(0) اهفلخ - 1(0) ةفرجم

 (18) النك لك © ل عجرلا ةراوم-آد قدم [ةلعزاب*, 0 ةاكسم-]1) تاكسمر

 تركع هر[ (1( ) ىتاكسم- تاس لاَعفم-- مى 7عوع (ه2 طلع طصعأ76)

 كأم آخ (لوط) عانت 440 لكخ دز 424 دصل ةعوتطول غم م0©طس 1م

 طععتمسم مكتتط غطع هدطصع 0 0001

 ل ابفد ىف ٌةَلاط ا اَبكراَح لا لثم عبَضلا ا

 21 ةعطقتت 1 لع يصصمغ قص زد ءطف طتحقم هغ 7طن >1

 (19) اةوغ 111 58-(1(00) ابل (', آم قىردخا ل1 قورقلا- كاردالاب, ىدرجا
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 ا كقلاو ايد نأ 05 قرخ هاا ىلع اراد كلك ١١

 2ودوؤزم ضرالاب ىقصال قرخ ةيبظلا ىلو ىنعي ضرالاب ىصال 1*ىفنلطم [07]

 عزفلا ةدّوزلاو عزف
 1 [0] يمتاطم 9 [0] وورزم 5 [0] درزلاو

 دك 0 2 0 تالا 1 2 م 0 قارعلا نإ 1
3 

 ىأر هنا كلذو ديدش 1هباجهح ىا دودشم عمسم نب كلام ناكغ وبا [0 12

 اذه لاقف هركي ام هيف
 0[1] هتجاح

 ل - ه ّسش ص و عب رب ندع

 ا 07 ده اهفيط نم ذاتعاو قِياَط مونلا كامح مومهلا اذإ
 ارادشلا لسستلاو هيتأانأ فيط هناك اننم هيداب ام ايفيط كعنم .كامح [(02]

 4 سو 2 - وو رت نه 0 لح م

 ديعلا "0 اهيطخم هب 0 0 ةناريع ىلع دردفلا مكاف اه
- 

 ةالغفلا ريع هبشت ىتلا ةق ةقانلا ةناريعلاو لحرلا 0 دوتقلاو عفترا 1ىمن [0 إ

 ىا اهتطخم ةديدش قلخلا ؛ةقثوم ةدجا ةدشلاو ”حرملاو هطاشن ىف

 ةطاخملا لثم دالوالا ىلع نوكي ىذلا وهو سرغلا اهبجو نع تحسم

 طرخق 7ناروحلا فوناب ىعارلا ذا ؛اهتاهما نم تعقو اذا اهفونا ىلع
 نسرغلاو حيرتو قيفت ىتح اهفونا ىف خفن مث ؟ءامو كلج نم نبيلع ام

 ميلا بسنت ةريم نم موق ديعلاو مد هيف ارغلا لثم دلولا عم جرخ ام
 ديعلا جاتن نم ىه لوقي ىرابملاو تايديعلا

 0[1]من 0[2] حرفلاو 3ة[0]فخا 1[(4)] فوفلم 5 [0] طخملا
 6 [0] اهتامارم 2 0[7] تراوحلا 25 [0] امو

 011 6 ب دوءذم--1.* دؤذم, ٌئفنلطم -- 25. لةطقط. م.

 (12) 1, آب اهفرعت -(1(0), (0, آب* اهفرعن -آ:* نيعلا

 (13) 0”, 0 دودشم -1) دودرم -1:* ناسغ --(0 (1), آ, آب* خلطات 1 813. 30 دودسم

 (13, 15) 'طعمع الم معروعف مرتع كنعا هوععفطع» طرت قفط 1 “فلق مكطمست طع

 ردا عمممدز نمد هز هن, 151-14 خعهسحت 1تنلبتلما معا خط مخ عل. 10د عوت, كعاأم عال

 12. 21. 6. 701. 65, م. 508 دسصمدع قؤلسفاعو 08 010 6عءدغ 2065 ةمرلا وذو

 آلا [ىعمصالا ىنعي ٍب] لاق مث برعلا رعش هرعش سيل نكلو ىودب هّنال ةجح

 ناسغ ىبا نود بابلاو ه9 ابيف لوقي ىتلا ىهو برعلا هبشي ىتلا ةدحاو
 7 19 دودسم

 (14) 1) موميلا ثار ىنداتعاو- -0, آد موميلا اذا --1:*, آ,, (1(0) اهفيط نم ناحو

 14 (طخم) 7 220 اهفيض نم ناحو

 (15) 1), ]آب نجا( نخا آخذ (طخم) 1 565 جرح ةناريع --'' 8 (طخم) ” 0

 دجا -- 34535 (ديع) 11 101 دويقلا : (طخم) 11 4 جرح مادا: 1 ؛قلق. 0.
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]50.17[ 

 ذومحم اداورلا نسلا لع فحو - هر هس لا
 رهز وذ هاصع ىقلأو ىونلا ىصع ىقلأ عضوملاب ماق اذا لجرلل لاقي [010]

 *نوكي ًالكلا نوداتري نيذلا داورلاو 1فافتلالا ريثك فحو رهز هل تبن

 هب اولزن انسح اتبن هوأر امل لوقي ديمح مينسلا ىلع
 1 [0] فلتؤم 8 [0] هنكل

 و نص س مو ربو ه نأ دوصمم © ضاسلا

 0 هامل ارسل ضييباو وك كرار ىمحهي تفجو اذإ

 نم برض فيجولاو تسبي امل اهبوبهب حيرلا اهبتدرط ىا ترج تفجو 0 طز

 لمرلا عطقنم ىوللاو عضوم نبلو ريسلا

 ديعصت نيلحدلا رضاحي نم ناو كيت ىرنملا . سد
 ىضاحو ةكيرت كورتم لكو كرت رداغ اهنم جرخ ىتلا هتضيب هتكيرت [01)]

 ىذلا رضاحلاو نيلحدلا نورضحي نيذلا نم ناحو دارا هلها نيلحدلا

 نوكي] اهلفسا عسّتيو اهالعا قيضي ضرالا ىف ةوه لحدلاو ءاملا ىلع

 ل هادا وص ل ام ه تمم

 ذذؤروم ٍنيبلا دازحك نم 0 ىدبك ىلع ى ءادحأ قف لا

 هدرت ىمحلا اح

 2 مآ 0 هىللس سه 05 2 02 1

 ديلاجألا-اهييرت+ملا تنام "ترص تما 03 107
 ءابظ نم ةنامدألا ةيبظلا هذه لوقي ةبلصلا ضرالا ىهو دلجلا ديلاجالا [0 1]

 ليصالا كلذو سمشلا بورغ ىلا وصعلا نم وهو ءاسملا الصا لمرلا

 دحاو ىنعمب وهو ناليصالاو

 (6) 2 ىذ 1. 814. ع 1740 (1) دارولا

 (7) 0 ىمبت ةوذه 1+ 17-348 تقسو, اذا ىبسح -1:* ةواوس.

 (8) 1. 810. »111 55, 122 نضاح نم -(1(0), 0, 1 رضاح نم

 (9) 1» تللظ -آ*, ل, 1) ىءاشحا -(0 (1), 1. ءاشحا - 181 8و ةطقساب 1. :1 0هتق. 6

 نسلا دادح نسم

 (10ر رص (ييرد ءامذإ1كل0 ةمازأ ضيرترل ك0 01) 4*1, 1 ةنادأ ([ 1 نب
 1 4/ تضراع-النا 0هدط. (موا) 11 952: طخ دعتع 277 : اخ اتت 181غ

 1ةطغاوقو 44, 201ه طع حصمصملماتك ندع ه2 طع ةصرمء7 عع هقاع» مل

 اللد عطصت 120: ظدهدرةغأ 8طقح#. 231 51 لك دنت م. 3. .:

138 



]0. 17[ 

 طيسبلا 18

 سبكا و هه رجومصم

 ءرارلا جوبلاو ديملا مالقت املع انَل كلرتي مل ديم راد ايا
 بهذتو ءىجت ىتلا ديوارملاو ءاجوه اهبتاك ةدشب ّببت حايرلا جوبلا [08]

 رهدلا مداقت ىوريو

 2 ه2 ل َي - واع و ص و هر جدا ع قر او تام 5 هَ هابل

7 1-00 - 3 7 
 ديدابع تايطو نونملا 6-5 تفس يح نم كلهال ايقس '

 ةيط اهدحاو تايطلاو توملا اًضيأ نونملاو ةرهدلا نونملاو مبقرف مبمسقت [01)]
 ديدابع ليخلا تءاج لوقي تاقرفتم ديدابع هنودصقي هجولا ةين ىهو

 تاقرفتم ىا طيطامشو 3ةىديدانيو 2ىيبابعو

 ةا لل 2 ةيداعوا ١ 2 [0]ريدابت

 دودمم بي درفلا نم . لظو 0 6 أامكاوأ ارظنا ىبحاص 3

 000002 نهنوذ نم تمت امدعب ًالومح ناسنوت له
 ادلع لد د ىلا لبالا لومحلاوا هترضبا اذإ:ءىشلا' تسنآ ناوظنتا ناسنؤت [0]

 عضوم ميشاالاو لاوطلا دوقلاو لمرلا لابح لابحلاو تراوت تلئمتشاا ءاسنلا

 نارصبت له ىوريو

 ديرغ يملأ قارفب رشبتسم ايلات ىفقتسي ليرلا فئاوع

 ىداحلا ىنعي 3

6 

2 

016 

 017 11 لع ك0 2 هلع كل "11. 1 1955 اهب كرمي

 (2) 5*1, 0 ىيدابع--1) ديدانع --1., 1(0) ىيرابع

 (3) 2 ىلاع

 4 001/12 ا نارطخا له تيلخنا 0 تلمثش) 4 تيلتسا ام لاط

 (8) 1 ارسم, ىففست <70 (1),/ آنا رشبعسم -1(0)ب 1: فقؤم :(وغق) 33 57
 ىفقتسي - 0 015.
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 كم. 16]
 هلو هد مام هد سس < مكس م 2 مص ماج ه6

 هادا هل تيك ” ايبكا اردنا سا 7
 2 ليخلا نم ةعطق ةلعرلاو ةليوطلا ءادوقلاو ليجلا 1 ةئقلا [(0 ط]

 نالف لاقي ريسملا ىف اهبلعف لم لعفي ليخلا ةلعر ىرابي سرف تيمكلاو
 هلعف لثم لعفي اذالف ىرابي

 0[1] لبجلا ةورذ 2 1[5)] ىرابحلا نم عطق اضيا ىهو

 مر مودح سدودص م ويب ه َس دم منسدح 000

 دخاوملا 5 جصيجارح 0 كثممي لالا ف ضد سومق 6

 هالعا ءىشلا ةورذو ىلاعالا ىرذلاو 1 صوخغت ىا لآلا ىذ سمقت ام سومقلا [(0 طز

 همطخ تدصق تممي بارسلا لآلاو لآلا ىف هالعا سمغت ةنقلا هذه لوقي

 دخاوملاو ريسلا نم برض فيجولا البلا نم اهالب ليزابملا جيجارحلاو هفنا

 لاق ىدخي ىدخو دخي دخو لاقيو ريسلا نم برض وهو دخولا نم
 [0 19 2لعولا ىدخ ىدخ هانيتخاو انراث انعف هانعفد انا 0] رعاشلا

 1 [1) 20015] سمطيو 2 [0 هزع]

 هه ا

 دئاوقم_ تانج جا 0 فا ناه اع سر
 نه امع تارئاع امإو ىف عل تافئاتسم اما لوقت جاحل ئداوب اما ىوريو [02]

 هيلع نه ىذلا نع دارا

 مك 81 ا 62 65 هس 2

 كفار ا حالا ءايلظر لحم لح نسا عم

 هاتي ىتلا ةالفلا لجوولاو ريسلا ىف ةاوابملا نم نيواه مك ىنعي نئاكو [010]
 ةجابلبلا ىوريو 3ليقثلا ةمدفلا 1سبجلاو زجاعلا مخولا ةجابلبلاو ابيف

 لاجرلا نم فيعضلا وهو ؛سكنلا
 1[1)] شيجلاو 1[51)] مدقملا [0] مدقلاو 1[3)] سيفنلا 4 [1)] سكنلا

 (39) 0 2 هنمد1* 1 امد 1 5:15:77 ا( ءاقشلا دنقلا
 0 0, ١ هبطخا دحاو بلاك رج ( طع ك1 مك 1 هع ةنادكسم
 فيجارج - ةدداد“. 50201. ىرابملا ىغاوملاو هلوا وهو فقل اذه مرطخ تردصق

 نايرابتي امهناك نادغاوتي اجرخ لاقي

 (ه), 2,1,0 نهارت ح 011), طه (يمع) + 328 نهارب - هسا نه ام نأ نهار.
 هسا“ ةءددا. امإ ٌنِْنا نهارب ىنعملا نييك ثنا ىآا كل هارب

 عكر نا عضومو تاعجار دئاوع امو ٍنيجئاوح ىف تافنأتسم ىا ٌىداوب

 وُسَح ام ناو عفري نا لبال ارب نا كلذو

 (42) 60,1) نيواه, ةجابلبلاو -1, نيوه, دقار سلحلا, ةجابلملاو -- 0 ىقاو شيجلا
 [ذه عا05و سيجلا] 2 ىقار شيجلا --1:* سلجلا - ةدداط». ٍلوُه نم
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]20. 16[ 
 د هده و و رت ندم ريباس ه هَ 6

 دعابالا موديلا ات فيجو هدسج ححال دق فيلا لئم كا ع

 فيسلاب هع ليقو هتقدو هرومهض ىفذ فيسلا لثم 1 هبحاص ىذعي ثعشاو [((010]

 ريسلا نم برض فيجولاو 2 هئاضمإ ىف

 1 0 نجلا 2 [1] هبراضم

 اا الل كلا نبذل ٠ ةلارو سلعنلا نساك ىركلا هاقس -»

 030 | ايفاعأ ةيئاجأ 2 ىردامو للا ددص لا
 و ن َّ مص مَ م سن مه 22 - ”- س هاص 0

 ااا اب لحرلا لع" "هناك ضي ديرفلا ىشاتلا ىرت ال“
 اركك[لا هيف لاقو هنوق ا هننم كقذا نما ىنغملا ديرغلاو ٌباشلا عئشانلا [02]

 ردصم ّنملاو 8 ىَّنَكمْل ةرْفَشآ لوط َدْعَبَو َنَمْنآ َدعَب ُناَيفْلا طَمْنَي دك 8
 تودلل هقنع ىول اذا ريعبلا ةىدصع لاقي توملل وال ةنصاع انبه ةّنم

 1 [0]رعشلا 2 [0] دضاع 3 [0] نضع

 اا 00 ارابصلا ميس هنود كلهي ريغلا لجك فقو
 2بلجلاب فقلا هبش ميغلا ةرط 1لجلاو عفتراو ضرالا نم ظلغ ام فقلا [©]

 لاق اهصوخش دّقعت ىتلا دقاوعلاو لمعتست ىتلا لبالا تالمعيلاو ةهتربغل

 باحسلاو قربلا ؛ادبيو اهلوط نم ميسنلا اهغلبي لو ضرالا تدعب
 1[ 2 0 دلجلاب 0 ] ةتربكلا 4 0[1] اذلاَو

 (34) 0 رو 00 مطق 1 59 فيخور ىداسلاو مومه --- 11ه عدت “هنن 135

 طا 111313

 (ة5) 3ك ذتت 191-13 'ةماعدرت 8-154-921ادد“ 1 59 هسأرف ركس سأك ساعن هاقس
 ل -11* مامعنلا ساك - ة1هعسصن “مت 8 ىرسلا هاقس -1طقءاهط دنع م0عااعق

 84 هم ال[دعصتت “هك: طاتغ ؟ذغط ليللا لوا خسا» ةعاطمأ. أ نيد ريغل دجس

 ساعنلل هدجس
 (36) 11[هيدؤكت 1331ج دنت 0-13 ةروزاخا, اهقانعا 1 ةرئاحأ, هقانعا-
 ةرباحا [ةزع], اهقانعا-]:* (مه ةءع) خس“. ةءا>و1. هبحاصل ىا هل تمقا

 ىرد امو ميان وهو ظقيتسم انا ىا دصقلا ىلع لبالا تمقا ىا ّئطملا ردص
 دصاوق مآ اهقانعاب ةرئاجا
 (35) كس ذتخ 8 ريرغلا - -0, 1 ىشانلاآة.*, آ., 1(0) دشاتلا- 0 ىضاع- آخ
 (ىصع) 17 282 10 354080 1011. 510.11 155 بوبشملا ثا اذا

 ىحضا : ؟1 5 ىسما -'['ةان 209 6 ُهَناَك 0 وشما عورالا اذا

 1”ةهطكقطبب كل ىدحضا خت“. ةءا51. ىيرغلا ثدحلا مالغلا قشانلا

 هتوص 38 كل ىذلا ىنغملا -1 طع قرأ ه2 اط!ف انو ؟ةرتهعم كأمل 15 ككحعص

 آخ (نم) عسل 300: الخ دع 1.

 (38) 1. بلجك , ابصلا -(', 1 ابصلا, بلحك
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 هدو ص داضص د م سه رايها 2 2طأ 62-2 هم ل
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 ١" ةعبراب 2 هتبج كارلا ءاضاكا ليلو 0 00

 ةهتبج هداوس ىف ليللا هبش ناسليط 2ىزيورلاو 1هتينثت دارا ىزيورلا ءانثا [010]
 هتعرذا سورعلا ؛بابلجك لياو ىوريو هتعطق

 0[1] هنيبي | هنو | هسلن 2 [0] ىزيوزرلا 3102ج 46 لاخلا

 ليام ثعشاو ىرهم عار "رانط ضبباو ىنالع روش 0

 ئفالع لحرلا ىنعي دوسا محا لاقف ةعبرالا رسف مث ةعبراب ليللا تبج لاق [02]

 مراص فيس ضيبالاو لاحرلا نولمعي برعلا نم ىح فالع ىلا بوسنم
 ريثكلا ىجاملاو هسفن ىنعي ثعشاو هريعب ىدعي ضيبالا سيعالاو عطاق

 داوس ابعامتجال دحاو نيعلا ىف اهوصخش ةعبرالا هذه دياصقلاو رخافملا

 ميضعب لاق نميلا برع نم ىح ةربم ىلا بوسنم لبالا نم ىربملاو ليللا
 كعوري ىذلا عورالاو ىجام عوراو ىوريو لاحرلا اهيف لمعت ةيرق فالع
 هتبيهو هلامجب

 عا

 دواطملا 2 ىدح ا 1 كسفنب :ب ةالفلا باح دقك 5 ار ا

 باهذلا دواطملاو ةترمضو هتلزه 1هتحوا ابعطق هسفنب ةالفلا باج ىيعب رفس ةّقش [07]

 رافسالا ىف

 < [0] هتحوط

 (81) لن ٌيذيورلا هتبج -( ىريوزلا, هنيبي -1) ىزيوزلا, هتبج, ىجاو-آ]

 «قماعمتل م. 115, 15:-11ةردحؤس 111 227: ةعطب عتع 139: طش (زور) 11 5

 اخ 1 41١ هتعرذا سورخلا تابلجك ليلو كك 81050 هن 13 ىزريوركاك
 31د ةمدسم 34 : ظدطقةطمتت. 149 , 151 “اتاءاد. 11136 : ال[هعصخ“هأ 190 [ةق فعا.]

 همذم (زور) 1 1-249. 3ة[ةصمأمع م. 15 [ه25 ةعطب]ز م. 19 هق هع, نط

 ادع هنعمر5 ىريوزلا ءانباك  'انرسلما 1 203 هتعطق هتك مدعمحسن هقعردار

 11 29, 45 [ده كعط].

 (392) [نان 111 13“ انتصنلمط 11 29( ثعشاو-1) بعشاو- ةوعط. عز. 139

 آلذ (فلعز) >1 162: 14 71 11-204 ةعددمه 34- ل[ دعس“ هات 190)-خقؤد

 (زور) 1 948--5-1955طقس. 1 49 ىفادغ محا, سبعو -131 'ةماعوتتا 175, 1(0)
 “[] صحلخحط ىجام عوراو--0 (1), 1آ.* سعواو -171 “ان 1.11 130 ىفادغ محا

 (35) 3ك ن1 15 هتحوط-]) هتحوط, لوحلا الخ (ةوطر 1: 259 داللا ناج ةقشر

 دواطملا--''4 (دوط) 11 409 دواطملا, ةقث-- كسا“. 11 ©ةددط. (دوط) 179

 ةواطملا, هتحول, ةالفلا باج 0, 2, ]:, آ* دراطملا :
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210 16[ 

 و ىطملا 0 0 ةيتفل 0 ها 00 ا 0

 دوجبلاو ماين دوجه ليللا نم ةعاس دعب ىا انهو اهلايخ مبتراز تليخ [0]

 دادضالا نم وهو دوبسلا اضيا

 لهاوس 00 دلو كلا ىدايأ ةقلف زاجعا تحت ىوطقل أوان مم

 مئاوقل لاقي رهاوسلا دهاوسلاو زاجعالا ىهو رَحَسلا دنع ليللا رخآ ةفدسلا [©0]
 1ةرفاس ىئاسو ىهو راسيأ [لبالا]

 1 [ه12] هرفان داو ىرسيل ومءانل

 ااا 0 راع لئادج .ىعلل لع هوجولا رارحأل اوقلأو
 ماركلا رارحالا ةاومانو [اضيا] ىعاوسلا 2لوادجلاو ةَمْزَألا ىنعي 1لئادجلا [0]

 ال 0 لوادجلا 2 [0] ىتادحلا ةمزالا 3 [0] ومانو

 تأ مودع تا ا

 دراب خضمملاو 00 اال نا رب نيكل كتم لك فيل ":
 نفج ىنعي نفجلا لم ريعب لك ىدل اوخانا لوقي دنع ىنعمب ىدل [0]

 3ىقتعلاو ءىش للك نم فلاشكلا ”ضاشبلاو ةححف هلآ 1 ةريمض ىهو فيسلا

 خملا ءاج اًدوبجم لجرلا ناك اذا لوقي درب دق ٌّقر ىا دراب *؛خملاو مركلا
 بعتلا نم ادراب

 0[1]ةرومم [0] ضاضملاو 0[3] قنعلا»و 4 [0] حملاو

 ا 112,6 0, رز لئاسو,دوجف- 0 0 م10: 1 راس او 1*1
 ىيادولا 07 ليلا ل ةّيتفل -1(0) مست د عوجه -_قةسات:. ةءطمأ. عوجه

 قطملا لباللا راسيا .انلكجت اومان لوقي لبالا ىديا ئطملا راسيا ماين ىا

 مهدئاسو
 38 1 ةقوش زاجعا 0 ىوطيل-- ىوصنل --0 1) ظ* ةقوس -_- مواد. ةعطمأ لوقي

 بهذتو ءىجت تناك ئديالا ْنا كلذف ليللا تحت ىديالا ىَوُطَتل اوخانا
 اياقب ةفدس رخاوالا زاجعالاو قرا ىق ىذلا دهاسلا اهيوطي نا داراف ريسلا ىف

 ليمللا نم داوس
 (39) آ*, ]م ةسسصاط»#. 1(0) لئادج---( لوادج -1) لواوح  ةسات» آن*, ا

 نبب ًاَيولم- 0 نبب 0 10 ل يول, افصلا ىلع -ةساط». ةءطمأ.

 ةمزالا ديري لئادجلا اورسوت ىا ابقاتعو اهمارك هوجولا رارحا 2:02. هد
 رماسأت5 هانا ةطقأت هوجولا رارحا معحص5 ؟ءطععاعور' دمذ ةهق ةعماجتسع0 طن غطق

 عامدوعو هذ (0 حصل قصات“.

 (30) 57 0 ىولت 72 ىوبي, ةلآب 0 ىوبت, هلاب, ضاضم--(1(0) هلجرب --

 0 101514.) اهبلجرب ىوبت
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 [ده. 16]

 رب م ادادو مح ني 2 را 7” ه_- 22 سس ى سد

 ننارطاةداسحلا جالا انق هود ايونءاس نس
 قرنا نوشك ديري هر (عان طلاكب ليزلا تيضلاو رودبلا .ةقتلا رنا 0

 ناسحلا ىئتارخلاو تاسنالاو جدوبلا ناديع جاسلا انق

 ر» 2 مدص شاع اع هلآ + 6 2 ءام ص 26ه هاا اضل 65 ت17

 دياوعلا فكالا نكرلا مصسمت انك وللا كسحب هئاطغا نع رش
 تيبلا نكر ىذعي نخكرلاو كوش كسحلاو بناجلا فطعلاو هيناوج هفاطعا [0]

 ةفرشملا ةكم

 و م م ام ودح مدن 6 ااا ه < هَ ها

 ديكلعلا "اللا ناسا يس دما, ا ل ا
 نامدالا عضوم ءانغلاو انسح ءايظلا قاذعا ف لامرلا ىف لزنت نا وه لوقي [0]

 ضيبلا ىذنعي ءابظلا

 0 < ةهّ اح

 ردا سنالا م هنع'" ت تءريط اذإ 0-00 قوف مف لدرل كاكانا "ّ
 َّ هَ ٍِ كح ه َءَصََو - ه َّسش ص < < ةهسم

 دراج ىذرت امم 0 ترزات ا سمشلا 021 'ه

 فورعم عضوم دراجاو ءانستملاب 25 قرزلاو رازالاك ابل راص هب ترزأت [0]

 رو مم م ا هدعو ع مدّ ه 7

 نامل هلوق ةلئام داوم ءابطلا ىنعي ىرثلا نثحب [0]

 ليمت
1 00. 291.15. 

 (21) 1. 810. ع 914 (مم86) ه0 0 َنعَفَرو 1. نعقرو 7 نعقزو 0 (1) هفوسك
 ل1 314. اقمر -آب* حابسلا انق

 (22) 'ل'4خ (كسح) 1 9 ىياوحلا فلالا نكرلا حج امك ا*, مددطت» 1.

 ع 214 (م0:6) ىتاوعلا فكالا--(0, )0 حسمي امك

 (23) 0 نطبت -ا.4 (انغ) ع 317: لف ع 223- ةدذك (قىطن) 113 29-3

 519-111 (ىطعسع طع معطغ دعدفع ه2 ةطع ؟عنعع 15 عكعص)»

 (24) آب هنع #(ل, 1 اهنع

 (95) 2 َنُْنَنَظي 0, 1 َنلئَطَت -دراجا [ 2
 (26) ام 0, 1 بتجالا -1. فنجالا, نوصخ -(', 1] نوصع -(1(0) ةددط»“. 1*

 هيلا تو 01 ىثحب, نوصخ - خد. ةءا01. نشحب ءابظلا ىزعي

 بطرلا ىرثلا ىلع بونجلا نوكتل ىا بطرلا ىف ىرثلاب ندرتبيل ىرثلا

 نبنا ىنعملا ةمعنلا نم زتبتو ليامت ىا دئاوم نوصل نود نك
 ىا دأمت لاقي رجشلا ناصغا قوف نمو بطر ىرث ىلع نيبونج ىا نورتبي

 ليامت -د5ءع ةصغع 1013095. هتك. 2.
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]20. 16[ 
 اد ةرص م حا ا

 دراعو 0 اهنم انقلا جاجز ناك جوع نيد 00 لدعصي '

 تت باقنا نيب' جوع [نيبإ طقن ابيف ناولالا *عقبلاو ىشاقشلا ىنعي اشقر [0]
 ةريجن ل لفسا ىف : ةديردحلا جزلاو ةحنا ىهو انقلا جاجنز اهناك

 ليوط دراعو ةمجن ىنعي

 1 [(0] ققفالا 2 [0] نيحب 3 [0] ميجن

 ريب م مد دومدص ََّس ه أ مه 0 ا القنص 2 3 © ع تعا" 1

 لئالولا ا( ع ف ةرفضلا ىروق كرات 1 ىفرلا نهتعجوأ اذا ١ |ول
ِ 

 نم 2ةروفضم دولج نم لابح ةرفضلاو لبالا فونأ ,.ف قلحلا ىربلا [0]
 ةءامالا دكالولاو بناوجلا فاطعاللاو عوسنلا

 1 [0] رفظلا 9 [0] ةروفظم 3 [0] اخالا

 ١ تح نيعدذلا نم... هناك 5ك ىلع 00 00
 انزل 2ك لكلاو ءالاو داوس لقا تيمكلاو داو هنول طلاخي ريعب 1ىاجا [©]

 درفنم [دراف|إ ىلاعالا ىرذلا فينم لبج نالت [اضيا]
 ا 9 [1] ىملسو

 ومس ّسش ماه رب < ّش ص - هَّي 6

 ' للا ناشلا ليوابتلا هيلع - ترشنو رابنلا فنأ. هب تقاطا .
 فوصلا نم ةفلتخملا ناولالا ليوابتلاو هلوا رابنلا فناو ريعبلاب ىا تفاطا [0]

 تادلوملا دتالتلاو ءامالا نايقلاو هريغو

 (011) 1, آل نوَعصي-0 َنَدَعصَت 1.4 (مجن) >1 45: (ورع) 1+ 979: 104 ةنع 75:
 11 17-420 810. ع 21417 ووع نيب حسا“. ةءانما. ظلغ ىا درع

 (18) 15. نهدالوأ ىف نيفاطعا ىف ىفطلا-0 نم رفظلا-1. 510. » 4

 [مماع] نبفاطعا نع -خ4كددا. رفضلا ىوق-(0 (1) نيقانعا ىف رعصلا آب

 [27221:812] نيفاطعا نم-1.* نبقانعا ىف -- ةكصطا“. ععاطم]. تنيتعجوا ىا

 هَتلواَنَت امئاو رفضلا [! ىوق] قوف ىئالولا َتََواَنَت وا ةمزالا دم دنع ىربلا

 عسنلا نم رفخ ام رفضلاو هَنودْشُيِل

 097 1 5101 2 214 013 ارعلا يم 220 ص كف ىرخلا فينم, ةراتكلن
 و ا ادنلا -1, بضه نم ىوقلا فينم-1:* اهبناك 0 (1)

 ىوقلا فيغم
 (30) 1. 810. »ع 314 (مم6ه)رحآن*, آب, 0 (1) ىثالولا -0, 2 ىتالتلا
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 زري 2 هَ دو هص َّ مدس ىو ص م 05

 دبأو الا تائزاَخ نهيب م كرا ءاعرجو دامجأ

 ءاعرجو دامجا نيب ىقلم لبنملا اذه لوقي حورطملا ىقلملا ءىشلا ىقل [0]

 تاشحوتملا ىباوالا

6 
١ 1 
5 ١ 

- 

 دراوملا هلا تداتناو لمرلا نم ١- سرا نيستا ا ا
 تداقناو ةمكالا لثم عفتراو ضرالا ىم ظلغ ام ةءازيزلاو ردحت ىا لزنت [©]

 2 0 سس ني ساد دن لح ةهدح هه ه 7

 اهدنع كيطعتا ريشلا هل ليشارم 00 تطصلق نطولاو لزنملا ىتاغلا [0]

 يدش تح المو قورعلا نم ىرافذلا تاودكلا ىكل ردك نم كاد

 1 [0] ففع

 دوارملا اهتقتعا فيطاطخلا حايص اهفيرص ناك ىلألا كر
 اهنانسا توص ابفيرص ناسم'ابيف ىنعي اهباونا تجرخا دن ىحلالا ةكوشم [0]

 فيطاطخلا ليقو ةلاحملا ىهو اهب ىقسي ىتلا 1تاركبلا فيطاطخلاو

 ةديرحلا ةدوارملاو 2تاركبلا

 1 [0] ناركلا 2 [0] ةركبلا 3 [0] دراوملا

 (13) 1(0), آب ْتَعَراَتَت ِءآمَو داَمِجَأ_0 ُدئاَوَللا تايداحلا 14 (عزن) ع 228: 4
 + 1-599.* ىباوالا تارئاجلا

 (14) الةوؤغ 966-11 نع َرَدَحَت_4ذعذم (دوق) 11 14-186 (دوق) 1+ 3:8: 14 دن
 478 دوارملا -- كسا“. ععام]. ىا دقنم قيرط لاقي تدرقناو ىوريو

 ةميقتسم كارشلا لثم كرشتم--ه5. لدصو 2573 5.5. داقنا]
 (15) 0 ناغم, ىرافزلا [طانت >> 5 ىرافذلا|ز1) ىدامرلا-(1(00) ناعم نع

 0, 1 تانوج آب تانوهح-]1* ناعملاب_- 1. 8510. »* 4 00 ناعم

 مددت. ةءاد01. قرعلا نم دوس صا تانوج...

 (16) 0, 2 دراوملا تب ٌدواَرَملاتآ. 8:0. 214 [مم16] ىحلالا. ةكرشم, اهتفتعا
 دوارملا--1.* اهغيرص اهتفتعا -خساس ةءعطمأ. عمج دوارملا اهتسبح ابنتقتعا

 ةركبلا هيلع ىرجت ىذلا ذوعلا وهو دورم
125 



]206. 16([ 

 م نم ندح

 دصاوملا حابرلا جوه هيلاوح تلطعو ٍنالقلقلا اياقب تجاهو ؛
 اك)إ ناقل تحلافو اجلا ريثك وا مونثلا ريثك رمث هل تبن 1نالقلقلا [(02]

 تلطع نككلاك هيث لعج هنم رمثا ام هيلاوحو رحلا .ةدش نم تبسي

 دصحت بوببلا تاديدشلا حايرلا جوهلاو] رمثلا نم هيف ام تجرخا هيلاَوَح

 [29 هسبيتو بطرلا ىف ام

 1 [0] تالقلقلا * [1)] ريجرجلا

 2 جاع نار

 اا اللا دلو عزل نم" ' يئاوت يقر ضاقنم ىف قبي ملو
 رئاط وهو فاكلاب 2ءاكم اهدحاو 1ئكاكملا ضيب ضاقني ثيح ضاقنم [07]

 لوقي] ةياغز انلع بعز نينثا مئاوت ةةصنلا ىنعي ناولالا _فلتحم شقرم
 ل يفز اييلع فيصلا رخاوأ ىف خارفلا تراط

 1 [0] ىلاكملا 2 [1)] 2005 قلعتي ىا [0] ةليكم 3101 هيسلا

 تم ذه ةدرص و ع هدم نحب محا 0 مست

 ا | الا لالا نم الم تستكأو كاذ نم كاَذ ىضقت املف ١١
 201052 اك كايلاو لكلا نم ءالم نانملا _ تستكا تقولا كاذ نم فيري [02)

 بادحلا يىوريو] تابلصلا نكامالا ىهفو دلاجالا هلثمو ضرالالا نم

 مك تايعلا كلجلاو بارشلا لذلاو ضرالا نم عفترا ام بادحلا دلاجالا

 6 < ةمح م دعوه

 "0ص ىف كرك د لو" ءاورح لآ كا

 ردكلا هك ةرصلاو ايتاب اهبلطي ةدليلا ىوتي ىذلا ىوانلا اودصق مميت [02]

 هرثكاو ءاملا مظعم بخكوقكلاو عضوم ليشملاو

 ا 0 اوريكم جاوه-1ب جوه هيَلاَوَح--0, ]1 دصاوحَلا-1) ىياصحلا ]4
 (ذلشكر 2 دنا 222575 لذ 2 3

 الز 1 ل فلل نس كن رز قرر دك د: ص اقتمح 6 : 3 :ضاعمم
 ىلاكملا--1), 1, ىكاكملا

 (11) © (1) 1, * يبادحلا لالا 0, 2 ناثملا لالا دش (ىلج) 17ج 99-1.

 ع 162-ةسا»“ ةءطوا. كلذ ىا سبيلا نم بطرلا كلذ ىضقت املف لوقي
 اذه نم تقولا

 (12) ©1(0) لآ واذ-0 ابكوك-8 ممتي, التم, ةرض-آ,, 0 ةرص خس. لها
 ليغم ةردرستمع مدمر مدمن طو» 200 ١
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 [6ه. 16]

5 

 كلا نايهو ىمعلا فش ميلستلا عجر كين

 دماه ه تاصاصتلا ب وتس هميخ 5 رسغ ءا اهم قبب 0

 ت0 مسك ماش ص عه 3 -

 باحسلا ىهو 2 هتبرض دقو دقوتسملا ىنعي 52 ىلا 00 0: 5

 دلج وبلاو راطمالا هبصت لوقي ةاهلئاوا ىراوسلا :قاوراو اليل ىرست ىتلا
 ارقلاو ابيلا نكستل اهدنع لعجيو انبت ىشحيو رحن وا تام اذا ةقانلا دلو

 ىلع فكاوع نبف دوعص ةدحاولاو اقذاروا تام نك قون ىئاعصلاو ربظلا

 ىنعي دئاعص قون ثالث هيلع وب هناك ىقوتسملا لوقي هتارس ىشغت وبلا

 وب ىلع تافطعنم دئاعصلاب نبش ىفاثالا ثالث
 1 [01)] تبرض 2 [0] قاروا 3 [ط] اهلبا

 م مس و سح ه أ ص ب تلاد نيام

 لقارفلاو يول نيابحا تفيصلا ني" ترس حس هاو 7
 ءاملا سبحم عضوم ىوللا سابحاو اهبلاط ىلع تبعصاو تعنتما تردعت 0 ها

 قدرغلاو ىقرغلا وهو رجش دقارغلاو
 م م5 هص < همح ه اص دادو مه ا

 را دما عم تيصاقو با لونح هسا
 وهو ءاملا بابحلا حيرلا هب ةتلاج هب كح امل لوقب ىكبلا كو اننلا [ه0]

 فيصملا فنا تعفترا تصّلق 3ىشعلاو ةادغلا درابالاو 2هولعت ىتلا هقيارط

 اًيرثلا ىتعي مجتلاو *ةهلوا

 1 [0] تلاح دعم 5( ا 4[ 0 لوا

 (4) 12 51:0. + 4 سمعا ] فّلالا عجري لهو ىوريو زر >1 194 [صه“عتتط]-

 ا ضخم واكل نفح ناك 06 ىقشي ناكل دراوداكل) 1 رولا
 دئاوبلا -(0, 1( زور مععادم] لهو ىوردو ... تداب ول دئاوبلاو

 فالالا عجري

 (5) 1. ةميغ يراءمذج الا قبي-1.* ةميخ ىرءا مذج الا, 0* قبي ملو
 ل ءارا ريغ اهنم-0 (1) ةميخ ىلوا مذج الا-1 ىدا ريغ-1. 810. >1 4

 |سصقس عاد |.

 (6) ليك قارا بيرض-(0*, 0 قاروال تبرض-خىكتسادا“. قاورال بيرض, ا

 آ, ءوبلا ىرق-0 وبلا ىرق-0 (1) قارواب-1 قاورال تبر, وبلا ارق
 1. مز. هن 194 عسمعوتس] قاورالا هناك

 (2) 1(0) ىقارقلاو -1) ىوللا سانجا  ثسادن. هءادو1. اهّؤوام بهذ ترزذعت

 تريغتو
 (8) فسطت, كن*, آن, 1(0) افسلا لاجو, تابحلا َجوُم 0 لوح انسلا لاك

 بايحلا- 710 بابيجلا لوح افسلا لاحو
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 ضيرملا لوقو ةفخاوالاو لاعسلا 0 1 نم هانعنا نم ءانائت [2]

 اكنع نلاعس نق |نعو رستسم ؟لالسإ ناك هب ما هادامحأ سانلا لاسي

 1 [1)] هتناسحا 2 [1)] لالسملا 3 [1)] ىحاوالا

 4 آل 21210.1 388 1 810. عتتت 9

 ليوطلا 1
 انو هع هموم ل ةهدص م هَ ص

 دهاع دج كيد مل كاك ال ىذلا 00 27 الأ ١

 وميددم م مع م 6 ص ا ل! يما _ ا م ا ص ىو ّث هص د

 ااا اللا سيلا كءاعرجب ىحضلا قئود ف مدالا ىشم ىشمت ملو '
 ىحضلا قنورو ضيبلا ءابظلا مدالاو ةيوتسملا ضراللا ىف لمرلا ءاعرجلا [0]

 سعاوالاو اقنلا سعوا ىف ىوريو] ةديرخ ةدحاولا ناسحلا دئارخلاو هعافترا

 [ ةيوتسملا ضرالا ىف لمرلا ءاعرجلاو ءاسعو هدحاولا لمرلا ا

 ءاّو اص مهام اس ه تع ودصم َّش -- هَ ده 012

 عال كيلع تلهناو ا 00 رون ا || نم تيدرتا"

 ةةشوقنم طسب ىبارزلاو رهزلا كرونلاو 1ةيلابلا ىياوبلا ءادرلا سبلت تيدرت [0]
 عبرلل ءاعد اذهو تبصنا تّلبناو

 1 خط©قق ”-ءاعرتد غم ». 4 2[ درفلا 3 [1)|] ةيبرز ةدحاولا

 (6) 0 انقلا نيتا--0* انتفلا نيتافعدؤذك (ىنث) 1 68: 0, 0* دبج ىلع

 لبج ىلع 345 ىنفلا نينا" ]دهأذ ةود تهدد ه2 ذطع عامود ةدنع مهاساعل

 1 طم ةححعدما هنت

0 

 لل 20 عيبرلا اهيا( (1), ةسطت“, آو 1. 85:0. ع 194 |سصمنئكاسإزر >1 38

 [سدعوتس] مسرلا اهيا ةثاددح» 1 267 ىذلا سرادلا لزنملا اذبيا الا خسان#“
 هناا. دحا كب ريرمل كتاك ىنعملاو

 (2) © (1), آد ىقنلا دمع ىف-0, © ىَحُضلا قّنوَر ىف-14 (عرج) * 999-

 1. 510. > 141 اقنلا سعوا ىفز ع 194 [سدسوتسإر »1 195 هفئساط»:. ةءطمل.

 دهاونلا ىوريو
 (3) ط4 (هوف) »11 497 14 زع 405: 1. 510. ع 194: 1 193 [بعاورلا طانغ

 يرض ععأاعل دص دصقتنعتس | هاوفآ 0 تنور ايلع تجتراو قمرنا“. هناك

 - هو ءد 4 0 3 5 ل ءءء 5

 تيورت -(0, 12, ]م ناولا نم تيدرت, كيلع تلبناو-1* لون ناولا-

 105 م1055 [ةزء] هبلاملا ىيا ىمنا اذرلا سيلب. 1 ندع دتددنئتسقأل 2086 1.

 ع 194 طق معدتسع ه4 نطع عع 15 هممانه6ل, 811 طع هان عن هانام 60 هيلع
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 كم. 15]

 ليوطلا ١ ه

 ادلع وأ ايكبتسأف اسق عنصف عراش ةميمأ نم ىدعب ليفت |

 ادشنم ىلل نر تاكا ف كير فرشم 1 راب لك

 دشنا نم ابلطم ىا آخ هلوقو ميمت ىنب دالبب عضوم اسق ةلمر ءاسعولا [0 ط]

 ةلاضلا

 سد  ن مع كو محمر م - 5 - 8 لمع أ

 اذهل أدر ع ةانج وذ اني كلاس يالا ام
 2كنع ىنغي ىنغ وذ انيف ام انب ام ءانغلا 1ءادجلا [02]

  30٠[0ط]ادحلا 1

 ] ]0 1ىلاعت هللا لاق رورسملا روبحملاو شاد 0 روبحلاو ةربحلا 000

 ٌنوربحي ةَّضور 1881

  4ع .00 1

 عافترالا داعصإلاو عفترا دعصاو رادحنالا بوصتلاو ردحتنا 1بوصت [2]

 لوق هنمو اهردص ابموزي> [1| 4ةيلعتلاو ةريدحتلا 2ديعصتلاو بيوصتلاو

3 : 0 
 ع ةريلاب لداقتلا درت سكاكا توزع قل 2

 1 [1)] بوصنا 5 -عولنسع ادعص زد م4 3 [1)] رادحتالا

 4 []1)| دوعقلاو 5 فلا مك 1 05

 مخ دوصعس. "طع معععب كغعل للطعن 11 110 (سمأأ) دهسا آخ (حتس) 111 تاكل [ 5

 © اًدَعساو تاحتاسلا الإ ريطلا نم اهتييح اَم امتيدال ل ىليلخ
 صقر طعامدع غم غطقك ممعسي, همي 12 كه, 15 ما:هطقطاو ث0110هعل ته. تعط ممأغو

 0م طش د 2. 6
0 1 2 5 5 
 )1( 1) ىسق عنصف (0 .عضف نأ عيضف

 (2) 0* نيب ارايؤ

 (3) 1) ال افق, !ادمكا 9 ادر مث دجوو دانم--(0, 0* ءادح وذ انب, لاقف 2 ةءادول.

 [هنه] كنع ىنعي معا ود ىس نم هابنام لوقي ابعلا ىحلا
 4 40 0 اب َح ادو_-(* امتيقل “خم وععوع ظلم. ظاغاسع» م.

 (5) 07 0* نيبت, ادعصا مثل, 0*, 0 هحاجوعا ك1 ا!دعص رت, نكشف

 (ىنث) 1 68 نثت., ابجاجوعا, ىف ردحت, ادعصتو .
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 انانلت امو ةاشلا عفدناف ادرس | !ايلا هكدا "ابك

 فرحي امو ىا دّدلت امو ىرجلا ىف 1عفدنملا ىشحولا روثلا ةاشلا [0]

 1 [0] عفدملا [0] عفتزملا 2 [0 ةزعإ بسامو [0] ربك

 0 سي د١ ثرحلا دنم ناكر ادحنا نيح ضراعلا فق قربلاك لا

 لاقي امك ديعب ىنعي دعبا عفترا ىا جنا ضرتعملا باحسلا ضراعلا [01)]
 ريبك ىذعمب ربكا هللا

 2 تع تا ضم

 000 لد نونثع بسحم ادعص جاجعل ىلا ىماس اذا ىتح
 هلوا ءىش لك نونثع رابغلا جاجعلا عفترملا 3ىماسلا [01]

 1[1] ىهاسلا [0] ىهاشلا

 [00000001 هيبعل تناي ””اددرقلا دقي .لاثمأ "لك نم ها
 ةبلصلا ضرالا ددرقلاو اضعب ابضعب هبشت روثلا مئاوق ىنعي لاثما هلوق [072]

 0000 ا امامع الإ .ادقري نأ .دعتمت امئاوح «
 اشاشغ الا هلوقو ةلجعلا شاشغلاو سوؤبلا لوه هفوخت مومبلا ىنعي مئاوح [0 2]

 ةلجع ىلع مون الا لوقي

 5,20) (00* سبال-(0, 1 اسبال

 97 80) 0, 0* هاش اذا ىتح ]ل هاش ىتح

 (81,89) 1 ىقي--0, 0*رقن
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0 14 
 م رب هك هه < هَ 7-20 رم مه ه2 د ءوص 2

 ازعتندلا ماشو مالا ا 8 قئارلا قراذعلا فوس ا

 7, 3 2-26 مَ 0 ا

 در نيح , قوبعلا داك 5 ا ال 0 د 1

 عفترا ىا درع هب روثلا هبشي مجن قويعلاو ضرالا نم ىوتسا ام ىفدغلا [0 2]

 2 ار هس م سا 6 و 77 رم

 انعاذلزأب هكامطا "اساتكا  ةاق ر اا
 رمط دحاولا ٌبايثلا قالخا هرامطا ديصلا ريثك ىيصم [0 ط]

 سات ع ع ء و ا هء ءوص ماها 7

 الفم 0 نر 2 0 ةالفلا نع نللح 11

 ةدالقلا هبش هقنع ىف 4دّلقم ىرضلا ةداتعملا :ىراضلاو 1ىراضلا ورضلا [02]

 1 [0 0] ربظلا رضلا 2 [0] ىراصلا 3 [0] دافنملا 4 [0] قلعم

 عا تح © ل رم 2 م مصل ا

 امس ني دلل عولصلا تحن ام مسن

 ديعب دعبم هبنذ عفار اقورب نيجلا ليوط نيح ابكنلا كفاع دهرا مك

 ىرجلا ىف ىدملا

 22226 ه2 د دع َّناادص أدع ناصم ا م - 2

 اديداس ىقهرأا 1 ضقناو ا 1 دب ىهاه اذإ ىتتح 7

 ودعلا ةدش ىقهرلاو دسالاك راص دساتساو :كضلاو هارغا ىا دساو هب 1ىهاه [©1]

 1 [0] هتاهاه 2! ىيصلل, 1) هما

 (63, 64) 1.4 (قير) 1 499 4 2-1366 ىضخملا قيارلا راذعلا 0, :1) ماسو

 (65, 66) 72 ءاضف آلا 60 ءاضقالا 0* اصقالا-0, 0*, 2 اورغ-''4 (ورع) 11 1
 كفا رودلا فضي ةمرلا وذ لاق

 (67, 68) 0, 05, 2 ادغ 104 (ورع) 11 14-491 (دعم) 17 413 : 14 11 5.

 (69, 70) 14 (دعم) 1+ 412: 4 11 3 َنْلَنِج-- 0 0+ يرض رضا اورض

 [ةزعإ ابا لض (0]) ثيحب. 1 طدحع معدطا”عل هدد ةطع دعس هم ع

 10 ثيحب , طتعاد طقق 20 116211.

