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 روم عر ظ 6 ٠ رموش

 ميحرلا نيمخلا هللا مسب

 نالت كانا الانا هنا وياهلا هنا ع رافعا الط قالا ع هيفا ةبفاعلا ٠ «نيملعلا بر هل كحل

 آنك رقع إو ور ربياني رثوم ررقم لعف تس 0 تناعتسا ىارس ا رك :خلإ هللا مسب

 3 تح بجاو نإ رصوت 20 «يعزعلا مسابو تالللا مساب . رثتفك ى رصقم رم كاتيا تشو

 راش نما لوصحو عرش ار رصف قات ثلا ما ضاصتخا “أ مارح رف رو رح رز 71 ءماقم نا رد

 ةناعتساب أ يزعل نإ سب لك ,كلسر# رس اوف 2 رد كتان ا رتب كيس ىو ام مزق

 رت حروب نهر يالا لا فويرول# عرجأ ( .قتسأ حرا نحرلا ظلاوسا

 ءدوإ مار كي دنا, تش كيب ظفل وو لوج «مدن زا عدن و نامدن .لئانج رتقتشم تدر زا غلابم

 و ه مساوو رارلك : موك , تسييئوثخ را اخ تس نارللا حسا كى لا مالك نيرو ريان ل

 اريل و ؟مومت تسبح ميح رنا تسا عليا نمر ايخيرو اصوصت رش اب ثا رث راد ريثك ان فنارلنخا قائلا

 ار رفاقو قل“ ومع رع ىداتو تحر لوم بس هع [ةرعغآلا معراي !ايندلا نععراب

 : ى لاعت هلوق كارز ؛ تمس تاز مي لوا زو ,تسن نم ومي صوص ىو رثا تمحر فالكم

 هور اديب مسا الع ىراب بانج صاضتخا ٠ ١ :ءارسالا) َنمْحَيلا اوُعْأل وأ هللا اوُعْذا لقأ#

 اب قالطا من ىفاتن وا رت ب تفاضاي نمر 27 ,تسا زئاج م ارخ رك بر ششث الطا ىلا فالك
 رش ةفاعللا ناجراد اال لليص لاعب

 هداد ميلا فاضم ب نا بارععاو فتوزي فم رك ثرسا نأ ماتم علو روبشم :ةبقاعلا ه

 قارقمو ,قارفم ريش وورلا فزع 1 ,ةبقاعلا عفانم اي ةبقاعلا ريخن اي ةبقاعلا نسح سرنا

 دما م هل فكتور : قامف ةلرق رو نك ةرتا شريط نش ور قيقع ىفرعا اذ يلا
 1 - 5 َْ َّث 2 / ف 2 ا 2 مك 4 3

 وق رع (احو 0 رش هوك نزع ,كثسا ووو نما نم رب ل هيرعل مك غل (١ا/ا/:ةرقبلا) ©: هلئاب

 كت سن آم اقم نيرو لم . رظن هيفو ,ءتّيلذتبا س.ودوإ ميلا فاضم كار" نمآ نم" دورك

 - داع رو لك اماما ءلك ايف ايو تسا لك امس اي فاضم بار اب ميلا فا ضم بار او فاضم فذع



 وع

 عَ

 هع

 مع برت ثري 5 ريغ ريش“

 توا هلآو لمد ةقاقع ريخ ىلع ماللسلاو ةولصلاو ,نيقتملل

 مع رو اوبظم تمس رض لنا كك ىلاعن هللا كدشرأ لادب لعب اع

 تام طبطو لاقتتنشا تفرعهو عرغل تاورفم ليؤ> رعإار ىرترم وو
 "0506 را تاقلا

 ءا“ هر زا تس فاضع ماقتم مكاق كم يلا فاضم نووب لغس رشاب ايكارو كده شارح

 : ررصمس نإ رد هي انج
00 

 وومت سقم ما لازقسالا ار ميلا فتاشم ,وورك فرعار فاض وول قيتع يبأ نبا اي مزعل شك

 دو فاضم سايح ميلا فاضم مايق ايا رو كت ن1 < ايف .تلم .فازقغ ناورير قم | اًجردو

 لوعفم روسو ؛كابارب رمأ أ ةيآلا قلب رماح“ 000 ٍش م نعم

 كةيارقلا لاساو# ل ا|جعلا بح يا أ عوج ةرقبلا) 6 لجعلا هب هلق | ىل اوي رشأ و :ابلع عب

 لوط كير م لشما ذو ربثو ارتيمو يا ىلرا لس افم روعس اكو «ةيرقلا لهأ يأ (1:فسوير

 فلا تمج ا 2 تايبج وأ ماقم نر دو ءتس لك امس هيف نحن امهرود فذعأ م اظو ,رياوت ىار

 , رس ثول ث بانطا فو ,تسب زين فوص وم ف حو ةيقاع زا ىوغل يتم دارو مالو

 .اقورتتا ترحم زاارووخ لمت وراد وز ورتب مر رش رو قت : نيقتملل

 هرش لزان كارد ريحت نارقو ثسا تاغللا فرحا ىى رع ت داب انميت اراعد ظفل : كدش رأ

 تول 7 قاب ىو ناووم مار ثم“ داشرإ را تساي ل# ىركا دسرا .ةذروأ

 لامر رو رش هوومن نب وار مرلختم يوك تعا لذات عرراضم زب لام دلتو .رثك اديب ليفت قم

 فرت . لبق ترامب رت يبلطع ع ادا راضخا :تعءن مك (عررثلا ئازل) ا

 كت امل رثثاوا لادا اهنأي فن هالات سوا ىلا :و مع .تشاآرض كر امتنا

 . تنكر جل لادبارووخ ضار غنا مو رع كى ن_.اوصا ىلا غو 51 :تغل .ثس بارع أوان



 يع
1 

 ممنلا ع يملا انهن
 تيا رعم قووز تمانع ةار قرع ت7 تيفيلي ىلاسأ فل رصل

 .هنوعو ىلاعت هللا قيفوعب يد ل اناوأ نارئاوخ واوسو ءاتيو بارا

 اص
 يا

 ورقم كر مو ورقم تيس أ وربي برع عت وويل“ لقفل للأدب

 سرع داء معلا لل انادي فورا ياو ا يق للا 1

 له :لو لقد هب ؟ن و لحجر :ناد م عسا م"

