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 0_0 فرصلا-ءىف لئاسرول>- ىلعل_ةثشمعوت

 ىزع ناتو 5 حارااو 5 ةمقاشلا :

 لشهب اتكو» ءانمااناتكو «دوصقملاو
 بناه“ امفلوم ىلع ةفاتذ

 1 تاوضرلاوة»حرلا
 ١ نيسدآ

 عام ال ضع نوك-:ل ةءفاشلا نم ىلع ا مسالا ريس باد قت ضعب هدا ود# 6

 ييدادسلا ىو هللاواهربغو ىدرب راحل و ىذزلاح رثوسوماةلا نم ةيفاش دو ش 5



 | ىلعلدت ة> كانهنوكي 7
 فور<نانثالان هد ارماثا ش

 ارير كت سدل هاسنتموملا
 ةهج نمىأ ةمنمو هلوقو

 فو رح نمنأك ناو مدة:
 ئةزاارظنا هأسة7مويلا

 هوس ديك 4 ها

 لو يدعي را نيج ترانا طر 0000 تياعلا بر ثدحلا

 هنلاسأ|
 لكى هل
 ف رصتقلا قذولاهئلاو اهمخاب عفناك اهم عفن مل :نااعرض:مالثاس هتدحأف طال فةمدقمو اهوضأ

 ءابت سل ىتلا ماكتلا ةينبأ لاوحأ اهب فرعن لوصأب (-
 ةيساسو ةيعابروة ثالث لوصألا الا ةمئد اوتار

 ّ ناالاىأ (تدشر الا هلوق)

 الاةدان : اب نإ! فو رح مناك ناوه_مدةتاعهناف هريغلو أ قام اللر ركملاالاو*ا لاب هتاف لاعتفالا هان . نء«لديملاالا :

 نو زوملا ف سلق ناك نا 07 تاره ضن هنا عم فيعص سا طرق 5و تال_هةنانطدو ردانلاعزخونالعذ

 ] «العفأو]إ_صأوءاعفاءارغلالاقو هلاعذأ قاسكلالاقو «ا فلا اخ 'ايشأوسف مدألاىلعةاعريغب فرمملا ْ

 نيعلاو هاغلاب وةعبرألاو يي را سلو ل لام لاثم«افلاب ل !ةءملاق هدراح مدعاو :

1 0 
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 الل ا

 ىلع فد رصتلا ف ةمرقم نا ارعالا ف ىتمد_ةعقلأ نأ هنفلاذ ا ىةفاوالو هتقباضم عسل ع

دت الان عربسعل وةءلانوةمن ا مدلد د ازامو مالا اوني_علاوهافلابا معربعد وةءعابزو ة 4 د11 لعفلا ةيننأ او
 هظفان

 مدنا توندخ"و ورع كلذلانوا_هفالالول_«ذتونئثعو نونح#و اةيلعف لال ءلعف تءةلح ناك 4 2 نهوثدشي

 ١١ ناءم“ "ف هعضاب و رخو قوفعسوهو لول_عفرود-:]ل-ءلاب ا صقةتو»و كو ودم الول_ءفالنولعف ةمهفلا

 قداحلاو هادم اك قابس ساَول م مأي وىأنلا عمءاني اك هلصأب بالا فرعد ولفعأردآ مذ و نزلا ثءلق

 عنم كاوأ“ أجوذ ليلحلا دفع نيتزعتىلا هك رتءادابوردآو مار" اك هلا جمس له وس ا, هةك و ىسقلاو

 ةلعف رح4 -هفاملسةءللاق ىل-ةعمو مما رج :ةوأهمق ل ناد نأالا عاق ضاق فكل أوقك فداء لذكو

 1 ةيسقلاو ةشأ: :رشع درحلا السلا مساللو ا فو رفمفتقل ماللاو هالان هدتو هرقمفيقلماللاو نيعلاب وأ

 نيتغالا ل_خادت ىل-_«ذتدث نال .ملاوالوة:ملثدلا لعح والات لعن لدن نم مرد قنا يدا

 ىلا ضد درب دوو قذعو دمصو ى-ةقو لدا اوتةعورب>و ندع :وفدكو س هرقو سا ىهوةماكلأا قرح ىف

 ةيفزوع فكوخودودك لعغلا كازكوزن ور كورد هيفزودع ددغك قاسف هرج ريان امملعفذ ضعب

 الورلب ولد اه«.فزوح نلت و ىلد ا ءاودو قنعوخنه ف روح قةعوغو رصعهع3 .ةروص رش هو كو ف نادت

 تردعر رزو رفع> ةسستح د درا عاب رالورس د ورسسع* ىحلىأ أر ىلءل_ةةه_فزوح لفقوذو امه كلا

 را ملا ىلاودق طلعو د: ودغامأو بد_عوضسةخالاداز زو رطخ رم-هردو
 ” يوسوس بسسس 1 مك سس

 طبالعر 2
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 3 نمو ءرثك هيابأهفذز الو 5 لعز ةوشروت و نعطر ةو لح رغسةعب رأ درا ىدن 1 للود طدالعو

 دقةملد الا لاو-أو # رعكا الا ىلع س ردمغحو ىرتعيشو سوءطر ةولدسعزخو طوذرضعالا ىنانكلا ىف

 نوك-:دقو فولاو هاد _:نالاو 0 لا«اقتلاو عملاو ب وسأملاو رغصااوةلالاو ناك او تامزلا ى مغأو

 فيفضكل اةئتسالا نو كد قو ةلامالاك ةسناعم مال نو كر دقو: داب زلا ىذو دودملاورو هةلاك مالكا ىف عسوتلل

 ود لءفو لءذو 0 كي ىذاملا فذحلاومافدالاولالعالاو لادبالاوةز ما

 ود جب رحرب قل« نو رشعو دس بح ةفدي زال وا مرك و قثدو من رف غمووهنرعؤدعتو سياج و اواي ربط

 نكسعو كوهزتو نط .شنوبرودتو بءادتودف ج رحدتب قحمو ىدلقو سن او روه-ورطين ول ةو-ولاع#

 رد-تةاو قاطناو لتاقوب رحو جرخاو ف قط مرمدغو قال ساو سسضعقاو م مهخرحاب قهر ماك تول فاغتو

 هم هرك-ذ ىيمراك وف مهذلاب هل-هفأو ه.:اعف ىلع دن هم ةملأ اغملا تاب وةريمك ناعم لعفف د ىسامد لا اوَناك ن

 لاعفال لءؤو ٍمفااورسكلا لان نءرو معو قزحو قدر فدو رعسو مدآءاجدقو هنءاعاهأك ى وة ىلاو

 تعطقز تقل ةودغام ءلافر. كتل لعفو ل و هماقودش لسعف ىععو «ةءكشلا اوك نا بالو 2 :ءأوهث هي ز و

 رياغمد>حاوىلا ىدعتملاوهنر عاشر «-:هراكو ايده« ىدعتللاري ءدغ هاجس نمو« هكر اشو ه-ت5ب راضوخ

 ترفاشو أ لف ىنعع وه :ةعاضوف ل_هف ىنععوهتمتاش فال_ذج بوثلا هنب ذاحو- نيذثاىلا اند عة«ليعاؤلل

 مدخرحاو ج رحدتو حم ةسيئب أ ةثالثيفدي زالت بردو تع عروخر دار "انورغلا مارا تا

 هد قءومزأو هدا وةماو هلعد وهدش قفرسكملا“ احوهدع و ءدشن ود ىرعتملا فعاضاا ف م دلاا اومزاو

 ا ردمل او ضفشلا لدفاوتييشملاةةدلاو لوعفملا مساو لعاغلا مس ءاو سعأالاو عراضملاو ىىذاملاك ةحاملل نوك

 : لعفتسا ل _ةوذا ةرئاق نواس لأ نم لعتفا ل ةناكيتزباو طول اوندودةاو توتارداو و

 ْ 6 لا ةرعشأ هترعشف نرعا وك ىف كاسكسلا ن ءو 0 ايولعفأ هناك تمر تعب وتدعو رايالاهمركسأو

 1 بوبعلا وناولألا» ىحي رو نزحوئرب و ّصرصو دو مةكاسجدا د ضاو نازح 'الاو للعلا ه. فرخ ل هذو

 لاقي (هتقفسأوحن هلوق) |

 ؛ هتدسنابامأوكِن تمجر ىأرادلاكمحرْذشوامزالناك ة 3 نك رغصو ريكو حفذ ن دسك اهوذو عام ىطلا

 ٍ 0 ءلأغةي ندعتال لعفأو ة.ئملا نامن تف باب فاو عارو تعد :باب كاذكو لةنالالواول تاني نايبل مذ تاعيدعلاف

 : ةفص ىلع هدوجولو عرؤلا دصحأ هنءوريعبلا دغأوةاذك ادهيروريدأ و هتعبا اوذْئ دل ضار «:الوهتسا-أ وح

 1 00 وةهندرةوربعولا تداحو باسالوهةةسقه-:هو 4 .رفوف ةيدعتالو لدالا ومو تفوطوتاو>و

 ريطلا ناعمش هاملا ث اثم ْ اندك سكعلا» ىحااع رمةكراش الرع آلا, اهل تمنع مالا د_> أ ىلاهلصأ ةمسسنل ل ءافو هنأ ١ زوهحازوف

 ناىلعلد-ءأو ل-ءافن ءالوعفم صن هع هن مو اكراشت واع رص هاصأ فارعاصت نب صأ هك راش ل ءافت

 لعاف 2 اطموتدثا اونو لعذ ىندع وتافاغت وتاهاح وح هذع فةخموهو هل لصاح هلصأ نار وظل ءاشغلا

 د_ولوغذاذعالإو ل- كو م6 عشت وف فاكستلاو رسكس:ةهنرسكو 4 لذ ةعواط1 ىل_ءغتو دعا. تف هند عاب وف

 ْ مظعتوربكت و ف لعفة سا عع وموقت هنو 222 ردود ه1« فرر كاملا لجالو ج رو أت وف ىذتأور ها

 2 ءزاقه:عزأو قفسناف هتقنسأول ل .ءفأع واطمءاحدةورسكسن اف هنرمدكو خ لف عواطم هنا [هنئاز

 |١ داحاللو متغاف هتمهوخاءلافةعواطإل لعتفاوأطخ مدعنا ل ..ق عندو ربل ”ًاملاو جداعلاب صدع واله

 اع رسدانل الاغا 2 لعفتساو بستك اوك فرصتالو اويدعاوأو روج اوف ل عافت دع وىوتشاو ف |

 لدعف عون امضرأت ثاغملا ناو نيطلار كسا اوي لولو هنح رد هاوار دقتوأ هتيتك:فاوذ

 ا ترسك لعفىلعا درك ناك تاف ىذاسملا ىلع ة-عراضملا فرح ةدايزب (عراذلا) ةسدزال ىو رعشقاو

 ْ ةباعق ىلةد ىلامأو ىأب أذ و فلأريغاملاغقل-فرح ماللاوأ نيعلا نك نات تدفوأ تدضوأ نع ا

 |١ ت>وطلاق ندوةام ءلابام.مفرسك-لاواهي صو نما وواولاب فوجالا ىف مض ذاااومزلو لخادتلا ندنكربن كرو

 ا فيعضد_<عدس->رولالا ىفا اوك لولخادتلان داو دتعتاطبت الو مت ءاسوتا رس

 ٍ قب قس قببابف نول طوالا هتاكناث كو أ هس:.عتدتتأ لعف ىلع ناك تاوبل قر

 ا|رح + الا ل_ءةامر.سك" كلذ رسغناك ناوهئمع تمض ىل هذ ىلء ناك ناو ل خادلانذ ماج دو لضني لضفاما 2

 ا مغدت فراح اور اوف ةرركمماللا نك لاهو ويغتالفجرحدتو لها لعتو فدا ثهمضلم لأ: نكيملام ا 1

 اهلعامطقل اذاةلذغل !لاعم

 لدراالةوحو بطرلان ف

 ها عاسجلانعزعاذازشلا ْ

 م 03 3535

 همه سمسا و تفانلا ةدوس
 © 5٠ه

 أوروة> او هلوقو هنددر

 نيت ىأ( رسنتست هلوة)

 ثتاغملاو ةوعلا قرسفلاك

 ئذر ها |

 هلاقلء:ملاذلذ ليضفت
 ىد ر راجل |[
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 ا ل بيس ييسر 8

 دع كج وصح

 ا بلاغل اوهءرك دىذلااره

 ن«تناك تاو ناولألاف
 | رق راض أنيعلا مذ لعق

 ليكم «ق ىلع اهتم ئش * اح ل ٍِ

 أ سعلاو ادصلاك كم رمتلاب
 أ اهلصاة دك لاب ةسعلااماو
 هايالنيسعلات هرسك مدل

 ١ ىف ( طعسااوكوهلوق)

 ْ وأ ىصلاهب طعسأم ملا

 1 طوعسلا هن لعع ىأ هريغ

 هلا فدي ءامزدلاوهفةنأ ف

 : هنقلعام نهدملاو ءىثلا

 3 و و جاح رنمنسهدلا

 ىأ ضر لا*اووةضرغاو
 ىفذر ها كانشالا

 كلل ماكنا فن لا لاوت اون ندع 0 اشقر لهاؤي لس عر سان 2 نا[

 تمدقت ل يضف لعفأ ًارلوعفملا م «اول_غافلا مس 1 ومهألاو داش ها امرك ؤيناللهأ هاف 3 هوو ١

 دقو ل -2و رز و سد : قا هنعمل ةلاو ا دقراملاع ج رقىلعح رفوك نم هي ةمم-شاا ةغصلا ْ

 مي رك ىلعمرت وف نهو ل_هفأ ىلع ىلحل اوبوييعلاو ناولألا نمو زويغورغصو رحوس كو مياس ىلع تءاح ||
 هأاح هول ل-هذ نم ىهو بنجور رم او ل ل اغا
 ناعو وف نال_ءف ىلعا هدو سطعلاو عودا ىباهعع سيلا نم 1 و قويسضو ىشأو صد رحوذ ||

 ة-رو لغشو قسفو ل_ةةوخ» ةريدك هدمدر ها ىنالثلا ةشأ يي رد_دملا ع ناب ريا طعون اءيشو ١

 لغو ىد_هورغصو قنحو نا طوناو زنونار خو تايسون الو عة داع دوىوءدون ردةو:ل شتر ||

 ةاعسمو عدو ل_تدموةبوهصو فيج وو لو.ةولوخ دو هياردوةداهزولاؤوسوفارصو_اهذوةقرسو |
 فو برذ ىلءبر ضو ىدعتاا فو عوكر ىلع عكر وف مزاللا فبلاغلا نأالاةهاركوةءاغب وةدتتو ٍ

 لع رد ةتاو سالاو ناةفخ ىلع قةخودف بارط_ضالا فوةباتك ىلع .ةكوف ا هودفو مئان_هلا ||
 ىد-هوىرقوذفو دخل الوعفو را لال عقول ءحاؤءررصم مست لاه لعف كءاحاذا*ا ارغلالاقو حامد ْ

 ىدعتملاو رفىلعحر فون مزاللا لعفو بلغلاو حرجلا باجالا لعغيد صمك |طودفو صوةنلاب صتخت ١

 م ظعوا» !اغةمارك ىلع مرك وفل هفوةمدأوةر «« ىلع مادورعمو دف ب ورعلاوناولألا فو لهج ىلع لوجو ْ

 باذك هاحوة-مرك ركستذ بركس لعمرك و خو مارك ا ىلع مرك اوكف سابق ىعاب رااوهفدب زااواريُدك مرو

 تارذو ةيراضمىلع ب راضوفوةزاحتسساوةزاحاو ةيز هتوف ف ضد وعتلاو فدسملا ١ اوهرتلاو باذكو 1

 لاوهتلاو دادرتلاوحنو عذاو قاسلاو قال-«احومركست ىلع مركح:ودفو لايقءاجوذاش ءاصوأ]
 برذمو لّدَق .ك ادرطءاسامق ل عفمىلءاضد أدر قال _لاردهم* ى تو ريثكدتللا 7 رلاو ىرثملا اوأإ

 لوعفللا ةئز ىلعءريغنهو : هنوءموةمر كما عسا ارغلاام- لعجىت_> نازدانفا ري يغالو نوعمو مركمامأو

 ةلعافو ليلقف نوتغملاو دول لاو روسعملاو روسدااك لوهم ىلعهاحامام أ اوقاع لانا دكو' 'ج رذكتسمو جب رخمك

 ىلع لزازودفو رك اجا رحدو ة-> رحد ىلعج رحدوفو لسفأب ذاكلاوةبقاملاو ةفاعلاو ةقاعلاك

 هتيقلوةنا تا همست اونو اهتدز هان نكستل ناف ةخاناوف لم هسأاردصا ا ىلعفءادعاموةلتوةدرضوتت عونال

 ود لعفم ىلع ص وقنما نءواهموعد وأ نيعلاح وتفمهعراضما# .كيناكلا او نام داء أو داش ةءاقلا|

 علطملاو تين اورزم اوك سأملا هاج وذ عودوا بس شموخ لءقم ىلع لاذ اواهروسكمن هواك صو لة هو برعم

 ودوار يغالو نت: عرففرخمامأو ركخملاو او روهمأ او ىف ةرااو نكسملاو طقتسملا اوؤرغملاو نرغملاو فرشملاو ا

 ناحلاك ةلءدولاهغمو لعفم ىلع جب ةلآلا ف لوعفلا فل ىلعفءادعام و ساقي نسدلا_هذوا كف ةريقملاو ةنظملا :

 دي زملا 6 رغصملا# سايب سبل ةضرحئاو ولع ىلاو نهدملاو قدملا رلذفلاو 0 -ااوحاتفملاو ||

 هلا ل لقت ىلع لرسم أب هيف ا

 ع ءرع لكل رلف هد رأ ىلءدار .الواعتسلاعفا فلأو اههبنيةهبشملانونلاو فاالاوهغلأو ثدن ًاملاهات قالا 0

 همشأ أمل -هقو سماخللاف ذ->لوألاف هفعض ىلع ىماسلار خماذاو لمعيعقو لعيعذو ليمفالااه .رغف

 مئاقفالخب ىغتنما تاهذلهلصأوىلا ظقو هو تازي_هوبانوباب وفدرول-+ ريغس سغخأالا م هسودثازلا ١

 ةعيرالا فاه دعيام سك وةذك اسءابام دعيدازب وهنا مخفي و هلْوَأ مضل ن

 ذيدموةرينساه# اذموةئس فو ليك ًاوديعو* اع“ |لكو ةدعف لوقت هفو ددر نيفرح ىلع ممل اوناريض

 هاب ىلواذأو سانوراهو تيمباب فال ثنهو تاد وتخأو داو نباتا كلذكو ج رحواجتدرحو مداقو

 اهددعتو ةلمسرو ةيصعوةب رعوذفاهدعب ةيلقنملا ةزمهلا كلذكو# ان تيلقةرثا زوأةلقنمفلأ ًاوأواو ريغصتلا

 «اطع ف كلوقك ممصخألا ىلعامست» رش الاتفد>ّتآ ا تالثعاقجا قفت |ناف ليلق لد دجود ._ساباب ىف

 لاقو هذ ةريمد ىمدعو فرصنهري-غاأ ىو>أ سايقوة- معموةب وغوةن داو ىطعةب واعمون واقد فاذاو

 يي يو ب وي جتا ب ع و ا را 1 ا ا ا ل

 || ءافلامسك و َهل-ةةودد روت هل مف لع هس ءايالا غور لل قالا نا :رااو حتفلاو رك !الازاز وةلزاز

 : ىس ر , وذو براض فب رب وضوفغةسهزالو اولا سمنان دمتناكنا ددايعأ مول دييعاولاق و 95 وثارنو

 ا دان سد رع ركود ذاو ةةديعكء ان "ايري فالثلاثنزالد ترويج أ دورها أسامة ىلعو تأ رولا

 2 فالض ظ

 ندمت هنن 1 ل لا



 | يضحك ةعيارلاريسغةروصقملا ثينأتلا فلآ ف ذ كتوذاش شن رووةعدي دقو بريقع؟ىهاب رااف الخ

 ْ اقثت ريغمتلاو 0 دعب ةعقا ولا ةدملاو ك ملعب فىاثلا تويثاقلط م دودجلا تدثتواب الو>و ىع ىف لد :و>د

 ١ | قلمطك ”ةدئافامواقآ ف ذ_ه<ىئالثلا نماهري_غنبت دا زااودو سد دن ر كو مهيفموحفاهأب أع نك-:مناءأ

 ١ طغدحو سيلا و ةمسنلفلا رع ةانواست نافمدقم هوان راض 0 وم -ةخءرقاطنم ىف مدقم رابرم 2مو م-يغمو

 ا دما ريغاقا طماهاك ىعأ رلاتادابز ف زحتو سنعشم ف سعنقك اممىلكفلا قمنا هربغثالثا اودو طمسصحو

 ْ هيفتسلاعف ةرسكلادعب هدعدتازلا فدح نع ضد وعتل ازوح مما رحاف م ]ز»ورعشغ هفرعم_ عك

 1 مث رغصوفهدحاو ىلاوأ نال ةولغو ل ارةصيق هملَف عب 0 ا

 ْ ذا ةيدصأ و ةلمغأ وةمششعو نايسناكر ك ذام ريسغ ىلع*احام وتارب ود ونوملعغو مةهال بلا علب عمد

 أارز_هن , ودول :هرغيص أ مغوقو اذاشري_غصتلا ىفءايلا اوداز منار دمر نيسناناسذا سامقو
 || نب رثاطا تيعكو ليج وضو هنم_ لا دارملاو ذاشهنسدحأ امودذو تواغتلا ن ءامهشامليلقتل لاذ قد وفو

 ٍْ ٌفاوخو دجأ قديمك .رغصد م دّثاو رلالكهنم ف دجت نأ مخرتلاريغصتوريغصتلا كل عع وطور

 ْ ا.تالاواب ذ-الاواملو ا وا ءتواب ذ لذ فاأا جرح ادم ءزوءانا جرح 1 لق قلة لوصوملاوةراشالاب

 أ ريدغو عموذ_ذمو ثيحوامو نمو ىتمو نيأو ذورئاسه غل اريدغصتلو طفرو تاءللاو تونذللاو نأ !ءتالاوتاندالاو

 هاي رج |.قحل (بوسألا] ادب : ترب رس امو ربر وضحة نك لعفلا لمعال_هاعمس الاو نسحو

 (| ر_ةالعالا لاو ةيئمملا دأب زواقلطم ثلا "تف د_> هسايةوأنعدرجلا ىلا ه-توسن ىلع لدن ةددسُمم

 ْ مهذألا ىل_ع ىلغت فال-ذلثدلاورغوح نءىناث هلا عشب + و د رسثةو ىرست5 هام كاذلف تاكرخلاب ب رعأ

 فعا ضهري غةليعف نمو ىانشو قنتك فيغضتلا قنو ني-علاةعم طرشب ةلوعفوة|يعذنمواولاو*املا فذتو
 ةديمع ىف ىذدحو ىدعوذاش تاك فىريمودزالا ف ىهاسو قءلسو ىلد وطوىدب دش فال فوك

 ماللا لعملان هءاملا فذكتوذاش ةعازخ ىف ى مهو ةنامك ف“ ىهعشذو ىشر ةوىؤعسو ذأ دى رخوذشأ ةعذح و

 ْ ىومأو ىونغف الذ ىيمأ* أح وىومأو ىوصقو ىونغك اواوةري_خألا* اي ءلاناقتو ثنؤااورك دملان م

 1 هب ب ومنسلاقر ها مدرمملا لا يق دعرس فوق اغتاىزر عفر دعوامأو ىوذغ ىر ع ةم ىف ىودك ىرحأوذاش

 موه هري غصت ميوموذف ناك ناوذاَسش ىلا و مين“ ىعفمو ىتءمو ىدمسودغ نمة.ناملا هم | فدعتو ىَودَع

 |١ ىود>و ىو صعوفاواو ةساقنملا ةعدارلاو ة هلام اهاطعةريدخالا هيلدا باةتوّضد وعتلاب ىف“ لد ق

 ىوالم>و ىوارح ىل محو ىفءاحدقو ىرث_عءقو ىا صو ىزجحو ليك ا.عريغف ذو ىومرصو ىوهلمو

 || فذ ىوكشو ىوك اهليقام تفي اواواهاءةامر وسكس ة ل | اًةريخألاءايلا ب اةتوىزتح وهف قولك

 ودفو ىماو ىوماكى .<#و ىوك ىلعهأح ى ناب دور انهار لام ىاح < و ىخاقكحدفالا ىلع ةءبارلا

 ١ ىودظ سولو هدنعذاشىورقو كونْرَو هن وسسذتع سايقلا ف ةروعو ةوشروةوز غوةرقرو ةمغقو ةديأل

 ا لاةبف تفتواولصأ ىلا فوألا درت ة-ءاو تو ىطبابوذاش ىودب وو غو ىبظ باب ف اةفئاوىو:غوكو زغو

 ا بود ىفاك ةيلصأ تناك تاوتلا دعب ةددشم"أب اب رج - 1ىفامو ىوكو ىودفال-ىووأو ىوبحو ىووطظ

 ا فلا دعب هر مورح] امو لح رم «اىاذع ف ىاذج و ئمركسك تفذحةرئاز تناك ناوى صو ىو مسه لق

 |١ ةملصأتناكناو داش ىرورحو لواج وذاع: صوف ارمبو فاموروىواركتك اواوت ءاةثدنأتلل تناكتا
 ١ ةواق_شبأب وه ةرمهلاب ىلاةسةيانق_سباب وراك :وايلعو ىوأ ب ل ناهد ولافالاوىار ]ا 1 الا ىلع ردت

 ا فوذحلاو داع طسوالا ّك ردهم ناك نأ نفرح ىلع ناك امو ىدازو كارو ىادةيازو ىاربأب وراولا ىو

 : تس ىف ىسْتسو ىوخأو ىوناك هدربج ومالا لثءااوهو *ا فوذحلا ناكو أل صوةزمهض وعن لو ماللاوه

 ْ لْرز وىدعك در « ماه رمغ ف 4-0 او ةدح ص همال تااكن او ل ءألا ىلعىشب رو سغخالالاوو همس ف ىوشوو

 | ىرحو ىو وى او ىودعو ىدغوخض نار الا هيفزوع ا ماوساموّدري سدلو ىو دعءاحوه-سفف ىسهسو

 ١ هب 0 نباوحاك ت تئدوتخ ًاوةرحوىود-غلوةيفنوكس تلاد[ عاام نكس ندع اونأو تسرحو

 ْ ل لعبك رد ىلا بقلب تكركاوكوات اكو ىوةاكو ىتاك «يلعو ىّتتأ سنو لاقو ىوأك ه-ءلعو

 درع أورد 0-0 ال سأ ا دوص#مىاثلا ناك اف افلا وادد عيا بش الواسع ردع ةسجح ىف ىو

 عنتمااغ رشا اوق) |

 ىفرلارظناو |

 (ةثيروو< بعدي دقو هلوق)

 هاثفاملانهارو ومادةريغصت

 قاكادودشامرف ثدنأتلا

 ىذا
 نيميدع ( ىعج جى هلوق)
 ان الوحوةليمق معا هاا مد
 . ىذرلا ف اك ل-جر مها

 هي ةيلغل رامخأ ارغصت

 اهفزمت هلق عم ابلعف ةرملا

 م 'وصوهالو ةفص م ”الدا

 لغدلو ةراشالا*امسأ عمت

 هام رقصت لةلعلاءره
 . اهئاف طرسثلاو ماهغ-سالا
 فرهتتالو فرلاهباّسد

 تافودومو تافصاموكد



 يي اا وو ا سول

 ةيناثلاةزمغا تءلقو ضاق

 م- ةينعك هل-طرو هلودو

 ملى أل طر مالغلاقب لظر .
 ذب دزوو هنو -ةم كه سن

 سد ناك اذادرو ع-واولا

 نيةلمهملاهاحلا ونيسلا مهي

 هلو-5) ىفرو ىدريراح

 دأو نم ىثاالاوهو تنو»

 رع ىذلاق قونلادعت

 هب وسس» دروأ رقوانغأ ا دعب

 ناك ا1الوعف نكمل قنعأ و

- 

 قهوعج ل يلقلا ف لعفاك
 ها قونعىل_ءرثكلا
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 قلاةفد_حاولاىلاد سر عسا وى و ىدمع ىل_ءقنسدعلا ىصضاو ف ام دمعك تاكن اوك هرافاك سر لبق

 ىراصناءىدحاسأ العرج سمتانامأو ىذرفو ىدكتمو قعصو امك ضئارفو دا سمو فكصو ىشك :

 لسءافءاحو لاو تاونو جاوعو تانك فرالا قف لاعذ* ىعرت_ظوذاشفرك ذامري-غىلعءامامو تالكو ْ
 اللا »يي عدلا و ساك مءاطوةي-طارةثدعهدنمولداتو عرادو نب االو م اتك از2ىذ يءعاضنأ ْ 1: 0 00

 تائطب ونالثرو لم_سبابري_غىدانز اجو تاوثأ ىلع بوث بابو سول ةو سلفأ ىلع سلفو فى بلاغلا | تيلقوماهلضأ(مآ ىف هلوق)
 ناب ذو ناو: ىلعو ل_+رأو حاد_ةىلعءاحو لوجو لاما ىلع لحوةفوذاش ةدسنأو فةسو ةدرغو ا اك ةرسكةصفلاوهاي واولا
 لاب ا ىلع لج وو ناد_.عىلعدؤ# باب و كلفو فافخوة-طرق ىلعءاحو *ورقوءارقا ىلع «رقوضوةدرقو | قاكءايااتفدعو لدأق

 ذافن ىلءز_فنوو ىلوةري->و نال _ونأب رخونهزأوزوك ذىل_ءءاج و نادت ىلع جان باب ملاس#جو ا 3

 باننعأ ىلءتنعوة فوري كش ةل بر سداو عامس ىلع*اجوام-يقزاأ ىلعز وفور غوروغ ىلع*احواهرف |هلوت) نمآف امكسافلأ
 قفنعوذفو عاب روباطرأ ءاحوام_-مقنادرح ىلءدمدوفواهريف لابآ ىلع لداودف و عواضو ملضأ *احوام -ممف '

 ىف لاعف نماوعنةءاوذاش سن أو نيعأو ب وثأو سوقأو ني_لا لة«ملا ف ل فأن م اون ءاو اهرمف قامعا ىلع َ
 ىلعءامو عاص ىلع ة«_صقوف (ثنؤلا) ذا قو وسوج وؤفوءاملا نودواولاف لوعفك راولانودعاملا ٍ

 اودقو توتورديورودن || م
 لق ةرقباب عصا ذاو مت ىلع ةء-ذوضود»«م ىلع: دعموفو ندبوربتو قذدأ ىلءءاحو باقرىلعةهقروذو ْ

 ىلع ةرسكب اب و ىوست لدز_هوةضيد وةزوج لم نك اسنيدعلا لةعملاوةزو رض ناكسالاو متفلايتارمت | لدسورق-الاوتيمكدلا
 ذلاب تارع ىلعةرحو فو تفي ونكسد واولابماللا لةعملاو ةعدوحن نيعلا لدعملاو رسكسلاو عقلا, تارسك |

 فعاضملاوتارسكو تارتحو مف ميت فن كسر قو حن“ ونكسوةالايماللال_ةعلاونيعلا ل ةءملاوكشلاو | بوُثلاو بطر ل
 لسهأو ضرأو ف ى>و ةيلصأ ة_يعسا ملل تاعب روتامحلاولاوو ناكس الامة تاغ هلا امأو عنيا فنك اس | نقلا نم ضييالا

 هأحو تاغهو تامثو تاوضعوتاو:_سو نواة هاهو نو.ثو نواؤو نوذسه.فهاح هس باب وكلزكرغو سرعو ْ

 ١ سدأىذرلالاق (قوذعو
 ىل_ءرحوو ردانفاحأو اريك فال->- أ ىلع ف ا> وذو*ادمسو لد”وذروو شوو -طرو لوؤكو ا قانولا تال ةعضوما د بسه

 ندّدخو ع ام ووداكناىل_ءدكنوكخو ف دنو نارك ذو ناوخاوناس>هاح ولاطبا ىلع لطب وفورارحا ا
 | قونعلا لئلا ف لاقي زعملا

 تارذ-خوتاوا_-وتال_.ءوذري_غالاةلاو فاالابف «ةنؤم اما وروكسصألا « الة هال ةنهال_سلا منج ١

 نامزر ف مءالا ىفةثل أنةدمهنداب زامو :_ ع ممج ىف جيعاولاق وشاكولامغىلع١احهنافةلعوخ الات اظن و |
 بارغوفو لئاسونا رص أح واملاغرتحو ةرقحأ ىلع رام حوحو قونعو نالزغو لذق*احو اءلافةنهزأ ىل# ا لاعف .ح ىف( هعلا ىلع
 أ ايلاغسةعأو عرذأو قنعأ ةثالقلا ثنو. هاج ورد ان بذو ل لق ةلغو ناقزوناب رغودرقءاجوةبرغأ ىلع || فلاعف قحلاف ثنوا
 ((| اعرو ليلقنالظو لئافأو لاصفوهامصنأ *اح وامل اغنافغرو فغرو ةةغرا ىلع ف. غروذوذاش نكمأو || نانعكسص لعفأ ثنؤملا

 «انمج ىلع نامجو (ةفصلا] فئاندو"الفأو نادعق١اجوربعو ةدعأ ىلءدوعوفو ررس ىلع هفعا ع دكأح ا
 : «أمرك ىل-ءم ركونو ةعمو نا عمو * اعد“ ىلع عامة ودذو نا هوزنك ىلعزانكو ذو داءجو عنصو ْ نهرشك فلدفالاءتاوم

 «اددو ىلء*اج واءلاغربسىل ءزومهصوفو فورظو ةهئاو"اقدصأر فارشأو ناي_هخو نايثثوزانو ءاركو 1

 00 عم عملو *ارسأو *التقد سو ىزأ أ *أح و لدقو ىرمأو ترح و ىلعف هنان لوعقم عع ليعفو'ادعأو ا
 1 ْ | وف هيلءاواتاذاو ىرح ىلع لو## ىذ ص ودفو لصأللا ليعف نءزيخي تاب جالو نوع رج لاقي الق همنلا م

 94 ا 1 ةوادو ةفصلا نم نوااود* 0 .امحوىعاحو ىلع ىناتن وىناب اول” اكردجأ ا هفىل رحو ىو هو ىكسا» ا

 3 ىلع ل هاكو ف مالا ل_ءافرزثا ع ىلءزو جو نو وأ فيل مرتب هم هجو "افا هاج و حتا مسصو حابس ىلع :

 قفاوو عصاوقاولاعف «ةازخم "ال عاف ولزتدقو اوك ىلعةثاكو 4 ثنؤااوتاندونارخ احول هاوك |

 أو ةدعبار فلالابثنوملاو |!

 مارب وز و2 ىلءءاح وامل اغقر ىلع 5 ر ون و منأو جال ىل_عءاج وامل 1غ - ىلعةددما

 نادغرو ناف.ضءاحو ايش أ ىلع عشب اب وايلاق باعص ىلةبعصوتخ يةفصلا م 7 اك ةمآامصجفمآ

 , عتيجلا عمج وبانحأ ىلب_ عب مج ودفو مجيمعتل | هرأب و طاش ا ىلع ظقب وأو ىراذ>و ىطانحرو ىقاج و اجو

 لزن ىلعوماللا لعمل فةاضق ىلعواريثك ةقسفواملاغلاهبو لهجىل:ل هاج وف ةغدلاو باوسو ماودو
 ضء.حوضئاو>كلذكو مونوماون ىلعةءانو-ذتنوماوذاشف سراوفامأو دو«ةوراحتو نامدصو*ارع_شو

 6 وذو ساطع ىلع ىوشط عوف ةفصلاو ىرادك ىلءءارككوذف ثان ا ىلع ىثن



 ب فقولا و لملق وهلع نأ ودنو اوضقيل 9 و ىهأ و وهأ هل هرسوا وف وح او ون الا مال كلذكو عصف ضراعف 0

 الا ىلعءاييلاو واولا فرو رحلاو عوذرملا فال خي نب رضاوحن فو نذافوأ] ٠

 اوت لعف أ ىلعفوراشع لعءار ةعودفو حاطب ىلع«اعطي ودغو ىتارح ىلع
 عدباصأ و لداحأ له صوخأو ع-.دأو لد أو ف فرمصت فيك مال ال _هفأو تاب رابح ىلع ىزامحو ف
 ليسضفتلا لسعفا نءزي يل نورمحالا ةبالو رو ناره ىلع راو ةذصلا لءفاوة.ف صولا عمال صوأحأو
 ناطء_ثوذونءاضفالاو لضافالا لع _ذفالاوهوام»اهتءلغل ت اوارؤرللا* احوهعرفهنألتاوارح الو

 ىراكسو باضغىلءنايضغوخن ةفطااو حارس اح ونيطال سون يحارسو نيطا.ثنىلع ناطأ_سو ناحرسو
 توبارشوضو هاني أودامحو تاومأ لع تيمون لدعقو ىرا.غوىلادعو ىراكسو ىلا سكون ةعيرأ تمضدقو
 ْ نيمامهو نيعالهورب واوءهأاجو عصعتل راف ىتغتساثومركمو نوهركموتوبورمو نوعيسفو نونا س>و

 وفوا سايقرفاعد ىلعهرم-غورفعج ون (ىعاب راو) نداشمو لفاطءوريك اةهوريطاةموري_سابمو مثانشمو

 نيكس هاقتلا هب تعد 5 : 0 ْ ! لود->و بكوكوذهاريىرد دم رغوأ دع قط هرب_غوأ | ةحلم هتنز ىلع ناك امو س طارق ىلع ساطرسق

 6 اونمبارعألا ىلع عمم سيل“ املا هد_اوزي_هنا.مزيطب رلاظ:-ورتوفذوهسماخ فدع هريغصتك هر ف ىسالا د نمل رنا نركب ا ا دع يي دعاس اوان رازج و قو حاصمو طاطرقوخاوز و نيعذمو طق

 فرع ا 1-1 هريس لاع*بجوةأءجو' كو :٠كو سايق سد]سئ|ةونبآو نيةسوذو ع ونضااريغيفف بلاغوهودالا
 ندكم ساجس : . 0 0 0 : 7 ل

 وأ مهمال ىفاقك وتلا | ليطابأ وطه اراوضو مهألا ىلع عمه سدا مأوتو ىزغو ةظرفوةارمو ل-هاحو قاخو بكسر وفورتو

 لالا ا ب ٍ فكولا ف رفتغي ع نيك اسلا*اةثلا وع تارزحوتارتءوتاثودد وتابالكو تالا حو لثاسحو ءانأو
 يف 8| همس 2 5 4 00 0 . همر 2 ول 2

 5 م ا 39 8 : مدعل ىنبانمنبعو فاقو موف ىفو توُعلادوةونحلا ضأاو ةصد وخوف ةه-اك قنيلوإ.قمغدملا فواقلطم
 . جلاس 1 . 7 5 00 5 2 ميسا يع 7 7 2 5 ٍ 6

 ّ ا 0 نزغاوىراواوزغاونب_ثذتو عدو لقو فخوذ تفذح ةدماهُهْوأو كلذريغناكنافذاش ناطرلا اتقل>و
 (9 سس دو 10 يي 1 و 1 6 و لا ا ا 0 . 5: 1 2

 0 ل هوق) || نيرفاس# ميت ف دري لو درو ىفو هدلد مو قاطناوخ ىفالا ل_صغنملاك هنالنيشخاؤ تو ثخا لَم مو هللا تامل / ما ا 00 5 2 0 و ول هيو زب وب إ] ىنتحأو ةقاوشخاوهئلا أو هلب,لو بهذا بهذاوسف كر ةدم نكي نان نفامرافا خوك فالخجابدتعمريغ
 1 1 لات (جلا مورا || فلو نافر كسلا ل_سالاو مدالا ىل_عهسنمتسل قب و صفح: هارقو ىناثلا كرف ىرفذتلل كد ركت
 ىي : 2 د 3 اعلا . أ 5 اا 2 سايوع د ل - 0 0 1 0-0 8 0س :

 هكا 1 هل جول رو ورا اي يس كي د
 تا 1 2 عا لا او ثخا ف هرايتخاو كلا ناواومرا تاو مانا فال ىزغا تلاقو جرخا تلاقو و هةءاك قةيلصا ْ

 1 0 0 متفلاب وج وكورثك الا ىلع موقلا درو ففال-ذدر لود روف ىف فلا اومضلازاو كو انعطة شاول س كعمْؤقلا
 00 ادا -- || نونىف تتلاواغ يعض هنوك-] هغلازاوج ىف ناهث ظاغو ةيغلرسكسلا وحصفألا ىلعهدروحن ف مضااواهدزوكخ ىف |
 ل 0 || *اح و فيعض مضلاب لج رلا نعول صالا ىلع ن عودنا نم سكع ف دعضر كلو لج لا نيود ماللا عتق نم
 و ها اماطم 17 ْ م كردقعالا ادا ييءادتبالا وع فو مأ:و ف فال ةيأشوةدأ دو هر ضاورةنلا نمور: لارغتغملاف ْ

 تءساو مهأو مند اوةنباو نبا ىهو ةظوفع»اممأ ةرشعف كلذوانك اسلوالا ناكت اق نك اس ىلع الا فقونال
 راد_:ةالكارعاصهعب رأى ذانملاهل_عففلأدعي ردص٠لك فوهللانعأو:أ ساو واو ناتثثاوتانثاو

 ققحلاهعموف ب رسعتلام الفو فالكل |عأ ةةيص ىفو سحأو ضأم نم رداصا اكلة لاعفأ فوجا رخشالاو
 فال ىزغا اواو رغاو لاقاوفضت اهئاذ ةيلصأ ةمضدهنكا اسدعبامفالاو رز وسكم ل هوةزمهةصاخ“ادتنالا

 نبي نير الاغلا اهلعجاومزتلاوةر ورضلا ف ذشو نملالصواهتانثاو متفتاهئاف نعأو فد رعتلامالفالاواومرأ

 | | وذو ىو ىنوةؤ وهذو ىهو وهو"اهنوكسامأو سلل كذيعهللانعاو كد عن بحل ودك ف مدنالاىلع

 9و 2

 كرحتملا فمو رلاو لرحتملا ف درحلاناكسالاق لاو نسخلا ىف ةفلة هود وهيفؤاهد_هباعةماكملا عطق
 ناكسالا د عينية غش | مضت نأوهو موهفملافماهثالاو لاق ح وتفملا فوهو :يفخ ةكرحلاب ىنأتناوهو

 || بابق فلأل لع فقوبو عم
"1 
/ 

/ 



 هأي ايوأوا و وأ زه لمحو ف ثدأتلا فل باق تذكر فرس ةزع فلأ ل تلو ٠ نانا واصع]|

 هعمل را ملا قول لق هي تابمه ان هيمشتورثك الا ىلع ةسحر وخفف هاهةعسالاثننأتلا *اتلادباو

 ' عطقلا ةْز جةك رحل سعت هنزلؤ 3 أرح نق هعل :رأ ة؟الثامأ وءاتلامفالاو:اهامق ىصنلا ف هرات تحف ناتافر عو

 هتلاوهاكل ىلع فقو نيون اف تنلالاة دا زوتاكاس قار امان هلال[ ال2 ل _كواملا
 فرئاحو تذأ هم لموت جاهم“ ىك ف همو هقوهروفذ فمز الت كسلا" اه قاملاو للة هناوهمو فلاب ف رآ

 ىفاملاك ام ةوبشمالو ةسارعأ ريغتكز رجا هءالاو «ءاةحو همال-عو هيمالغو همر , ْوهزغ ُ وها وك
 |متايثاو تنكسوأ تكرحىمالغو ىضاقلا ومن "ام ملا تق د-دوهالوهو ءامههوك فو ل-> رالودب زابباب و

 مدفىفا اوعلاو ل_صاوغلا فامهةز_>و*أم ااوواولاتامئاو قاغتا ىرمهأب وش قاتامثاو ضاق سكعرتك 1 ْ
 ْ ا .