 (23, 24) "خ4 (ىهرز 130: - د ا 1981 هتهاه--(ل, 0* هتاهاه-(' اقهراح

 1) اقهرا ودعي-- ىَفأف 1و 0 طوع كحفص عع هلآ غطع ةععمد0ل طقشخمب ةطغم ى.
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7 14 
 م دس و 7 ا ل سداعو -

 ادلمأ يعل حاضو عيفسأ اددجي اطشان ىتحت 0

 ناتدج هيدخ 3 دّدجم] ضرا ىلا ضرا نم جرخي ىشحو روث طشان [01]
 [0 هيدخ ىف ىذلا داوسلا ىنعي ةرمحلا ىلا برضي داوس ةعفسلا ناوادوس

 0 ل د ند اذرفم سم دارطا - 6.5

 سنخا هيلإ مدقتي نا قال هسبحي "ل لوقي لوبلا نم 1ليبةسم عرفم دارا [ 0 12

 بالكلا نا ىحضلاب ليفجإ عزفم سنخ ابناكو رقبلاك فنالا ريصق

 عزفم دازم لفجيف ةاردغلاب ةهينات

 1 [0] لوتسم

 م ءو2 هم هامو هم ددسو د هضم ََ 53

 ادبرالا باغنلا 6-10 ءىللاو ادنغالا لكنلاو داصّللا ظاق 5"
 58 اضيا 2ءزجلاو معانلا ىيغالا 1ئصنلاو تابنلا نم سبي ام داصحلا [0 ]

 1 [1] داضنلا [0] واضنلا [0] ءاضنلا 2 [0 10 ] درجلا

 يح اجابو -ه

 ا دل لس نع > اذيملا ىماخرلا زاجعأ رفح"
 تكافذلا ا(لكات بارثلا اهنع رفحي ضع ءابذعب لوصا هل تبن 1ىماخرلا [02]

 لمرلا لبح لبحلا ناكم ىضوح ةراودلا ةديملاو ؛ةلئاملا ةديملاو

 0[1] ماخرلا 1[12)] ضعب صع صعي 1[3 )]دوملا 4 [0] ىياملا [10] ةلياملا
 5 [0] ليسملا [2] ليملا 5 ه» ةناردلا 0 ناردلا [2] ةراردلا

 سل د وعد - َس لح م - 1 26 د ان نصا

 00 1 دك ذل تح ادصحأ كيأو الذاسا عتتلاو ”

 (53, 54) 0 اودحم
 (55, 56) 2 ذإ رطاحا [ةنه]-0* دارط اخا-0, 2, 0* البتسم-0, 0* ادارم»

 دراما ش2 150 5 ك161) شح

 6058) 0 زاضتلاو حلل داضتلاو 0+ ءاضتلا مر. ءاضقلا--0 ضافدح2» ضانخ
 0, 0* 0 درجلاو 1.4 (دصح) 1 129 ادّيغالا ئصتلاو داصحلا ظاق

 (59, 60) 0, ©0*, 2 ماخرلا-0 اديوملا-72 ادتوملا. لطوه ع]وذ5و ه5 0 منصقت
 ناودلا ليسملا ىياملا ىنيوملاو, ةاندك ه2 1) (مدضانا» 111!ة«عتطاع): دوملا

 ناردلا ليملاو ةلئاملا همم ممد6 10100. »1 . 6.

 (61,69) 2 اهلالضا, اكباور |ادصح , ريق اذا راه (قيز) 12499: 4 36
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 سا 6 ا وه ها م َسش دس تاع -

 ا كر دل ناجوم ذك رد ذا هيتفد ناك اه

 هدرطو درظم 2قنعلا قوذ هيشم 1!ديزت اذا نابتجلا ناتفدلا هيتفد ناك [01]

 بوذج
 1 [1)] ديزت 8 [1)] نيعلا

 ه شا "ي - ع هد 0 ا سل < هع ب حب اه جنح

 ًاذهاها امتار )ذا يدعو |لسلو راسا را
 كرصبإ [ن ندع قبلت دلو تريح أ >ترششا] هر كاوك ةؤلطا ضاع

 2 [0 ريعبلا لوبلاب هذاخفا

 1 هزم, همع 2066.

 اذيزملا ماعللا حلتنتءاشقو ادلقتلا برست را 07
 ىا ةماش تاذ ىف دهده هيف عجر ىا و ىف دهده كروم ىا دهره | 0 ]

 ةقشقشلا ىنعي طقن اهيف ءاشقر| اهناولا طلاخت دوس 1ماش ةقشقشلا :ىف

 [آان *جاجملاو ديزلا ماغللاو

 01[1)|ماس 92 [0]رفسلا ىهو 2 18[3] حرجلا

 -2ع هَ هدص 20 3 و 0 رك

 ادارالا نيدهلا هما تروا دا سعر ١. ا
 ريدبلا مو ىحللا فرط وهو دأر عمج دآرالا برط هتوص 1هزر عجر مود [©0 2]

 ةقشقشلا

 1 [80] هورز [©0] هوزر *[0] قرط

 (45, 40) 0 اىيزت 8 ادبزت, الظ0* هسنعم هم. 45-50.
 (42) (0سصتغتعل ص 0, طصغ انطع المهن العو همدنلك هل ةلطع رممعععلتسع عامذ5 هلالطاو

 هرصاوخ (؟مطتعط 1 طقتكتع رحامععل جن طع اطعوتسستسع هأ عطتق مدنعوعما عامود) معا

 60 اةطلق ؟ءرتجع جدحع قبض طقتتع حق ءمصصععا1ممدح 11611 اليط ةذضص مي 46.  كنطع ةقعوأ

 [مانتخ ؟80هدخ05 هلل ةطغ معدعا ةعطما. لص (0 (دصخغتسع اص لل) هاقم معقعم غم نطلع ؟ءمع

 ريعبلا لوب هذاخفأ برضي. "16 همرددرد] عمم ةءاطو]. "ءد5 : هرصاوخ هلالطاو

 ريعبلا لودلاب هذاكفإ نرصَي ىلع نيلي تيلاو ترمخلا تربشتا 26 1
 هدم ع ةرصد

 رمسنتا 15 نمأ طمادصعأ دس انطع 01261 مطدقت عد, مععطقإدس 216 ةطماتام "ةدع تر

 (نطع علل.

 (48) 0 مق رازا ذا دهدهو -1) د رازداو كفو <00 دارا ذا دهر
 (49, 50) ]) ىماس-(' ماس(! 1) برضي--]) ماجللا حابمب اشقر ]1 هدانا.

 6 3 ع ع (د-ئن) 1 196 : ( مود) 1 14-285 دن) 111 451 : 1ث 11 234 ماشت اذ
 (مود) *” 102: (زر) 711 0 خاتنت لاصصع 00-261, ©* هدمتط 0.

 (5152) طف 0 11 220 : 14 آ؟ 3: لذ (موؤ)ر »+ 107 6 1'خ جتنت 298-[دطو

 11-9836 (ةحتأل. جا 1196: طخ 111451 اخ 11 4344(ل ةوزرر ادازالاج(*
 ءعومعم مسمع 08

 اذر ناو ةوزر--]) هورز--ادارالا, هد: ادارالا اطر: عن“ عما د عوعدمل زك
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 ميم. 14]
 مو ه دااص 66 1 تك 7 ِ و سا اا وساع

 ا ىداحلا اذإ 317 5 كو ابضابصض هنوف

 ضيبالا سيعالاو قّتوملا ديؤملاو مهولا ةمخضلا 1بضابضلا [01)]

 1 [0] بصابصلا 0 [1)| متبملا [©] ميبملا

 كدا 0 2 "اقم 0 ادالت لبالا 2 رق 7

 اك را كلا تحللا فدع ةاذلوم ااا لحفلا وه مرقلاو امرق المج وأ (02]

 4اهقرع ىوس قرع [هل] سيل ىا ةادؤرم لبالا
 1 [10] المح وا [0] الْثج وا 5 [0]| ادلتم 3 0 هرصتغق

 4 [1)] اهقرع ىموس

 2 عمور ع 2005

 أديق ا نعل فدرأو اديصا 58 فاز ىتحح س تاق

 01 ولا اشتم نشما ىآ فاز ىتح ليشت سام هلا لوقي [02]
 سيوس وف جوت اذاف ةهنس نم 2بانلا طاشنلا نم سار عفارلا ديصالاو

 دوقالاو [دوقالا ىيقلا] [© 5لياخالاب لحفلا اذه هبش ةلياخالا 4ىيصالا]

 ةأاضيا| ىقنعلا ليوطلا
 0[1] قار 8[2] تالا [0] بابا 0[3] هتسح 4 [0] درطلا

 5 [0] ليخلا 8 [0] ليخلاب

 م نت م ه6 - سم هح -

 0000001 يصحو اهط اديفلا تافرلعلا اهم م 08
 ل ا < ةعد يا

 ادفحأو 0 ا م اا هئسبم 0 05

 ىا دفوأف [لجب] هببشي لاحرلا هنم لمعت رجش سيملاو هلحر هتسيم [©01]
 ضفخني لوقي 1ضافخنالا [بابصنالاو] ريدصتلاو| بقحلا ناعسنلاو فرشاف

 [1 ىرخا عفتريو ةرم
 1 [12] ضفخلا

 009 56) 1( 0* اضايس 1 ]نكوم, سبعا, اهايعمر ابضابقل0 اجاقم

 (80,35) 0 ىف مرقا 1آ) نم مرقا-(0* ابيحن ىف

 (39, 40) 1) اديصالا مهو فاز, ىيدس بايلا_(', (0* قار, بابلا, سيرسلا. 6

 موس ملغطتص ططعدعاععأم 15 صمذ ةص لل, مص (ةه زغ ةغدصلك) طمع دم ممعمصتسع

 16 15 مممطقطاوب هح زصغءعمواه تمد هدف 185 ممممعع» ماهعع عامنا طغ طغت ءعص

 طاشنلا هدا بانلا. قدح -معودسلك م. 40, ةزع مدع [ررجهلا طقع معقعم عما رصف

 غ6 1م 7ءرتوعد 10 طلق طلاع. ه8 'ةطتل. 1 29 هصل علت 5. 1م طع ]دعا 7

 طقتتع ةطق ماطتقمع : نسي دش اهباَن كورا نييك انكاتملا ]7 هحعمسم '“ لوعز] ع.”

 (41, 49) 0, 66ز. ابطيغ0* ابطبغ 7 اهطيع, اضحاو
 (43, 44) 0, 0*, 2 |ىقواق0* هللح
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 [مسكو. 14]

 نبألا نبأ ١ ىني اوين انها دل هنا سلا
 ادرشكمب أهنب الاحلاو ىنثم انيرألا جودبلاو و ىبعي ل ٠

 ديرالاو جده اذا ةهتيشم ىف كلذو ميلظلا جودبلاو ضيبالا ىبظلا مئرلا [01]

 : دوسالاو ريغالا
 1 [0] هبش

 اذنقوت اهروق احانش اذا ةادرلا ظشلاياسانوللا اه لا
 بقعلاو لبجلا فنا 1خانشلاو كالبلا ادرلاو داوسلا ىلا اهببش اطقلا ءانوجلا [02]

 نخدتسا دقوت راغصلا لابجلا [روقلاو]
 1 [0] حاسلاو

 ادديفصلا ةابلهلا كليعسي "*انسراوا سكي ناو
 محللا ريتك 1ددنفضلا ليقثلا لاجرلا نم مخولا ةجابلبلاو بارسلا لكلا [مج]

 نيمسلا
 1 [0] دديفصلا

 سل سن ع ةهدص 1مم - < ه ست ادح م 2 وو م سدّ م 2 ه ص -

 جنيت كتلك جوني .ادرغت هنري ىدسلا اذإ اذقفلا لكلا اد 3 ىذحل دا علا مي لكتشلاك ف ) اًذإ ©
 نكقاف عمج دقفلا توصي 1درغت هطسو هزوجو موبلا ركذ وهو ريط ىردصلا [01)]

 اهنيع رظن نم ترقف ىتلا ىهو

 1 [0] ورغي

 ادونالا ى حلا دْيِبلا ظاخ وأ ادصلآ توص 5 0 ناني وأ 5 ' أكل زك 3

 (98, 24) 7 اىبالا, ادكلت
 (25) ىندعي--(0* اديزالا

 0 0, 1]] ضيقلاب_(0 67. ضباقلا

 (28) ]رح ( نش) 111 509 : ا" 11 265 هفنا حبس [ده كأعل اخ] هق غءدغ
ٍ 6 

 -(0*, 0 اهابشلل اخاش |ةةع].

 (30) 1 اوديفضلا- (ل, (* اوديفصلا

 81.399 2 جيبت ىلكثلا حونت-- 06 ىلكثلاك حومي

 (335 تكل 6 0 0 د ]وعتصج هك غةطغع طععمستسع 02 غطع ؟ءمىوبر مطتعط

 عم(05 موبلا ناب ... ه1غع_-(' موبلا ناماد وا [كتمزر0* [51:عإ مويلا ناناب وار

 ؟مودلا نانا دا ك0 نحدلا ءادشلا
 0 سس 115



]20. 14[ 
 ' كح < هد -ذ 52 1 ءهء

 دي :”لاخ 0 1 5 نأ هل دل 200 كل

 ةيلاخلا ءالخلاو [0 ارش كتيلو ىق ىا] كل ىلوأ كلوق نم ديعولا نم ىلوأ | [مز
 1ةيئان ىيب

 1 [0] ةعساو اديب [1)] 51© ضيبلا هساف دس

 سة مو ع دو صد - 3 < 2 ا مو و ةدودع -ٍ 5007

 اا | يدلاو اهب ايم اذكنأ ريغ نشعلاو ىرأ قنا“
 ةيبرعلا ةرحلا ىه ةديرخلا قحلا ىهو تارتستملا تانسحلا ءاسنلا تارفخلا [0]

 [0 ضيبلا] ءاضيبلا

 ا نو .نبا لل 1 ادردألا نييتسي.ايانثلا رف
 ةيمسَو هتطلخ اذا ءىشلا تطمش لاقي بتكاشلا طمشالاو ضيبالا رغالا [0)

 [5 ذوسالا رعشلاب اهطالتخال] اًطْمُش 5

 ا ةنتفنم سم اذا 2 الابتق قرسل 7 للارق 5

 [© هامر لاقيإ ”لوتقملا دصقملاو 1نركبي نقرش لوقي قرشلا لتاوق [©010]

 1 [2] نلما قرش اذا [0] نكبي 7 [0] لوعفملا

 :بايثلا نم برض طيرلاو 1ىشوملا دضعملا لاقيو نيللا وه دضختلا [©02]
 1 [0 2] ىشولا دضختم وه 2 [0] تابنلا [0] ىشولا

 حمم

 0 م

 أدقرغو امعان الاض نفلا أدومحع ىلعاب نعلا ن2 0

 رقبلا نفلأ ىربلا ردسلا لاضلاو عضوم دوخو ءانيع دحاولا رقبلا نيعلا [01]
 همبملا رجش ندقرغلاو

 (12) 0 ادبي اله _-غطع عاومدك ه2 ]) 15 طقسللو»: 1ععتطاعب اطنغ 16 دصقجع طع معمستم 201

 [ضيبلا] ةيئان 0 1ع ]د56 500 (ضينلا) طقك كنعرذ زص قنوسص طع طعدأ

 عامد5. (05 عامد5 مدتعاطأ ءد0 : ةعساو |[ةالفإ ءاديب ويب 211 16517.

 (13, 14) 1) اربع سيعلاو ىرا سقو-0* ىار

 (18) طع هعطم]. ه2 0 15 ةصعمسماعنع (ةطع ]ادهن الو موضلك ةهعع دمأذ ةض آل.

 طمودفتاطارع ع ةطمسلل 2040 : هدصقأف

 (19) 1) انقلا نم-(0 انقلا زه--(0* ادضحت--1) هءادم]. هن عدل "عملك (20 ىذشولا)

 تابنلا--0اد810517 بايثلا

 (231) اخ (دوخ) 1 145 : الخ 11 346- الةوأنأ 11 455-آخ (مقبر) عام 319: خذ

 فال ت7

 (22) الةوأك 11 07-458. نفلآ1)رقلا (هزنءعز) لسل (ىقرغ) 17
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 [ك0. 14]

 زجرلا 5
 د ادسو ع اه مم ىذاعد - سا داعر - غد دعس د ء وص 2-2-8-5 - 1 -

 اذه سملار ميمرلاو د اذمهلا تاصرعلا 0 افق ١

 عنمل تيئلا لوخد داري ام ىّؤونلاو تدمخ ىا تدمه لاقي ةيلابلا كيولا [0]

 رطملا

 انسصالا تاربلا قلل تيب ايلا ودا ١
 نم ةمالعلاك ةيآلاو ةرمحلا ىلا دوسا نول ةعفسلاو ىفاثالا ىنعي عفسلاو [(0 طز

 لمر ابي ضرا 1ةقربلاو عقفتراو ضرالا نم ظلغ ام دمصالاو 2-5 لك

 4 [1 * قوبت
 1 [0] تاقربلا [1)] باقرلا 2 [1)] قرب لمر قرب

 - - خإ
 وه هص 2 3 هد - ه2 سم هع دءد ةهمح ه- -

 اذهالا كا ىمسو نيّقسأ ادهوأ ةالفلا زوح نم 0 5

 ام وهو دهو عمج دهوأو ابطسو ةالقلا زوج نود هانعمو نلصتا 1نيصان [0 8]

 عيبرلا رطم لوا ىمسولاو ضرالا نم ضفخنا
 1 هب 0] نيضان

 انعباف اهك اش ”ىاك لو 0 اهب ا 1

 ١
 قع 0 عوع» هطوعت عمي طع اههذ جوع عمت, للم. عتتتر طقم طانغ هدع ”ععدع (طع ظطعأ)ر

 ىطتعاط 15 مغ هج ديتفمف ه2 هدع دص طع معععمغ ممعرد. 6 عربع» 505ععقاأك ةطقأ

 ن. 1 ه2 الو. عتتت ةطمد10 طع ماهععل طعؤوععس علت 1 ةصمل 2.

 (4) 0, 0* !ادمصالا تاقربلا-17 اىمضالا باقرلا

 (5) ( نيضان -]) نيصان

 (7) "2 ارم ايرحا, ادوعا, اور انقس [510]--0 قري ءايقس (* قر ءايقس--]) 0,اعا

 هردتغ5ك د قصحل طحطصتو (ةعب مدع ةصكاأدم عام 2. 12, الخ 20 ءالخ). ور كعك

 هععرب5 غ0 كرم ه طعقانعر» ةعدمع غطهص ءانطعغ» قرب ءايقس 027 5 ءايقس

 (9) 1) هداك ت2. 9, 0.

 21 115 م



 20و. 12, 13]

 زجرلا 7

 َصسيِصَت اَذِبأ ُلاَزَن اَمأ حيبنلا ىدصلا اذ اهيأ ايا
 1م وبضلا ىوريو حاص اذا حبنو موبلا ركذ ىدصلا [© 8]

 1 [0] جويص لاقيو [0] حورص ىا ىوريو

 00 اهنظن 5 ا حييلطلا لزابلا كتجيه كا

 مصييرصع بسن لا عجرعمت اهورافف ىنت 5

 لك نم صلاخلا حيرصلاو ابب !ملي اهورعي روتفلا ىنولاو رتغت ىا ىنت [0 ]

 : ل
 1 5126 2] مكن ([0] ملي

 زجرلا |||

 اذهوألا تاريللا ئصان ثيحب ادبا تفعت رادلا فرعتا'

 نم ضفخنملا دهوالاو بارتلا ةنيل ضرا تاريخلا لصاو ىصان تسرد تفعت [0]
 ضرالا

 سس سا أ همس كد 2 عا رع وم هَ جب نه مص هد 95 - 5

 ا انو ارم ايداوب ..ادهعا كامسلا ءون نم نيقسأ "

 اب

 (15 2 جوونلا ىردصلا --() حوبنلا ادصلا اذهيا اي -1. 310. 7111 102 ىردصلا

 حوبصلا“ 65 1.510.711

 51 0 كهبش ما, ةتربمكال كتجيه اما

 (8, 6) (ل, (*, ]1) بسن 667. 134 ًايسن

| 

 (9) 0, 2, 0*, 6 هزي. 142 ىضان ه5. آش (ىصن) دع 0و:

 5 اود نم نيفس 0 ايسلا ود نم
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 هدم ةهدص 073 0

 مصلطا : مصيكلا بن 0 ةئطاخي- م هميش#فداصم اعاد 207
 0 ا

 مساوكلا روخصلا يمر مالاوأ هنو اسس نواح نا ناش
 ةركالاو هنم رابغلا نرثي ىا هنرثيو بلصو عفترا ام ضرالا نم نتملا [02]

 هيرض اذا هحيك لاف رستكلا رداد حبكت ىتلا حياوكلاو ةراغصلا لابجلا

 روكصلا ضفرت ايف ردود الق ايبيصي ام دري 5 هدر اذا اًضيا هحيبكو

 | ؟*نيلجأو ىوريو قرقتو عّطقت
 1 [1) 5 ] ىهو ةمكا عمج 2 [1) 2005] روخص ريغ

 3 [© 2005] روخصلا 4 [0] نلقحاو

 3 ه مه م مه س م م

 مصقول لأ حليرلا هيف ترج قيرح هناك ليم سا 0

 قيرح هناك رابغلا ىنعي ىرطلا طيبعلاو ارابغ ديري انوج نعفري ىا نبصني [01]

 قيرحلا ناخد رابغلا ناك 1لوقي

 1 [0] انبه دوسالا نوجلاو قيرح ناج رابغلا هناك لوقي

 سل داو دمح هارب همدح تك 2ع نه ”"ةنحرإ ضر هزل هإ سل ادا ١91 ا 9

 مصياوفلا تايضفملا نكد ب ىكئنرتو ردا نعلطي نحيصاف لنوع

 ةعساولا حساوفلاو ىراحصلا تايضفملاو عفتراو ضرالا نم ظلغ ام داجنلا [0 10]

 (70) 821, آب هتطاحب 0,7 هيطاخل فان“ هيطاخب 1121 ةءدوا. ىا ىحنت

 ام محللا ىف عقو ولو اديدش رمي ىا حطان همبس فداصف ابل فرجنا

 مك ءلمح تزذ ةيمرب دارا هنزل هيطاختبا ليخلا تاج حيكلاو حطان هباصا

 رمتو رمات لاقي
 (71) 1(0) نولجاف فخساط». نولعي نإ 0 نلفجاف 111 حفاوكلا--1), 1

 1( حتاوخلا كس 0 حوباوكلا فس, الآ, آر, آ1* نيلجاف 811

 هعا0م]1. هنرثي اعقن ىوريو مداوصلا حقاوكلا فس ةعاطم]. ضفرت عضومو

 نولعي نإ باوج هنال مزج
 2) 1(0) فافخلا-7221 ظيلغ نم, فيفخلا هيف>- 0, 811 [5هطو1.] طيبغ
 مسا“. طيبع 821 هءادو1. لوفحم ريغ ناكم نم عفترملا بارتلا طيبغلا

 حايولا فافخلا ... نبليق ءىش هاطيرل نيري خد. هءطو1. نم هلوقو ...

 ىه كلذ لبق هبارت رفح نوكي نا ريغ نم ربظ ىق ىذلا بارتلا وهو طيبع

 اذا بوثلا طبع ىقو ضرم ريغ نم احيحص تام اذا طيتعا ىق لجرلل

 قلخت نا ريغ نم ديدج وهو هقش

 لكنا -

 (73) © تايضقملا-78131 داجنلا نعطي
1 
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 مصساوملا د لا ير ةاينينر ناك فوطع دعبل »هل
 هحسمت ىتلا حساوملاو اهتوص اهنينر ةلبس ىوطع عبنلا رجش نم سوق ةعبن [©0 1)]

 دو دمدح و ةهدح 537 - ه- 6م سي م ل هد سه م ويب نت م ع

 !داؤفلا حرقت ىتلا حئارقلاو ىلكت عجفت سوقلا نينر ناك لوقي [© ]

 1 [0] داوقلا

 ىقتلت ثيح ا بنجلا نم ىدري دارا رسياللا بنجلا ىرسيلا ةحفصلا [ 0 10[

 ِحضاولاو ةرمحلا ىلا ضايب نوللا ىف ةرحصو ناطبلا ضايبو ربظلا ةرمح
 5 8 1 م 1 :

 ضيبا هنطبو ةزرمحلا ىلا رامحلا ربظ اذكو ضيباللا

 نم و عارلا صاحت نه رمرداعو ص

 مصئاوص اهيف رتبلل 5 0 هكر 5 اهناذإ ؛ترتما املق 1

 اهسوؤا تعضو لوقي اهناذآ توتسا عدافضلا ردبلاو ءاملا دريك ةكساو رلغ (0 51

 (60) 1, 1(0) وطمت-].* وكمت ةعبن 12121 اهنينري -1211, كعذم (وطع) 11 5

 هتطاعت-ارخ عن> 60-302 (1) هيطاعت 28121 هءامآ. رتولا ىولالا

 (67) 1(0), ١] ىلكت ىهو دعب عجفت 1) اهنيب, الكت 2131, (1(0), آد, آن* جوراوفلا

 ك0 ارا ممم“ ردا سل مهعادو1. ىا اهينب تمرخت ىبعت عجوتك

 ايانملا هده تييولق حرقت حئارقلا ايانملا ىهو تاعجوملا 0

 1231 هءطمآ. ناسنالا نحرقي ىتاوللا حراوقلا ... هتنيلو هتحسم هتطاعت
 ةحرق ةدحاولا

 (63) قسطا“. ةقش ه2 021, 1.١ ةرمق اخا--1) ةوقس اها--(0 ىلع ىمرت ةوقس اخا

 قصات“. ةعاد51. مضاوو راحص ىقتلت ثيح ىلع ىدمري دياصلا ىذعي ةّقش اخا

 لاحم ةصيرفلا سنع اذو اذ عمتحت ثيح ىا ىرسيلا ةحفصلا نم

 راحص هيف داؤفلا نال رسيالا راتخا امئاو رسيالا بناجلا [فكساد»“ ىلياحم]

 طقم ىلع ىقتلت ثيح حضو ام وهو ضايب حضاو ضايب ىلا ةرمح
 رامحلا نول وهو ربظلا ةرحصو نطبلا ضايب نيب ىيري بنجلا

 (69) (', 2 مليغ -خةخسا»., 2101 مليع
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 مرمر موص وو ص سل دءدوراص س و - - هَ 0

 مصئاشملا هر صنت مل نيع - ىلا يهم اذا نسا 1 ل
 طاشنلا نم بناج ىلا لتكام ىفذا ليقو هبجو ىلا ناذالا بولقم ىفذدا [0 121

 لاقي رذاحملا تال نكدلا نم ةدرفنملا دورفلاو نبيلع سمتعا ىحتنا

 ةهص له مو ص تونك < مح © 2

 مصقول اها راد | مرقملا نع تفشكتو اطقلا ىلا عصعص انك "”
 لاوط لبا ةطيع ةريغلا نم ناريغلاو للبالا لحف مرقملاو قرف اىاز 1 عصعص [0 ط]

 قانعالا

 1 : [0] ظيغ
 م مد 60 هت

 حدارص 0 هادابت 0 0 نسيج ردع تواجيف ا

 رشع ىلا ثالث نم لبالا نم دوذلاو نيبراخلا دوذك رمحلا تءاج لوقي [010]

 براخلا .ؤرطي امك نتآلا درطي رامحلا لوقي لبالا قرسي ىذلا براخلاو

 راحص هادابت رامحلا ىنعي ديدش مخض كصم اهدرطي ا قورسلاو دوذلا

 ةبلص ضرا |[ ىهو ةهحدرص عمج] حدارص هذه ىلا هذه هيقلت

 توص ةكحوش ولاو هدكك ىقرشلا 1 جز 06 ىا ايواط ىئاصلا ىنعي ميسا اذ [02]
 ميقي ال ردصلا نم حجرخي

 1 © جدا 5

 (62) 1"ة10 11 6 جل ءىفد نم آ1» ىجتنا--(0, 0 سي رول كاقاللا ةعاطم].

 حااشملا فرحت ىا ىفادتي رم لاقي اليم هيف ناك ىذلا ىفدالا...

 حبا هتوص ىذلا ٍجاَّحشلا لحفلا نم بربت لوقي رذاحملا
 (603) 1(0) عضعض, مرغملا نع كساد“ تفّشكت وأ--1:01 تفشكت ام اذا 131

 هعادم1. ةلحفلل كري لحلفلا مرقلا ...--ظلوهذ زد آك*, (1(0) 6تهسعرتمدعم 62,

 (64) 1, 1:* هدابت لشم -خساا:., 0, 0 راض هادابت كاست 1(0) لشم

 راهض ةارابتح 2[ ممانن1. ءارابت ...تراخ اهدحلو ناك نارا.
 اهدحاو ةيوتسم ظالغ نكاما حدارصلا رحبلا هذه ىلا رحصلا هذه هب ىمرت
 هل ىفخا وهو اهب قزاللا ةدحدرص كسا“. ةءاطما. هذه هب ىمارت ىا هادابت

 .. ءارحص عمج راحص هذه ىلا هاودابق : ةءم 100237 ةاترتإءسعتأ 5.5. ىدهر

 د0 طل. وعر. (نطنعدأب كلش 1060.

 (65) 1, 0, طدسصقمد 1 414, طوطمع» 2054( (1), آر, 801 احناج تاب (' قوق

 ىجدا -فةعذو (جز) 1 25(: قفطان 'ةسمتغطه] 31: طخ (لذج) 5113 3

 تربصا, الذاو تاب_-ارذ (ربس) 71 49 : 'ل'4 111 285 تربسا, الذاج اال

 ةعاو]1. مايص مواحو

 ح . 109



 ميم. 11]
 م دع ةمةدص لهو اس ا 1

 حداقملا اييلع طا افصلا تالق رك يحمل لح راع 5

 اهيف عمتجي لبجلا ىف ةرقن تلقلاو ابيلا نرظني سمشلا فح نرواعي [0 1)]
 هتفرغ اذا ردقلا تحدق لاقي فراغملا 0 تالقلاب انويع هش ءابلا

 115 اًبماَتخ ضفو ْثَحدُق ةَنوَج 3 15 ديبل لاق

 1 م1 هل] , 59.

 صناج وهو اهناذأ اذخ نم لكلا هد كالا نس ه7

 نذالا ىكرتسملا ىذخالاو اهءاخرتسا ذاذآ اذذ هيف نجل دا للا تسيل[ 0
 بن عوكحو: ىك 5 رع

 ليللا ىذنعي حناجو

 - عبي ةاض 0 -ِ

 مصاف زارا لا ىلع 0 داك محا 0 11

 حضافم هبحاص امهنم دحاو لك حضفيل نازجتري نينثا نم زاجترا نتآلا
 بابسو ماضف هيف

 ١

 (69) 1! نرواعت, اردج, رح - 8171 هيلع نداعر ارزخ--1) اررح, 32-0

 عناقملا ارذخ , رح نرواعت 1 0 -() دخ , اروح, تداق افصلا ةاليق

 خت ن1. نرواعي ]رزرب. 71 هه. 2-- قمه. هعطقل حداقملا ترك تداع

 ةرم اهنع نردصيو ةرم ابيلا نرظني ءاملا اهب فرغت ىتلا

 (60) 128131, 1. اذه نم-1), 1.* ءاذخ نم--( ءاذح 11 دن 362: لآكسعاطتسع“ 1 7

 اذه نم دوست لهدا 1 111 21 95-ة4هطظ. 5 اهناذآ دخ نم -؟ ]اذ

 (0خل) د 246 ]نكح نذكلا تتيدخو 2274-١١ ةءانو]. نيح هلوق
 اهنضفخ ىق كلذ لبق تناكو ؤربلا اهبناذا تبصن لوقي ليللا ىنعي تت

 نذالا ءاخرتسا اذخلا---11 آد( دس ة[آدد2ا1. نيه وأ دس حاطط ءمتهكتمدل 20د“ :

 ““نرع ةاطمست ةطقف تدع.”

 (61) 8101, آد حصافم 1 ا الري اهبلاحس نبيترجح اذا ظدخ 6510-363 جتطع» خطط

 81 (صماعر-(1(0) هرت1[دفدؤم (عحضف) 11 134 نبيترجهح تكرس“. ةءطمأ.

 ةنابسا هيف تونص راهتزا) .رامدلا اذه ىيبن ناك لوقب هقيبت هليحب
 اضف
20 : 1058 



 مك. 11]
 و م َّيأااذص و هه هدم ه يب ناعم هدو ه سل اه ا م ودمع

 صئئاورلا تارطمتسملاو ءأياقي تيتا ادا لس نطل
 تارط سلو الإ رع ةنيورمم هر عيبرلا ىف لقبلا نعبتت نيلنت [0]

 ايشع ىتأت ىتاللا مئاورلاو راطمالا

 7 اي

 1 [0] نيزتجي

 تاع ن مع ددسو مح ل ساو د نرصد هّ ص 01 ادا تسل

 مصضاحضلا 0 درفصاو هيداوحت !جيمعا مرن خا ارف تراطو ه١
 رامحلا متاوق ىنعي همئاوق ىنعي هيداوح ثحتساو ىعستسا 1ضفوتسا [072]

 ليلقلا ءاملا حضاحضلاو

 ِء
 م هدو رام ةيمام

 مصئاوسل ولا ل جن نم نهاعد ١

 نا دارا ٌةمظاك ءارو ببصا نيعو لايل ىلع نيرحبلا نم نيع جأت
 اهيلا نبتعد نويعلا

 7 ني مح 0

 مصئافصلا نيتك يرغت ا طخاوم جاجز لا دامجاب تلطم ل

 نلوحتف نيعتارم نم نطخس طخاوس عفتراو ضرالا نم ظلغ ام دامجالا [© 1]
 ةقيقرلا ةراجحلا حئافصلاو امايق امايص ابنع

 55) 8 مي نبركت -( ىتح رحلا ى ىرخا نيلتت ]ب 1 ىرخا نسكت

 ءزجلا-(0 (1) سركت !.4 (برك) 171 210 ءزجلا رخل نك 0 آل ه1.

 (56) 0 00 رص ظالآك, آمر طخ (ن (1) دس قسطا“.

 (57) 281 854 363: آر (ببص) زن 91: 14.1341 حئاوسلا فساط»., 8101 [ةعفز, 0,2
 جياوسلا 1. حفاوسلا-0 (1), 1, 1:* جاش نم, تايبضهالا و1 هاندا
 نهاعد دارأف ءاملا نبللط راطمالا تععطقناو وزجلا اياقب تضه 5 لوقي

 / جأت نم حئاوسلا نويعلا

 (55) اذ (جز) ن1 112 كاخ 11 52- اآلةوقشغ 11 81-915 ظوغ 5365 8عاد# 485,

 حاحرلا فانكاي, امايق كخساد>. نرواغي
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 ميكو. 11]
 0 هه دا 2

 سصلاصم د دلل هناك نيكس »ب لاف قانع ها
 5501 هذه ىعر لوقي 1قانع ىعر لاق هناك قاربم لدبلاب عضوم قانع1 [((01]

 عزفي الو
 0[1] قاتع

 همم ه سس ةمدح

 1 سلا يف تح اطو  ةراقم اديقع ٍرفق ىتنبآ ىداصي «
 قلخلا ةلوثفم ةراغم لمحت ل اميقع نيناتا رغق ىتنبا ىدرادي ىداصي [0 0]

 اذا هحرض لاقي حمار حراض :انينج دبا تذجا [0 قلخلا ةلوتفم ايطو]

 تنجأ ىرخاو ىوريو هحمر

 1 [0] انينح 3 تبجل ١

 ه َّض مى ودص 00004 لاس ا

 مصبأم نب : دفعا جوحس كا ىو امهيلع راغ نيواب م مر "1

 امبيلع راغ ضايب اهبقح ىف نيوابقح اهتنس لمحت مل ىتلا ناتالا صوحنلا [072]

 امئاو هل حرج جحشللاو ترجسم | جوحسم)] رماض قطبلا ىئوط ةريغلا نم
 هريس ىف 1حبسي حباس افقلا نم نينذالا نيب ام دقملاو حدك

 1 [1)] حيسي 3

 66 مولا ون تندع

 مصاب رفقلاب و وهو 0 فارس قرن ا تائزاخا اذا حا

 لوقي رورسم *حجاب ءاملا نع بطرلاب تآزتجا ىتاوللا رمحلا تاتزاجلا [07]

 ضيبلا رمقلاو هب رسو حربا هك ريع ركام ردا

 ا ات

 (51) 0, 10, آب, 231 نيفجاو 0, 0 قاتع س19 ةوذك نت 104-733 (فحو) "1 5
 يشالل 14 (قنع) 7211 28 (مه [ةهعازر قافع درد ةصعاعما ةامددع 60 عع اص طع

 ]دوطصمب ددعض مدعم طوع اد« ”تلخسسصسمطب طفضع هج آد. علت 38. 1ص امنع

 انلترسسعع ]1مل مقام طل” ةمرلا ىذ قانع: 2 ةوذكر, اخ دصع ]آرخ (ىنعز 11 0.

 (59) 0 (1), آل ىفتا-8121, 1 رقف-(0, آررفق-(0 حراص آ1.* ىنتتا-(0 (1) داصي

 1821 ةءاطدم. ا اذا 0 0 تلذلا ني ةراغم ليست ال اميقع ..

 اهنم ب اذا لحفلا

 (583) 1, آب*, 0 [نسص ةعطما“] | جات 0 مقفل آد, 011 جد ضر [هلعز

 قرات“. ةءادن1. نم وهو افقلا رم 6 دقملا نيدقملا ضوضعم جود هدم

 هوردع ىف حواس رعشلا عم دحديدري كارلا رخوم نم ملجلا ىرجم ا

 اوحد هديب وهدي

 (54( [) رقفلاب--1آ رفقلاب--(', 1301 رمقلاب--(0, 1( جات
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 [ه0ه. 11]

 سل اص م مخسو َس َش ب اواص م

 ءايلاو كفلعلا نم هفوح ىف نقب ام ةليشلاو راك ىعبا ديدشلا فاقال © -

 م هل نو موصل ل شاص 3 هام هص

 مصماورلا تاحردلاو انا سس ساس دا
 هذه هتريغ لوقي 00 6 ىنعي ةميقم ةيرم عضوم ايهرو هتريغ هتحال [©0 ]

 ىتاوللا نتالا تاجترملاو شكولا ريمعي بقحلاو ىلا كوش افسلاو 3

 لوقي افسلا ربت بابلا 1نجتراو نقلغا ىا لحفلا ءآم ىلع اهماحزا نجترا
 ةتقلغا اذا بابلا تكترا لاقيو هطقستو كركت مز اعلا جيرلا هذه زيت

 1 [0] عايرلاو

 مصصضاونلا تكا عينارم تنجدا ثيحانم نرملا نايس 7
 ءامسلا تسبل ثيح اذا باحسلا نزملاو هءام نزملا قربي ثيح ىعر لوقي [010]

 عيبرلا ىف رطمت عيبارم ميغلاب

 مس َّن ص وم مودح ها أ م تدم 264-565 -0 72 ٠

 جيئاورل ثويغلا نداسلا ءوذب 1 كد 4 دادل هضق اد 5

 ةضق دعرلا توص ىنعي تتوص تزجترا دسالا ءون دساللاو ماع رطم اذج [(01)]

 نسالا ءاضقنا ىنع ىا داسألا ةضق ىوريو ىسالا ءون هثعب ىا

 (40) 60( الم ىقاب هتوص ىود--(0 ىقاب ىوطنا ام-ةصصلع 128 [صماعإ

 1. 810. مننا 47: م 4"1لخ (ىاو) ه» 255 14 + 3835 تباجنا اؤاح

 اظناإ ةةودتط. 11 560-آرخ (حرق) 111 3904فةصاط7:. ةءادو1. مل حبصا اذا لوقي

 [5ة1ع] ىيدش رامح هناك حبصي هنكلو بعتلا نم رسكخفي

 (48) 0, 1381 ءايهرب ثسا. ةءام1. ىيف ةراح تيأت حر ةيرم عضوم ىبهر

 نيماكا نجترا نتالا ناجترملاو... ههه

 (49) خثئسصحاتن, ةءاطوأل. عوبارملاو نشرَو ىادنب نوموي وا اموي عيبارملا ترطم تنجدا

 عيبرلا لوا ىف لمحت ىتلا ىهو لبالا نم عيبارملا ةلزنمب باحسلا نم

 حتت
 (50) 1* اذه آر4 (ضق) ذ 86, "14 + 80 فتسان» ةءاددا. ماعلا رطملا ىدجلا

 لاق حورت ىتلا حئاورلاو ىسالا ضاضق ءادع ديري داسالا ةضق هلوقو

 أ هظقأ نم دانا هضق اذ حاير نب نارمع ةياور بوقعي وبا خيشلا
 داسالا ءون هعبت
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 80 ك

 صئاون درب كلفلا - اهناك جوع ىو ىحضت قيناحم

 ”مئاون 1تارجأتسم هلوقو طسولا زوجلاو لازبلا نم جوع رمض قيناحم [1)]
 ريسلا ىف ابنينا دارا

 1 د كارلا 8 [1] حباون

 د
 م - ءااسأ ص وم هم ع 0 نإ

 حصضأو 0 لا ف فورعم ندب ل هتايرخأ 1 جب نم قيام

 ةوامسلا فورعم صخشلا ةواهشلاو رع قاس نايرحا 1ملظملا ليللا اجدىلا [0 10|

 اهقاس وأ ليللا رخاوأ ادح حبصلا لوقي ضيب حار مج اوا ١ ا أ أ

 1 [هرتتتااءاإ] ادح

 ”- سا دح رب بر ع ورز نرصد دس انا

 حذاورلا تايقلملاو اهملا ثيحب فصلا فصنم ف عدس | لثمك ىئارت

 رولا حلاو انضلا 225 ءادصلا]| لثمكأ حبضلا ادب لوعي حبصلا ادب ىءارت [0]
 ىعءارت ديريو تاييعملا حزاورلاو ءايعالا نم تيقلا دق لبالا تايقلملاو
 : افصلا ىف عدصلا لثمك ةالفلا ىف حبصلا

 حران 0 هلفلل ماد :أوط هيندش نعو ىنع ئىرذلا ىلجن
- 

 ديعبلا 0 لحف وهو ندش ىلا ةبوهسنم ةقان ةيندش [ط]

 43 بكم 731 ىجضت-» درا كرا د 000 0
 دل 356 (ستغط طاهعدصف) النسا 11 21 الفلا بوجب, قيناجم -( هرنةو

 11 1| بف ىوطت
 (44) 0 دراوم- -]آ» قراوع-18121, 1, آ* قراوم-(0, 0*, 1 نيب امور حضاو-1),

 مس“. هتايرخا-انالآ, آب, 1.* حراق 000-5 تع قمحسصاطت», 1831 (صحسعتس)

 نتب امو_-0* نمو راوم-821 هها01. تذفن دق لبالا هذه ىنعي قراوم
 كيدلا كك نمي امو. ةاوشلا سلا ليلا نم تورجنا دق" ىا جاد نم

 نبتليل نرس
 (45) ةسطتن, الآ, 1(0) هجوك ىءارت-(', 1 لثمك -1. ردسلا 0

 1511 هءادوأ. ثيحب 0 اهملا ثيحب افص ىف ءدص هناك حرصلا دعت ىنعي ىءارت

 ةالفلا ىنعي شحولا رقب 1 نولتاح 4ص“ ةءا01. نوكي ثيحبب حبصلا قرت":

 تاطقس ىق لبالا ثيح ىا ءايعالا نم نطقس ىتاوللا تايقاملا اهملا

 ءايعالا نم طقست ىتلا حزاورلاو عضوملا هذبب حبصلا ارح
 1 7 نقلي

 010 هسا. لإ طك 0 (1) لفلل اه]ري ءاوطط الفلا روج اييدب ىوط
 1201 ةءاندا. الفلا ىوطت ىنعمب ءاوط_.ةساط#. هءادوا. نايوطت ىا [ءاوط]

 الفلا
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] 260. 11] 

 هوص 0 1

 حيارزلا لالتلا لالآ عفا ,ارت كس سل
 راغصلا لالتلا عفري لالا نا لوقي راغصلا [لالتلا] 1حوارزلاو كيرحت فاجرت [010]

 0 تاورلا

 ل ندم مل ص سا © صا يا

 مصئاوصلا ناتملا يسال 5 قيبامتغا لوط
 ليللاب موبلا هل لاقي رتاط وهو ىدص عمج ءادصاو ليالا ةملظ اجدلا [0 12[

 مويلا توص مايصلاو توصت ىا جيصت ىتلا حكاوصلاو رابنلاب ىدصلاو

 بلعشثلا توص 7 ايصال

 0[1] جايصلا

0 

 حنا حم معي را صا هناك ناسلا اع
 0 هبش اًدعاص ضراللا نم عفترا ام ناتملاو تاينلا نم ةيلاخلا ءارعالا [01)]

 هيف قرغي كل حضاحضلاو ءاملا ةليلق ح فاحض ناردغلاب

 هء ل هدح هدهد اد هَ

 مصتاوملا يك اباكرلا م ايد ند 08

 تالليلق مامذلاو نميلا نم ةليبق ريمحو ريمح ىلا ةبوسنم لبا تايريمح [02]

 تزكن لاقي اهتزكنا ءاملا ةليلق ىا ةمذ ةيكر ىلع ىقسي ىذلل لوقي ءاملا

 رئبلا نم ىقسي ىذلا 1 حتاملاو انآ اهتزكناو اهؤام لق اذا ةيكرلا

 10 تا

 (39) 1(0), آب, 1ن* حفاي ىلع-121 ىدنلا جفان ىلع -0 اهييحل هضدات#ر 0
 021 حراورلا عشار ىلع اذ ( حرذ) 2907-121 الخف 11 055

 (40) 0 (1) عادصا فس طال. 110 حئاوصلا ظل حجياوصلا ل 714

 ىمامتعا , ىناٌملا خس“ ىسامتغا كسا“. ععاطم]٠. لوط اضيا اهلماو ىا

 "كلا داو نم كلا اه 2 اغا
 (41) 51 عفا ءارغاو _-ثتسان. ءارغاو(, آ, آب ءارعاو فستان, 0, 1), آب حفن--

 قسا» ةءطما. ءىش الو تبن اهب سيلف تيرغ

 (42) 0 حئاوملا _-آمسمو 920, ]لذ (زكت) 711 287 : للخ 19 88: 101 ©هددط. 1 439 :

 طخ (مذز ١> 111 تركنا (حتم) ذلخ 494: له تت 930, قسط 0
 0, 811, 1 اهقركلا 1 هزل 01101 ناكر ماعز
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]20. 11[ 
 ل َن محد

 تاوسلا هلاو 007 5100 لاوشأ تاذ اذا و
 ذك هرم كينيع ىلإ كلمت .تنولت ةكلبم.لوكت اضرأ ئنعي لاوها,تاذ.[00]

 ةقرفتم ىضوفو رقبلا نيعلاو اذك ةرمو
 7 - مناجم رو قن مدواصد سرع مه أ م دم

 2 ك0 010 اهل لآ 'ايلاح نيب ام ظيقلاو اهتنطبت "'
 1تحصن رتاس 2 بارسلا لآلاو اهيناج اهلاجو ابطسو ىف ترس اهتنطبت [0 طز

 - 2 0 اهتنطبت لوقي طيخذلا 0 هةطخ اذإ توذلا

 0 تست 2 0| حاضتل اضنل : 0 6-0 4 | حضانلا

 و مسدس ّش اه هر 1 -هءعودمص سامو م

 صئارسلا 00 رنا ىف اظفاست 0 زم جوع ل طابلالا ةروقمب ب

 حئارسلاو ريعبلا فنا ىف ةقلح ىربلاو دوملجلا ةرماض ىا طايلالا ةروقم [©02]

 لاغنلا اهب قشت رويس

 حيارملا م0 لا سارع هللا ىح لمرلا قينعلا نزهت *
 ضارع نيالا لسرلاو 2قنعلا وهو ريسلا نم برض 1قيدعلا نكرحت نزبن [01]

 [نم] حوارملاو ريسلا ىف عارسالا فيجولاو ةمزالا ةضراعم ىناثملا

 1 [0] قنعلا 3 [ 0| ريسلا

 ار الظ تلوقت لوكش -( تنولت لوكتلال تثولتحاب4 (لوغ) + 21: م4
 "111 52: فكه 11 118 5 ظآ (هدنطت 11 224: ةصط»., (1(0) [1]2] ببرلا اهيبر

 كدت لوصكالا 2 نيعلا اهب ف 00, 8181 تراوسلا-1(0), آب 1
 ديرلا اهب حراشملا كك. 0ءيو. تعم عا 0ع0. 110خكسطت“. ةءطو1. لوك ..