 2-7 هد كامارو ,وزرول حّدحو ء؛ حس قرش نانا تار, ىدوزو لاس آف .ىلاسأ

 الم زا تدابع ناب :داوس (حررش) .دشن هورهن راكإ تققو رض ليا بلاطه لدا رد دك بيرت

 ردو كراك تأ كبل تسو قت تخل رو و 0 9 ل آ رثئامو تتلو نرئاوخ

 ريتا ووربكر جم ارق نس للود ضن و ريخلا بولطملل اقفاوم بابسألا هيج وت حرالطصا

 .باوصلا وعل وألا و عرئاوووم اقتل تولظملل اقفاوم

 ٌروضوم 3 تسا هراشا ناو بأ ناب زب درت تاروا# رو كابر 21“ ايسر" 3 /

 ل ار رقل :ابخ .حرشلا يف اذك .قسم قسج :لوب ل را تس رارضاو

 ."حرشلا يف انك سرس مار انتا نيو ر» [ لئاووب رحم ترج اسما تلا زؤأللا دبع

 تاي رم رش حرداخ ديق نيزا ,روشل ءاتسم حو لق“ مرت ايفل رار تسلا“ تايريوسلالاب

 زق سبل ريل لو :م ١ .يرصبو «ةمئاق ءديز مالغو «مئاق ديز : لثم ءريرماكر جت و يبق [رك

 . الشيم زازا برشا نو رخو ,تيرلاو ناري ليوا ر طار عاشو رق بك تبلااذ

 55570 ورم ,رجيو دلك جرارتتا نوري قم رنا ك لازورد سيئا للك أو: لخ

 . رك تلال و نأ طساول حرير ركل رشاب جراتم قتم ب تلال د رو كت سيلا هلك آو : فرت 9



 لمي ماشا / اج فل

 رك وذا كرش, فا بكر ماا قرشا عرش .صوطخ نق رقت رو زكي
 رم رع فا
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 ريرظم .رييقم رو ريغم : ثسا ثوك وو رب بكم مو ريا, هزي لست اح لا

 0 اعل نار, ل اق لوب كت س نآ

 . اشناو تين روب لكلا وف 0 ا

 ل 0

 ,ورك ناو تفص ىذلو قر صبار شلت كت سا نآ يرش لمج لكادب

 ريط# أر نو داب م و 0 ,لث ١ لوا ,غرسا سو هر 20

 ميلا رم شوا وج ,تس اناو ريز * ىلاع ديز :لوج ,رئيوك ريما

 مود .رزيوك رخار أو ءتس رشم موو .زجو ,رئيوك ارتبهار آو ءتس
 يلا رثص موو وجو ,رزيوك لعق لمار نآو ,دشاب كلطتتفا

 3" سنغا روراقا  ساقلا .ثساووو/ معالا نت عراف ردود ١و يو (لق م 121 /

 . ء وعلا ٠ 7 8 7 3-5 - يا از ز 2 ١

 نأ كنوع م" برضت الو أرسم 03 تءارعأ ل 2 ب رضا :نلد# 2 قرما ثارعا
 2 عزي 1
 رب داتعا ل“ ميج راج روشا ظحاط كودب رم 2 ا. ارتبم اطرد ظاح د ني مارا ن 256 ار تر كل

 : د ل ريب داهتعا ايو ١ ١( صالخالا) 6: دحأ لا مه لقا :ئراش لوت لد ل كتءناريص

 سا 1. ّ هع علا لثامع م و 1 1 06 1

 . دخان ترلي ف صس تبلا ل اف تيرو# عز رد كللد ع ءانف وف عامسلا

 ل 8 5-5 م َ -5 1 2# ّ 1 ع 2. 0 . 8

 رشا, ىف مارك حازتيا رو لئازا :ارضغار نا .رثثا ورك تردسأ و ار ىلغوز# لارا : ىلا رم

 م ا هم ب 2 - د ا 4 * ءويل 500 5

 ارب لاك دو (ى ربك لئارا : رع اد او .ةهرص ور تبع قد : ريس ..ايلاع



 يساشلا مانا 1 عتاشنا لمي فيي رعت

 رب يلا ىلا راسو عدا ل ريم للام رش و لع فار لآو ,تسا

 دئاؤنث ميلا رنسهو رشاي رشم لو ,ووب رئاؤف ميلا دسمو رثسم محو ,رتنك

 .ميلارشم يو راب زيبص م قرتو ءذو

 ,درك ناؤنث تفص تذلو قرصب ار لاو رع نآس اشنا لمت لكادب

 مين ريتا ا لد ىأو مع :نادي خا :ترس محل رثج رنج م نو

 . «رظاح از كيل نو و هذيز بري لع ناوي ماقتاو
 يلع مولُك نايم رو الار تدبن : موو عري م ولك : لوا وراد ق“ راج محرر حيز

 قمم لاالشتسا تس . يَ م كسا لوا“ دار اج نبا يع :مدابج ,لل رص : فوس جرو

 دياي مال نأ را تسا م ١ دول يل || رثسضو رثسع راصتما نارا ماظ غاع ديز يانج عما كل_اليم

 ,وول رياوغ لارشم ديز : لوج ,رثك ثاز رب كتلالو رك كا لي عدا ترف نلبس كا رع رك

 نأ مو نحن وسو ل اضاف مئاقلا رد مئاق :| ناوج رشا اول نانو نعم _متؤنع نجما

 مررت نق يلارربمو ربعي# | رث كت فأ ناو ىو ,رثا فل 7 دو واو دنس دل طار

 كوخ ديزو اذه ديزو ديز اذه نو ,دثك فق نادر ءراشاو رثاو 2 ءاي م* رو ل وات

 , تسارماظ ل وت مكارم ندوب رشم و شاي ك ومخا وه لاراسوا ب لرعو

 عمتست : لوج ما وسب رثنك ب ونار وا ووش حلاو ىبنك رت رو يلا رشم عساكر او

 يلا رم كاع ماي وا ليوان ثبج لا "مست" اح نيرو رك هارزث نأ نم. ريخ يديعملاب

 ارم ".قرذنأأ" رك (:ةرقبلا) بْمِهترذنأأ ْجِهِيلَع ٌءاَوَسَظ :لاغت لو تسوزاو مرش علو