 فذحوق حلا ن وفم مب رضو هب ضو نمواولا فذ->و لب 5 اوعمصو ىرب مووزغ اوك امر امهفدحو (لا“ اطعالاو_ففو هلوق)

 َتد دأزو ودراووطءلاوو.كئاوواكتلا ادهلثمف نقد نها كرحنافةزمغا لادم #هوهبو-ف ىقءاملا 1 لعف ةلردصم لك نم م ىعد

 ا : وطملا نموىدرلا اذ_هلوق نم هم-(ممو ىدرأاو ىَط ملاو ىو ااكدلاب ترموادرلاواطم اوم ائاوالكدلا ْ ردع فربخ صقان لعافو

 ظ داشامصقلا اوكو ل_ءاةوهو رفعحاده ل هه هقام كر 3 م هر هطاريغ ميدعل | َّل ارهتملا ف فيعذتلاو عستبف ْ و نءارارع_>اهدئ ز مم

 : كر وزيت رك اره ل ثم ل ءافاضن ًاوهو:زمملا قالا < هتفلاالا مكن ب اسدلمقاهبقةكا راها ل عنو ةرورخ ١ ردصم لكو ىارااو ىطعملا

 ن*م- هو ىطيلان هوودرلاازهلاقيالو لفقنووري_>ازهالوركملا تنأ أرلاقب الوأم 1لاتنأ :ًارو* 5 ىو | لعيعسار لع ةاو ل وتقل

 ىرااواصءلاك ةدرغمفلأ رح ]قام يك رو.ةلاوع عمت و رشد نمم-مهو ءطبلا ٠ ندور اند لود | وهذ ضئانلاعفاو لعفاو
 نءهريظنهرخآ لمقام نوكينأر وصقل ع نءى.ايقلاو «ادرلاوءاس كلا ره هرفاهرعب ناك امو(دودغلاو )6 ْ ءامرلاو "اطال 0
 رودعمد رجلا ىالثلاريغ نم لمعافملا *امعأ 0 هلبتامشوكيتأ دورغا نم 0 ١ ىاريظندل سال و

 ىزخك لهغمو لعفمهسايقاعردصم او ناكءلاونامزلا*اهساو ريشه ومركما.جرتاظن نال ىرتشمو ىطعك || نءربال لندرا صقاأن نم
 نالىوطلاو ىدصلاو ىشعلاك ل ءفوأ نالعفوأ ل عفأ أوهذ لعف نمردصملاوج رخو تغامر ئاظن نال ى مام 1 امملاعب ناقل او ميمعلا
 ا.رئاظن نال ىرحو ىرعك ةلعفوةلعف مرحجوءرصقي ىدصالاوذاش*ار لاو قرغلاو سطعلاو لولا «هرئاظت هيقل-ثديل طباضدل سل
 حاةةفالاو بالطلاو مارك الااه رباظت نالدود_ةهاطنمحالاو هارث_ثالاوامرلاوهاطعالاودكو برقوبرق ها ىرثمككاو ىنرةلاوح
 َةل-هفأ در_ةموخارصلاوحا.نلااعرتاظن نال ءاغثلاوهاوعلاك اهو مومضملاتاوصألا«اممأو مادخرحالاو قذر

 اهءابألاو «اةن1اودهذو تراواصعلاودغ ىعامدلا وذاشةيدن أو لاذ-ةو راما مرت ظن نال هايقو* أس 1و ْ

 ١ ىتلاىأت وهنامعلاو امنوا سوأ (هاسننمومل ا)اهقورحو ييةذا راوذ## هلع لمع ريظن هل سيل

 | نع لاثمل-ع- صر-غل تدب زا غامق احلالا ىعم و اهثمالا فيعضتلاوق احلا ريا ةداب لان وكت

 لعفاو ل و رغلاوسابقن ه تدناسأ قدم رغلةهمودخ و رغعع قم دد درو هتلما«ملماعيل هتمدي زألامم ١

 اهكت ردت نه مراد ,امماوشح مسالا فق املالل فناألا عقبالو ةفلاختاهردا هم: ى ملو كالذاثادك لع ءاقولعفو ْ

 مدقم دلل قاقشالاف ضراعتلا دنع 0 رثلاو هيقةدأب زلاةماغو ريظنلا مدعو ناةتشالايدت ازلاق رعد و ا

 صضراقو ص مءالدو طئاطحونغلب ونسسرفو نّعز ولدأنولأعتو لمأشو ل-سنع ةيثال-ثدم كككلداف ||

 ع ردو نآس ع ددعن لوددع# ى الف دعموالعنف أ ددذلأ اكو توغر ةو سن رفو ساعنةو مقر زوسامرهو ْ

 هيجل الاعيفنانرفو دااب*امهض* ىئكئ العفامه ول> رقي 0 ىحل للاعف لحام وهذ و دس ح وضوللدنعتو |
 نه ةمنلعفةيخهلا وباسم -طوقلةت]ءفةةاسوز ةمو-طوقل ىلع ذك :زعمو صاو 1 ىحن لئاعف ضنا رحو نيف ْ

 | نماللوو نمدهنا ميمعلاو لوألاو ىلوألا هى لعفأ لوأو نص ارمعالا نمهنالةنلعف ةنضرعو لبا شيعمطوت ْ
 ىتنتلا نمنالعفا نايحضأو ىذا« ىحن نالعفأ ناوعفأو نتن ىأ لق هالعفنالعقن اوسكعلاب لمقولأو ْ
 تح قا وأو ى طراك نيعجا ونقاةتسشا ىلا عسد رذاذ درفعلا 0 َنرَدَع و قفخ نمال_ءاعنق قففنخ و ا

 ْ ٌتي>نابقراحو نآس و نام الار اع قلو اهو قول آمل >-رو ى طرهو طورأم داو طارو طرآ ريع لمق

 نم لعفم:د معو: ا وكلما نم لأعة ناسك نا ودك ولالا ندلعفهلدق كذل 5 0 رئااقالاو عندو فرم ْ

 ا سنالا نمنآلعةناسناو سام «ىلعذ نويفوكلاو تةل- ىأ تدسوأ نم لع فم ى«ومو ل-سرأ اذا لأ ْ

 توريس فلافو ل اولذلا هنالهن ومسد:ءبارتلا نهتول_ءذت و رتونامسنا“ ىك ىسن نم ناعفالسمقف | 1



 جب نرلا لتعلا ف جراخأا ا ا لكلا كان لا طا كولا اراد نمضالنماهشورعلليلق زال نم ١

 ةحءار ل 32 و ل ل ا

 معزومهانعنجءارغلا ىك نه ليقو رسلان «ليقةي رسورمصتلا هنالراغصال لدنلا نمل قو ةلالعف ةلاءنت ف لاقوريسلا نم ل.قو لولعف
 نءاوتتسا اذا مهر ةيمغأ انوةنيدتعا ناف ق.نمتمامأو نيالا نمءارغلا لاقو لةثا نال نوألا نم ل قو نوِعن أم نم لي ةنؤموءارما
 هنال<_هفاوطاخ خرا | قيناكو ليناعففالاو لد ءالعففرثك الا ىلع ل.س بد_ةعانافالاو لءاعنففىقناعمدتعانافالاولمعفك
 موقف نر سد ردن>و طوق ةرضعك الوالءذ ناكل ندحتمالولو ليعفنمىالا نيزدخم# 0700 ىهوةثالل )| له

 1 0 فالذي لهنكو لأتنك نوفوبتر ولفتت لوصألان ءاهدو 1 رضف قاقتشالا د قف نافذ نيزمك

 ارا كفار ءال أ رغم مرش 0 نوهو ل-ةتتو تقرت عمبارتو لهل ل :؟ اه ىرخ أ ةنْز 0 ئفنقوءاس فن نونو

 نالقدج بم 0 ١ نددج نونو ط :-و سدج رتدوتك اًضدأدا ارذاعمةجرخ نأف ج وضأأ م هع هر *وءاسف:نخ عم« سفخخو

 م»الوأ ف نيسفرح ةداب ز ١ امأوهاسانرب نونو ةسماخالؤأ ميا ادزت ل ذاا نون نود شودنز م ميك 3 زااذ_ثتنأ الابر تشروملاذا

 قاطنك لعفلا ىلعراحريغ ْ قاحلالللومأ ةثالث عمنيعضوموأ عضوم ف فيعضتلاك ةيلغلابف ةءاكملا ج را نآف ليم عز ل“ ةلساتما

 الاو لوقو مهدنعردان ليلق ٠ْ لقا بما فيجول رتعيا تأ سفخألارنعو شرعو بصدصعو سد مو ددرةكءرب-غو

 اكانوقنك دعت ناو ىأ ْ فعاضتالو نب ىمأدلا هي ومدسز وجو اوالال ملكا لاقو ىناشلامركو كن ىف دئازلاواورهظ 1كاذلو شغخ ألا

 لماعتفوهفدتعاتافانرك ذ | ةدانزىدنالو لصغالنيعلالو «افلرب ركست د سدأو ىهأب زرتدضوضو َتمقوقَو + - .صولزاز وفواهرحوءاغلا

 مسجلا ف نونلاطوةسنال | نوسدوءدولزنءل :ازنومفوكسلالاوورثك الا ىلع ىساة لل سلس كلذكو 3 هلا مفدل نيالا فرحد> أل
 تيثاذافهتداب زل سماد || ليطصاوءرطخ فلاخاو لعفأ لك-فأف ام ةق لوصأ ثالث عمالوأةزمهاكو نها قافمأل مد: «مدعدو رص
 لأ ميلاف نونلا ةدامز | ىما رلالّرأ ىفالا ادعاصف ةثالث عماباب زغاع لاو لءفلا ىلع ىراملا ف ةدرطموكلذك ميااو بعط »ره 5 ىلاعفا

 فنينرح ااا ١ ادانة ولن مما زفغل ًالاوواولاو ةءلعذ ةرفحل#» 'و طوةرضعكر وعةس ناك كلذلو لعفلا ىلع ىرك اهفالا

 لهءغلا ىلعراحريغ مسا لوأ || ثينرشوم ةتك اسةكلانوأ ارش 1ىنل الادعب ترثك تونلاو لفنعجمك لتترو ناك كلذلو لوألا فلا
 دعي ناو ىأ الاو هلوقو | فت هرطانيسلاو توري> وت :ومغروحن وأ هوو ليفت ىفهاتتلا وع واطالا وع راذااطفتد رطاوذن ءرعو

 عابر 0 هيفقيناحمب | ءزم-هلا عفذاشلاهارفلا لاقو مخلاب عيطس: هعراّضف عاطأوه هن :وددسلاق عاطسا ف تذو ٌلعفتسا
 بزرملاهم لمع قديم ليزك هلآ لقفمالل اأو تشك شكل نيش همارلتسال طلغ ةسكس كلا نيسدعو حف ايهعراضأ "اا فزحو

 : 0 قو ريش كا سدط لسطقو قه هل عمق له .»ىفو ةثدف عمل عفة مق ىف مه دعب لاق ىد>لدمعو

 1 |: ا|رلا» هارون وأ 0 ما و4« .ناب الواه دعي د ريل ناكتفءاشأ موج | عفر هرغععك لد.
 جرت نوكد ىأرور لاو 0 لع 5 ءثماو #* فان وفقد:خىيو ودو تاه أوف همراياغاو همالو 1 ٍ زاوك تم ا 3 هدا ١ 1 1 0 لا 8 5 5 أو هم

 5 ورذامهد>أ ةلاصا

 ةروهثاتازو الان ع ةنزلا

 هدا ركسقةداب ز ردقتي
 نادسمع 1 جر الام

 م نالمأ انه وأ هاهلاتفذح ةماك ةلعف ة عه نوك. .ةتومأت ل ءلرياملاصا

 لك الل مايهو لهسا!ناكللل ع رجلا نملب وطالع رعهنسحلاونأ لاق ةقارعاقارهاوذفاضدأ همزلب ولآلو
 ا هن اة مع لالا دوعت ناو فل وتوابعشم ىف لكرت :اهنالةلو عنه ةمذطخلل ةلوكره ل النا لاقو تأ اوخخو علبلا ن 1

 ْ عدبأتز هدو نب دمر حب سم ميك اه و رحب رامهد_>أ نبهت نأف ىطن نبك اهمؤو اا همقةدأن : د ع ا
 ردقاذا ةروهثااتازوألا | امنا 000 هويام تيفال نا ون ل طوطق«[ظو تن . وز ءءانو ناضتهانو

 وأ كناف كح مب اا ا دكا تادف ناددوام 2 نانورأ ةزههو 6-0 ى ةيعطتلاوري-لوأو :
 يزل قب اهتدا 2 ذاشلاراهظالا حب راع مف ج رغم ناواهواووأطنحنؤولا وكواو ونافمتف فدعضتلاكأمهرعك أد
 نع رت لوالد ام : ح وضو بيجأو فيعضلا ىو الع س موو جامو جي ف نيله ة نمو نا ةةببشالاة مشد لست

 0 بظوم مك قاقتسشالاةييشبف راهظاه فنك من اوددهملادك اقاغتا راهظ الامضامميذتتمثناف هقافحشا

 أ| نر :زولا بلغأب حا رامبفتدثناق» وح ىف اهتماغل لاعفا نام رل.ةكلذإ و رظنابملعا ءوباغأميدسقت ىف وىلعمو

 : قاقتنالا يش تدفن ناوح راك ا.يامحاا اردن ن امو>- تو دقروم ىف فاتخاةع. نهواههسقأب لبقو

 دل عدي أ ةزسس#و هلوقو ] ةناولعمذالاو هنا اوعفا تدق نا ةناوطساك ا.هلمحااردن ناقة-ءما مو ناك-:وأو ذأ ةزمهك بلغالاهفاهمف
 0 هلال معف ن ا هأي وأ ةرسكمل ةساغإاد_ىقاويدسو ةرسكلاو اى ةدهفلا ىضفتنأ هي ةلامالا# ٠ نيطاسأ 8 ىل ةنالعفاال

 حراك سد ن 2 هدول ا هو لعاهلقأمةلامالوأ لسصاوغالوأ ةحوتفم“ ان: راما نءوأزوسكم ن ءةءلقنم ىل ألا نوكساوأ
 !| هما ناز ةلاوع[ ٍْ

 10 و ٠ وو ملاعوض ىفاهدعب وهذوذشعم*احلااغخهغوسنا.جردوفو لالعتو دا عوذىف فلألا ليقةرسكللاف
 0 0 ةءطوفرح- :

 نازوألا نعت راخىهو

 ها نيعالا

 .(انوقتص ةقعانافهون) 3 0 1 0 ا

 . ىأ:الوم قا دهلانأ

 . قينح# ىن_عمنمانوةنج |

 رظن و كي لعل ال فيلو 1

 : هأيلا تردةوأو ناز وألا ْ



- 0 

 0 و و 1 ا و

 م تان واكملاواثعلاذث5 ذاشاك 1 را 0 ل ارث ثتثالو فقولا توك ْ
 لايسو ىفاهلمق رت امنا الا اوءارلا لحالة راد نواب رلاةلاماامأو سد.هرب-غب سان لاو اخ اولامو

 عدو: -وتفم 'انةرئاصلاو ىرولاسو ىحرلاو نانو ءان نعو :تانوذرودك و <« ةلقتملاو ناسشوأ
 ْ فنيو هلا ثملا لاعد- ةوادا عت ارو ةلامالاو ىحفلاوو د لص اوذلاولاحو لام الذال ءلاو ىلمحو ْ
 : ىل-عني-4 ةرح وفر وامماك قايلياهل.ةمئام صو باطو فاخباب ري_غىف*الءةسالاو ادي زتدأ أروح ١

 : رااهلس فأل تءلو اذاُو ةرودس ملا اريغءارلاورعك ألا لع فرك و نا - فرد راهتملك قاباياهد_عب وقاد ْ

 كرار نمو مراغودراط لاهم ةروسك-لاريدغو هب ةلعتسا |اهر علوزوس 1-5 باغت وةملعةسملا عنم تءعئماهرعب ْ 0 م 00

ع“ ورفاك اذهلاممف نب رثك الادث ءياغلاو عنا فمد_لاكف تدعايتاذاف 1 تالهثال- ةهلازع ج رخال
 ظ .سآعل موضعي وردا تررع 

 مرر رفاق ماو: عروت قناسدتو فقولا ف ثينأ ةلاءاهل_املاعد_ةو رثك الاوهليقوأ | هعماج : 0 ل

 | الاما فالوابو ىل_٠ ل-_.ءأوهام“ الك_ذاهب ىهم تاق لامتالقورحلاو «قحو ف قءالعتسالا ف 00 ْ ل لادالا ا

 ْ مقالا نو تدع“ ىن ىدع لو مأو ىلسك ىتموفأوالأوا ذو فورملاكنكةماريغو هللا ينفعل ْ لاسم ال 0 0

 ندنيوفدسحلاو ,لادبالا عم ا رذالا نءوريكلا ندو رلى هود قةدرفنم ْ 5 ا را 2

راجأ دةممنوك النأ ه-ط هريثواهل ءقامةكزح فرحوأ ل ةواوةكرح فرح نيد راهن ىأ 8 و*عذشلا 0
 ةكرضوةنك ب ىه

 1 كرقلاو ىلنذلوةبوز#:ذلاوانتاد_هلا ىلاو توسوريد و سأ رك اهايقام ةكرح فرع ل دست ةنك ال اذ تدل ع ر

سدقأو ةورةمو هم ةط ابفمغدأو هيل اة هلا تملةقاسحلالا ريغل نان دئازء'ان و اواووهر نك اساهلق ناك ْ ريسغو فرعهنملا 0
 

 ٍ وأاحص افرح نا كسص ناوروهشللا نيب نيبفافل ناك ناو ربثك هنكس و ري-غهي رب و ىذ ف مرتلا مذ وذو َ ىيلااضيأ عمو فرصنلا

 ادد ن1 ي ص ببن لل و ا

 ءالان' ا مصحح تلماو 1-2

 ٍ مهموذو بود ونأو هنو هد و>و لء>ووسو ىثوسبخاوةل سموك تفد.>وه-.لاامكرح تاقن كلذ ريغالتعم ١ فرح ندد و اهْنهل وو

 فال ةرثك-ال ىرب ىرأو ىرب باب ف كلذ مزئلاواضد أ ا هت ده* و وزئثباب *اجدقوكيدو تاقوه م ىئتناو اة
 | ىف ىف !اذعب ىقولا ىيذتةع فقع ةفر طاملا ىلع فقواذاو نيتزمهال لس رثكو ىذد واكأت أوىأت ْ ةموعذ» تناك ناواولاو

 ارنا و نآالات داو تاقاوسو ىث باين ذكو ماهل او مورلاو نوكس ]| ورقمو ىربو بحل :ااذهىف ١ تادعل النت راهتد و

 .مورلاب فاو ناو ل وطت !اوردةلازودق لب عستلارذ_عثو لقنالذااذلأ اهبلق بجو نوكسلاب لا فةواذااغلأ 1 تيرا 0 ”ةمتناك

 كلذك ةموهتموكلذك ةروسكمو ثالثا !اهلمقامو ة 0 3 ارهتماه! ناك ناو لولاك ليهتلاف ١ !آ 0

 هان ةثامو فر واو ل + ؤموهف سؤرو نؤز سو فؤرو ل سو نيد [سموفو حسو ل-جؤ هول ”امو لسوف 1 (فيفتتلا ا ل

 جاولاوذولاسو ةاسنءءاحوروهُملا نيد نيدقادلاو ديعملا ل-.قورو و ثلا نيد نجد لك _سهوتونزمسموفو | ل ل 0
 ْض 0 ! سايقلا ريغ ع لكو را وهزعااوهن و مىسأ|و ال2 سا مهل | ىلعذ# ىءاورهفلاب همعأ رجم وعامأوال و ْ داء ة[ علا

 ل ماللتز_م اةيقرحألا باية -8تففخاذاو صو ند مدئ[وم اواماورمؤا 6 ا نافل اوراس لامجلاو

 اولوةي لو ىلول داع“ احلال ىلعو* ام !!فذ-_د<رمهمفو نونلا عفن ر تا ليقرتك ألا ىلعوردلو را لاقمف ١ :ةتالال نإ ءاللل كلذ
 ١ رعآس دلو نعيواو تيا ءاومد "اك اهبلق يحب 0 رات ثناكداك قنا "+ ههلاو ةملكملا دادتاللةاالو لما ١ در 0 5 فق نأ ما

 00 مةتسب الرس وينأ ىلعان الث تأده 455 او رحاؤي تويثل ل-عف أ ال لءافهنالهنم ى

 اولاقفاوامقام كل اردو تكر 2 ناو تدشت ل 1 سك اهلمقأم ع لذ تل رت ناورحآ عنةرحأ ةتوز ءلاعفالاو :

 ا قاباطخ هنمو مداوأو مدي داوةءاو هاو هرم غ اواو ترسكناوأ اهلمقامرمسك-: !ناهأب ة املا باقيحو ٌْ

 2100390077[. - سنقل

 تس للا سس

 :ٍ ةيناثلافزح مرك ابان أوه ربلاو ةعاوح ف قيقممتلا و لووسالا عبدو ليلاللافالخ ىل_هالاريدقتلا ْ

 زود تح“ ا فو زِلوقلا ىلءاناطخبههواباطء باي ة_-وتفمءاب ةدرغماهيلق اوهرعلا دقو هاو اهماعل وأ
 ٠ْ قءاموة-هناث |١ فاض : ًاواولا ىلا ءاسد وم ىف هاهو اهساسةىل_ءامماد_-| ف .ةكراموفيفختو امهقسك ا

 هعمل م وى يفغعلل هل علا !فرح رييغت يلالع الا ةنك اس 9 ةمئاثلا بتاقواماد_>ا فدح نيتةغالا ش0

 لول 0 الو نكف 6 ء1فداعأ فا هلا نوكمالوع ام !اووا لالا رحوناكسالاو قدحل اوساقلا

 : ةحوةوقك امالواةيعو ىرووزغك نب الو عب و لوك نيذيءورمس» ردعوكن هافاتقغت ادقو"ان وأواو نع 1

 1 ل ءلاىلعانمعتمدقتواولا تأ فان فا خا اولد : وو ع وك انيعو هاف ىرخ الا ىلءامهتم5د>او لك تهد سقتو ْ

 : 1 فال- تدب نسا ا لا ا تةييتاو اور تلا تاس |



 ْ قالا واول فال تدين قام الو انيعو*اف تهقو "ايلا نأو «-بو ىلءواولا ىفالاو هدألا ىل-ءلوأ فالاواولا | ْش

 !| فال ةيناثلا تكرحتاذا لوألاو لصد وأو ل صاوأو ف فاموزل ةز#واولا باهت (هاغلا) «جولا ىلعواولا
 || :اناامأو لوألا ىل_عال_>ىلوألا ف ءومرتلاو حاشاو ف فو نزال لاقو ىرواو هو> او ىفازاو>و ىدوو

 || سكتت !اذاءاب واولا ىلةتوررشبا ف الخ رستاودعتاو ف ىف*انتاماقتو سامقلارم-غىلعف هام*أود>أو
 ٍ دلي ودعي ون نمواولا فذ -ةقورسوءو اظقوموتاة.مونازي_موناهلةام مذنااذا اواوءايلا بل ةتواهلمقأم

 | اوك هناوخاهءلعل_>ودب فنيلالعا نءمرلي اس متفاايتدد روف ندد ل ةعنوو ةءادأةرسدكو "اء نيداهعوقولا

 || لصألا ىلع لوب نيعةكتفو ضورعلا ىلع عضد و عسب ةحتف تل كالذلوه يلع همهأ ةغيصور  ءاودعن و دعت
 : 0 ودعت ان*احأكس يثاب اجو سند «اهبةورعسد و شكيت وف ىفءايلا فال د ىرادتأ او ىراختأ ار اةويشو

 اون قواولا ف ز_دةولدهو لجان ولك ولجو عراضم فدشو ىجذاشلا ةغا فرستو ءودعتوم'اخهيللعو

 ظ ذأ ت3 كد اعل ةمكج وأ اههايقاماحو:غم اًةكركاذا الأ ناملقت (نيعلا) ليلقةوجوكفوةفااوةدسعلا

 ١١ ن ةساوماهتساو عاب اوماكأو عاب وماقو بانو بار وفامملع لو مساوأ ه-.ءاعلو تأ ىالث ل ءفوأ

 ْ: عبو لوةفالذع ماةهوماةموةماقتسالاو أو الاودخو ةناك-ةسامهطوقلوةد اب زلا دعبل رثك الل ف الخ ه كم

 || ديصلاو دوةلاودفو مدامتو لوا-غتو عميبتوموقتو عمي وموقوعساب ولواق فال-كوذاش لجان و ىاطو
 ل ا ملي الو أهعرف هنال حو ىوطباب مدونيلال عال ىوهو ىوق باب مدوذاش تءيغأو تانغ

 هذال _وق و ري عل 0 . : 5 0 2> .٠

 0 0 ناب وحاوءاو وحأ هاجواومدي لف ىو عري ىوعزاو ىواودع وىواوحاو ىوةن و ى<اولاةءالذلو مادالا لق
 00 . | ىتساو حاف ماقدالازاحو لاك هاوحلاقالاتقامغدأ نهولاتةاك هاووحالاق با.وُالاقن دو 1 رمد دقو مسا ل قش كلذو 5

 ضربأ عم ضوب باب | ىو اب نءاوتبد فو همض ضفرام مضنبال لف ىحتسد و ىبكي وف ىفموعانتماامأو ىكتساو ب فالس
 ااا وخلا اا ا قطو ءافدزلل فتون اوونلاو ةوضلاو ةؤقلاو فو تووةو شوو ةدهاركا فرشالو درشل ل
 || داوساوراوعاباب واولعافت ىنععهن الاوروتجاواوجودزاو لءفلاب سبالو أ« يلع لوثهنم لعفأو هفمدت مدع يور 2 تروا ةفطافاو ل را راواعاقت نع هنالاور تاو اوحودزاو 1هغلا شالو بلع ل عملا دنا م
 ِ رواعو عسامهولو' ةءوهنروع< ساو هتزوعأك اضرأ مدح ها#فرصت امو هان هنأل دوسو روع هو سدلل

 || سيل طايخولاوةمحدو سدللراي .ستولاوة7باب مدورئاءوراعت كاوراعأ ل قراعل 3 نمو دو ساوروا سو
 ا ون حدو سدا كل ذريغب عسيممو عوةمو عيد وموقد و2 ل_ءأو اهانععوأامم«نافوز2 ط.2ولوقمو

 || تاويحلاو نالوملاوضو قفاوهالو لعفلا ىلء رادع رسدادهن الوأ لعفي وأ لءافغب ساثا الرو معو لد وطو داود

 ا قفاومالوراوي سيل هنالوأ هضرقن هنالناثوملا حدو هان < كصكرح ىلء«تكر عب هيبنتلل ىد حلاو ىدوهأاو

 ةظفاح بءاعوع ورخر لود جو عدو هل فلة والورادع سا هنالوأ سايلال نب -عأورو دأو غ حس دو هل

 || فوذاس كلاشو كاشودكو رواعفالخ هلعف لثعملا عئاب ومتاقو غفر هناماقتو ض+انوكسالزأ قاحملالا
 || د_هبهيفاةعقوا.:عئاوو لئاوأو ف فو سايقلا ل-هليتو كا ثلكبوا_ةم لادا لاق نالوق اجو

 ٍْ ليداسع ل -ءاورواوع هوذا نوامضو سد واوطورب واوعفال_ذ:«ان وأواواهل.ةو داس ٠بابفلأ

 ْ باي نيدو هدب قرفلل سد اعمو مواسم باي ىف هوا_عقد لو عيشأف ل ثايعو فذكر واوعل-هدالانال

 اا اهسا ىل_هفهاب باقتو ئاصءةزوه مم لا و فع_ض ىلع ةزم-لاب سناعم "حو فئاعوزرلاعو ل ئاسر

 || ىزي_فتةهسق كح ةيشءوض ءايلالستل اولبقامرسكم نكسآو ةف صلا فباقتالو ىموكو بوطوف فاراو
 || ةشيعموفو هدنعذاسةفوطهوكفىناثلاسامةلاهب وسسلاةف كالذر._غف فاةخاو ضيب با: كاذكو
 || نأ مزلالاوةلعفمةشدعموهدنع سايق ةفوطت لوألا سايقلا شفخألا لاقو ةلعفمو ةلعفم نوكد تأزوك
 رداصملافاهل.ةام روسكلا وا ولا لقت و عومس و عسب” ليقأ بترثل ثم عببلا ند ىف ولاهملع و ةشوعم لاش

 || دايحو ف قوذوالو ف ردصم فالخدوةلاك داس الو -لاحو اهلاعفأ ل ال_عالامقو اذايعوامامقوءأب
 ْ ود قفووان عج" اونو نيلالعاةهارك ثان رع" اور عوز لايطت_تودرفما لالعال<دورمتو حابزو رايدو

 | واولا تاقتوذاشفةريثاماو هزوكودوع عج هدوعف الخ اهدعبفلألا عممدحاولا امن وكسأت ايثو صاير

 ْ نااهاقام ةرمده و هايلا فءايل مغر و أهتم قد اسلا نكس وءأن عسمتعمجا اذا*أن هه ردع وأامالوأ امنمع 1



 رتاتكفملا ىو عجل ور قو رول ةسيلدو مويةورابدو ما قوم ود 0 ا

 د هلوقو داش ميو ميصو داسؤووتو ةوم>و نو.ضامأو مضلاو ْ
 تاكستوذشأ 5 اهمالسالا ماسلا قرأ اذ

 عمه و لوةمود لوعفمو كا ) كحص لعغمو ل_ءفمو فاكت اسد شيل مم وموت وة ىفاممكرح لقفتو

 لوعةمواو تمل ةن و نيعلا سفخ ةلادتعو لوءةمواوهنوسسد:هفوذغاو ذاك ١
 انااقن هريس ؟-ال*أن هذخع

 تاؤد<ولئاقو مسا و نووأ ريق لول ءاو تووصو 2لتر عويسوضرثكو بوومو برش دش وا «يلصأ :
 قوواعفب لو»ريدغىف مذا وةزوسأم كموأ هاي نيعلا ناك تالّوألا مك ونا ونء*ددنأذو تعبوتاةو كف ىف ْ

 ة-ءاقالا فو عم ولوقب نمهنالمدجو ل-ةفو سل فراولاوءاملا اونكسة-منموفرحلابه-مشاتسل ||
 مان” الاوءاملاتاغل ثالث عسي ول.ةبابقو ةلواءقو ةنوديكو تضودسو 2 ف قزد# اروح و ةماهتسالاو ١ م

 لم مر سا لا لاق لوقان تاةود عاب تعب وك همالع نكسام هب ردت اناقواولاو | عت (ن لعن عز 2-0
 لعفلا ىلع ىراخلا ارغودرحلا الد ةلاربغ مسالا ق نعل لالعا طرعشو ميقتساو مق باب ىف ال ضفاف هل 5م ا اكركاذا ءاملاوواولا نا ظ
 0 ,«تدغب ولكل ذلف هن نيةصوص 2# ةينب وأ ةداب ريهتفلاخ عمانوكسوةكرح ل -عفااةةفاومرك ذي ملا : 0

 اذااغلأ ناملقت (ماللا) ايم مسيبت لوقت بْزضُد ل-همتدند ولوالةعم 0 2 7 د نآو نح 28 3

 ع ذالإ ا كحل 0 1 ل للا 3 لعغلا ىل_عىراخلا مسالا

 ردن اة زو اضعو يدوى وه. وكروازغت حاللبجوءاس#د عن 1 يليق ترا ها هلت زاوملاال
 ١ ارارب 0 0 34 0 قف - و 00 0 0 2 رو كو 7 أ وه (مما ياقت خطو هلوق) اشخا ابا ادحروناوهعو ايمرواوزغفال ذو كرووز ء انو نيشان هروانوزغوتم زو || 0

 2 م لا 2 39 0

 5 2 و دامس 0 3 وهوة ةةوورغ ووعد ى من تررد انزغوترزةةساو احا وخغالوأ عدو اب ءاملا نامت يطوذاشامند ىع نا 0 :الخ نا ضر ونارزق | ىقدقةدارلا بلال تأ

 ىارتلا ف تلقت ةرسسع ةمذلا باقتف هان نك-ه*لك فةمدد عراف هرطواولا ب اهترافلأ يعدو قو ١ : م 1 كيك يىنأ <
 م ةطئام (ل-ضاوأو ةلوق)

 هاليذناوءاب وةلاك علا فالكم وةوردمق ردو تالا فالط نتا لو لدأ ل ث ضاق بابن ءريصيق ىراذقأاو لا لر ف نت واو لك

 | ”هاخسثاالو :
 ىتعلاقيف عامتالل«اغلارس ؟:دقودرغملا فال ىجوىءو 4 تارعالا قالا ع هلا 1 تاخد رتاالو| ةلقس تر 5 0

 ةدئاز فلأد_ءيافز طاةءقواذاو' ره ناباقتو اولا نشا لاول ”ىزغنو اعدعم و داسوخودكو ىئ>و 1 |. 01 . م

 :«امعوةءاظ ءو»"الصوفو ةياقسوةواةشوكاسانق ثدثأتلا*اةردتعم و ىاثو ىاز فال "ادرو*اس 1و ا 1 0
 ه5 هل لد * .4 لمك

 وهى“ انواولا باقتوان روابي دصو# ةفصلا قالك ىودبو ىوقتك ه١ ىل_هفوخ ف اواوءانلا باتو داش 1 0 0 1 *
 5 نروىملد تبزودص
 ةكوعدوحضواولا نم ىلكةفقرغي لو ىوزغلاك هقدلا فال_ذ> ئوزحو ىوهقلاذشوالءلاوامئدلاك مسا لف ا ا هالوأ نا هنائراموُ

 سدلود 1 انى رغبت را ءعنتةقواذا«الا اقتران كعاأاو ام“ ةلاوكته الا نهىلعفىفالو ىوهتت 2 ىذراارظناو نه دلو لدا هان ل ىيتةقواذا “املا تاقترأ 8 هل 3 ل نسوا 9ك

 :عمجايا وعرب غو زو مهلا عمجاالدصو نيلوقلا ىلع ناطخو اكوا فموي مهلاوافلا ءالذك اهدرغم||

 : دقوا مق ننآوهلا ىلعةيثاح و ةيئا يح ءاو -وءاوشا فال_ئوتوأش نءةيئاش مح ءاوش فالخعي واش ا

 : ١ هوة ىارلاو ىزاغلاونيعوف يه و يلا ا ع ماس لا ْ

 1 'مزملا ف فاألا قو اهمفتاسثالاو سصنلا قنوكس اك ذاشءانلا ف رحلاو متقرلاف كيرا اواروركثو ١

 'سدلتخأو خأو ناو مداو مدودي ودفو نمزاو نمراونزغاو نزغاو نوهرونوزغن ل-ةمف نافذ -< و

آوثارتك هقافتسا هل هان قرع وه رغف ورح ناكم قرح لعح © لاالا دع ساعت ا
 1 هلا عتساة لق : ؤدوخا 

 ثفاروك لوهخ* ان مور وهن وك لغسأؤهو: ئ :رق هوك ويري وصك دئاز فرم اواعر ةهلوكد وقلاعتلاك ||
 ٍُ داصلا صقنف مدو لاط موي هدف سا مينعب لوقو (لزءاطدج مويتصنأ) ه-ةؤرخو كراداو زيطصاو :

 1 :نيعلاو نيالا ف ورح نمةزنمولأف م-ظاورك نادرو مها دروأولو نيسسلا داب زفورقزو طارص توما ىازلاو ||
 ا وذ امأو ىرو او دَو او قرئاخو ندداوأو ما ولئاقو*ادروءانم وت ىف مزال العا نيدلالا ن تؤ "اهلاو

 0 «اهلاو ةْرْمهلا اههتخأ نم فل ذل ومزالذاشءامود ثأر كتانأ ًارذاشقدةوموةدعشو رأت وملأعل اوةيأشو ةنأد ١

 ٍ ل 1قءاهلا٠ ندو سأزودخ ىف ةزمهلا نمو زال ذاش ىفلاطو فيض لجأ ودفر عابو لاو ف زالابيتخأ نذ ْ

 ٍ 0 00 00 ةرههلات هواهتخأ نم لا ءلاوىأر ىلع

 3 وتاقيمو عوفمو ع "انو فف مزالاهيتشأ



 ىلاعثلاو ىذافضااامأو ىمان أو فو تدضقو تءامأو ىف رثك عوم»مقام'ان موسي ذوخىف ةزمدهلا

 |١ ىو>زو بريوضو براوضو هي مزالابةخأ نأ: دزه أ ع نءوابم ت2 نهواولاو ةفيْعَف لاذ ااوىد"اتسلاو

 نءوة*امجو ركنا نعومنو «-ءاءوضذفت صأ از_هىففيعضذاشو ىوشو رطونوف وْطوَنك وهوىوهدعءو

 مالف فيعضوهد_-ومذىف مز الواولا نأ «ايلا وتونلاو ماللاو واولا ن«ميلاو وجو نو وظف ئرودهلا

 2 هامل ع ندو ريدا | ىلع هّنلا هاطو مانملا ف دعضو "امو رينعو# ىفمزالةونلان هو ةمئاط هو فد د رعتلا

 نعل عض نا ارم ول اع:صوخ قداس ماللاو واولا ن«نونلاو مث 0 نءواتازتلزامو ر تان ىف

 : ه7 أوه ىفذاشو مممغ ألا ىلءرستاودعت افمز ال«املاوواولا نأ دا دل اوءأم ا اونيسلاو*املاوواولا نمءاتلاو

 وحنفع وه««ةزمهلاو ة"اةلاو"أم مأاو فل لاو: ءزمهلان مءاهلاو فرغ ضت دلو تلاهالا فوءدحوتسط قو

 قوهلم>وهنافذاآةفىلألا٠ نموىذلا اذا ف قذلا از_هو* ىطىفتلعف نهو ل :هلو لايهو تحرهو تره

 فداضلاونوثلا م ماللاو افقو ة_:رنان قه ا نيووهذ_هىفءاملأ ن نهو ىأر لعءانهاب قوامهفةسمهبم

 فمزال ا: 0 نملادلاو طصح قذاشو ريطضأ وف ىفمزالهانلان ا اج طأ| فو ىل_ءلقلالصصأ

 وهو عيب قف ىف فقولا ف:دد ملا «ايلا ند ميملاو فدو زدد>اوا وعهد قودزةو ف فذاشو ر داورح دزاون

 اذاىرح #« هلوققوذشأ 5 0س -<تابقكنك تامهال 5 و ىفةددشملا ريغن ءوزشأ بع ولأ فو ذاش

 : ص رغب صأوضازاوج*اطوأ ف اقوأ «انو أن يغاهدعي ىتلا نيسلا نمداصلاوذّسأ د اهسماو ته معأام

 : ذقو هنأ ىدزفاذكهو لدز وف نيةنك اسلادلا لق ل :«ةاولا داصلاو نيسسل |نم ىانزلاو طارصو رس نس مز

ك رقزسءوذفوام يفرك 1ناببلاو ردسو قدسوكفاضيأ ةكرشتما ب عروضوا عتود ىازلا داصلاب عروض
 ْ ةينا

 ١ ردك مز هنو جرة نم كردتمف نك اس ثيفردع أت نأ دك ماخدالا ليلة ةعراضا اب قدشأو ردجأو

 ل”اسلاوةفىفالا نست مهل اىالا لوألا نوكسد تع بجاو نال اف نيب راقتااو نيلثملا ف نوكبو لهدف
 وة فوففخاذازات ا روىزوت قو ساشاالل لووقو-+ةىال اوهرذعتل نم هَ ألا ال او ثآدلاو

 لتتقاوح ىفالا وراح هناف يح ىفالا درب دزو ف سدلالو قاحلاالو ةماكفاموكرحت د: موب فوامواولاق
 وحو ةكرااك فولا نوكسودرب وف نرلر مغ نك اسهل -.ةتاكنا هتك لقنتو قأي ضودسةامتتو لزنةتو

 (هماقمموةتكةص وأ هلوق)ا
 ةوأخ راو:ددلا اود ام قعد

 تامطالاو سمها ورهملاو
 اكلذري_غوءالءتسالاو

 ىفر ما دعب د ةرك ذل 5

 ىنعم( تبطق كدحأ هل وق)

 بأ رخسلا تحيه تمطق

 واقل نوهوهو 9 انا

 ها سورعلا ىنعع
 : فاثلانوكسد_:ءوفل“ الإ قو 0 الا ىلع ةزنذهلا ىف منتتعونيةماك ب بأن نم مك سو كسا مو ئذكم :

 ررءوؤدذ رود ىرخأ هنرساللاوقاح الا دنعودر لودرقمغدن مبتو نسحلا لوسرو تالظوح فول يسغا ْش
 || تابراعتملا كلذ ى وسامف 2 ءوءافخالا اويل هلا لوقو كلام مو ةوح نيتماك قامولم مدت نا" اسرنعو|

 ْ 0 رف ؤوح لك اذالاواس د رةترسعةمسافو رخحلاج راكثو هماقم موقت ةةصقوأج رخل ا ىفا راةتاما هوم ىو وأ

 نه هقوفابوتاسالا ىمقأ فاةالوهان دأ ءاملاو نيغللو هطشو» الاونيعالو قلما ىدقأ ف لألاوءاهلاو زها 9 1

 ا ىد-> الو ًاداّضالو لد !نمهقوفامق ناس لا طسو؛ايلاو نشل أو ميدللو اهيل اماه-(:«.فاكد اونا ٠ْ

 : تاسالافرظ ند امنوناوكلذ ق فود ةاموءاتتمىلاناسالا زطتوذاهءاللو سارخإلان هاخيملب دامو« .ةذاح

 ارت الرا انانثلا لوس أوناسالا فرط "الاولادلاو*اطاو اةينلي اماه -غممءار انواباّمثلا قزو و

 فارطأو ىلفسلاةدغشلان ُط أي*اقللو ايان محلا قرطو تاسللا فرط*اةلاولاذلاو*اظالوام: ٌلاوناتالا قرط

 || نونلاو ال تدن» ةزهةيناق عصغلاز ذاو عرفتملا ج رخو نتتفشلا ند امواولاو هايلا و مللواماعلاانانثلا .
 ْ ءاتلاك هاطلاو نيسلاك داس امو لاك نيش او ىازلاك داصلاو ميتا مالو ةلامالا فل ول نعوحن ةيغلا

 الفنيشلاك ميملاو فاكلاك ميلا مأوةزجوتسهف ملاك فاكملاو ةفمعضا اداضلاوءانلاك هاةلاوعام زاب اظلاو

 ةيلغتسملا| مثمو ةقعنا او ةعمطملا ان (ئةواعهتم أمو ةوخرلاوة جرار ان 4 تلا امممو ةدشودقلاو ةروهل ا اّموتمو قمت

 ىزؤاهلاو ررث لاو رتتملاو ةدئمالاو ريف اوةلعلقْلا فو حام موةتفدملاو ة ه_ةالذلاوقو رحا ئمو ةضةختنملاو

 اهفالتخ ةشومهلاوةةصخ لئِصْدتَس قورحادغامى مو كر 2 عم سفنلا ىرح مهنا ةزوهكلاؤتؤةقأاو و

 هشومهملانم"املاونيغلاونحعلاو ىازلا ولاذلاوءاطا اوداضلا ل-هذ موضعي ف لاخو كاكسكو قةةيالستمو

 الفهحرخت ىف هناكساد نع سفنلا قرحر فت امذيدشل وروما ركوت ةزشلا نا ىأزو ةزوه4لا نم !اوفاكلاو ْ

 ا ثلواعؤو ريواهعمو ىرحلاالوراصخمالا هل ّتيالامامنبامواوفالتمةوخرلاو تءطق داس ةيدرع :