 ةلسرم ىضوف ... اذك ةرمو اذذ ةرم تل تلوعت ريبلكتين سائنلل كلبت

 : ىعرت حراوملا ضعب عم اوضعب

 (36) 1. نيب نم --اآ.خذ (لوا) تت 9 رتس

 (030) ( نهرابا نم طقاست--(1(0), 1. مئادسلا-0 (1), 1* طعرنع زنغهلا106 هن "عك

 (رمأ 6م ادع ةمصسصعأ دض غطع هغطغعم 8135) :

 ا تلا ف رتل | يزل ني نالخ كن دع سانخ
 1 1(0) لغلغت

 (38) قسطا“, ©, آب, 821 فيجولا-1 فيفخلاو--1321 ةءادوا. ىف كرحتلا زبنلا

 ةمزالا ىناثملا.. .ريسلا قةصات“ هعطمأ. ضعب رثا ىف هضعب حوارملا
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]60. 11[ 

 مر د 6 2606 هه

 سصفاكم ل 4 0 كو هدول ىحني مدالا تاجيعانلا ىرت

 حفاكم هجهوو رحلا ةدش راعسلاو مودالا كلذكو ضيبلا ليالا تاجعانلا [02]

 ىف اههوجو ىولت رحلا ةدش نم لوقي اهليمي ىا اهدودخ ىحني لباقم
 ابيديا دصق ريغ ةيحان

 تح 3

 حباش هدد 5 تكانوخ أ
 1م سس ١ .٠ #ض دهس عا ع 0 ا

 1 ىتح < اا سألت ىلغأ

 هذع هبوت عزن ناسنأ هتاك هيلع هيدي طسبيو ًادوع الع ءايرحلا نا لوقي [01]

 ةهدنادم كاش

0 

 ِء واطتملا 1 طع . 1 1 1 7

 ابكلبم ابلوغ [ىده ريغب] ةريسلا طبخلاو ةفونتلا ىهو ءابيت 1ضرا هينلا [01]

 ليلد هجو ريغ ىلع اًفاستعا انطبخ هكلها اذا الوغ هلوغي هلاغ لاقي

 1 [0] عمج 8 [5] ليبسلا

 (31) قمسمط»., اآنء ان, قالك ىحتيا(لب 9< 1 ىحنت- -1(0), آن, ه1 حجر رىوس

 آب اهؤورخ خس. ةءانما. لتاقم جدتم 0

 (39) 0 (1), ظل, ا عفسي ىظل--(0, 8831, سان. تامرج-( (1), اذ تاصرج

 1 نامرح -(0 هيبوت نيب 2821, 1 حباس فس. ههط0]. ءايرحلا ناك لوقي
 كَ

 بصتتنا هنا كلذو دلجل حبش ىقو ءوس لمع ىف فخا هتاك ىا تامرج وخا

 دلجل دم نك مرج بحاص هتاكف هير دم قو ةرجشلا ىلع

 (33) ظديدحذمس 51 54, 8الآ1, ١] دعبلا وها ( ابيتو فساط». هءاددا. هانبكر ىا

 نم انهاهو انهاه نئمارتي دعبلا مظعا ىا دعبلا وبا ىّده ريغب اطبخ

 انهاهو انهاه نم ىمارتي ىذلا حواطتملاو هيحاون نم ىا هتاجرا111

 «كددا. وندي ىذلا حواطتملا دعبلا وبا ىوريو همظعا دعبلا وخا
 (34) 1؟[ةجذحكهدص 1 54 ريره
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 ميم. 11]
 مه < نص 2

 حياص ٍقرخلاب نويداحو 1 اهناك مادخلا م 1 مدل

 ةضرالا فرحلا لكلا لاجن مادخلاو رمض اذا قنحا لاقي رمض قيناحم [(01]
 ةريعبلا

 7 - نص و - تا هص نريد ” < 2ءةجامه مع

 حراوقلا تانماضلا ح 0 0 تعطَق 00 هل ىمترا ام اذا رو

 نم اهب نيمرت لوبلا عطق فاطنلاو نييداح اياي لاق نيئاي هايحل ىمترا [0]

 ىوريو نبنوطب ىف لمحلا 2:نمض ىتاوللا 1تانماضلاو طاشنلاو حرملا
 ىتاوللا حراوقلاو لمحلا نم اهنوطب ىف ام ترمضا ىا حراوقلا تارمضملا

 حجرات ةكات ىهو اورد رعب ةقانلا تحرق لاقي نبلمح نابتسا دق

 1 [1)] تايماظلا 2 [1)] رمض

 سلس م دوص ه م نح 2 داو سعى م3

 صف ٠ لال اب كلا اهدج تيأس ءارغ ةرحاهو
 عاقترالا وهو ومسلا نم تيماس بارسلاو ردشلا عقو ةىشن نم ءاضيب ءارغ 10 2]

 مصصأت اس را ل] ترد جيجا ىي ايه ةيروبع -»
 ىرعشلا عولط 0 نوكي ايقا ديدشلا رحلا نا ديري ةرجابلا ىنعي هيرو [0 ]

 ىربلاو لباللا ربل تاوذو هر ةدش اهجيجا سمشلا رح نم ءاببش

 تقولا كلذ ىف لظلا حصم دق لوقي بهاذ حصام لبالا فنا ىف قلحلا

 هتنحت ءىش ل لظ 0

 (31) 1 ىضفني_-آ.4 (قنح) »1 357: 4 01 3325--0 (1) هتاك
 (358) ةصطتشر 1), آن نيااي الا نياي -0 نيياي-( (1), 1), 1 قاطن -(' فاطن

 © (1), 1, 1* تارمضملا فاطنلا قاطن -1) تايماظلا جارملا خلاد“.
 6 |[صد1:4.] تانماضلا--12821 تارمضملا حارملا .جالكت -12» مسط“ 0 (1)ب

 آظالل, آل, طب* ةطلق له هت. 31, 2م11همكتسع دس. 29, 33, ةثب هطتعال هدتع ةتهصعممذعل

 غ0 38, 29, 1321-30 هءادو1. نيأي ىداحلا ىدل ىنعي هايحل ىمترا ام اذا

 اداي هلوق ىكح لبالل هرجز ديري قصات“. ةعادوأ. تانماضلا ءادحو رجز نيااي

 نبلمح نابيتسا ىتاوللا جراوعلاو نلم> ىا نهدالوا نمض ىتاوللا

 تاع ةقان لبالا نم

 (39) 1(0), آ. ءاربع-1) اهره--11 حصام ءاملاب نيعلا قنخو--4535 (ررغ)

 11 107 اهرحر ءاملا ىف فسات». اهدح حيباس ءاملاب -ةيسسات»# ةفانوا. ىتع

 ٍلاج ىا حباس افدش) تولع ءاضيب ءاوغ سيشلا لاذز

 (050) ةرصاتا».. آن, 1 001( ىمري ءارعت 6 1( ىمدرت ءابهبش -آن ىمهرلا تاوذ
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 - هد ص عه 5 0 سدو دل ةهدوص 20100 مخرم م

 مصباذ فيسلأ 3 ىحنا مأ ءأ ديصب ىوبلا تعاصنأ هوبا كاع 3- 7

 مايفتسالا فلا ابتال ةحوتفم تعاصنا هلوق ىف فلالاو تبهذ تعاصنا [02]

 9 مل تااهدصأا عاما ناد 77 60 د ل و ءوص

 صئاحصلا مما ثتحربو رو ا أ 8

 ةعساولا لجنلاو ع توتشا ىب كحربو هتنزح رودغلا توش [هلها]

 1 م راو ص ست يرو م عمه لم لو ص تا 6

 صئالملا نهتاقارقر لجنلا له * فرو نارها يس
 اهتالتما نم 1ةيبيبشلا ءام اهدلج ىف قرقر نبب ىتاللا ءاسنلا نم تاقارقرلا [01]

 1[1) (510)] هيبيسلا

 و و ةدح ام اء و صد ل اس ص هس مو م و

 ساو دل بولقلا ل تان ىنشهتتسأو ىبصلا ناك تا م

 ءاوهالا] 'ناغضإلاو رسلا نم تايفحم» تارسم ىنفحتسا |[ ىشبتسإو] [نط]

 ءىش لك ىلا نرظني نرصف نبجاوزا نكرت ىتاوللا [جماوطلاو

 ص مم ىو ر - 0

 مصئالطلا م اندم 1 تاوانت بيرق نم اهرزن 1 اذا "1

 (095) عدل 0 ط فيسركل يشترك 1+ تعاض نإ مودلاكف طا مرر كل
 19 461 تعاصنا--1) ىوللا-1آ» ىجنا

 (233) 1* نوعالا نيب--]آ نعالا-(ل, ]), كددطت, 2021 نيعالا ىب--ظال1 ةءطما.

 مرقس ريغ نم ءاخرتسا اهيف ضارم - خت. هناطم]آ. هفنا تعدج ىا

 ىلع تقش تحرب ىري اميف هّتوسو
 (24) 1 ىفغقاشو ىزاوغلا كسا“. ععالوأ ىنقارو اهبراقا تلعج تيناد تفعاس

 ىنبجعا

 (25) 2, ىمذه (ّشه) 11 357 ىنقرتسا سطع, 811, آ, ةب*, 1(02) ىنزفتساو-

 © ىنقختساو- 121 تارسب خساد“» هاما. ةوتفلا لها عم تيرج ىا

 هنابح فق رما' نبيولق ىف لوقي تارسم ىنفكتسا ىنرفسا "ىكضلاو

 نينيعا ثتسبلو لاجرلا ىلا نيديعاب ندكطت حماوطلا ىوبلا نغضلاو

 نيجاوزا ىلع نكاوس
 (2360) 0 (1), آب اهردت مل-1:* اهرذن مل-4ةدثم (لونز 11 316 اهرزرن خس“. ةءاما.

 اتبلط ىآ لدكص راذ _ ضالقلا اني تكلرانت 1
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0 

 60م مل َر

 باهذلا 0 ا ةيءاذنو اا ا 1 اذإ '

 مه دا ةدح

 مصئانملا

 نم فات حير ةيناميو قرشلا نم 1 حير ابصلاو هتبلحتسا هتردتسا [01)]
 باهذلاو ميررسحتست ىرمت هجو لك 1 نم تبءاذتو 0 ىهو نميلا لبق

0 

 عجم ىذل ١ تانملاو راطمالا

 1 11 نم تءاج

 0 هم وص و سو 08 تس ح

 مامغلا دا 2 تعباش نرملا قرف هتقراف

 - ّش هسه

 سياودلا

 نزملا قرف ه-:قراف اذا لوقي لماحلا ةلؤزنمب قرافلاو باحسلا نزملا [01)]

 لاقي هقرافت اها راطمالا نا كيري حلاودلا مامغلا هب تنحجرا تانحجرم

 0 "ا

 6 حا

 < نه 7, 2 د

 مصار 000 11 ١ كلو انبلا *اهيرقو انه ؛اديص نع ىانلا
 ىلا ال نكلو حبر وذ ىا حبار انيلإ ابرق لوقي دعبلا ىأنلاو فرص ادع [1)]

 ليبس نم 2كاذ

 2[ حباور 5 [1] كاردالاب

 1(0) ىرما, حياتملا 12 الث تنارثوب ع باهذلا وما (هزء) 151

 كك[ و ىاضلا رمال فلل تبءاذت وأ, ىَرَمَأ 836 ةماطوآ. ىرملا

 كهنلا هجر لك نم تءاج كيءازت ةدقانلا هيلع ردت ىذلا حسملا
 فاعض راطما كساد“: ةداددا. الثم هبرض حئانملا باهذلا ىرمت ىوريو

 ىعمصالا لوق وهو دوجا لوالاو نبللا ىرمت لبا اهناك حئانملا رّيصف
 ايقس انل ابلعج ىا هللا انحنم لاقي

 00 0 1) تحعبات كر تاك رمكك طلال تاتجهحرم -0,1) 1 5

 قصات“ ةعءاط01. باحسلا نم كانهم لاو هتعد ىا تكاتك رم تعياش .

 نم لاقثلا تاحح جركلاو ايلا ضنا باحسلا نأ الا باحسلا وعدت 9

 ءاملا ةرثك نم تالقثم نررمي جلاودلاو باحسلا

 آب, ةتمطا» 1كاتذه. 1+ 461 |اهعس0, 2, 211 !دغ 0, 12 انيلا ابيرقو آن, 1,
 اكتم, هسان» جبار, 1031 مئار 0 (1), قسط, 821, آب اغيدل سانا

 ةععطمأ ىئنفرص ىا اذكو اذك ىنادع هنمو ءاديص نع انهوجو فرص ىا

 ليبس كلاذ ىلا ال نكلو حبر وذ انيدل اببرق نا ىنعي
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 كم. 11]
 د ربا سماع 6ع 0 - 2 07 مر م

 ميلاوصلا "نرهمايأ وأ هيلابل عجار ةدادرلا ظبق له ءاديصأ ١'
 فورعم عضوم ةدامرلا [1]

 سئار نيعلأ أن ىرك حا ةرافغ ود 0 اهراد ىقس ٠٠

 ةقرخ عضوملا اذه ريغ ىف ةرافغلاو باحسلا قوف نوكت ةباحس ةرافغلا [01]

 ىخوت ىرحت اهرامخ نوصتل رامخلا تحت ابسأر ىلع ةأرملا اهضعب عضت

 فلخي ؟ل تاكنلا كلذو نرعيلا ةيهلات ىف تاحسلا اشنمو ندعلا دضَتو

 ولدلا بيغم ىا ولدلا طقسم ىرحت ىوريو هرطم

 صياد 0-50 اراهما 0 هب 0 قابلا ناك ميزه 4

 قربلا عمل اذا لوقي هتوص ىا دعرلا ةمز» تعمس لوقي دعر هيف ميزه [©01]

 حمرت ىبف اهلجراب اهرابما ىمحت قلبلا ليخلا نوطب ضايب هتاكف

 (16) 1. ةمامرلا ضيق --1.* حماوصلا 131 حئالملا --1) حئاصلا 11. 1: 31
 وكت 514

 كر 1 1ك طال مضل ىركج د كن ىرجتك 6 م ةرانعكو رف 1

 12, ةردط» ماكر 1(0) ارحت - 811 هءطوا. هنم هللا قزرتسي رطمتسم

 ىخوت ىرحت توص وذ ٌشِجا هيطغي هقوف نم سابل هل ىا ةرافغ وذ باحسلا

 حاورلا ىف تآ حيار قارعلا ةلبق نيع نيعلا كسا“ *:ط01. ةرافغ وذ...

 هنال رفغملا ىمس هنمو باحس قوف باحس ىا هرفغي سابل بادسلا اذبل

 نيعلا لبق نم اشن ثيح نيعلا أشنم ضعب قوف هضعب ماكر افقلا ىطغي
 قارعلا ةليق نيمي نع ام نيعلاو

 (18) 1 ةنونجم- -(, آب, آ1* نيماحي -1), دم. , 811 نيماحت -(1(0), 1

 آب, فساد». حراوض0, 2 حماور -قسانت» ةءاتملا نيف ازاما نماكك

 نيبتسيف نبلجراب نحرضي جراوض قرد تقرايما نسحم نجا( ندرك

 رميغلا ضعب نابيسا ةقرثلا تفرد اذا كلذك نييوطب 0
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 [عمكم. 11]
 مد دو رم

 مصباج لصولا نم ذوذجم ءادبص ايه دار اا
 0 سل رو ناس -

7 

 را م ءارمعأ اأو

 ىلتقم باصا امذا ىوشلا بصيرل هناك ىناوشا ىنامر نيح نيبلا نا لوقي [07]
 هامصاف هامر اذاف رملكق هاوش باصا اذا كاوكاف هدامر لاقي مئاوقلا ىوشلاو

 سيقلا ٌةرما لاق اًيراه هب بهزنذذ الا 28 امثاو هكراو هتعاس نم هلتق اذا

 حماج عوطقم ذوذجم 11 ِهرَقَت ْنِم دع ل هَل اَم 18 ُهّتْيمَر 0 ل َوبَق 9
93 
 ليدس

 1 قطا. م. 134 هن.

 صناوجلا نيت ام الإ دولا نم اهنيبو ىنيب ناك امي قبي ملو *
 لام اذا ءىشلا حنج لاقيو ةجوعم اهنال حئاوجلا تيمس غولض حناوجلا [01]

 و مّ دح م م دع هع م ا د دف تصل ل د نيا 0 ىلا م ا ع

 صئاور || كفالات : ةرارق ضغط || هقفصت كتاب بغت 3 ع

 ريدغلا ىبنلاو ريدغلا رقتسم ىبن ةرارق 1هفجرت هقفصتو بذع ريدغ بغث [07]

 قرشملا نم ببت حير ابصلاو ايشع حورت باحسلا حئاورلاو ةهتالم ”هتقأت

 1 [0] هقورت 2 [0, 2, 821] هتفاثا 3 [0] هتالما

 - هد <

 سباح ىرشلا اهب رظني مل نابري ٍفقرق معلم الو اهيف نِم بطب ٠١
 اهبرشيو حبصي اك ظننت ل اقركأب هنأ دير ريخلا ءايسا نم فقرقلا [(00]

 الك 0 11 يلا تاوساك انا ىياوس اك ب اذع اذا 231 ءاديصف

 ار 0 نكشف - 1 نجولا نم فس هوطما الودروزا نا عيطتسا ال لوقيف

 ردصلا ىف ام الا مّلكتا
 (14) 1, ]ب*, 1(0) هعضعضت تتاب--(0, 182131 هتفاثا

 (15) 1 اهلرظني, حئاص قوشلا --1:31 حئاص قرشلا --0 حبا د برشلا --(0* برشلا

 حيات 1 حباص قرشلا -- 1221 5ءا01. ىعرلا 1 ىف هعمس نامرب هلوق

 سمشلا علطت نا اهب رظتني [مل] اهحبطصا ىذلا لوقي سمشلا قرشم قرشلاو
 هر للا هال عيضوم نامر "الع قمن طعصتمغتعاط ده 10عدغت عما تخط هدع

 كامل آخ (ناشر د10.
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 مكن. 11]
 هاموسح - < ه < ه َّس اص 2 هدعودق م 32 م

 صئأم نيعلا 0 ة ايل 0 ةربع ةكرشلا 0 كل ةأدغ م

 ولدلا قرغيو رثيلا لزني ىذلا حاملا ءاملا ريدك مومج بلحتسا ىرتما [01]

 قوذ نم ولدلا بذجي ىدذلا حتاملاو ءاملا ىف

 ل 3 20 مذ أ 2 5 0 1100 م رو جا

 نع مصناوس تادلوم ىب تنعم لوا اقحلاو 1 اا

 تاعلوم ءاوهالاو ىنفعست ال ىه لوقي ةريثك هوجو نم لوقي ىحاو ريغ نم [01)]

 صنم كدا ىانلا ىلع 5 ىذلا 0 5 دقأ ٠

 هكلمت مل ام كداؤف نم ىلاعت هللا اهاطعا لوقي ةيطعلا ةحينملاو ىيعبلا ىأنلا [02]

 7 - مه مع86ه مى

 حجار املا بابسا - كيسفن اا ءا ديص 0 نأو !!

 (8) 0, 1 هريغ 0 (1), 1: بلقلا دوسا-1:31 نيعلا لفسا 1, 1) حئام - ةساد#

 0, 1001 حئام 1821 نوداغلل 1021 هكددا. ةادغ فرعا ىذلا قحسا وبا لاق

 [1821 قالخا] فالخا حسمت نا ءارتمالاو ةربع نيعلا ىف نوداغلا ىرتما

 ىرتما امم مبتودغ تناك لوقي مهتودغب ىعمد اوردتسا لوقي ردتف ةقانلا
 نيعلا دوسا ىف عمدلاو تبلحف ىنيع

 (9) فسان 2 ىب -0 ىل_1,, 231 ىف 121 ةءان01. تاعلوم ءاوهالاو لاق هتاك

 لوقي دحاو ريغ نم ىلع ٌقشف ىب تاعلوم ءاوهالاو ىنم.وندت ىه لوقي ىب

 ضرعي حنسي ىتاؤملا فعسملا ىّتش هوجو نم ىه دحاو باب نم تسيل

 (10) ©1(0), 0, 2 حئام-0 امم ىدآولا حم --1301 ةئاندا. نم وه ىا هتكلم ام

 هللا ررق
 (11) 0 رن ءاقرخأ ئوداكن رض كلا كرو هوك يضم

 (ىيص) 11 404 رئاسل
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 [ا0. 11]

 ءءء و ص سس ددودح ع همّ ص < َس - يو. - 6

 حياوملا ىراذهلا طيرلا تر ترجح ا هتسو اكل لاوحلا ضال ن

 قلع ا0ودذ ىراذعلا رجت امك راذلا ىلع ابلويذ ترج حايرلا هذه لوقي [010]

 ضراللا

 حاب 2 ٍس دحلا عفنأ امها م ناو ني 0 را جيعنا 06

 وهو 01 لبق نم ىذلا 1 قرفلا 00 ةروح ةطااذم 0 عفسا

 [1) هب كرابتإ كراسي ةبرج نم رم ىذلا حداشلاو رع

 داق 0 لجاع ند اذا قشو هبلق داتا 0 0 7

 هيلا نوبجوتيو هنووذي ىذلا هجولا ةيطلاو تايط قيرفتب ىرج لوقي [01]
 ' رامق لكو حادقلا وهو رسيملاو رزجلا محل نمستقي امك هنيسقا هبلق نرسابت

 ميعامتجا هب ىنعي اصعلاو رسيم

 (5) 111, 1) ةنسور جرامملا جواوملا سال“ جرافدلا طال هءادم1. طيرلاو

 ضيب بايث خا. 610 جر اهب ى دا جراوملا

 (6) 1) فعسا, جان نيبلاب -(0 عفسا ارقلاو نيعلاو -- 4539 ( (جعد) 1

 ]لل 111 96: 14 11 43 نينرقلا جعدا مسا. هءا01. نع كاتا ام لد

 ىليف كنيمي نع كيتأي ىذلا حئاسلاو ح راب وبف كنمايم هنمايم ىلوف كراسي
 لهاو اطال نومءاشنيو حتاوشلاب و دج لهاو كرسايم هر.سايم

 مكاو نومءاشني زاجدحلا «آ ارذ حشا 111 001 وهو ةمرلا ىذ لوقك

 ىئدجن
 العساو تاحتاسلا لإ ريلطلا كم اينيح ام امسنال ال ىليلخ

 1ع مروع زك كاتعل 81ددسأ زأ 110 دل ةعدتس جانطتطاتقعل ذه للطم تلك سس تقل

 [6 دحهتت اطعامدع ام عتخ اطححخ 16 15 طم رص اناطع الاحد را مدع 15 هب "عمر لاننا اطان علا

 و زط«احس دحلخس دسحط (1كجماقطقت 14, ة1طدابتطا 69 1. 810. عتتت 111, طه ءال 11

 916), ةصك تطتعات معقعرتم م طع حستسفاف ه2 عموعأل جان عاتتازلت لأ انطق :

 حداوتلا ءاّبَظلا ىذ ىل هلك نمو حصان هللا هل ىبمق نم بر الا

 1» نرساني, ىصع قشو-- 1211 قيرفتل-- 4535 (رسي) 11 3027 ناعظا قيرفتب, - لل

 اصعلا ناخو 1831 1م ادع عامدق كاعد
 سو و م مو 2 2603 هارمع تم 3 02 رو 6-2. . - رو ممرك ر ءه 2

 اًمدوع ٍحَدَقْلا ىَلَع ابلص نْكَيمَل اَذِإ اَضَعْلا اوُحَدَقَي نإ َنوشاوْلا ُتَبْلَي الو
 الندم بشعلا لكأت ةباد حداقلاو
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 عمكو. 11]

 ليوطلا أ

 مسو م 7 و 5

 جصفأم كينع أم 59 ءاديصل أبصلا م 0 0-5 ا نوار ١
 املا

 م م م ن ص ل اس و ص هه 0 يمدح يب

 مصماوللا قوربا رابلا نحلم اع أي يره ه7
 يذلا بلطف قربلا ىار لوقي ةميلا 1واسلاو ءاضعإلا داسن لابكلا طا

 1 داشلا

 د2 هده < نم 50 سل 0 ه- تاس مدص ا © +

 مصطأبالا بيثكلا ىف تجعمو ءاهن 0 0 ءعنقلا ئضافتسأ ثيحي ©

 ءاهنو 5 ردح بصخا ضافتسا ءاملا كسمي ضفخنم عضوم مذقلا [0]

 نوطب حطابالاو بيثكلا حطابالا تببص تدم ريدغلا ىبنلاو ةيدوالا نوطب

 محيا دحاولا ةيدوالا

 دا و ةهمص ل ه ءوسدح و سس زل نر مكس مث ع مد م

 حوانتملا د جاجعو هيد يضروس فارع تروس سا

 بلاقتملا بواجتملا حواتتملاو

0 

 (1) 2 برح, كنيع 1. 1١ 8131-461 هما. كبت ال فك ىا لبم

 (2) ىسطت». هرصتطو(ل, 5*0, ]1) ةضحصقرتمدع 2 هت ة-اآب الايحر وأسلا تجاه (0

 قوربلاو انسلا وذ جاه امك--1(0) ىوأسلا 821 ةءانو1. ةمبلا وأسلاو...
 ...الابخ ىل تجاه ةيم رايد لوقي ابيلا قاتشاف هضرا هركذ قربلا ناد اذاف انهاه

 (03) ال ةع 0 17 اري (ضيفر 12 28 "4 + #2 هساد“. ةءادول. ثيحب ىوريو

 عطقنيو قر ثيح لمرلا نم ىوللا لبق عذقلاو.. .اضاير راص (ىاز ضارتسا

 1811 ةءطم]1. ...ءاملا ليسم عذقلاو عضلا ضافتساو ...ضارتسا ثيحب ىوريو

 ميمت ىنب دالب ىف حضوم طساو

 (4) ١ قراب--0, 2 جاجع اهب 1:21, © ةروم--1001 هل--آ., آ# جاجع راهب--

 آ1.* فرعا -1311 هءاطو1. هضعب لبقتسي انهاه نم هذهو انهاه هذه ببت لوقي
 لباقتملا حوانتملا ...اضعب
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 [ي0. 10]

 2 ع هه د اه وح 8-12 1 هدوم

 مصصمت حلا ةد ةدش 7 اهبدانج ةوبش تاذ ةعاس 6 0 ىلع

 رابغ تاذ ىا ةوبه تاذ عفترم ناكم ىلع بقرم ىلع رمحلا تّاظ لوقي [01)]

 و ه مم 4 3-0

 0 نيح هب ىقلت ىزلا نيبو اهني حصيرْلا بعلت ىبيمت دع ا

 عسا 0 ادد ة ريقأرق راع - ان د

 رب م هام ءوَّ #11 ا و نهد اودع

 عحرمو ص نأو دل 5 ذب كد 0 الإ كتلا

 ريغتت اهنا لوقي لاح ىلع مودت ال ناولأ تاوذ [0]

 (59) © (1]), آب ةيذاتج -1) يرحلا - ةرمت#. 0, 211, 1ب اهبدانج, رحلا - مسمط#»ب

 هءط01. ةربغ ةوبه بقرم ىلع ابيداصي لظف ىا ضرالا نم عفترا ام بقرملا

 (60) هس. 60, 61, 69 همم مما ذص قسط 121 بلعت, روث, ىشمي 1331 هوما.

 جحيرلا [1801 بقلت] بعلت ةقانلا هذه ىشمي ثيح لاقف ةقانلا ىلا عجر...

 ريسلا ىف اهبيضم نم ىشمت ثيحب لوقي ديعبلا ناكملا اذبب ىا

 دلو دص 8الآ[ هع ل. 165  هد101 ةععتج ةانقت هب طعذأذع» مامعع مع 1غ 0هدن101 طع

 عز ءمرج سس. 925, 296م. 60, 61 هتع صمأك 12 (ل, 0*, 1(0), 1 دصل هنأ

 دعاس ملل9 مامععل جقفعم» عطف 1!هدع مهععس ات عما تسب 559

62) 



 [كه. 10]

 اا جا ه0 ناس. مك ل هو ةمص 2 07-61 2 ريب سام م

 حدرص رخصلا نم ىمهبلأ مصشرتسمب هر 00 اهابشأ باقي 55

 نتآلا ىنعي تاراتخم [0 رابك روبظ] تابباشتم ىا اهابشا فرصي ىا [02]

 !هيف تبني ىذلا ناكملا ىميبلا حشرتسمو تبن ىميبلاو اهروبظ ابنوتم
 ضرالا نم ظلغ ام حدرصلاو

 1 [5 005] لوطيو

 رت ل ه نك صه ع م مس - ه2 ومص

 صاصم رمسلا نم ل نم 00 ضرالا ة ةالف ف عر نأ

 ل حاف ناكو فيطقلا طخ ىنعي طخلا ىلا بوسنم حمر ئطخلا [010]
 لدقم ا

 [0 ققشتي ىا حيصتي] ضيبلا وه موتلاو ضيبلا عضوم صوحف لا [010]

 1 [0] ققشتمو حيص نيب

6 27+ + 

 وأ ريطلا نم تري هيما لع انك 1 0
 انوكس رمكللا تلط لوقت ساطع ىوا ر.اطلا نم هعابك كرش كراش ( 1[ نسر

 كركتت نا ردقت ال ريط نومايب نأك كرحتت ال

 (55) 1, 1231 رحضلا -0* بغت 1.4 (جشر) 11 275: 14 11114 اهروبظ ّناك
 -581231 ةءطمآ. ءاسلملا رخصلاب نتالا ثوثكم 00 ضرالا نم وةسم حدرص

 فص اط:. عامل. حدرص اهنوتم انتا ديري اهابثا بلقي رمحلا نم للحفلا لوقي

 ..لوطت ىا ىحهببلا بقرت ثيح ىمببلا جسردسوب ردصلا نم

 (50) ]) تدصعممودعد طقر 56 خص“. دل بوسنم حو 0 نم ابناك لوقي

 زمه الب افرم حاير [نبا] نفسلا ًافرم وهو نيرحبلاب طخلا ىلا. 1.
 71 24, ل دعمات ةنملتعد 134, 49.

 (52) (0* نع موتلا -آرمصع 1-3953. 810. »11 195-فذك ( موت) 1 57: 11 ©هحددط.

 11 266: لالخ عتع 341: ل4 ؟دتت 214 181 1ةرتمت ةقتحام

 موتلا ىرت

 (58) 0,0* لظت 7 لظي - 21:0. 18 حونذ ريطلا, اهسؤر ىملع, اهيداصت تّلظف

 مفهساد“. ةءادد1. لوقي حول ريطلا نم عيطق برس ابيراديو ابب قذري  ايداصي

 لحفلا ىصعت ال ىا كرحت هل ريطلا ار قلاع ناك

951 

 م (ىظل) 20 3!!![1ز



0 10[ 
 ل

 0 هنود ا 0 0 : لك د دقو اهارت

 ريسلا اذه ىعب ىرابملا اهقحلت ال لوقي ريسلا ىف و حّتمتي ليقو
 اياطملا ىديأل ىوريو ديدشلا

 ِه
 1 و غّس صد هدصض <

 عصامككم س | ارلآو داعي الأ نم اراذح اهزوبحب ىمرتو و اهاعارذ جومت

 داعيالاو ابرطسو اهزوجو ريسلا ى ذ ابنكرح ديري بهذتو ءىجلت ىا جومت [0 ط]

 ااا تسمح لاقي عوفرم قا 6 سأرلاو برضلاب اهدعوي نا
 0 عفرت ىتح اهمامز _ تبذج اذا ككاو

 لد دو ع ةدض مالو مد و

 0001 ةاوملا اني بو ا 2 ل بايع ©
 اةهيرتم هلاع سلج لكف كلذو ةببصأ ىلا ةبوسنم ةيبابص .ةينامي ىوريو [0]

 ةويعبلا ةالفلا ةاموملاو ريمحلا هتضع اذا حدكم ظيلعلا رابكلا باجلاو

 ةاموملا انب عج ىوريو عاطقلا بوجلاو

 1 كوع ممانع.

 (59) ىسط» 0, 2 ةّقش م لك 00 مل 1 ةجاح لك 1 1(0) ديزل اف
 جم رتن 425 الخ 11 220: 1. 810. 711 116 اهبفلخ ىرابملا- 801 ةءاوأ.

 ...ولدلا بذج حتملاو ريسلا 5 نم نيدديابا نحتمي نبناك حّتمتم
 قحسصسصات». ةءاده1. رثبلا نم ءاملا حتمي ام لثم ابيدياب لبالا لمعت نا ام ابنود

 ءارلا سكب ىرابملا حاير نبا دنع
 (53) 11هللطع»» 15 اهردصب ىضمتو اهعارذ ىلاعت [رقخ (حمك) الث 410: 24غ 11313 :

 1. 8510. للا 285 اهزوجب ىمرتو اهيعبضب رومت 121 اهاعارذ كت 1(0)

 آ1. اهاعارذ_ تحت 1 ©نطندط. ( ) 1 4-1929 هووبد ةطدغ ةلطق 1

 هارت اطادغعو ذاع موعع 66 1ص 81 هواطتا - قسط“. ةءاطما. لاق عوفرم

 ىذو ماجللاب ةبادىلا كدر حبعلاو حمكلا لاق حمكم ات نبا لاق حوسلا

 عوفرم ىا حفكم س سأرلاو حاب ني 0

 (ق4) © (1), آب, جشي كك و كك 09 1 كوك نلكر و كرر 2 بامودلا

 831 ةءد01. ةيفرشملا سلجلاو - قاد“. ةنادوا. ىعمصالا ريغو ةنيمس سلج
 ضضعم نك ةللوط ةيشح ىاراو ةديدشر لوقي. انك هلم 15

 ءه1160 ببصار انانأات 12 51055 0 1210. ع»ل>2 10 بابصر همر 600, آخذ (بهبص)

1100. 
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 [طم. 10]

 60 7 اساس ( ل هادا مح

 ل نانا ل درك 0 اهودس 1 بئذلا لظك ع 5

 هترما ريسلا ىف نيديلا ىمر ودسلاو تتذلا صخش ىأ بتذلا لظك ةلوق [هلظ]
 [آ0 جفا عساو حورالاو| عساو توا 1نلتف

 1 0 هنليق (0] هنلعق

 دس نا هص 2 ل وو ه و هَّ ص -

 حرف أ ةوامسلا فورعم ما نع 0 ّ ل للا 0-86 5,

 اجيسو ةقانلا تجسو لاقي ريسلا نم برض جيسالو [جيسولا]] ريست جوف [0 ا

 هصخش ءىشلا ةوامسو حبصلا ىنعي ةوامسلا فورعم دوسالا قئرادكلاو

 [2 ضيبا حرقاو]
 2 جويس

 نيام سل لن هه 6 رب ه سيم هَ - أ 79 -

 مصقلت وا اسيفالا ناو لا كل م 1 جاع تلق اذإ ها

 ديري ىثاوخلاو اهبنذ تعفر تقربا لبالا نم ثاناللا رجز اذا جيع عسا

 فد هارت نا ”مقلتت وأ] 1احقال اهبنذ عفرت لاقي اهبنذ هب هش حانجلا

 (49) 12 قلسلا ىصع--1(0), ]ب افيظو 0:50*, 1 فيصو- 1.4 (اصع) تع 297-

 1. 810. 11 2321-533 ةءط0]. ىمرلا ودسلا 1هتعرس ىف بئذلا لظب ابلجر هبذ

 بهاذلا حورالا فيظولا وهو قاسلا مظع قاسلا اصع وطخلا ةعرسو لجرلاب

 ليمو عاستا هيف اجرعنم - ةلناتا“ 5هناط1]0. نيمللجرلا ىف عاستا جورلا

 1 8من, ةمم, قسط: ةعانم]. ةصعا امصع 191 5ة-ودسلم» ص (1(0): 50, 51, 9

 50) 0 اذا عورس كد حرا نمر مرت اذان هعنا01. ضايب ىنعي ضيبا وذا

 حبصلا

 (51) للك اهلا تقلا 2 واحلل, ل* حفلت ىشهقو. تيتغت 1, حقلت واح

 الحرص“. تينغت وار حقت وا معالم. لحفلا ىري ىلا عسل عملا

 ..ةوقلاب امفصي امتاو حدا تسميلو تجقل ىق ا

 08 89 م1



 [ا0. 10]

 مصجسا 000107007 دليم قرفدو رفح نذل اهل
 ةليوط ةليسا ريعبلا افق ىف قرعلا ىرفنذلاو ةقيقد 5 ىا رشح نذأ [01]

 ةأرملاب ةينعم ىبف اهببجو ىف اهل ” حصان "ل ةبيرغلا ةارمب ةقانلا دخ 2

 لبس حوجسا ابيلا اهتجاح طرفو اهانإ ايلنابكتسإا ةرثكلا (فوضيو 2ابتولجب

 طسبنم
 10 جل "كلر 1) هرصتأ5 2 [1)| اهبلولج [0] اهولج

 و 26م 00 3 م تاب | 6

 حرمت نبح لهاج ىلميلا ت 0 ل 7 0 محأ انيعو اعم

 ةغوبدم رقبلا دولج تبسلاو ادرفنم اًدرف اروُد ىنعي نورقلا دوسا قورلا رمحا [0]
 ارتاثرلا لكك ىوريو تحرم اذا كرحتت برطضت لفهاج 1لمأ تناك

 0[1] الما [2] ال وا

 (45) ]كة من1 5 فاض بنذ ابله (رشح) + 266: 14 111 141 ةفيطل ىرفؤو-
 آرخ (مجس) 11304: 411159 11 ©ةهتتط. 1 178 ةارمك هجوو - ةدذه 1 6
 1 ل1. ةزل. 111 (سمعو.) رز معلن 110-33. 11 1-785سوفصتخ طككتصقوتتب 146

 ردسفمو 1 151-498 '“ةفاعما ةسطقتسو ذأ 211-938 ةءطمآ. ةبيرغلا ةأرمك

 اًدبا ىبف نيزتو اهتآرم حلصت باعت نا ىشخت موق ىف تناك اذا ابنال

 اًيرب تسيل لوقي اهقتعل ةآرملاب اههبش امّناو لبس حجسا ابيلع موقت امم ةيقن
 فساد. ةءاد01. ةولجملا ةارملاب اهدخ هبشف -ه؟. امصع 2243: خطا 'ةلق

 2. 17 (قةساطتع ةءىك)ر م. 22 هس نمنع 3 ظصعاتعط 6ءدعأ.

 (48) 1231, 0, 0*, 1 حرمي كساد“ حرمت -1) ليعو 11 قورلا ريحا (نعو 1ك

 801 ك1 نوكي نأ رفشبلا نم بحتسي هنال ةغوبدملا لاعنلا تبسلاو
 ةفخ انهاه لبجلاو ابصتنم انشخ اذك نوكي الو الهس خسط» ةهطدل.

 اهحرم ا ٌلهاَج... 1. 510. >3 10 كو :

 حَوْنَي نيح ٍلهاَم ىَناَمَيلآ تبسك رَفْغَمَو اًيَرْشأ ِءامْجك ٍسأرَو
 كاطع مما رص دصمتسعتم (م. 11) هديتك ةطمف غطغ قون طعسصتم تعط 15 طقأ 05 2 ةنذع

 ه1 لكطتت4قفم# 'طرد لل نلطحدر ةطع ةععمد»0 غطقأق هك م ؟ععدع هلآ ة”«طس ن1

 "1ع جو مسعد دنع كاتعل آرخ ( ( عمج) 1ع 406, 400, دصصل 13 + 305 عتجعم طع

 قسوأ_ظوفاط "عمل درك مل هّديق ىناميلا, هد هقؤتطسغع ةطع متسع 6 الط

 ”م- ]خمس تتةهل. 'لئطع حتفطم» ه2 طع تمأغع ةهجذ ةطقغ طمقط آخ دسم 1'خ قكخأو

 انطق معروف ةصعم»«ععاارت, طع عنف "عملتسع اطعتصع ناطق ه8 طع ةءورعغزر طق هلكو

 رود ةرتاعو ةاطقم ةطغع ةععمص0 طغعسصتفعاط 1ك ةدلععم طعوس '؟ةعدقم [!لطتكلل. ت. 31.

 لق دق 11!ن56م متسع طع معمم اًيرثلا عامج ه كاع طع 76156 :
 عقم

 ٍقَفِيَح ِنيَقاَفَصلَأ باَتِجَمب اًناَسَغ ا ِعامِجَك د

 'لطتق (غا ةطع ؟ةدسمصا توتحم 50 مك (عمج) 1 58 دنت طدأع5 60

 لجطتت اتسم : طاتغ زك زك ممأ رس طنق 21 ةسض
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 حتربو ا ولت رحلا نكح كاما ءايرحلا ا 7

 علل 0 نم نيلبحي 1 لل عع

 ىا 0 اهنم عزني جاجوعا ابيف رعب ةوطخملاو ناركس ناوشن [0]
 نيلبح

 د رب هدح و مغ هه هدام رب م 22257 ل 2

 صنرملا لاضفلا فاشر لام امك دمار لام دقو هنع ىركلا - 5
 رمخلا فاشر ىنعي لاضفلا فاّشر مونلا ىركلاو هنع ىركلا تدرط ىوريو [2]

 ليلمتملا 1حترملاو اهبرش اهفشر سأكلا نم لضف ام وهو

8 [0] 1 
 هه د ة ص 8-0 دش م رت تك نتحب احا 6اس

 | لبالا سيعلا كلذب شاعف كيف ىراعشاب هتيتغ هحور تييحأ [02]
 1 ةلكئام حج اوفع اهردنع ام كيطعت ىتلا ىفو ريسلا ةلبس ليسارملاو

 طاشنلا نم اهريس ىف ةلئام ليقو ضرالا ىلا

 و. مسةوا 2 اد” وم ت ع م م د دس هج عم , نصح

 حديص نهتيذع اياطملا مورج تللهو طاسلا فاطا رسما 00
 ةلهالاك ةامورح تالله ىسحلا ةمرحلاو هي ترخلا نم قرفت نضفرا اذا[

 هتقان مسا حديصو لازبلا نم

 1 [032] مزحلا 2 13 [010] امور
 (42) 1) اهباصا(', 8831, ظودطتقطحت. 11 41, ظطقردحعةص 71 121 هباصا-( (1), آم

 1آب* هدمت.

 (43) 0 (1)ر ظلك, 1, لف (ملوط) دنت 368, دخل د1 195 سك نم. تا كا
 (نطش) عملت 103, (0, آ]), (0*, ةساط». لادوصنهأت 133 لوط نم -(', 1, (0*

 مط 1 حيجرتي -- خس“ هءارم1. اذبف نيابحب اهولد ىقتسي رئب ىا ةنوطشم

 رثبلا ةباثم ىلع نيمياق نياجر نا كلذو امهاهو انهاه ساعنلا ىف ليامتي

 اهقرختف رئبلا لوح بيصت الَثل رخآلا اهبذج امهدحا ةيحان رثبلا تلام اذاف

 رخآلا كلذدو

 (44) ةصط» 8801, 1, ]1 ترطا_ ةدق5 (فشر) 1 222 تورط -!ةوسا هن 3

 لاصفلا -(0, (0* هدم.

 (45) قعده (توم) 11 205 ببصلاو كركذب -].4 (حنج) ذئ1 2514 قوف لام اذا,
 هسفن تييحا -ل[دعمد “مغ 133, 210, كسا. ةءو1. ريسلا ىف تبكا 2

 (46) ثسط». 0, (0* موزه  ةقذك (بزذع)' 1 69 فوط. 91 110 ىرابملاح

 ل]رخ (له) 23 228 "ل'كل تت 0 81:0. 1 11 (محسضعتس) - هل 11

 18[ 6ع-220340 0 اكيد ةه20 مم. 231و 2033 (ةمعواط. عع فصسصاط». ةءطمأ.

 اهريس نرسي نا ندري ديدش ريس ل اهتلمح لوقي.. ”ديص اديدع كلئالاو
 1 كلذ ىلع نردقي الف
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 ا 0 ةرياعبا ت نم ا رابت م

 صرب نوكأ بدنحلاو اب ىصواق لقت مل ةيم ٍنود نم ةرجاهو "ا
 نوجلاو ضيبالا انبه نوجلاو ةيعفلا ةقانلا صولقلاو ةلوليقلا نم لقت مل [0 12[

 ركل ةنك نم ضرالا هلجرب برغي 00 دادضألا نم وهو دوسالا

 طقن هربظ ىف دارجلا هبش بدنجلاو

 مصصمب اك لاو حصلا لاي , اهضاكترا داكي رافقم «اديبو ٠
 بهذي حصمي ةرجابلا رجبلاو هب عفتني اهيف ءىش ال رافقم ةزافم ءاديبو [©01)]

 فرطلاب حصمي رجبلاو ىحضلا ىف اهب لآلا ضكر داك لوقي

 ةالفلا ىهو رافقم ءابيتو ىوريو هب بهذي

 و ل ا 3 ه ءوص ىو

 عويصنيو ان دع اهروق 3 00 ا دل

 ضحملاو ءىش لك نم رهوجلا ىنرفلاو فيسلا ىنرغب لالا ضايب هش 6 1[

 ع روقلاو ىلاعالا ىدرذلاو ةدودشم ىا ةباصعلا نم ةبوصعم صلاخلا

 قشني فقني ضرع هل الو لوط هل ال ءامسلا ىف عفترم لبج وهو ةراق

 طايخلاب اذك ةرمو اذك ةرم طاخي ىا حصنيو

 (32) 1 ]1 هدارتال ناك -1. 810. 1+ 238 ىوبلا سيسر, داك

 (38) 0 تناك ناك -اءةسنا 421, 231, 0 (1), آ., 8[ ارتطط 67 توملل كاركذ نم

 -ا[هعساكعلت 139 توملاف كاركذ نم 8ةوز» 215, قع. ؟ 68, 1ةدط- تطحن 1

 41, 0, 1)» تومللف ف نم اظن عادت 102, 15كم. ةطقلات 7 ىليل نم

 تومللف -- 1011 11 4-0684(* تناكتناف [هلعز.

 (39) آ. صولق - [1هجهح هد 71 14-121 (حمر) 111 250: 14 11 146 ةلوبجمو---

 معا. 201 109-اتداط قطع. 11 5-41 تجر. ةطمتج 20-1. 310. 17

 نود نم ةلوبجمو
 (40) 0 (1), 2831, 1, ةعاط. ع1 109, قةسضسانا“. ءابيتب آخذ (جضم) ) 111 435 رجبلاو

 تا لالبته (رجهز) 711115: 14 111612: 181 هسا. 1 416 ءاديبو

 1. 510. 211 9 حصمي لالاب

 (41) قسط» هنع ةعط. عمت 111-110 ةءا01. ضيبالا ريرحلا نسنرفلا - كانا“.

 801. روقلا ربظتف روقلا ىرذ نع دقني بارسلا لاق...ريرحلا قرس ىنرغلا...

 ىلا ةعجار ءابلا هب ةبوصعم هلوق ...طيخ سق هذاكو ىرذلا ىطغي ةرمو ةرم
 ' قيرفلا
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 ١" علا ونمأ ع بولق 3 0 تمف 2

 مملصي كلثم دنع ىم لثم امف 2تريخت رابخلاو اهوكرت ولقا“

  2 6و 6-2-0 تاسا 2ص ه هه و - سل و ن مد

 صلعبتب اقنلا ٍلثم ىلع تيبي اهلعبو ىناثألا ٍلثم ىلع 0
 1ىفاشالاو ةدارسلا درسملاو :ةفصخملاو زرخملا وهو 2ىفشا عمج 1ىفاشألا [01)]

 فضاخسلاو رراكلا

 0[1] ىفاسالا 2 [0]افس 0[3] فخملا 0[14]درشملا 0[5] دارشلا

 حرطم نيف ٍنملا فرطل فاق .اهنود ريغا ةيماواد تلقا

 سصشوملا مامحلاو ىورت ا هراد ك7 تاما لق د

 ىدرت لاقيو بثت ىدرت دوسالا مدسالاو نابرغلا ىنعي دوسلا محسلا [010]

 اكو نش ىآ بذر

 حرمت 0 1 كان 0 ىئبيثت : امك ع 0 يمل

 01 1 علا, ( انيك يمن دانك نج اينان هلاك 9 كم1 نك

 (39) 0 0: تريحد كرد تركت

 (38) 0, 0* ئفاسالا- 72 ىفاشالا_1اكطزت. 1+ 92062 ابيتك ىم ىلع, اقنلاك ىلع
 حطبتي جلا نم

 (34) 1كةستا 430, ىععط. 7 65 فرطل وابم اننيبو انا ىم اي ىملعت م لا 81 تابتانا

 66, 7 جوطم ىوف نيعلا فرطل--3397-115. ةاطوع 208 فرطل واهم 1231,

 ربغا ةيم اونوت -(0 م ونحت - 0 اهنود ربغا م اوند 15 ١011 هعامأ. لوقي

 هبا زمر اذا هفرطب رطأ لاقيوأ كدرلا ايفا رجعت ةويعبا كايف اديذوأ تيد
 اهتعس فصي -7 ةه0او1. تدعب اببرق توجر املك لوقي تاولفلا فايفلا-

 قست. ةءاتمآ. ةىش هدري الف كرصب حرطي حرطم

 (35) م حسوملا -1(0), الآ, آب, طب* هصتغ 35, ة6طندععلعملا» ةطع ةدحطصع 5ع

 هععءاجزتق ]017. 111. 2. 7 88 :

 ٌقوطملا ماَمَحْلاَو ىدرت ا ابي اًهراَد كيتابَق ىَم ٌتَنَعَظ الآ

 (36) ثساطس 1 و رك رت 1. ىدحوب, تلاد كك ىنثني-- [ةيسط ااه 1141 0

 تلاق ىدوب --0 ىمل
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 اذا نارإو اّنرا نرأي 5نرا لاقي حرمي شحولا ىنعي *حوارملا 1نراوالا [0]

 رمت حرب ابيف نرثؤي نحرجي تابلصلا نوضرالا دلاجالا طاشن نم حرم
 حئاسلاو هرسايم 4كالوو كنيمي نع رم ام جراتلاو جداوسلا دض اذهو حراوب
 سكعلاب

 1 [2] ناراوالا [©] نازوالا 2 [0] نزاوملا 5 [0] ىرأ
 4 [0] كالاوو

 م سم ثا ص َس ع 0 7 2 س ني ع - هص 06 2 ه2

 ل1 ةبايص حيصت قارفلاب جحشي نابرغلا ىنعي قارفلاب تاجحشتسمو [010]

 بونلاب نابرغلا هبش حونت حون ءىش لك نم رايخلا بايصلاو مهرايخ
 شبحلا لثم نادوسلا نم سنج مهو

 مصَط آلان لإ." . ضئالت تخين نأ ىف جور ىكب

 (22) (0, 0* اهلبا نود ةحورطم - 1 7 نود - 801, 1(0) اهبرق نود ةرارم

 حرب ميؤايالا نطبعي نراوا- 0 (1): لب حزن ميوايالا نطبعي نراوا
 1, كسا“. حرب دلاجالا نحرجي نراوا- 0, 0* حرب دلاجالا نحرجي نزلوا

 1(0) ) نود ةرارم-15 ال1 هءطمأ. اًديدش ارم رك حاير [ثراوا] تزاوا -_ م١١11

 ةعاط1]5. تومت لوقي ابلها نود ةحورطم حايرلا ىه ّئعمصالا لاق نراوا

 نشرخي نحرجي ... ضرالا دعب نم 7 اهغلبت نا لبق نم اهلها نود
 اضيا هلوق ىف لاقيو رملا تاديدش حرب ىهو ةبلصلا ضرالا ىف نرثّؤيو

 اهنيبو ىنيد شحولا ديري اهلها نوذ ةحورطم

 (38) 821 ليكاذم--.1) ليكاشم--آ.4 (لكث) 11193: آ4 0 11 20 قارفملا-

 آخذ (-حش) 111 129 18 11 11-63 0 ةانط. ( بوص)] : ل4 (بايص) 53

 قارفلاب -- 113ه ةسص 111 134-- 1. 8510.17. 30 : 7111 4 0 : 111153 قارغلاب

 (29) 1(0), 821, كدفح (حصق) ذذ 153 ةقرف لك نم فسا». 0, 0*, 2 فرص نم

 ةين 4545 تسما ىحلا نم--1331 ةءاددا. لكألا حدقلاو ةقرفلا نيبلا اصع
 ءاسفنخلا لثم ةبيود حداقلاو لثم اذهو--كساط». ةءادو1. نابرغلا نا ىنعي

 ةين فرص نم ترذاح ام نققح

 (30) ( تحتنا-( تهينا-1(0), 281, ظ., آ*, ةحص انا, هدرصاغ نه. 30-3.
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 7 201 7 ه ةهصم ها وص مهرلوص م وب سَ ل طع 5 ه < 2

 مصبصي كسملاو يدنهلا رمل نم هناك كارأ نم عرفب وُلحكو
 بيط نم كسملاو ربتعلا نم بح هتاك كاوسلا ىذدعي بيضق رد [0 ط]

 تا لس ا

 حورتملا 0 نم دل هيلا ىقترأو ليللا 0 ناوحفا رد

 ىرذلاو ناوحقالا رهز ضايبب اهنانسا ضايب هبش ناوحقا ىرذ لوقي [0]

 حوري ىذلا حورتملاو ءاوبلا درب ربظ ىا ليللا هحار ىلاعالا

 م 000 باج لك قي لوا
 ه دو ص نادم سام مع درو ص

 مصصفي لوقل وقأاِب داك هنع 0 0 ايانثلا ناجع

 جضلولاو احضاو ايانغلا باذع ىو د5 ضايبيلا ديدش ىا برغم ضيب ناجحه [0 اهزإ

 ضيبالا

 وو ناد ةهمح مخ نص ءءادهشم اذ“ 4- د ع ةدعد 1 2 ه< هر و ص -

 حيرملا ىدانتلا الو وهلا توهو. 2 .اهزكذ' رهلاو ماتسالاو 1
- 

 ىءانتلاو ىمه اهركذو 1ًارباو ضرمأ ابلجا نم ضرملاو ءافشلا ىه لوقي [02]

 1 ىربا رعابتلا

 (22) 0, 831, آب هناك ابتاك ادب ان 159 عزقب, 0 ةهان0]. حبصي

 كاوسملا ى ايم لك ىقسي

 (933) © حوطتملا, ليللا ةحار اسس 11 152, ظالآ, (ن*, 1(0), 00 آد هجاو

 قسط“ دءطما. ...ناوحقالا ىلا دعص ىقترا ليللا ليقتسا هجاو 8101 هءطوأ.