 مع تس رشم د ف 7 .كلراذنإب وا لإ وان تسبب كسا ”ءاوسا ب

 ع تس 2 واو جلا [ رضاح ري روول ى لاك ] نيرا صول نق رو لارقشا



 يلم زب بقرع ماقت 1 ديفم رك بكرم فير وأ

 ارثو ,تيرتشاو تعب :نلرع روثكو «بكاخغ ارمع لعل لد قرتو

 مت ءاريمج بيصقق اني لزنت الأ : يا لس رعو عادلا اي :ناك

 .هب نسحأو هنسحأ ام :لوت بج و ءاديز نبرضأل هللاو ءلدج
 اص

- 

 ار حبت اس رثك تروس ناري لأ اف لوخ رق رست أ يقم ربت لكرع ,لئادب

 قاضا بكرع : لوا :كررس م سس رن لاو ىرشل ري

 ءميلا فاضمار موو اجو ريك فاضم ار لوا زج ,ديز مالغ :لدت

2 

1 

 فرت 5 ىلاريهو ردا للا رتض و رص 12 زا وا رع 6غ دول رياوت حب رلعفو را لمح لب -
40 

 5 - 0 د 1 0 /: 2

 .رش لك او ناري قم ىاقثا كارم تيل"وهجيسا حا لب# نتا نو ثان

 . . 50 ا م ل -ٍ - !'

 مورك ثداع ْس ميو ورث ] ءاني ربصسا ه تعب . راب“ ا بساع ورم مراكش | ممم ل

 ا ترقو ثا ناو ءرئا هدول 5 لك لعق ل هدام نا 3 و | دما ماركو 3

 1 َ م ٍ ىلا مع - 5 2 سلا رمح : 5 1 5 : 2

 نا ذيلو ؛ رنرادن بذل و قرص لامخاو ,رنتسي رخ ري ب حمار زا تشم و ى يشم ا ثتخورفو
 م را 5 . 5 .ش ع هش ىف : . له 0 3

 سرغلا تعب رك : زيك ةدمأ حبايب كنأو رع داو رت ل [فااق رسول ت تزوصإ راقئا رع

 ماع نب ب ع 0 ا ا و 1
 رو نإ رك رت 1 : تس برداقم ل رم بط ادع نأ ن# زو راو“ رع تنو نإ دد رج

 مها : 57 4 0

 د # 3 5 1 5-1 3 يهز * وه كك

 .راؤلؤا بيزو ىف“ سدح نا ثمر شان ست نسف رووا ىا ريما اغرو مرقبقت

 ّ 5 - 2ع 2 ف 7 3 ١ 2 7 لقا 7 ع 1 ا

 اري زوز مكاوخ رغم اركي :هللاو .ار ىلوكتو ربت كش نام وزن ىلآ وورفادج :لزنت الأ

 5ك ميص 3 : هب سجس و ابدل كداوورت نحت بحاص لت[ ثسا لذ د : ودعا اره

 ري سا



 0 موو رتب ير علا للا

 اذ رشع دخأ :نلدق سا قرح نم موو مكاو ريشا قر ثار

 ارواو ءتسا هدو رشعو ةعستو رشعو دحأ لا رو مكر شع ةعست

 اننا لإ حب رب رشا قل“ ودرس ثور كنار اور ىزأ فزع

 3 رش اواو فرص خي يكرع :موس .ترسا يريح لوا ,ثج دكر شع

 كبلعب : لوج ,رشابن لح نم موو ماو رشاب هدرك كيساد ادد
 فرت رشار ل كا كلا ريرز ؛ شاي ما فاض لآ يقل طرشو ءتسا ردم كد فرم : دو

 ,رثكر و رب راهج ييجل | رب ناو ديزي تزرع : لوي ,دوب رباو طظوفل ميلا فاضم دور

 يقتل 7 ت تاس را ٍش موهفم ير شابن قبس ماوو نآ نايم زيد : : ريك حر راش :ل 0 2 مس

 هد رم نيا :مكو ى .ررش حرراخ تميل تلاع روارش طبأتو هللا دبع :ل نيا ل ءاهنأ
 5 2 ,هّللا دبع تاما و تس رماظ لب ارش طبات اماريتس فر

 مس لؤ رشع لنحأ رو 202 وو هد 2 هو نأ نايم كرر 3 تق نآ 0 لل

 لم ,عس يو" "زر" وب "نينا نايم تيعمج رك رماظو رشا لَو رش نإ رد مث كبلعب

 .ذثفا تباع ىلا ديب ثجارثاٌةسا راي ددي هبات ان او

 و7 حس انياماو ,ببكر دعب للك طسو رو آر آن دوب لب زج هد نإ زا لوا و زج ت.انياما : شاب م

 نرش رووو تقك تيجانا لو قف اءاو تس لا ع أر فرت وا يره تملا يل م

 ,نوأ طوقس تربك تس فاطم باشم لئازا : تر عم .ورش ثرواح اود بيكر ت تهب زا ليلقت

 تمار "زبي" نع لورد كرف رشا :كبلعب .ثس برعم ما لاوت زا تداضاو

 .رمش للاب ىتاشداب مان ك "كب" وءدوب



 لت تاتا نايم 15 لمت لاوحا

 ,ز7و عءارلع رثكا بسم ربى" ري دششاي قع لوا مج ك توه رصضح و

 "فما ري ع طه ا َ 1 2 0 8 8 . 8 5 0

4# 
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 ١ هناك دير ودير برش: : لدج اظفل ,رشارب ملك وو زا رتمك لمت جن .لكادب

 رشوش شكو تسر هرد تنأ كب رضا :لوج ءاهيزقأ
 هريئا ورك ل دعاو كم ا وو رم لاو , تيا هليبق و سره مان لآ مت و م هم مهح

 فاق قالو ادور رقت ركب اراب كج رحم ار طوبار لوا لكى قا رك | رمئا

 00 راع : .كبلعب وكي“ اروورع ىل نر رو 1 لاغ وع ملدا لا

ِ 

 مايم رو ١ كيس 0 فوك دوو و را رثرقو م يتم ناآدد اظفل ن 1 كودي لاح رو ىزج رابقغا

0 
 ل عزفت رودرا ق رك ذاع افاد لل [كاتع وقتا سب ووقع لف ارو لقت ف 7

 مم لك ل اشماو ارو 01 كدب لل اف أ رتل ماكحا رنعإ ترسيب رمال نفل ىيرارتتلا موو

 ىونم نآرع ممول ترد تسا لمح 1 2و او :تنأ .وراو تلالو نارع تس ظل ماك>ا ْزا

 :[جيرخ) قاوورك " عروض وم قفل ىو 7

 ارمع كيو ب رض : لد ءدابج را تاكو أ رمق دير ١ بارص | : ندي ج عرب ساهل -
4 

 دير برض نووي“ را تاكو ءاديدش ابرض ارمع ديز باري : لو قت زا تسلا ,اب رض

 هراد يف اديدش ابرض ارمع ديز برض :لوت ءتش'( زاعسا#و :هراد يف اديدش ابرض ارمع

 ءابيدات ريمالا ماما هراد يف اديدش ابرض ارمع ديز برض :لوت ,تسب راحو ,ريمألا مامأ

 ا

 - ءاط وبس 8 اميدات ريمآلا مافا ةراد ف اديدت ات رض ١ رم كيا ل 2-0 رض :ننع عش را تس 6و
3 