 ااا 1



 |١ اهذالك ةهةنلاوهاظلاوءاطلاوداضلاوداصلا ىهو للا هجر ىلعىءطنأم ةقءطما ولالاو شطااو اك 1

 فورحواهذذل -ةضطنذااوفاقلاو نيغلاو هان اوه يطأ ىو ا ا :
 ١ أ معتمد هنالاوفالذخ ةتمصملاو لفن ماهم ءايلوهسلا مه“ من2 ى«اتحو ىعار را -ةئالامةقالذلا ١
 ا فورعو ع طرقاهعمدع و فقولا ف طغضا مفةرشلا ىلا مذ: امو ةأافورحو ا,ممىماستحوأ ىعا راض ىف ا

 | | هب فر نآس |لاّنال اللا فرحتمماو نيالا فو رحة-ثمالاو نيسلاوازلاوداصلا ىهوام رف ةصدامريفدصلا ا

 لاعتفالاهأث نهةل- حقومدا<ذاو ادوة<ذاوح ف ضراعلالا لوألا سلق سايقلاو لق ن هديالف براقتملا ا | ماغدادصقىتءو !هئاذملاتلا توةهااو هينتوصلاءاوهعاست الفل الا ىواهلاو هينا سالاركعتل* ارئارركملاو |

 ظ ىلاىدودامةءأك ىفامءمغدي الو مزالذاش سد_سوإ صأ تسو فيعض وعم فم<ةواهربغت» :رك لو ورخا ْ

 ل#ث ن# « مراد ن1 ةدئو:د_طاولاق لادن والوا دطواوأوةن 132 ن هو*ا-ةزو:اشو دنوو دطووفيزخ ] بييكر ب سول 1

 اهتفصةدأب زااميراةاعفر ةشهىوضفو رح مغدم الو ميم ف هنوف فدو"اجوريطأو ى أى ال ساوأ ْ

 ٍْ ْ ميلا فواهت ريث :تهاركمل ارلا وماللافنونلاتمخدأو نيل ءامهرب رص لالعالان الا هدانا ةيلوءدمسوفو
 أ فورح الو م- مار ربحا من أش ضعبلا أحدقوا اعبي ناكمالو اولاو ها ءلافو امنعلاب راقت ناو :

 ْ قءاملاالاهنمل-خدأ ف قا> نرحالو حدقالا ىلع قامطارب -غ نما هريغف ةقمطالا الواهريغ ىف ريسغصلا ْ تال(ءانلاثوتهااو هلو-ق)

 اما نيعلاو*اهلا فءامل اوءاحلا قنم_هلاو* املا ىف« اهاق هذاكذاوادو:ىذااولاق ةسك نيو*ا ناو نيعلا | ىلبسع مالكلادرست لا

 ١ ميملاو ىاقلا ف فاكسلاو فاك- لاف ف اقلاو نيبغلا فءاملاو هاما ىف نيغلاورام لا نععزح حرك اح وني "أح | اقيف> فرحوهف ةصرس
 قامو نان لد وج قمزالةفر «ملاري-غوافرحرةءةثالثفو اهلثمىفاب وو مغدتةدف 0 ردا ماللاو نسلق ْ ما ةعرس ىل ءهيماكستلا نال 0

 قاهباهذاوءاملاو اولا ىلا منغ ءامباهتضفالاو نواهريفو رحفايوج ومغدت ةنكا سلا نونلاوقاوملا || جر تبنوه (درجأ هلوق) ْ اا
 || ازاو- مغدت كر ,هتلاو لاوحأ سا نوكمف قاملا فو رحري-غىف ذقوءاملا لمقاعم سل ةةوءارلاوماللا || هيلدةسسلة اكلادتع 00,

 ودى قاع .طالاو نيسلاوىقازلاو داصلا فو ضعف اهضعب مغدتاثلاولاذلاو ءاظلاو*أ2 مال ١

 ْ نءفدوالا فالس نينك اسيد عت وق رخأ*اطب نامت اوهف ماعدا هعمّيأك ناهلارندىفت طر ١

 : لقول ةيف لعتفاءانم غدت رهو «افلاو يلا ىفهابلاو ضعي قاهضعب مغدت ني_سلاو* راسا 1 ١

 مغاللو 3 اورأثا م ا

 ْ اهيقمغد_ةفءاط قام طالا قو رحد_ءب با ةتوداسّشأ | اء. ا عانت مال مه* اوفداشااىلد اداش نمسا اة

 قذاشلاىلءاذاّسو مطر فانايحأ لظد ىف ثالثلا تاج ل ولاعازا اوحو ىلطا اي و -وأ'

 ْ فايوةونادافاب وج ومغد-ةةالادعا لاو لاذلاو لادلا عم: وبر طضاوربطا عانتمال ب رظضاو ريصاو#ف |

 تزرفو تد>وتطءخ ىف دعودزفو طص>و طمخودفو نادا عام مالناذأ فافيعضو رك ذاوركدذا* اهورك دا 1

 «اتلا«يفمغدت اعف لعافتو لعفت# رو ينك اساهل مق سد آوالصو رباغتتو لزختت وقعا مغدن دقوذاش تدعو ٠

 رداننيسلاتودهاهد عمامتد_ءعاطتساوةواراداواولقان اواوس راواوريطاو فءارتا لصولا:ُر جىمغف ْ

 ْ عاطساو تلاظو تدسحأو تسمو دف ىفو لعافنتو لعفتت ىفهربغ امو مدقت دق ب ىهخرتلاو ىلالعالا ف ذم لاو ْ

 ٍ عستد وكامأو هاناان هو*الا لعو ريسغعلا ىثد قءاطوءانع و ريخعل :اولاقو عسيت د عاتسا“ أحو عمم مطتسل ْ

 روت مم | 0 فل مام د رك قال ولت: ىذلا بالو انيف هللا قتءاح«لعوذاثف قب وأ

 ! #ينب رغأ !لثاسهدهده 0 دا نس تا رمل ذشأوهو دا هان ن هلدبأ ل -.ةو ٍ

 هىقطنت فيكو سايقلا هيسضةةبامتءاعوابل ةزاهثتمكراذا ىأ اذك لئماذك نم ىنهةف.ك مهوقىئدعم |

 ىوع ل1 سايقري_غوأ نب رخ آس [.ةواسامةلصألاف تفذ>امفذ كودي زتنأ ىلع ىألوةسا.قو |

 1 رخ ”اللافال-خعدالو عدأ الوعدووعداعد نمد-ع ومسألة هوك مذ ىلعوتأ لاقو ىر ذهب هد ||

 عسملم عاب و لاق نمو لفعل © نمل سنع لك مو لصألا ىف ؤذحالذاقافتاباناع داعدنمفداعتىلمو ||
 رام ع ولو:ةعاب ولاقع ندهو لل عن هرذغخف لكمو لعفي سامل الل نيمق نوخاا راهظاب لوذةو 1

 ٌْ وأ لقثن مم رايا-! هلة ممهضف راتتاءحوأ ترك نمل -ة:> نت هىنالو نيفدك- امد سال ال نوذلا ||

 ممن ال واقنلا نال هازل جوا شدت ترتأ هو د 'ةأتب أوز ءمبال ةءو سبل ئ
 2 قا

 ىدر هنأ ابله

30 700 4 

 / ا 7

 ١ و

 8 1 00 ا و وسوم / : 0

 يي يسبب ل ص لل ل ع عم ١



| 

 د مو عم اندم 1: بجشماةف كانتا وشف

 1 1 ا را دل ةححاش مهجر يل ا ىف فاو

 | لة نواهدمتابا اتد وأن هوةاناتدوأ ا نمةراو ا لبتمو ألاف لاق هو تأ لاق, نع ىأتد وأنمو

 أ قلأ املاقف قلوأن 0 اما ىسراغلا ىلعونأ لرأي وب 0 د وأنموأنأبا تد و نمم_طا

 ْ ىلع قلاب وأ قلاب مس ءافباحأو ل- ءوفهنأ ىلءىبهح وىلعقلالاو ظفالا ىلع اللا رس نقالالا

 ىلع باحأف* "اسم ىلءونألا# 43 رب_2والاءغم هذلخف 0 نهراط- سم لمن عدن واع نبا ىلعوأ لأ سوكالذ

 : 1 امرت اعوجئاففذ#تد وأ نس لم ءهيولاخنباىنجنبالأسو " 6 رثك الا ىلعوهلضأ

 عسبانأهطالثهو تودعيد تعد 0 وأ ىج نال !ادواث ”ءخإ :ًأر_ذم اك-ةما* أب ىلا افاضم

 || تءن وتاق نةتدود-غا لل -هو تاواوال لب وقأن سلا ونأ لاقو لووذا تاق نهتدود_غال مو | بدعم

 دطعل -+هوىو زغّْوِرغلا نمو ىوقزوغصع ل-: هو قوه :ؤهل |نءبور ضم ل هواروظم عس واو لوووقا

 تاع ىضق ةصرص# ل_:وةب وق ةل يع ذق لاهو ريغصتلا ف ةمعك ةيضقول عْزق لهو ضف سدْضَةنم

 ا ل رك اطيصق توالت ل هوو حت تدخن يضاف رمح ل-ةمو تووذةتوك-!ملثموةن وحرك

 ا .عسعرشب لش ميري هس عراذطمو تأنأ رم طال -همو ىأرقر طمس ل -ةءوتد ًارقأرق ندتحرحد

 1 مجبتك [ وةوذاهم ىل عملا ري صقاذافورملاهاه«أالا هاته, رع ظفالار و_-صت 3 طملاوب

 نوةطنت ىف يك مهلأسا ل ملهلا لاق كل ذلواظ لواط خاها قمم , رفعح :روصلا هذه ىةكت 9 اقاراق نيع

 ] ىع"تأف ىعسمملا هاله نأ وملاو هفعلوسا اباوةطنت مومسالاب ممقطناغال اقم > اولاةفرف ةددع نع ميحلاب

 مدحو سدا 0 000 ميماحو نح_ ساد هوفر 0 مم [م

 رس هيما 2 نذانملع فقولاو اهمءاد_ الاربد- ةتباهظفل ةروصب بك 3 لك فلدالاو

 لاصتالاةد_ثامال_ءومالاو ماحو راملا الذاضب أ ٠ هاب ترج همع ىكتو تن ا هيوفو *الاب ادب زهقو

 هايلا تعج رواّتتك هاهغلاىلاتدصقنافنونري-غبمعو مهتدشكو تاغلأباهعم تدك ع نمواتختو رشا
 ةدمقو ةجحروحخ ىف ثيل انتم" 52 ندي نارها: تاكد زان آكل ندو 0 *.نااهريغو

 توصف[ |تونااتثك ه2 ةك ن«و راع توات تاق تاق باب وتنبوت أ فالضاتهاتاا, ف قون عقو هاه

 واوبْنب ىذا ساء ءةناكو رثك ألا ىل_ءكلذك ابرضاو 3 ألا لع فاألااذإو 0 هاب هرع-غو تل الأ

 وأ ه-فيترسعل هظفل ىلع هورتك مي آو نونو" نبرضت ل->و نونو اون نب خت لهو'ايد نب عغاو فلأو
 ىلع هاملاب ىذاقلابأب و هاب ربت ضاق با,بث؟ 2-ع نمو هأ 0 اهدا

 5 رذو كشمو ل فهود بتك وه.اءف وبال هنالالصتمدب كو ود دز ود ا روح نتك ع ةعنمو اهيفصدفألا

 لد وأ صقنو أ ةداب زوأل صوف اوخام ةو هانم ارو كالا كلذ 7 لاو هنأ رتبي هنال ع

 تةكرقنك اساما طسولاو لباود_-ًاود>أ ل_ةءاقلطمفلأ لوألاو رم صر و :زههلالّوألاف
 ا لاو ل رك نا اعلا ل رد اماو سند ونءود ولك َ لثمول_ءقام ةكرح فر

 ْ ة--وتفملا قدك نم 0 دالاوأ لقئلابا غرف ناك نااهفذح نم هما محسن ومواد و

 ْ هل قو ل ار هاماو عيا فاهفد_عن ن*م-(هو لاسو#ف4 فلا الا دعب ةكونملا ف ذح ىلع ربك الاو طّقذ

 ْ مولول سوك تتكو وءايلابةيئفودخوواولاب لج ومو فنتك كلزلف له سامو لع ستخص: كر هم

 !| اك اسول_ءقامناك نارخآلاوتالوقلاكدرقب و لّ_سوحن ىف 'اح وار رولةرةء مو سنن و

 || ئرق وأرق لمهتناك ف.ك هل-.ةامةكرح فر تك اكرت*ناك ناو: بخوأبشخو *بخو خذ فذ
 ْ كا ري درك ط_هسولاك هري-غلاصت الهلع ىف ةوبال ىذلا فرطلاو ؤدرراوئرش إو أر اوؤدرو

 ْ ل ل هدو وره و فوك درو كؤدرو كأدروشو كثزح دأ

 ْ هنرثكسصا نا فال-ذوهثر وص ا اركءاوأ هبرثك-!ال-: فالك د>كو 5 ةلود 3 وده ريغ

 ٍ تتكست ةدسقو نيئز م سموا وز سدو بصنلا قأط خوف فذ مترو ءكر«فرحاهد هب هدو ::2لكو

 وفم ادر فال ودسمامدسعل ى خذملاق نعد ةرم-سمود فا خو سلل نأ“ فهد واكر ةىنال_ةمايلاب

 ١ 0 ةراغالرثك الا ف انحف فال و لسسالا متلو ةروصلا ربا ةلرتك الان ْ

 0 0 هلاانغا 2 ةرهلااعاهمب-شو فورهلا اول_كود._ةفمل-صولاامأو ساللاو» رباغلل كر اره

 ريسغىأ (هري_غودلوق)

 اماو»و نونملابوصخملا
 تانومملا رو رحلاو عوفرملا

 واعوذ ص نّو_لارع-غوأ

 اينيموأ ارورجت وأأي وصنم



 نسس> ئد_:ءاملكو ىتدعرامن أو نسح ىد_:عامنا فالك ئمرك !ىتتتأاماكو ناصصأ

 اعىت_ءاوا_صنلو ماغدالا بود ولاقلطم نيتلهتمناشكت دق 3و ني-هج ولا فامن ءوأم نءكلذكو

 مو-قشبالنأ تماعو_ف ةف_ة2افال دال م لها ةبصأ لانأ اناضوو هام هلارع عت نمر ان

 و«اواصوولاصتالاد.ك أ 3 جلا ف نوثلات فذ >ونفاذكاماو هولعف: الاوك ا موالد ةم طرعشلا نا اول-صوو

 مدعلاك : . ءىهلا نالالصت ةمنيمهذملا ىلءل>رااوخاوشكو «أي , ةزوطا بتك ة6نذهانملا ب هزم ىف دايو كمون ا

 اهنداق -فاونرشاو اواكوهفاغلا لغلاف 6 ةرطنملا عسا اود ءباودازمنافةداب زاااماو ةرثك-الاراصةخاوأ ْ

 ريغب لوعفملا فو فلأب ديك أملا قف مهوررضوحن بتك ة سن هرورةدووعاب وةفدلس ذ فطءلاواونه-: و .

 هم ند راهيباقر 0 0 ا عو م- متو"! اون راشوسش فايت نعم نمو فلا 1

 ىرع ل ا كا ةاواول لو قاد دار ْش

 2 ةةود ىرحأو ر داودمودش و 0 اكن مدد 01 2ك م مناف صق ًارهيلعووأ | نزذللا زكر هلوق) هأر < ت 5 كدا 2 يصغ 4 | 7 4 0 | 8 6 كاامأ 5 أ : و ٠

 سلا: ريكحاو نثماك هنوك- ]لد رلاو للا واقلطم فيرعتلا م الق الذ و «ميحاو تدءوود قال 3 - 5
 1 0 0 0 00 ىذالا ىأ (هناوسخأو
 كلذكو هءلعن تالا لو قرغال نممالد ةرثثتلا ف نيذللاو هفواهتعلصفنتالامنوك- ]نذلاو ىنلاو ىذلا فالخ ْ كاوالاو فاوآلاو قاللاو

 فال_هترثك_لفلالا .دحرلا ع نمحرلا هنلا مصل ع ناو ساس سيلا 3 رورو كداب 1 ىرتختنرحأ اهمال كلذو

 لدحر الول_>ح راو را جح رلاوهللا مد انمىلالا اذك وهودو نمحرلا هللا مار و هللا همأي 1 0 1

 مالهلوأاعف عزللا ىلآلا عما اوصقنو هو حنو ل_جرلاب فالذ قلاب س.ةلءالك ]ىلالا» ادّش انرجرادلوز دا 0 هرحو -

 | هلوقو البسبتلال ةدحاو
 لولا فل[ تاذبلا فطصأو ماهفتسالا فرايذباوحن نماوهةنو تامالث الث عاسقجا ةهارك نبالو معلوغ | ناز ساسيقب سبل
 ها ناد هاك

 لب رفالخغو ورم ندب زاذهلثمهفل أنيإع نع د ةقص ةواذانا نءاو .ههيونأمهالا ل رأا أو قءاحو ْ

 ىتاهواناه الزج الؤهو نازهو,ذهواذ_-هودفةراشالا عم«.ينتللاه فلا اوصقنو ىئثملا ف ال-ع ور عنا

 نكو: كءاوأو كلذ نمفلالا اوهقةنو فاك !!لاصتال كئاذاهو لاذاهودك تدر فاكتلا ته احناؤهةإقل :

 مي-هارب ان نمفلالاو ني واولا عاضجا ةهار كك دواد نءواولا ريثك صقنو نك-لو نك-أ نءو نيئاثلاو ثاثلا

 «-عبار فلأ لك اومتك م-مناةلدملاامأو د ,واعمو ناولسوناةعنم فلالامهضعب وقح»او ليدم»او |

 الاوهان تدتك هان نعتناكنافةئلاثلاامأوالعى درو ىعىفالا“ اناهايقاهثالا«أب لعقوأ مس ءاقاد_عاصف ||

 سايقوهو نلذك «اراتحناف اون ناك ناوءام لاب هيتك ىل-عو ف الاب هاك تالا كي نم *م-(ممو فل الانف

 وفةسنثتلاب واولان :.مءأ لاف رعت ل ا ْ

 توزغو تيمرود# كل سفن ىلا لعفلادربوةوزعوةيمزوكف ةرملاب و تاونغلاونايتفلا وح لاب و نا اوكءوناش : ْ

 وحد امالاىوشوذ اواو ندعلا نوكت وىعووتناواو*اغلا نوكد ووزغب وى رب و عيال و

 اغاو فللالافالاو ىتمودنهاءلافتليدأناف تاوج نا ىو_هلاو ىوتلا
 ن:وجولا ىل-ع تدك "الكو ليدل مهوقل الاب ىدلاوم كح

 ريغ'ايل أ ا د + ملف و درملاامأ ارامل .ةحال

 هللاو ىلعو ىت-وىف و ىلسد

 باوصلاب سعأ

 دع حارملا باك هيليوهنوعو هللا دم ةيفاشلا بانك متو



 00-052---0----7ب 7 5 ب م 8-5 7 5 : 0 وهاب يد ومما وجات جو ووو ردوا جوز وع
 ا ل 01 نيعن . 9 “58 ببيت فج بي بخ يني تس س8

 0 22 ر2ششششٌا ااا ُُْاُل197 0 ا 060 2 1 < تدمع هوتي 751

 فرملا نأ لعا ه.لاواءهيلا نسحأو هيدلاوأو هل ةئلارفغ دوعسمن' ىلع زيدمحأ دودولا هللاىلارقتغ ا لاق

 اموسوءاباذ5 فت عمق اهوراعتاناورلافىئطن و اهورادئ اءاردلاف ىوش و اهوبأودتلاو مولعلامأ

 هللا و حاروأ حافت لم حارني> هنديعمفو حارحر حانو جحاحتلا حانس ى_صالوهو حاورألاحارع

 ة-فرعم فجات فارصلا نأهّللا كدع.سأ بعاهب نيسعملا ماورلوملا جثوهو نيع5سأو مصناسع ه2

 ةعبت قاقتشاو فيالاو صقانلاو فوج لاو لائم اوزوم لاو فعاضال او مفصلا باودأ ةع._.سىلا نازوالا
 ناكل اونامزلاو لوع-ةملاو ل_عاغلا مساو ىسمملاورهالاو عراضملاو ىذاسلا ىهو رد_هه لكن «*امشأ
 | ماللاو نيعلاو "اغلا ةلب ام ف سبل ىذلاو» عيدعلا كي عصعلا ىف لّوالا بامل إو باوبأ ةعيس ىلع هنرسكو ةلآلاو
 ةفدلا قورحن < هقنوك نزوالماالاو نم_ءلاو*اغلا ص:خاو بذوق :ز غو ىعضتوةإ-ه فرح

 نال نيد رمدمأ ١ دهع قاةتشالا ف لصأوهوةعستل اها يسالا هنهدل 3 ردص٠بر غلا انلوةفئثقلحلاو طسوأ و

 لاعفاالال_صأ ناك اذاود دعتملال قرح اوأ اونامزلاوث دا ىلعهنلال دلددعتملعفل !موهفهوذ تاودموهقم
 هاي_شالاهذهنالردصم هللاةءاض أوه دافالا ف لعفلا نءنغتسم مسالاو مسا هنالوأ اتا ةلعتلال- أ توكي
 نو نأوهوريغص عاونأةثالث لعو»و ىيعملاو ظفالا فامسانت نيظفالا نيددت نأوهقاةةشالاو هنعردصت

 نوداظفالا ف سانت اهئ نوكي تآوهو ريمكو برضلا نمبر ضو سدترا او فورا ف سانتا اهم
 نمدارملاو قونلا نمق عنو جرخلا فسسانت أامهنيد َِن ود تأ وهو ريكسصأ و تزل |ندد دج ودق بدت 2
 لال_ءالرادم هلالعا نالال_سأ لعفلا نوكي نأ ى.ئ.نومفوكملا لاقريغدق اة: اا: وهروك ذملا قاقتشالا
 لدن هن رادموام اوةمواقوالجو لوب ىفامد عامأوامامقماقو ةدع دعب ىنذا دو-وامأامدعوا دو>وردصأ ا

 | اضيأودك ؤا|نودلدأ دك وااو تيضتد مغ ةلزغع وهواب رض تدر ضو هن لعفلا دكؤداضنأو هةلاصأ ىلع

 ىانلةبوكْصو بو رشمىأ هراقيك ص وبذ_ءبرشمءاولاوأ5 لءفلانعارود_دههنوكءدرد_صمهللاقت

 ىفةلاصالا ىله لدتالةردكؤملاو مركش فةزمهغاودعت فواولا فذ هب رادألالةاك األ ردمملالالعاماوج

 لاسوروثلا ىرح باب نمهراق بكس وب زع برش مو ةودي زدي زىفهاجفاولاق 5 بارعالا ف لب ناقتشالا

 هدشذو رو لغشو قسفو لة ةوحضناباب نيثالثو نينثا ىلا قثريهي و.يسدخءوريثك ىالثلاردصمو د بازيملا |
 ةقرسو لغو ىدهورغ_صوقة>و باطو ناورثونارغغونامرحو ناماو ىرشب و ىرك ذو ىوعدوةردكو

 ةأعسم هرم ركم و خس سس »و ل-خدمو هب وؤصو فيج وو 3 ودق و ل اوخدوةب ر دوةداهزولاوسوف امهوناهذو

 وحن ةةلاملل ىحو# نودغملا بأي قاعت هلوؤوحو عاف تةوض لوعفااولعاخلا مه«انزو ىلع" ىع وةدهتو

 الام لئاق فرامالكماك ىفالاد_-او نس ىلع د ثالثلا رغرد-_هموىلءادلاو ئثملاوباعلةلاوراذبتلا

 اهتم ةتس اياب نونالثو ست ىهو مي ردصملا ندى ىتلا لاعفالا 4 ًالازار لزاز فوالام<ةلمكك ىوالاّمقو

 لوألا ةثالعلا ىهنتو ب سك ب سحو مركد مركو خف د حتذو لد لءو لعب ل-:ةو بضي برضو ف در ا ىفالثال

 ادعذال م اعدلا ف ل تديال متن مهذو نهترثكو للة: لاو يضاملا نيع ف نمتاكرح فال تال باودالا مئثاعد
٠. 

 ذاوشلاو ةلخادتما تاغالا نأ ىلأب ىأو نكر بن كرامأو قالا فرحرم_غب ثم مادعتالو تاكرملا ف ال-ةثا ||| و
 هنالمئاعدلا ف ل خدي المركب مركو ةدكغلا ىلا ةرسكسلا نماورفدءوطتاغلف ىلةءىلقو نش ىنذو قس قبامأو
 لعب ل_ءذءاحدقو هلاهعتسا لعل ماعدلا قفل خدي البس بسح كا ذكو توعنلاو مثامطلا مالا" ىبعال

 عطقو مرك ًاوحض الهلا ةعمشنسشعانثاو مودن تمدو لضفي لضفك ذاشوهوداك تدك لاق ن«ةغلىلع |
 ررا ا اه.عاصأرمحاو رانج ا وزوا_حاو نشودخاو جردغساو رقتحاو فرصناوبراضتو ل-ذفةتو لتاقو

 ىعا رالد>اوو ةيسنمل أما دعن ال غدي الو لعفا 5 نهم صقان وهو ىوعراه.اعلدي وةيسنوللاةةدافررباو

 لقوحو لاع#وض ج رحر ىلا ةىتىسورعشفأو مد رحاو ب رح دن و هاي رأا ةعمسشما ةنالثو ج رحدو ف در ا ١

- 

 (حاروأ حافت لل« هل اوق)

 لالةت_ساىلءابستت هفطع
 لدم هناهب شمام ممر أ ولك

 وأن امهتمعطتالو هلوق
 باككسلا كلذ نأ ىنعداروغك
 حارعر حارو حاملا حانج

 ها هرطاعو هنهذ ىف هلوصح

 ىأ (عئابطلا نمالاهلوق)
 ئأ ةسيعيمطلا لاعفالا
 ىأ لج تلاةب زيرغلا
 ريغ نءابم اعد سدعأ اقاخ

 نك دمك كس ب4 رامصخا
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 سيح سس تباسي ل

 جيرو وج جه يمر كمبو هدجرتس#" رود

 نيه

 وسيد 1 احتل الو

ٍ / 
 ديججيسيسو ١

 لل علبببببتا>ب“ج

 نيردصال داعم قاحلالاقادسممو قئلساو سن عقاوعن مفرح قدم قفل[

 تح>ومتاوغل ىؤاناا ىنامغاوان مذىلاب رفوف اهحورشعةعب رأىلع*ى ص وهو دي ىذاملاف لف ا
 متغلا ىلعو براضوأ بعض لجربت ل موف ةر كال ةةصهعوقو ف م الا ملا ىلعوه-.5بار عالإ ١

 لمعلا هةمذخأب ل ل _عافلا مم انال رعب مو نواس ]| وخاف االاو لالا هزح متفلانالنوكتلاوشأ هنال || ْ

 ىبعد هله ةاشم» علام اوأهنءاضوع هلبار عالا ىلا ل ةيو خا رمان مانال ليسا الذأ ا

 ىل-عممهالا ىنيوهل«-ةمباش هلل ةكرحلا ىلع ىخاسملا ىنب ولعافلا سال هتمبا ثمةرتكسل عراشملا رعد | ْ

 3 هأملا خذو نهراوغوا2ىلعن الدب ىت> هرخ ١ 1 قنوتلاوواولاو فلألات دب زو هله ةعاشم مدعل نو لا ْ
 مزايا تح اهليقامداضلا ن نكي تاوا اوضرف مهواول قامتسبل ملانالاو هرفالخ واولا لد الاورض ا

 واوو لاو اونيدقرغالاوب رذل هيف فاالابتكوةد ريد: لا ةهذلا ىلا ةمةيقحتلا: رسكسلا نهج ورمل ||
 ءانلا تاعحا وعدي ل ووعد ملثم دحاولاواود ع لا واو ندد قرفأل ليقود راو ل قف اعلا ٠ ةغاىلع ىرح( وعدي ملهلوق)

 تسل هاتلاهذ_هو ق.لذتلا فنان اضدأ ثنؤاا واع لاب را نمهاتلا نالت درذ لئمف ثنؤألةءال-عأ| دنعةلعلا فرح طقسال نم
 اهفتايلا اوةمتاكرح عسب رأ عمتال ىت> تدم وون مضل + ةقءام !|تنكمار# ده" بعشر عشا ْ هأ مزاحلا

 تررضلاةيالدبك ًاتلارغب ل لصتملاع وقر اريهذلا ىل_ع فطعأ ازوكال كن مو ةد_>اولاةم_-اكلاكوه ْ أ( نكا لام حفف هلوق)

 لدم فلاالا 16 فو كا لا كى« فءاتلا نالاتن رضى ال كدب ب زوأنأ تد مض لاق لد دبزو ا كل 1 اهتناك اهنذل
 ةد_>اولاةماكدلاك سلال يمض فالخجو انامراهلهأ لوقي ةثيدرةغل ىلا ةضراعهءفدك ردا نوكدلانمر ْ انكرخ ةسنثتلاف لال

 طي اك فيفضل 3 م طبال_عودبا د هاموادأ نال طملع ودده فداك رابوصنم رعمض» ريمضت ال ْ مو دملاك ضراعلاو ةضراع
 1 نما 0 « من اوتالسم اك ثننأتلااممالع ممتحالىت ”-نب مذ لم ىف» تلا تفذ_و طابع اواصأ 1 كالا مكح ىف نوكستف
 ةءطاخلاو يطال تينت نيد ىوسو مسالا ىف ل ثلا مدعلو ة.بسنملا مدعلتأ مل.>-ىفالذ لء-فغلالةءادحاو ١ ما روذخما كلذ مر لف

 ملاتدي زو تارامخالا ف سايتتلالا مدعوز اال رئاهض | عضوو ين ةلا ف لامعتسالا لدا تارابخخالا نيب و ١

 رعاشلا لوق ل ثم ىف عابشالا ىلاأ ب سبتلبال ىت خا 6 :سذف ١

 اتنأف ىك فهلالا لا محو د ّل_كوةرثاكموخأ 3 اوخأ 1

 لسقو ىوذشلاج رخل اق دانلا نم مللابرقلا هنأ ىف ت تاخداور هما: أ«: نالا. -8إ مخلف ميلا تصخو ١

 ماك-تملاب سايل الن |نمافوخد_داولا ف تحضفو لءاغل ار يمض هن الاسد رض ىف *استلا تهذو* ىعام ل ا.ه اعبت ْ

 تديزوىوغشلا مذلاو هواه سنح نمءاتلا ةكرح | اول-ءف- ىو هش ميلا الب الاعمت لءقو ةينثتلا فس اشلاالو ْ
 م1 نالواولا تفزيةءاوقت رض -أ تالواولاوهو فوز <:هيف عسملا ري مضو هتيثثتي درطي ىتح هب رض فمما ْ

 د د ولدأهلصأ لد أولد عج لاقي ة ع نمو وهالاموه2 “اها قامواو مسالارخآ فرح الو الا ةلزمع

 ةياظعلا فاكر يهضلا بيسي فرطلا نم ج رخواولانالهوغب مضفالخ ومالا ازخع تسل» اي نالاون رض ْ
 ةق نمو تولا نم ممل برقا نونلا ىف مملام غداق 00 مخل -صأن الس مف نود ند رذف نونلاددُثو ١

 درطملاك ا. تودلا لمقام توكدت أد ران رخهلصأ لءقو ريخع هل سأر بم *لثمىف نوذلا نم ميما لدبت
 1 ءاللاو ةمالعا منالاهف دس ن كءالو نينك اس ]ل |عابقجال طالت ناكسان ؟ءالوءاسنلاتانون مسيمح ||
 1 انأهةحتنالتب مضىءانل اثدي.ز رون رسذراصقمغدأمنوذلان منونلاد رقل نونلا لثدأف فدحالا|

 نالاند ىخذفنونااثدب رو هلا وخا ىفهدوجول الا ريتخاف سايشلاللا:[ف ورح نهمداي دل ن5ءالورهذم
 لغد و 59 رعد كانتا هتك تال ليةواخد فض خرا صن نا : رغب ستاد ال ىتح فلألا ثدي ز زمر عفن هاو

 رو ر دراي ودنمو عوف مه ةثالث ل دألا فاهم الاه ون نيةسىلا قترت ىهوهنا تاو ىذاسلاف تار عذلا

 رورلا ج رخأ مث ةةسريصي ىتح ةثالثلا ف نينث الا ب مضاف هلاصفن اوهلاصتاىلا | رظذنددثاامهدحاو لكرسد

 بوصخمو ل_دةنءع وق رهو لصتمع وفم ة_-.تكل قيفراملا ىلعر و رحل يدقت م در + دى ل_صفملا

 ْ لقعلا فاع ويرش ةرناع له وهو ل -هةلاع وفرملاىلا رظنا 9 لصكتهرو ركثو هند ب وهنمو لصتم

 ةءئاغلاو ىئاغلا ف ةسم ىفتك اوةءاكسملا ف ةةسوةمطاخملا ممبطاذجأل ةة لس وةمداغلا 2

 كريماكتتل نالنيظفلية اك م ها بالدار انهفاممتساةلقةيزثتلا كارد
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 1ْ ةوسقلا كالت نمدحاو مسةراصا ذاوا عبر ةعاذأا كل قف ثنوموأ رك ذمهناثوصلاب يعي دوأ لاو> ًالارثك أ ىف

 || ر.دءادثااعون نوةسرشع ىنثا ف ةسهلاب ضب كل ل_صعف كلذ لثم| هد->او لكر م_صيفاعونرعشع فنا
 : فل _هألاوان رذ نفذ ىلا برذوهوف لصفاملا ع وفر الرش ءانثاوا هب مضىلاب مؤوفذ لصتاا عوفر |

 فنيواولا عامجاة بهار كاواههحر تداحال مهل ىفامم#و اولال_هحن ك-ااووهاوهوهلاقي ناوه

 |١ ىوهلا ميلا ىلع ةدقفلا عت ىت>ليقوه ماع ةءئدتلا ل_تءواوعت رض ف مامواولا تفذ_>من اوعراصففرطلا
 ا فدع را كل ردقلا 50د ةززس ةقلرغر ار كحال هلع مل عرس 3 قره اك عن ملا لخدأو

 1 0 وافرطلا ىلءواولا عوقو عمه-ةناعملاب قو ر سم ارث لود رخأ ُك , قاع اذاوهواو

 ف لوعفع سَ هلوسق) 8

 ئذلا لوعفملا نال( ةقيقملا :

 عد ألا رسل كا 200 وردا مراد ال ىد هك اسءان وأ اروسكم هلقامناك اداءاملا 00 ون هلاح ىلع

 قام« يىهءاب لع وةاداناب ةيدابان قوامالغاب ىالغاب ىفءان لهدم افلأ ىهءاب لع وهيتو«ءالغوف
 بوصخأل رشءانثاو# نب رف فرماك نهنوؤنددشواهغعضعم فيعضلا هايل ىلعةدكغلا عقتال ىتح ةينثتلا
 ىت> ىو رص لدن ١ ىذ ل مف لوغغملاو لءافلا ىريهذ عاج ا هيف فزعوع الوان 2ةلا رل

 نالالضأف ىنتاعوالضاف كلو هفىولقلا لاعفأ ىفالا:دحاو ةلاح فالوعف و العافذحاولا صهشلا ريصدال
 ىوصتألرشءانثاو *ي ك]لذطذتاءو ىلذف و تاع ,ربدقت قل .قاذ هو ةقيقحلا ف لوعفع سدا لوألا لوعفملا

 1: : فراضل ثم فراني راضيا هن راضوف لد:*اًارورعخ اري عانثاو' دي أمد ١ رمؤاناب اىلاب رض ءانا اود لصفنملا
 بترفو4#بئاغلا ف عض اومهس:ح قرت لصتملا ع وفرملاو ىوده مهل أ ىدهمفاكمغدأ "ايو اولا لح سفن فس لاه منالهورأم ٍ

 ىف ىذلا يطانخملا فو برضتالو برضتلاو ب رضتوتد رذوف ةئاغلا فو برمذت الو ب رؤمأو ب رضنو

 2 . د_-:ءو سفح ذلا دنعرتة سم هل عافو باطلا ةءالعنمب مرفت“ وبرةتالو برضأو ب رفتو+ ىذا ا ريغ

 ق ةعرامضملا ىنعمو ىأ :

 نم ةقتد مد اشم ةسللا»:|
 ثنن أتلل هللا ةمأ ىذ_هىف هثيحل ثدنأت لنسب ١ مضت ىف'ابلا نيعو ثون رمشي وا اوآ لعافالز راب ريغك ى هةماعلا

 نونلا ةدا زفنينوالا عامتجاو فل ألا داي نفق ة-.نثتلاب سامتلاللتنأ فو رحنءنيد رضت ف در لو

 د نونلال_ءقامةكر < قرغي لو عملا نيد وهن قرغلل ند افق هلي !اًرا رباو*اتلا ةدانز ىف نيءاتلاراركستو

 دحاوع راد نياق كارا ْ وع راضالا ماكس ملا فورك دملا سدءالب ال ىدنونلافدكالو:ر وصلا ىفةيةّثلا نون لاب سيان ال ىد

 الذ اعاضر ناوخا ام-هف [!

 هءالاب ليقتسااع راض |

 ها عراضم هلل يق ا هب وقلي رةزاربالاو 4 ةفيعض هد رقراتةسالان ال ىذاملا فنيدسألا باطاخلاو ماكس ا نود وأ قباسس |

 ! || لمقو قرشا فاك تو لعتسات طاذقرتتضاو وأ ىوقل ابطاخخاوىوقلا لكستلل ىوقلا) , 0
 ل ثم زاربالا مدعوهواببف ل يلالا دوج ولاهريغنود مضا

 1 تدرضل؛هفءاتلاو برض

 1ْ تسد فورالاهذهو برن لئهف نوخلاو برأ لمى :زههلاو بر ضت لثم ىف ءاتتلاو بشد لثم ىف*اي لاو

 هنالرورجلاوبوصنا|نودعوةراارتةساوهرخ آىلانوبرا ضو ناب راضو براضو ؛مضلاقو برضو برأ

 درفلل فيما «اطعاف فخرا ةتسالا تال مسملاو ةيثثنلا نود ةيئاغلاو يثاغلا فرتةساو لعغلاهزح ةلزعع

 ١ دو> وتد رضا اريهذتد رع ان نوكي تأزوس الو نوب راضون اب راضرب راضل هى ةفصلاوءامسأت :

 ةلاحفريغتت هنالاريهذ نأب راضف لأ نوكينأزودعالود_ةهتد سوف ةرهاظلا ل ءاغلاب اهفددح مدع

 ةلالدل لعفت :رىل-هو ًاولعفت ول عفا ل مق بحجاوراةةسال اونأب مضل تل ريغتال اريهمفلاور 3 اوبصنلا 1

 تودي ز لع فئودي زلعفأودن رلءفتود زلمفاعقو لافتسالا مدعو هلعتةيصلا

 ١ ليف س# هللا وهرخآ ىلاب رضد واو ذوردعة_عب رأ ىلغ* ىصاضد او هو يبل ,ةتسا اف لصف

 || ةف_صهعوقوف ذو تاكل تاكو 1 ق نراضي هاش ههنا ع راضمهلل اش دوهانعمىفلامهتسالا قعمدوج و

 انا ىنعي صوصخاو مومعلا ف سنجل مساب وأ موةيلو ماعلا زناوف*اد-تالاماللوةدفوةركسال

 ّ لامةتسالاو لاا نيد كارتشالا و نيعلاب وأنيسلاب وأ فوسل ب مدد ص* تاك دهعلا مالي صختخخ سلا

 نع «لقأرب_صد «:«ناصقنلا ريدقتي ىذاملانالاليةةتسمري سي ىت-نيتأ فو رحند ىذا ىلع تان زو

 : ىلع لدن هنالىذام لا نم قةشاو ىذاسماب ساد رخ : ]| ىف هنالرخآلا نود لوألا ف تدب ز رو حاصلاردقلا

 لمقتملاو درحلا .دعب هءلعدي زملا نال ىذاسا تو دىل.ه-سلا ف تدي زو تامل 1
 : ىطعاف ىذاملانامزدعب

 || [د_.موهو قاما ىدقأ نءىنلألا نال هدو ملكش فلألا تنيعو قحالل قحاللاو قداسلل قباسسلا

 وضع“ ةاولاف معلا هب قلعت

 2 00 ابلا 0 وعفملا

 فاثلاتترتملوهاسغا لوألا

 ىلا مهتيب عسجلا دوب لف هيلع

 ها هلوعقمو العاق م ألا

 (براضب هباش ههنالءلوق)

 ندوبسل االكنأك عب نيشلا



 0 سس سس يجبر : 3 تاو ٌ

 ىلعةرسكسلا ل-ةئل هلو3)
 اهد_عبناك اذاالا (هايلا

 | لحخا و سيب ودق ىرخأ»اي
 ةغللاهذه ل هأرسكم رونق
 نبءاملاىدحاىوقئلءايلا

 هأ ى هرخألاب

 ىأ(عامتالا مضب هلوسق)

 نالمخلا ف نيءالاهعامت ال

 نيلعثالا نيب ةةفاوملا ةذخ

 نيبةغلاخلا لقث ىلعةملاغ
 ها لقثالاوليقثلا

 ط_سو نما الي ثاغلا مأ ىف ماللاتدءز وةيلامقت_سالافامهنس ةيسسانلغ راطملانمقتشموهوءرخ ||

 هايلا تنيعو ل صل تنرو واونأ ىكحوواولا داب زن حلصنال ةماك لك نملوألا ل_.ةة نمو فنطعلا ف

 نوذلاتزيعو ب طاخلاو ماكتملا مالك ط_سوف نوكد ىذلاوه تئانغلاو معلا طسونمءالانال تناعلل

لعلا فو رحن قمن [هنال نونلاثدب رل-ءقوان رمخف كلذ اهنيعتلهري_غهءمناك اذا ماكتلل 1
 وهوّئىشَة

 ل-هفوهو ىعأب رلاىفالاةفذلل فورم لا زله تفوموشدملا*اوهنعاوجو رخ فدل علا فورحنمدد رق

 ةلغلليقوتفلا عر فاضبأ مغلار الهلا ع رف ىعاب رلاوةيعابر ةهد رالادذ_هنال لاعفو ل -ءفاو ل ءاقو ؛

 ىلع«اهلا تدي زف ىعأب رلانموهو قد ريم[_صأق قد رويامأو نهفو رحت ركل نهءاروايف متفتو نطاعتسا |
 ىحةزمهارو كموأنيعلار وكم ةيسضامناك اذا تاغال ا ضعب فةعراضملا قو رحرسك_و ساما فالخ |

 تاغالا ضعد فو يطرب در هدتسلاو رمنتستورصاتسا و لعذو معأ اوملعذ 2 هلأ“ هىذاسملا ردك ىلع لدن ْ

 ةدئازاهنال ىضالاني-عةرسك ىلع ةلالدال ةعراضلافو رحتزيعو"املا ىلع ةرسسكسلا لقتل هاملارسكمال ||
 لعفي نيب سايتلالا مري ني-علارمسكي وتاكرسحلاىلاوتءافاارسكر ملي هنالل ءةوىلوأ ريسيغتلا دا داو |

 | عامجالرب_دغتو رعاشتوداقتت لثم ىف ةيئاثلا*اتلافذ كو بارسعالالاطيا ملي ماللاريسكي ولعفيو

 ةمالعلاو ع راضملا ةمالعىلوالا نال فز هلل ة د: املاء اتلا تنيع و ماخدالا ناكما مدع ود>او سا>نمنيرملا |!