 ةليمر عضوم ةمار

 (24) آه آل, آن* ةصل (1(0) هنا () (1) ضرالا برتي

 (25) ( سرحال -(0, 0* لوقلا بذاك -- ةاد 11 152 881 هءطما. دصل ةمسط#.

 هءاط1]0. ...رغثلا نع ىا هنع

 (26) 1 ريباكحب 0+ 2 اهركذ ةيزوكفم لزب حربم ءانت 2[هابتطط 7

 ىذملاو مبلاو - ةيط. د1 120, 801 ىنغملاو ربلاو فيا. ىف 5 ىوبلا تومو

 حربملا ىنم بلقلا-- 28021 هءا01. تام تند اذا لوقي ىوبلا تومو...

 ىلع قش ىلا ى حرب لاقي قاشلا حربملاو ىوبلا فسط». هءهطوا. لوقي

 ..دعابتت اهنا ال ول اذكه لوقي ىوبلا تام تنو اذا(. 101. ]811
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 مكه. 10]
 اا م لا هلا د ءوص - ةدح م نا ص 279 يت

 _- حرسيو ىرادملاب ىوطي ٍنابْلا ىلع كيسا دو رص ردد 11

 ىتلا ةديدحلا 2ىرادملاو 1نينتملا لفسا نابونذلاو رعشلا رئافض رذعلا [(02]

 [هل رجش] نابلاو طشملاب حرسملا سأرلا لبسملاو اهرعش ةأرملا اهب قّرفت
 ةبيطلا ةحئارلا

 1 [0] نينملا [1] نسملا 2 [ةنصمازب] ىهو ىردم ةدحاولا

 نام مرن نداح و مد وةهضص 3

 0 011 نسبلا هيلع 2 ىرج آو ومدلا سم 0

 ننجملاو دخلا ةليوط ىنعي اهارجم عومدلا تتسم فكلا ةليوط ىا ةليسا [01]

 دارا] نجملا نم ابيلع ىرج امو نطبلا ةرماض اهبنال لوجي لئاج حاشولا

 هيلع ىرج امو ىوريو ابيلع ىرجي محلاشولا نال نطبلاو ردصلا

 دئالقلا حشولاو ؤلؤللا ةئيبك ةقف نم كح نابجلاو [(2 نامحلا

 ا" نم ها نجح يح ه رع نا مص يارس و7

 حوطتي فنفن ىف كله ىلع انربشم تيللا مصضأو ىف بطرق ىرت ؟١

 نيب نيب ءاورلا وه وهو دحاو فئنفنلاو كلبلاو اعفترم افرشم قنعلا ةحفص تيللا [0 آ0]

 ابيف طقس امو لفسا ىلا قوفذف نم كلذ هبشا ام وا نيطياحلاو نيلبجلا

 010 لطب فش |نكه اهدحو اهنذا نيب ام اًضيا فنفنلاو كلف

 برطضي حوطتي

 (19) ةكذع (بنؤ) 1 198 نيب رذع-0, 0* بابلا ىلع 0, 0*, آن, ةدذه ىراذملاب

 7331 ردغ وذو --7 ردغ ىذو, حرشيو هسا“ هناا. ىوطي نابلا ىلع

 ...نابلا ىلع صقع صقع اذا اهرعش ىا ىرادملاب

 (20) 1.4 (نمج) 01 244: "ل4 ذ+ 163 نامجلا --1. لئاحلا حاشولا--1331 هليسا

 #60 ّنجملا--0 (1) حاشولا
 (21) لدكفستل 145 (مماعب ؟ةهنصحصت اقرسم) ]آخ (فنفن) 1 252: 14 +1 260 اهطرق

 ةرح نم 4545 11307 ةرح ىف-آ,خ (كله) دنت 397 : 14 دن 195: ةعؤمزت
 1-3060, 0 (1), كعفع (حوط) ذن 56 اقرشم
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 , ا ع هر ص ير رباع 0 ل 0 حاس موةهدص َست 5

 صسطبا ليلا دب ىهن رشع ىلع كنوتم تجييع يع جلعلاو ىربلا ناك ٠

 دحاوو جاعلا نم بارعالا ءاسن اهذختت ةروسا جاعلاو ليخالخلا ىربلا [© 1)]

 رشعلاو رشعلا ىلع تيول تجمع هرب تنرعلا انت ةقلخ لكو ةرذ ىرتلا

 حطبالا *ىبنُي لوقي جطبا ليسلا هب ىبن هب اهبصق هبش نيل معان رجش
 ىداولا نطب حطبالاو هيف 3تبني ناكم ىلا رشعلاب ليسلا

 1 [0] ىبن [0] ىبت هذه [2] حطبالا ىس [0] ىمبت 53 [0] ماقاو هيف تبنف

 < همه سد نا < ن ص - ندص د

 مصضن : ليلادملا نذل بضماهأ دقوف .نيسا كناعات لك 07

 دحاولا راغص قاقر لامر ليلاذبلاو ىرج ْنتسا فرشم دقعنم لمر كناعلا [01]
 اهعنصت بيقارع ليلاذبلاو لولذه هنم دقعلاف حيرلا هيفست ام وهو] لولذه
 لولذبلا نم فرط لك ءاوتسالاو ليملا ىلع اضعب اهضعب عبتيف حيرلا
 [0 1اوبح الأ لبالا هعطقت ال ميظع لمر كناعلاو] [2 رخالا فرطلا نود

 ةبلج دعب 2ةبلج ىا ةبضه ةدحاولا رطملا نم تاعفدلا بيضاهالاو
 بيضاهالا ةفص نم ةمضنو اضعب اهضعب نمزلأ ىا ليلاذبلا ندبل

 كصنو ]020[ ١١5 ١ ةيلح ]2 6 ٠ رويح. ]0[1

 (17) ©نكقتسم 61 هب ىتين ل1 ةمدسم 114 ىينت للا ؛فماعدت 2 55 اين تس 2016 :

 ةنزاوملا ىفو حص ةراثاب هديقو سلا حصا شماه ىف ذك اهن هلوق

 ررحلو نونلا يدقتب ىتبت قتلا فر سيدك 201 1011 ١

 هوان. 7 63, 0 ىميت رشع ]ب اينوتم 2 هلم 1 229 ةسم» نك

 اكفستا, 0 (1), آب, آب, 1) ىبين(* ةتهصكومدعو هن. 11-28, 25-37 66 201107

 5500م آم 0: 16: 35-48: 45-55 12-28 25-36 56-59, 3

 هستغاتسع 37, 44, 60, 2231-61 ةءامآ1. كسملا جاعلاو ليخالخلا ىربلا

 تجيع هنيلو هياوتسا ىف هب اهدعاوسو ابقوس هبش رجش رشعلاو راوسلاو
 1 هتالتمال دشاو نسحا ورف رشعلا اذبب ليسلا سبح ىبين ترفؤطع - خت 1.

 ةهءالو1. ...رشع ىلع ِج جوعلاو ليذالخلا ثّفطع ا . تقطع هذ وتم تجيع

 رشعلا كلذب حطبا ليسلا سبح ليسلا ىون هلوقو

 1 [821] هيالتمال
 (18) 82315,2 ليلا دبلا 811,1 حضن-0 1 حصن -0* كتاعلاك
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 أ سامع 6-0-0 9

 عصضوت را : ىحضلا عاش ةدرح اجا 9 || كافل اوملا نم ا

 هكر ك ةرشل -(2 ب ءامزا هقلاو ناكملا فلآ لاقيا لمرلا تافلالا نم ىوريو [02]

 تانطوملا نم ىوريو

 ملي هلاوح اهينيع فرط الط فرشم ءاصو ءاضوأب رداقت ا"
 ةيبظلا ىلو الطلاو ةنيللا ةلمرلا ءاسعولاو كرثت رداغت [1]

 م 5 0 7 هز

 حرزحزتو 0 ونذت 0 دب اهديعل نودصاق اناك انكار | ع

 انم اهدلو ىلع تفاخ لوقي رخأتت حزحزت هيف تدبع ىذلا اهناكم اهدبع [©01]

 رخأتت ىا [حزحزتو ةراتإ وندت ىبف ه

 مود م َس عادوا -

 مصلمأو 0 ا | سعرا ل دقو اذيجو هال

 مصبصت نيج هل نيذ ىركلا دبع اهرشن بيط نم تيبلأ بيطي ةانا

 رشنلاو ورمع وبا ل ىا هل نيز دلو 2 ل2 ةاثا ة] لاك لل ى] هلا ننر ءايتلا 1ةكيطبلا (ةاألا] |
 ةبيطلا ةحئارلا

 1 ةيطبلا

 (12) ىل. دن, ة1همطتو علتن 11-912 ةست11 420 اهبنول ىف [خد دهأأ هنتم ىفإ-اطخ

 (مدا) تحج 977 كلف دنن 4-1859 (فلا) ع 353: 4 1 44-ةعط 3

 ءانبا لمزلا, تاعلوملار ؟ 127 : « 163 [هه ه].

 (13) 1(0), 18121, ]. بقارت--١) رداغت 1 ابنيع -(0 هددتغ5 نطق ؟ وو فس. ةءاطمأ.

 لوقبلا رارحا تبنت ىتلا لمرلا نم ةلبسلاب فلخت ىا

 (14) 8231, 1: حشعت مث ةرات ةساب“» نودماع اًناك خس“ ةءادما. ماللا ىنعمو

 ىلا ىنعمب دبعلا ىف
 (15) 1كفصتل 421 فعان. ؟ 65 ىببا دعب اهبنم ةيمو

 (16) 2, آر, 1 عيد حصير اهنسح بيط نم
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 ىوريو دادزيو ددجتي ا نم لوقي [08]

 ىحميف ىحمي نارجبلاب بحلا [ىزأ]

 ل 6 - سلس ع ل ا

 2 برش نضل ماما نداث ١ أنب ترم ا كترك

 ىف اهل هركذ لزي ملف تقولا اذه ىف اهل هركذ نوكيف اهسني مل وه [0 ]

 نسحلا ىف ةّيبظلا ىلع_اهلضفو ابب اهبيشف ةيبظلا ىار امل هنكلو هبلق

 نق لاقي ىوق اذا ةيبظلا ىلو نداشلاو ابل اركذ كلذ ناك ةحالملاو

 رظنت اهسأر عفرت بئرشت اهدلو ندش ىا ندشم ةيبظو نداش وبف ندش

 كلامش نع ىتات جد مارح وبا لاق ضرعت حت

 (10) ة8آدطاتاطط 7 جحر داو آب, ةساطت“., 1! 217.17 6 ىحمي نارجبلاب بحلا ىرا

 6 ا ىدينيف, [ كدت“ ىدكيناكم عا. ع؟1 120: 8ةوننع 24 ناكو

 ىحمي ىتانلاب ىوبلا_خقعم هن. 10 0, 001) دع (0* صنم لدتعع 650

 (عاطع قرتسذن هلآ ىطتعاط 15 كلقعل ط1ادسصقمو 1 558 هضم ةاطغعتتع ةهئ0 66 طع جنطتطاتغعلا

 60م طدطتتن خمس عاط) :

 حرف جرحت ال ول اب ىَمَو ْثْرَج اًذِإ حاَيرلا َنْهَرْكَي لزلا ىرَت

 حش كولا اًبنم ريضتاو اًبفداَوَر ترفسأ طرملا ىف حيرلا اهتحتو اذإ

 را >2 هَ .

 11[ دسصقمد "عملك حرفت رفتا ابل تبه نإ 2 رص طع ةععمجل معمدع (ل, (0* طمغاط

 ع0 داورب, !عدحتصع غاطع معمع ةطقع6 هل صم ةيالفطاعق. (0ن0ةسم (كدول) 32

 جاف قكمعم ةطغعفع معمم (ممطتطاتغتسع ةالعس 66 طدطحسن#-ظتسسقاط), "عملتطع

 دوخلا ىرت, اهتبرض اذا, تفرشا طرم ىف اهب. 1نمذءوعل ه2 6طعدع ةا0

 (كمانطغطما) مععسعد آر, لكفستل 420: ةعطع م 68 ص00:

 حرطم نيعف نيعلا فرطل ِواَبَم و 0 اي ىيولعت ملا (4)

 قامو كنعل ظؤوت» 215 8ه-5دجب. ةطقح 208. آر, خعط. 26م0 فرطل فايف :

 ظروقادوت. ةاطمهتك ىنار 0 "طع قدك طعصتئ العا 15 1كعدت عمل تغلط ةطقط 0

 ]داو ]عمتتت 69 هل هم زغ ةععسم ممم ؟اعطغاو# 60 طعامدع 66 ةطتق ]1هااعتل معلا

 1 ]1عمحتع 16 ةطعضع. طع ةععمصسل طعصت تعط ره ده مدتمستف ه2 غطقط هآ تن. ةة2 دم

 غطتق ممعرص. 0ع ص ةعط. ؟ 63, 126 لع اكفستا م. 420: (شزر 11, 12, 15, 16و

 38: زم ةعط. ع5 120 : 26, 10 ةص ظد- 85د. 85طها : (ة)ور

 (11) زكفصتل 420: ةعطب 7م 68, 6 رم ناز ع 165ة-اض ( (برش) 1 40: لش د

 2-35-314. ةالوس 2085- ع ططصسسصسصوعلا

 ظ9



 9 سلس ناس سس َس م وص - و ةرص 0

 0 0 دا كك مأ 0 ىانلا . نع 1 :
 امازح وبا لاق ىفخلا مالكلاو ىفخلا سيسرلاو ىوبلا سيسر دعبلا ىأنلا [ه]

 دجي مل لاقيو هلواو هسم ىوبلا سيسر هريغ لاقو هنم 2سر ام هسيسر

 قتلا ستحمل

 2| مزرح ٠ ه[8] نسام

 ا م و نر همهم

 حر رادلا حزنت نإ 2 3 ةاالم اهاوه م 5: كارقلا أذ 0

 تدمع امع ريغتي ال لوقي دعبي حزني رادلا حزنت نا حزني اهبح الو دارا [©01)]

 اهدعب ىف الو اهبرق ىف ال بحلا نم ابل

 هّد ح ب

 | روس دب ل ا ديد 7-0 00 ترطح + اذإ م

 : م ربرو نام م. و سس سي دس ]ل

 2 ا 0 5 ىَر الو كرعلا ؛اوهأ فرصت 1

 (6) '[يةطدحأ ادلع عج 11-101. 11 1 1-2[ هع 'ةهغ 2108و 924 رج لا ريغ

 خ1 نابتطا 66-خةدمطسا 55 11-955 '؟اناعا. 1 39-زكطت2. 1# 24-(0, (*

 دجي مل ]1) نجن 2101, آم, ةعا. 871 0 ىلا مل قةؤوعط. >1 1232 3

 نس رد 4 م ته 101 2 ركف م نجلا ( نه 1+ 161: نجا لد

 لآ[ نابشك 1-2725. ادقماح 1010, 1011, 1036, 1027 : 20611 11 211: 1115

 1223 رجبلا ليغ طبمأ. طعححم ةانعويعقأك طق مازه وبار كتعل زد غطغع ع1055,

 رصقإب طع ةطع معسمد معدغ1مدعل ةعاذ, عم1 113و. 08 ةطلح ةدصصتس 1 2.

 (7) ]آم 8[ اهاوه نم ىنودي--(0, 5*0, ]), خمسات“, اكطل2. 15 25 نم ىدبي--(0,

 (0*, لل, 231, 8[نابتطط 607 ةلالم اهاوه -اكطتم. 15 25, 1١] ىدبي, ةمالم-

 ل1 حعدحات هن 1-2100 اكطت2. طعم 20110355 جه تعرتمع (دمأ عاد عك ط عنع غو طع محصل

 حَوُفَت َةَيَم ركذ نم ىدْبَك نح موك َنيِدحملا داَبْحَأ حرفا

 (8) قطن, 0, 0*, 1 بلقلا ىلع آر, 1 سفنلا ىلع--(0, 1)», 231, 1. كداوق

 -11 ]نت اداد 62 -خساد». ةءادو1. هلصاو ىطعي حخذمي هجو لَك قذف فرضت ىا

 ةحنملا ريصمب اهدرا مث اهنبل برشيو اهبمل-ير . كلةةان هترعا اذا هتد:م لاقي

 ةيطع

5 



 [ال5. 10]

 ا مح - 6ع

 مصصنيو دوب وبا هيانلاو ف ءانلا ىلع 50 نين

 حصنيو 1دوي وه لوقي هسفن ىنعي ديعبلا ىءانلاو ىم ىللط ايا ىوريو [0]

 دعب ىلع

 سبذت املا لهسع ىلا ول مل ' لوم نانرتإ تدان
 عمدلا لبسي مل ول ىوريو ةربع بصنو معن لجا [01]

 مجرب را ملخلا داكو قادل توعراو تينحلتلا"“تقهات ىلع ه

 تقهارو هس ىف ناك اذا نالفل 2ةىل نالف لاقي 2ةىل عمج 1ىتاردل هلوق [©0 ]

 ىتنفت ديري
 1 [02] ىتاذل 2 [©] ةّذل

(]) 

 (1) آل ىدوي خطت 1 ذر, الادلطجتط٠ط 66, ط1. 1ءهعوةملدو ”” |, 881, (ل, آ, (0*

 (ةلل) دويكل مالت كل يك قزنفا

 (2) 607 0 هلباوح اره (حتطب) 111 236 : 'ا'خ 11 125 5 فةعقم 1 35 ل[ نطجتطاط 66-

 مدس. هد. هلَبق' ايرثلا ءونو ىوريو.:رخآ مجن روبظ عم مجن طوقس ءونلا

 (3) (0 ىوبلا ير اوهترجه -- 11 نابتاداط» 0

 (4) 0 لهسي-1321 نيعلا لهست--0, 10, 1 ءاملا 1:31, 0* حبذي 00. )1
 تناك ع

 (5) 0* ناكوح توعروا_81231 ةعءا. نوكي ىملح داك دقو ل توعرا

 ناوالا اذ ىف ىلبج نم لقثا كساط#. هن. ىتادل توعراو تيناد تقهار

 لقثا ىملح نوكي داكو هنانسا هتادلو اوقكو ايصلاو ةوتفلا اوكرت ىا

 نيعلا باتك ىف لاقو حجريو خ حجري حجر ةبينق نبا لاق ىلبج نم

 اناحجرو احوجرو ا-جر ءىشلا حجر
22 



]26: 9[ 
 م اء واح 2003 هد ومص

 جيلا ادا الا . انو نيلاغيا نم فاوصا :ناك
 تاوصالا نأك لوقي ريسلا ةعرس لاغيالاو لاحرلا هنم لمعت رجش سيملا [010]

 هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصفو تاوصالا ةفاضاب رج سيملا رخاوا

 ةرورض ىف زوجي امناو مالكلا ىف زوجي ال اذه لثمو ٌنيلاغيا نم هلوقب

 جدرارفلا تاوصا ىوزيو اباوصا كاعنالاو رعشلا

 جميلامدلا درب نع ضيبلا ىتاجت  اهفلافم نع ىثجتو ىربلا وكت ':
 "700 لحرلا مازح فيفسلاو لبالا [فتنا] 1قشنم ىف لعجي قلحلا ىربلا [8]

 ءاشلا كيا كيبلا
 1 [0] قربا ىف لوقي نك 2

 م < اص < هد 6 1 سه

 عيباسلا ضابرأ 0 هاا || عوسن انوطم ٠ اذإ 35

 | اال عش ارحاولا دولج نم ةرفظلا لابحا ىع عولاو اثددم انوطم [0]
 اك ةضايرزلاو ترخ نحاولا ريزرحلا تارخا ةتارخالاو عوسنلا ىنعي

 عمج] جيرادملاو بقحلا وهو ؛ضبر دحاولا ريعبلا وقح ىلع دشت
 ةاهزابج  رخؤت ةقانلا. [ىهو جاردم

 1 [0] رفصلا لاخ 2 [0] فرخ دحاولا ميرغلا فرخ فرخالا
 "01 ضايرا , 2+ 0, ضورا 6 0[5] .اهبحاصي زحاش

 (35) ءاندحامط 11 45 -ا] ؛ةداعد» 4-12 (ضقن) ١ 93: اخذ دز 8-1123 ةجدح م

 1ث 195 تاوصال 7 ]ةكطن#. 11 0-1199 تاوصال, نِبلاغيا ح7 نبلاعنا, تاوصا
 _-1ةرراععا قصدت هلبطقم م. 37 "ةهدلك :

 "لك ط1  يرسسس ءداع ( كاتس غطت ١؟ةعم خلط تاوصا 10> ضاقنا) اذا دوجالاو

 ةملا وذ لاك انك نوني ال نأ) هيلا تاضملاو تاضملا نيب قرش 576,
 د54, 303: 1. ؟دكمط 136, 393, 399, 83 0

 (36) 1) اوكشت , ىفاحت -1. نأ. 4 ىجولا وكشت

 (32) ةتطد' ؛ةسدتغاطدا 3/ سيعلا عوسن وسن 1ر3 (جرد) 111 94 سيملا لابح اذوطم

 ل-ا8 (ضبرور) ةع 11, 127 هل ث + 29: 90 711 144 [ةه ةةهعنإل) بارهحا,

 يلامدلا , ضايرا'"طع ع10وو 60 غادزو ”عوع زكر دص 0, ؟غغعصس هغ ةطع عدل هغ

 طع عامدد غم م, 36 : غلطع موف 15عام 1ك هدصتغأعل طمغط ةص © حصا ©*, دصل زم

 رصف ملت 01 (0 15 ١غ اعض : لصا ىلع هانمقرو لصا هل ىبسدي مل ريسفتلا اذه

 اهنم لوقنملا ةخسنلا



]260. 9[ 

 مّ ها مءوص 2 ه6 7

 ميوجشم خوفاي هيل ناك ١ اهبكلا سلا سا
 ضحملاو نادمه نم بحرأ ىلا بوسنم ريعب ىبحدرالاو كرتي رداغي [0 ]

 سارلا ىلاغا 2 صلاخلا

 0 و

 نيعالا اذه 4قيفر ةريعبلا 2اذه لوقي ع روث 0 نيعلا 1عساو نيعا [01]
 نم ضيبلا ناجبلاو بنذلا ليوطلا لايذلاو روثلا ىنعي لايذ ةالفلا ىف
 بودجم ريغ ىا جود هاردع لبالا

 0[1]عمال 02[2 ]هذه ]018[3  ضرالا 0[4] قيقد
 ٍصيِلَمَملأ تالا ُتسْلَع ِبنَع تال نجآ ٍلهْسو + ع اوضص وو ه سَ سلاسة تدو مه

 هتيتا هتسلغ هئثام نم عمتجم 1تاجهجلاو ريغعما ككا ايلا عضوم لبنملا [02]

 هل لا ردشإ نر جيلامبلاو ماخضلا لبالا تدل لد اك

 1 [0] نامجلا 2 [0] ةجمبلا ريس

 ل دس ةص ادعو وص د -ٍ د نه دوم

 جيلا تايفرجعلا ا هصخفت اطولخم 0 نحفني دانا

 صيمقلاك هسيلت ىا هصمقت 1ىيزلا ىنعي ةرمح هطلاخت ضيبا لكشا [02]

 جيجالملاو اهتدحو اهطاشن نم ةفسعو 2ثح اهريس ىف ىتلا تايفرجعلاو

 ريسلا ىف جلت لوقي جاجللا نم
 1 [م 2005] مدلا هطلاخي 2 [0] اًمح 3 [0] افسع

 جولحم هيا -طق 5 ادق: تبرضص ٠

 1 هدصحتسم ىلع دودرم : ولحم نطقلا ضايبب سيزلا ضايب هيك[ 10]

 نطقلا نبعلاو اهتنبع ىدريو ليقثلا محلملا فيصحلا دصح_ةسملاو

 1 [0] جوحلم
 (20) (ن, 0*, ١) اهيكرا (موعن ءدلا») غطع دحصع ؟عمدع هععدسك اهطعع طلاع. ادعس 31.

 (921) 1 ىيكدكال هبشي

 (605) 0 تاكل جيلايبلا--0 نامجلا 1

 (35) 0+ رخانم 2 0105 ك8 (نكش) هدد 390 هضيفتكال 02 هحيعت
 (24) ]لذ (شمح) 7111 116 : 134 17 301 شمدتسمل 3201 شوحتن سمك, ولحم

 1( جولحم--0, 0*, 1] دص>ةسوب انطق -(00* رابوالا, مادقا-(, 0 جودحلام
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 [ك0.9]
 جييرافتلا ب 0200 1011217. ديفارح اييحابلاياتعلا ىولت ': < ا دح مد د رب نداح

 ءالملاو لالا اذه بناوج ابطاسواب ىولت لايجلا ىف قرطلا ايانثلا [0]
 هبتاوج 2ابيقحاب ىوريو جاس نم عيراصم جيرافتلاو 1فحالملا

 1 [0] قحالملا * [0] ابيخاب

 هرج < 2 ةاع 2 جاما م 26 مدل َّن صر

 جوتم سصيرلا تحت اما 2 ب يكرملا ةاهرلاو هناك 9

 هضكري ىلاخلا ترملاو ضرالا نم عستا ام ءاهرلاو 1لآلا ىنعي هناك [©]

 نم جراخ جوتنم *هيلاعا هفارعاو رطملا ىنعي ضيبا رهزا هيرجي
 باحسلا نم ةجراخلا رطملاب بارسلا هيف كاسل

 1 [2] ليللا 2 [0] هسيلاما 3 [0] ىلاخلا -[2] ءاملا

 وم ةدح َك هد ةهدسح ب م و

 0١ داسبعلا نم 00 0 نيو رجب
 حدر ءابكتأ بهذيو ءىجي لوقي عجري 1دتري بارسلا ىنعي ىرجي [07]

 ةديدشلا جوملاو ةراح ىامظ ةفرحنم

 1 [0] ديري

3262 6 

 جورضم 0] اك دق ىف اي ماسلا فتي ءانيب نحص قا

 ىهو مومسلا مامسلاو اعيرس ارم رمي فتبي اهيف لها ال ةالف ءامبب [©2]

 ٌئوتسم 1جورضم سلمالا ضرالا نم عاقلا رقرقلاو ةراحلا حيرلا

 ه سا دص

 ١ [1] ىوتسم عورضم

 (16) 151 ةيضمت 143 1 -31نابتطط 58 ةعطتم 11120 : 1عممطعطقم 1248: آخ

 (ىقح) 20111 207 باوباب, هيشاوح--(1, 05, 1) هيناوج, باوباب--(' ةبقحاب
 3[ابناراد اهيوقحب-14 (ىقح) 94 باوثاب ءالملا

 (17) 11 8ةدث51 143“ ةاهرلا, سارغا, ليللا تحت ال4 (درط) 17 257 هدرطي :

 مهةم 1144 هورطت - 8[طن6ط 59 ليللا تحت رهزا سارغا ىوزريو- 0, 0*
 رهز انارعاك0* قي 5 21 اهزلاو ةناكت تدم فعقف سارغا

 الك 0 02 ربل ةيضفلا كل ةليكفلا ه4 (اهظر : 111 لفريق ةيظيقلا :

 14 193 كتريو

 (19) 0, 0* مامسلا 72 ماهسلا -قةعهذك (فه) 11 359: (بعل) 11 996 بارسلا فتبي
 قس. ةءطما. خطلم ىا را

 ( 4ب



]26. 9[ 

 هذ ص 0 سس ه2 هدع ا

 جوجيد برتلاب كح ارد بخص "را 7 ب همهمو |

 بخطصت ىا تاوصالا بخص ليل ىف دارا تاوصالا طالتخا بخصلا [0 طز

 ىدصلاو موبلا ركذ هنا لاقيو رئاط وهو [ىدص عمج | ءادصالاو هوادصأ

 لبجلا دنع ىلاخلا ناكملا ىف لك اذا كبيجي ىذزلا توصلا ا

 عض اي ابيداح لاق اذا وجنت ا قانعا دز وج نم 5 7

 عرست وجنت عارس لبا ةيجان هطسو هزوج [8]

 اهباقحا ىف ريمحلا بقحلاو 2نامث نتآ 1ىداح لحفلا اذه لوقي [0]
 لاوطلا جوحاستلاو [ضان]

 1 [01)] نبا لحف ىداحلا 2 [9] نينامث

 هدص تأ ةادودح هدم ةهص لاا درا #01 ها سا ص

-_ 

 ببل وهو جيجالا نم هل ةتبصن جاجا سمشلا دكار 1موي برو دارا [02]
 ررعلا ءايحلا نم ىحل لا ةيوسنم لبا جوعلا ةيررملا ةركلا

 1 [0] رئاز برو [2] رئاسم موي 2 [0] تيضن 3 [0] قرحلاو

 أ بال مص ل سا

 جوسنم ٍرحْلاِب درطم فارطا ٍفذق ٍليجم الج عذاتت اذ '*
 درطم ىيعب فزذق هيف ملع ال ىذلا ناكملا لبجملاو بناجلا لاجلا [0 18]

 بناجلا اذه 6 بناجلا اذه 8 هيمرت نا ماسالا لآلا د ىزعي

 (اللل) طل 0 ربل

 (12) 181 'فعاعدست دسصطقستت» 11 535-ل]) تقرباحال, ١] ةزوج--ا (جه) 111 209:

 لن 11 114-(0* هرمتغو ةطلق 5ع. طع قون طعصستمن عط 15 10عصخت عدل 1غ

 ةطقطذ ه8 الزل. ]حج

 05) 0 ناك 202 0 نييك 1 520+ لا نع نكس ند
 كلتا 183: نة ع 84 11 ©هدسدط. 11. 460 ثالث ىداح

 (14) 121 7ةسعأ 100: -1كطتت. 11 120 2[ نلباطاط 55 موقلا بضاوق_(*, 0 بكراور
.-6 

 (15) 121 1ةستوؤ 143, 144 -1كطتم. 11 0 ركلات ك0 لاذ(, ا, 81 تاطتطط 5

 رزخلاب 1 البجم :

21 15 1 



]30.9[ 
 هّد ص و هم 2 3 و مم مو

 جوجرح ريغ حصير ليلا رخآ نم اهيلازم م 0 هير راس ءاقنأ

 ةيراسلاو.. لمرلا [نم] اقنلاب اهزاجنعا هبش ةيراس ءاقنا اهزاجعا ناك لوقي [02]

 ةدازملا هاوفا ىلازعلاو اهنم ءآملا جراخم ابيلازعو ذانلا رطمح) .ةناحسلا
 1 1ءهلزع دحاولا

 1 [0] لزع

 هد هود 2 و هو

 جضيجاتعْلا قانعا هال حرص اذ هداج نم نجع اذإ قست“
 سل م هَ مل هَ هدم

 جميرارصلا تا ىلا لي م هيلا تاس يارص

 ع ا نم 5 نجع اذا انم مايلا ىداوص ءاسنلا 1 ىقست ديري [((01]

 اياقب جيرامصلا 3فاشرا شاطعلا ىداوصلاو اهسبيو] اهنيا ىف ةنعالا

 1 [] ىف 2 [1)] ابجع 3 [0] قاشرا

 ءهّد هدح

 جولتم بانالا مم 0 0 كك لك فرخ بن بنش لك نم ١

 عضاو 0 كعب ةئشم) ناسإلا ىف ةيرذعهت هبا ديري بنشلا [8]
 دراب جولثم [بايذالا ضايب ديري]

 م م

 جوزمم ريغ فالس داقرلا ىلع هب نويعلا ىضغي أم دعب هناك ٠
 000 01 ا رداد ى) داقرلا ىلع 'نويعلا ىضخي ام:دعب فالس هناك دارا [80]

 هتوفص رمخلا لوا فالسلاو 1ىفغي
 1 [0] رقبلا

 (6) اللا 011 1 151-آارخ حرس 111 007 لق 11 21 : 1. 510. 12 87 ةّيراَس اعنا

 هر ةالاراغلع هر عددتافص““ ممتسملك هك ةحصل [ضتصلعل طرت ةمالمص] ه1 طع

 رخمتس "عك. 101 03111151 هسا, ممدأت, طلح. دع 185, اجعتت 29, 0.

 (7) طخ (دوع) 111157 141178 نجع اذإ ىتحر نيقانعا نمر ةّشخاللا جوع

 0, 05 2 نجع اذا ىقسي

 (8) آه (جربص) 111 130: الخ 11 67 مارلا ىراوص-(0, 1 قاشرا (), 0*

 ىداود

 ) 60 يسعم لك جولثم تابنالا-0 جولعم-0* بسكنم, جولغم
 (10) 1) داقرا-(0* افالس
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 طيسبلا ١

 مجمبم ريغ نم 5 ءافأ هتيم حمر | زازتها ناك 1

 ظلغ جيببتلاو ةلودخم ةروكمم نيذخفلا ةميظع [ءافل] ةضغ ةمعان دوخ [©0 1]

 لالتعاو عجو ريغ نم مرولا لثم هجولا ىف

 ع 0 0 هيلرت ريغ شيعو راسنا قتع ٠ 'اهنيز .هندأ دك ( 107

 1تيز لوقي لصالا راجنلاو مركلا ىتعلاو] ءاضيب ءامذا لبذلا نم دركي [ع

 ال ىا :جيلزت ريغ شيعو قتعلا راجنلا ليقو نوللا نسح عم لصالا
 [2 هيف ةريح

 1 [ط] اهتمر اص كرم 3 [1] ريخ

 جييهابملا روسبلا ضرم اني-هنم نسيم هانحالا فلست 00

 قيقز فطحم رعلاب نييبش ءاسنلا ىنعر اناو قبلا نم عيطقلا بربرلا [01]

 1ناسحلا ب ابملاو رماض

 1 [2] نايحلا 3

 يصار يم نايل نشل سس
 جيهاوعلاو ةرواسالاو ليخالخلا نيربلاو اهب قصتلي اهبصعي بايث طيرلا [0 2]

 قانعالا لاوطلا ءابظلا

00 

 (1) 2> صاصف-0, 0* ضاضف-0 اهمّلكي-0* جيرفتب
 (2) 2 جييبت

 (3) د4 (جلز) انآ 114: 124 11 53 هيف شيع ءاجنلا قتع-1) راجنلا قنع

 (4) ©, 2, 0* جيهانملا روحلا

 (5) 2 طبرلاس81 04111 1

1" 
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 اوك اوت اًايقأ ا 0 ل كيلا 0 عب 0 مرح

 1ةقانلا تيرورع لاقي نوبكري ىا نورورعي عرسم دعم نيءرسم نيدعم [010 2:]

 فايفاو: ضرالا ىلع هسفن ىقلا اذا رئاطلا مثج لاقيو كاًيرع اهتبكر اذا
 ضرالا نم ىوتسا ام وهو فيق عمج

 1 [0] ةبادلا 2 [0] ةادا ريغب

 ا د 2 --- - 73 هذ 0 2 و رجم

 0 ا الار لا  ىرذلا كفك نم فافخألا ةيئاني ©
 ءىش لك ةورذو ةورذ عت ىرذلاو ةمتسالا ىرذلاو ىلاعالا فعشلا [0 10 ]

 ةديعب كيري ةيتانب هلوقو ةعساو باحر اهزاجعا ابيلاوت ماخض لاين هالعا

 ةمنسالا نم فافخاللا

 ايبوهس قايفلا 000 ردي ادلل ني طاع امن اذا" تاو :ليلاهو
 بوبسلاو تاولفلا ىفايفلاو طاسوالا زاوجالاو عارس 1تاوجن سلم ليااهز [©12)1]

 3 تلو تلئاقت تكطانت' ضرالا" نم' ىوتسا ام وهو ببس اهدحاو
 1 [5لع 10[ باوحب [0و 12] تاوحن 1 [2] تبلصتسا

 ا تس ا < 6ه دوا 206 ه مّ < ه-

 بولس اموود صيصت مل ءاهيتي ٠ ةركي ىنث اهضابرأ ترغ اَذإ
 ىتقلاو ردعبلا وقح ىلع .هي. ىشي لدحلا وهو ضبر دحاولا ضابرالا [1)01]

 ىف اهوالوا تلتق ابيلع لابحلا ترىدش اذا لوقي ىناثلا ةقانلا كلو

 اهقراق ىتلا بولسلاو هيلع فطعت ىأ اهدلو مأرت ىتلا موؤرلاو ابنوطب
 ريسلا ىق 1اهلاجعتسال هيلع فقت مل اهدلو تقلا اذا لوقي اهدلو

 1 [0] اهناجيتسالا

 (24) 0 57 امايفا(' افوخم افايقا]1)' افنوخم امامك , ه1

 (35) طخ (حفس) 1 111 316 : "4 11165 ارقلا ةنايرع طابألا ةووفسمب 14 (فعش)

 71156 فعش نم, اببوي>, فافخاللا ةددانرخذوذك (لبن) 11 4 عمق نم

 0 ثعش نم--1), 1: فعش نم -قكد٠». اهببويج - ةحدا». 5ءادو٠. قوخب ىبيري

 باحر ...ةليوط ابنا فصي ةمنسالا نمو رفاشملا ,نم فافخالا ةديعب

 ةنايرع طابالا ةحوفسمب ىوريو هردص ءىش لك بيجو ةعساو اهبويج
 ةريصقب ثسبل ايص تبص ئا ىرقلا حاده 14: 33165, عمر 0, 2, 12“ اببوتج

 (36) © تاوجن-1» تاوحن- 1 ب و طع هصعمد ته عغعل مصحح 01

 ةاجنر د 20]ءءامل و دمعممل دع ““ ةداكتمأا ” : مآ ا رد قس ط7.

 (30) ]1.4 (قرغ) تت 158 الخ 11 33: ا ©ةدط. 11 111-آهصع 14-2250 (ضبر)

 ع 138هقمو»» 29 ءاميتي(0*, 0, 1) تفرغ اذا-1)' تغهرا اؤاحآل, 1)'

 اهضايرا_-1ةهاولج 386, (وطو) 1 1-1285. 5:0. كت 1453-قفساط“» كعطما.

20“ 
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 30 ه0 مح رب رب نتا

 اهبيلق :ا5. :ولولاو هلرع يو ”' اهلك 10 اكلم قدانأ :قاكأ
 ةردلا نكات يذلا حتاملاو ولدلا فرغي رئبلا لفسا لزني ىذلا حياملا [0101]

 قيعبلا تانلاو ءاملا هفرع ١ ىّتَعُيا هفرغ ءايعاوأ ارتخ (ىنو ةيلا اددَكي

 رّمبلا بيلقلاو

 دل د ءو م 4 ل دل نعال تل هيي ريو ا

 ري جل توعد 1 اهلبق 0 هماظع َّى دحور ىمب ثعجحزر .

 0 ركذب ىداشناو ىءاقل ةحور تدر .ىا تعجر [022]

 لع ع ا مس حا سبح 1و احس سس م اء وص تا عموم 1 6 ا

 أ كيلاع ةفرشم فاين ارارضإلا نم وذو ةيكض 506 0 ةقان 1فرحو [©121:)

 بيبخلاو علملاو تاولفلا ىفايفلاو ربظلا ارقلاو ةرماض ةروقم ةقانلا ىنعي
 عافترا هب 2كمسلاو ريسلا نم نابرض

 1 [01)] قرخو 2 [0, 1] لمشلا

 ايدو 0 قوس ةنيل ىلع را 1 أاهقوف ىدوتق ناك ٠

 اك هرم ليبت وفيت ةليوط ءاقو. ةلكلا ةيللاو لكلا ناديع : علا ررعطاسالا
 ركاط ضع الحر ناكأ اعافيراو ةكالا هزه ولع نم لوقل ظنك 2
 ةليوط ةلخن قوف

 م هد ِ و 0

 در م ىردلا | ماق 95 ثعُش ه5 جالدإ اب تمقأ

 لسكلاو ةرتفلا ميصوتلاو ليللا ريس جالدالاو ىرسلا [010:]

 (19) 1), 1 اديراملل ىانا“ ئان ]1 ةفرغايو- 1: [81ع] هقرغادو-(' انو

 ةفرغ, ءان مسا. هءادوا. رفش ىلع لجرلا اذه تيدان اذا ىناك ىنعملا
 كلذ لثم ساعنلا نم عمسي الذ رعقلا ةديعب رب ىف نالجر ىدانا رئب

 ءاملا هفرغ فعض ىا هفرغ ىنو

 (20) 0 ةجور - ةسصط“ ةحور  ةطط# 5هءاطم]1. داعف م ىبيسن هتدشا لوقي

 ىم ركذب ساعنلا نم تام ناك ام دعب شاع باجاو

 (21) 0 قرخو ىو وذح اود كمسلا فاين(, )1 لمشلا

 (22) ]1؟ةفطعطق# 1465 ةصاط#. ةءطوإ. بونج برطضصت وفبت قاسلا ةليوط ءاقوس
 0 . لا

 (25) 1 حجالدالا, اًثعش - ىةسا» مباما, ىركلا ماقس
 ا

09 
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 م3 فرنك 285 2 ههم+ ه سس ص ل 02+ ساه... مة امج لس

 ب 8 رذالي ءاوهالاو طحشلا ىلع همي لل ير ناحل م

 ةدلب ىف هاووي نمو ةدملب ىف لجرلا ناك اذا لوقي دعبلا طحشلا [©0121)']

 هاوه بيرغ هاعو ردك

 يلا لأى رص مو ه < 2 و 7 ََ 24 < 6 ا -

 هدرا هب 22 0 : 00 ا 0 دك ب كفشات 1

 تكل ةهيبنك سناعتلا نم تولشم رفسلا نم (سارلا ثعشا لجتر كعشا [1)01191]
 بيلصلاك [مسو بيلصلاو] موسو 1نيجحتلاو لحذف ندش ىلا ةبوسنم

 1 0 هيككللا

 موو صر َء موم مت ع رع | ا هاس تع ع

 اهبولط داوفلا تاجا را هني ددامعلا وحو ةهقش خا ٠

 01 كف كيقذ اذا هنمو سساكللا نم ةمامعلا وكر ديعب رفسا ةقش [21)01]

 طاشنلاو ةوقلا

 00000 بد[ لع ليس عديم ني كرا لع“
 2ك متلا ود كلو هرهاط ةجولا ةحيفصو ' لدللا ريس ىزسلا 02 191]

 2 0] تييغتلا [ظ] ىعبلا .[(201] بعتلا

 (15) © لاوهالاو طحشلا_-72 وعدي وهو آلإو 2: انلها-0, 2 اهلها خس
 اهبيرغ ونري  خداد“» ةءادو]. ىحاو ناكم ىف ىهو انملها نعمجي له لوقي

 ءاوهالا بيرغ اند اهبر ىا
 (16) 1.4 (لجح) دنت 155: 148 11271 اهليجحت -0* مولي 0, 10, 1)' اهبيجحت

 -8لقساد“. ارنيجحت

 (147) 0, 2: اها ىخا 0 5 نم هص فس. ةمد01. ورمع وبا ىورو...
 ىجيو لعاف ىنعم ىف لوعف ءىجي ام رثكاو اهبولط مومبلا فارطا بالطتب
 هبلط ىا اهبولط اهداو بلس ىزلا ةقاذلا ىفو بولس لثم لوعفم ىذنعم ىف

 اهب بلطي ةلعفلل ءابلاو اهبولط هنم ىلع اهبولط عفرو ةجاحللل
 (15) 0, 1, 0* ةفيحص, ميرك-1)1 ةحيفص, اهبوحش ريثك, قارشم-(0, 0*

 اقارشم-1 قارش رسلا ىلع _ مسا. ىَلَجَت مس. هدطد1. وا قارشم

 رم 1 ا 2 ا كلذ ناك ترويض اذا ان اهبوعبم ةكشم ةقيضم

 رفسلا نم نوألا
05 
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 ايي ناك هيج قرش لك يموهاوأ امو 201-01

 اهبورطا نورقلا ناحل اهيلإ "يسار اس ل
 ةنيرقلاو اًضيأ ةنورقلا لاقيو سقنلا فاقلا حتفب نورقلا [0101]

 0 2 ا 007 0 م - ص ص ما تاع سرس ساس 6 و ٌدودص ءد

 6-0000 وم دانا ىلع لب م : كيسقنت ل ص ىد نع 1 لب
 2 ل - - 2

 < و 2 ساس .ه مر ادد ةمدح 00 4 ل أ هه أ 3 0 لا

 اهنيجاف اهيح نم وهلا ارا" اهرادا تا لع ع 003
 دعبلا ىانلاو فوس أو ىوريو انيع ةزمبلا بلق فوس تاع هانعم [01) 10 ]

 2 6 - م هم

 اهنوعشايانملل ىنبهسشم لو "عار عا
 ماللاو فلالا هيلع لخسدت ال ةفرعم ةينملا مسا بوعشو ّى جدز مرصصاع [01]

 مالكلا امله فرصني الو

 د ع وص و ل ه

 اهيا 0 لعد ةيماعب امصاع ةينمأا فتح نم هللا ا

 هكلبتف هيلع ,ىضقت ةينم ةيضاق [01']

 (9) الالم 11 132-ةهمونص 50 -زنسن“. 1 (طمت. 41--خعال عت 130-21

 قصات“. لح ثيح_-1. 121. 1171156. 534 اهبيبح لح نيا

 (10) 12, يم ناد لايك ناك كلا ناكطلو ناكلا اه ناك
 ىنئئلاو قصات“. تمصمؤ عم تن. 10, 11, 13 6م طع عل ه2 عطع ممعسي 51طماتأ

0 

 (11) 00 0* سفنلا ادب ]1), 17 سايلا ادب -1)' اهراد نأ ىلع(, ط نا ىلع

 هسفن -()* ررواععد هدع ؟عرتدع هجن ه2 قطعوا طعصسصتفأتعاح هل 11 ةصع ةععمطم ه5 12

 فر 01[ 262 نم كنا ت55 نو

 (13) [0ستغءع0 ذص 1" ]]) ىنيعست-(0 ىذبعتشت - خحصطس ةتهصمرتمدعو 14, 15

 قسط. ةءطمأ. ىب بهذت مل ىنيعتشت مل هلوقو

 (14) ىردطت». نم هللا "ىمر - خصال معءالم]. رقنم ىتءب نم لجر ص جفن رمرصاع

 ةلتاق صا ةيضاق ع ةيضاقب
 هر

0 
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 م

 ىو مدن دح هامور <

 مال / ةولا سمبش لك رع انك ىتح س ءانالا نم نم :تّوقأو ْح

 اعد تيمسلا ةولؤلاو ضخشلا حبشلاو سنا عمج سانالاو تلخ توقأ [0272]

 ال تفلح صوخشلا ناك لوقي اهضفخبو ابمضبو فلالا حتفب ةولأ
 اهبرقت

 0 ايسر لوم شحولا نم . ارقلا عقمألا مصضاو 00
 ضيبالا حضاولاو همئاوقو هيدخ ىف داوس ةعفسلاو رولا ىنعي عفسالا [0110']

 اهبحاص هتاكف اهقرافي ال عفسالا لوقي اهبيسنو ابمسر ىلوم ربظلا ارقلاو
 اهبيسنو

 0007 املاثلتا نيع لك هناك اعمد كانيع اهل ترا:
 املس لاعب اننم يتصنا ام. ثيبصلاو 1 عباتتو رطل لصتا امي لاشتكلاو تقرخت ىا تنيعت دق ةدازم نيع دحاو ىنعمب َتْشَرَو تشرأ لاقي [0210]

 ١
 1 [0] عباتت ىا هييجاعع

 20 0 اد © م مخنأ هد وعاد 00

 اهبيعي ىهب ىدنع ايشاو الو ىوهلا نم يمحي نارجملا كرا الالأ

 2 0 - سس م هَ - 5--_ 0 رب موو هه 5 -

 مده قوش 00 يه م لها هب بناج وحن نم حاودالا تبه اذا 1

 04( ١ نم اهناك-7 امناك0, 0* اهبيصي هلا ةولا حبش ىلع _ةسان# ةءاما»

 ةقلزو ةؤلاو ةولآ ورمع. وبا لاق...

 (5) سطع 2, 1" حضاولا عقسالا-0 ىرقلا, عفسالا حضاولا- سا“. ةنندل.

 مسرلا قراغي ال ابمسر ىلو روثلا ناك لوقي...روثلا وهو سيعالا ورمع وبا ىورو

 الإ 1 2501 1 196 ابيويحف, هب ةتفرا ك0, 1 نيعاالك-0+ ابيب" تشراحا

 ءاقنع, اهلشلش ريغ ىلع -ةسا». هم01. داكي رطقي ئذلا ءاملا لاشلشلاو...