 مالو فلا ْ 7*١ م | تءامازع

 فرو لو ما رشاب رايسب لمج تارك لوج .لكادب . تس ىرعار

 لساطو يق“ اب تس برغم 2 نورك ظن و ,نوزك دياي زي كير ا

 جو تررما دول ركيزاكيار تارلك قلعت وب تس اورد ارو. لومتم ( ترسا

 ووش مولعم حيت رع سو وو اهني لا روسو ريم

 ل اص

 08-2011700 ....مالو فلا كت سن آم ا تمالع لئارب

 اطوسو ابيدأت ريمألا مامأ هراد يف اديدش ابرض ارمع ديز برض :وحن ,هد زاتاكو -

 نورت وشما رو مس حواوأ مص فلاب ىف مخ ك8 را

 ناو تسال الم, لقسم قع ند قب عناو لفلا دلكأ مسار يمت جو ] + غلو تلا
 حفلا :لوت ترآ تايلك نيج قارب لح قع رشا ملا نآو [ دون ار ما زج قم

 : ديوك عاش ووش لكاد من لك رب ةداقج ليا تاو ردنكملاو

 ْعصِقَتَيلا ةَحْيْشلاِب هرخُج ن ره ف

 ئىئا : تس مل وو ريا ا جوك تفلت و انا كه ٌرئاز ريغ و ءتسا عرراضغ لح ءصقنب

 اتق تدارب وس :تسا عر رابج رب آو فارجو ءري آل وعفم ماو لاف حسا رسب رك يعزل قت

 زا تيرجامبي دشاب رييشم ى: قار فتتساو ,ةأرملا نم ريخ لجرلا :لدج ءرنك تراغا دارفا زار عطت

 ريح راج دعو ,(؟ : رصعلا) عه رس يف ناَسنإلا نإ :ند# ءذارقا أ ٠ رو نآووجو تريح

 "يوي باكو يني ماع نك قاوم ١ ووجو ترث تيجامب رشا, ريش

 تريح زا تيما دشار ريش كى از دبع 1 ريوس ع و ىَصَخف

 < #23: فسوبإ] 4 ُبْئَذلا هل نأ 50 او :لادج خيرا ارو رت رق رووا



 مالو فلا ١ 2 . تامالغ

. 0 

 1ك ريشا لرت رد نإ 2 اب ءديزب و دمحلا : :نلوج مشا يلوا رو زج فرت ب
 هم

 رج لارج لاشم مالو بقلا لاثم
.# . 

 :باع رشا فبتارضم اب ,مئاق ديز: لد رشا مرا اتم ١ مديز :ل

 يدادغب :لوت ءدشاب بوس اب ,لارق لوب ءدشاب ر غصم اي ,ديز مالغ
 نوصوم (ب ,لاجر :لوج ,رشاب عروب اي ءنالحر :لوج شاب شا

 :لو# مرتو وزي كلر ةع ا يلاس لحرب ءاح هلق نثا

 ايل رض كف. . نوج رشا, للا رورق علال خش تماطعو .ةبراض

 7 ع ٍ ىف : 7 5 نيم 2 رش م

 ترب عرما ءكس اان مال نون“ وزن نقل رت قرت كئاديو .ترس# وارق ع قل ارث روب ح

 ورك هواي رز مال ماهيفقتسا مرمحت زا ديم 2 اري تنس عزمت :ر لو ريبعو رعوو ثلا لكاس ارثيا رزع

 ووصقل قا لا يلق كي هلك كا ريز ؛ ثسا هدو له 0 نا لا بسم رم# 7

 كلاثو هز ناوفو نير نت رك: يق نق. ندم داع يف اذك .هرمان بترك مالك رد راب ماو

 دراو يجو اني تل ا رو رتل تايد ١ اع( ناو م دادو يس فلاو تمر رد ثنا

 اقر ارفا ىلا لأ ترسا ووضتلا 00

 "ا لاو لل قم رقت * هل اول ل و ءورغ اه رت

 تغب رم لكازا ؛قرتتفك ىوايآ زا ليم داو خراب ار واو دارغل بوم : يدادخ ير

 ع ناادا آر مايا رو رحب تس ديئاسر فاض ار نامولظم تق ياي قاف أداع ناو رمش و

 .رثتفك دا دخب دخارتا لاعتسا تشكر ار فلا

 رن رجم لحن رو ككل اوما ءاو رارق ما صاح رار , ل - وترتتاسإلا يت ار يو 5

 و را قل نأ عمو لح ورشا ورغم _شيمب لعن دكت شأ لاو لو ووش عع و

 نتا راي رب كت سوا لك ا مو لل تدقيق“ رو ووش ى مولعم سلو يل“ رمال بسك

 . شاب ىكا تامالعا مكت نيا لي ءتسا مسا وووخ ىلع ذو , لع حمو ل



 برعم فير ولالا مكاو برخم رد ناي

 فوس :لوت لشاب فوم اي ءبرضيس :لوج ءدش اء كك اب

 رح عبو رعي ا هيرشي :لوج دول م7 فد اب ,برضب

 ,دساب را اي ءتبرض :ايا نسال ةميرش :(لدك ءديوب ودي

 نأ قرت يمالعو .برضت ال : لج نقلا قب اب ءهبرظا لد

 .ووبثو رو لش و ما تامالع زا تش اع كت سا
 ف

575 

 تربت [ي زخم قو برغم تسا م“ ووري بزرع تارك لمت اكاد

 اه
 .ووُش لاو عرراضم رب ضانو ,دشاي لايقتتسا يارب ف وسو نس ف

 فنصم ين آو برعم فير وأ رو .لكادب : تييريلل# دز ربا مك تسا بيرق : ب مطب :فكلاوس

 ترس نأ تسيب فيلر عل نزلا تقي روالاو ءتسن اي تنم لبي" ب تور

 فكتب ديز ءاج رو ديز مج ار لك“ و برعم مارنقا عيب تسيين لاش مت نلآو لي و برعم ماكجا ذا