 تاكرحلا ىلاوتنالنوكسالداضلا تنيعو تاكرم ا ىلاوت نءارارؤبرضن لم فداضاا تنكسأو فذ تال[
 هن الن اكسال نب رض ل همىءاملا تامعة-2 نم وى وا وكي هئم بد رقو»ىذلاف را ناكساف*املا نم مزإ ِْ

 ىام_متاو:سالبرضت لثهىف ة-ئاغلاو بطاخلا نب ىّوسو تاكرملاىلاون ه-:«مزت ىذلا ثوذلا نم سن رقأ

 مهيالونك اسلاب*اد-ةيالا رو رضل لمقتسملاءانةدئاغلا فن كس الن كءاوَّتب مذوب رضو ف ىفاملا ٠

 ههةلااضن ا سامتلالا مراد (ليقناف) مله ةغلي سيل ال ىتسرسسكد الو حو لوهحلاب ستاد ال ىتح ٠

 7 1 تالمفرالةمالعت رون لمت للارخ 1ىفل_خدأو ةدهقنلا ةفخ عمات اونا نيد واهني ةقفاومةدقفأ اف(انلق) 1

ْ 7 3 2 0 : 5 5 2 : 0 : 2 

 ن.ءهنوكلبطاذملل واولاتةءعوان نيب وهند ةةفاوأل لقو هنمالكلا ًاد-س ىذلاوهماك-تملاو ج راخلا :
0 

 ل وواووف ف تاواولاعمتعال ى>*انواولا تملقمت هنمالكتلا ىسبتخي ىذلاو»بطا او ج راخلا يننمأ|

 ةكن هو ناعف فاك ثننأتالةمال-ع ىهون مخ ن وفالا ةماكملا طسو ةارخءلعاغلا رقكلاصتاب راصلعذلا

يمضنيد مضت ف ءاملاو ثينأتل ااممالع عمتج ال ىت>ء«ايلأب نب رضا لاقي
 ىلعم/ل_خداذاو سماك لعاغلار

 لهنلا ىف طردلا ةماكسا هدام هنال ىخا- | ىلا هانعم لد لمشتسملا

 ىلات رضاوءرخ آىلاب رذمأ اود لعاغلا نمل ءفلااجب بلطد ة+.ص ألا يي سل ا او رمهأالا ف لهو

 رعاشلالوقاهام ل ىتلا ىهورثاو زلافو رحنماضدأو جي راخلا

 3 نامعلاتد وهامرق تنك دقو # ىتئسشةتاهدلاتد وه

 راحلاماللةعاشما منال ماللا تسكوةلعاف رح عمال ىتحةلعلا فو رحنمدز. لو نامعلا حد وهىورحئأ

 نكسأ(6 ب رضيلفبرضملو واغلاو واولاب ماللا تنكسأو *اسع»ألا فردا ةلزخ_ءلاعفألا ف مز_هلا نال

 نبب وه-ة.بقرغللبطاخلا مأ ىف لامقت_سالا قرح قد >و» اذ انوكس وعوواولا, هرظنور_ةنىفءاحلا

 .ه

 برغةلوخ هلوو<#ىف ماللا عمفزتالة نمو هلامثسا ةرثك_لبطاخلاف فزذملا نيعو ع راضالا بطاخت

 : هزم ب رسكو حاجتك دانا اسءلعتامنأك 5 «ءراضاإاف رح فاح رع لص ولاء تملا و هلا_عمما نة 1

 ةرسكللا نم ج ورحل مرلد ةسك-لاربدقتب نال تك ا لم فرك: لو لسولا تاز ىف لأ ةرسكسلا نال

 ل هد كن د مهر._ةعانيصح اًرحام نوكيال نأ انسلاف ران ال نك اسأا فاك ارامتعا ال و ة_ضلاىلا

 ل-هج مث عطلل «غلأو نبع عممج هنال لصولل هنوكممنعأ ف لأ تفو عامتالا مذد ليقو ةينقلاقب وءاد ةونقواو
 ظ طق ف لأ لب مالا فلأن م سدا هنالم رفا :ةواضدأ هن ”رثكسل فب رعتلا فلا متفو هترككدل لس ولل

 ساب الود طحللا ف ل_سولاف لأ فذ _ةقالو مر || قنةزمها عامعجالتؤدحو مرت 3 نمفودك

 داولا درو رس“ نيباوةر ذة وا ريدك كري ماحتالا ذلة ماختالاب معي لية نافل ءرضأب لع نهرمهألا

 بئاغلا فءرخ مرخيو هلام ةل_ةلذلد رمد رذاذ فدسختالو هلارجعسأ ةرخك ]هللا مس فت فز >و
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 || برضا ل صأ نالئييفوك- لا دنعرطاخلا كاذكو لئلا ف ط هرمشلا ةءاكتل ةمباثمماللا نال اعامحا ماللاب
 ْ ةمالعتن فذ مش هلامعتسا ةرثك اماللا تفزخلا -رفحأف سو «ملعهّنلا ىلص ىلا أر 54. ندو مهدذعب رمتل

 ةمالع عضوم تعضوو لصولاةر متءلتحاف اك اسداضلا قدف بطاخلا ع راضالانبب هوهنبد قرغلل لابقةسالا

 رعاشلالوقل 5 ”فبرلعبرءاغلى طع أ 5 لامقتسالا ةمالعرأ هل ىل طعأة لا .ةتسالا

 لو مات ىذ نعاني * عضو و ةرط دق ىل حم :

 قيبرلو سالب وهذ ةهباشلع راض اب رعأاغاو هانملالاعفألا ف ل_دألا نال ىبم ندد رصملا دةعو
 : تار ءالاةلعدوج ول عامجالابب رهفاورغتاذ لق نو ةعراضإا فرح قذحب مألانبب وهند ةمجاشملا

 || تايرضيل نرذيا وضيلطلا ىنعمد_5ك أةلديحصأتلاانون م الارخ 1 قتدي زوة_عراضما رح ىهو

 1 نينك اس لاعامجاع نمارارفنبرضيل هيلا متفوؤللا نب رغا اكو ناش 0 نب مضت نب رين

 ١ فل ف ذس لو ةرسكللا,«افتك أى رضا: أر ؛ وةمفلاب ءافةك ا اون رضماواو فذحو ةفذلل ةليقتلا نودلا ذو

 | ةينثتلا نوني ة-مباشمةيذثتلا فل دعب ةلعْملا نونلا كورت عأولاب سنتل ال يحق مهفلارهاغتك ا ةمئمتلا
 || فلألا ل دأواءنيمريصي ليما نونلا لءقامتالناب رضد له لدم ىف عفرلا ىلع لدن نه ىلادونلا تةخو
 : نيغلألا دعب لخدنالا نأالا ولع ثلا 3 ةفيفملا حو تانوتلا عاما ن ءارارف ران مذيل قول_داغلا

 تر *ىعالو هلو-ق) : 00 لخدت سنوبد:ءو٠د>رب_غ ىلع زينك اس لا عامجال

 هاوساسامق ىأ (بيعالو ْ ءاوحن ىلا ون رضت لهو ماهفةسالاو نب رمذت الود ى مخ )او سماك سعال |ئماومف بلطلا ىنعمدوج ول

 انطاب وئارهاظ برعلا ناك | ىجملاونب رذت الود ئد ,1, انساك قئلاو نب رمد ةاووتق مدقلا وو رقتالارخ رعت

 بومعلا نسم *احامامأو 1ْ 2 نم:روك دماا'اي_شألا نملوهحلا*ى تو عامج الابر همهنأ الاهو> و ا عم ف مهلا لثم

 لا وجارك نمةنطابلا || 2 أل عافلا ةساسحاماهعةونم ضر غلاوهرخآ ىلابرضد وهف ليقتسملانهوءرخ آ ىلابر ضو
 زغ ىلعوو:لضأو قدحأو ْ ىلا لعفلا داذسساوهو لوةعمريسغهانعمنال ىذاسملا ف لف ةغمصب صةخاوه-ت:لاهم نيستوأ هنرواوأ |

 َئ عر رثذخرلا و دعءوس أمت ] لعوالا» امعألاف ةءاك هغيصلا هزي_هىلع# ى عال هد ع نهو لعذ ى مو ةلوةعم ريغاضيأ هدغرص لى لوعفملا

 : الو تاّكسلاو تاك رحلا ىف لاعف لثما الا يأ ةلوةعمرب -غةغيصل هذه نال لعفي ىل-علقتسلا فو لئدو

 0 أود ىذاسلا فرخ آلا لمقام هكر لّوالا مشدد 4 !ىفالثلا نمدئاوزلا فى م واضد أ ةماك هءاع* ىتح

 |١ لأ مضب«ىبعابف لووحلا ناف باوبأ ةعيسىفالا ىئالئالاعبت لبق ةسسملا ف رخآلا ل_.قام حتفو لوألا مضبو
 || لعوعفاو لع فتساو لانه فاو لاعفنا ولءتفاو لعوغتو لءف:ىهورخآلا لمقامرسكو لوألا مذ عمدنم در 3 ِّ

 ىحة-هقاملاة سلا فهم َّك ارحتلا لو مهو ل -عافو ل-_ءفىعراضءاستادال ى> نو لا قمافلا مشو

 :ٍ ةزمهلا ليصوب ىقولا ف لوول ىخاملا هانا نب لعتفاوتلقاذا ىنعب فةولا فرضاحلا سلا, سدتلال

 : ُ ِ هيلع ق املا سقف تلا الها ملا مضف سات منلالا مرلد الا ف لعتفاو

 يي اس نا هلق قتشاو ثودحلا نوع لعفلاهنماق نأ عراضاا ع نيل عار و ييلعافلا مسا ف لصف

 برضل ن :,.ملامقتسالا ةمالع تفذ> ولعاقذز و ىلءد رجا ىثالثلا ن :رههدغمصو» ريغو“ ركنا ةسع وقولا ف

 ّْ ظ ةدشالا اشي ريصب رخآلا فو ماكستأ/ اهب اشمريسصد ل ألا ىف هنالنيسعلاو «اغلا نيب اهتفلن فنا ألا ل خدأ و
 0 1 ١ ل )ا ضردسعتد : ولفت ٠ مذلارب رزقت وهل-عاقملا يمال ا ريصب قل ردع هنال<-ةمع ءرشكو ىؤذانملا ٍ

 0 ] نالئلوأ سهالاب سامتلالا راشخ التو و ةرورخأل كلذ عمقبأن ركسلو هَل -عاقملا باب أد سايلالا ع ناداضتأ |
 ا 5 00 شو قرذوف ةيئد الاءرده ىلع ةوبشا اةفصلا" ىب قو 03 هيديا ثم لسعاغلاو لمقتسا ان هذوخأم سهلا | :

 ا ١ 3 : : ٍْ هايس لسداد سصةخوهو لوءاوناش طو عاشو نابجون خو نسحو بنجو حلو باسو

 يا : قج نم حلاها ارغلا لاقو مجعالا ىومحألا دازورمجأو فغأو نعرأو م دآو قزخأو قج أو مش لفن هرم" ىحت

 ْ نيفةغل نيعلا ذب لعق ىنعأ فعو هرغ“و ف رك <كلذكو نيعلا ذب قيس ف ةسخ اوهو نيعلار سكب

 مدعل هيفي راند < الو تدمع الو نولد : سلات« ص 'ءريغ اللا نم لعاغلا ليْضفمل لعفأ“ ى و

 ْ] || سامتلالا مزليف ةفصال لعفأ 5 ىياميفنال بيعالو نول نم ى حالو لعفأ فاهفو رح عسي ةظفاحت ناكما

 .مرلي الىتح سكعلا ىلع لعب الل( لق ناف) لعاغلا ليضفتن سدتلب ال ىتتلوعفملا ليضفتل لهفأ ب الو ||
 028 ا ا ل ب م م ا
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 ب ييييسم 10ا701

 ىف لوعغملاو ل_ءافلا نمد

 مو هاماامسم ل ىفلاقلعت

 فاكعوتولا ةه>نماماو
 ها لوعفمللاق

 ْ لعافلا منا 5 وملء نال لمآ مال لعح(ناق) سايثلالا| ْ

 أ| ةقنمه ن مق ًاودثاوزلا ن نءمهالوأو مهاط ءأوهو لوعفملاليضفتأ يملا تاذ نم لغشأو كفو لوعفالانو د

 وحن لوعغم ىعع نآك اذاثنولاورت ذا همق ىو و ريصنو+ ليعق ىلع لعافلا معا" ىت 2 : وذاش تومعلا نم ا

 هش دقو ةطمقلو ةعن ذوف «اه»ألاداد_عنمةماكللا تلعجاذا الا لوعفملاو لعافلا نمبر هع رحوليتقأ'
 | ع عونموكةغلامأل لوعف ىلع" ىب و نقتل نمت رقهّللات حرناىلا عت هلوةوحن لعاق ىن*ع وهامهي ا

 لوقا ع لون ف لاش وزودص ل تسزوزو سرع اوك لعاذ ىععناك اذا ثن قااورك ذملا هيف ىو و ْ
 رامصو ف هغلا» ا ىع واموتيد لدعالاملط ل_عافال لوعف ىف و لوعفلل لء .ىفقءا وسلا ىل ْط عا هن ر وأد ةقان ود ا
 ةقورفو ةبواروةداسنو ةمال دعو لاوطوراكو قب ذو ل ءاغلا غلام نيد وةلآلا نيد كرت موهو ماذ < كفيسو ْ

 ١ مهوتامأو نتلقل ةريخألا ةعستلا قثنوااورك دملا ىوةسو 35 ريطع هو ماقسمو ةمارد تو كعضو ةكضو أ ْ

 او حلا ءاغال ىذلا لوعف فءالا لخدت 1 ناو هلناوودع ىهاولاق اك ةريغف ىلع لومعمذ ةئيكسم
ْ 

 : ربةخاف عركموضرخآلا ل بقامرسسكو ةمودضم م عىل .ةنسملا ةغيص ىلء ىف الهلا رمغ نه هنغيصو 5 هضيقت هن ال ا

 هنراضو#تقاكر ملا ىلعثدنأت لاء ل_.قامىئد وذاش عغيأ ن 7 ذأ وبوسأ را لسعات ْ ىأ (اهرميبةاغاؤا هلوق) بوسموتو عضوملانيب وه-ةيبفرقأل ملا مخوةي وةشباجوا ىواولا نم يس بر ةوةل_علا ىرحرزعتل ملا ْ
 ةءزلل خفلا ىلعوةمسنلا* ان ءأب وديك أملا نو فك ةماكما| طسو هلزخع راصهنال ١

 2 * م برضمرا صفةلعل !فرحردعتلدت ازأا ماك مم ملا لد أفامهتيد ةمسامإ بركن نمقةسهوهو بور مود | لعاتلا 3 عرردصلا ةو- لوعفم زو ىلع ىنالثلا ن «تغضو ل فلا «.لع عقو نا لعفين *ق يع اوهو يب لوءفاا م ءآق لصف | 1

 شاء برعش هراصف عضوااب نقيل ال يسهر فخ رشا لا لامن اان لوعفع سلال ىح مدل ْ

 ذوماو لاعف الا راس لوعفم نود ناله | لوعةمريغو بورض هراصفءات !اريغب مهم زاك ىف لعغ ءمارعن الة مفلا ١

 لءاقو لءاق سامقلاو رعءافىلا لعق ولءفي نم لءافلاريغ ىنعأ لعافل امسي رييغتلا فايا دريصي قى ٌ

 اروح ةرخآلا ل_,قام عقب لعافلا م 1 لح را الغلا ريسغ نم هتْغيصو امس ةاهاؤلاضبأ لوعذملا رمغف ا

 06 رسما

 قا ميلا تدي زف لوغلا هيف مقو ناكل لعغي نم قةسم مسا تاكسملا مس ريا يي تاك-ااونامزلا ىهساف لصق

 نانا ان م الاسهزملاك لغفم لعد بأي ند« يصودن سدكلد ال شح _ةواولا درو اههتدد ةيساءا لوعفملا ْ

 الو ناكمالو نامز مساب سدل هنال بروج ل -«لسءوف هئزو تأ ن ظل ىت> لح ومو دعومودف همؤ نيعلاريسكي ْ

 هسق ةننعلا نقب هئاقصقاغلا نك الا لعفم لعق باب ن ب ند هتغيصو مهمالك قدح واللع :و5 نال رسسكلا ف ّنظ

 1ْ ىطعاُق لعفمو لءفمنيب هعضوم مقف ةعضل لقتل ل -هفم عفن ندى الود هكءلاىلاون نمارارفجرلاو ل ||

 ديهمأاود نكسملاو طةسااو قرفملاو برغملاو قرشا او علطملاو تينملاو رزلاو تسنلاوحخاعسا ارمهدح أ لعفلل |!
 ْ نسما ل :ةءود ناكملا لئمنامزلا 01 ووي ةمتغلاةةل' لعل قاسلاو ||
 | لءةملانويؤرصلا لاق ة-غ ندهو لءفمهتغيضوةل الل لعفن ن نه قتشم مهاود , #0 ١ ىف ل_صخدإ# :

 : وف لاعفمنز رو ىلع* ىت و عضوملا نيب وهن قرغأل مارسكو ةلاعأل ةلعفلاو رالف ودل" الل ل هفماو عضولل

 عميان ”ةالاداداسعنم تادعد د وس لاق لملاو طيبا وتغ مااوينععلا م وعدع» ىح وحاتفمو صارغم

 قدللاو نهدااك هناو امتاتالذكو هل" سس مولاة مما لتقل اوطسيا أ ْش

 فعاضاا ىف ىناثلا تملا
 ْ ةنالئئذتى < وهو ىزاملا ىذةتوخ ىف: ء فرع هيفرحدحأ ةروررصل عيد” ل لاةيالو هتدش مهاد لاقي و و ْ

 وهقىنأ 20ه و49 بدع والاف ال الدعم ل_عقبأن ع نك "يحال و صضعب سصعو ل رق ورمدملا رسوب 3 اوبأ

 || وكرركملالئاىاثلا ف 3 الا مغدب ؛ جرخلا فتاب راقتوو أ داو سذج نم نافرح هم عهتجا اداو دي ثتدذخأ

رداولُو الا ناكسا ماغدالا ل ,قوةسمالعلاهناراحن ع
 ْ قرعو طظفللا ف نفرح هيف مغدملاومغدملاو ىلاثلا فهح ا

 1 ْظ 11 هطمتكم د ع كل ةءاكسلاو ظفالا ف ناؤ هاك ةيثكسلا فدحاو |

 1 لقئادك نيؤر 11 ثأاع لارادق.«ر شق قرحلا ثاملاماغدالاةفئاطت ااقوهأطشج رخأوخو هرح لاب
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 مزل:ىتلا نازوالاو قاملالا لطب ال ىتحددرق و تادقاملالا ىفالاد_هوحن ماغدالا «-.ف بد نيك رم
 سد الق حد دمولاطو دد_جوررسو ككص و سا.تلالا

 ا درل دم ف سدنل» الود مو لل_طو دحؤرسو ل هد

 نالرع نه مل-هد اًضدأرفو لعفب ىلل-«فنم* ىحال فءاضاانال ددروإ-أ نأدرب نه ملعب درنال ص ءورفو

 ىحمغدي الو لعقد لعفنءء رع ال فعاضاانآل ضع نم هياضيأ ضعو لوغب لعف نم * ىح ال ىعاضملا

 او.حوم ةراث طقستاهئالةمزالريغةريخألا "ايلا ل_يقو ئيحع ىفءايلا ىلعةعفلا عقبال ىتحتاغلا ضعب ىف أ

 ماخدالا طرشمد_ءعمنك اسلاب ةفلا دوج ول ل قو ىرخأ ىفعقتو ةطرو نمرغ:ةناك اسلاعمتمف لوألا

 ىذقتوف ىف باقلا اوُرْوِج كت اظودن نب_.نامصملا عاسمت جاى اارظذ عضاوما ضعب ف فذ ل ااوزوج نكملو
 ىلااهتكرح تلقت ةىلوألا« ارلا تفذ_ه- نررقأهإصأرارعلا نم نك-تومد ف نرقوأر ق نم ةءارقه_ءلعو ىزاملا
 رقم نوكد تر هىرقاذاو اراقوري رق نم ل-ءقو نقرا كفابملا جامةحالامعل ةزهطا تقدمت فاهلا

 نيكست نمدبالل-.ةوىفاثلا كردتوهو ما دالا طرش مدعل همف عنتم ماغدالاف اك اسىاثلا نوك.تأثلاثلاو ||

 اذا اذهنرقراصةىاقلاىلاهارلا ةكرحتاةنف نررقا هل صا نوكمفرقأ ف ةغلوهو فاقلا متن رعي ناكملاب
 رسك تانك وةغدلل لادلا تشب ربسمو دد_هاوةهمدعو مافدالازوكاضراهناك اذاوامزال هنوكسناكح

 الو عامتالا مدعلءارلا مضيرقزودعالة مو عامتالل مخلاب دهوك اسلاك رت ف لسصأ رسكسلا نال
 ناندمانادءندمند_هناد_-هندهة.ةثل انوذل ' لوقتو موالى لالا ن وم ندد مافدالاز ودع

 د-كهلآلا مسا ودر_2ناك-ااونامزلا مسا و دود#لوعفلاودام ل_عافلا ساو ندمندمندسمةغمفاللا و

 و ىوظططض صدسزذد_::قورحن مفرح لاعتفالا*ان لق م-ةواذاماغدالازو < ودعدم لوه لاو
 ةفصخ ل هدس|هفورحوةسومهلانمءائلاوءاتلا نالءاةلايرأتاهفروح ورأثاوفررداوذو ذاشوهوذختا
 ريغهيفروع الن اداوفو*انءاملاوءان امل الع ماغدالا كازو حف ةءسوموملاىلا ارظندحاو سجن هنانوكمف

 مري جرخلا فءاتلانهلادلا برغلوةيسومهلا فلادلا نمهدع .لالاد"اتلا تلعجاذا هناللادلا ف هانا ماغد|

 له : روهحلا نملادلاو لاذلا نالركدذاو رك داةيفزود 3 داوكو مغر. فرحا و سن> نم ناذر حز امح

 ناسسلاو الادلاذلاوالاذ لادلا ل_هعةب روما فاعدا1ىلاارظن ماغدالا كلزوهفنادا ىف كالا دانا
 ىازلان ال الا دىازلا لعص مافدالا هءفزود الن كورك دال -2منازاوكو تاذلا ىف ا.مداعتامد_عيلاارظن

 ناداب ىزاوب هنالوأةريدغصلا ف:ريءكلا ةعصقلا عضوك دنحريصيفتوصلادادتءاىف لادلانممظعأ

 نيسلامظعل »ان نيسلا له صماغد الاابفزو< الوةسومهملا ن«*اّملاونب_سلانال ماغدالا هيفزوص مهءاوضو
 نالريطصا هيفزو< ربصاوو مه»ا لدم همه أو ةفوتاذلا ف ةءسذحلامدعلتايملازوع وتوصلادادّتما ىف

 ةيلعت سم 6 :ريخالا ةثراشلاو ةفمطم ةءاع هىل اولا ةعب رالاقغخ طططصاوف ورحو ةقمطملاةءاعتسملا نهداصلا ا

 تسىاكربط_داراصفجرخلا فءاطلا نمهاّدلا ترقوا هئيبام: د عامل ءاط هاتلا لعسف ةضفختملا نمءاتلا و طقف أ

 مغدأمثج رخل فلادلا نمءاتلاو ةيسومهملا فءانتلا نمني#سلا برةل*ان لادلاو نب_سلا لعد نس

 كلزو الو رماح ةيئالعتسالا فامهداعتا ىلاارظناداص*اطلا لععهسفماغدالا كازو مث تسراصف
 تاذلاف ةيسنحلامدعل ناسا زود و ريصا لاقل ىعاتو هلادارتما قداصلامظءاهاطداصلا لهعماغدالا

 عاصجال ماغدالاريغهيفزوح اليا ط او كو برطازود< الو برطضا و برضازودع ىنعأر بصا لثهبرضوخضو
 ماغدالا ه.ف رو ملظا اوخنو ج رخل ىفءاطلانمهاتل ان رعلو اطل امةقالا هان بلقدعب دحاو سنح نهنؤرخلا

 ملطاو لظالثمتاذلا فةيس.ذملامدسعل ناينلازودع ومطظعلا فاه مدد :اواسا*طهاظل و «اظءاطلا ل_ءذ

 هيملءفلانوك دعتي> مرأ_.فاهلنقام ةسك-]هأ رصن هان لعح مل نا هنال هانواولا لعدت بءتوخ 'و ل طظأو

 ىح مغدي الة نوو لك أودئاشالث هتلعجا ذا زهر يصت ىئدد ةمزالد تسل ه«املانال لك !ل-ةهفمغديم وأ( :

 لتةيومف ظضطص سزذدت ف ورح نملاعتفالا "ادعي مقواذا ماهدالازوس وذادْدقا ماغداو تاغللا ضعب ف
 لع ماغدالاالا نهماف دافزو< الن ك-لومطاب ورظني و لضنن ومدن و مسن و عرب ورذعت و لداسو ْ

 جبل ند وت دس ع 00

 لطسال ىد->ح هلوسق)

 نيد#ت ىل_عهناف ( قاحلالا
 ةنوكن عج رع ماغدالا

 هلو_ةورفع>نزو ىلع

 تازوالا فالاو ىأنازوالاو

 ثاكصوسخن هلو_ةو جلا ىلا

 لحرف بيع ني:
 ها سرفلا

 نال (امهدامةدعاملهلوق)
 داصلاودب دن_شفرحهانلا

 سمس لد هلوؤوهو>ر



 دعس ا سس يب و ويس و ان امس اس دج

 عا

 «:سشلد : الىد ىذا قماغدالا|ذ-هزودالنيبف ردأ !ضعب دعو رخؤلا«اهدمسا ف عضل نععلا لثمءاتلا | ْ

 اوحضنهاغلا هكد *ىح يح < مهضعن دو ةملت ل افذ هواها امىلا "ان اهو رحلت م1 ل1 ىف ١

 | هلصأ نوكسىلارظذ مصخاودف ةملّتجمأاب *ىص مهنط»ب دذعو نينك اس * ءاقتلال هاغلارسك م هدنعتال مسخ
 يده عسمعاستالا*اغلا مشل عاق مسا قو و مصنع وح ىذاملا اقمايدتن رءاقلارباا هل كاسه فزوعو 1

 هاسدللاىلاءانتلا ةرمسك ل -ةنلوأ نيسنك الاه :لالءاهلئارسكم اماصخ ءردض*ىصو نومص توا هرعسكو |
 مغ دنوويلدأالا نوكس ااراءتعااماصخا» ا ل 1

 لقاثت هلصأ لقا اورهطت هلصأ ارهطاوحن لا عتفالا باب ىف ماك ةزهطا بالم الاهر.عب اعف لعافتو لعفت "ات

 ىف هثا ف دحز ودهن كءاوا ربا ة7لادلا وكس نا دتسا قواةيقكءاطلا نوكس م طت ساو 2 فوغ اال ْ

 هلسأن الا دثاز نيسلا نو ك0 رمهلا تشن عاطسأت لقا ذاو تاظف ماك 0 2 عضاوماا ضعي ْ
 ةلء فرح هنزه ةزوريصل جيمس لاقنالو يع زو هوما ف تلاع اباملا قازأول هذا قار»ا ف١افاك عاطأ ْ
 مك :زهحلا مكحوأرقوحن ماللاو ل اسوة نيعلاوذ خو «اغلازو ههم برسغأ ةثالث +« ىعوهونيلتلا ف ْ

 امكرحهنمىذلا فرخلاج رختنيب واهجر نيب ىأ نيب نيراهاعدو ىلقلا, فة دقا متأالا ميدعلا فر ا ْ

 6 اذان وكد :لو الاهماسقأ ةثالثوهؤ فز هلا وو اهايقامةكرحهنم ىذلا فرحلا نير و ةْرَْطا نيب ل قو 0 _ ١
 مولو سارومف اهلءقامءاعدّتساو نك | ىلا ةكيرع نوال اهلمقام ةكرح قفاوي* شب ىلقت | هلءقاماكر لهوةذك اس ا مرا ا 1و

 الا لثسومؤلو لأسوضاهتكير عقل تينت تاهل ةأماكر هتموةكر هت ةز طا تناك اذا نوكمىاثلاو » دا 2 ْ
 .نللاف توكش لاك ة غلا نال نوح وريمو ف« وأاراو لععاموهضهوأاروسكماهامقاموةدوةنم تناك اذا ْ ىكذو 0 1 ظ

 عقار :وةتراص»_:كفاناق ةفيعضةدوتفمدت رعو لاس فافلأ تلةتالإ لق ةناف و 1| كا 07 هلّواو كلا ادمعل ديقارعلا ْ ا

 ةيشعلاغملا ةاسع تدار
 نيدالالوأ هيفنرلتنك .اواهاقامان ّ اسوةكر يعم م تناك اذا نوكتث املا او«ذاش مترا كلانهالوفواهل.قام

 اضع افرح اهلءقام ناك اذااولمقاملا مكر ىطعأ م نينك اس )ما ور لا اهلا روادعاتكر رع ا ع 7 ٠ ا هترملا كانه الد 2 ةىد راق

 ةلاسرلا ىهوةكو لالا نم كود ىءكنيتدب ضوأ نيةيادأ“اب وأ ااووأ ْ 2 2

 ظ ةدوجحو ليحوماللاةكرحور طارح از و دعو هنو سمرعتا قو ءاللا نو سلال هذا[ نال ار «يفزو < ردحالاو ا 000 ْ

 1 ذاو الع كرا رطوا توق *ام_شالاهد هقةلعلا فرح ىلعةكر لاى هدو دوو له ىغتناو بون وداو ٍْ ىلإ عل قام :

ا* انك ةدملا <« ثداموأ نمت دم" وأاو اوناكناذ ر ظنا نه نب] فرحا هلم ام ناك ْ
 مئاول, قام لثمتلعجرب رغمتل

 سرفادورقتو ةيطخوض مغديف فيعضلا ليم ىلا ىذشب هاشألا هزه ىلا را زن نال آلا فمغدأ ْ

 ةفعضنوك دا ةيلصأ ةء ا .ااوهوماغدالا فاضنأ |فيعضلا ليم مرلب ل_قناف ْ

وو«لئاتو لث اسوحت ماغدالاالوةكراا ل_ةتال فلالا تالي نيب لعمال تاك تاو له ج 1 ْ
 عهتجااذا

 تاع ةعأ ىفالامدآوذخ آوحنافلا ةء ةمثاع لان اةتةئ5 اسةيناثلاو ةحوتةموو لاتناكو ةماك قنانروملا ا

ةنال نييفوك-لا دذعو نيذك | لا عاهجالهأب ع تاعجمذخ] ىف اك اغلا اهتز ٍِه ا
 عاسجا مرآب الد قلالي با

 1 اةلقةم]فزوعاللرب "راح دس ىف نينك اسلاعامجا ليقناف نيتز لا رفكلاةٌعامهدنهئرقو ينك ا [ ا

 رساومن#.أنن 1 ةروسكم تناك ١ اذا اوهدحىف نينك اس 1| عانتجا نوكب فيك ةدعتساة ه1 ف ىفلالا ْ

 فاشلا# | ذالمزو ةرا وةماك ىفاتناك اذا ازهذاش ضوذخو لك امأو«رثوأوةثاواو تماقةموهشمت دك اذاو |

 ترعلا ضءعب دنعرامهامأك ىففئقزاهطا لهأ دنعواوطارشا ءاحدةفوح للكلام: ةيناث |١ ىف ذأ نيتماك 1

ماكتلالْوأ ف ةرمهلا فةذتالوو لاس مأ مأةيمظ :تنأ !«رعاش أالوقك تنأ آو لصف فل امري مق ْ
 ة

0 هالراصفةزمهااوفرُخ هلا ناز كو ذا سان أ هدأ سان قف دهلاراهغيفو “ا دتب الا فماكستملا وقل ا 1
-6 

ُُ هاللا راصقماللا ىلا اّمكرح لق و ةينأع لا ةزمحلا تفز _ةسدلالا لهآ ل بقو هللارا هذ مغدأ مث م ماللاو فل الا
 

 نكحاوسنالث ععحاو ةزمهلا نيل اهامقام :ةااقلأه املا تءلقف ىأ ًاربهل ص ىربف اك هللا راصفمغدأ ا

 ءهلامعة_سأ ةرثك_لهلا اوخا تودىري ف ىجاو فيغتتلا|ذهو ىرب راصفءار 11 خكرح ىطعأو :زهغلا تفرك ْ

ىأرص ف ىرمو لسيف لس و ىأني ىفىنب بحالة من هوليهثلا لدفلا ف :روفاةلعلا قرح ءاعجا َ
 

 ْ 0 سا 1 هلال 0 راخنأ را ادني نإ ا سا 1 1



مالا لاثاا ف 'ىجالةنهوةل علا فرح عضوه ىف 5 هلا مةنالو نك
 ىفالوأج وود أوو ماللاو نيعلاز ومه

 اوي ماللاوأ"اةلاز ومهمالا فوحالا
 لوألا ف:زم-هملابتكتو ىوأوهافلاز وءههالا نورقملا فالو ىأوو ف نيسعلازو مالا ق ورا فيشالا

 عضوىلعءادتءالادنعىتاكلا وذو فلألاةةل'نااومأوخأو باو لاوحألا كف فلالاةر ودى

 اذاوةاك ا رمؤاوسأر ون اهل قامةكرح ذو ىلع بنك: هك استناك اذا ط_شولافوتاكرم لا

_#*تناك اذاو مس و موو لاس وما مكرح مل-هد ىت>اه سفن ةكرح قؤو ىل عبدك: ةكردن» تناك
 رخآآ ىفةكر

 ؤرطوأر وك ة-ضراع ة-يفرطلاةكر-لانالاهسفنةكرح قفو ىلع الا هامقام ةكرح قذو ىلع يةك_تةءاكملا

 *رب و" فدو: بخوغ اهامقامةكرح مد_عءواهتكرحّورطا:ىثةروص ىلع بةكثالاك اساهلءقامناك اذاو*متذو

 ليقو لال ءالا مدعو ةدعلا ىف منعهلا لثمهيضامنال لاثمهاغلا لتعلل لاقي و ب لاثألا يف م ارلا املا

 دع اح والا ل عشب لعف نم *"ىح الو با اونأ ةس نم" ىع وهونز ودعوفغ فوجألا مهأ ل م.م ن آل

 قدعيل مدت اف ةفيعضةغلهذه ل قو اهدعبام مضمةواولا لقثل مهتغل ف د_<ىفواولا تفز فم او ب ةغاىف

 عش وعي ورقو و رقو ودعو ود_ءووذ معلا م ةءاكملا لو فامعقواذاهالاو داولا ك>و فزملا

دق لالعالان !ليقو"ادتبالاد -:هماكستللا ةٌوَدلاه راظن 9نع و نع درسن و رسد و
 باقلاب وانوكسأ اي توكر 

رنوكاءلافبول_ةملانالناةلاكلذكو» ردعتلفنوكسلاامأ نكمالاهتثالثو فذ-حلاب وأ ةلعلاف رحرلا
 ف

 فشالثلا عايش الو ىفالهلا ىف طاصلاردقلا نم هناصة نافذ دملاام وا اسالا ن وكي الزلعلافرحوة[ علا

 زو الة نمو فورملا سفن فرد_ملاو لمقتسملاب سيتلبال ىتحرخآلاو لوألا ىفءاتلاب ضوء دالو هئاورلا

 فذ--ز وعهب وسسدنعو ساءلالا دعا ثالكمتلا فز وع وس الا الةدعل؛هىف لؤألا ف ٠أتلا لادا

 هدنع ةئاملارومألا نمضد وعتلانال « اودعوىذلامألادع كوةلشأو *# رعاشلالوقىف اكعاتلا

لةةاضالا فالا فوز. 4 أنه ضوءام الفذ -حلازوصال» اره لاد-:غو
 ْ > كلدكو اهماقءموقتةفاضالا نا

 قاحلا ف لوةةوه:اكزلا«انراو ةالصلا ماقا وىلاعت هلوة فءاتلا تفز هك نموا وذو ةماةةسالاو ةماتالا

 يي حاس د و #

 هن

 نينكاسلاعامتجالاعفد ىأ

 ةليقثلا فول وأو ريمضلا' أن

 اهدحأ فذح نكعلو
 لديام مدعأف ىمضأاامأ

 هدا نونلاامأوه-ءاع

 هلوق) ها صرغلالاطنا

 ةروص قذاوتل ىأ (ةلك اإل

 اهليقام 4ك ٍح هروملا

 ها اهفيضت قررط قفاوتاو

 ع
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: ١ : ْ 1 ١ 

 ١ د_ءد لمفتسا أ اموهدرخبرقلءاتلافلادلا ماغدا تدعو فز 2-0 وورخآ ىلا اودعوادعورعو ئاهفلا
 ةوضلاىلاةن ريدتلا ةرسكدلا نمجج و رحلا مرد هنالواولا تفرح دعوبهل_صأ هرخآ ىلا نودع تاد-هد ْ
 مئواولا تفز م ضويهلصأ نالعضي ىف تفذحوةاك الل دعت ىفاضدأواولا تفذحو لثد ول حالالعفوأ لعفنز و ىلع« ال ةمثن هو ليقث اذهل #ثموةيقيقتلا ةرسكللاىلاةي ردا ةععلا نموت ادا
 هب هرخ آ ىلا اودعاد _عدعمألا دب دعو اب هلسأ ن الدعوي ف فذستالو قاما فرحوا ارظذ عطب ل_عج |
 ىءانامنوبلقي مهواهلبقام ةريمكسل* ان واولا تماقف دعيمةلآلاو دعوم عضوا ادوعوملوعفماد_عاولعافلا 0

 نم* ىجي وهو تلقون ماك-تملا ف فرحأ ةثالث ىلع هنرو ري_هأ ةثالثلاوذ هل لاب و جدلا فر ل | نع هفوج 0 ا ّْ وا_ل'فودأ للاي و «فوجألاف سماحلا بابل اه باق نونوكي زحادلاريسعب وةينقو ف رحاحلا ِْ

 قروصُت هنالاهج قر شع همس روم هامل ريغ ةلعلا ف و رحل الغالات ا مل و 7-0 لئاسلا عت ْ لء2الاهئاف ىأ (لا جري لالسعالابابقالماشالسأنييفرملا ضعبلاف فاني فار عتاب ملوقيلاقرضباونأ ثالث | 42 ©
 ةعيرألا فةعب رألا ب مذاف كلك اضيأ اهلمق اهفو نوكسلاو ثالثلا تاكرملاهج وأ ةعب رأ ةلعلافو رحأ 0 رس

 ةسخشل قيفنينك اسلاعاقجارذعتل نك اساهةوفىتااةنك اسلاك رتا ئاهج ورسشعة سئل لص ىتحأ|| ا
 ةلعلا فورحنالىلوأالا لعتالو لوطو فوخو ع .د ولوقوكاحو :ةماولمةامناك اذااهنمةعي ألا هج ورشع | تراك وه

 نازومهل_صأ نازيمو !هايقامءاعدّت-ساونكاسلاةكب رع نيالاوامقامةكرح سنجنمتلعج تنكساذا |! كة
 حاتفناو واولا نوكس عم نوك.لا نم ةنو:يكون لعد و ىز -غيلاع.ت نك اسواوبتو زغاول أ تد زغاودف ٠ْ لالة 2 باقال لعب ولاقو ف تاقلاز وك مهضعي دنعو د نوكسلاوة تغلاةفملاهليقامحتفنا اذاالا رسب هإصأرسون وأ جادة ل ماع ةفللاف

 م ىسسغلاو هلول .فلاوتر و ريصلاوخ قاواوءامأا ريصتال ىتح مف ىاكلا م ظلاةنول اوآ هل-دأ لييقو تيم ٍ وهواراد نعي ءراسخالا ىف تفمخاك ةنونيكراصفتفغ> تويمهل_صأ تيما تمهندأةليلخلادءةنونو.كهلصأنالاولبقام | 00 (دابد
 نيلوةتغلا هاهدتسالاغلأ ب اقت ةفخلل ا مفةلعلا فو رح نكست ةريخألا ةئالشثلا ف ىننبالاق ةعوعيفاو | ا ةدودمسلاو ةموعدلاوةنونيكلاريغتايواولا نم" ىبعال لة نموا ترش كتايئايللاهت هاي واولا تاعج هلعا مايكل هل ادب
 .اوعدوتثو لصألا ىلع نال دي ى- لبق :وثدذأتلا ةمالعب لعفلا نز و نع نوح و ردى روص وىدحوةنوملا . وأو بدل ل م ةكوم لاو لعدالوةعباأل لاعفأ نز و ىلعالوالاعفأ نكت ل ناوءايشألا هزهلعت ىنعأ ةتيماهنوك فزاد ٍ ا 50 فلل ةماشم ىهوددحاو واولاعمت طاوس ل؛هودل ءغلاعبتمايق لمو هدحاولاعيترايدلثملعب مةروك ذملا|| 1 0 بحاول طئارشلا دود ولر وددل_صأرادو لوقد)-.-أ لاق وك ل »د ةثنهو ل-ه ألا ىلع ةلالدسال كلر الو« عراضم 0 فَدل-علافو رح مخ مول الو نالال_ءاابمف عمت الو بارط ضاةماكللا ىنعم ف نوكءالونوكسلا ؟ح ف 00 0 وس اواقامة كتف نوكتالو ةضراع ريغ ننكر حت ناك اذالعفنز و ىلع مسا فوأ لعف فنك اذانك اسلاةكدرعأ| 5 1 0 3 ماق

 فلأوروعأنيعمك> ىف ىأنوكسلا ك-ىءاتلاو نيدعلاةك رحنأل رزوتحاوروءوحنواّمكرحّورطاموقلا ا
 ىوطودفو هضيقذ هنال هلع لو تائوملاو هانعم نارطضا ىلع دكر جل دن ىت>ن الوملاوناويحلاوةتور واخت ||
 قءانلا ةمرلب الى ىحوخو نالال_ءاه يف عمتك ناو هلع لو#ءاب وطونالال_هاهيف عمت الح ْ
 ةءبرألا « لكألا ىلع لدي ىتحدصلاودوةلاو وىا< هلمتسم" ىع ىاحتاقو تيلقاذا ىنعب ع راما ||
 ةكدرءني-اواهلءةامةىةااواو لوألا ف ل_ء<توعدي نآو وزغبو عسب و رسموفاموه2«اولمقامتاك ادا ||

00 

 ع وراصفنكاسلاة كب رعنيلواوابقامةعضلاواو ل_هجتمن ةفشلل نكست ةبناثلا فوارسومراصف نك اسلا ْ
 دزخ راصفةذلل ةئلاخلافن كبد عدن دءا> .راصفر وك ه-فتح نمل _هلاف رحل _ءقامةك ٍّح تاعداذا و
 نازوهوفاروسكماهلمقأمناك اذا 4-ءد رآلا ع ةمووةءيغل-هدالةغ نموةهتغلا ةفلنة_عدارلا ف لسعتالو
 ةكب رءنواهليةام*اودت_سالءاب ل #ناملا فو سماك ءانل_عتكتىلوألا قفنييمرتواوْضرو:وعادو
 تناك اذاالااهتةيل' ل عذال لعسفلا نم ةعّدشع تسل ىتلاءاه«ألا نال 13 و دلثم لعد هل اوةعا 5 راصتةمععلا

 راصقنيذك اسلا عاةجال زق من ةفذللءاملا نكست ة.لاثلا فو لعفلانز و ىلع سيلوهو لعغلا نزو ىلع
 نوتاكرح يطعن لوةبو عسي وفوذع وفا ساهليةامناك اذاةئلاثلا لالعالاف اهاثمةعبارلاواوذر |

 هك رعن.لراها.قامةعفلاغلأ ف وذ ىف لد لكو جدع اف ورد ١ هوك و ةل-»لافو رحى عضل نواءةامىلا