 اهسغن ةدازملا بيعشلاو بيبصلاو هرانق لصد

 (0) © فروا

 (8) 2, قعط. مت 1307 طاتصن 131 طمس. 40-توراص 50 وحن نم ... تبه اذا

 بناج-1.510. ذع 91 اهبونَج ىقود -0, 21, 21156111323 بناج ىلك نم-
 ةدقدلت ىبلق جاجا آكل 11156. 534 ىبلق ع حايوالا

6060 



]2105- 7, 8[ 
 د

 ده هم ه < 62ه

 كالا نيد حال اوك 6 رفقب 00 ا 0

 ىّتح ةرخافملاو .ةقباسملا ةرامملاو ةاراجملاو ةارابملا ةالاعملا 1هيلاعت []

 ىلا دازآ ىجدأإلا نق ةهلوكو 2هرياشت كا ردشلا ىف ةهيلاخت رخآاا اذ)

 ىحدالا ىف ضيبلا هبش ايرثلا مجنك هلوقو ةماعنلا عضوم ىحدالا

 ءامسلا ىف ايرثلا موجن عامتجاب اعمتجم
 1 -ءدلانت»ع هيلاعت 1م ع+ 2 [1)] ةرياس

 لروطلا 0

 لمرلا ديري تيا عضوم ىضوحو ضفخةنم ناكم عنقلاو لزنملا عيرلا [0 طم 1[

 اهبوعش ىتش ءارور هبط ىلع ااهلخا مودا سد
 دصقلا ريغ ىلع ةجوعم ءاروز نوبجوتي ىذلا هجولاو ةينلا ةيطلا [0 2 2:]

 قرغلا بوعشل و ةقرفتم تشو هتدارا فلاخت

 رايد '

 : 5 : د :

 ةدحاولا نيحدر نيب ةفرحنم تر حاير تاوابكنلاو حر عمج حاورالا [0 ط2 22 ]

 حايرالا اهب تبه ىوريو ءابكن

 (65) ١ 2 ىجتالا ف هيلاهمل ط8: 2 هرتز ارواج - هد 0 رت كلا
 كاوكاكر*» 1 535 كن تاشلا ل

 10:5 هءاتو]. [51عإ هيقاسملا هارامملاو هاراحملاو هارانملا ةالاعملا ةيلاعت

 م(

 'لطلك ممعدبا هععاتس5 581م 1ص ][)-ممو. 16 هصل 63. طعنف 1ك طدغ ءاتعطغ

 جدرتقأ هد طع ءعص صم. 16 (]1)) دس دم. 63 (12).

 (1) [9صتتغنع4 ةض 0*.] (0, 2* اوبونج ارفق ]) ابعوبر ارفق( ىصوحا]ل

 ىضوخ -1)' ىضوح - قسطا“. ععطما. رادلا عبر فرعتا ورمع وبا ىورو

 عطقنم ىتع عنقلا فطعنا ىنحنا عفق ضرا نم ىقتلا ثيحب ىوريو

 ناعنقو عاتقاو عذق وبف ءاملا ىرجي ثيح للهرلا

 (3) ةسط#. هءطمآ. ءاروز ىيري ىذلا ةجولا ةيطلاو ةينلا بصنلاب ارايد ورمع وبا

 اذك ةدحاوو اذك ةدحاو ةفلتخم ابقرف اهبوع5 سصقلا ىلع تسب

 (3) 1) اهل تبهو-(ل, 1: اهبلل, 1“ حايرالا

2. 05 1 
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 يضاحو ذاذر نم عجم نهيلأ ةللقو أقفو نيرشع ىبا لبه 1

 ىا اقفو ًةضيب نيرشع وأ اخرف نيرشع وبا ميلظلا ادعت يصح 00
 بصاحلاو فيفخلا رطملا ذاذرلا هدرطي ىا هلشي ىوس لع

 ىصحلاب ىمرت -

 ىدورتن هسه ةمودص 4

 بلاعذلا تالمخلا ا ضيبأأ كك هضارع ت تفز الا صنج فز 0

 ىا هضارع هلوا ليللا حنجو عارسالا وطخلاو وطخلا ةبراقم فيفزلا [1]

 ةفيطقلا لمخب هببش شيرلا فزلاو فزلا تاوذ تالمخملاو هضراعت
 عارسلا بلاعذلاو

 عيبرلا لكا ىذلا بضاخلاو سأرلا ريغصلا عتنصلاو ضراعت ىرابت [0 831]
 اسم ك2 ليه |81 هاقاس تربحاف] هشير فارطاو هاقاس ترمحاق

 ذاذرلاو هدرطي هلشي ةضيب نيرشع وا اخرف نيرشع وبا ميلظلا ىنعي
 حنجو وطخلا ةبراقم فيفزلاو ءابصح ابيف احير ىنعي بصاح رطملا

 تالمخملاو ةماعن هضراعت هضارع ضرالا ىلع ليللا لام نيح ىا ليللا

 أذهو بوثلا لفسا ىف قرخ بلاعذلاو ةفيطق لمخب هببش اهشير
 هبرض لثم

 2000 © يأ صاع مود

 00 00 نل اذيف احاور اعبزأ نيمشلا دسق وأ انشلا ىباتذ ه
 ندتلا ةسمقو ءىش لك نم ةيقب اغفشلاو ليللا رخآ ىف اغشلا ىبانذ [0 836]

 ىنعمب ىبانذلاو عيرس بذابمو ةعرسلا ءاجنلاو امزع اعمزا سمشلا بويغ

 ايرثلا مجنك هيف ضيبتل ماعنلا هصحفت ىذلا عضوملا 1ىحودالا بنذلا

 ضيبلا ىنعي
 1 ىحالدالا

 اعف اذا ءىشلا ةيقب اغشلا ىبانذ 'ضيبلا ىلا :ةماعنلا. هتقباس يوي [0]

 ضيبلا ىلا ماورلا اعمزا لوقي اهبيغم سمشلا ةسمقو ليلق ءىش هنم
 ريسلاب نيهانتي ةعرسلا ءاجنلاو ريسلا ىف ادمف

 (49) "84 (لبه) 7111102 بضاخو, هلشي اقفو نيرشع ىلا لبه-1) نبا لمسم (:)

 هلمشي اقفو نيرشع-1(8121,0), 0, آ. هلشي اعفش
 (50) ©0 (1), 1ب* نتهصقمموع 50, هد 0, 1) بلاعدلا

 (51) آخ (فش) >1 39: 18 91 155 ةشمق وا ىفشلا فافش 14, 1(0), آد بذاهم

 ل18 ع17عقر 111 121814111, 60012245 بهانم, ةسمق 220 بداوم-]., 01) ةسمق

 78121 هسمق -1ه26 1509 افشلا فافش -1:* افشلا ىبانذ, بذابم, دمف-
 1 ىنانذر بهانم--(00, 1311 بدابم
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 ءه سو ع هه

 ل ل ران ل كلر 0 بانذالاب 0 3

 1هنيع رخّؤمب رظني ىذلا وه سوشالاو لحفلا ىنعي سوا [010]

 1 [0] اًبضغ بانج ىف

 بجاوحلا ىف اهل دوحل. ىيلا ل تسناتما اهناذأ تسجوتسا اذإ

 تقرخنا ىتلا ةديعبلا دالبلا 1قرخلا بجاوحلا ىف دودلم نيعلا ناسنا

 لوجز هايملا براشملا ترمش تصلق اهب تلصتا اهناك ىرخا ىف

 مئامعلا بئاصعلا ثول امبب عوذد ىا اهيلجرب

 1 عدس انطتق طع عامود عآلعرتو ذم هس. ك6, 4

 ل ومدح 2 مهدد ةهص م هد م

 براشملاو هلفلا نيب تصلعااذإ ١" نيفلئرحلا كبش اعنا لا
 ةديعبلا ضرالا قرخلاو هطاشنو هتوق ىف لحفلا كلذ هبش ىتقان 1لوقي [2]

 ريسلا ىف تعفترا تصّلق بهذتف [حيرلا اهيف] قرخت ىتلا ةعساولا

 1 [51ن] نم ايلوقب

 هدص هدم خا بل امام 6

9 
 با ثول حالدإلا لسفأ اذا 00 0 د لوجسز 5“

 ”ضوغن ريسلا نم برض وهو دخولا ىنعمب وهو طخولا نم 1طوخو [1]

 كرحت زوبذ اهسارب زوئن اهيلجرب لوجز ىوريو ريسلا ىف ابسار كرحت
 ىئطلا ثوللاو ميامعلا بئاصعلاو اضيا اهسأر

 1 مموعاتدع طوخو زد اعدم 1[2)] صوفن

 هس أ نس نس مص م

 بضاخلا وه ميلظلا ىنعي سأرلا 1عتنص ريسلا نم برض دخولا تاعجارلا [1)]
 1عتنص ميلظ ليقو بطرلا لكا امل هشير فارطاو هيقاس بضخ

 1 خبص |[ عمضا [ -دتدع عبضا 111 أ

 (44) 00, 1131 دالوالاب نيلويف ح1, آ]. بانذالاب٠ 0 (ذص صقتنع.), ]#1 نيولوق.

 (45) آل تشجوتسا, ىسانا هللل تشحوتسا لل”, 8031, 0, خمذك (دحل) 11 0

 تسوجوتسا -لرذ (ىدل) 18398: 14 14-111492 (سناز 711310: خ1 9

 تسرح :سا-]] 0111. (سنا) 2 1

 (17) 1 اهيلجرب طوخو, صوعن--(0 زوبن
 (48) 12 اهكرر عبضا 0 رارمال, آ., 1:* ىمارت اًرارم--0) آر, آل* عتفص نأ

 اطمطتل انثكع. م. 82 ةدصعل ةعطمإب
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0 

 ل دم هه د هن مودص ةمعمد ا موج هد مح

 بذاوكلا تاقربملا ناحيتمأو 2 ثحرب م عابتا لوشلا و 6

 اهدحاو ميحاقملاو لوشلا عبتت ىتلا ميحاقملا هذه هب تحربو لوقي [0]
 نا وهو نيتنس ىف نانس هنم محتقا دق ىذلا محقملاو مرحقم

 عبتت ميحاقملا هذيبف ةنس ىف لزبيو سدسي وا ةنس ىف عبريو ىنمي
 لوشلا نم ابجرخيف لحفلا ىتايف راكبلا ريرده شيشكلاو نششكيو لوشلا

 افوخ اهبنذب قربتف ةقانلا نحتمي ىا تاقربملا ناحتما هب حم دقق

 مجال ريغ هو تحمل نك اناا قري ا(بددلبا قريت ىا اهبنذ عفرتو هنم

 م ل ةمح < مَع -

 رول تاجدملا 000 هناك ةار ةارش 5 0 ل أ

 0007 1 فاه. ةزايخ ,لامنلا ةارشو' هنع _تارخاتملا  اياصقلا [0]
 ف هروطب 6 لامر. ليإلا ةهّيشن رطاوم كتضاوه بكاحسلا تانجدملاو
 ةاهمخضل كلذو تدبلت

 1 [0] لامح 2 [0] هعبت 3 10] ابمجضلا

 مدد همه تل رحل

 بئارتلا ىف ىدملا راثأ غازيإك 0 ا ع
 اذا هب 1تلغزاو اهلوبب ةقانلا تغزوا لاقيو لحفلا ىنعي اهاعد ام اذا [01)]

 رودصلا بتئارتلاو نيكاكسلا ىدملاو اعفد هتعطق

 1 [ظالل, 0)] تلغراو اهلوبب ةقانلا تغزرا

 سس < ةمص َس ل 5

 0000 دريل ىداجي نقلي 1 مالا ب
 ىداجلاو نكلدي نقلي رثخ لآ ءآملا هيلع برشي ال ىذلا لقبلا جلا [0]

 نارفعزلا ةرفصب اهلاوبا هبشف نارفعزلا
 1 [0] ىءرجلا

 (40) 1طحقمع» 115 لوشللو لآ, تاقوربملا-1آ.* تاحربملا

 (41) اةوذك 111 270: 1, آدخ (ىرش) ت> 159 اياضقلاحآ., 1(0) طوحي, ةارس

 0 توبخرب) يفد 0, 231, 1: اياضقلا

 (42) (1(0), آم ط* غازيا راثاك_558هع»م 65, 14-141 (غزو) 2 343 - "8 15

 اطعم ةءطماتح ه2 ( طعصعع# مط اه ءاطع عل ةدنع 001 ودع مدنا غطع هحصصع هك

 را اب ؟ةسصعم هاتعطغاال.

 (45) طماطمع» 68, 141-]), آخ (لواز نتن 36 قاليآمب 231, 0 نقلي 1201 ءزج

 01 ىوج-1(0) ىقلي, ىئاجي لآ عج
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 ىلا ةولس دعب ىوريو ا ناك ام دعب ىا هندب ىعب مرخض ٌبدخ [0ط]

 ءاملاو فلعلا نم هفوج ىذف ىقعب ام ةليمثلاو شيعلا نم ءاخر دعب

 ةهبلص نم انح ىوريو رماض 1بزاش

 1[ن] رات . 2[ ةيوص نم ندع
 , , نرص هذ 1 ةمح

 يحلسلا واق ف لاسلا فلو يس رش
 ىنعمو ابترقف ىأ اهدالوا تبلس ىتلا بئالسلاو هربظ نم انخ ام لوقي [(01)]

 اهدالوا اهولتت ىتاللا ىلاتملاو بئالسلا بولق ىف ىلاتملا فلا هلوق
 تدردلو املف اهتفلاف اهدالوا ابعم ىلاتملا تفل ىلا ىه بةالسلاو

 تزعاف اهفعضل يلاتملا ىلع ىوقت ال ابنال ةيحان ىلاتملا نع تلزع
 تتام املف ةاعرلا منغلاب لعفت امك عارم ابل ذرفاو ذوعلا 0 ةيحان

 2 ىتلا دالوالا لجل ابعم 1لوالا اهفالتئال ا ىلا تنح اهدالوا

 اهدريف لحفلا قاَقَف اسي وبلتو ىلاتملا دالواب اك ىلسنيف ىلاتملا

 فلاق 2ىلاتملا ل عجريف اهدالوا تتام تناك ىتاوللا بتالسلا ىلا

 هرمضأو اضيا هربظ انح امم بئالسلا بولق ىف ىذلا ىلاتملا

 0[1] كاملا تنعك 3 60 د ىلا عجريف اهدالوا تتام ىتلا

 هام وص - مبهر 5 - رام سم ا( ا عءولحا 2 03282 10 عرما جال هك

 بر فذعلا نع عرب“ توص 5 هلوح ماعلا مع كري مادإت 8

 لحف توص نم عمستسي ناك ام اًضيا هرمضاو هربظ انح امم لوقي [02]

 لكألا افدعلاو اضنا حيرتلا ده راخصلا ردو رخآ
 نع بذاع عورقم توص ىدن دارا لكاي ال هسار عفارلا مئاقلا 1بذاعلاو

 جا ىدن هلوقو لكّؤي ايم اًعِيَش ىا افوزع الو افذع تقاذ ام لاقي فزعلا

 ليمج لاق ديدش كانه وهو اًديعب هعمسي فيعضلا توصلا وهو روصقم نونلا
 1 ىداّؤوف ذاؤفلا ةةعدصم تعدص 18 2 ىبحاصل تلق هادن تعمس امل

 ةرتنع لاق ثملاو نونلا رسكب وهو ةادانملا ىنعمب ءادنلا اماو

 4ليخالا لتق نوغبي اهلحمو الع دق ةرم ءادن تعمس أمل
 0[1] فذاعملا 0[2)] ىبحاص ا مهين تعردصم 4 ةطآ. م. 42 عتح 6

 (32) طادقمع» 220لن (1(0), ال1 ةولس نعي -(ل, 1) هتدب ل نع ل

 ضدك لن كضم نع اموصتم 1ك( فراش ك1 0< كح 211
 ههاددا. ةولسلاو فلعلا كرتف جايبلا هرمضا ىا لحفلا اذه هربظ نم ىنح

 (38) (1(0), آل* بلاو

 (39) 1) لزت مل(: فزعلا-8101, 1(0) ودعلا نع اد بزذعلا نع-ط ومع 9

 نإو-0, 2, آخ (عرق) « 139: 4 + 461 بزاع, لزي املو, ودعلا 1,

 آ*, 28221 بؤاع-0 (1) بزاع44030 115 بذعلا نع-1021 هء51: عورقملا

 اًعم لحفلا اذه ىنعي راتخملا
01 
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 دلّ هم

 ةمنسالا باهذ ىلاعالا عوشخ ةفرشم ىا دانس ىوريو ةعفترم ىا ةاجن [0 ]

 اهنيزي امم كلذو رمض ابنا ديري ةرسلا لفسا ىف قورع بلاوحلاو ابقوصلو
 قادشالا تاعساو قدش رفسلا ىلع اهئاقبو اهتبالصل

 < ةدح - 2 6 مى ر - ر.

 0 كارلا سو داس ١ فو« اجيلذ اعلم“ ةحوارم *
 نم برض علملاو ريسلا نم بورضلا هذه نيب بقاعت ةبقاعم ةحوارم [(01)]

 ىف تادجملا بصاونلاو بئذلا ودع لثم ليسنلاو ةعرس هيف ريسلا

 ريلا نم ترض تيولاوارسسلا

 0-5 0 +2825 ع هس هدص

 ئاجتلاب ىتتدا قعملا مصيرسلا اذإ اهفلخ ليسارمْلا يتانعاي فوذق
 لبالا قبست لوقي ىمارتت ىا ريسلا ىف فذاقتت هنقان ىنعي فوذق [010]

 بارتلا ةنيللا ىراحصلا حيرشلاو ريسلا ةلبس ليسارملاو ابفلخ نبلعجت

 3ترملا بسبسلا اذا ىوريو 2ةقيعمو ةقيمع رّمب لاقي 1رديعبلا قعملاو

 سبسبو بسبس لاقي اهيف تبن ال 3ترملاو ةيوتسملا ضرالا بسيسلاو

 1 [0] ريعبلا قنعملا 2 [0] هقتعمو هقيتع نيب 3 [0] ثرملا

 00000 ذسلا ىتاث مرقم ىلع .. هليل يك ولا. نع تاجحنا اذا ناك
 كرتو مرقا ىذلا مرقلاو ريسلا نم لوقي تبهذو تلجنا تباجنا اذا [0]

 ىذ برضي براض هابان هاسيردس علط ىا هبان ىستا دق تئقاش ةلحفلل

 لبالا نم لحفلا مرقملاو قونلا

 (33) ©, 2, 1. قدشلا-1:*, 821 فدشلا_- 8171 هدطو1. نبيف ىتاوللا فدشلا
 "1اس

 1 [821] انحنا

 (34) 181 0١ 34, 35 همه 38, 121-39, ]: ةزهو اجيلز © ةرهو اقيلز ح2, ة:*

 ةرهو 6-7 تض]ولا تاجشانلا ريسو كل ,.يصاود تاعساولا ريسو ح17
 بضاونلا تاحشاولا ريست 1, بصاونلا تاجشاولا ريسو -181281 ةءطوا.

 بصتنو ريسلا نم ليسنلاو ةزيزه ريسلا هذهو عيرس رم وهو ناجلزلا جيلزلا

 ىضمو قل اذا هريس ىف

 (35) ( ىنعملا 8211 هءاو]. روغلا ديعب ىعم

 (36) 74 (ًاقش) 1 6.
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 ء َمَء

 ها سالتخاو لظاإ را عمم اش اذإ اهيف نا ىلع

 ءابظلا بزاونلاو ًارارع ميلظلا راع لاقي هتوص رارعلاو ماعنلا ركذ ميلظلا [01]
 6 اذا ىبظلا بزن لاقي

 بئاصعلا نود موتلا هوجو زلت ,دقيدو نم نحلل ضارسو ا
 ةقيدولاو ىصحلا راغص, ضارضرلاو رحلا ةّدش نم دقوتو ببتلأ 3 اذا [0]

 اهرحب موقلا هوجو ىقالت رغولاو ةريبظلا ىهو ةرجابلا ىف سمشلا ربح
5 

 اهرح درت ال مثللاو ميامعلا لوقي مثللا نود
 انآ ما هنا ا م مسو

 0 هللا بنذم -0- أاممشتم اهئابرح 2 ناك

 مرحم هادي ىوريو رابنلا لوط 1سمشلا لبقتست ةباد ءابرحلا [2]

 1 [2] نميلا 2 [ط] اذب

 - ومص د اه موص ا

 براوغلا تافرشملا 0 رود 20 ايزوه نا 0 اذإ د تدل

 سيباغض 1ءاثقلا راغصل لاقيو سوبغض دحاولا لاجرلا نم ءافعضلا قيناكتلا [0]

 1 [0] انقلا لحرلا روكلاو

 هل معو م سا ا ماك 66

 بهالملا نيالجلا نيب ةلياقم " ةرح ةنجو' نارها ٠
 سالجلاو ابيباو ابما لبق نم ةميرك ةلباقم 1ةرخ ةيوق ةبلص ةقان ءانجو [07]

 ببلص دحاولا دادشلا بهالصلا :سلج ةدحاولا تافرشملا

 2 رع ر 2 [0] سيلج

 (98) '2 بزاونلا 0, 2, 0* اًضيأ 0 آ.* رارغ

 (99) ه0اَرَكَو جعيا 1. ضارضر جيا نال جن اذا 811, آمر طم*”و (1(0) 0

 99, 2821-30 ةهاد01. ةقيدولا لصاو ...راغصلا ىصحلا ضارضرلاو ةضمرت

 1 [821] حمرت جتا ...ضرالا نم سمشلا وند

 (30) 18ةجدحؤس 71 121: 28ا1 مرجم اني - 81 'قعاعدتت 192 الملمتم - 11ص عصا“ هنأ

 191-132 0 تعوقمت 131 اكسمتم 881,31: 1(0)) * لزواج وهز انايرح
 هدا فطم“. 11 14-139 (سمش) 11 419: فمك 1 3350: 81 ©ةتنط. 1

 (31) 0 اقرشم--1121 هءاددا. ردحناو ربظلا ىلع مدقت ام وهو براغ عمج براوغلا
 .. قنعلا نع

 (39) © ىف ىوابت-2 هب ىوابت-121 انبآب ىبآ.* ىني ا هدد.

 فن سلج نم تعا امنا ندع عمج سالجلاو
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 مدمدارو ه -ن حج س سو

 بئانحللا حابرلا ساقأ نضرلعو هلصو .قيماتت ىلاتلا رفاجلا اذإ *
 تبهذ اذا رفج بارضلا نع رفج سنق ىدذلا لبالا نم لحفلا رفاجلا [0]

 نبنال هلصو نيسانت ىوريو اهبرضيل لوشلا ولتي ىدذلا ىلاتلاو هتملغ
 هنيسنو هنع نضرعاذف نلمح دق

 - مب ةتءودع آو ء و م د هعاوص ل 22

 بضان توملا هب ىشخم 0 هنيبو ىنيب 0 طقالا ك ,ث مع د

 ىرارملاو ىحاونلا راطقالاو راغص قرط كرشلاو ءاملا ىنعي ضماغ مع [0]

 | داضلاب تضاف قىوريو نضراإلا نم ىوتسا ام ىهو +ةارورم عبج
 ملف بهذو دعب اذا ءاملا بضن لاقيو ديعب بضانو بعتلا بصتنلاو داصلاب

 58 ءىش هنم قبي

 1 [0] ةرمرم

 را سس همك رتامس ناس ”ءهّد ه - تس ا سوا ا ا حا

 بك ركل راغص خم نأ لقا ةندووإ تح'لللا ضالقلا توشح
 هاك -حص خ3 0 ه م يي

 00 17 نم فيصأ تاوبه اهب تمثح م ادراج 1 11

 لاعبو ايب ءام "ل ءادج ابي تبن ال ءاورج ةيود ىوريو .ةالف ةيوادو [0]

 تماق تمّثِج هيف نبل ال دجا عرض

 بلاعنلا حابتم نم دل نم انوش ناجم عمس رك اس
 حبض لاقيو هل لام ال توربس لجرلا هنم لاقيو اهب تبن ال تيرابس [01]

 حاص اذا بلعثلا

 دلّ ا ص

 (33) 1), 821 نضراعو آر, () ضراعو - 211 5101. ىا هلصو نبل عباتلا ىلاتلا

 دا جايرلا سافنا ضراعو هنهركو هيلع نعنتما نحقل امل نمدلا اذه لصو

 ا ءىش ىلا نبهذي نلعج لحفلا نددري مل امل ل نييشتي نلعج

 مرفاجلا اذا ورع ةدرتع يبدعأ»ن عا1ومرر هعع ]أ ععححتت 1.

 (34) الر (0, 8101 هنيبو -1]) اهنيبو (ل, (0*, 1]* بصانت - ىدارم 1 هءطمآ.

 ديعب سلب بضان

 (935) اآدعسصتأت' هنت

 (36) 151 'ةماعدتت 192: للدعصستنت 133 151 0 ننعذصت 1 تا طحت. 11 2

 تاوفه اهب تمدخ ءادج -- 21 ةعطم]. ليللا ىف اهتاخدا صاللقلا توشح

 ندرو ديري رجفلا عولط دعب بكاوكلا راغص ىفخت امنا ءاملا ندرو ىتح

 لبق ١
 (30) الآدوست“ هن 133-آ-4 (حدبض) 111 355: 14 11 6 اببكر زاتجم - 730غ

 111 463 [هه آنخإ -1) اولحت

0١ 56 



]860. ”[ 

 , ةمح

 ناكل ىذ ل زإرللا ىرط انك دس رسل ل
 ىذ نم برخ دحاولا ىرابحلا ركذ نابرخلاو هتبيه نم نكسي 0 [مم]

 ىرالا ىآ تلاككلا

 بكانملا آل رب عرس 0 هلع 0 تح

 ماعطلاب عسرت اهنال 1ةفحصلا اضيا ةعيسدلاو دومحم لعف لح ةعيسدلا [01)]
 2 ذيفت ىا

١ 

 1[ ةفحلا, 2 2 0 ضقت

 ركل تاعظفملا ىدحا هيقارت 2ىقتلت ثيح نم تجرف دجنتسمو ١
 1 ةييظحلا بركلاو تاهلطخلا رار ك1[

 و وءوم م ع مهادحص َّس مد

 بحاوخلا ماظع ىهوت ةمصاقب هتيمر لق ةوخك ىذ كرمأ برو ٠

 ةيهاد 1ةمصاقو ءاليذلاو ربكلا ةوخنلاو ىهوت ةمصاقب هتمدص دق ىوريو [0]
3 7 

 0[1] ةمطافو 2 2 [0] همطفت
 ووو ءدد و سه مواسم 37 2

 0 0-00 لأم 7 ىلإ و نيدساحلا ءوسب 5 ان

 ةيراوصلا نضاسملا لاوبا نجالا نم هناك اياسلا وع 07
 2قئارطلا ايانثلاو 1سراد فاع سوبحملا مئاقلا ريقتملا ءاملا ىرصلا [0]

 ةبورضملا دارا امنا براوضلاو لماوحلا لبالا ضاخملاو ءآملا ريغت نجالاو
 براوض لاقف لعافلا ىلا لوعفملا درف

 1 [0] ساراذ 8 [0] فارظلا

 (17) 2831 ناوركلا قرطي امك
 (18) 0, 2, 0* هدنع ىمساب -دؤم (بكن) 11 311: 831, آن, آ* هنود ىمساب-

 0, 2, 0* ىتعيسوو-811, 0 (1), 1, 1:* ىتبابمو -ف هذه ىتهابنو
 (19) 12 تاعطقملا دحا هيقاري-( تاعطقملا ىدحا هيقارت, ثيد نم بحرق

 1, تاعظفملا ىدحا, تجرف 111 تاعضفملا ىدحا (ةنو) 8231 ةءاطل.

 هذه ىدحا هرحن ةرغث نع تجرف دارا رصنتسيو نيعتسي ىئذلا دجنتسملا

 هتبرك ىتلا تاعظفملا

 (90) © (1), ©, آب, #1 همطافب 821 هماصقب 1121 5ءادو1. رسكت تدل 001

 (91) 2 طيعن بسكو

 (32) ا1دعدصقنهن 14-152 (ىرص)ر) 1 190 ا 7 -3811 هءادم1. ظلغلا ايانثلاو

0 5 1 

 هل



4 

5 

 راسا [0032 2 لادن نيرو ىدءانتلا الل ملح نب
 مددو مع - ل مّن ادهم 20 0 3 3

 © ذل افرق ايانثلا قاقز. " رباع ةباوذ نم ضيب ليباطع
 ناسحلا لاوطلا ضيبلا ىنعي ليباطع [5]

 آلا ناسهلا نابلا نيرشيو ... عيرم نهنم لمرلاو ىنحلا نعي
 ماركلا ناجبلاو اهريغو لبالا نم ماركلا بئاجنلا [1]

 نواع تبنلا 1 لاو رافق ىرتل ةماع 0 2 و

 ل ّساص < هّد اص

 بعاوشلا تامراكا ىدحا حارلا ىلع عن 1 ىلا عفر وا لإ م
 رسكي نم برعلا نم ةغل هذهو ىلبلا نم وهو ةزمبلا رسكب لبا ىتم [0]

 , رسك زوجي الو 1برضت تناو ملعإ انا نولوقيف لبقتسملا لعفلا دتاوز

 امومضم لعفلا لبق ام ناك ناف ملعي وه لوقي نا زوجي الف ءايلا
 ادرس ثلا هحلر خدج لرلا هرميلا رسشك روجت لو هلوأ كرحي مل

 18 حار نوطب نيملاعلا ةىدناو اياطملا بكر نم ريخ ةمتسلا 8
 مسا بوعشو اضيا بعاوشلا ىهو ايانملا تامراخلاو اضيا تاحار لاقيو
 رعاشلا لاق ميقرفتو مبكلبت ىا سانلا بعشت ابنال فرصنت ال ةفرعم ةينملل

 28 ابعشناف نايتفلا بعشت ىتلا ”ىقال ةىَّنَف لاقي وا ةاّلام ؛فواصت ىتح 8
 1 [0] ترصق 2 0[2] متتا 0[3] ىئدباو 224 [0] فداضي

 00 8 [0] انف 0 و

 (13) قةعط. عم 811-115 1 تيطعا تحنم ليباطع ىتجاح نام سيرد

 ىنعلا ليوطلا -ايانثلا قاقر .ه2. 121. عالتلا 6 : ا دمنح 1.

 (13) 1(0) تاقرشم_-ةهوعاد. >1 115 : 1 رماع ةعيبر نم( هعيبر -كعاد. بازذع

 تاللقام ادانثلا

 (14) ثكعا. 71 5 ىمحلا نظعي , رضحم نبنم--(0, 1])] نضقبي . ل نبللا-

 6( امدلا [مقتن# ىدحلا]--0 (1( ىصحلا

 (15) آخ ةرهاط-8131 (ن». 14, 15) ةّكم نود امحلاو ظيقلا ىف هنلزني ىا نظقي
 ةضور وهف تبنو ءام هيف ريددسم عضوم لك ؟ ت0 د <0 ١

 (16) مل 033 عري , موقلا ىلع--آدب 1ر* عفرت- 2 10 ل10 0 عفري 0, 0*. ذئ

 1 تامراخلا-8121 هءاطدوا. ...توملا ىا هب بهذيذ هبدذجت هبعشت بعاوشلا...

 ايانملا تامزاخلا نابرخلا ىوريو "طع مءروع ه8 مسمع زك دص ط1.136

 لخادع ةوعمصل ؟ةدوعر كاما آخ (بعش) 1 483, 15 طإ9 ىونغلا مرهس
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5 71 

 5 هادص 2 6 تا م 0_2 3

 ءانهدلاب ةيثكا قرزلاو عمدلاب 0 لوقي [5]

 6 هم

 5 قى مصنج اي : اة 30 0 : ير ط ل 4

 تراسل زارج درع كا هصيمق د 07

 عطاق زارج فيسلا لصنلاو 1فيرظلا فيفخلا لوزلاو ديعب رفس ةقش [010]

 فيسلاك محللا فيفخ عضوملا اذه ىف لوزلاو

 1 [1)] قيرطلا

 بهاذملا زيثك لاسر: ديطحم ايرباص دض صقو# دعا 00
 تاولفلاب فذاقت ىا فاّذق ةيطم ىوريو ةمون مان ىا ةعقو ىفغا [07]

 قرطلا تهاذبلاو

 سنك ص نا دضص ودع 35 مح - نإ 3 200 تا ل

 بغاوألا حايرلا سافنا لطلا نم ةطبخو اهتجيه ىنازكلا مصيرب '

 ةطبخو جابدلا سافنا اهتجيه ديري ىمازخلا حرب م تقرط لوقي [( 1]

 اهب ناك هةحللا ةنيفحلا ةيكشبلا حايرلا :بغاوللاو ىدنلا لطلا نم

 ةبرض ىا ةطبخو اهتكرح ىوريو 2ءايعالا ىهو بوغل

 1 [0] بعاوللا 2 [2] ايعالا [©] ءانغلا

 (2) 0 انيعولبب 001) قرشم 51 طقس ى

 (8) 1 امومه-ارخ ( ىاديز >> 35002 'لخفلا ع 49505117 11: 11 0ك 17

 8231 هءاد01. ...اهلياوأ مجنلا ىدياو هسفن ىنعي لقعلا بهاذلا مويبلا...
 ل'خ دس 1. 310. «عاعرن غم طهطأل ل[طكهنهلل. 7

 (9) 1 هميم ناك كد 11ر2 1 نر تف 1 ور

 (10) - 0 ىفغأو 3 افغان خانا-1:31 بهاذملا ديعب

 (11) مىككةق (بغل) 11227 ...ةرحسب ابتكر(, 1 اهبتجيه-( هبظخو]. 810. زع

 113: 1, 07 بعاوللا 1: 510 (مطلاغت 1 881 ل تعاود ك251
 تقفصو تبعل ىق ىتلا بعاوملا
55 



]20. 7[ 

 ليوطلا ١

 باكرا رودص نم ي 000 ل0 انكي هللا كراب اسرع ليلخ ا
 ل ربو _ هّد ح

 ا ل دج اه عدي مل دولا قرب وأ املا لص"
 حا -_-_

 راد ومص 2 ه مودح

 بهارقلا تاعرذملا 00 0 0 0 كارا وح لك أهب 0

 ىنعي اللا هردفشص ةحلطلاو ةيوصي روكي فشحلا وهو ةيبظلا كلو راوخ (02]

 اذا ءاملا ”لهض لاقي نبالا ةليلق 1لوبض هما ىلا روخي لوقي ةيبظلا
 رقبلا نم دالوالا تاوذ تاعرذملا نبللا ةلقب فصوت ءابظلاو اليلق ناك

 7قرفتملا ضفرلاو رقبلا نم ناسملا بهارقلاو ةيشحولا رقبلا دلو عرذلاو
 0[1] ا 2 [0] لبص 3 [0] برقتملا

 هع 58 ىذلا مامذلاو ةمرحو قح مامذلا [1]

 س رب نداح 5

 0 10“ - : لاذ 5 :: اهب 0
 0 اره ةوعد ا ىو ا | عيرت سفن د ىنصع 1+

06 

 (1) اةوقغ 1 0-58, 2, 0* ىلع املسي ىّتح مويلا اجوع

 (3) 1ةونك 1525 ابصلا جل -1خ4 (ىعمر ع 1525 1. 8510. 1 ةق اهل عدي

 لوج |[ مدسواس طخ ةدرت5 ه[هاباعحس معدلك لوح دنا ؟ةننغ حسنإز خخ
 5 م 4 5

 (اعم) + 345 لوح --]آ.* 801 رم ةدح--1. 30. ىعملا آ]. رم ةرج

 (8) ده (لوضز عتتت 491 14 1 14-414 (لعص) عتنت 403: 14 +11: 403:
 انآ ©ةسدط. 11 7205 ملوط 544-],, 211, 0, 1(0). 0 لوبص - 8831 هءادوأ.

 عوجر 'لوبض سأرلا ةريغص ةماعن ةلعصلاو اربرظ نوكي نا هبشيو روث راوخ
 ' [ ضدك لوبص

 (4) 30861575 اهدنع, ريخلا اهب, ةمذب ىضقن وا: (ممذؤ) »8 112: 4
 7111 301 اهيمع 0, 0*, 2, آب ةدنع

 (5) 0, 2, 821 انيلع آب, 1(0), آ.* انيلإ-2821 هكدو1. لبقتمل ىا ةيد-3 تدرف...

 بطاخملا باوج عجرت ملو انيلع اكدر ةرحشلا

 ١)6( ظال1 ةهعادم]ا. رادلاب ددري اهب ىنةصع : (1(0) سفنلا ىونلا ىلا
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]20. 6[ 

 بقنلا ةلوهم يف ىراهملا مامأ اهتابنج ىدصلا حلص اذإ عولط ه
 بكرلا ماما علطت لوقي بقنلا ةلوبم [ىف] عولط ةقانلا هذه لوقي [1]

 ىف قيرطلا [بقنلاو] ابلو> اهتابنج موبلا ركذ وهو رتاط ىدردصلاو

 1ةعزفم اهتكلسو لوقي ةشحوم ةلوبومو لبجلا
 1 [هزعإ هعرعب ابلملسو

 بقل مصماط كراف ىتبعي هتمر» هما داجنلا سخشلا عفد اذإ ١
 ىتلا .ةأرملا كرافلاو ظلغو .ضرإلا نم عفترا ام وهو دجن عمج داجنلا [1]

 هذه[و] هاوس نم لك ىلا ترظن اهجوز ةأرملا تكرف اذاف اهجوز ضغبت

 كرافلا رظنك ءىش لك ىلا رظنت ةقانلا

 1 ا 00 ناعيا ةلوتمب - اهتيماام اذكهلكا ا كسا

 لك ني كلاخل ال, نكلو اديج ميصاطسس

2-0 

 لا أت هريغ نم تقصأأ اك 00 كن تربخ نيكل

 حسا :ارغلاب فرخ 31 راف ةحيدص نم 0 تر خيذ هر ا

 ءىش لح نم صلاخلا ميمصلاو هصلاخ هميمصو طقس ىا ىدهدت [1]

 (5) 1) اهتاببخ (ادادن 1م 5دما. اهتابنج)

 (9) 2 كتدجو [:.: كتدجو]
 (10) كعط. >1 121 مكتوحه احيحص

 (11) ىيا. +51 191 ...كتا تربخا امنكلو-» تريذ, تقصل امك

 (12) ةعاذ. د61 121 هحيحص نم هملث 4535 (بار) 1 201 لدبق هميمص نم

 ىرخا, ةبّدر تحاطق خطت 'ةسودتغءاطه] 56 ةبور تحاطف ىدهدتب

 ىرخا لديف
258 
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 ليوطلا 1
 هّد ص < و هدودص مد مت 65 ع 7 6 5-2

 00135 موعلا هلل لصو فصنم 000 حدف
 نوماني ا نولصاوتي لصوو 1ىجدلا نيب لزاب ىا لزاب مجنلاو ديري [10]

 رمقلا نيمي نع ام فصنملاو ريسلا ىف 2نوببتني

 1 [1)] ىنحرلا 2 [1) هزء] نوببتن

 ال0 ا دوا افص تلك ١ .اهنويع ناك ضصوخ اني كلا '
 ةدحاولا ءاملا كسمت لبجلا ىف هرقن 1تالقلاو نويعلا ةرياغ لبا صوخ [2]

 انبه ةابيف عمتجا ام 4تاهجلاو 5تلق

 1 [1)] بلقلا 2 [1)] ةرقن 5 بلق 4 [12] تامحلاو 5 [1)] اهبنم

 ةهاسو عد هّو م < 5 هد هك 5 2 سا ى امارس

 بذخلاو رييملاو قانعالاب ع 55 تجيصاف ةالف نع ةالف نزهن "
 ريسلا ىف 00 1بزذجلاو [!زاهنلا] رابنلا ريس نرس ىآ [ان]

 1 [1)] بدجلا

 ه سل م02 د َّت ح 9 هَ

 0000001 دارت اسنلا صويا تررح ليسارملا اهتزات ام اذإ *
 5ضوبا تتوص ىا :ترصرص ريسلا تالهس ليسارملاو 1[!] اهنرات ام اذا []

 5نبنم ابعبتت ىا لبالا دوقت 4ةداوق نيذخفلا ىف قرع اسنلاو اسنلا

 0[1]ىح 2 هن 0[3]صوبا 4 [1] هداوق
 5 [1)] نبنم هعبتت ىا لبالا هدوقت

(0١0 

 لنك 8دجصعسأ ده هصارع غم طع مسن ص 1), عطتعا ةقجتف : روعالا وجبي لاقو

 ىبلكلا : اطتغ 4ةعاط. عت 121 للك طا ىبلكلا ةناوع نبرمكحلا--ىبلكلا روعالا

 رج كامل آرخ. ؟ 117 حصل مهعصفتمصعل آخطنعب 1 87, 86, كعب دع 116, 128, دصل

 ةطعسع قلاع ميكحلا

 (1) 'ئطع اهغنع» ممدمص هآ طع ةءاددا. : رمقلا نيمي نع ام فصدئملاو 15 0آ5ءان6

 هدم ممدختطاو# ءمدنسترمأت.

 يل م .ءا رس 8

 (3) 1) اهنامح, ةالق عل 1215. عت 59. 1 ةاططع هرعان 201. 13و ا برس

 . م 90. . . . -

 ىبرعس : (نطقم. طهل1 برش هلستغألصسع هد 10183. 1 "هه05 برش.

 (3) ط]) بدحلا, نزبن

 (4) دله (وص) 20195 لفل ةنن 359 انتراتحلل اوبتا, تورضأ (ة» ةمغ6, اطانن ذه
 ؟0 ترصرص), ةداوق , امرات

 م علا



 وعلم مَ و رم 7و

 ل ا نك ا مك هما قاف سوعس د

 هبشا رقبلا نم نانيلا ثهارقلا نكلا كتيوحللا ىمقلاو تتاودكلا قافذلا [© 8]

 [(1) ىشحولا روثلا بهرقلاو] اهضايب ىف رقبلاب موجنلا

 هيسلاح كبي مل نردلاو اردصم ا. تمسق كاوا ى ا 1
 داوسلاو اهببشا امو ءالدلاو بّرقلا ىوادالاو هقلع اذا هطان انقلع انطنو [01]

 نسيشلا نرق نرقلاو اكلكمد اهذم اا اردصم ترصم تيا لكلا

 هقورع هبراضمو فورعملاو ريخلاب هادي تقلطا لدصقت مود [0

 هو - ا 0 695 2 أرح 1-6 دم طه َس 2 57

 0 ودعلل 0 قافو تد 3 0 ىوهي نم بر الأ

 ةبترم ةدحاولا جردلا بتارملا [ط]

 !هكالبتو هباهذت هب ىوري [1]
 1 [1)] هكلبيو هبهذي

 (65) ©0 هؤاتف# هأآنفا

 (66) 07 1) تكميف داوملا ىفكلت 001 ط* لاهرلا 11, فس ©( 1
 ممصعم مدع 66, 6

 (67) 2 رم

 (68) 111+ تيرل كا تبا لوكات تبا ولو

 69(2) الهر لل ال“ ىشخت--(0 ىشهحي-]) ىذويس-(05. اطل. علا هن. 88-2252: طع

 معامرتو غم طلق كمت ىط عا“



]250. 5[ 
 نر مح ةهامودع س6 6 م رب ىن م 05 ن مم 0 8 :

 هبئاش لوبلاب 00 1 كك هنوجأ نم رم 1 تءاحف 1

 [(1) طولخملا بوشملاو] ءىشلاب ءىشلا طلخي ىذلا بئاشلاو هتدرو ىمحلا

 هبااعذ فوفشلا قالخاك سوني هفيعض عانص نم مج تداجيف 1

 كاكتمللا تفودشلاو كركتي  نسودي تويكنعلا ىنعي لمعلاب ةقذاح عانص [0 ]

 تويكنعلا جشن ذ لوقي بوثلا نم قزمت ام بلاعزلاو ع دحاولا قاقرلا

 قرطتبلا بوثلا بلاعذ لثم برطضي بلاعذ هل

 هبك انع باثملا نيب دجحسن ىلع تنواعت . د ا ها

 7 1ىقاسلا ماقم باثملا [1]
 1 [1)| ةيدانلا

 00050 هى سانلا دهعت ميدق . رثاد ةئيشنلا ىداب ىف هانقره ه»

 افوع ىنعي ةّئيشنلا ىداب ءاه ةزمهلا تبملقذ هانقرا داراو هانيبص هانقره [©)]

 رراتسسللا نم هبضنإ اه تئاصتلاو ضوحلا راذج [نم] ئشنا ام ةئيشنلاو

 مامحلا قرذ نم 3 ضوحلا لوح

 ع اس < 51

 ا 01 3 00 ا

 ام اهنمو فتاع وه ام اهنمو ىور ام لبالا نم لوقي فاطغ ميه [(01]

 [(1)) ءاملا برش هوجو ىهوإ هعطق ىا هبرش بضقو اليلق برشي

 (60) 72 لحست 0, 2 ةنوجا-0 هبراش خد. ههالو0آ.: امك هريغت نم ءامب ىا

 مومحملل اهنبلب لبالا لوب طملخ امبر ىنعي هبراش لوبااب مومح.ملل طملخ
 كلذب ىوادتي برشيل
 )61 (بلعذ) 1 314 : "4 1 4 سوني -5 (جسن) 1127858-31. 510. 111 272

 3 6 (1 1 قوت حطوا زد .10١

 مز ةكذع (شتنر نن 2موكرس 6 (1), ]+ تنواعتو ك0, 0* ناسملا نيب فسم
 ةعاوا. : هلجر عضي ثيح ىقاسلا ماقم باثملا

 (63) آا.ذ (ًاشن) 1 167 : الئق 1 127: اآ4 (بصن) 131 257 : الخ 1 11-486 © ةحتط.

 (بصن) 1 104: (ًاشن) 1 326: آهصم 2800: ءاملا يبعب- ث4كددا». هانققو-اآن,

 © (1), 1:* ةءاشنلا داب ىف هانعفد

 (64) آن, ةب* بوُشلا ءىيس سا نما كرا برسل د سني شن نوانو 0 ىف

 برشلا ءىس
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 م52 م م هن 5 3 همسه مى 20 2 و

 ديغال كرد 0 ءادنلا فيعض ةريغ 1 شح وئسم ةرفق رع 0

 ىكللا اعاللاو ةحب هيف لكك [ط]

 هّش لح - م ام ع

 دكارك ترطيساو دوس سا سل ل ا
 زوج هايد لوقي اتوص 1 عموس لوقي نعارلا ىزذعي رظتناو ل 2 1ا]

 يقيل ترما :ترطسا) طبر

 105202 ت0 ترسب

 5 5 يا | مو < م و هدهد - ٠ - ٠

 هبدانح ريجهلا فصر تضكر لقو اهتعفر يبافعلاك قرح ةلعيرو ْن./

 كح ةيارلا 0 ميركلا لجرلا د هد للا بوث ديري 0 0 1[

 0 نداتكلا هير هضكَر

 وه ال

 بكوكلاوأ هالعا تيبلا ءامسو ارثبلا ةاوركلاو توبكنعلا# تيب نعبر تب مدر

 اك 1 برم

 1 [1)| ىرجم 3

 نام وح مم اوةسدح

 ِح

 هبلاحط اهنع دقنا ىتح هلمأا ىلإ تلقلقت ٍلحر عسن ىف ةدوقعب
 بلاحطلاو رادحنالا ىف تعرسا تلقلقت اهب ىقتسا ةرفس ىنعي ةدوقعم [072]

 ضعب ىف ابشلاو قفلغلا وهو دبللا لثم ءاملا هجو ىلع هلآ ةرضكلا

 هيلادط ابنع ضقت ىتح ىوريو تاغللا

 1101 43كس هر هكا ريع يح

 1ك (شوحر دن 104 شوج ليلا 14 ميرر - 14095. 24: 4
 ىضم دقو اهيلا ج20 اهب ىقو هايب هايبي ''دطعط. 412: هع اش (شوج)

 ( ةطبرو -ده6 ةصس آل, آل”, (1(0) هدد ةكصصاططا“.

 آر, آب” هل ىوزي -ل) هب اورير هوامس-() هل ىوري ئخسطت». ةءطوا. ىوزيو

 هبجو ضي
 مسط#»., 0 (1), آله (طق) ذ+ 259: 14 +910 تطقطقت 0, 2 هنعر. تلقلقت

 كا

 ن0 © 49

 مهو

 هم



 0 8-6: - مب < ةدح ه- - 3 نادك كت 7

 ديراق در 3 هيذيعب حصبأط ىلا نع طاط ىرمأ بوق 5

 ٌقحلا نع طاط اًربكو 0 رقي داكي ال ٌشحلا نع هسأر عفري ربكتم طاط [0]
 فردنم ىا

 ا 001 فرعي ع 5 ةنيك 00 0602 دب تبحر 8

 مو مغ م

 ا هبلاعتو ةنابود هب كاع يع دالب 2 0 رود

 بئذ دحاولا بائذلا ةعامج نابؤذلاو فمي وطمي جوع هيف قيرطلا روزأ [010]

 1 ىتح 57000 هصخي نفرعت ذاض 5 ل و

 همسج رعش ماق هءاوع ناسنا عمس اذا لوقي هبئاوذ رعشقت ىّتح ناسنا رايد [0]

 مس ص يرصأ| دح 3 جه

 اال اللا دلص سورا احد .٠ اذصلا هقوف اعد انعر ثمحاو اذ
 موبلا ركذ وهو رئاط ادصلاو لبجلا فنا نعرلاو ىعارلا ريغصت ىعيورلا [01]

 تملك اذا كبيجي ىدذلا توصلا ا ادصلاو

 (49) 1.4 (طوط) ذ+ 320 امعزر 14 + 180: قسط“ امم
 (50) 7 (طوط) ٠ 150 ةبيرك تاذ ءاصوع -1, ءاضرع-1) يىددطت سعد طق ةددأ

 طعمصتمارعاح هك 49 حلغال طع ةععمتل هغ 50, مددلعتسع طاتغ هردع عوف ه عطف انو

 تك 1021110 : جاجوعا هيف ءاروز

 (51) 1 1 نفرعت- 0 -نقراعتح 14. (راو) ذنن

 (53) اكطتت. 111 295-'4 (راد) 111 5-21. ةطمسع (رايد) 9532.