 ناتو را لك تاع يزل نقلت امروع لوثر يرخأ و سنقل اوت نأ اينو تسا برعم

 بارغا ثورع يا ل يرش ناو ءاح كرما رحب الاح مك وون دي لاو ال

 500100 حرش ف يماحلا نمح رلا دبع هب حرص امك دوب ل راك تح

 ل رخأ كن آبدي نداص 50 تس قم هرج و بجاحلا لبا ولن لسبب نا 1 بكت كودب

 حراج فيلر عل لي ءدش رياوخ فلم لوخ ملا دنع لام ال ل رخآ ج ؛ تست فل لماوع لوخرب

 مانع تر اشم لق أو تس برعم درارت ف ما تب اشم جرم كت س ناار قو برعم رع

 ٠ ورك رياوخ هراشا لاسر كن دد م وصمم لانج كلج قف“ دراو ف.



 مامقاو نم فير تأ 5 أو برم دد ناي

 ليز نعانج رو: ديز :لوق نول فش لموع فااتناب شرخآ ك

 ا مكي عم "ييز"و رس لا "عاج" ديري تورمو اذيز

 0 تالا 0 1 رك ترا كو .بارا ا لادو كس

 / ترس لاك رخو تو عل ر تلا عوز را عقل وه :نلع ,ووشل فلم

 5 صف

 لقا رش اون رقاد: إي نلت اوفا او ,تس قث فورم لحب ءلئأدب
 سة

 قا تس زمن ديك قام وفابو ثوم عم حاهذوناب عرراضم لو
 قم حبيب ااا

 ثيار ٠ ىمثأف اديز ! :لوج قوش "نا نعم رثآرنشاب ل ل رن ا نا

 35 ىف 3و
 غرس روع يعدو كادي راش ورمكو ةاضتاق ادور ءثكعار ني و كيس ان

 .ءالؤككو تررمو عال ؤه تيا دوااعالوه نعاح نرخ :هثلوؤه ناك .ت تساوراعّ او

 ير كنا تت ارو فش | شاو تربل عقم تراعاف | كش تارعا ير ص عع

 3 22 #9 مس روقفم نإ ارو تارعا م كا د 5 ا

 .لئازج ,نوش نق او يافع هراد مكان تن اشم كنا تس 6 رو لسا لت اي تكرت

 ارعز ؛ رثورك راينا قو عررارل ” ا تسماشم عل رياك رغا تت ءمئاق ديز | نأ“ ف لق 1

 0 أ سول ايس

 ناوأو ن .لعف تبي اشم تسب رياوتم وخلل | روتر رقم روت 0 نوأ ارز راش نإ

 او رو بارع رثثلا لاو نادل نأ اياز نإ ل نط ووو دنا كر

 نص ري تاووووطو هلي تاز عا أ امثال تس ى“ 0 كن روث برك او دب آمال 5

 2 هيي
 (نيبرع”) حلي اي



 نراك يغ حسا مارق ١ رات“ ريغ محا قرر

 دو لك رش تس برعم كمت مسا او ءتسا ب نكست ريف محا
 + يوترا للا رقت قس برعم عر راش لك و ىرش لاو يك

 مش وو نينا ليش برع مالك د لب ,دشاب ىلا ديك نونو ثنو ع
 قا, ر/عس معو نكت“ ربع ماو تسسلم ّلاب هسيسنللا برزخ

 رضا رمعاو تام لخ : تس زجج هس لما قيو وراد تهياشم لمس
 زارت ناس لت | قبل وكرسي | نلمح“ ناو و فقورتت ملختبو ف وزعم

0 

 20 : لاو ,تارمم : لوا: تس مل تشب نكسر يف ما كاد

 ا اان سر ورق و نارا قالو رق ىلا وتربى ااا عرطم تسإ رب رح نر ا

 ريد ىف تاعو درع ل رو راحو ري كارب ارو لسا ديد قف ةلعز# 5 اواو سل

 . رشا, فرصنم ريغ ركاار بضنو حن راظتف الاو ءدشا, فر صنم كا ار ني ونتو بارا

 كبو ورمعو اياز يل فو رتب دايما لكي تبلل درعا و بيفاع قرا تعا تا "1و + يك دو

 وك هدر رايتغا ار بارعا لاتحا ترحااص ىرتت زو كسا ق“ ندب 7” روقو كوري

 (عررش) .ووي رنهاوخ برش واو نو روك يل اا لب شارب لص اح لطفل

 ريك اجو م ىزوتازاو زق راق لك وحلو وروي قتل ماع حربا قم و محا زا كل مش وو

 لو روب ناز ا بطيب يع عرب قو ري مسرعا نآو] :كدر# قا
 فرت يانج ,ت رمي جرايقطا رونا فر مباشم ليا اهنآ ةانب ببسو [ .اظفل رّشاي مرقم

 جير ويتوب



 ع“ و

 يس ا يسم 8 7
 5 رم 7

 جرا رمق اماضا ١ / نك ربك رف ظافدرج

 د/. ئيبرضو ءارم لكاخ يايإو ءنك" موز تبرضو ءنزو هرم نا" انأ

 ثا ا : ني“
 تبرض مم روث رم هد راج قرصا ريب داعب نإ ١ ءارم يلو 0

 َبرض َنُيْيَرْص اَمُثْبَرص ِتْبَرْص ْمُقْيَرَص اَمُثْبَرَص تُبَرْض اَنْيَرَض
 نأ . رص روف رم هد راج و ,يربخ اني ريض تَبوَض اوبرض اًبرش

 ا و ى ردد ا د ف ك0 جاروفو د 86 يف هب

 لكازا ؛ رثنك م دقه ضان رار بطاخعو بطاذم بار لتتم ريحت ين 1 نيدو يورط : ذأ

 بطا# .لئانج للا كك ف رغا طاق ترربشي ملكت ريا و ريكو ففي رت ذا تنل قا كنب
 درب ليلعف رم لعب ,لاعفا فيل رص زا رثنل تحب لوح فرص لاو ,فاغ ضيربأ نقرب لرعا