 0 ا ع يح يس حي جت ج بى
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 ا ستان الىدحر ودأوني-عءأوذ ل-ءهدالولوقب دعس وفاني ترهق فود ف ال2 ضراعلا نك اسلا

 || مرلب الىتهىرااوذ ولالعالا ف لالالا مران الىت>موةوكو قاحلالا لطسالى-لودح و فولاعذألاب

 || طبخولالعالا ريدقتب تاك سلا عمدا ىتد طامكتو لاوةهو نايدتومي وةتون وب رعاارخآ فئك اسلا

 || لالعاك تلعأ اذانينك اسلاعاقجا لوصح ممةماق الا لعب ل ل قناف هلاعبت لعبالف طايل نم صوم

 ا ىف ليصأ ف الثوهوماةلاعمتم وةتلا لعالم ليةناف لالعالاف لء_صأ ىئالث هناف ماةلاع.تانلقاتاوخأ

 ملصال وموةتلا عمدوخالا ىف موقةٌوقل لالعالا فاليصأ ناك ناوماق عابشتسا م وقهلوقلطدأاناق لالعالا

 نالدب ىى>ذوساو :ًارملا تليغأو هلوقأام ثمل -هدالؤلمصأ الث نه سل هنالماقلاب وةءنوكر نأ ماقأ

 اك اغلأو اولا لعف-لوةلاق لصأوهرخ آىل!ناقاتل اق تلاقا ولاق الاف لاورئاخا|قاحلا ف لوةتو لصألا ىلع

 ىلع لدي ىحفاقلا مض م ناقراصفنينك سلا عامقجالت فذ مثافلأواولا تءلقت نلوق نق لصأو سه
 |١ ادهن كعالواهل وهسلاهاقامىلاواولا ةكرح لةنل-ةنلا ف لصألا نال نفت ىفهاغلا مهالوةف وز اواولا

 ْ كارتشالا نورب_ةعدالم نال مهأالا ف نوما عمج نيدو هيد قرغن الو ة- وتفملا تف مرر هنالن لة ىف لنا

 ْ اك عضاولا ٌةرغنم عقو وأاض أ لووحلا و مول عملا نيد رك هوهو نعي فك ى ريدقتلاو :رغلاب توةتكي و ىمفلا

 جايتحالا مادسعتال هلوق) ْ هنالن لقو ناطودف ناعفو ناعف نيد قرغب الو للعغتو ل ءاغتو لعفت ف ىذا او سه الان م ةعاسلاو نينثالا ف

 تس رحب وسب ىأ( ابملا ند نعد ونةخند قرسغلا م#ءدأك ايلاغل_عف نم“ ىحليعفلان ال نأوط ناطلصأ نأ 3 وطلا نم لع

 واوا ف ذ_> مدقواهلبقام || م-عي راما فو رحنمآلا*ئبي ال لعفي لعف باب نال نفوخنغخ لأ نأ فاض نم لعب ىنعأ امولمقتسم
 تال فلألا فذ ىلع || لوةبهلصأ ءرخ 1 ىلا لوةب ليقتسملا *لعغب لعق باي نم" ىعال وح ألا نال نءيب نعي لصأ نأ عدس نم

 ىعأواولا فد - سس || ىلاواولا ةكرح تاقنف لوقأ هلصاهرخ 1 ىلا لق(ىعألا) نينك سلا عام ال ناة. فواولا تورد م هلالعاو

 مدقمننك اسلا عامتجا قحلالةفواولافد_< وابملاجارةحالا مادعنالىلألا تفز متنينك اسلا عاستج الت فذ حم فاقلا

 فئألا ف ذ-_ح سس لع ْ الوقف ال خباري دةتنوكسلا مكح فنوك-ش راخلاب تاصح همف ةك رمان الن اك اسلاهف عمت 4 ناو

 جايتحالا مدع ىنعأ || اواعجة نمو ىلخادلا لزم وهودنك أدلان رورو لعاغلا فلأ اهو نيلخادلاب تاضحا مذ ةكرملا نال نلوقو

 2 هيلا : «اتلان الل ءاغلا فلان ةكر-هلاتاص> ناواتعد ف فلألا فذ و ناءفتلهوخفامشمم عراضا اخ 0

 || ناوةناوةنالوةنآوق ةدد_ثااد.ك ألان ون. لوقتو « الوقفماللا فال ةءاكلا سفن نهتسل

 || اهكر_كلاغل اواولا تءلقف لواقهل_هأءرخآ ىلا لئاق ل-عاغلا « نلوقنأوةنآوق ةفيفللاب وناناةنآلوق
 ْ فئلأالرا.ةعاالو ةره ل عجم فرطلا ىف هعوقولافل أ هواو ل_ع> و واسكهلدأ اسك فاك |هل.ةامحاتفناو 1ْ

 ْ هيناملاةلدكو ىذاسلاب سداب هنالىلوألا طاةسان كعالو نافلأ عجاف ةئيصخ :زحاص تسلا مال لعافلا

 1 ىلاعت هلؤقهسنمو ماالو عئاه لصأالاو عالو عاهوحج فدسملابب رضغلا ق*ىح وةز#تراصف: ريخألا تكرخم |

اقلازوح ود اوهلضاداعو لاش هلأ كاشوف ىاقا اي# ىو رباه ىأ اراهف رحافش ىلع 1
 ْ مومالك فب

 || ترسكم فرطلا فني ماولا عوقول ىمقلعج موو صءلثمووسةراصفنيسلا مدقف سووةهل هأ ىبمةلاوخ
 | (ماولال عج مث قنوأراصف نونا ىلعواولا مدة قونأ هلصأ ق بأ هنمو ىمعفاكاهدعباملامامتافاقلا |

 أ| تاك اشلا معجافلوةي لالعاك ل-عأف لووقمهلصأ لسا لوةملوعسفملا د قي أراهف سايقااريدغ ىلعهاب |
 ١ ةدئازلا نالشسودألا ددةعةلصألاواولانم وأ ةدايزااب ف زملان اله وعسر ةعهدئازلاواولا تنزف

 دوت هيفو ىرخأ ةءالعدوثملا ذاةمال-علا فز ال هءاوج فهنوسسلاقو فذسةالةمالعل اوةمال-عأ|

 |١ قعع ويمم هلأ عسمكلدكر والوغمسفخألا د-عوالعقممددنع هنر دنوكمف ميلا ى*وئك رخآةسمالعإ

 || ىح *املارسك متع سيمراصقمب وبنسد_ةعواولا تفك ناكاَسلا مهجاف عوتممراصق عسب لال_عاكل عأ |

 تفز_-حَنْسهخ ألا دنع :و'ايلا مدت
 و. راهو تءيف صام اهليقاس رسكملا ىطعأفءايلا

 ْ "أي واولالعج متع

 لءأفلوةمدلدأ لام عضوملا 5 لغم شفخألا دة عودي ودب هل دع لعفم هن ونوكمذ نازيمفّرماك |
 ١ فاك

 1 وهو لوعفملا ساو مطولا ند ى :ربدقتلاقرفلاب تك او عسس فاك لعأف عسيبم هل-هأ عميس كاذكو فاض أ

 || كلغلا ف متكاذاىتحىلاعت هلوةوف اج توكردسأ ثوكسك_هنوكست ردقاذا نلغلا فك مهد_ةعربتعم ||

 ١ لمةلووكلا# نوهشأ |كإفلا فىلاعت هلوقوفادحاو نوكي ب رقنوكس؟_هنوكستردةاذاو مبني رحو 1[



 وه ةيقابلا باونالا نم“ ىبع

 ْ عاجلا قابلع ةيضأ القتل :

 0 ممقتشلا لل ةفيعشةذاوهولوقراصف ةفغلا اولا تنكساف لوقهلسأ هرح 0 ىلا

 الد ايو ماتا و لقراصفاهل.قام ةريسكسل "أب واولا راصم لوةراصفاوامقا امىلا اواولاةريسك

 لمى مام#الا زوعالو تاغ ثالث نومف ةزودك جعل ن ءب وناةود.فناو ريستخاو عسب كلذكو موعش# اهلمقام 1

 دوج وعسلوهو ةلعلا قرح لمقأم ماس مةنالواولاراوح نالاهدأو اولابزوك الو*املا ل .ةامةعض مارعال يقأ

 ْ فاضل ذا عءاك لعاف وق. لاةد لصأو ىربد# هلا قرفلاب هاغتكا لوهح او مولعملا نمد نعب و نا لم ىف ىوشو ْ

 يي صقانلا فس داس لك ملا

 ٍْ تيمروف ك_سغن نعرادخالا ففرحأ ةعب رأ ىلع ”رمصد هنألةعبرالاوذو رحألا ىف هناصة) صقان هل لاعبو

 ىرولصأ ءرخ ىلا نسم راممزتمراوهراممركر رئاهضأا قاسملا ىف لوقت ولعشب ل-عفباب نم" ىحالو»و ||
 حان اواهك < تتااغلأ هابلاتماةفاومهراو» .رلصأولاق ىفاك اهليقام حاستفت و ا ممهلافل [ءاملا تماقف

 فذحلاد_هبهيفداضلا مضدنأالا اوضرتالدكواوهر راصف ىلا الا تفز ناك اس متجافاو 2 راصفاهلمقأم ْ

 اًتمرفءاملا فذ_كواو هر فاك امأا تف - تيمرتهرل-صأو واولاىلا ةرسكسلا نم جور دل: مرلدال ىتح
 ْ لولا ف انا نيمرف لدعتالو الو فرم هما رار دة: نآك ل عمت هن ال ناك اس 14+ عبار

 لسصأو ةفيفخ هتكرح نال نام ريل ثم ف لعت الواب يلع ةعضأ|لةئل«ايلا د ماثى ر هلدأى رب ل ةحسملا هع

 نوفعب ل «قءاشنلاولاج رلانيب ىوسو نو_ذك اسلا عاستجال !1تذد-> امل تنكس أف قر تو ْ

 ًالاىلاعت هلوق ىف طةستالة منهو تدنأتلاةمال- ءنونلاو ةيلدأ"اسنلا واول اوىردقتلاقر فلانه |١
 هعامج عم طفألاف ل ثموطو نا اسي ل تنكس ف نييمرت نيم لصأو توعد نأ ٍ

 هلو5 ف فقوال ةمال-عمفرلا لاح فام ]| طوست ةع نمو مول ةهالع*أ» [ا| طقس مزاحلاتاخدأاذاو *اسنلا ْ

 فلالان ال ىشنعن ]لف ب صن: وامل بصخلا ةفحلئبصاغلا ت اةوأاذا يصنتو رسناذا لمللاوىلاعت

 1| بمن سأفاو.هلااومزا ل_صأو مراراصف مزدللةءالع "ايلا تفرق مرا هل صأ لسا مرآ سهالا ف ةكرحلال محال |

 عاقجال فذ_حمن ةيلسالاهابلا تنك_سأف ىهراكرا ل صأو نيك اسس !اعامشجال تفز > مث هايلا

 نءراني-هراةةمفحلا و تانيمرا اناسمرأ نذل نمرا نايمرا نيمراة للا دمك أَلا نوني لوقتو نيذك اسس ا ىلههدس>اوىذلا ل ممثلا

 نينك اسلا عابهجال تفدح مثرملاو مفرلا ىتا اه ىفهاملا تنك أف كاردلسا عاد رخ آىامار لعافلا © نمزا || اًضي أل يقثلا لعفلانزو
 نيذك اس لاعاد جال تفز مم نا لاق وزدنا روصو سصنلا قل بصنلا ةلاسف نكست الو ليقثلارهاول,زلاغاو
 ] لاح ف ىمارو عفرلا ةلاحىف ىايمارتلةٌك_سفن ىلا ةينثتلات ةضأ اذاو ة.ضل اواولا*اهدت#سال ملا مغ اهلءقام ىلاواولا ةكرح ل ند
 عج فاحارتاة كفن ىلا عمل ةفشأ اذاوة- ةاضالا؟أب اب فرجلاوبصنلاة-هال_عماغداب ر مللاوصخلا ماكسملا عراضع سدت الل

 | مص لوعفملا هلعلا قدح او سذ> نمنأق :رملا عقتجا هنالمغدأف ىومر ف لا ةااحفول صا لاو الا

 فو عفرلا ةلاحف ىايمممتلقةسفاضالا»اب ىلا ةْنُمَدلا تغضأ اذاو كنارى اكمغد أف ىو« سمول صأ هرخ 1 ىلإ

 لعفداي نم* ىبعالو هلوق)

 ابق نسعلار مكي( لعط
 كي هه هتك ند ءدوو

 ىفرووزغبارغوىرفر
 اك زر و ىعرب ىقزو ىذري
 ها وكب

 ىعم (ملاهرصتعسا هلوق)

 ْ لاصو هين اعةسا ردعسإ

 ةلدمق مسا طزول- ةاثعم

 هخمبأط هنا أ ىنعملالصاح و

 هلم ,بقهيلعتاح مو ةناوالا

 قو هلوق) ها ةمولعملا طز

 داداةلةعجوه( رؤدأو
 نيعمذب روداوإسسأو
 هر#واولاتءلقف ةهاكلا

 هدحاون وك عم تملقاساو

 ١ ارارتسس>ا!لعءفلانزو ىلع

 عب رآباضيأ ىيممتاقةفاضالاهايىلا مسجلا تفضأاذاو تآ انعسب رأب ىيمصرحلاو بصنلا ىتلاح مهنافرود عمجرودأو ف نع
 ١ تارسكللاىلاوتنءاورفم هنأ الا لعفءنز وىكع ىنأ, نأ هيفلسالا رص عضوا ٠ 0 لآ وحألا لك ىفتآ | ْ ةسفخن ال ةز ماهل فرع

 هم افلأءايلا تلق حرب ريل سأو ةقفلا ةفل كر ل -هدلوا ههرخ ىلا ىربىرلووحلا 8 رعت 3 ةكرملا لغئتءوأق مسالا

 ئىر ء.لاعيتتد زغاوح هان واولا تولد هد م-منأالا ماكحالا لك ف كري ىرل موز غياز ءاك_-وعرف نزوىلءهد>اوىذلاامآو

 ْ فالألا نما درطماب وجو تادبأة ملل ( طزلاس مويءد_كتسا ) ه-قورحو لادبالا فو رحئمءايلا نأ عم ْ توا تاس لفاووالدللا

 ٍْ 2 نهوةدُئاز فاأدعباف :رطاو ءوقولةزمه تلعج مث ىر كسفلأك ل صألا ف فل أ ان ههنال هارععو فذ ىف ْ ليعمل ثزو ىلع هدحاو

 زوعاك امةروصف ةزمسهلاب ئراصتزامل :زمهل-صألا ف تناك ولئ-عيىراكوفى ةز.هاهاعحزوحالا| ها لعفلاوهىزلا

 و قوما لئاقو-ففوتاواولاعاستجانمارارفل صاوأو<#فادرطماب وج وواولا نموة_ةيطخوخف ||
 |١ قاد درطم اي وج وءابلا نمو واولا ىلع هاك رملاع وقول١اسكو مت فو واولا ىلع 4 مهلا لةثلرؤدأوحن ٍ

 حاشاوف ةموعفلاريغواولا نموواولا ىلع ةهغل |لّقثل هوحاو ف ةموهذأ اواولا ن ماد رطمازا' وجو ماك عئاب وف ا

 ْ ةمئنمو هام لصأ ءاموخخهاملا ن ءوءابلا ىلعةكر ما لقثلهيدأ هللا عطقوف« ام املا نمو ثيدحلا ىف د> أد اوتو ْ

 3 نلأضلاالو هز _طلابأرقنم ةكأ ارقوحنو قا: ثا قو_ْتتههلوةوعكت ف فل الان هو هأمم ىلع ه_عمح# ىتح



 مز 5 - 39-5 نس جر

 || ذضاهل_سازختساوض١اتلانمتلدبأنيسلا « نوجرخداكالقوهز كحاضركبابأوة ف نععلاندو
 ا ءاملانمؤ ام-محر برقا تخأوةءاوظواولا نمتلدنأةاتلا دي ةيسوءهملا ف نوب رمل هب وس سدنه
 || سد سل صأ تس وف نيسلا نمو'املا ىلع ةكرم ا مقت ال ىت-اويذ ساهلصأ اوةنساو ناينثهلهأ كاتنثوك
 || نونلاهتلاهذلاوفهاملا نموةمسومهلا ف نمي رقلت هاو داسصلا نمو تانلارارعش عون ربزب ورعوخ و
 || محلا « ةيروهلافامهجيرقل نعلوفماللا نو ةلعلا فور حن هنونلا ب رةلىفاعصوت واولا نم تلدنأ
 |١ ىلعال_>ةدرشملا اريغ*ايلا نمو"ابلا ىبعةفلتلا تاكرحلا مقتال ىت> حلي ءوبأو ف ةددش| هيلا نه تادبأ
 ٠ هلوقوهةددشملا

 ٍْ جيتي جاش لاريالف *« مت*”ثاءقتنكنامهال
 | فلالا نمو تقرهوحض زم انمتاد ا ءانطا دع اهرمج رخخبرةلاوعمدجاو دْرْفو "الا نءتادبأ لادلا

 || لثمف ةلامالا منتمتالةةنءوءافحلا فةلعلا فو راتب سانملهللا ة_مأزهىفهايلا نغو هن ا ودل محو

 || لعغلا ف ىّتلاءاتلا ند واءرئسس قرفال ةغط ل-ةمىفادرطماب وجو" الا ندوامعتأك ألثمف منتعواجب رن

 || ندو اهلمقامةرسكل تاقيموغا درطمأي وجو واولا نمو عمي مودا درطمأب و-وفل الا ن«تءادنأ * امل اذ
 1 راندو مان اوك نوذلا نمورها5 ىزاملا ىفةتوك فيعضتلا ف رحد_>أنهو سذو ف ادرطءازا -ازووهلا

 || راوهلصأ نالت اص:ءاوفءاتلا نمواولءقامهرسكو نيعلا لقثل ىداغضوف نيعلا نمو تونلا نمءاملا برق

 |١ تاداواولا »* ٌنواءقامةسكل ىلا لاو ف *امل نمو ىداسل اوف نمسلا ندوىلا ءثل اوف "املأ ن هو نك اس
 ااوحنادرطءاب وج وءابلا نمو نيثك اسلا عاتجاو ةسيلعلا فام را براو ضو ا درطماب وجو فلالا نم
 امهجرذئداكتالمفوك واولا نهتلدبأ ملا «* صال مولوفادرطمازاوج ةز مهلا نءو اهل قامة عضأ نووع
 ةنك اسلانونلا نمو ةدروهحلافاه-مبرةلرغسما ىف مايصماربمانمنسل مالا هيلع هلوقوف مالا نمو
 داحتالا تار تازامووذهاملانموةب روهلا فاه مب رقل # مانءلا ضخما كؤوو ف ةكرتملا نمورغ_عوحن
 ايوجوابتخأنمتادبأ ف لألا * ام هجرك نرقلغسسأو فنيل !نمتلدءأداصلا + اههجر
 نهولالي_صاوهف نوذلا نمتاديأماللا 5 ماكس اروفذادرطمازاو-:زه-هلا نمو عابولاقوخادرطم

 اذ_كهمتاحلوقوفداصلان هو لدزي وهف نم سلا ن«تادبأ ىازلاةيروهجلا ف نهداعالمعطلاوذ داضلا
 عضوملاوامه+ر خب رقل طصق فو ربطصاو لعتفابابفادرطماب وج وعلا ن:تادبأ ءاظلا# هنأ ىدزف
 ٠ درطمرغزتاةروك ذااروصلا نمديقهنفدش 0ئذلا
 نورةمو قورغم نيب رض ىلعوهو« يل علا فرح ىلا فقالا هللاقي د( تيفال ف عساسلا باملا )6
 اه-متاوخا مكح كال زكو ىف ربك رمكعل امهمالمكحو دعب ذعو مك امهتافمكح قي قولكم (قورغلا )

 || لعاقلا «نقنةنق ةفيفخلابونانمق نامقنةَنةنايقنيةديك أتلانو:ب لوهتو نيةايققاوقامةقضالا# |
 ىوطد ىوطوغ (نورةملا# قوقولووجلا قسمةلالا- قوم مشوملا * قوملوعفملا « قاذ أ

 اووطاان وطاوطا الا د فوجالاب اب قرماك اه -مميعل_هدالو ص قانا مكعك اههمك>واءهرخ آ ىلا

 ةفشحلاب ونام وطاتأ وطانوطانوطانأي وسطانب وطادسك ًاتلانو لوقتو نب وطاأ وطاىوطا

 دسك أاتلانوش ونب وراانوراىورااوورااب وراوزااب زىو ربىو رن ممألا ف لوقتو نواعانوظانب وطا
 ماكحأ فرعتنأ ثدرأ اذاونيورانوورانيوراةة-ةكلئان وتائد ورانان وزان وزاتؤو رانانورانيورا

 || اهذن_>نالدزتد_-اولاف ةفوزح ةءلصأ تناك نادل ءلافورحىارظناف ىف.فللاو صقانلا فدك أنَلا نون
 |١ اهزغاوابوطا فاك نيوراو نوزغاونب وط اوف ة_ غلاة ضمن مفت ونوملالو>دب مد_ءناوهونوكسالناك

 اهلمقام ةكرحة_ةةواهتكحورطل لردقاد وةفماهل_قامناك نااهلءقامىلارظنافا 82# تناك ناوان وراو

 اهفةفللامرعل ف ذ_حوتفم :ريسغ اكن او مكةدد ل-ضفلااو ات الو ىلاعت هلوة فاك نب وراد نووراوف
 ىوط ف اكءفاو ل_هدالوواط لعافلا 5 موقلا ىزغاة أهان فو موقلا اوزغا فك توطاو نوطاوضاهامق

 عمت الىتح طاي_س ىف اك هاي اههواو لععالو اًكدأءاورناس رف رءاورنانان رنا رىرأن ملوقتو

 ةلاحىف ثنؤم ا ةمدشت ىف لوةثو ةزه» لعغلا مال ىه ىتلا* ايلا تلقو* ان لعفلا ني-ع ىهىتلاوا ولاباةنالالعالا ]



 ا مل جاو د00 ا لم ههنا هويات دعني هوك هدأ يوونح سمس دمعت هدد جوس وش يونج “و

 نعمل ةهلو ألات أ اب سمع يبد رّلو ص ةملا*اب لا و نييشطع لثم نيد ر تنال تاج ١

 1  ةسماخلاو بصنلا ةمالعةعبارلاو ثدذأتلا فلأ نعةملةنمةثلاَعلاو لعفلام الةيناعلا او لع غلا نيع ىه ىيلاواولا ْ

 ٍ اهرخ ىلا ىوطن ىوط لوهج ا 35 قوطمتةلآلا 01 ىوطظم عضوم ا # ىوطملوعفملا « ةفاضالا»ا |!

 : ردع نالالعاا بهذ عهجا ىب اا ف ىوط نبع مكعل ّنئيعمك-و صقانشلا مال مكعك هايشالاهذهمالمكحو

 3 واسطواب وطوخ ةعباتللا ىوطم 1 2 اضيأ|.همك-نو كد نالالءالاا مف ممتعمل ىثلا فواسهل العا ش1

 ماعلا ىلع هتلدهلاو ٍ
: 

 دي ىَزءباةكهيلد و حارملا باثك مو

 «تراوحلالا مل

 قففيرصتلانأ (رعا) نيع- دنا كأول اود قالا ريس ىلعمال.كلاو:الصلاونيلاعلا بر هللد+لا ْش
 امالعفلا ما مجالا لصتأال دوصةمناعا ةفاتةل ثم ىلا دحاولا لصألا لد وعش ءانصلا قورييغتلاةغللا ا

 ملا باب ىتعنولاسري_فوأ لاساما امهتمد او لكو هيف دي لصوأ در عتمه نمد دحاو لكو ىعاب راماوىل الث ْ

 || فال-ةلامأ) فيعضتلاو ةزمطاوةل علا فو رحنمماللاونيعلاوهإغلاب لباقت ىِتاا ةيلصألاهفو رحت سام ||
 ا رصنوةاهرسكوأ نيدعلا مكن لعفت وأل عش ه- ٍّ راضف نيعلاح وفم لعفنزو ىلعهيضامنأك ناف (درك | ٍْ

 |١ قاحلافو رح نمار :رح مالو أ هلع نب_عناك اذانيعلا حوتفم لعش ىلع ىك دقو برسفد ب مذو مه ||

 هنسضام نأك تاوذاش ىأن ىأ و ذعمنمو لأسي لأ سوف نيغلاونيعلاو "او املاو*اسفلاو# رهط اس ىهو |!

 ناكناوهت ا او> اوبس تاميوح .وذدشامالا 8 ص و نوع | مفي لعش 6-4 :راصت نععل أر وسكملعفنز ّظ 2 ىلع ْ

 ووف(درحلا عاب رلامأو)هناوخ او ندد نسدحو دن نمعلا ذذ لع هعراضف نمعلا موه *لءفنز رو ىلةهمضام ا

 ٠ هيضامنأك ام لوألا «ماسق أ ثالث ىلعووذ( يفد زا ىالثلاامأو ا ارحدو ةدب رخو جرح دك لاعفدجاو باب ا

 م : الاقو الام ةوةلثاةهلتاق وف ل_ءافراكرف رقت حرف ةود ل_ءةوامارك امرك ا اود لعفأك ى ةرحأ ةعد رآ ىلء ا

 ٠ ٠ ||| دعاتوحن لءافتوارسك.ةرسكش رسكدتوف لعفت لئمءاتلا هلْوأاما فرحأ ةس ىلع همضام ناك امىفا لاو |!
 7 لعفاو اقاه-ا عمت ععجا وك لعتفاو اعاطقنا م عطقناوح لعفنا لم مهْر :مهلا هلْرأ ًاماوادعامت دس

 0 0 ردتسا وف لعفتسا ل هفرحأ ةّتس ىلءهيضامناك ام نأ املاودعارارتءارد ا :
 : ا سس اود ىلا -:ءفا و اباششعا بّشوثعد ىشوشعا وح ل-ءوعف اوأرا رد جا راد راما ود : لاعفاو ا

 ديزملا ع ايرااامأواذاولج اذولك ذواجاوفلوعفاو هاةنلسا قنلس قنا ساو ىلئءفاواسا سن عقا س سعت
 رعشقاوحن لاعفاو امادن رخام رع مدرحاك لاةءفاواح رحل جب رحدش ج رحدتك لاءغتةثالث هتلثمأف 2 ا

 1 ىف«دوادب زثد مخكلوقك هب لوءفملاىلاىدعت:د ىذلا اوهودعةمامال_عفلا هيمن و ارارعشةار عشه ||

 ْ مزال م 2 رنسحك لوك هيلوعفاا لال _ءالازواحتيم ىذلاوهو لل ريغاما اوار رواح :واعذا اراض ١

9 

 0070777 77: ا د 2غ1ظ1100 ها ينج هح بص دعو هعسم ومحور ج هس دحس اديس ب7

 تسد

 رملا فرد و «:بلحأوادب رتح-رفكلوقك هز ٠ رهاب وأن معلا فيعضتبد درغا اللا فه: دعو عقاورب 2و 1

 وهذ / ىذاملاامأ) يلاعف' الاوزيه فد رص هلم ىف ل_صخإإل هبت قلطتاودب ربت مهد ودك لك لاى أ|

 كرم لو ناكوأاحوفم هلو ناك امهم ل _ءافلل نبل اف ىخاملا نامزلا قد جو ندعم ىلءلد ىذلا لعفلا

 ١ آ1| ترهننثردن اعرضتد درصل ع ءرضلا ةىيدلاب درصت نمصتاتمهث ثرصتا وره ارصتزمصت هلامم امو:ةمهنم 0

 | الولاعفا اولع :وعذاو للعذاو لعفتس اولامءفاو لعتفاو لعفن اول عافت رلعفت و للعفاز_هىلءسةوأن رصتا ْ 35 0

 | مىذلاوهو هنم لوعفأل نبملاو ج ردلا ف طةستوءار_ةبالا ف تيثتةرئازاعتاف لئاوألا ف تافلألا تاكرسربتعت 1
 ١ -.  1لا نارأ 2 1 ّ ملك 0 و لد هت | اوللعف نر اع نان اموهو و
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 || نوكر» رخآ لءقامو مضا| ىفموه لذه عمدت ل صولا ةزمتو « لعفتساولءتفاوحاموعةمهنم ؛ رم“
 عسر ألادئاوزلا ىد_ا هلّوأ ىف ناك اموهذ (ع راضملاامأو) لاملا جرختساودب زرهألو-_ةتادأ ازوسكم
 |١ ناك اذا هلتونلاوهد_-و ماكستأل ةزم_هلاف لأن وأ ني-ةأوأ تدنأ اهعمجءايلاو *اةلاونونلاو هلا ىهف
 || بئاغالءايلاواهانثلو ةدرغملاةءئاغالو اثنوموأ ناك ارك ذ_ءاوو#وأ ىنثموأ ادرغمىطاذجلل* اهلاو هرب غهعم
 ا الاع ىه*دونآلا لعفب لوقت لامةتسالاو لادلل ملص ازهوةيئاغلا ةثنؤملا ع واعو#توأ ىئثم وأادرغمرك ذملا
 || صتخ | لءفي فوسوأ لعفيستاةفف وسوأ نيسلا«.لعتادأاذافالمقّتس ىه«دوادغ لعفيوأ ارضاحو
 ةءراضملا فرح ناك امه_:مىل_عافال ىنيملاذ لاما نامزب صّتخا ماللا«-يلعتاخدأاذاو لا.ةّتسالانامزن
 || جرحدي وداد. اموكض*ن ران ه:هةدع راذملافرعناقف رحأ ةعل رأ ىلع«. ضامن اكحامالاأء و2444

 نمهلاثمادً اروسكمهرخآ ل -.قىذلا فرملا نوال _ءافالةعبرألا هذ ه'انب ةمالعو حرغب ولتاغب ومركد و
 ناريصنت نب رصغت نورعهخت نار هنت مصنت نرصخن نأ هنت ه:3تورصن» نارسهند ممن يبعلا مضي لعق

 أ| ر-ءامتيورسكدتي و جرغيو لئاقب و مركسح» و جرحدي و لهي و بيضي اذه ىلع سقو رصننرمصنأ نرصنت
 مهن ر عوج رحدتي و قلب و س اعقب وبشو دعب وج رذتسإ وذواحع ورام وره و عمت و عطقنب و
 جرحديو مدد ودع احودفم هرخآ ل قامو اموعضم ه_:مةعراضاا فرح ناك امه_:«لوعذلل ىملاورعششيو

 هةغيصناريغبالةناة:يفاغلا الوام عرا ض1 لعفلا ىلع لخدي هنأ (معاو) جرس ولتاقبو حرفب و مركدو

 ||لشخدنو « ٠ رخ آىلا نو رص امن ارض امرمهخ اما ذكوءرخ آىلانو رضخال نادال رصتال لوقت

 ةعراضلا فرح ةدايزعم || ثنؤملاةعاحن فذ كالو ةءطاخلا ةدحاولاورك ذملا عمهلاو ةيئئ:لانونو دحاولا ةكرح فذ كف مزاحلا
 عاقجال زم ااوذذ 4 ||| لارصنتل ىرصنت لاورصنب لارصغي ل رعب وت لاح لك ىلع تيئيفرك ذملا عسا فواولاكر يه هنأف
 : هودمملا عراضاا فنيتزههلا ا لوةتف ثنؤملا عم نون ىوستدانونلا طقس وةكفلا ىل وغلا نملدسف بصانلا لدي وهرخ [ىلانرصننا

 مى أو ةماكتلاةز-ههي ||| لوقتفرعألا مال مزاوجلا نمو هرخ آىلانرمدخب نأ ارصغت نأ ىرعهنت نا اورصخدنأ ارصني نأ رسدنب نأ
 مرك- 2و م رك رامعت ل-خدملو لعيل 5 ررضملا ياه ىل-ءسقو ترصتةيلامه::]ى ريمة ةلاورمهذملا رصتمل يصغي بئاغلا سأ ىف
 ها هيلعم كك و || امهغت ال ىرصنتالاو رص الار هخن الصم ال بئاسغلا ىسمىف لوقت ةهانلا الاهنمو اه رعدغو ج رحدسلو

 ١ ل لا رئاسسامقاذكو ن در. هزت الإ مصنتال ىرسهنتالاورمصنت الا رمصنت المص: الذال سم فو نرعصننال

 ١ ةءراضملا فرحر_هدامناك نآذ موزملا عراضملا ظفل ىل_ءراح وهفريضا+لا مأوهو ةغصصلاب مألاامأو #

 | جرحدج رحت نم مخالف لوةتف اموز<# قاسملاةزوصبى أت و ةعراضملافرحد:م طقستذ اكردقم

 أ عزام ناك تاو رحدتود_عامتورسكستو لتاقدح رفلوقتاذك»و نج رحداح رح دهب رحداوجرحدأج رحد
 لو مه هلزأف ادب ضاموز <قاملاةرودب ىتأتو :عراض اف رحهنو فد_ةقفاك اسة_عراضملا قرح

 || ترصتاارصنا ىرصن اور صنا ارصنا رينا لوقتو اههذتف4_هوهذمه_م عراضللا نيدع نوكي نأ الا ةروسكم
 م ءرك لص أن اف ضوفرملالصألا ىلع هان مرك أةز جاو دقفو ج رذتتساو عهجاو عطقناو ٍلعاو برضا كلذكو
 || لتاقتتو بنتو امهتامثازوكذ لاعفتو ل_ءافتو لهغتع راضملوأ ف نآ انمقجااذا هنأ مل-ءاومرك ون
 ١١ ناك ىتم هنأ لعاوة كالا لزغتو ىظاتارانو ىقصت هل تناف لب زنتلا فوا.هادحا قد زود وج رحدتتو

 || نمو برطضا برضلا نمو ملطصا ملصلا نم لهتفا ف لوقتف«اط هؤات تمل *اظوأ ءاطوأ اداضوأ اداص ل عفا أف
 | ملطصم كاذو لطصهوهفاحالطصا ملطص ملطصاوغفهناورعست رئاس كلذ كو ملططا (ظلا نمودرطادرطلا ||

 مرك-تلصأ نافهلوق)

 فورحنال ىا )مر وذ

 ىذأملا فورح ىهعراشملا

2 
 ْ لعتفا فلوقتفألادءؤفات تملق اب ازوأ الادوأ الاد ل_ءتفاءان ن اذ ىتهو حبطصتال ىبهئلاو للطصا مألاو 0

 | ءانهاتلاوءايلاو واولاتءلقءانوأ*انوأاواو لعتفا'اف ناك . ىتهورحدزاو رك ذاوأرّدارح زلاو رك ةلاوهرالا نم

 |١ لوقتفاد. أ امرفةروسكم ىمهف ءاسنلا ةعاض ونينثالا ل_هفوهو: هب صتخامفالا ةحو ةفمةل يثور ةنكا || ةفيغفخدمك [ةتانونلاحلاو ىذا ارب غل عفلا قا و دي رغتاورستاو قئاولعتفا*اتفتهدأ ||
 ْ ةفيفملا امهلخدنالو تانودلا نيب لصفتلثنؤملا حنو د_ءبافلالخدتفةو سال نان.هذاو نينثالل نامهذا
 || [ هدم قاثلاودمقرح لوألا ناك اذازوعاغ نينك اسلا*اقتلا ناف هد> ريغ ىلع نيزك الا "املا مل هنال
 || ىهرتامزاجل اممفزح اك ةسجلاةلةمألا ف ىتلا نونلا | مهعم لعفلا نءفذ < ونيلاضأا الوذرا دوك هيف



 متنا اذالا نيلعف:»اب و نول_عفتو نولعفيواو فذ ونبه فتو نولعفتو نواعفب ننال _عفتو نالعفب ||
 د>اولا ل_عفناك اذال_ءفلارخ 1نينونلا عم من ونب رئاماو نوا.تلو نيثذتالو نوشةتالوفام_علمقام ||
 ةيطاخملاةد_حاولا لعفتاك اذا لعفلارخ آرسكد وروك ذلا ةعامح لهفناك اذا مظل وةيئاغلاةد_>اولاو| |
 نائرسيل نارصاتلث رهن نردنم نارمهثمل نرصنيل ةل.ةثلانوئلابادك ومتئاغل اممأ فلو ثق ْ
 ( تارصنان رمز لة ةروتن امك وهرضاملامأقلوةتو « ترصنتان رصنيأن مهتيلةةيفخلابو ||

 | لعافلا ساامأو# هرئاظناذهىلءسةونرصذانرصنا نرصن اةفيفدلاب وتائرعصلا تارصنانرصتاترصنا ||

 | نورصان نارصان مدان لوةثىل-ءاف زو ىلعه-:م لءافلامسا*ى نأرثك الافدرحغلا الملا نملوعفملاو |

 لوعغمن رو ىل-عهنم لوعفلا مسا ىبع نأرث كسح الا ورمماؤنو تارمدان نارصان رمان ةسدثو رمذو راصت ||

 م-مرو رغاممب دورك هن رورة لوةتورصا:هوتاروصغم نار وف: زود منور وصخم تازوص:هروصنه لوقت ا

 لوعفملا مها الرا فرب ىدهتناهثرب هذلارك ذوثنؤتو عمجتو ىنثتقن مب روردتامهب و رعاه رورغ ||
 | الثلا ىلعدازامامأو لوتةللا ىنعيليتقلاك لوعفملا ىنهعو محارلا ىنععمميحرلك لعافلا ىنعع*ىعدق ليعفو |
 ههقغتو ل عافلا قهرخ ل_ةامسسك:وةعراضملاف رح عضوم موعضما يملا هعراضم ىف عْطت نأ هيف طباضلاف |

 لوعفماو ل اغلا مسا طفل ىوةدبدقو#ج رذتسموج رضتسموجرحدو جرح ددومركمو مركموش لوعفلا ف || ىأ هللا باسمك هلوق)
 هخع باحمو ناحخموه بقى دخوو بدن موركعمو رطضهوداقنهو راتكقو ناد#و تاعقك ضاوملاضهدف 1 لاسعاتلا ا قلن أك

 ناك امه.قدب زااودرجلا الهلا نهوهو هتوشل مدالا هللاذو (فءاضاا ف لصف) ريدقتلا فلتني و || ةل_ةمألا هز هى لوعذملاو

 «ةيناثلا ف تغدأ واقول 1لاذلا دك سافددعا ردذ رامولصأناقد_ءاودرك لدار سلخ دعو هنمع 1 مل ليقان نركب ولو

 هللاقو د>او سنج نمةيناثلا هه الوه:,عئالذكود_>او سند نم ىلوألا مالو ءزاف ناك امىعاب رلانمو ا ىلقلاب وضعف ماهدالاب

 لادبالا < ف .عضتلا ف رحنال تالتعلاب فداضالا | قمل اغاوال الز وةلؤز لزلز لزازوكا ضي قباطملا || نوي ( اق ئلاو رشد 3

 تالاظو تسس«ىأ تسس>اوا يفاهرسكوءاغلا تف: تاظو تسممطوةكف ذحلا وتالمأ ىغع ثءلمأ موك ْ تاز الف ذأ تح
 ناثلاواغدملّوالافرملا ىعس وفاثلا فج ردولدالا نكست نأوه وماغدالا «ةملن ىنءاضملاو تس س>أو ْ ا 0

 دعتساو داوسد داوساو دوس دوساودقشي 3ةناودتعي دتءاو دمدد أود عدموحن ف ب>اوكل ذو«.ذاسغد_م ا هنالىاردةتلافاتكو

 اردصمدمو ىو هرئاظتود_عدموةلوعذال اهتش اذا لاعفألاهزهاذكودا غي داتو نبمطد نأسطاو دعس ا ىرخلا 1

 انددنتدد_ىفوخن عنت#ماغدالاو ىد_هاودماد_هوفءؤان وأ هوا اووأ ريعضلا فل لعغلاب لصتا اذاكلذكو ٠ وكدا قد 0-5 لسعافلا

 . نافدحاولا ع3 ىو مزاحلال_تداذاباحو نددمتالو ثددماونددّونددعو نددهو نثددهىلاتددمو | 0

 ثالثلا تاكرملاز وحئاموهتم ع راضاا نمنيعلاناكناورامد ؤرمدع ورعشتب ؟تاذكهو ماه دالا كش : |[ ضعنإلو رغب ل لوقتو اهكفوماللارسكر ضعن لورغي للوقت ضء يك اهجوتغموأرغبك نييعلازو كمناك |

 اوهقةوماللا سكب ضعو رذلوةنفمالا ع_تاذكهو ددعملو لادلا تاك رعد عل لوقتت هكفو ماغدالا عما

 ناك دامةدامنودامن ادام دام ل_ءاذل ١ مسا لوقتو دد_هاو لادلا تاكرد د-ملوةتف نيعلا موه ناك نا وأ

 هل عقر هلوصأدح أ ناك اموهلدعملا (لقعلا ف لصف) روصنك دود لوعة مءا ىف لوقتوداوءوتادام ْ

 ةعيسس ةعاونأو"ايوأواو نعةماة:هنوكتذشنبح فاالاو ريال و دا ف ورح ىعماو*امأ اوفاالاوواولا ىهو ٍْ

 ل-ءفلانمفذ_كقواولاامأ وه تاكرملالاعحا ف مدعلا «ةاثاس+ل لاما هللابو («افلال_ةءلا لوألا ْ

 لوقت هغيراصترئاسفف تتو"اقلا هكدول عف ىلع ىذلاهر د_صءندونيعلا بكي لعفي ىل_ءىذلا عراضملا :

 ةرسك تابزأاذا ةةمقعقءوثا ذكودعتالىهئلاو دعم الاودوعوم كاذودعاوووفادعو وةدعدمب دعو |!

 تبلقلجوأهلسأ ليال بوي لج وك منغلاب لعفي فتيثتود عون لون ةفوز ل اواولا ثديع ا هد عن ام
 || بتكمتوواولاب ظفلت عادي زا, لوةتوواول |تداما ويقام مشنا ندا هلمقامرأ- مناو اهتوكسلءاب والا ||
 ا ْ ع وعمي وعضيو عسر وأطن نهواؤلا تةذٍ جو هج تال هج وأ هويه جوك يذلاب ل فب قثيثتو"املاب ْ

 ىاماوتامأو عدي ىته؛هنوككرذي نمتفذ>و قاما فرد نيعلا عتففرسكسلاب لعفن لصألا ف اهمال تبع وأ
 سأيد سئيونعننع وفلاح لك ىلع مف ءاملا امأو ب ىواو هناىلءليلدهافلافذ_ورذيو عدي ||

 ٠ | مامضتاوا توكسلاواوءايلاتيلقف رسيفءإصأرسوموهفرسوبر سبأ هايل نمل عفا فلوةةورسب رسو |!