 (53) هصا» ىلع ىرسا هتفسعت ]ب ]* روك ىلع ىرست ةتفسعت 0, 2, 0*
 اليل هب تععطق
 (54) آد (هيبي) 25211 463: '4 1 494 ئدصلا هقوف ايعر تمحدزا اذا: ليللاب

 1,4 (مذح) *: 8 ىعيورلا ٌتيوص * هناك هايو هايبيب ىداني-8 اذا
 كي ت1 تي ك0 2 تيرا تي لاب 2 ليش

 11 «دضط. (هي) 11 437 لض عيوز تيوص . هناك هايو هايبيب ىداني
 3س. ةءادم5اإ. هبناج ىلا ريست ىا انعر ةقانلا هذه تمحاز اذا
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 ةدلج بغابغ نولتيو سومشلا . لبقتسي علا نم رغصا ةباد ءايرخلا 6 ط]

 اًضيأ ببغو بغبغ ةدحاولا هةلح

 م 00 2ع معو ءد ًّ

 0 لاح عدل هيلا رس ا لك مصبشبو
 دوع ىلع ىلعي. هثال بوالصم هناك هيفك دمي 0 [ط]

 هبعاسم تواعو سلع سا يل ا ١
 تكرحت ترامو تعفترا تقانا ثراغلا لهاكلا)و ضير لع 2 حوالا [01]

 أ ١ ' تبرطضاو
 0 2 و م 720 2 نسا َس م سد اه 2 ع ه ا

 هك و كا اهتم لقعت هقفُّش دعب هتفلك لق سعأو حاب

 ىف ناقرع ناضيبالاو سيعبلا رفسلا ةقشلاو هريعب ىنعي ضيبا سيعا [010]

 5 ىف قرع بلاحلاو نطبلا
 تاص م86 ٍَس

 مارت ممسك عجب . ىذلارهدلا ىنلط .
 هثربأ ىلع ايانملا بعاوشلاو ةهتادتبا لوا هتدبو؟ اًينان :ىنريصت ىدم [كسل

 فرخو مره اذا كلذو ىبصلا لثم 1 ىنريصي ىا

 1 [2] ىنرضي

 (44) طحصخمد 38 ٍرضخي 11 'ةفاعحونت1 192 هنول رف رع نسم -- ها قطعا“.

 11 152 ةنول رقصت رضخي, هبعابع-1[درتدحةص >1 121 ءابرحلا لعج اذا
 َّث 02 دد كهل

 ربغي 1. 810. 5111 55 راهنلا سمش نم رضختو »* هسار ضيبي... لعج اذا

 كلا 0+ ةياعر ..تلاكل لكك اذا
 (45) 121 اكمام 192 حبستو, هناك ىتح 141:1 17-314, ةن* حبسيو»

 هناك ى ده ا( 0 دحفم ؟1 191 هثاك ا جحتوو [كوط-كطحل“ 11

 1092 6 ىتح ّدح عزجلا هيب لاع

 (46) 0 ةبكاشم
 (42) 14 (ضيب) 7111 391 4 7 14 ضيباوطمقموع» 205: خط“: 1(0)

 0 هنمدكك 531017 0-165 * ةهاضباأم اهنم (طانأ زا دمق. هما. 10

 و هاضيب

 (18) 1 هءدب ىلا-1 هبغاوس ىنتيعتسي ىا هندب ىلع( ىذلبي ىرت -خسطا“.

 «ءادوا. توملا ىيري رهدلا بذاوج قئبذتجت ىنبعتشت لفطلاك هذري ىا
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 ةبشاخأو اع هب ىفارت ةديرج ادوق نامصلاب بلقي .

 دقو ةديرج نتآلا ىنعي ًالاوط ادوق لدسملا ىنعي فرصتي بّنقي [07]
 نوكت عاق ةهحاولا ضرالا نم ىوتسا ام ناعيقلاو 1اهراتخاو اهدرج

 بشخا دحاولا ضرالا نم ظيلغلا بشاخالاو هيف لمر ال أرح انيط هضرا
 هتلا اهترش ةكم لبج بتحالاو ةظيلغ ىا ءابشخ ضراو

 1 [0] اهراتخا [15] اهدايج

 دس و وودح مود ع - 0

 ااا ا وردك ورزنتو , ب .هماتك ىصفا ىلا ريزي مويو "
 هذختي كتيب سانكلاو ركل ةدش نم هسانك ىصقا ى يظلا آريزي ديرب [0 طز

 تاقلعملاو بثت وزنتو دربلاو را نم هيقي رجشلا 2لوصا ىف قصنولا

 دارجلا نم برض بدانجلاو تقلعف كارشالا ىف تعقو ىتلا شحهواا

 1 [10] 0123165 [0] ديزن ّ [0] لوبق

 ةهرع مامر 2 ل د اص ه هدح

 ا ك0 تدقرتسا اذ ٠ ”ةبارغ ىحاض حلما 0

 ضرالا نم ظلغ ام نازحلاو هرهاظ هبارت ىداض بارسلا نم ضيبا رغا [(0 ط]

 ضرالا نم ىوتسا ام بسابسلاو عفتراو

 تدودص مه ء وه يي عم درجة رج »ب نمو م نمعر

 0 نتسا لهسأ 1 اذا أراوآ هناوفنع نم تلبقتساف تاتا#
 ىرج نتساو ةلبس ضرا ىف راص لبسا رحلا ةدش ةراوالاو هلوأ هناوفنع 0 5

 ىرجيف حيرلا هدمت راعصلا ىصخللا يصاخلاو

 1 [(08] ىراوالا

 ان دبش نرسل 0 90 رفتني 01-318 لقت تت ةويوح 0, 1*0: ةديرخس
 15 رق لاك هب مارت (1), فتات: , آن اهي ىمارت

 (41) 14 (رغ) ذنن 444: ظعقم 11 107 ريدي-0, 0* زيزن]ب ىديزيادتت*, ةسطع
 رِيْري--1) 2 ريزن 4566“ رجشلا زد غطع دءطوآ. 1) 2005 : هريزم هرازاو

 روزلاو [راوزلا] راوزالا ةرازالاو [هريزي]
 (49) ئه (ررغ) 51 319 هبهايضو للاخ زن 444قمؤم 11107 تقووتساح 0 هتاّرَح

 -فةسحسسط»». ةعءطمإ. هتارَس ىحاض ىوريو

 (43) آط ليبمتسا ام اذا خس“. ةءطمأ. ىصحلا عاقت ىوذ ةراح حار راوالا
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 هيراكي هنبد ا 2 هرهظ قوف ىوط اح ناك ته

 !اياكرلا ىطب نوُفرعي ةماميلا لهاو ضارعلا ةراجحلا حيفصلا [01)]
 1 [0] اباكرلا

 622 (ةهدص - ه- 12-5 د هس 69 هَ -أ

 هقرط هبحالم طاشنلا نم هسأر عفار امامز ةيشحولا ريمحلا ةعامج ةناعلا [©0 1]

 11) مِاَر

 4 ها ءعو د ةء-

 هبضاوه تنعشراوا صك 1 ىلازع تفقعبت ثرح يمسوأا عقوم 5 م

 باحسلا نم رطملا جراخم ىلازعلاو تح تبعشت 1تقعبت رظملا لوا ئمسولا [02]

 2تتعئثراو ةدازملا نم ءاملا بصم ءالزعلاو ةدازملا هاوفا ىلازعلا لصاو
 ضرالا رشقت ىتلا راطمالا ىحاوسلاو هراطما هيضاوه تطقس

 1 [0] تقعنت 2 [0] تنعتراو
 ه مّ مدد م هّو معد ل اي

 ” نم رثلا فالخ تماس تح لصلاف سلا

 هتجاح هبرآمو ناعضوم كيراو فحاوو اًيرثلا دعب ىا اًيرّثلا فالخ [0 ]

 ةرو م ل6

 35) 0 1, 0+ ربط قوفدكل 25 0 0 هلك قودكا 2 11 10171 2

 آن* هتيب-0*, 15, 0, ]ب ايمامي-1 ايناميخسا» هدا قطب ةريظ هبش
 ةماجنلا لقاد ضارعلا حطفلا ةراجحلا حفصلاو رثبلا تيوط اذا ةراجحلا

 هيط د ىا هبراقي حيفصلا ىناديو رابالا ىطب نوفورعم

 (30) ]آب هنع تجع ا صرا( ىارحلل او

 (37) ةمذع (مز) 1 967-بحالم, زم ةقذك, ضرالاب هرفاوح راثآ

 (38) 1 عضوم-0, 1 عقوم-1) تفعست ثيح-0, 0* تقعنت ثيد-آ., 1:*

 تقعبت ىتحس 0, 2, 7*0 0 (1), آب, آب تنعتراةسط#. ةءانوا. تقعبت

 ىتلا رطملا ةيحاسلا باحسلل هبرض لثم اذهو ... ىلازعلا تحتفتو تققشت

 ” هنرشك قا ساظرفلا توذسو تاون ادم اهتدشل ضرالا رشقت

 (39) ؟ةوذك دنت 419 بيرأ نم :* فحاو هيفسا#. ةواتوآ.. بلصلاو فحاو
 نم ايرثلا عولط دعب ىا ايرثلا فالخ تعطقت امبيف ىعري ناعضوم
 لوحتيف هاعرم هنال عضوملا اذه نم هجئاو> تعطقنا لوقي ةبرآم كيرا
 هريْغ ىلا
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 هتعطق اذا ءىشلا تبضقو هعطاق ىا هبضاق فالألا ىنعي ندعب نيأن [02]

 هبهابغو هوحضص م او لكم ع 0 لق 0 7

 مالظلا بهايغلاو ابيف تابن ال ئتلا ةالفلا لجوبلاو هبحاص ىنعي ثعشا [02]

 هريغب الو ملعب ابيف ىدتبي ال لوقي

 ها 5 كا ا 0 ا رمحأا 0 رو 1

 عولضلا فارطا فيسارشلاو هتعسل هيف حيرلا قرخني ىلب واخ قرخنمو [01)]

 ةرشلا" ىف "قرعا بلاحتلاو

 ءانغلا“ نم برض ةمنرتلاو ريعبلا ردص ىلع مازدلا ريدصتلا [2]

 1 [1)] ميزحتلا

 دييكانمو داروا دربضم لدزمش ال د 0 117

 كولا نذر 2ل) نيفاشلا ىلا ىرتني ىتح نيدحفلا نطبتسي قرع اسنلا [02]

 لوطلاب هفصي افقلا ىف ناقرع ناعدخالاو ةعومجم ةربضم

 0001 ين م وادعسم رع نع 2 هنّ مص و

 طي دنع ل 1 لاله 0-1 ىنح - ”نفاجنولا هلك 0 ا

 (39) 111 .810 :1 ١

 (30) )0 م آد هتيساق نق _() همساق (* هثمساقكخ)) هتمساق - خ1. هتسياق

 61 ل 1< رميلاكا 2 رثكلا 1 0* قواك كه 21+ قرتهم تفس. .ةءطملا

 قرخنم ىوريو
 (39): 2, 0* ةمامغلا 0, آ,, ]آن* ةمامعلا- 4535 (ردص) 1: 7 بكار, املك لتبير

 ةمامغلا
 (33) 0 (1)ز ةساطتنر آر آ]*زر كةدذم (ربض) 11 28 ةمرابض, رفاذع-]) لذرمش

 0, 2 ةزبضم -ةسط»»: ههانوا. قلغلا ىيوش ةُمْزاَبَص

 034( 12 فاحوتلا -(, آر فاجرتلا -(0* فاجرلا هنطبدآ#*, كستطا“., 0 (1) هرضأ.
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 ما

 مم

] 0. 

 هبذاأج للعت قاخ نمو ميخر قانمو ليسأ دحخ نم كل ايف
 لوقي هتبتع اذا ءىشلا تبدج هبتاع هبداج نيل هيف ميخر 1لبس ليسا [02]

 اًبيع اهيف ىجي ال اببتاع
 1 [01] ليوط

 راس و سح

 كاع د ىو 2 ل ىوهلا لم ىرأ الل
 ه- - راع 252 قارا 0 ل

 ا 0 2 0 0 ةداضاعم حب داعب ىتم

 تلا حربلاو ّقشتو هيلع ٌقشت حربتف ٌبحلا بحاص مالن ال نا عبتي []

3 

 0 س ى 0 0 0 1: نع ى 00 0

 هيل : سس 0 ل نع هوم 0 اقالطا 0

 لبالا نم دونذلاو دحاو قملط ىف اًضعب اهضعب ولنت فالالا ىنعي نفذاقت [(02]

 0[1 ىّيقم ريعب وه ىنعي دييقت] رشع ىلا ثالث نم
 م ديقم ريغب

 (33) 1 79 هير 1335 5 0 1 28 500 ل ةزوحج؟ 210

 “100. 111 561: ثعط. 201 0 (ه11) هبذ اج -اهدع 388 اال 2 111

 زطمابتز 219 ر: ظوطقطمس. 11 153: ''هطلط. 266: اخ (بدج) 1 250, اذ

 176 : ظ1 ©هددط. 1 36 : 81 0811 ة11 125, 165 : 1. 8510. 11 173 : الا. ةحاةطسق

 ا. ©دصلمل : لكمعطتتو عللت 0 8: زكيسمتا (ط1مهم) 31 (هال) هبداج''ةطلط.

 هجو نموخوعط. ليسا ل نم تقئش 0 ]طر 100.5: ظوطقطقت“ ز

 11 ©0ةلك 111 125 ىلخ نم: 131 165 هجو نمو

 (24) 0, 0* ملسم راد ىويلا لثم فس. ةءاو٠. ل نا هبحاصل ىغبني ىا

 ملسم ءاذ ىوبلا لثم ىرا لو مالد
 (253) 1(0): ]. هصعي ناَفَح 0 0* هضعب ىتم, هتاضاعم حربي - فس. هَبْتاَع-

 1) هصعت ىتم, هبتاع وبف رعيشت هسا 5ءادم1. ىوبلا صعي ىّتتم لوقي

 هبابسا هلوقو نالف ىب حرب لوقي امك هيلع ىشت ع ىا هب هتاصاعم حربت

 هبتاع وبق اهنم دات ىتلا هروما ىا
 (26) "18 (فلا) 71 3.

 ) 14 (فلا) »ع 354: 14 +13 45:0 هبحاوص تلقو
 م وو ٌلاَقرإ نفذاقت 0 فؤاقت آر (قلط) »تن 100: ل41 5
 ير دوزلا-اد 6 1" خر آ]. دوذلا ىلاخك آل: قعقكم 11 52 نع مءع 201

 1 200000 01 لاش
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 ىذلا لبالا نم لزابلاو ربدلا راثا هربظ ىف ناك اذا عقوم ريعب لاقي [©10]

 ءاسك ةيوحلاو فرشيو عفتري ىقويو ةعساتلا لخدو نينس نامث هل مت

 هيلع بكري ريعبلا ربظ ىلع رادي

 هبئارت ضيد 7 0 0 : 50 ىتارت 5

 كاوا ف] تتارتو دوشأا محلا اايخمفو نيسألا رسكتا لاقي وتسلا فجسلا![©2]

 . ضيبا
 1 [0] هردصو هسارب

 بذاك 5 ىذلا الإ اهثدحا تاب 1 هللا 90 لقو |

 مدل ردك عرأ ىف لازنالو ا ياه ا
 ' 0 م ”ّ كل ربا مه ىودص اسس

 هيام عردلا أضن ” !اينع كولا كأ أدب 0 يف لوقا كتفران اذا ا

 د 5 2 هعزن اذا هوضني اضيا بوث اقي كتعجا ١ كتعزان [0

 (17) طه (عفد) 1ع 443 : 18 + 3299: فعذو 1 0 عقرم--0) ل2 60 ل

 عقوم لكان ةكو لا [رقخ (ىفو) >> 279ىفهسطا“ ةعالمإ. ىوريو

 (15) ةدؤد (ملس) 1 295 ةخصا». ةءاده1. هقلا ىيحي نا فلالا 0 لوقي

 ءابقرلا (نم) اًقوخ هبجاحب زمغي نا ل سانلا نم

 (30) 1[مجشتت“ 138 ا, آنك, ةعاحب عسا 151-130 0311 111 3-5-125درن. ةطمتا 210

 كول. اذن 361: ©6ةلتع 1. 0. 8. 335 اهل لوقا ىذلا ام حمس, 20, 21 حرع دمأ دض

 0, 12 هرع ةكحط»“. 1طعرب دنع كأنما امموشم 19 دعاس [عدعأت

 (31) 6 ةلطنع 1. 1. 2. 3535[ مهشست' 38 نواه ع. 51* 130-11 0511 111 5

 100. 111361 55دوم. ةكطمتع 210 ىراد ىف لاز

 (33) © ةلبتع .1١ 0. 8. 831-335 همؤرت“ 1-135هعوأد 5-15-79دو. مطمحع 210 اذا

 كتعجار : كه, ثهم, 100. 111 361 هصل 1:1 03/1 111 165: طانغ 125 هك اعدعأ د

 1”دطحا, 266 ]عاد قطحت“ 11153 موقلا كتعزان -'*100. بوثلا اضن وا--آ., آد*

 ابنم تحلا كلاكا هنم لوقلا, ىبا وا, هنم هجولا
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 نسل يفلاف نم عنقلا نيأر ىنجو '
 بنائذملاو ىرق دحاولا ضايرلا ىلا ءاملا ىراجم نايرقلاو عضوم 1 عذقلا [0 اهل

 بنذم اهدحاو كانذذ

 ها ةناجرق 5-0
 م

 1 [0] عقنلا

 هم ا وءمه د - 3 د دع هداص دمع هةه -

 هداج ترصو فورعم عيراسأ هيول 1ك اسس ىنحو نازك

 بدانجلا لمرلا ىف نوكت لاوط دود عيراسأألاو سبي ىتم لقبلا ئوللا [0 2]

 عضوم فورعمو دارجلا نم برض

 م - ُش مه ممم. مس ود و 260286

 ا ءلآ نهرت ىحضلا لاو. بكللاه ءاعرج ماعرسلا
 صوخشلا عفرت بارسلا وه لآلا لوقي عفرت ىهزت كوكا حوبشلا [0 طز

 1بايْثلا نم تاب ةبررخلا هبش ارش وهو ةبيبس دحاولا ةضاكلا

 1 هعع 201.

 جرو ةهتاخ ات ما 2 نص اا د مه سن ريم رمل 0 ص ع حا ا ا ه-

 هبئاكر قارفلا جادحال تدرو هتغب نيل هنأ افرع ا

 هتامالع نيبلا ةيآ 8

 (13) 0 (1), آب 1:5, 1 عنقلا- 0, 0* عقنلا-0 ءىقاف نم-1. عقافست) 0-6

 تتار-121 1040151 145 هوط. هجاستناف افسلاب هنايرق تجسننا ىق ىنعملا

 هنايرق افس تحسنا فاضملا فذهح ترق تعش ناز هيف هير هيكش
 ىمامحسحغامد 08 طلح. ]علت هن.

 (14) آيه (فرع) د3 148: 124 1197 [مسمد] آش (عرس) » 14-17 (عرس)

 71378 هيوا-لةوذك ذع 514 :- 81 6هلالط. 1 597 ةيولدخط, 05: ؟خ (ىو))

 + 131 ىرس نع نمطعممودعم دماذاط 1 5ةقئساطن ةعطمل. ىّتحو ديري

 لقبلا سبي سنع كلذ لعفت امناو مونلا عب ىوللا ىف عيراسالا ترس
 ثيح ىوالاو ىوه ليللا نم بهذ ام دعب ليللا ىتاد فيصلا لابقاو
 داو فورعمو ىوللا ىف .عيراسالا دعصتف ةبطرلا ضعب: هيفو لقبلا سبي

 فيصلا لخد نيح كلذو هدارج هبدانج تحاصو ترصو

 (15) مسصطد» فعقف (تس) 1 978: ةهبئابس--(0, 0* هيئابش 0. 15,16 ه6 61255
 ممدع1 1 04( (52م) بارسلا ةبيبش ةدحاولا بيابشلاو صوخشلا ...

 تياسسلا نم بتابشلاد-1) بوثلا هبش بوثلا وهو بسبس حاولا بسايسلاو
 . بايثلا نم :بسابسلاب_ مساس: ةهط01.. ةقئاوط : ىهو: لالا: بئابش: ىيري

 : صوخشلا عفرت لذلا تقاس نإ كلنا ليككسن
 (16) (0 تدوو
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 هم ه-2ذ-- هم < ه < ه<هرمم - 7 0 يب ند ءو ع -

 530 هك أوس هيلع تمن قرورعمب 0 دنكلار و ىئنيع نم تيدبأف

 اك 5 تدلتما اذإ هيقح قرورغا لودي هعومد بكاوس [9]

 0000 الا ايلئارج ٠ لق ملك قارقلا ءاج فلآ ىوه
 اههوجو هجوت مل .لوقي اهلئاوج 1لجت ملو فلآ ىوه تيدىبا ىيوي [0]

 اهلئاوج هبتاعمو هرارسا لجت مل ىنعملاو :هرادم الا رمالا ردا مل كلوقك

 لجَت ملو ىوريو قارفلا ىلع بّتاعت هل لوقي
 1 [0 12] لحي 2 همم 206

 000 00 ةرلآ اس اذا ةانع فونت الإ نللحي مل نئاعظ '
 للتقلاو تودلا بئاتجلاب دازاو هايملا نمإ ةديعب ةلبس 1ة1نع ةالنق ةقونت, [©67]

 1 0 ةادغ
 هم ا 2 52 رع ا ل ها صيد - د َتأاص م اه سد دو

| 7 3 0 1 

 لمرلا عطقنم ىوللاو عاترا ىوريو تعنتما ترذعت [01]

 (9) 11هعقبت“ 138 -هعط. *01 130 بلقلاو نانيعلا تليساق'100. 11 1
 نانيعلا تيرعاق -11 0415 ذنأ 195 ردصلاو نانيعلا تليساف : 165 تلبساف
 بلقلاو نانيعلا 127212 29 (دك 03115 111 165)-(0, ])», عا. هيلع آم 0 (1)

 ىلع ©ة]آب12 1.0. 8. 334 ... ناريتلا تلعشاق

 (10) 158نرب. ةطمت 210 لحي ملو قارفلا فاخ, هبتاعم, اهلئاوح -3عاط. 71 0

 لجت ملو قارفلا فاخ ىتف ءاكب, اهلئاوج--101 0413 111195: 21د“ 188 :
 ©ةلبطس 1. 4. 8. 335 اهلئاوج, ٌلَجَت ملو قارفلا ناح قماو ىكب-11 0413 111

 165 اهلواجم, ناح فلآ ىوه-'1هتزتثد 79 لاح قماو ىكب, لخت ملو

 اهلئاوح--- 11001 اهلتاوح لحب . . لاح ىقماو ىكب- 0, 2, كد ىوه

 ءاج فلا ةعط.ر وكرت. ةطمتا : 11 0 تركك هرارسا-]ر* ابل فاحف

 ل1 هل قاحف خساطا». 29“ لد 0, 12, 0* لحتلا» آ* لجت (*

 اهلئاوح طه ةءطم]. ه2 0, 1) ؟ةهسزن: 0 ءهدلق : لاوتك اببجو هبجوت مل

 تاعي مل .. ةارادم ل١ رمالا : 2 د05 : ردا مل .كلوقل ابهوجو اببجوي مل
 بتاعت هل...رمالا. 1طدعاد ي]ووو دعوت غم طقحع همدتغغع0 عمرصءغاطتصع طع

 ودصرص] اع عامدع تعال طع

 :هرادم لإ رمدلا ردأ مل َكروُقَك

 دس كك. اا هسسط. (رود) 1 321: آمصع (ةرادم) 3

 (12) 14, 1(0) تضرعت ىّتح, ىوبلا سانجا-0, 0* ىوللا عاترا--1.* سابحا

 ىوللا -كقئسا#. هع. ءانهدلاو ودلا نين عضوم وهو نامصلا
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 و ع سد د وص 4 س نع م ع و مو م2 حا 6-0 س < ةهدح 79 7

.. 

 اهيف نايبصلا صارتعال كلذب تيمس ةصرع ىبف 1ءانب ابيف سيل ةعقب لك [0 8]
 طاسوالا جابثالاو تابنلا نم رادلا ىف ام نعلق لوقي نعلق نبوق
 قوف ام بطاحلا درج لوقي هربظ ءىشلا جبثو رجشلا لوصا ميثارجلاو
 1 [0) تابت ناديعلاو ميثتارجلا

 ٍِ 5 هر - داو مرج حدك ا 6اس اح ام تاتا 6 -

8 

 ديزارم ةانرزرملا ع داتغا 'ايكك هيشع 0 نازيفلا هب ىثمن ٠

 شرفلا كولم بزارملاو سرقلا كلم نانزرملا [80]

 هبضاوه لالطلاب هتبضه اذا ةئارت ان كلهملا ١ ناك ١

 ىدنلا وهو للط عمج لالطلاو هترطما ىا هتبضه ةبيطلا ةحئارلا ايرلا [02]

 هز هس اواو هاك 2- هّ ها ع و معو < - أدام مهدوص مءّصم

 هزار ها فيصلا نم هلهأو مهصلا فيههلا نيم اذإ ١

 ليبصلا لها مهو ىحلا فرصناو فيصلا ءاج لوقي ةزاحلا حيرلا فيبلا [0]
 اذا اًيازنو اًبيزن ىبظلا بزن لاقي ءابظلا بزاونلاو ليخلا باحصا ىنعي
 [ءابظلا هتبقعا] هلها هنع لدحترا اذا عبرلا اذه لوقي حاص

 هيلاع بتاوذو رجش سيملا [2]

 (4), ةمجقت ةنل150 1 5مكلب ((1) نيرق, نودجو كالت نإ 04 1+ ن5
 هبطاخ ع8. عموم ه8 طتئطقس (طعمءطع» ه2 ط٠اسن ت1 سسعصسقاط) كأ5ء0 اخ (رعم)

 11 30 : "ا" ث 1111.

 (5). 'فنمت ذا 116, 17171. 830. + 170 اهب ىّشمَي
 “ 11 1لرصكفك  )6(

 (2) مثعكك (لبص) 11 24. 1 طقحع هدمردا160 ءابظلا هتبقعا هغ عمك ه2 طع ةءطما., هد

 م1 ععانات "ع.

 (8) ةلداطأ# 522 ... ليمت لثتا وا لجنلا ىرذ ((1) ىسيم--113541“ !(قاوتح

 1دموتم 79 فيط. عز 130: 1و4. ذتخ 3617 81 ©ةلث تن 1925, 165 ئرذ ابناك
 لتااكا لكلا
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 ه* 5 3 6-2 هَ م ى -- 5 عَ هد - ب 6 سس

 ةا "هراجحا 0 0 امف داك 0 هيقسأو '

 هيلا وكشا هّثباو هللا كاقس لوقا ايقسلاب هل وعدا هيقسا [0]

 عر لم هص - ٠

 هبناوج ةالفلاب تفحو ةالف كىرقلا نم ديعب رافقم عرجاب ”
 لالحم عرجاب ىوريو دحا هب ام رفق رافقم لمر هيف عرجي ناكم عرجا [01)]

 سانلا هيف لحت ئا

)5( 

 (1) 1ةهعوتتص 79 ظ[دوفنت“ 132 -ئةاندنت '1هقكأم علت 14 هوحن ىكبا -- د ةنإ

 طاح“ ن1 10814 (ىقس) >1 114 "4 > 150 ابعبر ىقسا تلز امف (آ4

 دصق "للخ هلكدو علم مءدلتسع ه2 ءدن) ل1 دلبتا (ىقس)ر ط1 ©هحدط. 11495 (هك

 ارفز -1. 8510. 11 11 (هه ةوعام)ز طانأ 1 169 ةقطدجل 11 249 0 (1) زر (0هانمالإل

 153 هلوح ىكبا الدحة 16-213 11 1-11 طوخ 110-409:ءال 11 9

 -ل8ف4030 65 خلهاط 8-15-490. ةاطهح# 210 مسر ىلع تفقو--(ةتتقأن»

 4'1-40خ (لصو) 111 1560: (فقو) 71 265- :ةتدث 11 1/6غهواط. علا 116

 معاط. ععأ 130 , طظوكمرت. ةطمتحع 210: 11 0ةلك اخ 125 : 100. 1113615 لجن

 1. ل. ظعحتتتبو 385 'ا'مموشس 79 كنوع هب معتوع (ممأذ طماتصل زص غطغع 2183 ه2 طع

:11 

 19 هبزاوع اعيمج هتبا بلقلا ىلع حراوس ىم بح نم تحرس اذا 1

 ادد. 6205 هثبار هبراوغ : 'ةمزتاد هتمار هبراوغ: 101 0811 بلقلا نع

 ةيَراوَع ليلب هتبآ : “100. هنقتار هبئارغزر ىكعا. هتبا ود ةعط. عع, 15

 مامعع دمحتفت ]16 طعارلمعد هن. 2 هس تن. 0.

 (3) لد (اكش) عن»> 170 هيكشاوخوذو (ثيب) 1 229-عطوأ 1ةهقوأت 51" 4

 هتيقساو [ةذنعإفعم. تدسحتسأ 1 15-41 3دج. طآدص“ 111 109-ةعط. ع1 116

 نو ةادزت. ةامح# 210: ةتست 11 84030-1:6 03 هراجحا ىنئبواجت انا 1[

 11011-409 11 9 ل هثبا]. 8:0. عت 169, تن 11-الكدت 11 1

 هّنبا امم-14 (ىقس) نع 114 14 27-180ه:ةلنع

 (3) 'فةتصأ 11 181-126 ظدن 00-409, 0* بقحو-- 51و17. 119.
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 6 لالا | عفن رك ةيناحي ٠ د هحاخ 0

 نيمي نع هقرع هنم جرحي ىذلا عضوملا وهو ريعبلا افق ىف ىرفذلا [©0 2]

 قعي  نيدخلا عفسا نميلا لبا نم ةينامي قرعلاب خضنت ةكئاضت للاكشم

 بوعرم عزف بوؤؤذم ةرمحلا ىلا تريغت هيذخ ىف داودلا ةعفسلاو ًاروث

 - ء نه - هه ًّ 6 "مر كاوأ ها 2 9 ه و

 كك ا هنم اهفاطعاب حضي 1 اقرع تشك اذإ 1

 اذإف و جرحت ام لوا ليبالا قرعو 8 نوجلا قرع دعب اقرع لوقي [0 12]

 بوثلا بيبالجلاو اييناوج ايفاطعاو را ع

 سم5 هدح م ةهص

 صقرت اذا 2" اهيحاوص ىداحا د سل 0 لالاب
 كوبنا اهدهحاو ةيوتسملا ضرالا بيبانالاو كزرشلا لولا 1

 هه 0

 50 0 عيال 0 ا قرخ نم 5 000000

 ىف ملعلاو لبجلا ملعلاو بهذتو ءىجت حيرلا ايف قرخنت ةالف قرخ [0 1]

 ىلا ديعب نم بوثب ريشي ىذلا عماللاو قيرطلل هب ىدتبي ىذلا ضرالا

 هب راشأ اذا عملأو هبوثب عمل لاقي هريغ

 تباث قصال 1بوصعم لبجلا سوؤر فاعشلاو بارسلاب عملت ضرا ةعملم [©1]

 1 [0] بوضعم

0 - 

3 
5060-7 

 (5) 0 بوذم-(0* بوذم-]) بوودم

 (0) © اهنم ]1 قرع نع, هنم
 دز ممل

 )ا 5 2 كادرع نا 3) 1؟طتم. 1 133: ل[دعدت'“ هن 1 33-'طع ةودسأم 15 020مجع0ا 12 نايرع ط9: ممعانع 11؟ع55ع.

 72 ةشحوم ءاجرالا ةعملم, بوصعم ريغلا فاعسلاب 1< ذ2. 1
 ل1دعسأ هات 133 هءابرح خا :1 '4ل13. 550411 26 ةيبس وذ ةعتام .سمشلاو-

 آكط12. 1 123 ةبيش وذ 1) ةّئيس وؤ -هدد1 عل اة 0.
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 [25ه8. 2, 3, 4]

 اليف تا 0 قهاوش اهلامتحا لبق كل كسعلا ايانت تيلف''
 لود لاواطلا لاجللا ىشاوشلاو ةينث ةدحاولا لابجلا» نم 0 ايانثلا [2]

 [قارف هركي هنآ ةأرملا هذه روجت الا ىتح قهاوش كتعلا لابج ايانثا تيل

 طيسبلا 7

 ة0 ا دما ىلا ١ اوفس رهترواج اذا نوعلا قدذ |

 انااا للا قوق اهقانعا ناك 2 اهقفانع رمحم سيقلا ورما كلت
 ةبرص دحاولا رمحالا غمصلا برصلاو رمح مبقفانع مجع مه لوقي [0]

 مه

 طيسبلا +

 1 نيل عمدف 0 رادلا عب كارلا

 000 ارو رجلا نم يه ا نا يدل
 ايرثلا ىنعي مجنلاو ةدشر كرت جوت حدر جيه نالبج ناميشالا [© ]

 بوتلاو ناثبحلاو صنرلا لئابق هب ماعنلا ليعارا ناك كيده

 00000 .اانيعملاو يرملاوذ اهيرقي نا الإ ؛اقرخ .تاهيه *
 بيجاربلاو لبالا ىنعي لاوطلا تاناعشعشلاو ءاقرخ تدعب ذارا تابيه [0]

 بوجره اهدحاو لاوطلا

 )2( 0 تبلق 4 (كقعز ل1 351: انخ 11159- ةوشأ (؟.7. كمع) لق كنغعلا

 اف
 ع درشل ع هع

 (1) ط4 (ابن) 1156: 14 1121 مهابان وا( مييتات ووو ؟عتوود هدنع طمأغ زد

 [»-.21. ][ىمطعاطقتك 566, هدد ثان. دعم 7

 (9) 19148 185 ابفنآأ-0 برض.

)5 
 (2) ( بويهبم- (* اهاجتنا 00 ناميشالا ه2. آ1ل4 (ماش) ع+ 294, لعد 1

 9214, 9287 : 121. ]يام ه. 9 : اقصت6ه 4

 (4) 1كطتص. 1 133: 0 0 اهب لقي نا ع طل. 1 جمع 50 ممدعانعماا ص ذطع

.618 581316 
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 [8هو5. 1, 2]

 4 ِ- ا حا

 كر اهنا مل جميراحدلا ل 1 عبنلا عودصك اهتادش ل

 سوؤر للقلاو قوقشلا عودصلاو عبنلا نم ناديعلا عودصك رجش عبنلا [0 2]
 جرح ديو ليكي ام [( ةحورح دلاو ةجوردد عمج] جيراحدلاو لابجلا

 ناك

 ل

 [0 لبنلا ماا ىوريو هروديو اههبشا امو لعجلا ةجورحد لثم]

 1 [0] دتكي [0] لمكي ]0[  ٌقزي

 3 5-ٍء 52 1م رن دعاس

5-6 : 
 3 رشه وأ هع ءاغل ”تراط ةفئان 5 اهقانعأ

 1قلامدب خارفلا قانعا دبش همامكأ هفئاقل ةليطتسملا ةلمزلا ةفئاشلا © ا

 لثم اهسوؤر ىف ليوط هناصغا رمثت رجش رشيبلاو رمثلا اهسوؤر ىف ثاركلا
 هقرو طقس ىا بلس ةزرخلا

 01[1] قيلامزب 2 0[5]اناهيع 0 3 [0] رزخلا

 ه مودح سىمدص < 5-0

 ليوطلا

 يحلم يدعصملا قف ةحدكصا ادا افريل رك 0 للا
 0 رسكلا ىلع ىنبم وهو ةأرما مسا بالعو ةدعصم تبهذ تدعصا [2]

 لعفب هعفر

 حكدابثإ 14-629 (للق) اج 84ز الخ دتنت 8قز 101 6هسط. ان 233 عودصك-
 آف (جرحد) 907-111 لظك 311 09 جويدصك آنا 6 ةاتطم (جرخد) 1 149

 1 للق نع--1:* ابهقارشا, ىبي مل, بغزلا-(' بنذ اهل ةتصط. ةءطوأ.

 نايبصلا هب بعلت زوجلا لثم جيراحدلاو--1021 (2) جرحد ام وهو جيراحدلا
 ةقدنبلا لثم ءىش نم

 ح1:144 4-1028 (ثرك) ذ1 486 : (بلس) 1 454, 455: 141301 191 ©ةحنط.
 163: آخ (رشه) 811 125: ف 6031-111 ا ©هددط. 1 4-1415 (فوسز) >1 6

 فلاضو ثخ 71 147 : 11 6مدنط. 11 314- 3خعؤ5 (فغلز 11 18:1-2350 ةعسسق“ (/. 72-

 1هق0/0) 1-23 بلش رشيه 1131 ههطوآ. ةقدب خارفلا قانعا ةيشن#

 نم هيف ام تفل ىتلا بلسلاو ريجرجلا هبشي رشيهو رمث هيلعو ثاركلا
 :تحتلا

0( 

 1 ءارعر ترىعص "115 ولع ه2 ؟ةعوعق 15 206 66 طع ةمادصما ص فصرت 0185 ه2 ةطع

 12ج خت طاتخغ آل.
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]0. 1[ 
 < ماعم ع سم س8 ل -

 بجعأ 95 لاقط 0 املظا نإ د 1 لبللا عابس نانماي ال
 امك ليللا مالظ ىف الخد ىا املظا نا ةماعنلاو ميلظلا ىا نانمأي آل [0]

 ىلاعلا توّصلا بجللاو 181َنوملظم مه اًدإف 18 ىلاعتو هناحبس هلاق
 طلتخملا

 1 ()ورزن, >> 07

 و ع ىو تحت هموص

 باو ةرب ”ااعد دلا الإ 00 1 1 طز ضنا نم تءاج

 رشق ضيقلاب دارا 8 ةهاَبْنَو اهنيب ضيق رسكي 28 رعاشلا لاق ضيبلا رشق ىا [0]
 ال رعزالاو اهيلع شير ال ىتلا رعزلاو جاجزلا نونلا مضب ءاينلابو ضيبلا
 لبسلا نيللا لمرلا ساهدلاو هدسج ىلع رعش

 1 كعءعل ]لخ عجم 1

 < يَ

 55 لطح و 1 مجادج مط اهنع 3 ل

 ءارحصلا ةعقلبلاو 18 1ىوَنلاو بحلا قلاَق #8 ىلاعت لاق ٌقشلا قلفلا [0]

 مجامجلاو خارفلا نع ىا اهنع هلوقو ةينبالاو رجشلاو تابنلا نم ةيلاخلا
 دمحشلا نم ةفوح ف ام برخآا نق برخو سورلا ماظع

 1 وز. 1 55

 لماع رع

 00 11 لاش ايناكك  ةفطعم جوع م ا
 برجلا برج اهراشبا لماش ةميقتسم ريغ خارف نع جوع نع قلفت ضقت [0]

 ءادوس اهنال ةفورعم دسجلا ىف ةكح

 (136) ©هسط. ادري وا, بجل ابل ءالطا نود اطبها نا--(0, 12, 0*, [.* ضرالا عابس

 1301 هدصتغد طع ؟ةردع اطانغ عتكعم طق ةعطمل.

 (120) اآ4 (سهد) 7711:3995 اذ 1+ 111-156 0911 1 35ق-1» 0دصطقتتق 6ط15 15

 مروع 130.

 (198) 8231 (1), 2 تقلق 7121 (1) اهناكر ُسْبي 1821 (9) سبي 7121 ةهاد0ا. لاق ..

 نك لطظطنح وا سبي انجب هنم ارسلا رح نيح ماعنلا ضيب هبش

 هيف ءىش ال ىوتسم عضوم ةعقلب هيف ام جرخا --1031 (1) هداددا. ىا ص

 < هدم

 (199) 2181 ضيقت, برخ - 213 (9) نضْيَفَت
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 90 درع رض ونص ا ومو م

 يركلا اهنا اهاو لع ادا 2س اليس 8 راك
 ىذلا «لالا) بركلاو تل تعطقنا رّثبلا ولد ةماعنلا ىنعي اهبناك [0 ]

 الق ءاملا ىلي ىذلا وه نوكيل ثلثي مث ىنئثي مث ةورعلا فرط هب دشي
 [ىذلا حئاملاو] [7 ولدلا بذجي ىذلا حتاملاو] ريبكلا لبحلا 3نفعي

 تحتلل تحتلاو قوفلل قوفغلا رئبلا نم ولدلا ىف ة ءاملا 0

 1 [0] نيعب

 تقم هللا 0 هك ةفصعم ةمعم سيرلاو ةح 0 ايما 7

 ةفصعمو احاور ىا ةحورو بجعلا دنع ء ءىشلل لاقت ةدحاو ةملك ابمديو [0]

 عقولا عن ذرس هفيفخ سهعرلاب ٌتوَصم زجترمو بوببلا ةديدش

 6 ل 8

 حد ام ىرقت 1-0 د لاغبالا د نم نارخذي ال مع

 ودعلا ةذش 1لاغيالاو ةماعنلاو ميلظلا ىا نايقبي ال ىا نارخذي ال [0]

 باها دحاولا دولجلا بهالا 2 شنت ىرغفتو

 0[1] لاغتالا 22 [0] قفثت
 + + مدح 1ع هص د

 بيلا هي لوعضم شمالا نه ”ايطو» يش سس د ا
 هجو ىلع ورعلا طوشلاو الزن ىا اطبهو هوأش كردي ١ل لاقي قبسلا وآشلا [0]

 ىرجلا ىف قلطلا وأشلاو طاوشا ةعبس تيبلاب فاطو اطوش ادع لاقي دحاو

 لح نم رابغلا نرثي امبنا ديري ىرجلا 0 نم بجعلا هب لوعفم

 بجع ودع هيف نوكي ىا بجعلا هبو هنأطي ناكم

 (193) 181 9311 11 249 ت1 طنعي 1 561 فعذم (نوح) 1 168-ةسان. هناك, هناخ
 رخطتم. ظل[ (1), 201 (2), 821, 0, 1, (0* ابناه -آ* هناه - 8281 ةءطمإ.

 بركلا عطقنا ىلا بركلا هناخو. "دع 5005 ةمودص ىنثي مث 105 ريبكلا

 015 عاموو جربع ةدلكعم ظعمرس ظنا 0ةدتط (بركز 197 غط طع ءعععرد ناهد هغ نطع

 مطتخومع : تحتلل تحتلاو قوفلل قوفلا . 118 5012015 بدذجي ىذلا حتاملاو

 ولولا دنع هسا عل حو لذ (ىطتعاب عدم. طعخع), هصم طع 5005 ىذلا حئاملاو

 1 طقحتع ةتصما1ت عل هر مص ءءاتصع. (05. خططا (ماعتس) م. 76, هن.

 (123) الادابتأ 2296 فدك (ليوز) 11 3485-كط12. 1 560: هك. مم. 563-561 -ةططط

 ةفصاع حيرلاو ةحور احورف 181 ععادم]. برق نق ىا برتقم ليللاو

 124) آظا 'فةحداعدتت 6 1! 21دعددت هن 303 -اكطتم. 1 561- 1:1 “انطعط. 11 1-1685 ةددداط.

 ًامهنم-121 (2) هءا01. يعباف ىضم اذا دالبلا ىف لجرلا لغوا لوقي...--

 8121 ةءاد01. ... هاجرخا الا اًئيش امهودع نم نايقبي ال ةيقاب هلوق هس.
 هءاد01. ريسلا نم برض لاغيالا . . . نانزتخي نارخفي

 (195) اة قعقع (لعف) 11 137 اظبه ام للكف - هسا. ةعطماب ىتعي هب لوعفم

 ىرجلا
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 هدرطيو صارع لظ ىف دقري ٠٠

 7 قا 0 ل ل كا ل م72 معو م مودص

 0000 110 اشو مسرفا ءاذ ىسأ قيل! اذا ىف
 1سيؤم ال هخارفا هيف ىذلا عضوملا ىلا رظن ماش ماعنلا ركذ قيبلا [0]

 اهكرديف هنم ةبيرق الو اهبلط نم سأييف ةديعب هخارفا تسيل ىنعي
 نعبلا ىانلاو كرقلا بمكلاو اعيرب

 1 [0] سنوي

2007 

 لعرلا ةرثك دع :صارع اًعيرت اودع وزعي ميلظلا ىنعي 1ذقري .هلوق [0]

 3 و طع ةرطمب ىتات ةديدش حبر هةحفاإ ادوص ا افينح درلاو

 نارتو اببوبه ةدش نما ىصح "ابيف ىتلا بصح ايلئاوأ ابنونثع

 0[1] لفري 0[12] ضارع :ة[0]ريسك 0[4 ]رماب 5 [0] اهلك ىا

 ريب عادوو همة مح 60 همم

 0000002000 نود ىرتلاف ٠ ةعضاخ ءاحرخ ةلمص هل ف
 ةاول ابيق ءاجرخ ةماعنلا ىنعي سأرلا ةريغص ةلعص ضرعت' ىا ىربت [0]

 قرخنت ةرديعبلا ةعساولا ضرالا قرخلاو ةليلذ ةنكتسم ةعضاخ ضايبو

 ليق امك اهخارفا ماما ىا نود هلوقو [خارفلا] ضيبلا تانب بهذتف

 سبابي ىا ببتنم هلوقو هيلا لوصولا لبق ىا ىرس رئبلا نود

 1», ىلدذو (ماش) 1 387 ايان سنوم_-1<طن#. 1 181-561 ءةداعوتت 0

 1. 8:0. 3ع 1090ه. هنم سيّوم ال, ماسح0 ئانس825 (1), 8315 (2)

 501001 اًسيّوم [نعب هنم ىيعبلاب اسيل خارفالا نا ىنعملاو سيؤم ءىش ال نه
 اهباطي نا هسّوي

 14 (بضصح) 1 4-5101 (جفنز هنن 205 ةمؤو زن 303: 151 6ةحطم 1 165

 ط4 (صرع) 7111 319: 14 2 406 : آنآ ©ةهدتط. 1 509 لر4 (ىقر) 186 165-

 81 0415 دن, 180 َهَعْبْتيَو صارع تلكاذت1:.2 561 اهنا ومع 6هصاد. ةحفانر
 فيفح هحفليو -- هدأ. 3 توصلا فيفحلاو هيمري ىا هحفلي ...

 انه مدعت ام اهنونتع ةراخلا ةديدشلا جيرلا ةحفانلاو--1731 هكدا. لاقي

 عرس اذا هودع ىف دمراو سقراوروم 103 02

 1(0) بثستنم -4قةق (ثبن) 11517 ببتنيز: آنه 11 9792: 4.1497 تبتنم,
 بيبسلا تانب 1112. 1 501 ببتم-1301, 0, 1), 1(2021) ءاجرخ ةملعص

 (دسصأل. رغقلا تانب, ءامدا ةلعو- ©هحصات. ةءط6آ1. لعفتو ضراعت ىا ىربت

 ضافخناو ناذّئمطا اهقنع ىف ىا ةعضاخ ءاربغ ءاضيب ءامدا ... هلعف لثم

 اهيف قيراطلا رفقلا تانب ...-12131 50201. امهبنيب ضرالا نايبتتي امهناك

 .ودعلا ةدش نم ارنالكاي امبناك اباهتنا
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 مملو' الإ

 م < ماض ١ إ 672006 7 2

 تش اهءاجعا لسا دس ل مصبصأت
 وهو لح عمج ةيلحالاو بلطي ىا 1داتري 0 لبالا نم ىتفلا ركبلا [0]

 اهزاجعا هلوقو 0ك وبف اسباي ناك اذاو ىصن وبف ابطر ناك اذا تبن

 عطقو اهبيذبت رجشلا بيزذشتو تلكا 6 كيس ىا بذش اهلوصا ىا

00 

 1 [0] ىتري
2< 0 2 9 

 2 تا عا ودص مث 6 ع+ - هس © كلا هام

 هل "ل ةيفخاو مادهأو دار هيلع
 لفسا تشب لح .ةكلاو (ددكت ىا 2[ 1201 ىدلكلا قا مادقإ 6

 ريدصتلا نم

 1 [0] داكيو

 و م ءعيقد ه كد ل | يس ء هه ص < هد ةضصض

 بفسلاو هاما لق نادهر | ار 0- 0 1 نم لك 0

 لمجلاو ميلظلا بضاخلا كحول رولا ىنعا ءالؤه نم دحاو لك ىا [0]
 رجلا نق ىف ءاوش ركقتلا

 (116) ىلا 1 3 مسوؤت1 آ. ءند. لادا. 25 هيحاوص نم, هزاجعاامخ (بذث)

 142469 "8 15 311 لئش (كغلأ) + 222: لبشا ين 422 لئلا 68111 ده امن

 هفئالأ نم آن“, 831 ...هلئالح 5*0 0, 2, «ةسطن, 831 (2), 831 0)

 هيحاوص نم
 (117) آب (ىفخ) 25111 260 الف * 117 هرمي داك _6ةسط. (هق آيشك)
 ]:* ةيبحاو مادها- 60 داكي -1 ةهط1]0. مده اهدحاو تايثلا قالخا ماده'لا
 ريعبلا وقح ىلع مازدلا بقحلاو ءافخ سحاولا ةيسكا ىا ةيفخاو

 (118) 11 8ةينفأ 69:2831 رظنلا نم هوا. نم كل تركذ املك لوقي

 مسجلا ىق ميلظلا اذه نم هيث محقملا ريعبلاو ىدنسلاو ىشبحلا اذه

 ناولالا بقئنلاو ءاوس هوسو لثم هوسج ىا-128101 هءطو٠. رظنلا نم لك

 هيث هل محقملا ريعبلا اذه نم كل تركذ املك لوقي ديعبلا ىا ىلعالا

 ىدتسلاو ىشبحلا ىنعي ناذهورم>قملا هب ىنعي اذه مياظلا اذها نم--
 هل.“ ةعطم]ا. نسحا ىنعي ىلاعالا رظنمالا نم ءا مشاثلا هذه ىنعي ل

 0 انوبا 188 لاو صقني الو ىنزي 8 ىذلا 1 ىا لق ةروصلاو هيبشتلا

 ركبلا وا تيبلا وا ىشبحلا هبشي ميلظلا نا لوقي 19 هميدا نم اندق

 1 00 رك1م 15 مص للشك. دع هب 21, مطعم 15 هةغقهطلك : سادإ انوبا 19:

 1 هميدأ نم اَنّنَق 8231 (1) ةءاددا, ىشبدلا نيذربو محقملا 1 كعب

 . ىدتشلاو هضم ةتستامساوب ظالآ (2).