 مرقم ردا ريم ذا وا ورم هءرص ولخ تب ار تاع ا ذب دتنك م رقم ار نآر شا زرا رابط را

 يك ,رشامن مرقم بضا# عمو لل“ عبار حتا رو زال" نازا دعو ءيطاثج ورفم بص ريرشنك

 كت سل 1 ررء بطاك ٌح انعيص مزق جو اما ,كتسس# ريك زا ىلا بس اع بو# ناو

 فيلر ضن و رو رج رمو , اكتم ح__ اهنييص تدشن ب فير قت سود ذا تس رثك ا بطاخم سس انتيص
 . م رقت تسراوا زم رشا هداي

 واوخ ,ارع و انئيقح رشاب لع ف ماوخ ووش نا رو لو ربع لقا قرع ري رعت 2

 .ردثلبخ لع يبست جراسا وج ظؤاي زج يو ت70 نإ رو لم عرف رع ريب هنو ع ( لك ) .ارتزع

 تمازع اوبرضو ابرض روواوو فلاو برض ديز :لوج ,رخابب رمال ما وثم ى ترسا طرشو

 ١ الإ عرسي ري تسا ثس'ات تمالع ةلاس م :تبرض .ككنبلا أك وأ رين#و عمو ا

 "نأ "ظفل نامت نتنأ طتنأ زا نيرو :تنآ .ددع تبرظ ل لص ق 0 ماظن لا

 . ثرناحو ريك جو ,عم' و نحو وارفا ريدا لاو قت او فو جو ,عرامتج الاب دش



 "7 َ 5 3 رد 50 كك

١ 

 رثألا رب لا ولو تس "اي ريب ,لث ا راق اما تيا رت لات نأ لاثماو يايإ رود :يكايإ

 ل يع نوازل لمت هسا ين ب, لتخ و (ىل) .رثك تلالد هريغو باطخد 8

 قارب عمو تس حا هراثشا ما :تاراغا احا (ُش) .خلإ انمالغ ىمالغ : لوو ءدبآ

  5وشن مارت يلا راشم نوري لئاز ؛ تسا فك, تبء اشم ن أى انب ببس :اذ . رمش اي

 رو رك تددبت لخؤو# يرش ليزك ىلا جو ينفث نو نيذو عد لو رك ير كارم, :ناذ

 تفل“ [ .نز كي نك تحك شن م] :ان ( لش ) .تسا اهلا برعم كترروم نآاوأو تفر نار

 لما ار وو رم ضب و "اذ" ىارناب تس لما" ييذ" :رثب# و ري اونا للم“ كس لسا "از" رك ر ثا

 يىنثكلا *هذو نا رو لترك روس ار نأكل امو ايار فلا دو "نت" نا 33 . رثبب و رارق

 ةيارعوورمو صقور 7 هير .رثوو زم ارث د حاب يهذو ىَع ردو ,رئورك لدب اب يذو

 ها 9 ا

 , ثلوهو رك زم[



 ريع مشو 2 مم“

 ملم ريك ما ماسقا "( نع ريغ مسا فير

 تلو نيللاَو نَا ل َنِْدَلَو نْيدَللاَو نادل ْيِذّلا .لوصوم
 لم رض! دا يذلا وي مالو فلاو ا فاد .مو امو يِتاوْللاَ

 تفل رو يذلا قث# وذو «ُبْوْرْضَمْلاَو ُبراَضَلأ :لوج ,لوعفم ماو

 ,رضاح رما تمي : لوا :تس مل وو رسب آو لاعفا سا :مرابج

 :نادج هام لش نع . موو ةلَمو لَهَيَحو َئ ديو 3

 ا ا 3 5 1 8 أ

 ا لمعس يو اعبك_ قئاقق لق اع قار وم 5 و 2 ان ولا 8

 ةيضالا 0ص م للا تررارغ وكركم يك مسا روار ن1 تنعم ارج تسير بخم ةيأ و ىأ مى 0 7 :يعا

 1 كتل ير بما هتف ناجم جاور يار ميو ؟ىرر هر رك

 مئاق يأ :ااد 4 دو رق ا :مود ٌيئاق م ىأ :لوت ,دوإ روك م لأ لص ررضو رشا

 ردص لك : م دابج ,مئاق وه مهيأ :لدج ءدشاي رؤك م لآ لص ردصو رشا, فاضم .لكآ : كوس

 ارا هور رث ذازيل عسا قى“ لاو كيروم# نأ روو يئاق ا : ناد عرس اين راك ام ْن آهلص

 . تاشبض رو

 .مرالر مما كارب ا زاودو ,قرعتم رعا نك كبادي ئكاراددءةدر ل نلاقسر ارح رش

 ِت 0
 . لبقاو تيإ ئعش. .٠ مهيح دا معش , .كلل كثلارت ليينأ نع :ديوو أو كيإ نيم لَه باز“ كف نيفملب أ كانا املأ ندم ٍِ