 201710 كتبا 11 ساس كمر ميسم ها نوار وحمل جدليومو الت مو 1+ 7س د يوب ىو يح 7 كاسكا
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 ده ل 0 دع وعم

 حوبستمم



 تاك هاوسافل أ ىذاملا ف «-:يعساقتد :,كلاو تعب و تاقوح سفن نعترب_أاذا رحأ ةثالث ىلءهيضام

نو هةفيفالاب وناننصنانوس نو --نودنا وصنود ا
 فو نود اعين فداو "24 اع .د معب وْننوهننوض 

 كورفت اكو ل نو ةودت دلو زارا اخر اداقت ادق و (.هقتسا مةتساواءيجأ بجأْ امهم الاوراتن )

 2 راذا اغلأ«الاوواولاب !ةتدرحلاو كل_سغن نعت رب أ اذا رحأ ةءب رأىلعهيضام نوك-لةءد زالاوذو ْ

 كدا زغ توزغنتوزغا.ةوزغ توزغتوزغا ةوزغتوز غنوزغأز تزغاوز غاوزغازغ لوقت اهريدغف ْ

 ع 37

او رادمم وهف دعت زا رم لهاا تي رو* أي نايلقتام-مملعتفاىف 1و اهليقام
 رسامومف رس زسآ

 : صع مككتك دودو مكحو «يفرستومناكماذ_هورستو هوهفرستاب رشفت ةاود عذوءوهندعتا ابدعت | لاق دو د

 01 تو ؟!ةثالشلاوذوٌق وحلا هللا : و ينيعلا لتعلا ىناثلا عونلا و صدع اك ودب ب امالا ف لوةتو ضءد

 هولا ع م وأ سطاخناوأ ماكس: ريهض هيل صتا ناف عاب وتاصودف امهل.قام حاتفن اواموكرختلهانوأاواو

 نيلصأ ناك اذال_هفالولءفريغب لو ام.ملعةلالد لهفىلا ىلايلا ع نو لعفىلا ىواولا نم «لعف لهن ةيئاغلا

 نهاتناَس تناصاونا صان اصناص لوقت نيذكا أسبلا*اةتلالنيعلا تفذ_>وءاغلا ىلا ةرسكسلاو ةمفلاتاقنو

نا دعب تعد معبأ ةعل تعل نعبامءابثعارا وعاب 5 , عابو امصةنصنت: ءاهتنصتنس ا
 1 نكء

 هلال-عاو عيبوباعلاو لسقنلاب هلالع ءاو نيس تاقف عسي ا ن هءاغلا ترسك لوعغلل هتدش اذاوويامعب تود

 لغد ود باقلا رلقنلاب اطال ءاوباهي وفات ولقيلااهغالع ءاومس زنوصن ع راضالا فولقنلاب

 اونوصر لانوصد ل نضد ل لوةتاهدعب امثلر اذا تيثتواهد_عبامع نساذا نيد علا طقس عراضا ىلع مزاحلا

 عسب , 0سايةاذكهو نتا نسأل نصت لذوهت )وهن اوت اذوصت ل ن هت )نصير ودت لنه

 3 ادلابو نصانو ىو داونودانوصن هون مالا هءاع سقوؤلم اوفا افا ل فا لو كل ل

 ناواخ نفاه اع ناو ناطقا تاعي وس نا نا ةناسنكا ام لاو نفخافاخ ىفاخاو ةانافاع

 ١ داعناوةماةدسامةتس ماعت_هاو ةياحا تيس باحأوهو ةيْنَأ د «برأالاهنملتعنالفال لادن فو تانفخ

خاو دان دقن أوماقتس .فحسأو باح برحأت 1 لوعفللا مي اذاواراةخاراتخ راتخاوادايقناداقن
 ١ رمسة

 |١ نم ل_عاقلا مس ماو «أهش راصترئاساذكو ضايباو ض.داوداوساو دوساوربا هتوريا سو ني زتونب زو لواقتو

 : مقتسمو نيععك ع راضااهي لثعا اع لثعن هءقدي ز لا ندو ابو ئاصكهذيع :رهشانل-ةء.درحلا ىلالثلا

 كوءفااواوقوذ-2 اومسو نوه؟ فذلابو لةنلاب لةءيدرهلا ىنال# ان نءلوعفملا م ءاودويراتعثو داةخمو

 لعد هم هيقد ل ندفع ويس نولوةيف'املا نوتيشن معو و شفخالا ن سلا لأ د:ه لعفلا نيعو هن وس سوه

 صو انثأ لاو دالا لثعملا 1 ثلاثلاو) راةعتوداة:هوماقت سدو باعك هإ بعقل تةعانا باقل !ايول-ةنلاب

 |١ ىدقتساوى رابشاو طع ىالثل ا ىل_ءرئازلا ل_ءفل اكدكوى رو ى هدو كرو اًرغك اه هلمق امم ناو

عافلا مهنولاذااذكو ىمقتملاو ىرتثااو ىطءلاك هملول امدأو
 : ىزغتو ىطعد كلوقك عراضملان هل

 : ترش واهلقام متغنااذا|ةاعفو تاعف لاثم فواقلطماول_عف لام ىف هنمماللا فدك ىضاملاامأو باكو

 انضر تدضراوضرام ضر ىفرو اهم رت دمر نك هراغيم هر تير مش راغممر ثم رب هراث» .رتمزأوه رابع ١

 8 تةفاقاو رخل فارسا درر 1 درر ترا يل تروح اهتيشرتدضر نضر

 ٍْ صقانلا لعفلا, تاصتا اذا ريعشلاوأو نالاو هرسوأ اوضر اها قامتءوعةوا اوهرواو رغف ريهفلاوأو ل قام

 هاملاة- مم تلقنا وةراوترل ساو مشي هك مقا ناه1 4.0 ىلع قبلت مننا نكح: 000

 فهنمفلالاوءايلاوواولا ن كسنتؤع راذا | امأو دع نبك أس ا٠٠ةةلالءاملا تفذ كوداضلاىلا
 ْ فذكو مفرلا

 نويىوستانونلاب صاثلاومزاملا طقسا : و ة:كحاسىلالا تدثنو بهنلا فهم ءلاوواولاههةتو مز1 ىف

 ْ كرين فو زغب ناواوضريلابسضري ضري لواومريرلا .هريل مري واوزغيرلاوزغي لزغيرل لوقف ثنا ةد ءاحا

 || ةد_- اولالعفوروك ذلا ةءام لعف ن:فدةوثانالاةعامحو نينثالا لعذ ىف لعفلا مالك 0

 ْ وزغنوز_غأ نزغت ناوزغت نب زغت نوزغت ناو رغتوزغت نرغب تاوزغتوزغتنوزغب تاوزغب وْرْغب لوقتك ةمطاخلا

 رك ذلا عم نزوفريدقةتلا فاةةعواعيتةييغلاو باطالا ف ثاثالاو روك ذلا ةعاس>ج ظفل هر ىوتسا و

 نا.مرثىرتني_هرينامرتىرتنوهربنايمرب كرب لوةثو ناعفتو ناعفيثأؤللا عد زوو نوعفتو نوعفن
ُ 

 0 : ا مم# تقلا تت موج وج ا ع ع ع جو
 1 روم ويم دسم ري سيجما 7 مم يمس يح ياي م عمم 6 - دس سل ]أ ل جيم موس سمو وع - 2س ص سس سمسا + حس حم تصح جدأ د 3 :

 لها قأم 8 ردح ىثلاز نافءاي

 هلوقودعت اووف تلا الاز -

 انلأواولا باغي ىًادعتاب

 ىذأ 1 ىهباةيحودنال

 ها امهم اغلأ تدل و

 وه(و ورس كلذكو 2 هلو-ةو) ا

 اديسراصىأ مركنزوىلع |

 2 روع ذب ملهنال ٠ْ

 ها هلم روك داك هفد راصت |



 فس 2 0

 017/0[ نوير لح حك هوو

 جي يسسببسبسبجبصل ا ب سس

 كا 2 يوصل يد م و

 | حافيفللا هللاقيوهلوق)
 َق ؤرح عامة جالف فيغالا اما

 نعمة لا ةيذاهفَولع

 امأ رفيفل ىش لت اق نم نم

 | نيفرحلاةنراعلف نورسقلا
 | ها اميس لصافلا مدسعل

 لمقام ناك ام لكبكحاذكعواوشر ا رب نو 0 رو ران كر رت هزت نوه 1

 نودربنايضري ىذ ربلوةثوىكرو رون زىوعرب و ىه دم سل زر ىريس وى ربو تناك رد ١ رو ْ

 ىطعي سايقاذكهو ىذر ىغرأ ني ضر: نايضرتنيضرتن اوضرت ا ىفذر 7نيضرينامضرت ىذرت ِْ
 رتل طر وجرب ف كنزا حل طف تاطملا ىف ةثنوملاةدحاولا ظفلو ساعت وىدصت»رو اهو

 ادز شا ىزغااوزغاوزغاز غانم الاو ناعفتو ناعفت عما نزووني_عفتو نفت ةددحاولا نزوف فا: ١

 ديك أتلانونهءلعتلثدأ اذافنيضرأامضرا ىذزااوضرا امضراضراونيمزاا مرا كرااوهراايمرامراوثزغا |
 ناد د زاغدي زاغنوزاغنايزاغزافامملعأ ل اوه نيضراو نمر اونوزغات “لق ةفوزحلا ماللا تن .عأ :

 مثىزغف تدلقاك اهل.ةامراسكناواهفرطتلءاب واولا تيلةوزافزاف لسأو ضارو ماركا ذكو زاوغو تايزاغ |
 هاي واولا ناقة كسه املا نمروزغمواولان هلو عقلا فلوو هنراطا ااورك ذملا عرف ثنؤلانالاي زاغاولاق |

 ها ءلا تمثدأو«ابواولا تلق ذك اسامهتمىلوألاو ةدحاوةماك ىفاعمتجا اذاءايلاوواولا نالاهاءقامسكع وأ
 همقدي زماو ىرش*ام ا نءهو ىص ىداولا نم ليعف فو ىقب املا ن هوودعىواولا ن :لو»ذ ف لوةتوو# *ا لاف 1

 ىطعأ لوةتف ةءاكلا !لقتل» أن تملقاموعشما جامق أم ناي لوادعاصف ةعبار تعقواذاواو لكن الهاي هواوتاقت ا
 ان زاغتكلذكو تدشرعسأو ثد د اوتيط أر يجفلاعلوقةو ىثرتس ىشرتساو ىدسةعبدتعاو ى رطعب ْ

 "ا مر لما ش ىوشب ىوش لوقف ثور ما قمخألا هللا و (ماللارنيعلا لتعملا عمبارلا انمحارتو ا
 ىورأو ىب دطعو نأ طع لمان ردأرماونأب روؤق اضر ىذرب ىذر لأ رىوربىو رودؤوةىوقدىوذوأ ٠

 اوحز روح رااح ونا وييحو أوج وتايحاموفايس-وامدو ىوونةايح دعو ىذَر ى>وىل طعام

 ىمسا ساو ةاباع ىلا عاب احوىَ طعد ىطعألى كب ى>أو ضر اتسأ «-:* نع الاواو درا فعلا ْ

 اولاقإك لاعتسالا هل حا مج سسلا ىحتسا لوقا ند م-مهو سا هزم سعأالاو ها يستسا| ْ

 اوقوامقو قو قبقو ف لوقف قورغملا فيفالا للاي . (ماللاو اغلا لتعمملاسماخلا) ىردأ ال فردأال ْ

 قءالا همر : ود>او فرح ىلءريصيف 2 سهلا ف و نوه هرب تأنم رباك ربك نوع ناش قا واوهراممرىرك

 لوةتو نو نذنو 5 ةةيفحلا ونان.قنامق ند نةنايق نيود أتلا ف لوقتو نقامقىاوقاهق هقو فقولا

 ناكم مد | قكلذو نييك (ني_لاوهاغلا لهما سداسلاو) ضرأك ميا ممألاو ئذرب ىذرك تربو ْ

 نيقرلا ىه“الهأب انوواوةالذو(مالل اونيعلاوءاغلا لّدعملا عباس لا ) لعف هن ىئددالو لد وو موبو ١

 ىققدقا نكمل عت فرحةزمحلانال جيمعلا < هلعف فد راصت فزوهوملام 1 يزود ولا ف ل_صنوإ# ْ

 د لدا وس الو رعت رصنك لد أن لمأ لوقتةقلحلا ى هقأ نمدي دش فرح اهمال لوألا ريش تقول

 نم ” اك اهليقام ةكرح سا اية ب>و ةنك اسامّتدنانو ةد>اوةماك قاتعتلا ادانيتزهغلانالاواوهز هطاأإ

 لمأو وفاهلمقام ضنا اذال صولا عز ِِه ة#ناملادوعت لهو ةز-مقوألا تناك ناقناعاونموأو ا

 لولا دةعلدألا ىلءمأو* نع دقو لام مسالا: ريك ) سايققلا اربغ ل عسو لكوذخ قةز محلا تفذحو ٠.
 مركت مرآ كب دأد بدأور زب اهألاو ب رشي ب رضك م ًانهورزأب رزأو ةالصلاب كالهأ مأوىلاعت هلوقك :

 هود "أسوان ؤدبآو لعل اس لاس .ةذهل انزوعو لادا صالارعا عمتك لأسد لأسو ب دوأ سعألاو :

 ىركر تأ قأو زهد اعدك وسأباسأوهاحو*اسووهت لع تت ل 2 ىتهأاحو توددتاصك ُ

 ا ل همهنمو ثدارهأالاو ْ

 اولاقف هعراضم نم ةزمْطا ف 3_> ىلع تعج ارقد رعلا ن نك ىأربىأر سايقاذكو ّّى ربعك ىأشن ىأنو

 ظفا ثنؤملا باطخ ف قفتاو ىرثىرأ نب رثناب رثني رب تورث أب رثىرت نب رب نأب رب ىرتنوربناد ريىرب
 ْ فذحلا ىلعو عراكءرالصألا ىلعتلقهنمترمأ اذاو نلفت م سلاو نيغت ةرحاولا زو نك- !مجلاوةدحاولا

 نان رن ايزنب دنور ناب رن ردك أتلاب و ني راب رئراو راب رهر]وةتف فقولا ف هاا ه-هرأ. ورا

 رنا اير اعرك قرع كاذو نوءارتايعارعارك تؤارنانثارءاروهذ ني ردورنب رةدفشألاو :

 ْ كاذوتأب م ناي سه اد سه ناو سه نأ صوسهف ةياراو'اراوةءاراو ربىرأ لوقف اضأهتاوالفلاغت |
 ثرأ ناب رأنب رادك اننا مني نانناعا رد: دادإ نسال تيرم سترص ورم, مكرم ا

 ترآ



 نرتالنرتال تاب رثالني رئالدمك ًتلابوني رئالاب رثال ىرتالاورتالاب رتالزتال غلاب وتاني رأثايرأ ترأ |
 ْ ىغثئاك ىلْشاو راتحاك لاش ا«أةلازومهملا نملعتفاىف لوةتوتاش رثالثاب رئالأا

 1 سلك نيءلاروسكملعفم ىلع نو_هلارسكد لعفب نم لوف يب ناك-ااوتامزلا ىع# |« فل_صذإ# :

 || د_حسلاذشوماةلاوبرشلاو لتةملاوبهذملاك متفلاب لعفم لعاههذو نمعلا محن لعفب و لعفي نمو تنمم او ||

 ف علا ىكحو طقسا اوتءام اول _نملاو نكسلاوقرةملاو قفرأاورز لاو عاطملاوب رغملاو قرثلاو ْ
 ا اهضعي

وااك ادا روسكمهاغلا لتعمل ند هريغام اوماللاوءاغلا مي لءفلا تاك اذاازهاهاك قزريجأو ْ
 دعوملاو عض

 ةرعسقملا وةفظلاك ثدنأتلا»ات اهضعب ىلع ل_خدن دقو كرما وقواملاك ادنأح وتف٠ماللا عملا ن هول ->وملاو |

 * مةلارتك اذاوماقااو ل_تدملاك لوعذملا مساك ةثال لا ىلع دازاسو ةأابةب رغملاوةفرثملا»_ثوةقرشملاو ْ

 ةلآلا مءاامأو ةأمةموةذطبموةنأ زموةدسأموةعسس+ضرأ لاقيفدرحلا ىنالثلا نهي فم همفل مق ناكءم اب ْ

 لوعفملا ل_هافلا هن باعداموهو إ
 لام ىلع« ىصقهيلارثألا لو هول

و نادك لاعفموةلعةمو لعفم
 ْ ةوسكم

 : ةلدكهو لهو قدمو طعسوو نهدمذشو ناكلا دارأ ميما تف نهواذه ىلع: اق ماولاقو ةافصموحاّمفمو :

 لع درا ىفالئلاردصمنمرملا "اني هيبنت 8# سايقلا ىلعةقدموق د٠*احو ندعلاو ماا موهذمةظركتو |

 ه.فامالا ةقالطنالا وةءاطعالك «الاةدا ريىالثلا ىلع دازا#و ةءوق تون ريضتم رض لوعتفمتفأ ارةلعف :

 هم>رحدو هددحاوهمحر هةر كلوقك ةدحاولا,هرف فصولاف امهنم ثدنأتلا*ان

 لوقت لعفلا نم عونالمسك-ا اب ةلهغلاو ةدحار ةحرحد
 هل او ةعاط) انسعوه

 هلوقو حلصأىأ(لاتن اهلوق)

 لدصالاورهقئأ لشاو |
 ةزملا تملق ىل:*اولاتءا
 ما ناعا فاك هاي ةيناثثا
 هانالاو» (ةضركتو هلوق)

 ها نائشالا عضولدعملا ٍ
 يورو م م ا ص

 ييدوصقملاب اك هيلب و ئزعباك مت
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 ي6دوصقلاباة5 ب

 “ب م>رلا نة رلا هلي | مسد

 || باطىلعثااحلا بانذالا نع رحازلا د تهيمن ىلع مالميااوذال هلاو باوصلا ليبسن::هوال باهولا هئذجلا |
 || ةيعرشلا مولعلا ىلاةليسو ةيبرعلانأف يدعبامأ 964 باعسألا ري خول آلاريخ هياكصأوهلآ ىلعو باوثلا |
 || نيب مةللعلاعفألا) دشرااو قفوملاهّللاوا ريثك لاعفألا نمل ل ةلارم هي ههنال هب رمتلا ماكر أ دحأو |

 || ةةسوهو فرحأ ةثالث ىلع هيضامناك امى الءاافد«ىعاب روفالث نمد رض ل ءئإ هألاف (ةدايزو ذو ىلدأ ا

 |١ ىذا اف اوههغب لعد لعف ناقل باملاو رباغلا ف اههذو ىضذاسملا ف نيعلا خشب لفي لعف لوألا باملا باونأ ا

 ْ قاهرسسكد لعفي لعف سبا رلابامااو رباغلاو ىذا فاو ف: ل هفي ىل -عذ ثااثلاباسأاو رباغلا فاهرءكو ْ

 لعش ل_هذ س داسلا باملا و راغلاو ىكذالا ىفاوهتي لعف لعق سهام ابابلا و رباغلا فاو 5و ىذا 1

 || قلحلا ورح نماد_>اوالا همالوأ هة.عنوكت الشلال باملاياصة ناك امورئاغااو ىذاسإا فاهرسكب |
 || ناك امدر ا ىعابرلاو «ةزمهلاو١اهلاونيغلاو نيعلاوءاحئاوء'احلا (ةتسقلافورحو) ذا أب ىبأالا ١

 : قلل ا ف لاق باونأ ةم-سنولد دقو جي رحدوةد_-اوباب وهولاعق باب وهو ف رحأ ةعب رأ ىلعهيضام :

 || للعفو قلسوخت ىلعفورط بوح ليعفو ريثعو ف ليعفو روهجو ف لوعقو لقوحو ف لعوذباب ىهو ىهاررلاب |
 ارأب مشعة عب رأ ىلع فال ثلادب زف ىعابرلا ىلعدي صو ىنالثلا ىلع دي ضن اعو:ةهسيفدي زماامأو بدل جوك ْ

 || نيعلاديد شتي لعفو مرك اوف لعفأ ب اوبأ ةثالثىلع يعاب رلاق ىمادسو ىساحو ىعارر ءاونأ ةثالث ىهو |
 !| ديد_ثني لعفا وعمتجاو ف لءتفاورسك-ناوك لعفناتاونأ سى ماكاو« لئاقو فلعافو ح رفوحن |

 : لعفتسا باوبأ ةّمس ىلع ىمادسلا 5-1 دعاسشوف لعفتو ماكو نمعلا دب دقن لعفتو راو مثلا

 : و ىلخءفاو سس ءةاو- لا:ءفاو دول او ةو اولادي دش لوعفاو بش ود ءاوف ىل -عوعذاو جرد ساو 00

 || ىمادسو م امخ نيعون ىلع ىهوباوبأ ة:الث ىلع(ىهاب رلادي صر) راجح اوف ماللا دي دشتي لاعفاو قالسا ||



 ظ ند هويت ااس قل
 د->اوتارو» وىساجللا و رغسةاوك - ريخألاماللادي دش لاعف ا رم راو للثءقاتاياب وهو اا

 سعأالاو غر اضماو ىذامل اس ىهو يي ردصملا نماهجارخاىلا ة>احلا تد:شا ىتلاهود ولا ف ل_.هذدإ#

 ىنهرغ ناك ناف *ىعمرغوأ ايه*نو كت: تأ ن هوا_كالذرد_هملاامأف «لوعفملاو ل _ءاغلا مساو ىسونلاو

 ردصا:سايقالهنالهريغمرلء سالو برعلا نمءاحام ىلعردصم لك ظفح هنا ىعامدلاب ىنعذو قاع وهف 1

 احوةةموأ امودتناك نافع راضملا لعغلا نبع فرظ:,فامعمناك ناو ئسايق لال -ةلارعغر+_همو الفلا
 ركهأاو برغل اوعلطااو ف رشامالا هاغل |نوكسو نيعلاو ميما متعب لعفم هذ ناك !اونامرلاو ىعم اردصل اف ْ:

 ناك ناو لكلا فنيسعلارسك» عمجلاورشملاو طقسسملاوقرفملاو نكسملاوك سام او تينملاودزحملاوقرثملاو ||
 ريصملاو مدحرملا الاءاقلا نوكسو نعل أو ميلا تغب لعفمه:م ىجأ اردصااخ نحعأ ارو سكم ناك ناو مهلا ساما 7

 قاذهءاغلا توكسو ممملا تفو نم _علار كد لءغمه:مناكملاو نامزلاونح_ءلارم كب 1 اهدقو نارد هماه متأق
 نز وىلع«-:مناكملاو نامزلاو ىعأارد_صملاؤ صقانلا فامأو زود هملاو نعاضلار ف وحألاو ميدعل !لعفلا ||
 باوأألا عي نمنيعلارسس : لعفمءاغلا لتعمل فو باودألا عج نم"افلا نوكسو زي علاو ميلا عن لعفم ْ

 ىعئاردصلاف قالثلا ىلعارئاز لعفل ناك ناووههاغلا لّءماك قورفملا فيفالاو صقانلاك تورم لا فيغللاو ||

 فرح لدتنأالا بالا كلذ لوهك< ع راض نزو ىلع ن وكي باي لك نم لوعفملا مساو ناك-ااونامزلاو ْ

 أاقورعم لعفل انوكد نأ نموا_دالف (ىفاللامأو) نيعلا هك هنملءاغلا او ةموعضملا ملا ةعراضملا . .:

 ارك ذمناك هاوس ةيئثئلاوةدحاولاود-اولا ف غلا لع ىننمهةمريخألا فرح افافورعمناك نافالوهثوأ |
 باوباالا عج نم*اةلاؤنوثلاب هلاصتاد_:ءقاوملا فنك اسوبئاغلارك دا علا ف موه2هواةنؤ وأ ١

 :زهاهتاف هرهاشتأ قىتلاةيسادسلاو ةيساسإلا باونأ نمالاتاونألا عسي نم وتغمهملوالا فرلاو |[ .
 نينثاو:أ صاوؤ م اوةدد اومن او نبا ةز**لصولا ةزجو ج رالاق طقستو*ادّتبالا ف تدثتلصولا ٌةزهو لصو

 ْن“ .ر.ذالا سعألاو ئمادسلاو ىهفاسإللا رممالاورد_هملاز ىضذاملا ةز-#و نعأو تساو مدل ونب_ةثناو ْ

 مدان لصتا امالا*ادّتي الا فةروسكمو لصولا ف ةقود-2لصولا ةرغو فن زعل امال ول هتملاةزمش اوىئالكلا

 ةموصضما اف نيعلا مضد ل عفن نمرمألا وأ ف نوك» .اموهادتبالا ف ناتحوتةماههئأق نعأ ةز غو فد رعتلا |

 الوهجملعفلاناك ناو ىسادسلاو ىماجلا نملووجما ىضاملا فةموعض*كلذكو نيءالاعمت*اد تالا ف
 ىلع نك اسنك اسلاوروسكمريخألا لبقىذلا قرملاو فور عملا ف ناك امل ثمنوكيهنمزم_تألا فرحا[

 فرحلا كلذ نوك, نأ طرش؛ نة[ فورحنمفرح وأ ف نوكت ىذلاوهف (عراضااامأو) موهذ4قرامو هلاح| |

 ناكىعاب رىأ ىعاب رلان مالا باوبأالا عسي نم فوز ملا فة_توةةم3_عراضملا فورحو ىذامملا ىلعادئاز |
 لعاغت ولعتغن نمالا ىم رلا اوئاسجلا و ىعاب رلاف روسكم ع راذملا لعفلاءال ل قامو هيذةموم ئمامئاخإ 1

 قامو هلاح عنك اسك انلا وةمومضمة-ع رادلاف و رحت وكت ل ويحلا ف و نرمقح وتفمهنأف لاعفتن وأ

 اهءزح مزاح وأ اهبصني بصان فرح ن ١ :ملاملوه و فورا ف ةعوذرماهناذ لعفلا عالاد ءامداكح وطقم 1

 ْن رو طوقسا م رمق مزلا ةدول -ع وناموزكخم اههن االاع راخملا ظةلىلعنانوكتامهئاق (ىبهنلا و مالا امأ 8

 لةعما ف لعفلا مال طوةسو ميصعأ !فلعفلا مال ودمع ق ا اوملا ف وةهطاخلاةدحا ولا ور ذملا مل وةنئمتلا

 ةروصد ىقأتوهرخآ نكسةفاكر مناك ناذاك اسةءراضملا ف رحرعيامناك نال صولا ههنلءل مدت |||
 لعغلانيسعفرظنيف_ (لعافلا متساامأو) ظفالاف مو زاك ىفقولا ىلعئسملاو فةولا ل ءىيموهوقاملا ||

 ىدعتملا هئزوفاز وسكمناك ناو م ذو مظع هنز وذامو مدعم ناك ناوارضان هثزوذاعوةمناكن أف ىذانألا

 ثنؤأل داابارحو 2 لل ارح و ماازسلا وىاولا مشب نهزو ضن صو ناز واعز رآىلع أد مراللا ند قلاع

 ىطعورك ذل ناثطءونا اوارحءارسعح ةينثتو نارجحأ رح ةمئدتو مملانوكسوء ادا مذد رتامهعت<و
 ةم'نتو ناناش طعنا طعةيئثتو نيعلا رسب شاطعءاموعج وثنؤل رمد | وءاطلانوكس ونحسعلا منغ - هشه 6

 فالغلا عسي نم(لوعفملاامأ وزءا دعامتكرتو لعافلا نمهطمض نكعامرك هبت رمصتخاو ناء يطع ىئطم
 -- هس 3

 مني



 تعاد نبع تسص ل يس صصص مس سرس

 نودو) زا_تاو ظفل ثنواا مج وناظةلرك دملا عج مم هج وأ ةعيس ىلع فرمهثد (لوعفملا مساو)رصاونو ١

 نرمصغيل نار هني نرد: ثاغلا مأ ىف ةدد_كملاديكأتلا تونى لوةتوال هلَوأ فدي زهنأ الا لوهحاو |

 قو 0 دملاع جس ىفاههكو ةساغلاةد_د اولاورك ذملاذرغملاد_حاولا ف «ارلا متفب نرمصغتل ترص: ل نرمصغمل 5

 نورمان نارصانرصان لعاغلا لامم لوهلاو فورعملا نم سهما كلذ كسحو نرمدنا نرصن | نزصنا سى طاخلا ٍ

 تفدح كاذكو ماك-تملا سفن ناره .ة:عالشلتانلا ارهلنقتسمنء:روطاتةدحرقو امبفءازلا هلو هاتلا مغيب ج رضقال ىمهنلاو جرخأ سمالاو جرخت كاذوج رختووفاجازخا جر حرخأ“ (هسيفدي زلاففالثلا ||

 سمالاو تاغ اذو ءاعغووفءاملا رسكر اماصخودافلا هب عما ذاصلا ركب هاك مداعو'ارلا هكوأل

 رفتضاو تستكشال ىنهئلاو ب ستك | حالاو هءىسةكم كلاذو ىستكموهفاياستك |ني_سلارسكي بيست[ ابستك اورسك تال سلاو 9رسده - !سحالاو هن هرمنا ءلاؤ ون نلا هكيكرسل 00 1 از انكي | ١

 هيرسكدتم لاو نيسلارسكو رسك ةموهق نيدسلا 9 امسك-ةاه-ميف نيسسلا تشن كتل سك ةواه مف

 لدص أ ةلئان اوزثداامأوا وف ماللا عفن هطاصتت الىسونلاو لتاضةميصالاو حاصلا ذو ماللارسكن لئاصتما| ظ
 نكمل لضولا ةزهلخدأ م اهدعباعقامبفءاملات قاف مئاصتك قات ىلاثلا ل صأو رسكتتك رثدن لوألا ْ
 ريكو رثدموهف١اثلا مشبارثدا|هرقءاثلا شب رثدب رثدا| وفن رصتو هيأدسالزك انلاتالاومادتنالا |

 2 بت تسمعي ل مل لطم م سس مؤمس نسم همس

 لوهةغلادملا نازو اودي ىهلاردصملا ف اللا ىلعدثاوولا نملوعفملاولعافلاانرك ذدقو ريثكوزويخ هنزوذ 0
 قوما ىضد ةئعأو ريثأ# ,ورازردمو فاهلا م وءانلا يغب ظم وءافلاونيغلا مغبلفغ :وباذكو قدددو
 : ١ لوعفملا ىنكع رعد ريالا نزولا نه نيعلا تنكس أ تأف نحعلا
 لوهحلاوفورعملا نه ىسونلاو هالاو لاقت سملاو ىذاملا فرصتي يب ةعيمعأا لاعفالا في رست ف ل_دفوو
 الل-_هبر ماكستأل ناهجوو :_طاخملل ةثالثو ب طاضمأل ةثالثو ة.ئاغللةثالثو بئاغال ةث الثاهبورسشع ةدعب راىلع
 قع ف رممتي (لعافلا مساو) : ىسولاو هال نهفورءللا ف ماك-:لل ناهجولا أب ال هنأ ريغ :أصاوأ ناك
 |تارص انناظفل ثنؤملا مساوئمو ةريصنو رسدنوزاصتو نوردان ظاغلأ ةهب رأركذملا عج | ثمهج وأو رمع

0 

 قلشدتالا ما ريغكلذك ةفذخخلاو لوهغاو فور عملا نم ىسهنل او عالا عسي ىلع لخدل (ةددشلا دمك أملا
 أمه ةروسكما# 8 تنوااعمجو ةيئلا قف الا هةر عو امو مرفأ سملاَو 0 نر اوثنوملا عج وةمثتملا

 فور-ءملانمىذاسلا لام «قاوملا ف ح وةفمو 3ك عمم ىف موهذم وةرما+لاةرحاولاف روسكماهليقامو
 لوو4لا نمو 'لسا نورسص:ن نارمسني رمصد ل هلا لاثمو لاو رصنارمهذرصن لوهجملا نمو لسا اورمه نا هذرصف
 نرصخملاو رصقتلارنهذتل رنا اورمهنملارصخيأ رمد ,لتئاغلا صهاالا لام هو. ا نورتي نارمصتب مدت
 رصفتلاو رهنمل امهغنل مدخل لوهحل انَمو نّرضلأ ارصذا ىرضنا اورضناارضئارصتارضا لا ىعالا لاثمو

 فىورعملا نمىنهنل|كالذكو ايرصن آرت الن مهنة ل ارم هن:]ىرصنتلاورص:ةلارصتلردختل نومه: لارص:5ل

 ةهيفجللا نو تانرمدتا نارصنا ترصنا نرصثانارصنا نرمهذارمضاما أ فو نانزمهئل نارص::] نرسل

 ةرصان فيقتل عدمءارلاوداصلاونوذلا مهذب ةرصنوا مم دي دششأ و داصلا مفونونلا مضدرمصنوراستنو

 نائر وه هرزوصخم ميما مفن ىرم-صانموتو روصنمنا اروصخمروصتم ل وعفا ١!لاممرذا ونو تامه أن نأ رمضان

 .«اياللانوك_سولادلا تفي ةدخ رحد' اهل !نوكسوءارلارمسكد جب رحدي جءرحد (يعابزلالاممو) تاروصنم

 جحد مال اوءارلا تشب ج رحدف لاذوءارلار.سكو لادلا تغب ب رجد_مووفءاحلا نو كسول ادل ارسم داحارحدو

 لاثمو) تاقحللا فب رمتاذكوءاراارسكحسصو لادلا متفو«1)ا مضر ج رحدن ال ىسهنلاوءارلا كو لادلا عفن

 ”ارارم دوت هدر ةراغ رذت جر ج رخو ب ادللادارطاٍسثاغلا سعأو ىسبنل اولوعفم او لعاغلا نمرملا

 مسكي 0 ]| (ىساسالاذمو) 8 رح 1 ىلا مدوخ ىقذاملا لوه<وءاتلا ضب مداخت الىسونلاو مصاخ

 هافلا تفتر فصتال ىبل اور صالاو هب رغصم كلا ذوءافلا تمي رغص وهفارارضاام_نفهاغلا تمن رفضت

 وهف ماللا مشا اصتام_ف ماللا همن طاصتم لماصتوا مف نيدس) تفي رسك تال ىسبنلاورسكت صالاو
 امي اب

 ,لقاتاو عسيجلا فدي دشتلاولادلا تشب وامير ءاثلا حتت رثدنال لاو رثدامالازاوكتغب هر رثدم كاذوءاثلا

 هزم-هلات ةدحرقوهلوق)

 نوكتنأل دالاف ىأ( ملا

 اواوح ىذأللافورح

 : دازروعراضملافةرو لم

 اذ_هوةءراضماقرحاملع

 ١ نيتزمطلاعاةجاىلا ىدؤي
 وس ماكل عرانضم ىف
 هنمةزمهلا اوفدذجرخأأ
 قاوملا لس وةةئللاءاط
 هز ةملع



 ُ سهالاو فاعلا مشب هلع ل قام مكاو ا كر فاقلا مدبالااناامسرق فاقلا مش لا

 : أح رحد اه مق «ارلا تشب جرحد تر ج رحدتو عسوتملا ىفةددشم ها ءلاوام_مف فاعلا هش لقاثتال ىسنلاو لقانا 00

 : ءارلاعتفب جرحدنتالى معالاوج رحدت سهالاواههتفن هلع ج رحدتم كادوهارلارسكب ج رحرتمو عفهارلا م كدا

 هلا عشت ر 2م كاذوءاغلا هاد رعت هوؤف ارافغتساءافلا نكد رقغتسل راسا ناد كل نا ف ا

 : باها الاوباهثءوهفاي امهشاباه_ثنباهُساواء_مفءافلا هنلاو ١ رقغت_سنالى منا او رفغتسا سحالاو

 || ىوذات اديدغاةيناثلا لادلا كب تدودغب ندودغاو رد هلا ىفالا سيجا ىفءام ااديدشتباهشتالىسملاو |

 . ىوشامم الاون دو دوو دن غاةسنانا الاد م م ا 2م 1

 0 م راد .كبذولقالو * ناو ذولا رمألاو ْ

 ىلوالا ناكل ا .كسسجر ثاك_:كست ال ى 5 او كاك_:عما مالاو اك س4 0ك اكررعساىلوالا فاكسلا ١

 دال فم ا ل ا ري4 كاذو قمل سهوهفءاةناساىقنلس قءلساو ةثال ملا ىف ا

 هوم نه وريجمم وو ويم با 1 وت”

 ردعشق|صالاو ه:هرعد لم كلاذورعشةهوهف نيعلانوكسا ر ارعشقانيعلار هأكد ١ رعشمل ر «تقاو اهبففاقلا ا 5 أ

 وهفامادترحا مم اركي مرد م ل اهمك نيعلا هك رعشمتال ى -ملاو ا 5 وال 1

 اههيفميحلارسكو مه رثقال ىسبغلاو مهفرحا مالا مضر كاذومجف رم ةفدا 1 00
 هي زال ييدتاو هلا لصف يمت قلاع تاور

 نيعلاديدشتو تأ ةزمهلا داب زيبابسأ ةثالثدحأباب دعتمرب
 1 قرملاف رحو

 || نيعلا ةددشم لعفتو ماللا ةرركملاعفت نمءاتلا فز ورادلان مهب رخو ه3 رخو < -ة> رخأوةهرخآ ١ ها هيفدلعلا فرح عوقوأ

 ْ هلوأ ىءاتلا هدأ رامز ال ريصد للعف باب واؤره ك1 داب ىلاهلةنب وةيدعتلا بامسا ف زسامزالريصي ىدعتملاو ا 5

 ا هذال_ذج ىدهثملو هب لوعفملا ىلا جامت<الاموه لاعف الا نممراللان المز اللا ن «لوهخ لاو هب لوعفملا“ ى الو ْ

 || نوكراض» ألءافتبابو صالا تءقاعو لعنلا تقراطوفاللقالا هتلضانو 4 نينثالا نيب نوكت لعاف باب وأ
 ٌ ترهظأ ىأ تضرا عوف نط ام هلا فنيلامرا هظال نوكدد.-ةو مولا لاصتوانعفا دتوكفادعاصةنينثالا نيد ا

 : «اطلاوداضلاو داصلا ىو قادطالا فورح نمأؤرح ل«! نم لعفلا«اقناك | ذاق ضم ىف سدو ضرما ا

 اءازوأ الاذوأ الا دل ءتفا هاف ناك اذا او رهططاودرطضاو برطضاوري-طصاوةفهاط لعتفأ هانريصيءالقلاو ْ

 : هانوأ"اب وأاواو لعتفان «"اغلاناك اذاوديرحدزاولااذلا فءادلا ماغداب رك ذاو عمداوغنالا دلعت "اريص» ْ

 : قدارتىتتافور_حلاو# رغتاورستاو قتاو ف لعتفا*ات ىف ىلوألا«اتلا تهدأ مث هانءائلاو هأيلاو واولاتماق ا

 .[| دحاو فرحابمفو قرحأ ةثالث ىل عدت ازاهددعو ةءاكت ناك ن اف( هاسنت مويا ) اهعومةرسشعلاعفالاوءاعمألا ٍْ

 ا ةيدعتماهأك ىعابرلا تاوبأو# سو.هووفل نودي عما نوكدال نأ الا ةدّئازاهماب حاف فورملاهذ.-ه نم 1

 ْ || مزاللانيبتك رتشمامئاف لعافتولعغتو لعتفاباونأ ةثالثالا مزاولاهلك ئماستللا باونأو © م زالهنافجيردالا |

 |١ تابع نهنةماكو ىدعتا او مزاللا نيب ا :لعفتسا بايالا ماولا هلك ىمادسلا باوهأو د« ىدعتملاو 1
 وح ةيدعتالناعأ“ ىحت لعفأ مو :رهقولعبلغا مم انعدوادن نرغاو هادنرسا او نايدعتما«منأو ىلذعفا

 ْ ودع هنود ,كلوال ع هند-و ىأ هتلضيأو ف نادجوللوةيشاما ذراصىأ لجرلا ىثمأو 2 ةروريصالو هتج رخأ

 ْ ىغلاف لوخد-الوةءاكشلاه-:ءتلزأ ىأ هتمكسش ثأو ف ةلازاللو .داصحتقوناحىأ عرزلاد-هحأ ا

 !| نيسو# نالاهدسنءرثك اذالجرلانيسل وحن ةرثكذلو حابصلا تقوف ل داذا ل را عصف

 لاس ريغ ساو لاو بألو ةرفغملا «-:متاطأ ىأ هللار 8 او ىلطال ناعم اضدأ" ىب 5

 هنآ تد-ةتعاىأه-:م هركةساوفداةتءاللوال-خ ريخلا باقنا ىأال_خرسملا لاه ساوحف لولو رسولا

 دع موقلا عج رث_ماوخك كاسل واد_حدتال_-> -وىأ أيش تد_فساو_فغ نادح واو 1

 فاالاؤ*ام لاو واولا ىهر ةر>اوةلعلا اود اوزلاو نءالاودملا فو رحو نوعجارهيلاان اوهللانا اولاق ىأ ةممصملا

 ١١ وك تاكر لا لا.هحا ىف عمعأ اهستلت الالاةئموال-ةعم ىعنت قورملا ا ها#» نم فرع هلْوُأ ف ضام لءذ زكو»#

 ئ ىروازغوفاسهقا ىعهنهرخآ ىفناك ناو لاكو لاقوه فودحأ ى مسن ه©ط _سو ىف ناك ناورس ودسعو

 |١ هءافاناك نا 7-0 داكور روخفأتو هرقما ةيبغل ىعسن همالو هنيعاناك تاق فو را نيدو رد ناو#

 نييايسيسسصسييتي تا د دةيييعع تن



 || رحآلا فاز مغدأد_حاو سدح نمنافرحه هالو «:يع صام ل-عف لكو قووةفاقورغماغمغل عدن هءالو

 || ناوزخ و ء«افلازومهم ىمست هلوأ ق تناك تافةزه هيف لعفلكو * ددمهلس ا دموفاةعاضم ىعس لفشل

 || لاغلعف لكو .«أرقو*ف ماللازوءوم ىعست هرخ آف تناك ناو لأ سوف نيعلازو هم ىه-نهطسسو ف تناك

 | لويس ىلع ةةسل|ماسةألا ث ع رك ذنسو عصعلا ث صدقوا كم ىهس روك ذا ةتسلا ماسق الا هذه نم

 ] يي زوههملاو فءاضااوتالعما باب ْ راصتقالا
 || فلوةتوىروازغصقانلانءام-علاثمولاكو لاقوخفاغلأ ةءلقام-عل.قام مفناراةكردتاذاءاسءلاوواولا
 || ةنك اسلاواولان الماكس لا سفنو ةوجاوم او ثنؤملا عج فاضد أ ناءاقتالوأغل أ ناملةئالفا «هرواوزغا تينت

 |١ ماقأو فام -علمقامىلااهتكرح تاقن ناب ىل_ءأ رمغاممتوكسن وك عضوم الا املأ نايل ةثالةذك اسلا*ايلاو

 امهلءقامحاشفن اواء_عكرتل اهلا امل او.هرواووُرغام_عاصأاوهزواو رغىئاغل أرك ذملا مجفف لوقثو عابأو
ْ 

 نينك الا عامتجالةيول_ةملافلألا تزف ع-خاواوىناثلاو ةيوا-ةلاف األ هرد انائاسلا مهجاف

 حاةةناوام_عكرتلاغلأاةملق تءمرو توزغامهلسأ تدر وتزغثنوااة-.ثاغىف لوقتواوهزوازرغقسف

 تمروثْرغ قف ةيوا-ةملا فلألا تفز 4 ثنا اهات ىناةلاوةيولقملا ف لالا اعد> نا اس ة+افاهولمقام

 امهلمقام حادفناو اههكرتأاةلأ«املاو واول تدلقاتممر وانو ا ا وانزغثنولاة لشن ف لوقتو

 || اهتكرخة_يئثتلاف ل الت كرش ل_سألا قةنك استناك هانلانالءاتل!توكدسو ا متوكسل فلألا تفز ف

 || لصأالاو ناكو ناةفوجالا نهثنوماممجف لوقتو * اةهروائرغق_.فمود-هلاكض راعلاوة-ضراو

 | مالا نوكسواهتوكسا ف لألات فذ مث امهليقام حاتفناوام_وكرعتلافلأءابلاو واولاتدلق نامكو نو

 || واولا ىلع ةهضلا لدتل ةرسك-ل ىلا فاكتلاو ةمخلا ىلا ىاقتلاةهتف تمل فاكللاو فاعتلا مب ناكو نلق قف

 || نموءايلا ةرسكسلا نمووا ولا ةدهتلا نم دلو نال ناكو ناقراصف فوز لا *ا ملا ىلع ةرسكسلاو ةفوذ.-لا
 | وف ةحفةكرحلاتناك اذا ةكرشتهوأ تناك ةنك اساهلاح ىلعت ؟رتاهل .ةامسسكسن |اذا«!لاو ف لألاةقلا

 || لوقتو * رسل ألاو سوبر سأوةذاواوتملقا لمقام مضنا اذاةنك اسلا*ايلاو # تدشسخو ىشخ
 || تاقنمفاقلا تدكسأف واولا ةسك لق ىفاقلا لع ةهذلا تاةمةساف لوةلصألاو لمة فوحالا لوه#2 ىف

 || رسكا اذاة_ةك اسلاواولا نالهاب واولاتءاقمث ة-نك اسواولاوةروسكمفاقلات راسدفارملاواولا ةرمسك

 || نمومغل_صألاو ى_غو "ان تءلقاهليقامرشكستاو ةءاكمل ارخآ ىتعةراذاةكرتتاواولاو ان تمل ةاهانةام