 1 [©هسط.] هيشم
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 ِه م م 2 8 1
 راع معو دع سس ىه هدا < 2 < قو دع دم 00 - ا ه نهض ب ن ع ” نرخ هع

 نيقلإو نالدعلا رخاتساف 00 هحداح ناطبالا صا محقموأ ١١

 هلوقو ردصلا ىلع دشي لبح ريدصتلاك نطبلا ىلع دشي لبح ناطبلا [0]

 بكارم نم بكرم وهو [جمحلا] ريعبلا ىلع هي ىذلا مماصعلا هجداح

 ع لمحلا وهو ء ءاسنلا

 برطضت قانعالا ىلطو بلطم نع ال دبراك ايعار هلضأ اا

 ىق هلوقو هدصقي ىصقم بلطمو بلك ىنب ىلا :ةبوسنم ليا ةيبلك [0]

 ىه ةّيبلك البا ايعار ريعبلا اذه لضا لوقي هعيض ىا هلضا تيبلا لوا

 اكلإ ات ةيبلكا ةارما ايعار دارا ليفو دوس ابنال بلك: ىنيإ,لبا نم
 اكلك لزرلا هتيرش اذا ىئىذلا ءايلا كلطيلاو ةلّيبق ىهو بلك ىنب

 هلآ لاثك ل ىلا ديعبلا ءاملا بلطملا ليقو هسفنب الكلا ,ليقو الكلا

 ىلطلا فاضا امناو ةيلط اهتدحاو قانعالا ىلطلاو ةقشمو ديدش بلطب
 ىلطو زئاج كلذو نيظفللا فاللتخ دحاو ىنعملاو قانعالا ىلا

 ناك لوقي 1ابثوو نييغاب اردصا امبنال كرحتت ىا برطضت قانعالا
 رهريغ ىأ جنزلا .نم نادوسلا رشاعم نم وا ىشبح اما ميلظلا اذه

 ' ىف عبريو ىنثي نا وهو ةنس ىف انس محقا دق ىذلا وهو محقم ريعب وأ

 هجداح ناطبالا فعضا لمج وا ةنس ىف لزبيو سدسي وأ ةدحاو ةنس
 نالدعلا انام اديج اناطبا هنطبي ملو جدحلا هيلع ل ىذلا وهو

 1 [0] بئاوتف نيغاب اردص 7
 (114) الخ (نطبز) ع1 202 : اذ ع 1423-آ.ذ (محق) + 362: اذ 1ع 18

 11د 108-ا(ل, 10 1325205 + . 121 60 20110 هه. 113-آ) ةءامل. لوقي

 ريعب وا مهريغو جدولا نم نادوساا ضعب نم 5 ىشبح ميلظلا اذه نأذ

 ]مرتع طعم 15 د 0 ... نيب وهو ريم دعب كرما رتحم 1831 هءطمأ.

 اناطبا هنطبي ما هجداح فعضا يق لمج ميلظلا اذه نأك 5

 امناو جدحلاب دشي .ىذلا جداحلاو هبتقو نالدع ره اه اف تقم لا اني

 قر اتسم امهبناك نييذرشسم مياظلا ىحانج لعج هنال ىزذكد ٍلعج

 - (ةتصط. ةءادما. نم نيرخأاتيلا نيارعلاب هيحانج ربك ىف ميلظلا 0

 امهنع ناطبلا عطقنا اما ريعبلا مانس ءارو : أنا[ 35 15 محقم ههع ]دش 2 2#.

 (115) 1. آخطه]ة. 4 نرظَت (حص دتستتماتما ةمسنن) 1 ةهقصعتن 00 ةيِبْلَك هسا.

 ةلدص ةييذك بضخ ةناعطق بلاط ارذاص :نعد-7 'ارده 0 الظو

 1. 810. نتن 963: ]4 -- 1 55 لق 1 256 هدارو تراك لطم نع

 َةيِبْلَك ًايعار, بصع-آنك (ىلط) دعنع 233831, 825 (2) بَلْطَم-
 81 ذلز: لك اًيعارقخ 4 ة5ؤ-ظ1 05ل5 113 4 باطما ةعاطم].

 رداصلاو رمنلا نم ةليبق ىهو تا ىلا ةبوسنم ةيبلك هعيض ىا دلصا

 تاعامجلا بصعلاو عيطق عمج هناعطق ديعبلا بلطملاو ءاملا نم عجارلا

 7 ةءطوآ1. بلك لبا نم ةيبلك لبا ايعار ريعبلا اذه لضا لوقي...

 قانعالا ىلطلاو ٌةيبلك ةأرما ًايعار دارا لوقو دوس اهنال835 ةءطدا.

 بلط نعي الا كردي 5 ىذلا ءاملا بلطم نع نييعارلا ىنعي اردص ...
 |هلن 07 نامئان] نامياق امهنال برطضت قانعالا ىلطو هلوقو ىديدش

 ةيلط ىلطلا ىحاو_ دا. ةدصفممدوه ن. 117 غ6 غطتق مامعع
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 [ك0. 1]

 - هَ 24 24 , ن ءةهمدحد هاء وة ص م م و 7 مى

 بقع هأ عر 0 0 نمد كا 0 | ا -

 عمج ورملاو ضيب ةراجح هيذ ىعرم تين نم 0 ام ىا حئال نم [0]

 ةيشاملا ةبقع لاقي هتبقعو اهضايب نم م ضيبلا ةراجحلا ىفو ةورملا

 كلذكو اهتبقع ضمحلا ىلا لح مث ةبقع ةّلخلا ىعرت نا ىعرملا

 (تيقع ةلكلاو ةلكلا ىلا ضخلا نم تلوكف اذإ
0 

 5 0 0-2 2 نه عا 7 هما و ه -ء 7 ا 006

 سسنذيف ماا عطسيو كلا هركشم ودبي 2 لإ ا

 هنا بسدتف هبصنيو هسأر عفري ىا عطسيو هسأر ئطاطم ىا اعضتخم [0]

 فرعت الف ربظي ىا هركنتف هلوقو ميلظلا
 م هد 20 47 5 13 2 2 0 5 رع وَمن

 . ! | د 09 0 0 32 . 35 ٠

 تم هلوقو ارثا كلطي ىآ ىغتبيا هداوس ىف نشبح ردظلا ناك قا [0]

 بقث اهناذآ ىف نيذلا نادوسلا نم ىدنس ىا برخلا [اهناذأ ىف رشاعم

 <, مع نسمح 4 - نهمص سامح 9 7 مس ىو مث ع

 0007 0 0 تفئاطقلا نم : كا ءادوس ىف حار عنجه رس

 ىهو لمخ ابل ءادوس ةفيطق ةلمخم هلوقو ءاطخلا عساولا ميلظلا عنجلا [0]

 رازالا بده ىفو ةبده 6 هديلاو درا ا نم

 (110) 11 111 8-1433 وجهة 17 103, 1 12--- 0ونص 423 -ارذ 1 11

 1071: خخ 1 151-390 6ةددط. 1 181-835 ©ةلك 1 182(-ظءعةدصلع 14 [صونع]إ-

 1. زل. دتن 1531331 هادا. حئال ةراجحلا لكأ ابنم هتبون اهناك هتبقعو
 هنم حل ام ورملا_ هسا. ةءام1. ىذلا ىئا هتبقعو ... هلغش ىا هابلا...

 ةرم رعب ةرم ىا بقع ...هدعب تبي 12 (0 هذ غطع عدو ه2 ةطع ةكمأ.

 10 دعا ؟ءاهع 15 20060 : هيعار نم ىقب ام ىا هتبقعو ...

 (111) كدذك (عطس) 1 287 اني> هركنتف اروط : آسف ع 18: 14 5 0 لطفك
 111 5ث4-ارخ (عضخ) 1 426: الخ + 319( هسط. انايحا رمزيو انيح

 (ةدصط. ةءطم]. ةهسار عفر ىا عطسي ىوردو

 (112) 1. ط1سدت0 ععدعدا. ة23-اخ (برخ) 1 336 1 1 230 رشاعم نمو -ا.خذ

 ( عنجه) ع 242 نمو 0 ةسط هلئاوؤذ ىف ىٌّشبح هناك عت دسط. ةءطمأ.

 ناذاآلا ىف وا برخلاو فتلملا رجشلا ىهو ةليمخ عمج لئامخلاو

 بونلاو جرا ىح ىنعي 8101 ةءطم1. ىا ىشبح ميلظلا ناك لوقي رشاعم نم

 هنولل ةفصلا هذه ىف هلعج امناو ئرسك هءاطم1. ىق نال ارثا ىغتبي

 ىءرملل ضرالا ىلا هسأر عضخ
 (113) 1؟تايقماط 309, 310-آارخ ( عنجه) ع 247 : ل'ه 7+ 556: طا ةددحطم 1 6834-

 آل (بده) 11 14-279 (فطقر ١1 84-224 (لمخ) 11 72-311 ةءطمأ.

 ليوطلا عةجبلا ...
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5 1 
 مو ء هَ 7 وَ م رع مى ناب نادك 3

 0 وهو 2 نييثالل د دودرم ىبلاب بضاخ ءأ أذا 1

 ام 1ىسلاو اذكو اذك هتفص بضاخ ما ىتقاذ هبشي روثلا كاذا لوقي [0]

 فرصنم ىا بلقنم اًخرف نيثالث وبا ضرالا نم ىوتسا
 1 [0] ىشلا

 و ه- لاو 60 جام ورح ا هدودص 2 216

 بشحخ بقوش بد حومسلا نم - ناله ةرارخلا كدي |

 الكاكا هر دكا ةلاخلاك رراجلا ةر سا ىلا ةرازجلا رئاوقلا قيقد ىلا تخش [0]

 هلوق ةرازج مكئاوقلا تيمسف رازجلا ةرجا ىف مئاوقلا نوذخأي اوناكو

 بدخ هاوق هصخش ىقاب حوسملا نم برعلا تيب لثم ىا تيبلا لثم
 نشخ ظيلغ ىا بشخ ليوط ىا بقوش مذض ىا

 رج دس نين ص

 ٠ كك ذل ناقصا رقع نم ناكامسم ةلجر ناك 0000000
 غمص هلو رجشلا رابك نم رشعلاو ءابخلا ىف نوكي دوع كامسملا [0]

 كلا تيلا ةلمعا نم دودع بقصلاو رشعلا رجش هل لاقي ولح

 ردصم نيكستلابو رجشلا ميجلا كيرحتب بجنلاو ءىش لك نم ليوطلا

 (100) 11دزتدح سس 17 103, 151-105 1”خيعسعأ /1-82. ن1. “ال903 473 بضاخ هناك

 184 (بضخ) 1 346 84 1 9364 (اوس) دن 140 14 + 190 ةناك

 ىضلاب بضاق . 498-11 (هه ةخل 1. 810. 1 101 دانت 59
 حا ساراطط 11-19 0311 111 51-166 ىشولاب بضا(خ--1) 56101. بضاخلا

 فارطاو هاقاس رمحاو هيقاش ىلع طلي عيبرلا نك اذا هنإل ايضاخ ىمسو

 ( مسا. ةءادما. يجنب عيضوم تلا 02 كماطعتس ةطأ. رم. 26 هن. 16: ؟كلوحستم

 م. 36 طماع (15).

 (108) 1010. ةدصصقات تأ 1١ رخل ل4 11-13هودحشسل 17 11-103دلبشمط 3135, 316

 21 11310 13: د4 (رزج) 7205 لثم ةرازجلا بحس آب (تخش) ذن 355:

 14 1558 بودح (اانك ذص 218. بدخ) -1عةسنا 0-4409 بخش

 (109) 11ةيرتمحذس 10 103 هيغيع تناك -1ةاهاب (0دتسسم) 1 1-66 دلت 1000-0 (1)

 نقكع نيكشف (نشع) 0 281 14 دنت 4-1-2405 (كيشسزر 1 329: 4
 ١11 145 : 81 0ةدتطب. 11 1-13. 510. 71 “اذ (بقش) 1 4523: 14 1

 100 1 0 5 از 1277 قرفس راكللا قرفس رث
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 [ا»له. 1]

 م نإ و نإ 650 0 هع 0 - مدص شع

 بركلا صور نع تحرفا دق نالدج ١ اس يطل ا
 تعرف بف اف ىلا نب شل لا سل

 هبلق نع ىا هعور نع فاشكتالا خارفنالاو

 م هّد ص لل ع و

 بضقنم الل داود ر ىف موه هي رفع ا قى ا لاك و

 ىهو ةموسلا نم ملعم ىا موسم هلوق ناطيش ىا ةيرفع رثا ىف هلوق [0]

 ةيرفع رثا ىف بضقنم موسم بكوك روثلا ناك تيبلا ريدقت ةمالعلا

 < هد نه - هص 7 م 3 م

 بخشنت فوج | ىصاوعو جمشأتو 0 ىينل ل نم نهو |

 ع هلوق جشان عونو ئطاو عون ئطاو نم هلوقو بالكلا يا نهو [0]

 ىهو هتندب رحني نالف ناك ثيدحلا ىفف نيلاقعلاك نايانثلا هتيوح

 فوجلاو بلقلا ىصاوعو نيلاقعب ديلا ةلوقعم ىا 1نييانثب ةينثم ةكراب

 مدلاب عفدت لازت ال ىا اقرت 29 تعطقت اذا قورع

 1 [0] نينادنثلا 2 [0] الو ىضقت

 (104) اخذ (عور) 1ع 14-495 + 4 ارارتهأ زير -ارذ (خرف) 17 12: لخك 1

 اًمازهنا رك (لذوج) 211 255 فيي ىلو--كمذم (خرف .رف) 11 127 اذهب ىلو

 | 1 طنم. 1 11-4885 'فةماعمسما (ةسصطقتتس 1 52 رز لع. عي اتسم. 1210-60. ( ندتسم)

 11 19-- آرهددع 11310-11553. 11 1 0 ىلو جمس 1354 (ةعطما. )ظل (1)

 1511 (2), (ةددط. فبي قلو لل 1811, ].* ىبيد(ل, 0* را ععطمأ. كب 5

 طيشتسي ىا العز عاطقلا (ةّقبلا) ةديلاو ةالغفلا عطقي (ذبي كبي)--12831 ةعءعطما.

 عر 5 .ديددش وردعلا مازينالاو طاشنلا لعزلاو ...

 (105) 131ه عدصدتءهأن 2303-اندحوهأط 1 1-2023 ةسصتا 106-495 ةوعوت. (نطتن عما 1113

 14-923 (بضق) 11 172: ال4 1 432: ظثدقم 11 1/2: كل (هانط. 1 98

 آر (رفع) 1 263 : "اخ زتن 411 101 ©ةهسسط. 1 3602: !1هلبشا (رفع): (بضق)-

 ]لمصمم 1581-2538 014 607-111 (ةصمص.)-211 ةبرقع رثا 04. 00ه” 11 33, 34

 ل 17, 185 عا 840 ةدصط. ةءطما. رثا ىف بصكوكلا ضاضقناك هضاضقنا

 ضقمم ا بضقنم ملعم يا وسم نددلا
 (106) ام متع 298-خادو. 2031-591 (1), 1(0)ز: ©ةطصط. ىنثي- لآ, 201 (2)

 ه امو

 هتروح ىينث لاو نتملتغ1 مرح معقعرحسعل 6١ه دص ةطع عامود 15 نهآ طع (0ةلتمط

 «0سمتت, كأنما 1. ةتعطتع. كلتطقوو 1 136, انصعو 6-5. 185101 (1) 'نم ىزنعي

 هسفنب توملل 2 ام اهنمو ءاعما ءاطي ام باللكلا
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] 20. 

 ولو داما رلخبتو أضخخو صرخ نَع مااا ضَحل ةرآتف

 ضرع نع هلوق ففني ال ىا اعيرس 1افئاج انعط نعطي ىا ضخي ةراتف [0]
 *ةيرلا وهو رحس عمج راحسالاو بناج نع ىا

 1 [0] افتاخ 2 [0] ةبرسلا [2] ةيرلا

 ِء ه- 3 مورس 3 78 هع َ هو

 ع ل 0 1
 هلوق نرقلا ىردملاو بالكلل ىا ابل هلوقو ءىشلا 0 لابقالا 'ءاحنالا [0]

 هلوق فوجلا ىلا لصي افئاج انعط نعطي هنا ىنعي ففني ىا درصيو

 ليوط ىا بلس هلوق عطاق ىا مذيل

 بضتخيمم هيقور الكو اقهازو ةذفانب أزوجحمم نك اذا ع

 عضوم ىف نعطلا ابباصا ىا ازوجحم هلوق بالكلا ىا ْنك اذا هلوق [0]
 هلوقو تجرخ ىا هسفن تقهز اكلاه ىا اقهازو عنملا زجحلاو ابتزاجح

 : مدلاب غوبصم ىا بضتخم هلوقو هينرق ىا هيقور

 (101) آش (ضخو) 1 115: 184 7 97 راحسالا ضخي زر 11 (ةانتط0.1 89 [ةق

 آف ز اة[ دلبأو 8131-2230 (1), 8281 (2), 1, 282021 قانعالا ضخر 0, 0

 لاجشالا مظتنيو- 1211 هعطم]. عضومو شركلا نيب دلج وه بودحلا

 00105 بف ام تبيح ىف ةدلجا مث امنا سرك هل شيل .بلكلاو  داوفلا

 هداوسو نطبلا
 آد هةعطما. ىا مظتنيو ةريحان ىذ لئكام ىا ضرع نع ةيرلا وهو رجس...

 "0ك

 (109) 2, 835, 8215 (1), 8281 (9) ىئرَدَمحآت* ىردي يد ةتدط. ىلصيو 1

 ددصي و--1) هءادو]. قوف 5م ىردم فارحنا ىف دصقلاو دمتعي ىحني

 بلس ةمراج منيل درصي هنعط اذا بلكلا 2 فوج هب عاقي هب 1ف وجي روثلا

 نرقلا ىنعي للدوط

 00( را قو 0 ٠ ة[2]توحأ همز راح
 ©6ةسط. ةءادمآ. ... ىرذدلا نم وام ددحملا ىردملاو ردصقي ىآ م

 قيقد ىا بلس ... مظعلا ىف عقو اذا وبند ىا ىلصيو ةرم هلاح

 آد طن31:4183 15 5 2066 ريغ نزولا نا ىفخي الو ع 3 اذك ىردم هاوق

 ىردملا5 نرقلا وهو ةاردهد هلخلو ريعتسم

 (103) 1. 810. 11 1524 (زجح) 711 198: 18 1+ 3

 بضتخم هيقور الكَو ظئاقو ةّرفاتب زوجحُم نيب نم َنْبَق

 0 (1), 8231 اروجحم رد اذا 0 طسغ ةص ىعطمل ازوجح مه( ارو حم -

 1) ءاقهارو --(هسصط. الكو اهءاروب 00 رك اذا ىتح
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]20. 1[ 

 . وام < 28 - هد م 6 ع 26

 بم اب نوت لس هتلوج د ١ ةبارح 1

 وه لبيدلاو لبحلا يناخ نم هلوقو *ةيازخلا نم ىلا 1ةيازخ هلوق [0]
 1 [0] هنازخ 2 [0] نزاوحلا لمرلا لبح

 و - تا ص مال 00

 بحيتذت دينا بيسلا 5 م ا 00 نم 0 1

 ار امل هطاشنو هتدح نم فك روثلا ىا ةبرغ نم  فكف ةهلوق [(02]
 1بيدنلاو ةيصانلا عضوملا اذه ريغ ىفو بنذلا بيبسلاو هفلخ بالكلا

 هناك ردصلا نم جرب توص وه ىعمصالا لاق كرادتملا ىيدشلا سفنلا

 1 [12] باحتتالاو ردصلا نم علقي

 ل - 7 هَ 3 سل هو ا 1 ا 0

 كا كوورفا١ مك 1 ا فردحنم رهو هننكما اذا ىح ١و

 اهبوقرع تعطق اذا ةقانلا تبقرعو نيبعكلا فملخ هعقوم بقع بوقرعلا م

 3" هع م2 ه رم < ه هد ه - 2 1 6-42 ه َسش م

 هاري و 511 1 7 8 8 . 0
 د || هب ىشخ كرعم ىف نلجذأ سعر د شايط نع 2 تل

 اذا همبس شاط مبلوق نم ذوخأم شايط ريغ هب ترفظ ىا هب تّلب [0]
 فودلا نيح دك ىذلا ناكلا يعرلاو سك اذا لكاطو فدلا اليخ
 لاتقلا عضوم ىا كرعم ىف هلوق

 دن هدح 25 6 م م 0 01 6 اسال |

 بست لاقالا نقءرجالا هناك ١ - .اهنشاوجس نفااسط قد 7
 ىف اهنشاوج ىف اقباطم انعط نعطي ىا انكط نكت كطع ىآ كف 160

 باوثلا بلط باستحالا اهرودص

 (96) 1. قلصت ا. دن لكتقمتا 112. 2 عطحسصم 1طقمذلاا 250 هتلوج نضع

 ]كيس دتا (8م) 4-33( (1) بضغ- اذ (ازخ) 7111 245: 14 ع 112-

 هسا. هتولح 0 ةنازخ--1) ةيازخ- 1801 هءاو1. فنا ىا ةيازخ

 بضع ةيازخلاب اطولخم ...رارفلا نم ىيحتساو-9(178231) بصن ةيازخ
 ةيازخ كلذ لعف هنا دارا لاحلا ىلع
 (90) 1هاقلب (لهتسم) 161(. .ببتلت, بيسنلا ولخ 4585 (برغ) 11 106

 0 ةيزغ نمر 0 هلل (هت طع هك ةعطقا.) ىعمصالا لاق باحئتنالا 1

 "لطم دجورخلو ةعوررر (ةلحاقل حرتع قع نوصس ظالآ.

 (98) 0هسط. هتكردأ اذا ىّتح, قرخنم-17) ناك وا
 (99) ©نصط. ئجصعمصمدعك 99, 100, حصل ]) هددتغق طلق 125,

 (100) 1.4 (نشج) >1 240-]34 (ىقشم) 11 221: 14 11 20 11 هبط. 11 120-

 11 ظدغ 1-89. 8:0. 1 88 اَقْشُم نعطي 1:14 91, (0هز:ه) 1 31-14
 (ضخو) 1118. مادقالا ىف دسط. لاتقالا ىف طل. معالماب ىوردو...

 اهلابقتسا وهو لايقالا -]) هردتام طلق عطمعب

21. 25 2 



 هد

]260. 

 0 5ع

 00000 ككل ىلا كييقبلا لايه ديما ا رمطيو
2-0 

 ىا 0 هتفرحو هتمعط ىذلا وهو لاتحم ىا ديصلا معطمو هلوق [0]

 ع
 كك

! 

 < هل

 ىا هتيغبل هلوقو ةعرسب فخالا وهو لابتهالا نم لابه هلوقو قوزرم لجر
 هتبلطل

 00 نديم الاو ءارغلا ل امْطاْلا سلطأ
 رعش دارا امناو ءامسلا ىف ميغلا اياقب عزقلاو رعشلا فيفخ ىا عزقم 6

 ءارضلا الا هلوقو ربغا ىا سلطاو ءامسلا ىف عزقلا قرفتك قرفتم ليلق هسأر
 لاملا بشنلاو ىيصلا ىلع صارحلا ءارضلاو بالكلاب ىيصلا [ءارضالا]

 22 دن م نم - نص َّ ه دودص رب

 اذ سنلا ىلتا ال نحلب .تردكتاو ىفحولا هاج عاصتاف
 أن

 هنا ىلع رفن ىأ هبناج هلوقد يراه بهذ ىا اًعيرس باهذلا عايصنالا | 0

 رسيالا بذاجلا ل ىسنالا بناجلاو ةبادلا نم نميالا قولا بناجلاو

 ال ىلا اميقتسم اًعيرس ارم نررمي ىا 2نبحلي ةضاضقنالا رادكنالاو
 ) نم اًئيش ؛نضفخي الو ادبج نكرتي ال ىا ودعلا ىف ادبج 3نوثأي

 بلاط عمج بلطلاو رولا بولطملاو نبيرج

 1[] 8 0[2] نيحلي ]60[153  اولاقتي 24 [0] نيفخي

 رو ءد ومدح

 0000 م ءائل وأو رك هجاد ضرالا ىف ثمود اذإ ىتح ::
 لصالاو هناريط ىف رادتسا اذإ ءاوبلا ىف ريطلا مود لاقي قيلحتلا ميودّتلا [0]

) 

 هعجار هلوقو بالكلا ىنعي تراد تمود ءامسلا ىف نوكي نا ميودتلا ىف
 باالكلا ىلا عجرف بربلا نم فنا روثلا نا ىنعي ربك

 (92) طالبات 21551500. (ندتعم) 11 1-1166 وحؤس 1 140 درج آ4 (ليه

 07 211: 14 7111 162 معطم. وار 81 هسا. 11 952: قعقف 113 349

 4قدذث5د (معط) 131 48دسسط6 شابه ىيصلا, كاذل

 (93) ظهردحةم 1؟ 140, 11 2/14 (سلط) 711431: (ارض) عتع 217: (عزق) 144

 18 + 46 خدؤم (ىرض) 1133 181 ©دحتط. زذ 751-505 هس. (سلط) : 9

 1212. 111 1-9389. 810.111 0-38 (1) عزفم - 1[ ناطجأأ 1240.

 (94) 81داطأأ 1581 ا دجدحتس 1 140-آخ اك 11 333 (ه5 هدعا) : "خخ : 9

 بحلي , سلا 8م (بلظ) 11 45 : (عوص) ع 89 : 'لئف + 11-4924 © ةحنط.

 (بحل) 1 1015 طانأ (بلط) 1 76 نيحلي -4ةدثجه (بحل) 11 2990-0, 2,

 1821 نيحلي 11 834 78121-343 ةهدو1. ىشحو لك نال ئشحولا هيبناج

 نميالا هيناج ىلع لام عزف اذا

 (95) ل[دك ةعدصم 15 ربك اهكردا -1.4 ( مود) دبع 105: 8 111 14-296 (ىودد /

 حالتنا 3085 -آهصع 936, 81-940 دعطتمع 11 131-250 ظحأ 71-159. نأ. 0

 آخا ©دسط. (مود) 11 285 : (ىود) 11 1-4772. 510. كنا 13:-فنماط. 156--

84040 53. 
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 سس ها مع سشداحد هدو لح 0 5

 لح هنت اعاعش اهلا ذختاو ردلبا ىف اهل ام اذإ ىتح

 وكيو تبن ردجلاو لفغ ىا ابل هلوقو ةدئاز انه ام ام اذا ىّتح هلوق [0]

 لصاو تكتل وا باحسلا وا لمرلا نم قتئارطلا بيطلاو كا رادجلا

 0([1]روتسلا ابب زرخي ىتنلا 7 ارويسلا ببطلا

 9 لا م ه - ءَمََد - م د - ء +6 - -_ء

 1 أرقاع ولعي نيح هناك هتبقنب روهشم رهزأ حال 7

 ىا ولعي هلوقو هنول هتبقنو ضيا ىا رهزا هلوقو :قرشاو ربظ ىا حال [0]
 ال ناذلا ةارملاو لجرلا سانلا نم رقعلاك اًئيش تبنت ال ةنمر رقاعو عفتري
 0[1] فرشا رانلا ببلب حبصلا هبش نادلي

 رج اع ل تا 3 تاع تا 7 2 و رج م 0 -0 5

 تا ثتيرغتلا ا بزاوش درصخم قدر عب هل تحاه 6

 ىا هل هلوقو رصاوخلا تارماض ىا ةرصخم عوج بالك ىا عوج هلوق [0]

 ثيرغتلاو اهريغو ابلزه ابحال ابترمض نم ةسباي ابناك ىا بزاوش روثلل

 1 [0] هبنذ 1[2)] شطعلا نم بنجلاب ةيرلا قوصل
 ل -ودح م ىف - 62 ء جة امو ا

 بذعْلا اهقانعأ 0 لأ لثم 0 قادثالا 5 فيضع
 فرط لام ىذلا ىذخالاو هاقق ىلي ام ىلا هنذا فرط لام ىذلا فضغالا [0]

 اهتعساوو اهتقوقشم قادشالا ةتربم هتاخرتسال كلذو هبجو ىلي ام ىلا هنذا

 دحاولا باتذلا نيدحارسلاو ىيصلا ىلع بلكلا صرح ةوارضلاو ةيراض
 بلكلا قانعا ىف ىشت رويس بزعلاو ناحرس

 (88) ظدجدحتس 1ص 0 ا ردجلاب -آ.ذ (بيبط) 11 3 رادخللا تردحتاو-

 ©ةهدطتط. رورذلا سمش, بيق هنيب-- هدا. ةءادم1. تابنئلا نم برض ردجلا ...

 ةعمتجم ببق علط ىنعمب سمشلا نرق رذ لاقي عولطلا رورذلاو--ظ131 (2)
 رجش وه لاقيو ةردج ةدحاو تيب ردجلاو ةبقلاك : 8101 (1) تين ردجلا :

 1 تيب ردجلا

 (89) عدودحقس 31ج 140-آ1تنسممتغ (8ه») 6-99. مستمع ط. هج !هققتل 114-

 مط ءفةسسمتغاطول. 33 فورعم اخ (بقن) 11 265: اخ 1 491: ظآ هان.

 1 105: فةكقك 11 308 (هسسط. فورعم رهزا 0 ددصط. 5هءاط01. بابهتلا ىئا ببل

 هي نعي هنأ لوعي نمو رجفلا ىنعيد هنا لوقي نم مبينم ضايبو ةرميح
 روثلا : 17 حبصلا ىنعي ضيبا رهزا

 (90) 5ةردحؤس 19 140 سلط جوع هبارذ (يبنج) 1 2:2: 181 191: 181 ©ةدط
.: 3 : 

 1 39 فضغ عوج-_-الخ آظا 6هددط.و 83يجةجةص بيرقتلا_ آر بيرغتلا-

 (ةطط. ببخلاو بيرقعتلا, ةرصخم قرز جوع هب تجاه

 (91) ظكدودحتسم ة 14014 (بزذع) 74-11: 14 1 350: 81 هد. 1 :9-
 (فضغ) 1 211 -1]مصع 1983 (, 3967) هنا. ةتربم درج--8121 ةقربم
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 3 ِه
 ِ ةص 4 ماوه مورعد 00 77 همام ملاك 7 ه م

 كيبلاو ساوسولاو مصير 5 هرهسي و داف هزئشي تاِيَف مع

 عادخ نم ةركلام وذو هجر لك نم بويه حييرلا بؤذتو هقلقي زئشي [0 1]
 دش [( نكسر راطمالا ءابلا رثكبا بكلاو سفنلا ثكيدح ساوسولاو ثئذلا

 نم ليلا كي ىف هيدا قلف ههجو نع هاج ام اذأ ىتح من

 قنعلا اقم وهو ىدابلا نم ذوخام هلوا ىا هيداهو حيصلا قلفلا | 0 10|

 ناحرسلا بنذك عفترم ىا بصتنمو هر ىا ليللا تيرخأو

 م هد ةعدودع م 26

 بوج هلام ىتح ريقلا عيطخطت هقراط ناك مانت ليل شايغأ «
 وكي ام لوطا مامت ليل هلوقو هرخ ىف" يللا" ةملط'اياقب شابغالا[02]

 اهل تلعج ىا ىلعن هتقراط هلوق نم ذوخأم هقراط هلوقو ةنسلا ىف

 00 اقإ دوج ةلوقو داوس كارت ىا ويغلا خطخطت قارط قوف اقارط
 روثلا هجو نع ةملظلا قلفلا الج دارا ءامسلا هنم ىري باحسلا نم

 000 دك هراطقا لك نم هبءاذت انج هب ناك ادغ
 هسخت ىا هبءاذت هلوقو ردصملا عضوم هعضو انونج ىا انج هب نأك هلوق 0 5]

 بقتريو فاخي ىا ىشخي هبناوج هراطقاو هجو لك نم ميغلاو بتزلاك

 ظفاحلا بيقرلاو بيقرلا نم ةحمل بقتري ىا

 (84) ةد4 (بضه) 11 283: ال4: 1 515 داقر ىعؤك ذن 357 -1:هنو ذن 377 تابو

 بوادت هزئشيو ةاطرا ءفد ىف-1.4 (وأث) 1: 0: 14 11 3004 (زأش)
 711 228 "4 1 45-لر4 (سوسو) 7111 141: 14 17 265-ارخ (بأذ) 104:

 4 1 248 ءاثت 191 ©هدتط. (بضه) 1 111: (داث) 1 215: (سوسو) 1 489

 2111 (بضه) (دا2): (سوسو)-0©6, 0 ٌبَواَدَت (مصصط. ةعاطق] حدرلا بّؤذت

 تابجلا نم ابفالتخا ىا

 (85) ةعةك (ىدهز 11 1981-353 نط. (ىقلخ) 11 113: آخ دلت 185 ر لة 1150

 رآدتع. ((0دتد'نمز 1 0 ىلجنا ام اذا ]د4 (قرف) 11 128: '!'ك 11 44 اذا ع

 قرف هناسذا نع قشنا

 (86) معاك (قرط) 1 17 131 6هسط. لك 101 : ةكدابلا 1977: 1514: الش دنت 89-
 الا هددط. (شبغ) 1 493: اش 7111 213: "4 1+ 329-آ.4 (ىلف) 11 155:

 "14 ن1 50ةهسلت. بيغلا-1221 ةءانمأ. 0 ىلع بصن اهناو . شابغا

 (82) ©مسصط. هبواذت -آ:*, 1(0) هبثنت---1) هءاد01. ... هجو لك نم هيتات هبءاذت

 ظفاحلا بيقرلا نم سرتحي ىا بقتري : 231 5001. .نم انج هب ناك

 92205 للك نم هينا نحلا هشادت...نونجم هناك ىأآ طاشللا
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 مرو ص ع هللا 0

 ا نب هتقيرط ىلعا 0 لتسي د قولا

 روثلا ىا هتقيرط ىلعا نع ىرجي ىا نتسي ديدشلا رطملا قدولا [0]

 لوقي هيف مظني ىذلا طيذلا 1كاسلاو ةضفلا نم فختي زرخ نامجلاو
 هكلس نم رددني نامج هناك هربظ نع رطملا رطق

 1 [0] بقثلاو

 هَ هموم

 0-1 ضاقنم ا 1 لئاه نم م هيقورب ل 08 ملأ

 ىا .؛ضاقنمو رئانتم ىا. لتاه نم هينرق ىا هيقورب رولا ىقرم سانكلا [0]

 امل لوقي عمجلا وهو باثكتالا نم بثكنم لايبنالا وهو ضاقتنالا نم

 لابنم هنم طقسيف لمرلا لاهنيف لمرلا هانرق باصا هسانك ىف روثلا كرحت
 هيقور مظع فصي عمتجم هنم وا رثانتم وا

 م م 6 - مّ هدح 2

 بنط اهيانطا نم همورألا نود © هل نع بف اس5 1
 ماما ىا نود هل ضرع ىا هل نع اًمامضناو اًلوكد .ىا اًناركنا دازا اَذإ [0]

 بنطب اهبمش قرع ىا بنط ابقورع ىا اهبانطا نم رجشلا لصا ةمورالاو
 تيل

 هَ اص نص 5 حا هام 3

 بيرك كلاب م ادرس سدا قم اركر سرا 07

 ضراالا رفقلاو روثلا كلذب ىنعي ايفخ اتوص ىا ازكر عمست ىا سجوت [0]

 ئفخلا توصلا ةأبنلاو ةنطفلاب روثلا فصي نطف ىا سدن ةيلاخلا

 (80) 0, 2831, 2321 (2) لوجر ©ةسصط., 1, 801 (1) لوه-( هدا. بقنلا رت

 © (1) نع ىعدتسي-1321 ةءا01. ىف ىذلا طخلا وهو هنتم ةدج هتقيرطو

 هربظ طسو
 (81) 231نابتطط 3ة1-4كةمطعطمل# 1-811) ةدصمرتمدوه م ةطقق مامعع ن. 84.

 (82) 104 (بنط) 1356 هل يع, اشاركناةققم (بنط) ذ1 04-55 (سرك) 15 2.

 (33) رعكقسن] 64 لذ (ًابن) 1 159: كفك 1 123 8آ 0ددتط. 1 24-ادذ, ةصط

 ةردرحاو# ةطقع 66 غادع طتسغع» طمذ طع ةطقعام ع.
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 4 هه ه مدد ةدص

 بشخلا جراي ىف ند نلعلا ضبارم هد هيبغ ١ هيلع تلهبتسأ اذا 0

 ريف 2ادومص ماد8عل م2

 هلوقو 1ظيلغ رطم ىا ةيبغ هتوص عمست ىتح رطملا عقو ةدش لالبتسا [0]
 6| تمعلا جرأي ىتح هلوقو شحولا رقب نيعلاو بيطلاب ىا تجزا

 0[1] ةليلق هرطم

 رب عا نم امس ع عاجل ا حج 2

 1 اهي كسملا مئاطل هنمصي راع ثسبب ل

 ءاعو ىه ىعمصالا ةياور ىفو ةميطل عمج مئاطللاو بيثكلا ىا هناك [0]

 هسعن بيطلاو كسملا هيف عابي قوس ةميطللا وزمع وبا لاقو كسملا هيق

 اهبعيبيو ابعمجي ىا ببتنتو اهيوحي هلوقو

 م دوام

 00 1 دس هناك قيل رع نع فراوبلا ولج »
 هيف باحس قراوبلاو اهنساحم نع تفشك ىا سورعلا ةولج نم ولجت [0]

 هنا دارا ضعب ىلا ضعب هيف عمتجملا ضبقتملا زمرجملا قربو رطم
 لهز كف نك قذدلا يرعلاو ةوشحتولا ءابقلا قِملَيلاَو نَكيِبا- ا "قبل روثلا

 روثلا ضايب ديري ضيبا ءابقب ىبقت ىذلا بزءلاك روثلا ىا
 110 فقحجلا

 (27) ظنا ظدع ]سعت 1 هدتعم 131 اح ةستنل 00-417 ةسلت. 0 6

 الكر ةدسصط., اك ةصانا ةنمسدفزموع ند. 12, 811-5 0 ةديردشلا ةعفدلا ةيبغلا

 رطملا نم 320 1) ةعفدلا ةيبغلا : 316735 (0: ةليملق ةرطم ىا ةيبغ

 (08) ظنا 8وؤ طمس 1 هلق 131 تسمن (110ه) (-ا[حةسصتل 18-417 ةح شملنا 12غ

 ظادرسع 280 [ةءطم]ا.]-81تطجثغ (مطل) زر 1:1 ©دنط. 113 333: آخ عمت 17:

 الخ 1 0-60 هس. اهبناكر ببتنيو- 2101 ةءطما. ىتلا ريعلا ىهو ةموطللا

 ىرتشت ببتنتو اوهعمجي ابيوحد ... كسملا ابيلع--2121 (2) ريعلل لاقي...

 كسملا ةيعوا انهاه دارا امناو ةميطل كسملا اهيف لمحي ىتلا
 (9) ظد-5دهج341 فةدططقط 1١ 1385: 1هلاعقكت 42: 1. 510. عتع 41: ظك810. 65

 و531 156 -اآالخ (ابق) ع 286 14 ع 285: آخ (ىملي) 11267: 184 71138

 قبل مثنرجم نع-12ا1 (1), 1 هانا. (ىممللي) 11 128 زمنرجم 821, ةطاع.ر

 7811 (3) زمرجم--0, 2 زمرجم نم-0 ىقنتم-1) ىضتقم-18151 ىقتم-

 8215 (1), 8215 (2) ىبقتم-8231 ةهط01. ابزع الجر ىنعي هدو دعابتم بزعو
 تلات وع 15 هدحتغامل دص ©مسصسل.
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 7, سا م ةرصآ ب م م 4-0 م

 بجت4و .: كك 20 بيثكلا نم 0 ةاطرا ىلا 000 تايف 3

 مكارتم ىا مكترم بيثكلا نم ىنعي ىا فوذحم ةفص مكترم هلوق [0]

 نم بجتحمو ىقوتيو هب رتسي ام ةءفدو ,لمرلا نم 1لبح بيثكلاو

 ىقوتو ابيلا ًاجلف ىطرالا ىلا روثلا رطملاو ليللا ًاجلأف لوقي باجتحالا
 0[1] ليج 0[2 ]ءودو >ىدنلاو ذربلا نم اهب

 7 اهفادهأ ىلع نهراعبا ٍ 0 ناريصلا لدعم نم ا ان

 عيطقلا وهو راوصلا عمج ناريصلاو ةاطرالل تعن وهو ةجوعم 06 ءاليم [0]

 نم ندعم ىهو حيرلا نع ةيحنتم ةديعب ىا' ةيصاق ىشحولا رقبلا نم
 ةاطرالا ىلا ىئاع ريمضلاو لمرلا نم فرشا ام فدبلا ناريصلا نداعم

 1 0 ينك رعبلا وهو 1 ةيثك مح بثكلاو

 بهش هناولأ 6 ميثارجلا 0 هلئاج لوحلا ريفس نم ار “0

 ةلمبملا نيسلاب ريفسو ريغتو سبي دق قرو وهو نوللا ريغتم ىا لئاحو [0]
 عمج ميذارجلاو نالوجلا نم ةطوقنم ميجب هلياج 1 هترفس ام

 ىف لمعتسي دقو هلصاو رجشلا لوح عمتجملا بارتلا وهو ةموترج
 راغبا نم ةاطرإلا هذه رسبعو لوقت لضاب (ئآ بش هلوذو ةربكشلا لكل

 لوديف ريغتو, ا[ةاردأ) كم حيرلا هترفس امو ضيبإو هيلع لاك اما رقنلا

 رج 2 حرص ع © 2ع ةص

 بمْلاو داصرفلا ةينارج ىلع يرد سدا اا
 امناك مالكلا ريدقتو توتلا داصرفلاو .لوبذلا ىئوذلاو فورعم ضفنلا [0]

 هبناوج ىلع اهلام>ا بنعلاو داصرفلا ضفن

 (13) آخ (ليم) تع 161 لخ دتنت 123: 1] ©ةدنط. 11 1211-241 ءاطرا ال امكترم

 -0 (1): 8:1 هنا. ارل 8131 ةءادو1. لمرلا ةاطرا ىلا افيضتم ىا افيض

 هبحاص ئذدي رتتسم ىا 0 اهل ةرجش ةاطرالاو

 (74) طش (ليم) عج 161 لك »111 129 ظا هدد. 11 241 هيصاقلخ (بخك)

 11197 : 14 1 446 : آجلا, عج هع. 20عا5 28 1. 310. ع 145 ةيصاق 5

 (بثنك) 11 1908531 (2) ةهءادو1. هسانك ىلع ةليام اهبناصغا ىا ءالنيم

 ةلسرتسم

 (5) مصل. ةلئاح [طانغ طمأع دص صفع. علطعو نعدلتسو ه2 نعجنإ فعذك (رفش)

 1 9289: ارك 71 32: 14 111 2750-1. 810. 5: 4

 (26) "4 (ضفن) + 91-]) لامحالا بصن 1 هرس1][ةه 11831 (2) ةءادما. ةيواذ

 لادلا ىلع تبصنت -( عمج لاوحالاو رجشلا نم طقاست ام ضفنلا

 رجشلا لمحي ام وهو لمح
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 ال است راوللا فذ نيا ....هعترمل .ازاتجسم نيييهوي .ئسأ
 هلاح ءاسو 0 ءاج امل لوقيف عوبرلا عضوم 7 عخرملا» عضوم نيبهو [0]

 اور لا فاسو نسراوعلا د لا رح هي عيصت يذلا ناكملاب

 قبالا هيلع جلصت ام وه ةبرلاو
 1 «ءدلذ24 هعبرمل 11 »+

 و < و م 6ع هّدو اح -أ 86 2 3

 ببح اهل جلبت اح ةمجاس نت اهرهظأ لبيب حا اذا

 تلعج اذا ىتح آر ةفايسر ىقحمولا روثلا ىلإ نتاع هتلعج ىف ريمصلا [0]

 روثلا راص ىنح هلصاح اهربظا نيب روثلا اذه لمرلا ةمجع ىف ببح ابل
 ببحلاو هتلمش مالظلا هيلع مض هجايثا نيب 1همظعمو لمرلا طسو ىف

 نيبهو غلبو سراوفلا ىذ لمر نم رح املف لوقي لمرلا نم عون
 ليللا كردا ىا هتلمش هيلع ماللظلا ايش اهلامر و نيبهو 2ءاقنا فالخ راصو

 0 2 [(0] هءاغق

 عفترا أم صاشنلاو ءاشع ىتأي ىذلا وهو داغ لثم حئارو !هتلح ىا هتلمش [0]

 هذبب ليللا هيلع نِح امل بصنم ىا بكسنمو دوسا مكارتو باحسلا نم
 1 [0] هتقلخ ولدلا ءونب رطملا هذخأو لامرلا

 (70) آخ (ببر) 1 392 : 14 1 262-آ-4 (سرف) 131145: 14 1578 هتيطل [اتم

 ال4 (اعد) 7111 2543535 (وعد) 1 1:5ةلرخ (اركز عج 86 (5هع ممأع ان

 مح ياسر -اث1 ©هدنط. (ببر) 1 8-24ءات 845: 17 اًداترم نيبهوب -21هاجتطاح

 44. 0-35, 2, 8131, 1:5, 1دكاددطقُك 1527 بيرلا هفنا وعدت 8121, 2 اراتخم
 6( هعبرمل-'1'ع ع1055 02 1) ء305 : ةدحاولا تبن بيرلاو سراوفلا ىذ

 - لوقي هفنا وعدي ةبير

 ع :بقتثم جاذكب كلم بع ١ غيت لَو هناك
 ّ 1 [2] بضتنم جاشلاب

 9 أخ
 ””طنخ دص © دصل (0* طق انرععرر تهدف 1آعتعل 6م غطغع عع  ائطع معسع 15 20أ

 عورتسم دص ةطع هغطغعت» 00.

 الإ ا (نح را 392 12 0 اعنا . 81997 (تيح ابل ىئوريو)ت 1. 810.41

 بيه -8101 (1), 821811 بيبح ابهل--1) 51 بنج ابل ءاقنا لمرلا --1321 (2) ببخ

 -1511 ةءطم]. لمرلا قيرط ىا ببح اهل همظعم لمرلا 6 5131 (1)

 دحاو ىنعمب امهو ببخ ىقوريو ىت قتارط ىذهو ةبح م بيحلاو : 01.

 1حطغط. 563 هس اصصع 49:ل]) ةءطوا. طوطخ وهو 0 ىف تيرا ببحلا

 ءاملا ىف ببحلا كلذكو

 (13) قكدذك (لمش) 1 10-331 ءهءادوا. هتلمش ليقو روثلا ىشحولاو ليللا مالظلا ...