 ام

 اج ريآل , م رام قت لنا حسا صحو را : نت اني اب كيإ يأ ملغ

 ار: فنعم لي تست الا ار قير وتل 2

 تن رافتلا مل وو نامب يمن نبا هلشما تنك تسبح رامات



 نال رت ما ماما " ؤ نأ رت ما فير

 .قاعو حنو خ خبو فاو جا منا :لدت عتراومسا اعلم

 مرت ناز زاوآ يىدراثتقورزاوا ري ارورر تقو ع راوآ

 فيك و ىمو اذإو 3! بلل ءعلامز فرت قورط ع( م

 ارا ناموا عم. وو ظل و كاع هلو ربع ع ةناقاو

 1 ءاهث مانا تدع وس تس نازيا تاوصا تا ارب لاثشم جب داريا : تاوصا اا

 0- ١ :لوج حب كودب قرم ترش و رو تنققو ناسا ن :لابد ثا ووش حر راخ ليتوص

 رقتو اب 0“ آو خب : :(لدك راد رع بجتت و ىداش تلقو و تعدوا :موو ذك م

 خب نع هلام ا 9-0 006 دب آممت ري رشت نورب اكو هرومك ءاوخ .حوتفم رجم

 كراناوخ ارت عاقل ثيم تازاوآ : د جا ًارسكو نإ وشب ريو ل 2 ٠ تلاع ردو ,خب

 اب ىروناج زاوآ تياكح تقو كت س سزاوآ :مدابج .رثمت نديناوخ لاب, حن : لق ديس

 اا .نلآ ترض ترق رشم راو تساكجو نار راو تسارع قاغ :لوج ,روش ادعو

 . رس دينار اخ ارمي : خل , ناك سوت دن ترسل احلا نيو مل هنن نيو دو يبو

 اي فيدات“ وع ريب ترس اك“ | علورم فور زاار فيك رك : دفلك ضر | :هفيك

 ل اور ؟ديز فيك لب عسا قت تروج لررلاو رو راعو واو

 .لقز# د كيسا # | رويسوزتو تسا# قيببلا لاح ىلع مآ ةحنضلا لاح ىلع ديزا

 مس تنل هزم رسكو نيدع ىأ ق“ نب وي“ تس كامز فرت اي دب رقت و وز محل ءنايأ

 .(47:تاعزانلا) هُاَهاَسْرُم نايل :قلاعت لوث رو ثساورم مارق هو رعب كح

 ىءارتبمو ما تقو نارو رثنك حد هاكر لب رت تساقو رئنل ( ى رس ذنمو ذم .لكادب: : لم

 ,تساةردا لواابثآ ق“ لب ,رشاب ىضاعاي ناثلا لراقم تروص نب روو ,فرط د رنشا

 هتيأر ام :لوج ,تستدم عي“ اهن آن“ لج رضاح نام اب «ةعمجلا موي ذم هتيأر ام :لدت
 - نب ردو شاي ىاماي اهن [ل وخدم لب رنشاب فرطظ تلقو نب رو ئثك رج هاكرعو «رهش لن



 5 م افقاو رك 8 مل رت تل 7 " 3 رق | لح

 ىونم فوزج ميلا فاضمو رنشا, فاضم لّيثت و ,دعبو لبقو ضوعو

 ى كل و قوفو تحتو مادقو ثيح :لد2 ,ناكم فرظو ,رشاب
 تيا 7 .دسا قوم فوز ميلا فاقمو دق ا فام

 زا تيانك تيذو تيكو ردع زا تببانك اذك و مك :لدت ,تايانك

 .رشع دحأ 151 0 . ثِع رع
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 عروضاوبع أح رس لآ ف رتح ىرلل و قرعم :تسا برو وربما لئادب

 ترا رهشلا : لوا : ثس رو تلي رب نلآو ءانل# كسززج ارش
 ةريعو وه ناو

 ما تيارا كبلا موو والسعو 0 : لوي مالعا موو
 3 ريع ف

 متم لاثموو رم ىلإ رد يانج ,رنشا "ىف" ناك ما نإ رو رضاع نامناب ا ى

 .كلاملا نب نيدلا لامح هركذ اذك

 لبقوكي“ تن ها عطق تح راش كسا م رم 1 "٠ ضوعو ءامومت ل ضوعغق :لظضوعغ

 كسا اى مغ وا لم تبع را موب راك اا رم كثر لا ثسا قف“ طقو دعبو

 تنكر سره دبا ق“ قس كرت ض وع رك : عنك "لوما" بحاصو «يضرلا لاق اذك

 . نش و نال قتمك عم وهدم .تيدو تنيك كرس قلك و خا

 كير م لبيصفت لك اقارب لوصوم و ت اراغا ّحاساو مالعاو ت ترام“ عدا و رق كو: ترابا



 مت لخرلا :لج مالو تقلا .قرتم 06 لخراب : لد

 ءاذه ماللعو .كديز 6-0 همالغ :نلد ءاضسي 11

 2 وما كاشف

 روض وم قضوا كورلا لجرلا , ماللعو ؛«يدنع يذلا مالعو

 ماالا ل 17 فاش“ ,لوص وم حو قاشع

 وو ربي ا ملتاذب ضرفو لحر :ناك نق“ رخ كو كارلا

 رش ع ثرنانت تمالعو 5 رك ,فرغؤمو رك ع تس وع
5 

 ا

 ا ناد رشا ثرنا» تمارعو رو ركع سن أ ثنّومو «لجر :انلدع

 00 ناك ,ةروصقل' فلاو ,ةحلط : 8 1 تس راب كساب تمااعو

 تاضركا ضرأ : لوك ,هر رقم تاتو ءارمح : لوح ,هدو رم فلاو
 أو دام تاء رس "قلد

 وو رعم قرم مارقا روازيلو ؛ رئنك اى تلالو نم" سر لاجتسالا دنع اني جرا كارب :تاممجم
 هاب دكر راو تيحاطص اذ و يذلا جاقسالاب ايلا غيل لاح مذا لادا قارب

 رار لمت وو رخل ره كيسا ير ناذللاو ناذ ني#» و ورفع و رك تع روج وثتل هززاقاو لو

 .رتثك  تذاضا كن آن ورب هاوخ رشا ان ف رات راسة يلا
 لص زير ..لتازا يوك وقع از زكا ع فير ررتك ضيق [ زك ج.م 2و كاش ديو الغ

 .ووجو ربت سا مرقت» معو تسا م رع شمر تأ زينو ءتسا فرشاو

 وورم رحل كت س نأ فلا هد رم نايم رو لرف : مروصع فلا هوو وح رو مان عراب: 0

 تنل رورصق و "تنافر زا تس سوك كر وك نازا وروصقلا و م مروصقل رزقلاو يقلل ما مرا

 .دريزي ى تكرتو ووش ى هدئاوخ زار كت سا ماظووو رم مشل جو ءتسا ل تش



 مس يعقل
38 ' 

 000 0 مس | رح

 وريد لسا ار امس رخص ار ؛ةضيرأ ىلا تسا مزؤل ةضرأ

 1 ':.تسب م وو رب ثنّوم لئاربو دعو قاس ثوم ار ناو

 يي ةأرفأ باك رشا # فم ساوث وا سا سا فلو

 كك رم [ تكا و ,قيردا لمجوا اذا دك ةقافو ءتسا ردا ما

 ا .ةوقو قمل: شامر طةلاوخزاةلزا

 ليلا راو قرر ا م *و رعاو : تيبس لشعب رس ري ا لتاو

 ف رب نا تيلااو رق قنا شو ءااحسر لا رن ريك كرلااو

 و لع 3 سر روم لولو عروق لا اق 1 فلا لك[ ببن
 كلاس مدد 2: ص سيلاوبرو تلاع

 مام قاف ةق اعف ها ف افاف قف عمم مع عم عام هاف عام هاماقم «نيلجر 3 دالاجر 0

 لكازا ؛تسا ى ع برقع ثرناتو |[ .ثسا را وراوم ريف وق وم ثررئان_لئازا] : لك امس ثوم

 كثنّوم لاشم :ةأ : ثا رفا ووش مال حكي ريس ” رو تب نيززاو وراد ثيتاج اج مح عبار فرت