 ظ ْ صقانلا لوهكت نمرك ذملا مج ىف لوةتووعد ل صألاو اعدلوه<©ىعداذكو لاردالا سكع ىهو هوانغلا

 || قيفماولانوكسوامتوكسل هامل تفذ -ة-ىازلا ىلا هامل هذ تاقنمغ ىازلا تذكسأفاوب زغلصًالاواوزغ
 لوس وضم همأ| رمل اىلاممكرحتاقناك اساع<#افرعام_جامقامن وك ني-ةكر#م١ايو واو لكواوزغ

 || ىل_-أري_غامتوكسنوك-لا هاف اع واوتماقاغاو فوذع وليك ولوقن لص الاو فان ول كو

 || اةنكسأاكركءاح<تافرحامهلمقامناكو لعفلامال فا ةءةواذانيتكركت#*ابوواو لكو دع اهلمقام حاتفناو

 ا| حرب ووزغب ل_ضألاوءاملاوواولا ىل_عةمضل | لاقثتسال ىو ىرب وو زغب وف نيت وصنمانوكست ملام

 |١ رزغب ناوك نيت وصنماتناك اذاءايلاو واولا كر_ةواهلمقام حاةفناواهكرتلافلأ ىتخ* ان تماق ىشك و
 نوزع 0 دلاعجى لوقت و ناءشح ونامم ر وناوزغي ةينثتلا ف لوقتوام_رملع ةدفعل !هؤ1ىربنلو

 || لعسغلاماليف ام-هعوقولءايلاو واولا تنكسأف تو.شنع ونو.هربوتووز غب ل_صألاو نو ونوهريو

 تدلقوع-+لاواو ل_قناك امفذفع-جلاواوامدعب وءايلاو واولا ناك اس عجاف امبءلعةمضأا لاقثتساو
 || ة_طاخخلا ةرس>اولا ف لوقتو ع-ةحاواو عمل ويم هرب نم ميل !تهذوا(وليقام حا ةناواهكرتأافل أ نويشخك اب

 || ىازلاىلاواولا ةرسك تلقتو واولا ةرسك ل_قةهغل ا لاق سال ىازلا تنك _سأ نب وزعت ل-صألاو نب زغت

 || لاق ىذا اف ناكو لثاكولئاق فو->الا ن ءل ءاغلا مسا ف لوقتو هال انو كسروا مئوكساواولا تذد--و
 | لءغلا نيع نم ةرول_ةمىفلارخآلاو لعاغلا مسا ىنلأ اهدحأ نافل أم ةجاف لعاغلا مسال فلألا ثدي زفلاكو

 1 ىصخلاة لاح فس وصنمص اغلا نملعافلا مسا ولئاكو لئاق راصف ةزهلعفلا نيعنعةد ولقملا فلل تملقف

 ' ارو ىزاغل_مألاو مارو زاغب تررصو مازوزاغاذ -هرملاو مفرلا ىف لوةتوريغتب الفايمازواب زاغتم ارو



 ىلا ْن ينل وب «ونتلا قد وءاملا تفز 4نب 0 1١ ناك سوق خ>- اخ أت 2 ذك اهم ها ةايلاتنكسأف

 3 16 اي شهاملادوعت ون ونحلا طق_س درو ع رلاةلاح ىفماللا وئىل ل تلح وأاذاقما ارو راَغ راضفا .سهامق ام

 لير دل ولع و ال لودتد ف لرب # ىبارلاو ىزاغلاب ترسو ىاارلاو ىزاغلا اذ -هلوةدف ْ

 فاكسلاىلاهاملا ةكرحتاتنذ لو.كم لصألاو لد كام ءلا*اهن ف لوقتو 5 لوب ىفانرك ذك هنلعفف ْ

 تراص فاكلا ترسك: الف ةفوز هلا «ايلا ىلع ل دل فاكنلا تريسكو نينك اسس لا عامجال* ام لات ذر ا

 ةكرضمة_يناثلاوةنك اسلوألا ناواو معجا اذاوليكمراصفاهلءقامراس بيكي اواو ؟بسأ "ان ان لوعفملاواو |
 ةكرتمةمئاثلاو 2 لولاة املاوواولا تءقجااذاو 5 ووزغملصألاوزغموحن ةناثلا ف لوألا تغدأ ا

 كن لسألاب ىف موضءاملا قءاسلا تغد ًاوءايلا ممل ىلوألا ل.ةام رسمك ءأز ار واولا تمل

 لقفوح ال. نهرمفاسملا_ مأ ف لوةثولوةءل ل صألاو ل -ةيافوحألا نم سئاغلا سهأ ىف لوقتو ىو شو ٍ

 فاق اةكرملاز :زهطاتفذ- م ماللا نوكسوا وكس لواولا تاد>و ىاقةلاىلاو اولا ةكرح تاةنفلوقأ ل هألاو

 01 رياوزغمل صقاسنلا نمسئاغلا هأ ف لوةتوماللا كرو اولا داعف الوق ة.ذثنلا ف لوقتو ل ةرادف ا

 واولا يلقت ىواولا ضقاغلا فو بهل _عفمال طوقس هففوو صقانلا مزح نال“ أ: او واولاد مزاوز غارضا+لا |

 اهفر طل“ واولاريهت لوهجلا ىفاملافوىذاسأاعورف ةن نال تالوههلا ىسيئلاو رصألاو لمة تسلا فءان ا

 ىسهنلاو سعألاو لقسم فول _هفءاف طقستف (لاثما لاءاامأو) وزغهلصأ ىزغوةفاهل.ةامراسكماو |
 دعيد _عوودغراغلا قاهرسكو ىغاسلا فنيسعلا تغب لعفي لف باو ةثالثن ءاواواذ ناك اذا تافورعا ا تفرك لوعفةلاواورخألاو

 راغلاو ىذاملا ف نء_علارسأد لعفد ل-ءفو تاي بهو وضراغلاو ىذاملاق نيسعلا عال عقيل قو 5 هب وين سم2 لوعفملاواو

 ْ لعفب لعف باب ن نهواولا طةستدةوثرنالث رو بوتاليهودعت الع ىسنلاو ممألا فلوقتو ك ثر ثرووفأ ا .ىوأ ىهو ةدئازاهتال

 ند كف -(نورةملافيفالاامأ د عسن مسووأ ظن رطو وف نماظذل نم رباغلا ىف اه دقو ىدانا ف نيءاارسك ١ شفخالا لاو فزدملاب

 امأو) ئوطد ىو طوف صقأذ 0 مك هلعف مال مكحو لاح لك قريغتنال ندب عملا كس 5 لعق ا ني ىهىتااواولا تفدح 1

 قب قووذ صقان لا لوفمالم ككل «ذءال كسر اعلا لقا كك لن مكش (فورفملا ني .هألا ' لوءةلاواون ال4 سءاكلا ِ ُ

 فاققلا تي ةيف صقانلاك ا ل لتعلاكهمل عفء١اق تفذ_ذق مالا ف لوقتو | 0

 ةد_دا ولا فواوق مسجلا فوايقةينْثَلا ف لوقتو هقوكروك ذا دحاولا قف قولا دنع ءامغاتدب زوةروسكم || اهفذ__عدوصقملا تاوغل
 ةكرت*ه-هالوةنك اسوإ-هفني-عتناك اذا (فعاضالامأو ) نبق بطال ثزؤللا مسجلا فوق ةشنؤللا | لوطباعكل ذو ءسجأو 3 ١

 ميرا ىلا عراضملا فىفوألا لادلا ةكرح تلقنفدد_عددم لصألاو دعدمو 4 مزال مافدالاف نع: كرهه اةاكوأ 1ْ -ها هركذ 1

 1 اسهسمالوةكرخضمهل عفنيسعتناك !ًداوة_ناشلا لاذلا فىلوألا لادلا تقدأف ةدنكا اسلادلات سة وأ (هايلاو واولا فذ-<هلوق)

 لصألا ودع موف اف ىوأالا تهت وأو ةيناثلا ت 7 رس نيتنك اساتناك ناز نددع و نددمو+مزالراهطالاذ 1 رضاهلاوىئاغلا صأىف ىآ ١

 ةسيناثلا تف نايفىلوألا تغدأو ةيناثلا تكرفسنيتنك اهات ءااىلاىلوالا لادلا ةكرستاةنفددع 1 ها ١
 نك اسلا تالف ءاضا اس أ ىر ذب كسك لاو نيعالاعامتا مضلاب اهكير تزودو تاك رلا ى تأ ةهفأ| نال 1

 ْ لادلارسكيد_هولادلا عتب د_هولادلا مفيد منرعلا مذيل عقب ن مزمل ىفلوقتورمكلا لوح كلرداذا||

 ْ مفلابر ةورسكلاب رفنيعلار ههكد لعقد نه سألا ف لوةتوراهظالاب ددسمهاز رود وت السلا فءوهشم ملا ١

 ْ ردك, يعد جلاب ضع نينو عنف لسعشمن م الاف لوقتوراهظالاب ررفازود وام_مفةروس مءافلاو 1

 ْ بدحأ لصألاو بدع بحأ لوي لعذ ا!نمىذاللاف لوقت و راهظالاب ضذعاز روح وامبمف ةحوتغمنيعلاو ١

 (انرك ذاكهبلعسةةهلوق)
 ىلاواولا ةكرح تاقن ىأ

 ناكاسواؤفاقلا
 فو->الاواو اهدحأ

 نزع ال ةماا هلا تدلع

 : 00 00 ناكنا وافل تملق اوما هاء قامناك نافاهيلقز روع واط احىل_عاهك س 010 اسال

 ناك نآوةكرحتم ةز هلا تناكن او نذأب ن ذأ ن ءرص وهو نذٌاو نءؤدو 0 ًايودفاواو تءلقاموهذ*ناك ٌْ

 مملاو لك يا ندم الاداه رئوةزمطاتامثاب ئرقدةواهرعي ماللا نوكسوامتوكسلةزهللا تفزخم |

 ظ 0 ا تاما رسال لويد: :ابلاتيادأوةايغاملا ىوألابلا ةكرحتاقنف بع

 ظ 1 زو< واف اح ىلعاهك رزو< اك اسافرحاهلءةامناكناو ًارقوف مدعلاك ةزوط اري-غتال كرت اذرحا هل .ةام ا

 : | نيسلاىلا ةزههلا ةكرحت لهن د رقلالأ ساو لصألاوةيرقلا لسور لات هلو هلاثهاهاقام ىلا اه كرح ىل-ةن :



 القنوأ فرح لادباسامقلا ىضتقا تاق ف رصتلا نم عصعلا باب ىف اهانرك د ىتااهوحولا عيت عمعلا ىلع

1 

 هسيقف عيدعلار ريغال_هفثرح .واملك وميدصلا سامة ىلع :روههملا فد رصتقا و سانقلا دق ىلع رو 1و +, مهجر. بسبب هب ديني عي بيان نيتيسوي سديم ب سييسيمم « يعاب
 كم ا يي ةعبو ييجي بس 1 0

 عمهسيف تال تعمل ريغتت العضا وملا ضعي ىف نوكي دقو يدعلاك ميمعأاري_غلعغلا ف رصالاو لعفافاناكساوأ

 مالا لع ةتدجلاو ىرخأ !ةلعلا وضعي وءانملاةععأ ريغ الاهضعفكلدرعدغو روةعاوزو#و فى ةئقلادونجو

 يي هاقملا باتكهمل ود وهما بأك مد

 ييءانملا باك 4

 بع محرلا ن نعرلا هللا مس ع

 هيوزوم لعفد لعن( لوألا باملا) 1 يدرج ا ىلا الارم ةةس دول اياب نوثالثو ةسح شن رمعتلا باونأ نأ معا

 نوكيدقواملاف ةيدعتلل ءؤاند 0 ىذاملا فاحوتةمهل«فنيعنوكي نأ هتءالعور رمل ره

 ىلالعافلال_هفزواحتباموهىدعتملا ا دب زج رخو مزال لائموارعدب زرصنو ىدعتملا لاةمامزال
 لعفب لعف (ىلاةلباملا) هسؤنق عقو لد هيلوعفلاىلا ل_عاقلا لهفز وا: اموهمزاللاو د هنلوعقملا

 نفنا:ئانب و راضأ فاروسكيو ىتالا قاشوتنمب]هةندغ نوك» نأ ه-ةهالعو برهن برذ هيوزوم

 6 ٌتلاملا باد لاَ د ١ زس اجو مزاللا لاّممو ارعدي ز برضو ىدعتملا لاثمامزالن وكب د-ةوانلا هةر ذعتال

 هل ف نع نوكم نأ طرعشب عراضملاو ىذانملا ىفاحو:ةمهلعف نيعنوكي نأ هتمالعو فن متف هنوزوم لعفب لع

 ايلاع ةيددع الاضنأو قاضوةرمطاوءاغاوني_غلاو نيءلاوءاملاو احل اة مس ىهو قلحلا فورح نمافرحه<.ءالوأ

 لعب لسعف م دار !باملا] دب ؛ زيهدومزاالا لام مو نايلادبز 0 وك ىدعتملا لاثمامزالثو كرد قو

 ةيدعتللاضدأ زان وع راضاا فاحوتةةوىذاملا فا اواسكم# هلعفنى-عنوكي تاه-ةءالعز لعن لع هنوزوم
 لعف 1 سانا كا ملا دب زلجووحن مزاللا لام موه لادن زا عوف ىدعتملا لاثمأم زالنوأد دق رانلاغ

 الانوكمال »زان وعراضلاو ىذاللاف اموعشمول_هف ني عنوكد نأ هتمال-عو نسع نسح هنوزوم لعب

 هل-عذنيعنوكي نأ ه-:ءالعو يسع سسح هنوز روم لعب ل-هذ (سداس ل!باملا) دبر زنسدحو فام زال

 دز بسد وك ىدءثملا لاثمامزالنوكد دقو املاغةي ىدعتالا ضد أ رواش دع راذملاوىذاللاف ١ اروسأ م

 عونلا) عاونأ ةثال_ةوهو ييفالثلا ىلعدازاملا مرش ءانث او دب زتروو-ف مزاللا لامموال_ذاقارع ْ
 الاعفالعفي لعفأ يلؤوألاب الا + باونأ هثالثوهوي ىئالثلا ىلعد_>او فرحهيفدي زاموهو (لز هنأ

 ة م21 لابو انا ةرد ذا داير فرحا ة درر ل عناجام ترك تأ تدلك امر ك |مركب مرك أ هنوزوم

 لعف (ىاثلاباملا) لجرلا عيصأ وحن مزاللا لاثمو ار عزب ء زمرك او ىدعتاالاثمامزالنوكرد -ةراملاغ

 هاغلا نيد دحاو فرحة داب زيف رحأ ةءبرأ ىلعهيضامنوك,نأ هثمال ءواح رغث حرف حرف هنوزوماليعغت لعفب

 لعافلا ف نوكد دقو ةمعك- 7 ' زفوطوف لعفلاف نوكي دقوهو ريمك مال هواش وةلعت نوع سدح ع نب نحعلاو

 الاعيةرالاعفو ةلءاغم لافي لعاف (ثااثلاباملا) تاءلادب ز قاغوف لوعفملا ف نوكب دو لدالا تو موف

 نب فلالا ةداب َر رف ةرحأ ة-عب راىبعهيضامنوكد نأ «-تمالعوالاةءقوالاتقو 3 اهملتاش لدتا هنوزوه

 ١ ارمعدب اء لت 210 وف نيثثالا نيد ةكر املا لاثمد_>اوانوكن دقو امأ اغنينتا نيب ةكراش 55 و نيعلاوءاغلا

 باقلاز داون ةررعر لذ هلاىلعنأف رح ةمقلب زاموهو 00 ونلاوع هللا مهلئاق وخر-اولا لاو

 يف ذرحأ ة ىلءهيضامنوكد نأ ه-:هال-ءوا زادك ارسم تلادذد د رسل نأ هنو دوم الاعملا لعفتي لعفنا (لؤألا

 وك ىدعتملا لعغلا قلعت نعئثلارث أ لوصح ةءعواطملا ىنعمو ة- عواطأل هزاشو هلو ف نوئنااو»ز مللاةداب رب

 ىدعتملا لعقلاو هىذلار هلا لا قلعت نعلص>رثأ جامزلارا بكن |ناذجاحزلا كلذرسكن اف جاحزلا ثرمسك

 ةس ىلع هيضامنوكد نا<_ةهال_ءواءاةجا هم معا هنوزوم الاعتفا ل عدت لعتفا (قاثلاومللا

 لب الا كلذ عمجاف لب الا تعج وف ةعواطاإ اًضرأءزاني و نيعلاوءافلا نيم ءاتلاو هلْوُأ ف ةزمحلا ةدايزبفرحأ

 يي هاند و



 1 ْ فرسأ ة مح ىلعهمضامن وكت نأ هتمال- عوارار 3-3 ارم را هر ةالالعلا لاني لدتا 68 ثلا باملا) ا

 ' | تويعلاوناولاللليقومزاللا ةغلامل ؤاش وم ركل رداع نم رخآ فرحو هلّوأ فةزمهلاةدان نأ 1
 1 | ماكست هنوزومال عفت لعفتي لفت )ع -دارلا بام ىلا] دي زروعاو#بويعلا لاش وودي زرجحاو ف ناولالا لام ا )

 | هلعف نيع سةج نم رخآف رحو هلو ف "اا ةداب زف رحأ ةس#- ىلع هيضامتوك نأ هتمال__ءواماكت ماكس

 دعبل سملعلاتاعأ وفئ دعب اشد دولطملا ل صدت فاكت | ىعمو فاكدتال واخ وتععل او*اغلا ند ٌٍ 00

 ١ ىلءهيضامنوكي نأ هةءالعو ادعامت دعانتر دعامت هنوزوهالعاة:لعافتب لعافت (سمألا بام 1 هاا ظ
 ةكرا ملا لاثمادعاصفنينثثالا نيد ةكَراش ال.قانيو نيعلاو اغلا نيب فنلالاو هلو قا لا دا زبفرحأ ةسخ 1 0

 ْ دب زاموهو (ثتلاثلاعونلا) موقلا حلا هتودقاد عاصف ةكراشللا لاثمو ور عودي زدعايتوك نيذث لا نبد 9

 1, هنوزومالاعفةسا لعفتس لعءفتسا (لؤألابابلا) ب باونأ ة- 4 د رآوهو ىب الملا ىل_ءافرحأ ةنالثدسف ١

 ْ هِلْوُأ فءاتلاو نيسلاو* هرمدطا داب زتفرحأ دس ىلءهيضامنوكد دا أحا ارذتسا ب رذتس ب رذغسا 1 ا

 ١ نيطلار تس او مزاللا لاثمولاملادب زجرذتساودف ىدعتملا لاثمامز زالثوكيدسةوامااغةيدعتللءزاش و || ا
 الاعيعفالعوعفن لعوعفا (ىااثلابابلا) ىلاعت هللا نمةرفغماب اطأ ىأهنلا ارذغتسأوف لعغلابلطا لدقو ْ 1

 : هلأ ىف ةزم-هلاةدان زيف رحأ ةّتسس ىلءهيسضام نوكر نا هتمال-عو باشي دعا ب شو ثعد يشوشعا هنوزوم 1ْ ١

 ضراألا شعل لاه هئالمزاللاةغلاسا وانو ماللاو نيعلانيب واولاودل- ءقنيدع سدح نمزح 1فرحو ْ ْ ا

 ْ بام لا] ضرألاه جوف تاينرثسك اذا ضرألا ب ُسوُسعا لاقي وةل- ا ىف ضرألا«_جو ىف تءنرهظاذا ْ 1

 فرحأ ةتسس ىلع همضامنوكد نا < ةمال-عو اذا > اذوا < دوا ا هنوزومالاوعفا ل اوعش لوعفا 6 تااعَلا ١ ا

 راساذا ل الادلج لاق , هنال مز اللا غلام اضدأ هواش وماللاو نيسعلا نيد ني واولاو هلْوُأ فةزه-هلاة دا : 7 0

 ! لاعفم لاعفا [عتبار ااقملا) ةدعرس5 داب ٌررارعسسراساذا 5 ءالاذّولحا لانو ةل-هلا قف ةعرسبا 5 ا ا

 ةرماهداز رف ةرحأ ةةس ىل-عهضامنوكسح, نأ هةمال_ءوارا اري_ةار امدع راما هنو زومالالعفا ا

 مزاللاةفلاسلاضب !ئاسنيوهرخ1 ىفهلهفمالستج ناةرش 1 ىنوحو ماللاو نيسعلا نب فنلالاو هلآ ف | | ا
 هنآك اذادب ز:ر مخ الاقي وةل_هلا ىفةر جح هأ نأك اذادن زرمح لاش هنال لال ءفالا باب ن نءغلب أباملااذسهن ك1 1

 د>اوتايوهو ييدرجلا عا رالاهنمدس>اووو ةغلاممةداب زةرح هلنأك اذاد ىزراج الاقي ةغلاممةرمح || 1
 ةعذ رأىلءءدضام نوكو نأ«بةمالءواحا رحدو هدر حد جج حدب جب رح هن :وزومالالءفوتلاعق لاعفي نامت رو

 رخغادب ز اب رج رحدون ىدعتملالاممام .زالنوكتدقو انلاغةيد_تلل و قام وةيلصأهفو رح عمت توك تأبف رح

 : (لمألا بابلا) عاب رلابق حلا ةةدلاهذغ لاش و ج رحد قدما نمةنئسو ع 0: اي زجردوف مزاللا لاثمو ْ

 ةعب : زا ىلع ه+ هاما وك نأ ه_:مالع و الاةح .وةلذود لآ و ل ةوح هنوز زو الاعبف وةل-ع وذ لل-عوف وقد :لع 0

 لسيف (قاثلابابلا) عاجلا نع عز اذادب ' زلةو-وخحض مزالل هواش ونيءلاو اغلا نيد واولا دأب زبفرحأ

 ةدانإ انرنف ةرحأ ةعد أ لف انو كتنأ ئمالعو ١ اراطس وو ةرطسر طيس رطب هو زومالاعيفوةلعيف لعبشي 1

 ظ لوعفب لوعف (ثلاثلابابلا) ةيادلا لجر قش اذاسرفلاديزر طرب وحي دعتلل هاني ونيعلاوءاغلا نيبءايلا
 واولاةداب زنفرحأ ةعب رأى لع هيضامنوكنأ هدتمالعو اراوهوةرووج رووب< روهج هنوزومالاوعفو ةلوعف ْش

 ل (عببا رلابابلا) ْئتلاروظأ اذاةئثل اد ززووح وحضةيد_ءتالاضد أ هاش : وماللاو نيدعلا نيب

 نيءانلاةدان راق ةرحأ ةعب ماسلا ه-:«العواراشعو" 2 يفعل ريسشع هنو وه الامعفوةليعذ

 هتوزومالال_هقو ةللعف لاعفن لاعذ 1 نوال كيلا ههدقلز زاذا ل جرااريتعوفم زال واش رماللاونيعلا

 مال سند نمد>اواق رحةدأت ربق رح اة : رأىلءهيسضامت وأد تأ اهتءالغ وأن املج و ةءءلج تماده بتنلج

 ا ع ىلعف (سداس لاباس 2ك بايلملاهسيلأ اذالجرلا لجرلا بل جوي ةءدعتلل هوا ورح فول

 ءرخ 1 قءانلاة دان: ربفق ماا رَأ ىلَه هيسضامنوكت نأ هتمالءوءاةلسو ةءقاس قاس قاسدنو زوم" العفو

 ّْ داتا قاملالا عمو ىعاب لاب ىلا ةقسلا ند لاق وها ىل_عماناذا ل-رلاقاسوف مزال ها مدا

 عونلا ند عون ىلعو»و حي در حلا ىعاب رلا ىلعدازاسلا.«ةنالثوج هءقلاو قدا ىأنيردسصملا ْ

 1 00 1 د ند ل جب 6-0 أوفرحه سف دب هراموعو يلقألا ْ

 07 مسسس سس 1

 تم دو بس يحول نا 11[ ب ايي” 000017 حجل«
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 || وك ةعواطأل ؤانر ولو ىف هال اةداب زف زحأ ةس# ىلع هيضامتوكم نأ<-:مالءوأحزحدت وحددت حي رحدل

 تابار وهودرملا ىعاب رأا ىلع نافرح هسيفدي زاموهو «ىاثلاعونلاو# رغا كلذ ج رحد:ةرخخاتج رحد

 لبالاتجرحوضاّضي أ ةعواطلا هاني و ىلوألاماللاو ني_عل نمد نونلاو هِلَوأ ف ةزه-هلاةداب رى رحأ سس

 هر :وا رارعشةارعْشش ردسفا ةنوزوم الزل ذا للعتي لاعتا (ىفاثلاباملا) كك الاةلد مخ رحاف

 هنالمزاللا غلام هوا ومن ل اماللا سدح نم هرح آفرحو هلو قر هان دأب ربفرحأ ةة-س ىلع ه.ضام

 راركش وهامنا ل2 ىف قاسحلاالا الم هال اريغ داب زنوكد اغا تاقهملا ذه ىف قاملالا ةق.ةحنأ ءاو د

 قف نوكح», لب ةءاكلا لْوأ ف نوكم ال قادملالا نال ج رحت ف تناك اك ةعواطملا ىنعا تاخد اغا هانم او هامل |
 (لوالابانبلا) يمن رحاق ملل اهتمنانثاو# .ىلسهفملاح رمث فهن ح رصام ىل_ءاهرخ ] ىفوأ اهطبسو
 ف ح اةةهىلعهمضامن وكت نأ ه_-مالع :وامسأ سيلعق | نين تعش سسغعقا هن 2 روم الال_:ءفالانعش لا عؤ ا

 || مراللا غلاما هؤانب وهرخ 1 فول عفمال سن نمرخ آف رحو ماللاو نيسعلا نيد نودنلاو هلأ فةزههلا ةداي زب
 ةغلاسهرهطل دو هرد-صح رخاذا لل <رلا نسسنعقا لاق ولا فهردع ج رخاداىلل_حرلا سعقلاَب هنال

 ةدس ىلعهيسذأمنوكد نأ ه-:مالع وءاةناسا قتل قئالساهن وز وم* ذأ عفا ىلا عشب ليغلا (ىاثلاب امل 0

 || ىلعماناذادب زق:لساوف مزاللهؤانب و هرخآى ءايلاو ماللاونيعلا نيب نونلاو هِلَوُأ ف ٌْزم-هلا ةداب زيف رحأ ||
 || دعروةملاسري_غدر ىف الثاماو مركو حن ملا سدرك ىفالثاما باوبالا هذ هفرصخخللالعفلا نأ ل-ءامث .هافق ||

 اماومرك اوف ملاسهيفدب ضىنالثاماو سوسوو ملاسري-غدرعت يعاد راماو جرح دوف لاس در <” ىعاب راماو

 ٠ ؟|وحملاس رغ هيف ذب ص ىجضار زاماو 8 وحد ود ملا مم «-بق دي ص ىعاي راماو د-عوأو + ماس ريغ «-يقدب ضيىالد

 : «افلا ةلب اقم ىف سبل ىذلاوهو عتتاما لعف لكنا لعام ةنامأ|ماسقالا ماسقالا هدف لاعب و سوسوت

 ْ ىذلاوهو ل امام اورصنوءف فيعضتلاو :زههاو فا الاوءاملاوو اولا ئهوولعلا قرح نمفرحماللاو نيعلاو

 1 1 اماو ىروازغوض ةلعلا فورح ن«فرحهءالةلباقمىف نوكد ىذلاوهو صقاناماولاكو لاقوة علا فورح ْ

 | هل اةميفنوكي ىذل اوهو نورة فيغلل |نهلّو ألا نيم«ق ىلعوه ودلعلا نمنأق رح4فنوكي ىذلاوهو فيقأ

 ١ هناقةلباقمىف توك ىذلاوهو فقورغملا فيغلل !ىناثلاو ىوشو ىوطوفذ فورلاهذ_هنمنافرحف-هالو هيه

 ا هل-هأدمودةدح اوسذج نم مالو هنيعنوك» ىذلاوه و ف ءاضماماوق رو وحافو :رحلا هزه نمنأق رحدمالو

 اأوهو رخألاف نسناداارح أ لاخدا (ماغدالا دز ةيناغلا ل ادلاف تغدأ لوالالادلا ةكرح تفدحددم ْ

 ١ لوألا فرملانوكت وأ ناسك رحضض ناسنا ل نأف را نوكا نأوهو ب جاو لوألا عونلا#« :عاوأ ةثالثىلع ا

 ا د رم نيسذاجتلا نهلو لاق را نوكت ناوه وراج املا ع ونلاودعدمواك رم ىلا وانك اس | ظ

 ١ لحال ميلا ىلا ىلوالا لادلا ةكرحتلةنددسع م هلصأ لادلاةكرحب دعو ضراعنؤكسانك اسفاثلاو أ[

1 7 2 
001 5 
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 ١ ا عنتمثلاثلاعونلاوه اضراعامتوكسنوكلةرسكلابوأ ةعجلاب وأ ةدهفأاياما ةيناثلا لادلا تكرحم ماغدالا ١
 كك نوكي ىذلاوهوزوههماماو تددهو ف ىلهأ نوكسانك اسىناثلاواك 'ر2* نب سذاحتلا نملّوألا نوكت نأوهو ْ ها ا

  0فثناك ناو ءافلازومهم ىمتسء اغلا ةلباةمىف ةزهطا تناك نافأرقو لأسوزخ اوف ره ةملصالا هفورحر_>أ 1

 ا ا دهاوعمج ةعمس ما سقال اهزه ومال اروههف ل مالل اهل اةمفتناكنأو نيعلاز 9444 ىعدلا نيسعلاةلاقم
ْ 

 ٍْ تدبلا ٍْ 1

 فوجأوزومهمو ص قةانو فيغل * فعاضهو تسلا مو تدك“ '

 ا يي ةفلتخلا ةلثمألا هيلي وهاغملا باتو

 ُ يب ةفلتخلا هل مالا وع

  0يب محرلا نحر هللا مسيو

 ١ أردت ره رنصت : ظ
 درفم ىنرغ :ررضم درغملا مواعلل دعم ع راضملدءف مولعال دسم صامل عف ْ ا ,

 ١ !| ىلع ةلالدال عوضوم ثدرح- ىلع لدي فاغلارك ذملا لدي بئاغلارك دما درغملا

 ١ درك ثدح لامعتسالاو لاحلا نمز ىف صامنمزفثد>ىلعأ
 ا ْ ١ رصشن م زوهنم لاذ و رصانوهف

 :قاطاا الل عراضلعف لدي رك ذمدرةملوعمم مها لدي رك ذمدرةم لعاق مسا ا
 درفأل ىخاسلانمزلاف ماكنلل لصإ ثدحو تاز ىلع ماك: حلصن ثدحو تاذىلع ا |

 تئاغلاركذملا تئاغلاو بطاخلاو تاغلاو ىطاخملاو أ
- 

 رمصنمال : رهام رصشاأأ
: / 

  0لامقةسالا ىنل غراضم لعق لاخلا ىنلع راضملعف ىالاقارغتسال عراضهلعف

 ٌ رك ذلادرغملا ولعل رك ذملادرغملامواعلل دسم نهزىلا ىذا نمزلا ف
 تئاغلا .بئاغلا فتئاغلارك ذملا درغلل لاجلا ا

  0رصنرإال منيل 11 رد
 ١ ول مزح عراضملمف#«ىمألا مالب موزع راضمل وق «لامةتسالا ف قئلادمك ا 2 راضم لعف ْ ا

 ْ ّ بئاغلاد درغملا مولعلل ةيهانلا باغ درغملا ولعل ئاغلارك ذملادرفل ىىلعإل

  0رصنم رصنت رمنا ئ
 | ىيمردصم ميلاني 2 نعيبطاخملا ىبهلع راضقملعت بالا لررك دلاورفلل سا ردن ||

  1ناك-اونامزال لص رك 3مادرغلل لمقتساا ف لعفلا ليقتسملاف لعفلا بطل
 : ةريمت ةرصن هذه

 .عوتللردصءثوئلارسكد ةرالردعم تونلا تف درفمةلآ مسا مارا

 ةساح تسلعك ةيلح تسلك باحيودوتك
 راصن ىرصت رسل

 ءانمةغلابممسأ# رك ذمدرغمب وبسنم »أ توذلا ني رك ذهدرفم ريغضت مسانونلا مفي

 رثك-لل لعافلا ْ ا

 ١ هيرصنأو هرضتأ اه ردنا
 ْ ا هلا ا لامع درغم وأ سدقن لعف ليفت مساداصلاو ةزمحلا تن

 رك ذم درغم

 .٠ .2 35 6 ٠ ء | 8 5

 بد اه رك دمدرغمتأب نوعا : تناق را دم



 ١ : 0 0 اب جب مولعلا ىضاسمل نمةدرطللاةلثمألا ل

 : بئاغ 0 لم هو .وا ءمضامو# تئاغر 5 3م قدم .ولرعم ضام#بئاغ رك دمدرفمم .ولعم ضام

 ا نرصنت انرصنت ترد

 ْ | بئاغشنو وه م .وأعم ا ب اع وم ىذمع ولعب ء”صأم ل ومد رم ا

 ا 3 2 ام رهن ان ترمصت

 1 مس .واعم ص أملعف مم ولعم صامل عف د رغم واعم صام لعف

 0 م 0١ 17 بطاخغ 3 دم بطاختر 1 5

 7 ردن م ثترصنت

 0 0م هوأوعم صام لع قعد واءعم صام لعذ د ل واعم صام لعق

 طاش تن و بطاخخ ثنو بطاخت ثنؤم
0 1 

 هريغ عم ماك 0 ال مواعم صام لعف هزودحعو ماكستأل مولهم صام لعذ

 : لوهلا ىذاملا نه ةدرطلاةلٌمألا 9 :

 00 و ةرمكخ) ارصت ' رص)

 0 عجب لوو صام ىنثملوهكت ضام درغملو وحش ضام لوف
 1 بتئاغرك ذم تئاغرك ذم تئاغرك ذم

 َ رد : 5 رد ّت رص

 ّل أوهدملل ىبم لطام ىنمل وودجأل قى“ صام د ذر ]رهدملل تمم ضام

 تكناغ ثنوم عج ئاغثنوم بتاغ نو«

 عج لووملل ىتيمضام .ئنثملا لووعملل بم ضام درغملا لوو أل نيم ضام
 بطاخرك ذم بطال ارك ذملا بطال اركذملا

 ْس 3 ا 11 تثردت

 كا 0 تطاخللاثنؤملا بطاخ ثنو
 ا ردن ّت درمهذ :

 هردغ  عمماكستلا 5 وه ملل رم ضام هدحوم اكاد درغلل ل وهجملل ىدم أم

 يي مولعملا عراضللا ع نمةدرطلاةلثمالاؤ# ٠

 ْ تو ره نأ“ ارصنل 0”

 2 : عسا مولعم ع راضملعف : ىذملام ولعل ع رامملعف د رغما 9 وامأل 2 راضملعف

 ْ نيئاغلاروكذلا تثاغلارك ذملا فئاغلارك دما
 [ ترون ْ تاردك ردع .:

 1 تئاغثنو و54 6 ّخ ءواعم ع راضم # بن ةأاغتنو وه ىلع واهم ع راضم لل تن ةومد درقمع .ولعم ع راضم

 ١ ف او سدت ْ َن ارصنت سدغعل

 ١ عج مولعمع زاد قدم :داعم ح راضم 5 رقما م واول ع راض#

 30 ياخوك ذلا بطاخنل ارك ذمل نيالا ارك ذملا
 ل 4 1 ا تردد 1 ا : : 0

 2م عت مولعم 2 راضم ل .وأعم 2 1 د در ُ غال ولعم عراض»

 تابطاخلا تالا تطال ثنو بطاخلا نوما
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 ةشاغلاةثنؤملاةدرغلل لوهعت ع راضم

0 

 ةسقفل مظءملاوأ اواو رع مم ماكتلل م ولم ع :راصم لعق هز و ماك 317 ولعم 5 اشم

 لوول عراا ا نم ةدرطال ةلثمالا

 ثو رصشن تاره را
 لوهحعراضملعف لوه<#عراضملعف عراطلعفدرش 1 لبقام فو هلزأ مغب

 بئاغركذمعمج 2 فئاغرك ذه ىتمم بئاغرك ذم درغ«لوه<
 نارصنت سمت

 تن زرع

 عسا لوهع راضم

 5 اغلا تانالا

 كوره تاع ردت

 عم لوهكتع راضم ىئالوهخع راضم د هرفأأ لووكت ع راضم

 ني.طاخخاروك ذلا بطاختنل ارك ذملا بطاخلارك ذا

 ترصنت تارصنت نيرصنت

 مس لوهكت عراضم ىثل لوهعع راضم ةدرفأل لوهخع رام

 ا تاما بطاخلاثنؤملا ةمطاخلا ةثنؤملا
 فنا 1 دما

 هيف مظعملا اوأ معلا عم عمم ماكدتلل لوه2ع راغم هزوح و ماك :لللووحمع راضم

 5 ني ىبيلاريغردصملان م ةدرطملاةلثمألا و

 تازصن تاريصت ١ أرصت

 ع” ىين يغرد صم ىذه ىعهزب غردصم درغم ىبهرب خر دم
 يي لعافلا مس |نمةدرطلا ةل_ مالا

 : نورهأت تاردان صدأ

 حصعمرك ذمعمج لعاقمسأ رك ةمىدم لعاق مسا رك ذ٠درغم لعاذ مءا ٠

 ةرصذ ردن زان

 3 0 ما د هر 2 0

 رسكم رك دمع جلع رم رك ذم م- لاف رسكمر لذ ذم عس

 تت ثارصات : .نانوداب -

 عصع*ثنؤم عج لعاف مسا ثنو ىنثم لعاف منا ثنؤمدرغم لعاخ مسا

 را
 سلام تو عج لعأف هيأ

 © لوعفملا مسا نمةدرطا|ةلمم ألا و

 توزوصنم ناروهنم زوهنم
 عموصم 01 ةيمتمل وعشم مس ربأ 2( مى لوعفم معبأ رك دمد رغم لوعفم معا

 . ثار ويصن» ناثروصنم ةروصغم

 عدمعمْنذو و همس ل و مسا تاوم ول رلوعفم - ثنؤمد «رةملوعفم مسا

 ريض هديب

 رسكمز دم عمجل وعم مس



 رصنإ
 درغم قاط مى 82 1 صم لعف

 مولعلل نم تئاغرك دم

 سدت مل

 و .واعم قاطم قل 2 راضم

 ش رصقت '

 ع .واعمقاطم ذ ع راضم

 ىئك ره

 مولعم قلطم ىف عراض»

 . نظام تن ومدرغم
5 

 ردا أ

 مه

 لوهكت قاطم ئعر اضم

 بئاغرك ذمد رغم

 رصغتل

 لوهخقاطمىن ع راضم

 بئاغثنؤمد در

 رصللا
 53 ووك قاطمىؤن عراضم

 بطاخت رك هد رشم

 ى ةرصنت

 3 وه قاطم قى عراضم

 بطا2ثتنومدرغم ٠

 رع

 وي تلم يقترب قنا واع عرراضملا نم: درطملا ل5« الا

 اره
 ىثم قاط هن 2 راضءلعف

 مولعمتئاغرك 7

 ارطنل ١

 مولعم قاطم قن 2 راضم

 تبناغ ثوم ذم

 ارهنت '

 ُم ,واعمقلطم ىف 2 راضم

 بطاغرك دمىثم

 اردتم

 و .واع«قاطم ىذ 2 رام

 بطاح تنوم ىو

 ٍإ هسفن مظعماوأ ريغ ممم ماك-هلل مول «مقلطه فز عراتم « هروح و ماكستا ىل_عمقلط منع راضم

 2( الط ها مغ قئملاع راضملا ل وه نم ةد رطل هل شمالا
1 

 ارضننم
 لوه2قلطم ىقنع راضم

 اممهنتمل

 لوهح قاطم ىف عراس»

 بئاغ ثنو« ىندم

 ارمنتإل
 تطاذ ل 1 ىئدم

 ارصنتإ
 لوه<قلطمىفن عراضم

 بطاخ تنومه ىنم

 ْ هسفنمظءااوأ ريدغلا عم ماكتملوه2 قاطمقث عراضم 0 هددو ماك-دم لوه؟قاطم فن غ راضم

 ْ »يا قرغتسمايغن ىنملاعراضملا مواعم نم ةدرطملالممألا و

 اورصمنالا امهشال رمشال

 مول-عم ف رغم ىف 2 راضم م ول_عم رغم سم قذ ع راض» م ولعم ق در سم قذ ع راضم

 تئاغ رك مج بئاَغ هرك زمىتخم بئاغ هرك ذمد در

 تكرذخال امهنتاعا ْ رضنتال

 موادعم قرغتس سم فذ ْع راضم مول_عمق درسه ىف ع راض“ موادعمو هر خه سم قذ ع راعضم ْ

 تئاغ ثنونم عج بئاغ ثنوم نشد تئاغ ثنو هدرغم

 اورضغتال .امصنئا رمال

 موأ-عمق درة منم4 ْقث عراضم مولعمل رغقس# ىف ع رايضم مولعمق وهدم ىذ 2 راضع

 ل ووك قاطم 2 راض

 اورممخمل
 قاطمىن ع راضءلعف

 مولعم بت افك ذم عج

 نرصنم
 م واعم قلطم أ ٍْج را صه

 0 ثنو ا

 | و9 ره م

 ع .ولوعم قاطمىت ع راضم

 نرمنت]

 6م واعم قلطم ىنذ 2 راضم

 تبطاخ ث دوم م

 لل

 اورصن مل

 ْْ اغرك دن ع

 ترد

 ل وه<قاطم قل ع رادم

 تثاغُثنوم عج

 ١ اورهنت م

 ََل زوه<”قاطم 2 رام

 ف رسل

 ل اوه < قل طمىؤذ ع راضم

 تبطاذ تنوم 2

 رع



 ناسا ارصنتال ْ ىردتال
 مولعم3 © در هدم قف عا رآه رم ١ ول_عمقرت درع م ىف 2 راضم 3 رقم م .ول_عم قر رم ىف ع راضم

 بطاخ تنومه عج بطاغ ثنؤم ثم باد ثنو

 رصخنال : رصنأا

 ربآغل مم 2: ل ولعمقرغ روتسم ىق ع راضم هدد وماكم ع ولعم ل در غم سم فذ عراضم

- 20 

 اورصش أ . امه كك رصف 1

 لوهعت قرغتسسم فن عراضم لوو فرخ ون عراخم لوهك<قرغتسم نع راضم
 : بداغر 5 ع . بئاغ رك لم تدم ِ تئاغرك ذهدرفم

 نرمش اا امهنتال . هانا
 ل وه ةرخمسسم ق ع راضم ل وه 3 رغم سم فذ ع .راضم لوهعق ور خم ف ع راضم

 تئاغ تنم 2 0 اغْثنوم ىثم تئاغشتؤمد رقم

 7 اورصتتال . اصنثا رىمتتاسا

 نطاخشرك دم عستج بط ارك له نم تطاةشرك دمدرقم

 ترص ثا امها ىرهنتأاسإ

 لوه©قرخ: دم قلع راض» لوهخن در غتسم قل ع راضم كوه هر خش سم أ عراضم

 رمتنال رممنأ-إ
 هريغعم ماكتلل لوهكت قرغتسم فن عر اضم ماكستلل لوه# قرغتسم فذ عراضم