 . اهب رتتسا اذا ةرجشلا ناصغا نم هيذع لمتثا ام
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 ببش طشان ٍداغ لخبلا عفس هعركا ىشولاي سمن ما كلذأ ”“
 شمن روث ما ىتقان هبش نتآلا هذه درطي ىذلا علا كاذا لوقي [0]

 دوس طقن د عرحألا ىف نوكت ا وهو ردصم 0 هفصي عقدنا 0

 ةفلتخ>م اناولا هيف تلعج اذا هتيشوو 1ىشو نم ناردصم ةيشلاو ىشولاو

 ىا داغ نحل د01 6 عفسم هلوقو غسرلاو ةبكرلا نيب ام عاركلاو

 هتوقو ا دق ىا ببش طشان هلوقو عضوم ىلا حضوم نم بهاذ

0 ١ 
 ةيشو نم نارصم ةيشولاو ا ول ]0[ 1

 ريب م هه ةدوسدح ريب ساعد وام عمو 52 ت < هدهد ح ل تت < ل

 بنر هشسع ىف ام درإلا حيورت هتفطخ رزه ىتح لمرأأ ظيقت 1١

 دارملاو هتفلخ هلوقو كرح ىاازه ىّتح هلوقو ظيقلا ىف ماقأ ىأ ظيقت [0]

 دربلا هيف ميسن تيه كلا دردلل 0 هلوقو فيصلا رخآ ىف تين ةفلخلاب

 ةدشو ظلغ هيفو جردلاك ضرال ا ىلع فرشا ام ىا بتر هلوقو ليللا

 م وع 5 0 د ءءء ةدوسح رب رب ملم ل 5 0 هء وم

 بيدثلا تنام ىتح ظيقلا ب 200 هبئاوذ دنع تع 8 كليو و

 بئاوذلاو ءافرطلا هبشي تبن ىطرالاو رطم الب فيصلا رخآ ىف تبن لبرلا [0]
 قيرط ىلع اذه 1ظيقلا بكاوك هلوقو ةارملا بئاوذك رجشلا ناصغا انبه
 هيلا فاضملا ماقاو فاضملا فذحف ”ظيقلا رح بكاوك هنا ديري ةراعتسالا
 لوقي اهتلعش رانلا بابشك رحلا ةدش انبه دارملاو بابش عمج ببشلاو

 هيقتو هلظت ىطرالا نوصغ تناكف ىطرالاب لظتسيو هفيص ىف عقت تناك

 ءاتشلاو فيرخلا ءاجو ظيقلا بكاوك تطقس ىّتح رحلا جهو نم
 1 [0] رحلا 5 [0] رحلا

 (67) طخ (شمن) 2111 252: لن 1 560 (ةصم») ذاع امض (طشن) دع 291 : 1" 7

 231 داه"ا خذ (عوس) + 81-381 ©ددط. (طشن) 1 567 داه -ظ1هطتط٠ط 19

 78121 (1) مشولاب شمت

 (68) طخ (بتر) 1 395: الخ 1 81-266 ©هدط. 1 535 '4خ (ظيق) + 260

 (فلخ) 71 4535-96 (ظيق) 11 191[ لطهصع 511-25:9 بتع هشيع ىفح

 ٠.. ةءطو1. هزهو هتفلخ وهو ليللا درب ىف تبني ام ودربلا حورتو 821

 ةدشو .طلخ ةقيخأ ىق نمل وتب د نرخ ل يا

 تبنيف ليللا درب هبيصي فيصلا رح ءاجف تبنلا نم لبرت ام لبرلا
 رطم الب
 (69) 151 ةيتكت 152:4ف535 (توم) 11 51-265 اليو_0* اليَر ان“ لور

 600 رحلا بحكاوك طنش ت0ممءعاعال ص صصقتنعتص 0 ظيقلا 831 (1), 881 (2)

 وحلا يشر. هفرضبح فتكا ركلا ينشأ اذا ردشلا نم كرص ليرلا
21 17 © 
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 را دالاس او

 ىف اههاوفا تعضوف لوقي شاطعلا ةرارح ليلغلاو تقلز ىا تجلز هلوق [01)]
 ىمر 1لبق شطعلا نرسكي ابب دامتو ابفاوجا ىلا هنم ءىش لصوو ءاملا
 عمج بغنو عرج ىا بغن هلوقو هنرسكي [مل] ىا هنعصقي مل هلوق لتاصلا

 تجلزب بغن تعفر امناو ةبغن

 1 [0] رعب

 2 ن2 ج2 و 2 ندح و

 دكلاو اا كيولاو نعصناف بلاغ رادقالاو الفسشاف ىفد 1

 غن تجلز اذا ىتح رشنلا ىلع تيبلا قوس ويدقتو أطخ ىمر لوقي [0]

 رادقالاو هلوق ىمر دعب ليلغلا نيفش امو ليلغلا ىلا رجنحلا ءاملا نم

 هتعنص ىف ًارهام ناك نإو دحا ةوقب ال بلاغ هللا ردقو ىا ةبلاغ

 ةياو ةتداع ىا ةاريجه برحلاو ليولاو تقرفت ئىا نعضناف هلوق

 ََت هّو مح

 توني :ًازعملا . ىصح 10 أعقو هب نبأ 0 أمم اف ا 2

 م هاوار 257-2 عهخ 7

 ضرا ءازعملاو ىداولا ليسم نم عفترا لبجلا حفسلاو ىتاصلاب ىا هب [0]

 اهرفاوحب 1ءازعملا حدق نم ىا ببتلي داكيو ىصح تاذ ةظيدلغ

 1 [0] ىرابملا

 ناتشير ىفاوخلاو رقصلا لدجالاو لدجا ىفاوخ رمحلا عامتجا هّبش [©0]
 نم ظلغ ام زعمالاو محللا ىلا ةوهشلا يدش ىا مرق حانجلا تحت

 هقبسيل ىلو هلوقو ىرابحلا ركذ برخلاو دوسلا ةراجحلا تاذ ضرالا
 لدجالا ىلا دئاع بوصنم رهاظ ريمض هيف

 (63) 'لهطلط. 615ق-آهصو 4595-1243ه (بغن) 11 302 ةمصلغ لك نع-الا

 هنا. (بغن) 1 105 آ.4 (بغن) 11 262 : 141 4904 (جلز) ثذل 11 50

 الخ 11 535: ةدقم 1 1-3264. 5هقوط 1-1379 داطتأا

 (64) 1ةنو 11 1-5233هطقط. 8-615»نتدساو 15-132ط-3طهس 1 55 نم ترف

 هاريجه لئولاو . تعاصناف ىمارلا-آ.4 (رجه) 11 114: 24. دنت 59
 (65) 1" ذ (عقو) + 54/153101 39: هدأ. ببشلي بابلالا نم داكي

 (66) ا'خ (لدج) 711 121-953 ©0911 111 0-1605 هقبتسيل-195-310 39, 77 59, 61,

 63, 63, 64, 66 (ةهه غةعك).
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 ع يي ت ع رج هي ه 0 65 7 و ِ 222 9 0

 بقا نديرلا اهأدحل نوعا سل "هرب اس
 ةردصم ثقاس ىا تمدقت تدهو مابسلا ناديع 3بضقلاو لاصنلا قرزلا [08]

 هيلع ىذلا بقعلا نم ردصلا ةظيلغ

 1 ![هدطدز| اففلاف

 بعشنم فلذا نع نهضعبف هلا اا تقذدو اذإ تناك 0

 كلابتم 1آمرتخم بعشنم تند تقدو [01]

 1 [0ط)] مردحم

 تياتراق اهنار تعاتراك ابئارف انوع تكيس لوقت 0 نكامآلا ماضهالا [02]

 - همح تارت 2-22 ا كا د

 بكسشي 0 هابطأ م 0 نان اقلط تصر ]

 ىرجي ىا بكسني هتوص

 بجحلا اهئاشح ا ا قوف ةزش أن ان دابكألاو 8 0 ب

 اهنم بقحلا عضوم ىف نوكت ىتلا رمحلا ىهو بقحا عمج بقحلا [0]

 اذا لوقي نطبلا ىلع فرشت ىتلا ردصلا عالضا فيسارشلاو ضايب
 دنع هتعمس ىذلا دئاصلا سح نم اًقوخ فيسارش قوف تعفترا اهدابكا
 19 1اًببونج ت تبجو 19 ىلاعت هلوق هنمو ىفخت ىا بجت هلوقو ديصلا

 1 وع ل

 (55) ةدوك (ىرده) 11 392 نوتملا كلاس 1 ةردصم ابضق ترده قرزب ىشمي-

 آر*, 8231, 8221* [مك قققكإ_ 510-15 39: 0ةطعط. قرزب ىعسي--1) اضق (5:©)

 -460 اًيصق 8135, 2135 (1),. 8231 (2), آنه (بضق) 31 173 ايضق

 (59) 1. ©د5. م. 4-1001 (قوو) هنن 251 فالألا, بعتشم -0:4[1. 7هدةوطل 83

 بعبسم تالزلا نيلاماكا) تدرد |:اك0+ 1+ <
 (60) 8104-129 39: ©هصان. تقحل اذا ىتح

 (61) ةعقك (ىبط) 11 49 بعتني خقدط 174 عصق#؟]
 (69) 0 ةركات
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 [كه. 1]

 هّادح ثا ل 3 .٠

 بج ححم )اللا هرئاسو ع د سمبصلا 1 ا

 ىا عدصنم لؤوالا حبصلا ىا حبصلا ذومعو ليللا رخا ىتأت 1سيلغتلا [0]
 وهو بارشلا رئاسو هتيقبا اذا ءىّشلا تراس لاقي هرئاسو هلوق حضاو قرتفم
 ا

 1 [0] ةسلغلا دا

 هضم مد م

 كك ناتبحبلاو عدافتلا 0 0 خلا كل ع هد

 الإ 09 نوكي ردخلا تب هفو بلكطلا ابيلع ةبلحطم انيع [0]
 ىحاوذلا ءاجرا اهيلع 1ةيورت نم ةراجحلا تلزن 0 راسلا بلحطلاو ... [10]

 ةبخطصم ريغ . ناتيكلاو توصت

 1 [10] هقيور

 يا طاقرم- عضو هت هَ محد

 00000007 اة ءامألا نيب تلصتم فيسلاك .كودج اهلتسي ها
 ةراغصلا لخنلا ءاشالاو ريغص ربن ىا لودج ابعزتني ىا ةاهلتسي هلوق [010]

 بيسع دحاولا لخنلا 3ةىسيرج بسعلا

 1 00] اهنتسي 0[223] لاوطلا 223 [0] فعنلا

 دن مح هذ

 بررنم ةاردكقلا 00 كاع 0 0 د د لملو خال

 تيب وهو هبرز لخاد ىا برزنم هلوقو ةزنع نم ةليبق نالج نم هلوق [01]
 دئاصلا

 (54) ىعفم (عدص) ذن قة تملغف 510-135 39, 7. 51, 54, ةق.

 ا رك |( تت طر) 1 15 ب طست ؛ 28 1359 يبحطصت -0*, ةن* بحطضصت
 0, 1, 8101, 18211 (2) بحطصت -13121 ناتيحلاو بخطصت عدافضلا اهيف ديري

 رخو مدقف بخطصت كل

 (66) لن", لش (تلص) 358-11 "4 1 561 بشعلاذ 2, 811 (9) :بسعلا © ةسانا
 5101-115 39 بسعلا اهقوذ, ءاشالا طسو-(0*, 0 اهنتسي--1) اهتبسب

 (50) 101 18151 8581" لئامشلا ىفو آله (برز) 1 431 184 1 286 ضحنلا ل

 آخ (لمش) 111 394: 184 711 18-399 (للج) 71 260-آكطتقم. 11 5

 بايثلا لوز 4545 (برز) 1 259 بايثلا ثر_-11 هدد. 1 60 ضحنلا ع

 -آلةاع04 111315 ثر, ليلامشلاب 310-125 39: (ةسصط. تر 1. 810. 115

 4. آلؤ (لج) عتنن 8.
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 0 با ني كضت ه- 00 وم م

 بعتلا اهب ىرزي امف رارتلا هبش اههس اوصل ل لايولعي

 اك رارضلاو ضرالا نم ظلغ ام نوزدلاو اهدعصي ىا نوزحلا ولعي [0]
 1اهرضي الو ابفعضي ال ىا بعتلا ابب ىرزي امف هلوقو اهراضي

 1 [0] اهرصقي

 كك اهلافكأ هقين ني فلصلا ” اهع د سا 7
 نم بلصلا ناكملا ىأ بلضصلاب ا(تعامجت ىا انقيرح تكرفت ىاإ تضفر) عطا

 نونجم هناك لوقي ذنخفلا ىلي ام لفكلاو اهبلافكا هّضع نم ىا هشبن
 هذه نم نانا تذش املك لكفلا اذه ناك لودي اذه هضع نك

 0 رو ا ا

 0 نير 1 اياك 1

 نيرخآ نم ةعامج ىا رفن اهب عرسي ىا وجني نتآلا ىا اهبناك هلوق [0]
 لاق ةبولجم لبا اهناك ىا اهبنوبلجيو اًقينع لش انولقيف ابل اوراغا

 برق اذاف الجر هسرف بكري نا وهو ناهرلا ىف وه بلجلا حاحصلا ىف

 وهو قباسلا وه نوكيل [هب] حاصو هيلع بلجف هسرف عبت ةياغلا نم
 1ةعيدخلا نم برض

 ىوريو مبلها ىلا ابب وجني نيرخآ موق نم موق اهدرط ناك لوقي [1]
 لبا ىا تبلج لبا اهناك اذا لبالا :ةفص نم بلجو رفن اهب اوجن
 سانلا ةابعيبيل بولجم

 1 181 هنا. (بلج) 1 38 2 [1)] ةغيص 3 [1)] ابعابيل

 00 ٠ 8 _- .ه اء هدعد

 برأ ادووم”اهاوتنل'هةيسفن انس” يمحراس اس لا
 لوقي نيع ىف عضوم لاثأو زييمتلا ىلع اًدروم بصنو ةجاحلا برالا [2]

 لاثا نيع ريغ مه لحفلا اذبل سيل

 (50) 185810 39: ©ةهسط٠ نوزحلا ىشعير اهعبتيو ادمع اهي 811 (1) 0 اهب

 ابعبتمل 211 5ءاو]. ... بعستلا اهرضي امف ىا بعتلا ابب ىرزي امفا*, 0*

 ره طعرتمدع 7. 49 جهصع 50.

 (51) اطل (بلص) 1119: 141337: اش (قزح) 1 331 ا" 71314: طا ©ةحتط

 11 24 (211]) هسبن نم : (ةهسط. 11, (ل, آل, (ن*, آذ* هشين]) هءادو1. بلك ...

 ”"قراجما (نافكا) ٠ كلكلا < ١
 (52) 821 ناك ىنعملاو موق ىا رفن ابب عرسيو ابعمجيو اهزوجي ىا اهب وجني

 بلج لبا اهنا ا نم موق اهب اوجني بلج لبا ريمحلا هذه
 َتّبلَج ىا 811 ( .. عيبلل تبلجو ةراغ ىف تح لدا نتدلا هنش

 (55) كعوكد ع 11 3601 هعزانت (ل اهاوسف
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 1نهايا هداريا رظتنت ىا هبقارت لحفلا لوح اًمايق تراص ىا تبصنت [0]
 امنول ىف ىا رحص اهبورغو سمشلا رارفصا ىلا اهراظتنا ىف تيقبو ءاملا

 ةقدو رمض ىا ببق هلوق روبظلا لاوط ىا جيحامس ةرفص ىف ضايب
 1 [0] نبيا ديري

 يوب ءمادوم ممم ور 8 2و ه ّتاص مود َتد هدص

 نا بوقلا ٠ هسفن ىف ىا 0 00 0 نم تند ىا تبرك 3 مز
 دغلا نم هغلبيل ءاملا نم برقي

 1 [0] بورقلا

 نحل - لا هفذاقت 0 هلك لح ودك اتلصنم حارف م

0-2 

 كففتلا] ةفذاقت ىندأ هنتآ قوسي ىا هلئالح ودحي تاب ىا حارف [0]

 , عون ببخلاو ريسلا نم عون بيرقتلاو ودعلاب ضكرلا هالعاو [ببخلاو
 ريسلا نم

 0000021 عاكس » هليالب وكشي لوعم هنأك "'
 بقكتتو نازحالاو مومبلا لبالبلاو حاينلاو ءاكبلا لاوعالاو لوعم هلوق [0]

 10كم 6 كت (طاشوأ اهناوجنأو لام ىا

 وهو لوعم هناكف ةدرلاب ابيلع حاص ترفن اذا لوقي فرحنا ىا ككت [هز

 20 لسا | ١ ةاقز قرحد 500 اهدريل لاوعالا [نم]
 (46) مةعذك (بصن) 11 295: (ولت) 1 55 ةجلمحم اهابثا صئاحن ولتي (ةنع. طع.

 هق آنا 81 114)) (بقح) 1123 جيحامس بقح-آ.1 (رحص) 1114 4

 111 327 (دلغط 855 طعصاةا1ءط ه1 41) ببق اهتاشحا ىف ليبارسلا رم

 821* بكن اهئاشحا 510-119 38 : ©هددط. بطخ اهناولأ ىف, جيحامس دوق
 0لعرم ص مصل. ك0, 53, 48, 49, 50, 59, 51, 54 ه©6ةسصط. ةءطمآ. عمج دوق

 لاوطلا ىفو ءادوق : 12د ةعطمأ. ىداوب ىوريو رمض بيق لاوط جيحامتو 503

 لوط
 47 ه0 ةرلخلا ةقليرل ءاملا ىلإ ليكلا ريس ترقلاو شفتلا ةايوهلا
 (48) آخذ (برغ) دك 120 لاك 27 709 بيرغتلا -اثالآ اودحي--831, 5031* هءطما.

 اًدرجنم اعطم (6ةةصحط. ةعطق]آ. . عرس ىا الست '' هلوأ هفذاقت ىنداو

 ريسلا ُُى ىمارتلا فذاقتلاو

 (49) دما ةح ظالك, 2831*, 2021 (1)-1281 (2), 0, 1) نم هسا. نع--(0:0» دم

,49 ,48 ,53 ,47 185-910 
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 مكه 1]
 و وم تن عد مد ةدح ه ص ادص ريع عمد د

 طرا ون كاملا اهنح شن اها ها
 لكلا بطرلاو سيبو كفشد نكن ةعشلا ةجالاو ركلا دع فيلا ناكيعم |[

 اًضيأ 1ّشن هانعمو ةمجعم ريغ نيسلاب ءاملا اهنع ةسن ىوريو

 1 [1)] سبي

 71 د 3 هد هص - - تاع عا ودكا 2 7

 بِرَعْلا ىشنتساو اهلئاقحخ نمو ةتليمج نم ىقصللا ترا
-- - 

 فلعلا ةيقب نم اهنوطب ىف ام بهذو رحلا ءاج لوقي كله ىا كردا [02]
 ماعطلا نم ىقب ام ىا هتليمث نم ىقبتملا هلوق ءىش لك ةيقب ةليمثلاو

 ىلا برغلا هلوق ةحكارلا ةوشنلاو مش ىا عئشنتساو هلوق فوجلا ىف

 برغلاو *ءابصقلاو رجشلا نم عون اضيأ برغلاو ةضوحلا نم ليسي ءاملا
 عمدلا ىرجم نيكستلاب

 1 [2] ضوحلاو رئبلا نيب ام 2 [0] ةيصقلا

 05) ” خ (طرر 1204 تطرلا كيفن دب شنت (جا) 2

 14 11 3ة لضخ (شن) 111 245 : اخذ 1 35:ا'خ (عم) + 81-514 ©ةدنط.

 (بطر) 1 810-5-531 38: ©«ةهسط. ةجاني هدد. ةءط01. توصلا ةدش ةجان ...:

 821, 821* ةءطمإ. حتفلاب بطرلا الا هيق لاقي الق ...

 (44) ظنا 8ةس51 1-95 'فماعوعت (ةصدطمتنتت 1 30-آخ (حوص) 3100 تالا د كليشا

 18514 (عوص) + 84: 124 5 4 عوُصَو 14 (فيه) 1 967: 24 53

 1811-276 هت. .( (حوص) 1 184 فدك (جأت) 11 131-269 ه1. (فيهز) 11 7

 ل11 8وهي 8( هسصط. (ةهطقم05ع5 44, 45) اهريم ىف -8101 5ءط01. ىنعملا

 ا ا خير نم ةعفدب تا حيرلا هذه نا

 (45) آله (برغ) ذن 155: 14 1 401آ-8 (لمث) دننن 91: 14 ءنن 9451 (اشن)
 عع 198: "خ4 ع 181-365 هدط. (برغ) 1 81-58 0411 1 15ةالضذ, "خذ

 (برغ), (لمث), 281 ©ةانط., 81 ©ةلثر 0, 12, 831 ئشنتساو-811 (1): آخر 4
 (اشن), 2021 (3) ىشنتساو--5- 5101 38, هصعممداسع 44,

11 
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 لال ا سل
 شحولا نم ىهو ةناع عمج تاناعلاو نيضحملا راثكلا ىا 7 [©]

 كشلاو انهدلاب عضوم ةلقعمو ةناع ىف ناريع عمتجي ال لثملا هنمو

 هبنج ىكتشي بنجلاو فيفخلا عاظلا

 خلا 00 ةطاشن نم اضرتعم ةدعب هناك هيبنعل 2 كتشي ىذلا بنجلاو.... [0]

 1 [1] ىلتسي

 ل ّساادح 24 7 م اه

 مالا لا قرر جلت اهاشأ ضئاست ودجي ©
 لمحت مل ىتلا ن نتآلا صئاحنلاو ىداحلا توصك توصب قوسي ىا ودحي [©0]

 ىا ليبارسلا قرو هلوق ةديدش ىا ةدجدلمدم تابباشتم ىا اًهابشا هلوق

 داوسلا ىلا برضت ةرضخ ىا بطخ هلوق دامرلا هبشي اهربو

 لل لد دل ندوسح م هن م مدح

 1 كلا جم اكاج دوفلاف ل ءاصلخلاب 0 0

 1هقابن ىنعي توصلا بخصلاو عضاوملا هذه ىف بخص نيبيلع هل لوقي [1]
 1 [2] همابت

 (40) طش (بنج) 1 22 141 191 81 0ةدتط. 3 5558 (كش تن) كن 5955 لطم

 ل1 150: 11 ةددط. 11 135 دمع» 118, 153 آالةلعاتمف 17 50-4(, 0 (1), 0

 : ااا ©3115 11 1-3265. 3510. 711 9311-11:5-165 1(0-35) هفلعم-

 01. ]رمسع 5

 (41) آه (رحص) »1 114 َبَبَق اهءاشحا ىف ليبارسلا رحص [ه مم55. +. 46]: 4
 111327 (هق اآخ)-510-1125 38 ببق اهتاشحا ىف, ولتي -1.4خ (صحن) 7111 4

 بطخ اهناولأ ىف جيحامس اووَو  ةعل م اهابشا صئاحت ورغي

 لذ (صحتنز 1+ 1-4980 5:0. عنخ 1907 14 (الق) ع 61: 4 +
 صئاحن ولقي--4535 ( ولت) 1 5 صئاحن ولتي (350 طعصت. هك اخ 53 114)-

 57تابشما 33 وُلَمَيِ جيحامس اًووق-81 هنا. (صحن) 1 515©ةسط. ولتي
 صئاحن-731 قور-1[83* قرو--8231* هلا. جاردالا ةديدش ةجلمحم
 لتفلاو
 (49) آيه (جمف) ذئأ 165: 14 (جدوف) ذ1 85 نيجدوفلاف_-الفاذغ ذنن 921-123

 316, 717 ةعبرم 8121, 831* ةعترم -].* ةعبرم, فجاو-195-9104 8
10 



 حا ج7 < ء وص هه حلا جس دس 6-0 سم

 زحل اهرهظ نيا دواشسلا اهب ١ تيسر هي ايسإ سا
 بدح هلوقو نكست ملو 1نطت مل ىا تصقر سقو هلوق ةمونلا ةطقسلا [0]

 لازبلاو بعنلا نم دكت بودحم ىا

 1 [0] نئطت ؛ [0] نحنم

 8 قرخنم عضوم ىا قرخنمب هلوق هريس ةعرسل طقسي ىا ىوبي [0]
 ا امئاو بونجلا حير ىا بونجلا نم هلوق رسكلاب ٌرقو ءاركا

 اوبعت ىا اوبصن هلوقو نابكرلا مهو بكار عمج اببكر هلوق اهتوقل

 7 بيج 7 نه اس ح

 2 0 اذإ ماسحلا ٍلثم ع لاب ا يو ىدحأ 7

 درجتم ضام بهاذ ىا تلصنم هلوق بايثلا عطقم ىا لابرسلا قرخنم [0]
 ةقانلا هذه ىا ماسحلا لثم هلوق هتبيرض ىف ىضمي مادحلا لثم
 ف فيس هناك مسجلا ى ىوق داّؤفلا 2 بايثلا قردنم لجرب ىدخت

 اوريغت ىا اوبحش هلوق هسفن ىنع هباحصا ريغتت اذا ريغتي ال هبارض
2-00 

 - هماص - سد كم كاع

 بنت اهؤرغ ؛ق.ىوتما اماذإ ئتح ١" سباح روكا اهدنا
 هكي

 اهيلع دشي نا ديري نم ةكرح ىلا عمست اهبناك ليمت ىا ىغصت [0]
 ةيق حضوت باكرلاك ريس زرغلاو ةقصال ةلئام ىا ةحناج هلوق لحرلا

 ةعرسو ةناطفلاب اهبفصو ةعرسب مايقلا بوتولاو بوكرلا دنع لجرلا

 ةكرحلا

 (36) اهاآدطتطال 11: -ل]). ةصط. ىكتشي هن. تصقر ناو--18101 هءا01. ةطقسلا

 00 اهي تكرشحت أ تكفر  ةردقلاو | ةردخلا

 (32) 5310-85 38 هبحص ام اذا طدقمع» مر. 124, 148 قعوذ طعطتم اعط : ناك

 ةحورمب نصغ اببكار : م. 124 ةءءم0 طعدت17561ءاط : لمت براش وا هب تلدت اذا

 (اطدغ ةطغع معولتسع 08 هع 15 عتكعم م. 125): هك مماعق م. 43--ةو. 850-

 آله (بصن) 11 2535, 257 24 1 485 [ةممدو هسوانة]7:]-8121 ةءطو1. ىا اوبَصَت

 (38) د قرح ةسمب 21 ةعاطم]. اوبحش ...ماسحلا لثم ضام درجنم تلضتم*“.:

 لازبلاو رمضلا بوحشلاو نوللاب سيلو اورمض ىا_دصط. هدد15.

 (39) ظقدسمعقس31 23:اخ (ىغص) عتح 194 انف ع 11-210 ©هدنط. 11: 504

 (قبط) ل1 82: 14 1 416-آخ (لجع) عتتا 4535: كف منن 6-الآهطأأ

 (ىغص) -- 1[ هرم 1 5ز4غهعاط. ج1 125ة-الادس 1 2011. 01. 540-11

 831* لحرلاب اهدش-7 اهدش ىلا ىغصت 1. هوا 9511. 510. 01 8
 |1855 100-385. 111 132 ةحراج طول 1 5

231. 9 15 
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 ةلَوَق ةقيفخ ةموذ مان ىا 02 لود رواقيلل مزالم ىأ فكانت الا ةلوق [0]
 نم :سلمالا قلخالا فدلا قلخاب هلوق ةريغم ةرماض ةقان [ىا] 1ةمهاس دنع

 بلج هلوق لحرلا هب دشي ىذلا ابمازح ىا اهريدصت نم هلوق اببنج
 دنع حرجلا ىلع ىتلا ةرشقلا ىهو ةبملج عمج بلجلاو تاحارج ىا
0 

 1 [0] ةمئاس 2 [0] نكمالا
 7 ةهمحص م ةهمح مدد نان ص

 هولا 8 ىلا دولا ك7 اناا ىربسو ساشخ اثخبلا ]| ركشت

 نم. ىا نيتعسنلا هلوق فنالا مظع ىف نوكت ىتلا ةقلحلا شاشخلا [0]

 ضيرملل تعن ىا بصولا هلوق ميدالا رويس نم ةرفض ام ةعسنلاو 1ابيبقح
 عاجوالا [ريثكلا] بصولاو

 الا ١ 2 رفع م
 ريب م او معد ريت ء رك همعم 3 م ا ملا ا 0 ١

 بيصعلاو حاو ارولالاو ركلا الإ تيقب ب مهو هاي انك 7

 ' وبف ضيرع مظع لكو ماظعلا حاولالاو ةعيبطلا ةزيحنتلاو مخض ىا مهو [02]

 ضصعلا فورتو ون
 لا خاصا اا د هدم ىهو ةهسدعد

 00 1 اهباج نم نرحتي ايخ جيباو و انين تعلو

 19قفرلا قم حاحصلا ىف لاق جساع هلوق ةرمح اهولعت ضيبلا لبالا سيعلا [0]

 لجرالاب نبرضي تاعرسم لبالا لوقي لاق مث تيبلا دشناو ىثملا ىف

 ريسلا نم بورض ببخلاو جسولاو جسعلاو ىنتقات نقحلي الو نهريس ىف

 ًاعيرس ارم ريسلا ىف رمت بلسنتو باقعالاب نبرضي نزحني هلوق
 1 11:1 ©ةحتلت. 0

 369) دله (كدور 2 ةحض ا عع 9091 خ4 دنت 353: 11 ©ةسطع 1ق 300 :

 8[نابثإ ل4 (قلخ) 71 4-33 (فنت) 71 3500 ةمئاس-(0 (1) ءانث اخا
 : ىفغاو

 (33) آظدخك (ننا) 81 168 ."'خ 1ع 122: 1 ©هحدط. 11 355 ضيرملا نا امك

 [كةدسسصأا 3535-452 (بصو) 13 4

 (34) اآطدخ (مهو) >1 131 لف نع 975 ظنا هابط. 11 345 1هطلاطب 151-621 لأ

 1 536سم. : خم ال ماظعلا حاولالاو ةلارلاو تالجرلاو ناديلا ةزيحتلاو

 ضارع ابيف
 (35) الآطداطبأغ 4-1394 عسا 111 145 : "ف 11 24 : آ1 هددنط. 1 152( -آرخ ( (جسو)

 111 221 ل4 11111: 1 ©دسنط. 1 1666 ةققم 11 331آ-آ4خ (زحن) 513 22

 14 1+ 84: فعؤم ذن 54-981 (رجن) +11 46 ىف َنرجني هدو 2041
 1. 510. 01 151-116 دف 66-380 ةصط. هدنتغق ةطلق تتسع, هس آكب*ر 0*

 مدسقرتمدع 6١ه 20110 7. 41 0, ©( (1), ةددعسل ةتهصفممدع 60 20110

8 
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 رسلاس صا هد 87 تا مه م26 -

 580 هويدا كاعاذإ ليو افن ل ر ! 1“

 1 [0] ةارغ 1ةازغ لاملا ذخا برحلا [0]

 بعل ةرمغ ىف براض ىنناك هعبتاف ىنيبطي وهللا ىلايل *
 بعل ىنعي بعللاو ريثكلا ءاملا ةرمغلاو محل براضلاو ىنوعدي ىنيبطي [0 ا

 ادخار ابعت روت ب د ١ م نس مهدلا بيخأال 7
 < ةدحد مدد ص

 0 هكدا فتاح تبعأ 0 ما لالا دا ا

 هتفاضال بيقعتلل ىمل ىف ماللاو هايؤر ىف اهاري نا لايخلا ةرايزب ع [0

 ةفونت ىلا ةفوذت هتحرط ىا فتانتلا هب تبعل هلوقو هن لايخ راز ىلا

 ىنب ىلا ةبوسنملا لبالا ىا ةيربملا هلوقو ضرالا نم رفقلا ةفونتلاو
 ميركلا قيتعلا وهو بيجن اهدحاو بجنلاو نميلا نم ىح وهو 1ةربم

 لبالا ريس دق الاك امئان الجر ةّيم لايخ راز ىا ماركلا نم ةيربملاو
 هسفن نذع زوافملا

 1 [0] ةيربم تع
 ب 2 ما 2 ومس ع وم عمو ه ّ هدع هادو

 بزذجنم كاذ الا هلوقو هتمون ىا هتعقو هلوقو ليللا 7 قف مودلا تيرختلا [0]

 بزذجنيف بذجي هناكف رمتسم ىا
 طونلل ليللا رخآ ىف لورتلا سرعتلاو حبصلا ضايب ىف همون هتعقو [1)]

 (28) ]4ك (برض) 11 7 يت وبللا_ "4 (برض) 1 7 ىنبلطت (ذص 0

 ىنيبطت -]1 هانا. (برض) 1 14-74 (ىبط) عتع 227 (؟ةسمسأت 0

 14 ع 222: ا 0ةددط. 11 5209 -]آط4 (رمغ) +1 334-ل]هدنع 3 وللا

 اي1 “ان اعطودتت 11 490 ل1 نلباطاطط 35-آةعطعاتوق 920, 1-1522( هدأت. رهدلا ٍىليل

 (29) آطهصمع 155: -ارذ (بعش) 1 452 : "اخ 1319-آ.4 (مسق) >7 3581 كا

 ل791 6ةدنط. (رمسق) 31 :1811-935 ةرح | ىنفي.رهدلا-18171* ةدج  ىنفي-
 الآ, 2181* : ةءطم]1. بوثلاب الو مره لجرلاب ناك هنا بسحا مل لوقي

 قرفت ام ٌلكو هقرفيف اًمحاو ابعش ىتات ابعش نا بسحا ملو قالخا
 لئابقلا بعشلاو بعشنا دقف
 (30) لاكطتم. 11 26(ةسط. زوافملا هب 8101 : هءادول. هب تبعل هسفن ىنعي روزملا...

 ةقودت (4لا ةفودت هي تح ١
 (31) 1كطتم. دق 0. مى 0
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 وء»وهد- ةهمج م” دهس مه -هس ص 2

 ءىش لك نم ةقيتعلا ىه ةرحلا نال ىرفزلا ةقيتع نذا ىف طرقلا [0]

 طرقلا نم قنعلا لبد سعابت ىا ابنم ليحلا ردعابت هلوق ميركلا قيتعلاو

 هراسيو قىنعلا نيمي نيمي نع ام نايرفذلاو ءاصقوب تسيل قنعلا ةليوط اهنال

 0 يمر ن برم + < ندح

 تاس السالا اذو ريركلا نإ "اضرع اهتقلع ىتلا ةاتفلا كلت
 عدخي ىا بلتخي اهتقّلعو اهتيوبف ىمع ريغ ىلع اهتيار ىا ابتقّلع [0]

 را تان 2ك موو ال ل 2 ه ٍِ ل 00

 هر اهب ىدرت د تناغت 0 اهتراج ثيب ىف 0 تسل

 اا 8 - سل ها ا هع 2 - 10

 بضغألأ مود 0 اه نَشَو نإو ايتحيش نذخاي نهترواج نإ

 ةييمتلاب اب نيعس اا نيشو هلوقو قلخلا ةميشلا[0]

 08 تندم مح مو 2-7 د هص

 0 ىححا نيب ثيداحالا مسن ل لد ا

 هيك ةيراك ىا دو هلوقو رلعا هللاو ابيعس ةلقل ىا ليخالخلا' تنص [0]
 ىلاعلا توصلا بدخصلاو

 نلا

 ىذاعترا لاح ىل اببح ىا لاحلا ىلع بوصنم ادعترم [0]

 1 21) ا دتلقط 1 216- طال ةسس 1 هدأ شن 22, 1-19. 1. ©هدمعما. م. 82
 ردد مر

 هقلعم , عضاو قدم 4 (لبح) عتتذ 8-1453 2831-165, 8521* ةءطمأ.

 الثم هبرض هنكلو باودلل ىرفذلاو ىرفذلا ةر> نذا ىف ىا ىرفذلا هرح ىف
 (33) 1هقوزع ةصتالأدهطفسأ 1 1-1535 ةقطقاطدق 31 بلتخت مالسالا اذو ميلحلا-

 اطآتلبتاداد 2-15 181 0دسدط. (ىقلع) 11 531-109, 231*: اًبتقلع -1) مالسالا هذ

 0 1 كل َ

 (28) 1) ٌبيِرلآ اب ىّمرُت ٌةَيَقَلَم الو اًبَتَعْلَط ناَويِجْلا ِهَرُكَن نَمِب تسيل .
 "طع تو ؟هرتووو 937-23 هدو طمأن ذد 2101, 211*, 2031 (1), 8211 (2), آن, آن*, © (1),

 هر ةددصط . -غططعإزت مدع تمطحااو ةرتاناأ نات.

 (34) [صمذذص 2].

( 
 ره

 55) 0 كيم در شرف



]20. 1[ 

 قل ند يف نيهْلا جيرحتو ترف أذ جاب نيعلا ةدادوع ا

 20 ىفو تاثللا ىفو ل دوح ا ىف ءايملا هذه

 برضت ةفشلا ىف ةرمح ةوحلاو ةرضخلا ىلا برضت ةفشلا ىف ةرمسلا ىمللا [0 1)]

 نانسالا ىف ةقرو مفلا ىف ةبوذع ةدورب بنشلاو داوسلا ىلا

 ير جيبعن ىف 'ارفص جرب ىف الحك"

 اهارت ىتلا 1جعنلاو صلاخذلا ضايبلا جعنلاو نيعلا ضايب ىف ةعس جربلا [0 ط]

 لحكت مل نإو ةلوحكم
 1 [0] جعاوتلاو

 (15) طخ جرحا نأ 58: الخ 11 21: 81 ©هدطع 1 145: ال1طهطتة الآ دططتطط 5

 ارافسا نيعلل, نيح اًبنم-1. 5:0. 1 1810-106. 9/-(هدصط. نيعلا ىف

 آن* رح جرس 821, 221*: هءط01. ةجبب ابيف ىرت لازت ىا 0

 0 ىقبت نيعلا جرحدو انسح ىا

 (19) 8كدهدر. طمس“ 11 126 : 1؟ 1621ه: 1١ 104 ىف ءاضيب ل11 ةعمسق 20

 فعاد. 1 139 فتمأ 1؟ 202, 203 -امصع 1604[ دمط. 11 1-2531 دطبت+ 1126,

 121-485 ءاناعط. 1 67 ءاضيب : 205, 344 5ه8مع»- 191-ظكفصتا 3235-

 طمصاع»أ 27 (ةءاما.) -ظءةدصلع 81-110 ةلطتع كمه هر. 23: طظممفلل 69-

 طماط 82. 11 41 اسعل توح ىقآ4 (بتش) 1 488: 14 1 394ل8 (سعل)
 منا 91: خخ 1+ 242- آخ (اوح) ععاتت 226: 1 ع #1053 ةسسط ىمللا

 ىلا برضت ةرمح ليقو ةغفشلا داوس وهو دحاو ءىش ةوحلاو سعللاو

 اهقارطا ددحت ليقو نانسالا ةقر .بنشلاو ناتسالا زرغم تاثللا داوسلا
 (30) ءدلقط 11 79 ءالجند]1. ©دتس هل دن 2773 12 -ظزط]1. عمو. 7 29-

 لكطتم. 17ج 18-49طهك1دلط ةعنع ممعن. 81-165 'فةماوس 298-01. 510.198

 لك صن 32 جعد ىف ءاضيب _-لظ] 286 32 جعد ىف ءاضيب م ىف ءارفص

 (ةسصصط 2 ىف اهبناك جرب ىف. اهباش سق_ ظوط كطدتتوسطتش 1 29

 ال[ه5ؤدؤ د 11 255 :

 بهذ نمو ةضف نم نانول ابعزانت دق ءارفص ءاضيب
 طععع ةقعتطعل غم طنط ”عطتصعسقطب ءت؟مدغماماو ب طنغ هغ م. 201 (ةصمد]-

: (22011517 

 كهَذ ابباش نق ةضف اكناك جعد اهتلبقتسا اذا ابيف ءاضيب

 اا ل1هغاطما ءيققنتس 165: ظدط قةطقت. 1141 :

 لات 17 51 :

 هذ (شم نك ةضق اكضاك جرب ىف ءالحك جعد يف ءاضيب
 ظدورؤس 1 91 :

 بهذ اشم نك ةضن بد [ك جعن ىف ءارفص جعد ىف ءاروح



 [ده. 1]

 م د محد دو عاوص هّدادص ه4ىهدمد دّس مص م هد

 ضايب ىفذ 0 ام 6-50 ةيبظلا نال 0 0 نيبو رابنلا نيب هلوق [(0 |

 مسا طايسالا بكارتم لمرلا نم برض دقعلاو ىقع نم سمشلا بورغ

 ىطرالا [قرو] بدبلاو تبن
 1 تقولا كلذ 0 ليللاو رابنلا نيب سديجلا ةقارب لوقي []

 رب م مودع ني ع ص 8 0

 ماا كالو اتوا ارتع ١ قلق ةلاصيخ ةروكسم كاز
 قلق ةعئاجلاك نطبلا ةرماض ىا ةناصمخ قدلخلا ىط ةنسح ةروكمملا [© 2]

 بصقلاو اهحاشو قلق امل نطبلا ةمخض تناك ولو اهنطب رومضل ابحاشو
 0 ايف 0 ماظعلا

 00 ان ديثحلا ىلع .. تلتسا اهباوثا ناو بايثلا نيذ ©

 000 اا يل كالا ةفرقع ريغ هجو هن كبرت
 'حارجلا نم رثالا بدنلاو ةنيجىلا نم تند ىتلا ةفرقملاو ةروصلا ةعشلا 5

 هجيرخ ةفيفع ةييجه ريغ قا ةفرقم ريغ هلوقو حارقلاو

 بجي حم . ليلا 0 تيبلاو م ايندلا 3 محا اذ 1

 ا)00 0 1ل] (ليرالسل ةيبط ةحئار هتدافا .اهنا كلذ. ىتعموا ريشلا فوسلا [0)
 نينرعلاب دارملاو ىدنبلا ربنعلاو كسملاب بوضخم اهنرام ىا بضتخم
 فنالا مظع نم نال ام ثراملاو فنالا تح ةيضرالاو:

 (132) 701 (بردهز 1 14-980 م 1 151 14 7 150: الل 6 1 51
 1) نيقعنم 1 طمع 4

 (13) الآن ةمدسم 60-لا1 'ةداعدسبا 4-91 (ىلق) 711 51-58 رع 1

 1) بضقلا -(03121. ماشولا اهنم

 (14) ةللبتطط 1805, ب5, 15د ةطقد 1141 تبلس اهب( ابنم ةيشحلا قوف

 1) ةيشحلا قوف ىلع 1 : هءا01. ناو اهتسبلا اذا بايثلا نيزت ال لوقي

 .. كلذ اهناز اهباوثا تبلتسا

 (15) ةعط. 1: 1 :لخذ (ننس) 711 55 اخ 1 4-2344 (فرق) 1 1588: 8

 71 81-7230 قات. (نس ذأ 38421134 (نس) 16112.11 3324 ةقرفم--1) ةقرفم

 -401030. 955-ةدحل. : اهما نوكت ىتلا ىهو ةنيجبلا تناد ىتلا ةفرقملا

 اهيبا نم فرشا

 (16) 1و ةاطهت“ 141 بجتحم رتسلاب-12121, 221* : ىوريو ةناطب ابلعج اهنطبت

 فاحل ابناك اهلعج ىا ابفطعت
 (17) 1ةط-ةطدن. 11 41 ةنيطم تقاس 8 د



 ك0. 1]
 ماه م حل 0 د ودم م ىو آو وم

 كك 0 لقوتسمو 0 0 0 اه كي ديعل ودبي 39

 ةميخلا لوح زجاحلا وه ىؤنلاو ىّؤن نامز ابيلع ىتأ ةنمزم ىهو هلوق [©]
 بطحلا م بطتحمو دوقولا 6 دوو رطملا نع

 ع يشر لل ب هيوحا لال ند تلا

 8: ةَمُكلاَوُمَأ ىلإ اوما اوُلُكَأَت لَو © ىلاعت هلوقك عم ىنعمب ىلإ [0]
 ىف ةعمتجم تايبا ةيوحالا موسرلا ىهو لالطالا نم حال ام حتئاوللا
 ىا بشق ةشوقنملا فويسلا نئتاطب للدخلا ءاوح ةسحاولا ىحاو ناكم

 1 00. 2 تع لو دك
 تدصس اضاع 6 260 4

 بعحْلاو راطمالاو روملا جياود "ايما ددسن ا
 [© بارتلا روملاو سردت مل ىا سمطت مل انهدلاب ناكم مسا قرزلا] [01]

 حايرلا 1 ىفع جراودلاو اماع نونايت ةيقش

 0 12 ىقاب

 ع د ا ىرب ذل انفعاست ىم 57 هبم 0 ٠

 ا < هَّء َس َّس مصمم روم َسم

 م 1 هحضاو يحابللاو لصلا هدا
 ىلاخلا وهو ءاضف ىلا اهب راص ابب ىضفأ ةدالقلا 7 تابللا قنعلا 0 [0]

 ةثنّوم ةيبظلاو ءاضف نم اهزه اهب ىضفاو هفرشمو 5 عطقنم كا 12

 (') 1) ودبت *.1  كينيعب رك 12390158121 (1) هءا01. فاع ىقوتسمو نيذؤزفو

 ©2016 ه2 ؟ءركعع 32 © ةيصللل 60, 9, 7, 8, 10, 13, 14, 11 12, 19: 207 15 5

 21, 16, 17, 22: همماأأذنتس وأو 25-2

 (8) 1ر4 (بشق) 11167: 14 4-1439 (للخ) 111 933: 14 +11 309 ةبوجأ
 لكطتت. 1 0.

 (9) سم (عفس) ع 21 اهفراعم هتشغا قرزلا بناجب -(ةسط. هد قطاع. م. 195 :

 روثلا ةقربب 1طن. 1 3816 هسا. : هءطم]. اًضيأ جيرلا روملاو حايرلا جراودلا
 ةددردجلا حيرلا ىهو

 (10) ةثطوحس. 1 119, 2904 ( مرجع) عم 29, 'انخ 55-7111590 نجج. طامسص“ 111 5

 12. 2401-1378 39- 1عةسزل 459 31نلينطط 0-15 ةسط. ةيمل راد
 821 : هءطوآ. ايم ةرم ابيمسي ناكو ىملس ىلايا هلثمو ةيم رايد ركذا دارا
 انيذادت ىا اذفعاست هلوقو ةيم ةرمو

 (11) 8[نابتطط 15ة-اخذ عل 11 999 : ''ه 1 466 : 81 ©ةهددط. 1 1115-100 (ببل)

 ل14 (قرب) 11 65-255 (ىضذف) 1 11 135- ظروار كطقل 114151: -510 15-0

 (0* ببلا اهي وصل : قرتسا ام ببللاو ءاضفلا ىلا اهب عفد ىا ابيب ىضفا

 ءانهىدلا لوا ىذ فورعم ناكم مسا وه. ليقو لمرلا نم 04 موون

1229711 0. 

8 



]220. 1[ 
 ريب رعب ةدج 50007

 "لإ ديطلا دعب رشنت امك اند امل هع فم دل نع

 رشنلا ٌيض ئطلا رمحو دوس لمرلا نم قيارطلا عفسلا تفشك تفسن [0]

 هموم ا < هي وم ضخ ري ه نس ص 2و م

 بحيسنيف هلأعا بحسن اكن اهفراعم ا ا د

 هناليسل اليس لاق امناو عمتجم لمرلا صعدلاو عفسلل ريسفت اليس هلوق [0]

 وكيلا ايف نيحدرا نبا حير ىهو ءابكنا املاعم ىا اهفراعم هتشغا ءاملاك
 ليملا وهو

7 

 برت حراب أرمو باحس ارم 0 راد 5 قوشأا 0 ال:
 بكرلا نم ديدج ربخ تادحتسا لجا نم ىئاكب سيل ىا لب ال هلوق [0]

 اهيق راد ىلا قوش لجا نم لب ةنمدلا نم الو ىنقدل برط نم الو

 00 اضيا دبعلل اريخ نوكي نا زوجيو اهدبع ضقن ىا اهنوخت ةيم

 ريثك بارت هيف ىا [برت]إ
 - اا جر

 (4) آخذ (عفس) »< 211 له 7+ 381 ةنموإ أ. 0 (مه ؟مدضمسأكس, "عدللطسع 0

 عع هنصآ ةنمد وار آخذ (ىوط) تح 243 : 4 ع 229 ةنمد نم -آ]1 ©هانط.

 (ىوط) 11 1111114-511 (ىوطر _-امصع 1-1899. 8:07 121 ةنمد وأ تكطن#.

 13550 0+ ةنمد ما 10 اهنع تقشت -18131 : 5ءط01. نمف ةنمد 1ما ىودردو..

 ةرارمتسا ىلع هذر دارا ةنمد نم بكسنت كينيع لاب ام دارا ةنمد نم لاق

 ىوطت ىتلا لاحلا ةيطلاو مبنزح تجاه ةنمد ما ًاربخ مبعايشا نع بكرلا
 ةدعقلا لثم باتكلا هيلع

 (5) آخذ ؟جفس) ع 117-21. 1350 اهبملاعم--8101 : ةءاد01. كلم دبع نيعس وبا لاق

 عفسلا نع "ليس اعفس دارآ صعدلا نم دك لاق مث ىعمصالا بيرق نب

 ...ليسلا اذه ىلعا ىا هالعأ رجت حست . ..ىه ام اتا 2 ةاد11.: بحست

 صعدلا ىلا 8-5 ريمضلاو رجت ىا هالعا

 (6) آخ (برت)1 221: '1لخ1151: 1[2هلبئإ_- آس (صرب) ذنأ 234: 1111 3 كا

 1111: الخ 111 حراب ارمو. لامش م ]رن (نوخ) 81 303 1'خ 1 4

  -اظ] هنا. 1 398 لامش ارم : 11 521[ ]-هصع 1-3836 طتب. 1 380, 9

 حراب ارم باحسلا ارم 0 حزان--1021 : اهب دوجت راد-1821 : ههادوا. نوخت
 اهضقنت اهب ر: (دصط.: ةعطما. اهصقنت اهنوخت : 101 ٠١)3( هءعطم] برض ىوريو

| 



1[ 

 برس 0 ا 0 ك1 ءاملااهنم كدبع لاب ا

 طيسيلا || [6.

 و 4-5 َّ هس هم

 ةّيرفم هلوقو ةدازملا ةورع لصأ ىف نوكت ةعقر ىهو ةيلك عمج ىلكلا [0]
 كاش ى) درك ةهلوقو حالصالا هجو ىلع ةعوطقم ىا

 - وم وةهصضص ل َّس م سو م

 دا 0 هدتعيض مر 0 هيف رقد

 دولجلا هب غبدت تبن وهو فرغلاب ةغيبد ىا ةيذرغ ةعساو ىا ءارفو [0]

 هرطق لصتي داكي ىزلا وهو لكلشم تمركتا (ند) اهددنفا ىآ 101

 ةبتك اهدحاو زرخلا بتكلا هعباتتل

 00 0 رسصحا تس تس هوَ 0 مص 2

 برا هب طا . لقلآ عجار ما اخ ريعاشا نع كرا كد

 1اهيناش ةنمد نم برط كتعجار ما ىا عجار ما لبالا باحصا بكرلا [0]

 اذكر نك
0 1 

 (1) 011 عمرلا اهتم -]) كانيع لاب املر4 (برسر) 1 449: الخ 1 290

 آر. (فرغ) 1 1/2 ا. (الكر ++ 95 : اخ * 7 عمدلا اهنم ل (لجع)

 دلتا 455 1 711 6: ظآ ةسنط٠ب 1 62: 1 'ةقاعقمت 344-فعطب عع 125

 دوت 131-115 031111 111-24 15-ال1 ن1 1 164 2056: 1 201 كينيعح

 ردد ةطمت“. 11 41, 1. اكطملا. 15 584, طصطتمل تن عطاما> ه2 (ل, (هلآ) عيمدلا اهنم

 بكسم_-1حةسنا 3400304-492 105- ذاع. 166, 1601و. 231-'ةخنست

 زم 9038 -1كطتم. 17 496, 1309, 580, 11250, 1-26. 810. 011 585-125 (لتس)

 1 9226: لعنع ز6 15 همت ةطقفق ةطقق ممعسي مقا ةطع ةعععرد61 هج ه2 طع هردعصتسع

 نمرلفر ده ءميصممدعل هن 1ةرحهطقس هل. عامددعم 6م طلح معصعت 14, 16 هضم

2 

 (9) مل 151 !اةسسسممط 1 1- آخ (بنكز 11 194 : "خ4 1 444اطذ (رفو) "1 1

 14 (فرغ) >1 172: اخ 1 209.4 (لشلش) 2111 356-لخذ (ىأت)

 عدتنن 14-115 دع 55 ةيرشع ءارفوتلا 0هدنط. (رفو) 1 414: (بتك) 1 96,
 (فرغ) 11 50, (للش) 11 202لكط#7. 1 قو فخ. كدت زد للممطتتتو عتتت 0

 "الشاش م|_-خ0130 3131-1083 : ةءطمأ. ىأثاو نزرخي ىتاوللا ءاسنلا زراوخلا

 هذه نا ديريف ةبتك اهتدحاو زرخلاو لشلشم برس ىلع هر بتكلاو دسفا
 ا ايف ءانلا تعبص اسكلا كلك :٠ ىآ فيد هلودفمو شفا كانك

 ىهو زراخ عمج وهو ىأثا لعاف زراوخلاو هتمرخ اذا زرخلا تيأثا لاقي زرخلا
 ةدازملا طيخت ىنلا

 (3) ىةعقع (ثدح) 1 103 دواع ماتا 'فماعدست 320/-ل1خ (برط) 1145 : 14 4

 14 (ثدح) 11 436: 1" 1 613 ابرط هبارطا-اخ (عيش) عذ5 زر "خ7 05

 ل121 9هسط. (ثدح) 1 131, (عيش) 1 21-605 هلبإ (ثدح), (عيشر_-لكطن#.

 1550 مايفتسا ةزمبلا 2 ثرىدحتساو-'[انردلما 11: 1-15. ]طقم ةتطأ 9.

2 1 4 
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 ةم نعش اوند

 ”دَسْفْعْنْنالْرَغَوُهَو
 ُفوَدَمْلا

 سيه و ريهر بر اىدهقلتو ىمجحت وع

 قتراكم



 #2 ادم اا فد
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