 هسفن ماظعملا أ هزد-و

 ييلاحلا فل عولعلا عراضملانمةدرطاا ةلئمألا 23

 تورم م تار هك م ىمشأم

 عج و واعملاح فت 8 راضم ىدمع ءول_عملاح 5 ع راضم د رغم مولع« لاح قا دعراضم

 بئاغر ذم بئاغ 1 لم ب داغر 1 ل

 َن زرع هلا م اركي أم رهمت "أمه

 مواعملاحىفأ ع راضم يسد د قل عراتضم در« م .واعم لاح ق ع راكم

 بئاغت نوم عمج بئاغثنؤوم تئاغ ثنو

 ثتورعمت م 0 امهنثام ردت م

 عج موا_ءملاح فذ عراضم شم عول_عم لاح قن عراضم درغممواءم لاه ىؤن ع راض#

 تااخر 5 1 ١ 0 رك ل طاق رك ذم

 ِت درمتتاه ارهنتام 3 رب ركام

 8 مولعملاح ى:عراضم ا ىفنع راسم درغم مولعم لاح ىنعراضم

 بطاح تؤم مج طاش تلوم طاش لوم
 نهغ ٌُئ رمتأام

 هس مظعملا وا ًاريغلا م  ماكت< م هواعم لاح : ىف ْ راكم هدد وماكنلل ُ واعملاحفأ رام

 ا ا 4 0 0



544 
 ٠101 101 و و ا تاما:

 نو رهام نارصشام رصشام

 لوو لاح فن عراس# ىثملوهك لاح ىقثعراضم درغملوه< لاح ىف راسم

 بئاغ رك رم عج بئاغ 591 لزم تئاغر 5 د ظ

 تنرهذدام "نارصنتام ل

 لوو لاح ىفاع راض تم كو و لاح قل عراضم د رقم لوه2لاعىفذ ع رايكم

 تئاغثنو 3 تناغابلو و4 0 وم ظ

 ؛ تنورص::ام نارهثتام رصنتام

 م .لوهملاع دع راضم ىثملوو*لاحؤنع راضم لوه© لاحق عراسم

 بطاذثرك ذم بطاخترك ذم نسطاخركز مدرغم
 ”نرصأم تارصختام 1 نب 2

 كوه لاح قناع راضم لوه*لاحؤقنع راّضم د رغم لوه< لاحق عرادم

 بطاخنؤممسح 2 بطاخم ثنو« ىنم تطاخض ثنؤم
 رطتلاف نصنأام

 ريغلا عم «ماكتلأ لوو لاح ىن عراض» ماكتلل لوه# لاح نع راضم
 كهيبيفل ةمظعملاوأ وأ هزدحو

 دي لام ةتسالا نا عراضملا مواعم نم ةدرطملا ةلٌممألا ف

 نورصخنال نارصْنال سصش ال 1ْ
 مولعملاقتسا أع راضم مولعءلاتسا نع راضه مولعملامقتسالا نأ عراضم 0

 بئاغ رك دم عج بئاغ 0 1 ىئثم بئاغ 25 دمدرغم

 ترصتنال ناره::ال رصنت ال

 مولعم لامعا أ ع راضم ُم .واعم لامهتسا ىفذ ع راضم مم ولعم لاه سا ىف ع راض»

 بئاغثنومعمج بئاغثنوم ثم ١ تئاغتنومدرغم

 تورهذت ال نامدنتال رهذتال

 مولعمل 0 ٍقاعرا مه مولعمل امهعسا قذ عراضم مولعملاءقمسأ ىقثع رام

 ا تارمثثال نبرماتال

 ع .وأعم لايقتسا ىلع عراضم ع هوأعم لامقةسا قش 2 راضم ع ءواعم لامع س ١ ّقن 2 راذم

 بطاذش ثنؤم عم بطاخ ثنو« ىنذم بطا2ثنومدرغم

 رصننال 5 رصنأال
 ريغلا ع اكسال مولعم لا. ةّمس ا: ىف 2 را 2م ماكنا .واعم لا. عتسا قل خ راذم

 هسفنمظعملاوأ أ هروسو

 يي لامتسالا ذل عراضلالوهكنمةدرطالاةلممألا
 نو ورم ا تار هند رمل ,ْ

 5 اوهكلامقتسا ْقث ع راض لوهك لا قتساق قل 3 راضم لووك لامعتسا قاع راذم

 بئاغ رك دع تناغرك ديم يدم بداغر 2

 َت موقت ول 1 تارصتتال نفس

 لوهح لاقئساى ىفاع راضه لوهكخ لايقتسا ىف 2 راضم لوهكلا مفيسأ ىفذ عراذ»

 ا قئاغشتلا 5 بئاغ ثنؤمدرف 2

 يب أل - ؟



 ا ل ا م ع ل و م و رو يوتا يمس م دهسا يبو ومسح ب صوصتم

0 0006 

 نر دع 1 تاس ا ظ رمل

 نطاوذص 2 مد ىطاخغ /( دم يم نطاذ 0 رم : ١

 َن ارهتت ال كل امعت 50 ني رمهنتال

 . لوهك لامقتسا ىفذ عراضو لوه<+لايقتسا ىث عراضو لوول سان عراذم

 بطاخ ثنوم عج : بطاذ2 ثا وه ىنثم بطا3 ٌتنومدرغم

 رصننال يدنا ال

 ريغلا عم «ماكتتللل اوه <#لابقةسا ن عراضم ماكل لوه#لامقتسا نع راضم
 200 :مظعملاوأ هزوسو

 يب ىولعلل لايقتسالا ىنث دمك ًاتن«ةدرطملاةلثمألا د

 اورصش نأ امصش نأ رمش نأ

 لايقتسا قنديك ًاتعراضم لامقتسائدمك أةءزاضم لامقتسائدمك اتعراض»

 بئاغ دك 2 ع بك اغ 0 لم ف اغ رك نهد 6

 نك رصف نأ ّْ ١ ارهكمت و رهغت نأ

 لايقتساقئديك اتعراضم لامةتساىنديك اتعراضم لامقتسا ىؤئديك اتعراضم
 بئاغ نوم مة مولعم تاق ثنو ىنأهمولعم تناغ ثنو هدرغم مولعم

 اهرسنتن ل اردت نأ : مدت نأ

 نانعتما قربك ًّ عراضم لابةمسا نديمك انحراذم لاممتسا قدك ًاتعراضم ْ

 1 بطاخر 1 :ز ل عجب و لعم بطاذ#رك دم ذم مولع نطاختر 1 00 عه ١ ١ ع

 ' ترصم# ن / امهنت نأ ىردمت :نأ . :

 لايقتسا ئدمك تع راض» لامقتساقندنك تع راضو لامةتساى ديك ع رام

 بطاخ ثنؤم مسح مواعم بطاخ ثنو ىئممولعم بطاختث نم درغم وعم

 رصنت لل رست د ا

 ماك ل مولعملابقتسا فنديك مع 2 راد ْ مواعملامقتسا قئدمك ًاتعراض»
 هيف ظءااوأ ريغلا م هد>-وم -

 د( لامةتسالا قئدتك أت لووك نءةدرطملا ةلٌمألا]6

 اورصنم نأ اممصش نأ رصصغن نأ
 لايقتسا دمك تع راضم لايقتسائدمك اتعراض» لامقتساؤئديك ًاتعراضم

 ظ بئاغرك ذم ع لوهجت تئاغرك ذم ىن ةهلووك ش | اغرك دمدرغم لوو

 ا لاء ةتسا قل ديك َّئ 2 راض لامة | قدك ًاتعراضم لابةةساىفن ديك 1 32 راغم

 ْ بئاغشتو مع ج لوو 2 بئاغشنوم ىنثءلوهت تئاغشنؤهدرةءلوه

 لابقتسا ىقنديك تع راضم لايقتساقنديك أتعراض» لا.قتسا قنديك أت عراضم :
 ناار 5 دم عس تحلوه© بطاغرك ذم ىئملوو# بطاةشرك دمدرفملوه

 5 00 نأ ارصنت نأ يىرصتت ل

 "ين 0 ع 1 لوهكت ثول ىنتالووع ثنؤا ادرغأإل لوهكت
 كاك تطاخملا تطاق



 تيسيتي معو ل يوما لويس لميوسع >- ةيوع تكس ميم احم بروس سمس ع جسر رم 16 ونامت بج نحمس لاح < :

 سدغت نأ : رف

 لوو2 لا ةتسا قئديك أتع راد لايغتسا قثديك أتعراضم
 هسفن مظعم اور يغلا عم ماكل : هدحو ماكتأل لووكت

 يه بئاغلا مهأ مولعمنمةدز .طملا ةلدمال او

 أ و هردغمل ارصنيل ١ رصنخمل

 سالامالد موزكت عراضم صهالامالد موزكع راذم داصلا مضو"أي ءلاخذو ماللارس 75

 رك دما عد ل مولعم 2 دما تدل مولعم مواعنرم الا عيل موز عراضم

 ا فئاغلا بئافركذ 3

 بئاغلاثنوملاعس+ مولعم 2 بئاغلاثنوم ا ىنثلمولعم بئاغلاث نؤملادرغللم ولعم
 يب بئاخا ارسهأ لوو تنمةدرطملاةل مالا

 اورصخمل 50 ارصنيل رصخمل

 مالب موز عراتم مو زي عراضه عراضمداضلاتفوهايلا هذ

 مسه لوو سأل ىئالوهعمألامالب درغلل لوهحم ألا مالب موز
 بئاغلار ك ذم بئاغلار ك ذملا بئاغل اركذملا

 تن رصخمأ ارونخل ىهذحأ

 مالا مالد مو زك ع راصم سهأالا مالو موزع راض»ل-ءف سعال مالد مو زك ع راض لعف

 ثنؤملا م لوو ىلا لوهججلل بم درغملا لوه ملل يتيم
 .  فاغلا 00 بئاغلاث نوما

 رصهخخأ 0

 عمم -:لل سعألامالب 0و زد رام ماكستلل لوهحشهألا مالد موز 2 عراضم

 هسفن مظعملاوأ ريغلا هردحو

 هي بئاغلا ىسمن مواعم نمةدرطملا ةلثم ألا وف

 ْ او ردشال امص ل رصغال

 ةءهانلاالدمو رعع راضم الب موزكث ع راضم عراضمداصلا مذو 9

 روك ذلا عسل مولعم 1 ىندللم ولعمةيهاتلا «.هانلاالن مو 0

 5 رثاغلا ْ < والا دا تق ؛ اعل 1ر1 دملادر هال مولعم

 نرصنن ال امد رم

 ةيهانلا ال : موزكت عراض» هتهاملادلب : مو رع راضم هيهانلا الموز عراضم

 يئاغلاا ثن ذو مسك مولعم بئاغلا تن وااىثلمولعم 2 بئاغلاثنؤاادرغلل ولعم
 يت ئاغلا ملووهك#ن هدرطملاةلثم ألا

 ١ و 2 ء اره ل مدخل

 الي موزع راضم النموزحعراضم 2 عراضمداصلا فو هإوأ مشب

 .عمسهلوه<ةيهانلا 22* ىتئالووحةيهانلا لوول ىنمةيهاتلاالي موز
 ئاغلاركذملا بئاغلاركذملا 2 بئاغلارك الادزفلل

 كن ردا ال امهنتال رصختال 2

 أ ةيهاتلااليموزكح غراضم لوهكةيهاثلاالز موز غراضم .ةصهانلا ال: مور 2 غراضم

 || ىئاغلاثنؤاا ملط لوو 2 ىئاغلاثنؤما ىنثل تئاغلا تاو( ادرغل لوهكت



 طلخا 1 ا

 تعم سس ريع دوج 3

 : وع صو 2 تصويب سببين

 للا" <

 ماكل لوهةيهانلا الب موز دش ع راضم ماكتلل لوو ةيهانلا الد موز عراضم
 هسفغنمظعملاوأر غلا عم ظ هدحو

 يي مذاحلا سحأ مولعم نم: درطملا هلم ألا
 اورهذأ ٠ اًرصنأ رمنا

 فذح ىلع ىنيبممهأل هذ نونلافذ> ىلع ىننمرمألعف ينم. سأ لعف داصلاو ةزمهغا مب

 روك كاعيطتوالا - رك دنا ىئامولعم رك ذملادرفلل مولعم نوكسلا ىلع
 نيءطاخلا بطاخلا بطاخلا
 نمل ارمصنأ 05 رست ٌ

 ثوكسلا ىلع ىدم هأ لهذ نونلا فذ > ىلع ىتمممهأ لوف نونلا قرح ىلع ىءمممأ ل دف

 تايطاخلاثانالا عم مولعم 2بطاخلاثنؤوااىئثألمولعم 22بطاخلا ثنوملادرغلا مولعم

 كي رضا مأ لوو نمةدرطملاةلٌشمألا ل
 او رضنتل ارصنتل وصنتل

 م الامال موزجتعراضم لوهجيرمهألامالب موزعت عراضم  ىعألامالب مز عراضم
 نييطاخاروك ذلامهل لوهحي 2 بطاخلارك املاىئثل 2 بطاخناركذملادرغأل لوهكت

 ترصنتل ارهنمل ىرصنتل

 سهأالا مالب مور ْح راض صألا مدل 6م ور ع راذم داهلا ب وهاتلا م2 ومالا هك

 ثانالا علل اوه ثنؤملا يئال اوهك 5 ووك مألا مالي ممرخع راكم

 تامطاخلا بطاخلا بطاخملاثنْوملا درفلل
 ل ظ ىدنال

 عمملكدتلل ََل اوه علا مالو ْمْرَح ع راضم َل أوه<2 مألا مدلد ممزخع رام

 ك4 بمكاذ مظعااوأ اريغلا هرد ىماكدلل

 ## رضاحلا سمت مولعم نم ةدرطملاةلثمألا
 اورصنتال ارهنتال ممثل

 ةهانلاالدموزك عراضم ةيهانلاالبمو زك عراضم موزع راضمداعلا مهوكاتلا خشب

 ر وك ذلا عمم .ولوعم سك ذدملا ند مولعم ركادلا اد درفلل م هوأعم ةهانلادلد

 نيدطاخلا نطاخلا بطاخملا
 نرصتسالا ا ىردحا

 ةهانلاالبموزحمع راضم © ةيهانلاال,موزع راضم . ةيهانلاالب موزع راضم
 تايطاخلاثانالاعس مولعم باخ ثنا ىنثلمولعم ةيطاخما ةثنؤملا ةدرفلل مولعم

 كي مذا ىهن لوهكت نم ةدرطملاةلّثمالا

 اورصنتال ارمنتال رصات
 ةيهاتلازلد موزعع راضم ةيهانلا الد موز ع راضم ْع راضم» رح لمقام تف 1 هلو مم س

 رك ذااعجللوهجت ركذلاىنث لووك . درغأل لوهعملل ىننم ةيهانلاالب موز
 بطاخلا بطاخملا تطاخخ ارك ذملا

 ترسم ث ال ردا ىردتتدل

 . ةهالاالد 2 زدثغ راق ةيهانلاا اد مو رغم راضم ةيهانلاا لد موزع راضم

 بطاخلا ثنؤملا عل لوهكت بطاخملاثنؤملا نتا لوهكت 2 سطاخملاثازملاورفأل لوهكت

 رمئاال ْ



 ماكعتلل لووخت ةيهامأ االيموزعع راكم لوه ةهاةلازلبموزكع راضم ٍْ

 هسفن مظعا اوأرمخأ |عم هدحو ماكستلإل

 يب ىجلاردصا او ناكل او نامزلا ممسانم# درطملا ةاغمأل اد

 رضامو تارصنم 00

 مصب مج ىعررصم حلي مم ىجاررصم د رغم عفر درع مد اصلاو أ م 1

 ناك-!اونامزلل ناك-اونامزلل ناك-ااونامزال مل :

 رصخو
 رهان تارصم

 عصب ةلآ مساداصلارسكو ميلا عب ىنثمتلآمسا 2 درفمتل ]مسا داصلا متذو ميلا رك
 ةرملا "اني نم ةدرطملا هل ملا

 تثارصن نابره) ةرهذ

 عم ةرألءان ردصم ىئمارلل ان ردصم درقم ةرإإ ءأ ةدردهم' ارلاو نودلا شب

 يي عونلا*انبنمةدرطملاةلثمألا 0

 تارهن ناثرصت هرمز

 ع وذل اءأنمل ررصم ع وغلا *انمأ ازدذهم ردصمءأ را من وداصت !نوكس وتو ارسكد

 3 وهن ىلع د ار فمع ونلاءانمل

 يي ريغصتلا مسا نمةدرطملاةل مالا

 رك دمع ريغصت م»ءاهرك دمى هريغصت ساو رك ذمدرغم ريغصت مما داصلا تفو نونلا مب
 ديب بوسفلملا الا نم ةدرطملا ولم هلا د

 نوب رين تايرصن ىرمصن
 بو.ينم معأ بوسنممعا . هآرلارسكوداصلانوكسونونلا فن

 رك ذم مح رك ذه يشم 0 ذدمدرةمد ولم مساءاملادب هشتو

 تاركا كاكورع 07 هةر
 ثنوم م او بأ ثنوم ىدمب وسما 4 5 ثنؤمد رقم وسم مسا

 جي لعاغلا مسا ةغلاممنمةدرطملا ةلمم الاد
 نوراصت ناراصت راصن

 أ نع ل اوك ةغلامم لع اغلا م انع لوععفغل امه ةغصداصل ادب ليلا ون اود ا جف

 ريثكشلا د صقل لعافلا ىئئمريثكستلل دصقل لغاغلا مما نعلّوةغلامم
 زك ذملا عسل رككذم رك ذمدرغمريثكدلا

 تاراصن تأ راصت ّه راصت

 لعافلا مسا ن علو ةغلامم دصقل لعافلا مسانعلّو دصقللعاغلا مسا نعلّوخ ةغلامم
 ثنوم مدن ريثكستلادصقل ثنؤم ىنثمةغلامملا ثنؤمدرغةريثكشلا

 ب ليضفتلا معا نم ةدرطملاةلٌمألا
 نورصنأ نارصنأ سفنأ

 ىضتغ ليطفتمما ىلع ديليضفتمسما مءاداصلاتفو نونلا نوكسوةز مهلا خب
 ةدايزوةكراشملا 2 ىئئلاةداب زوةكراشملا درغأل ةدابزو ةكراشملا لعلب ليضفت

 رك ذملاع حل را دلل رك ذم



 تا انرصت نأ ارضنا قرصت رصانأ

 ىذتم د لمضفت مسأ ى هيف د لمسطفت مسا داصلاثوكس .وتوثلا مل ىذا ليصقت مس مها

 هدا زو ةكراشملا ةداب زو ةكراشملا ل د4 ا ءارلا مفو ةدايزلاوةكراشملا

 عقم نوم عج ثنو ىنمم ثنؤهدر ا ان رو ةكراشملا 0 0

4# : 0 

 رسكم ثنوم عمم ةدأن ز وتكاد ىفتقي ليضغت مسا داصلا فو نونا |مضب

 »يي لوألا ب معتلا لعف نم ةدرطالاةل مالا و

 مهرصتأام اهرمنأام هرصتأ ام

 عم لوأ به لعف ىنثم لْوأ يدقث لعف بدق لف ءارلاو ةز ملا خش

 : ساغ 2 لم بئاغ 7 7 تفااغ د ذمد درقملوأ

 نهرصتأام ا.هرصنتأام اهرصنأام

 بئاغ نوم عم وأ بحب عن لعذ بئاغشنؤم يم بع لعف بئاغُتن ومدرغم لْوُأ هع لعف

 رمت يرسل ءكرمنأام
 عج لْوأ ب ععت لعف ىنئملوأ بدع لوف وأ تمعن لعف ناكسل أ عمي

 بااذشرك 7 تاطاذغرك 1 تطاترك دهر رُغم

 نكرصنأام 7 اخرها كرصنأام
 ثنؤم عم لّوأ بععت لعف ىئملوأ ب عمت لعف 2 لوأ سمعت ل ءةقاكلارسك

 ه زو وماك:ملوأ و |بدععل لعن

 مهب رصفأ اههمسدنأ هنرصنأ ْ ل

 عمم نان بحمتلعف . ىنئمنآنبحمنلعف ها رلا نوكس وداصلا دكت را

 : تتاقر 5 5 بئاغر 1 ل لع بئاغرك دمدرةةتأن بدقث لعذ

 نوبرصنأ 0 اهييرصتأ

 1 تن نوهد هرقمتأن ت هع لف

 ف اغ 5 ب ع

 3 رصنأ 3 نعل

 ن0 دم قا نعت لعف ناب نعت لعف فقاكذا مع

 ن1 بااكرك دمد را

 05 رصنأ 3 نملا

 ناس قت لعف ناب ب ع7 لعق قاكل اريدك

 نطاخ ثنو شم لافتا
 ىلم هنا

 هدحو ملكستأل نان بدهتلمف

 ةسفن م ظعملاو أريغلا عم ملكدتم لو تهت لعق

 يىاثلا بها !لعف نم ةدرطملا ةلٌءأل اد

 ١# ه

 بف

 مكب رصنأ
 رك دهم نان نكت لع

 تطاق .

 : نكي رصنأ

0 

 ارم

 ينل عمماكتلا نان نصت لعف

 . ثنؤم مج نان بحت لعذ

( 

| 



 ْ ع محلا ب نحرلا هلأ مهب

 006060600000 تك ااا

 هل [ىلءو لاثةمالاانيلع هلبع ىذلا هيمن ىلع مال اوةالصلاو لاثملاب ني دتءملاناهذأ نير ىذلا شد_+لا. |!

 قاروألاهلهتعمش دعدو لاصتالا هلا ىلا معافشن وج رأانأو لاصحلا ن سخأب نيفوضوملا هيادعأو

 حالطصالا فو قداس اة +الا قوهو مسرد ني رطانلل نمدذعلا مرداقلا ةلاعتساب ند

 ىلءمد-ةم ىذا نأم زنأاعدحأ نيد -ع>و ندع راذاما ىلءمدقاغاو ل رامخانأم رز لمة نام .ز ىلع لدام

 نوكي عراضملانأىاملاو لمعت ..لا نامزلا ىلع لادلا ىلع ىضاسا انامزلا ىلع لاذلا مدقاذف ليقتسسلانامز

 وهو )ع راضمل-هفردثد :هلوق) ع راضملا ىلءىذاملا مدقاذلف هيلعدي زامع رذدث الف ىذا ىلعا هذا زر

 ل ل سلا تارا افو رحد_>أد م«الا هباشأم حالطصالا فو هنأ دما ةغالا ىف

 ربتعامليقناف عراشااباود نهىأهدمباو لا فرعيفردصالا ىلءىخاملايدقتامأو لوما ىلءمدقم

 ةهح ريتعااغااذلق هخماةتشم لعفلا نوكم نأ وهو ردصملا ةلاصأ ةهح ريثعل د مو لمعلا وهو لعفلا ةلاصأ ةهج

 ْ قرد هلا ةلاصأ الذ نيسيفوكتلاو نب رسسملا ندد ىأأب ملع قفت»لمسعلا ىفهتلاصأ نال لعمفلا ةلاصأ

 ليقناف اناذ < رهلع قفتملاف نال ردصا ا ع نءىوأ ل غلا يد-ةتنوكيفا ء-مبابيذ فاتغناهناف نامتشالا

 انبوصنم رد_صاارك دة رغلانااناق انههلاثملا عم اريسقعم للعلا لل- عرزوكحكو نأ ىلعةسند رقلاام

 ارصن هلوق) هعضومف ناك اك اسنوكي لعاع مسالاف نكحس»:ملازاساسيقلا ن الاك اسر 5 ذيالاو

 هدعردصتو هقلبالا : 00 وهو (ردسصم

 لعسغلا هنم قتشا ىذلا مد الابر ه_صملامه-ضعت فرعو لعسفلا ىنعىراملاثدسحلا مما ضوه حالطصالا فو

 هنأ عمرد_كملا نم ناق:ٌُثمهتطساو دع راضملا ن منام: ثماه مت ال لوعفملاو ل_عافلا ىععا ىلةمدقاعاو

 عل رهاظوهو لعاق معا وهو 1 0 وهف هلوق) امملعمدقاذلف لعغلا فد جواك ى رخآ ةلاصأ امهمفد_جودال

 2 تاذل قدشا اا رو دما ليرات ا عراضملا نه ىدشا 6 ءاوهحالط_صالا فو

 0 : ب نودل هذ لك-أم راللعاغلانأل لوعفملا ىلع لعافلا مرقاغاو 1 الا نم ,لوأوهردلعأا ”ءىرتعو لعفنم

 ا | ١ قة-شملءافلانالوع و ةولا ليقداحا الو لعفلا هيلع ع قيام لوعفملاو ١ ءلاغ لعق دج وه«لعافلان الو لوعفملا

 0 ]ا 1 قام لءقناف مولعملادعب لووحلا وكل لووجلا ىلع مدة مولعلا ولوهحلان هرمق:-_ث٠لوعفملاو مولءملانم

 يل لءعافلا هربا سدتل ا ةلانلق ةيلاثملا ىف ام لخد الاء منعم لوعفملا مساىف 00

 ّْ : انلقهيف نان رباغتمام_مْغيصت الدر 4 ىثال لا ف سانشلا الل .ةناف ةروصلا فاد زااف لوعفملا مسا

 لاحلانا نلت عرفلا ىلع لمصال لصالاو عرف تاديز لاو لص درحغلا ىئالثلا نا لبق نأف تادي زملا ىلعال>
 قود ناانلة مالا سكني مل 0لدق نافريثكلل عمران لي اهلاو لملق ىل مالءلاوةريسشك ثادبز د نكد كلذك

 لعافلاو عوف وذ صربعد وه ةماك ن ال ةمسا موه ةماكو لاغل أ نين ال لوعفغملا نم ذوأ لعافلا مس ءاقوه ةداكر

 ىفةمسانملوعللاو كاذنءب نالو لوعفلل هلا ز نيغت ل _عافالود ىطعأ اذاةلوعفما فالك موف رمان أ

 ١ ظ ضعب نعت عم#و هللا فةيسسان ا تد_بوزئ مك نو هنموهو كوءدأ ف اكل هنادم كاذنأ فل لا
 ا ْ ا . ىئالثلاف ٍِس هنأ عم لوعفملا مساب لعافلا تما سوت ١ كاذووهةماكب ىقأاهغااولاق م5 ىذ يتاسأ ْ

 1 0 ردصملاو لوعفملانبد تاك رثشد ام تا فرومسو لتقل ثم لوعذو يعفو ف هك رعشملا ةغ هلا هيستلب العلو 1

 00000 : قءافلااملنةناف كاذةءاكىلا ة>احالفام-_مْ”د ف رفا كمت وهةماك نأ. نءلاقيام عفدنببا اوملااذ-مو ْ

 نه قم لعاقلا مع !نالام_طع رفو»و هللصأ ْح رادملاو ىفاما نالة يع رغتاجاب اي سيجأر هانوهذ

 جيس د  عييججيددو

 7 . ه4 كك م

 . كح و

 د 5

 ياللا ١

 ةطسا ولايهضعي وتاذلاب ه- معن ؛هلال_صأ لكلا توكيفرد_دلان هىذأللاو ىفاسانم 3 راضااو ع راضملا

 مرا ال اوم ةملك,ى أ اغا لاف هنأ هللاهإس هنامزورصعلاةمالعانذ اءسأ نعت عه#وةمع :رفالاراعشا« اغلا ىلأف |

 0 ا را لاذو هوة ف كاذءالذكو 0 لاى ءد درغلا فطع 1

 نع نادت شق راد ل لررعلا ول عاقل لقا قار# ل-ءأةةالوأر كذا ىلوأ باو اذ هوةيفعتلاو 1

 نا لسيقناف لعاشفلا ماعم عمي هنالد ب سانم لوعفملاو لعفلا نمءز ملاك نلعاقلان الاه ريغو ةلالاوناكملا |
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 ا الق لعافلا مسا نمهجو نءمعالا ل_ءافلاوه لعفلا نم ن1 ئموغىذلا ل عاتلا 1

 (قلطد حد راض٠لعف لفرع هر ةمسانملا ف قكدم عحالطصأ ىف لعامل !قالطانااملةل-عافنا ١

 ىلعمدقاغاو ورجل ُ وأر مه[ اوسافلطم ىفذاللانإ امزلا ف مالاكدلا قل ذ حال طصالا ىف و راك: الا خلا قرخا ْ
 رصغن رصنن ال ل_صأ نالؤه.ف ةدايزلا امأ مصنم ىلا ةءسسنلاب ىنعملاو ظفالا ف ةدابزرصنب ا ف تالرستن اما ٍ

 طءسو و باكي صاس1نالمدقاذلفام لوخدنملص>ىذلاقارغةسالاوهو ىعملاةدأن ل ءلرتالر 2 :

 ىفانملاىلاع راضملا ىعميلغت غناانلقاا وم نيد ف غلام لة ناف بكرا ا ىلعامد-ة*«نو 1 طيسسلا و

 0-0 د لو مدآ مدن تاقاذاق لاي يل ينال قرت يازارت واكد لنا انوه ْ

 مدسغز :رارعسا م نامدخلاهعفشال و تاطء_شلا مدن َتلقاذا ذاو رامخالات و :وىلار ارعسالا م ول :ممد-كلا بءهقعىأ

 اناىأالو دب زمدود هل هذ قد _هزوعااوامةدان نياهانعمةداب رنالرامخالات ةوىلاىذاملان هعقتلا 1

 وعر نأ ١ رو مه فاذاش لف لعفلا ف ذحءاحدقو لعفلاب !بانمنان# هر 'ارامقام نال هعفن ْ

 0 أمو ىفاملا نايفن امم المصتبام ىلع مهنا الورصش لمدقاماولصت مىأ ١ هيل ن اوتادوناوب ِ

 ىق-رمشالو لادا ف رص امن الرصت د ال ىل. عصب ؛اممدةامغاو لاحلا ىلءمدةم ىذا او لاملا !

ام ةمسالا تامفند در هذد :نأ 9 مه النا لءقتاف لامةتسالا ىلع مدقملاحلاولا.ةت_سالا ا
 رصشدالمدق ةاعمل 

 ماللا لصوت فرفهالاضرأ د1 ال فلو ةد ,ردصملا فلأن أ ال نمتةذف-نأ الل ءالا فنا نالاناةرسصذن نأ ىلءأ

 وذو (سئاغرص رستم هلوق) تكرم ا ىلع مرق طيس اواطي_ستوكم الوا مكسم نو كنق نآراصفتوءلاىلا ١

 ل روسو دز رسل ىو قمرا احل ىلع تالا مآ دم اقر ِن اعلا نم * ل-عفلاتإط ْ

 ناللاشةسال اولا !ىفذ ىلع يئاغلا مأمه-ةدتأ بسانلاة ليقناف ىدعلا نمفرثأ أىدودولاو دع ْ

 نرغب ء!!د < وىاطأ ارو .بسانم لامقتمسالاو لاخلا ىنأ نكس منت اة ة-مزامل !قاساومالسسانم مال :

 رصنأ هلوق) ة _ هداشنالا هناودأ عمر 5 ذي نأ ىوألاو هان هنالام-ط فلا اغا !سعأوةد رامخالا ف َ

 باطرضاملا سهنلاو ريضاح سمن (رصنتالهلوق) باءاخلا ن«لعفلا ل طرضاالا مالا ( رضاحرمأوهو ١

 رخل ليقناتم- ماك :اغلا أ ف قسانا فاما من ىل_هرضاحلا ره مدقاغناورسخاملا ع نكهلعفلا كر ا

 نعبطاخم ارئاسرخ أ كو ةغم_صلا ف ىثاغلا نءزخأت رطاةرذاملاناانلةيئاغلا سمأن ءرذا+لامأ ١ ٠

 نع بطاخحلا ةغيسص .رخأمل لق ناف سئاغلأ ن ءسطازملا هأ ارخأكلذك عراضملا وىفاملاةدرطمىفبثاغلا ا
 مهن تئاغلاف لوقت ثاغلا نود: دأب زلابن وك تطاقلا صنالانلةهريسغو ىذاملا ف فئاغلا ةْغمدص ا

 ةن أ (تاكم مساو نامز معد رصنم هلوق] دن زاا ىلع مدقمدب صريغ ءوهامو ترصن رطاخخلاف لوقتو ْ

 لدغلاه ءاع عقو ناكل لعفب نم تشم مسا ناكسمل مس ماو ىب عاارد_هلل نوكي ل. تاكملاو تافزا] هلا ريم ْ

 6 .] مءارصنم هلوق ) عولعملا عراضملا لعفلا ن ل ْ

 ةظفاح ن كءالذاهريغ نم ىندالدر لا ىئالثلاب صتختل آلا م انأل- عادل“ العفن نق -ثم مساوهو ||

 ةءزاللا لاعفالل نوكتالتل لان الةيدعتلا لاعفالا نمالا :ى اله الامماناو لعفم فهريغفورح مريح ١

 |يوساع عم 0 0 ةسمزاللا لاعفالل لوعف مالذا اهي ريتال ْ

 ىلع ةفوقومدودح ل اةفر ه2 نأ هنأ ها ,رودلا ذم مري هنأ دقن عملا اًدهىلع ضرععءاو هنمةد دعما !لاعفالا نمالا :
 ةلآلا قرع هنأ «-ذع باوم اول لاهو اًرسأ اح ندوه دازحأ ةفرعمىل_ه ةفوقوم هلا ة-فرعهود سلا ةرعم ا

 هلعغمنزو ىلعو ص ارةمو لاعفم ع5 الأ مس هان زو* نحدقو رولا مراد الفكي :وغالا هل لاب ةمحالط كلا :

 وهوطو ع سلاهمق لعج ىذلاء أن طم داو لفرع داو ياو لا مى م دقو ةكدكم وك مارس 0 ْ

 «اش نو:لارسكد ةرصنوة :رملا "اني ثوذللا حج ةرصن هلوق) قيقدلا هب لقا املطتملاو فلن الا ف صد ىذلاءاودلا ْ

 ايثالث ناك نا نوك,ًالوأ امثالث وكب نأ اماوا عال ع وذلاوةرما "اني هنمدارب ىذلا لعفلا تأ ل عا ع وخلا ٍ

 هنمةرااق هيفءانال ىذلادرحخا ىثالثل اوهوهاتلا ةردصم ىف نكت [نافالوأ “5 لاهرد_ص» ىف نوكي نأ اماوا الذ ْ

 لهما هردصم ىلع عونلاو هرم *انيفءانتلاهردصمىف ناك ناوءائلا كم ةل هذ ىلع عونلاو مهلا ةلعف ىلع ا

 1 هيقدب رمان م ىف موىقاو ل 00 اق ةفيطا ةدشنو:دحاوةرشنك ةديرقلا ممن قزافلاو ١

2 3 

 هس سم يل ل ل ل ل او
 6 مست - 0 ا تيوس 2 5-8 تدمج ل 1 سه

4 

 ك0 م

 7 -ِ دن لا

 بسب سب بيوع جات عاجلا - ب< هس < --بميصجم روي يجعح دع ع مع

 0 ا

١ 

 سم يي سجل صصص ل يتس اخ ل

 د تجيسممح ندم ىعصب> بيوع انانية جمعي
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 اًضنأة ني رقلا قرافلاو لمعتسااءردصمىلءعونلاوةرااق"اتلا هرذ-دم ىف كاك نأذ هيفدي زااودرحلا يا رئاو أ ١
 هتيتأسايقلا نالذاشفةراَقل هتمقلو ةنامتا هتدت أم-طوقامأو ةمسحوأ ةرما ىف هاو رحدوةماع:_ساوحت
 لاق هنالم-هرنع نفت _ثعاسل 2 ولا وةرمادأ معا هأمأو اياشان 0ك رد_هموشالث ةنال ةيقلهنمقل و ةمنأ
 ارك ذي ُ مقتاةتشملانمىفنل اورو !نالاش ناب هيلع ص رخعا وهامشأ ده ناعما رع و حارملا بحاص

 مكلذلف عملا ف ههب_كثد رخاوةروصلاف قل اهمسشن ثلا نالىس لا قنال_خادام-منأح راشلا باحأف
 مهبااريغدهماوهو زيك ًانال نوك قلظملا لوعفملا ىذرلا باص لاو نيةئْسِعاسلام-مئاازه نع ملعفارك ذي
 هرااوع ولاهم نأ ةيم ع3 4 رم رضوف# دود لا ردهم وهو رمل وعون نوكيا مرضت رض د

 ةئلان ةنك اسءاب هةقحل وديذاب حذو هلوأ مذ ئذلاوه( ريغصت مسا ريصف هلو ةمسنا هجن ت1
 لاما هللا عج ر غصب نأزودع و تادي زملاو اللا ند * ىتع وهو لعمعف ىعان رلافو ل.«ةفالثلا فلوقت
 لا>- ىبملا ذادح اولا ىلا ريغصت ىف د ريد: ريكصلا عسمجام ًاولاحا فلامجأ وأب اك آق ل كل وهاني
 عج ريصيل سامقلا همدصتما امىلعءاملاو فلالاب وأنونلاو واولاب ريغصتلا دعب عم نأ تدع َوَوْلَق 0 جدل

 عج تر عيوش لعرغص م رعاشلا دزهناف *ارعسش ف نوزعي وسوم ةرثكللا عم نم ضوعلاك ةمالسسلا
 م“ اوهو (بوسنم مسام ره هل وق) رغص م ةلغىلاد 2 هئاق نال غىفةع غون عج هلناكناَوْلهلا 0 -

 ليضفتن لعفي نم قةشم مماوهو ليضغت ل عفأ ( رمنأ هلو3) هيلا ةيسسنالةددثم٠اب هرخ :اب قمل
 هلوق) لماوعلاح ند هتغيصلدس الىئعب ثنو الو مم الو ىننالوه و ريسغ ىلع: دأب ربفوصوملا

 عراضمهلنوكرالهنأ ىنهعفرصتهريغوهو ععتلا*اشنال دواموهو (يوعتلاال_عفدن رصنأو هرصتأام

 لاق امه رع 2 لد اههمْعمص ريسغمت داق ىدع وأاطحو نست و منك عمجال او ةينثت ال و ىسنالو صهأ ال و

 نمئشىأ ىأ هرب ن_سحأو أ ةمماذ ةفذلل تغلا ىلع ىنب و بوعتتلا نعم هزوضتل هنأ ام ىنر اسغاو موضعي
 هلصأو للحل وهن ومس د ةعخئشلا عع ةركسنأ دتيمام نأ نم هلوقق ىذرلا فازك همسح نم بعت هالا
 دنعةلوهومامو هريخاهئالعفرلا ل2 ىف لوعفملاو لعاغلاو لعفلا ىنعأاهد عن تلال هاو ا ديز نسحأ
 نسحأ ىذلا» ردةتفودأ تمم هريخا أي مق را لع قول سلا عمم ىضراب ل ماهدعي ىتلاةلجلاو سفالا

 نسحأ ئثاىأ» 2 ةهريخاهدعبأم وأ دعمم ىو م وةدنعةيماهفتساامو .ظءئث نس> اذ «>ىأاد َز
 انههةمرالاه أالاايءهش هللا قكويلاعت هل اوقىفاك :دئازءامآ اوهن وسسرنع لعف أ لعاؤه.لعفأ ىف هل وا 1 ْز

 لعفلا ظفل نءلّوخ زو ريدصالةرهطات لعفاذدي ْز زاص ىععدي زلعذأدب ربلعفأ ل صأو*اكنالا ىلع لدتل

 ٌشسفخالا د_:ءودي ربلعفأ نب وادب زلعءفأ امني قرفال اوامنهه» سهالا ىنعمال هنال_رهأب نيتدلو مالا ظفلولا
 أ ىأ بظاخحلا ريهضهريهخا ىهأ لعفأ نوكدأزه ىلعف لعف أ امد دعب ناك (ك نم بعت اوهذا هب لوعفم

 نسحلاب هفصليقهن اكسف نسحلاب هفصد نأ, كلذك هلعاماو انسحادي ز لع نأب بطاخ نمدحاو لكسلا |
 نآلالاثمالا ىركخى رح هلصأ اره صخ# ىف نوما نأ ن كءام لك نسال ةهج ةسفناوتُس ف 0 أ

 دب رين سح أ لاج راب وتالجران ىلجراب وحاعوتالو ىنثمتوكمآلىأدحاولا ظفل نعريغي لذ
 هرخآ ىلا نورصت: نارصنب ربعي (عراضلالاثم) هرخ آلا اوصئارصنرمدن وض ةدرطملاةلممالا لمأت
 راصن ىهورسكم هرك دمةنداعلاوثو هرممانوهو لاس رك دماج دحأرك ذملا مس ةعيإ 0 ةنس عوج لمافلا مهاىفو نب ىصاوبو تارصان نارصان ةرمصأت ةرصتو صفو راصن نور صان نارصانر دان (لعاغلا مسا لاثم)
 بز رولاو# رصداؤنوهورسكم ثنوم فام او تاردان وهوملاس ثنو مامر >أ ثنؤما مس نانثاو* ره ورمم) وأ

 د-تواب راضل-هفنمبلاخلا سايعلاو هطءضنكعامىلاعت هللاهاسْنا رك ذأ ى نك ريشا لعافلا مسا
 ملص أ اذا مولا نيب له“ نم ل_ د“ و نكس نم نيكس هوك هن هك بل هوب دش ندبيشأو ص رح ندم صد رح

 سطع :ءلاممناشطعو لغو رش ًاورذ>ه:«بلاغلا لعن ذو ىذاملا ف نععلا مب اهاك نعلن هنن-علاف ْ
 | نامحوقحأو ع راقو نس>و عاضو ملمو لوش للعلا سايقلا و ميظعيلاغل |لعف ندوه نيعلا هداك 1
 ةذصلاو لعاغلا مسا نحب قرغي 1 مهضعب و ةويدملاةغصأ نوك دقو لدافانوك_:دةنازوالاهذهنا لع اوه[
 بورض اللا نفةغلامملا ةيندأ ورك الاف لعافأل ةريشملا ةفصلل ليعفوب راضريغلامعتسارثك نأ ىلا وأإ

 5 00 # ةلمال - مابا 0



 قلاثمو# هرخ آىلارصشناملاحلا نلاثمو « هرخ أىلامدنبااقرغتسل ادا لاثموو هرخآىلارعمند || :
 قارصنمل يئاغلا مأ لام موههرخآىلامصش نالامةتسالا نديك أتلاثمو» ءرخ [ىلاممشاللامةسالا ||
 رمهغتال ارهالا سمت لاثمو#» رخ يلام دنس هانا ما لامم و رخآىكارصننالرثاغل ل م لاش هو# هرح 1

 الوهجتوأ امولعمماكتلاكلذكوهرخ 1نكارصنشلو ف ماللاب*ىبع رضاحلا مآ لوه<# تأ لءاو غب هريخ آىلا |||
 ْن ولد هطفح نكئاند دروأأم رخآاذهما الا ىلءهللرمملا و رمل آر.هنال هل وهف وره ئلرصت الم ولعلا قفل 23 ]

 ١ ناعما هللاواملاو ||

 ١ تمسسسوسس وصوص 1

 ل ”انناولاحلا فرومالاباقت:ة-فاشلاهتهكح ىذتقع و لاوحألاونؤُدلا فيراصتهدس نمد->دعب |[!
 بنا :هلكو هناعسأو هلآ ىلعو معو برعنتاقول لا رئاسد سو مالا فرش أ ىلعمالسل اوهال-هلاو

 ناب ةيرح لئامأ:ذئاسأةلدأو لضافأ ةذءاهج ةعال لئاسرتلعسطراصرمف هيانل
 نمهيلعتاهشاا1 نوا_صغلا!متانتقافسفانن و نودحلااهايصقفف دح

 ىلا هيناعلاةيماعلاةعبطمابكلذو ةسغنلالثاساو ةفينملادئاوغلا
 اهرد_ههزادإ هسيكدزالا مست طلرلا قوس هراح امتراداىلع

 قزارلاد.ع نا.ةعؤهشأا ةريضح قئاغلامام_طاابهسشنمو

 ف هعبط مات ناكو هلمأنيرادلا فهغليو هلهللا ناك

 رقع ىبا | مو م ةنسري1ارفصربشزخاوأ

 ه-قلخ نم ةرسد نم فلأوةن امنلث و

 ىل لص فصو لك ًأىلء هلا

 هل آىل-عو هباعهلا

 هب زحو هييعصو
 نبمآ
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