 ةآركا راسو لشاب اكاج ةقاتلا راس الو عسا لوا ل يروم لاوماهسبو قوقل قخ
 هدزهاب قل لب لك كاب ثنّوم تس قوآ ثم :م ناوو ببس نانا اب ثسانو ,رئاعر ئ

 حلا كام ىراوع كاري هدام بساو بساو رثو هدام لب (نذ ساس يانج كارا 2

 با :ةقان .سايقلا اذه ىلعو

 فكم راو يح رب تلاد هيا ودم نيا هج تلك الك رش راَرص | ريبق نإ راء بسيسو

 تسا تار ورغم وس! مكن لي ميم للا : لع رخار ..رييوكت شار اشيل ذبل ؛ ؛ تسيل ناوأو ايو ناوأو

 ترلازو حس عم رموك دنا ولك مخ ورقم رثارواشيارو نولو فلا كن اتنثاو نانثا زا ثسا زارت

 , ترسب روم لئفا وو زنا ورفع رج ؛ رث راو



 4 ْ " ت عب ربل

 رون ريل لك بيب هو ذا يم رب رثك تلاد هك تن ردو

 ك كلف : : لوح ءاريزقل | 0 : لج اظفل ,رنشار هررك ل دعاو

 5 نزور كلف م“ رو ؛لفق نوري تس كلف رم لرعاو

 ياا يسم ني لكم

 نتا ورك رتل نارد كت سي رعاوار نآ حج مارا تسا زارها ريق ني زا : لت أ بسبسب

 ير عب ع رش رباو# دراو ل ولأ لوج رشاب ورقم لين رت ذا يع وراق غر ولع

 . ريو عاعار يزقتايو ,رنجنسل تيجمج ايا روار حمم“ وكيل اي ,دشج و رار لك ررشك ا ايو رشنك

 0 متدين 2ك تل تبون أ رمي ريب خل“ سيقود 207 قاري ير

 ةمحا و نق لع كه ناضقت ريل موو ملا ويبصوو عيص مو نال ريل نوري ورفم

 ,كلف .وك ,عريزقلو أو دس #4 0 انة لرعب مم وس يعل

 ,لكش ميت ١ ناصتأ ب رك لاح لاجرو لججر :ند ل مل[ ربت لا تيدا و ةياع

 .تايلغو هلع ءناجل# ريخأ و ناسقلو كروإي تو“ ليو لؤُس3 هل
 دسأ فلا ريض اشم حرم رو كلب, . عرسي عم رد هوو مرشح ريو تيك زإ كلت اناا حم كلف

 [ ورشا غفل رواج ريك,“ قاس از اقل رابتنا ريق نايقفاي لفقر نام ورغم ردو ءتسا
 ارو لقاو روضاو. رتقأ قرح ىز* ل يلاو 2_انيووش رم ىلا :ريشاب كتسمااس رو نك 0

 ثا ل كارو رك 2 روضأو قداح اذ رارغا 0 قس معلا رو كتانكعو تاكرت نا

 2 اع ا ؛ن وملسم كس 0 عب روك قتل «نازا .جراخ روها راما راب

 ب ناو وادل تارا قرن قر بيبا عيد رق رف ل و زل ل رصاف



 00 85 ظ عيب ربل 0 ب

 ,وراو قلع عرامس نر رو زييطل ع * رشاو دجاسمو لاجر :لم#

 : لوج رب ًاللاعف كو بىامتو ٠ كابر رداما ,تسسيت لام وردار لايق و
 ايعايف

 ل احن فذكر ماجحيو شومحتجو ر فاعجو ه رفعج
 ل ل رميمصعيمع 0 _

 ذا

 : كرس" وو رينو ,رئان تمالسورو هاو ةلني قا عرش 0-0

 انااا مويقتج لأ اني و ديتول رو تنوع زا يوك

 .نيملسمو نوملسم : :لدج ءدنوجب ٍشسرخآ رو عروفم نونو روكم لأ

 را“

 :كاجلسم لا ءو نوب شرب اجب فلسا دكتسن ثنوم ا

 نلت وون فلعل هو وشن قش زينو ,تسسا لا دوب .لئانج ملسم ظفلو ,تسا نوثو ايو -

 مخرج سرنا يزور و رأ ريتا .يرضو وألا بخ نقلا لك اي جراتفناو كرت تحي اي دول َنوُيفْطُصُم

 كيم وضد سعف ترص لوف رو نار سلو ربل تا لئاققا

 رعالا :تسس كا# هش ل فلا + شرقو لسعم ٠ لجر رو مى :دج اسهو لاجر

 .ةرق ر 2و شبرتو درع من : رقعج 0- مولعم فب رعل جوا روجر لا رثع لتانج ,تلق 7 -

 تاق ييازاناللا تندوف 1 لامن هدرا : وقوم

 ردو ءتسا زار ف مج زا كم فرك دبل ع راحج م 00 ب ,رشا كاع رع رثنك

 كَ دورا تسل و فورت را رك تسائب ا لاو ف زك, رش ق زاحف قَد رف

 ثيح نم برقأ لوألا ناك نإو ةياردلا ثيح نم كسا اوصب تزل بجرم نا

 كسا للا /اورسكو :حروتفم نو .ةياورلا

 تانفاص : ل“ رطم ووش عم امو فلاب زين لق اع ريف رث ثم يفصل ئارب ؛ را ةباتادُطا

 . نا ارت و ىلاخن حي تايلاخو نفاض حم



 نلمس مارا "1 ظ بارع ا رايق محا مهين

 ملء ترفل عراو تمل : ثسا عروأ وو رب“ رابتغا خم“ لئادبو

 ا لعفأ : تسانب دابج ار نو ,رقثك قالطا هوذا مذ رك ترآ

 ةملغ :ناج ةلمفو ةفوعآ :ل يفاو لارقا لو لاعفأو «بلكأ
 ا

 تر تاملسمو نوملسم ب مالو فلا ىف ختم ورو

 0ع جرم آر ذباو رتنكالطا وزار تشو هوك

 ل رم
 هوجو رارتار نك سإ نو بصفقو عر + حسا دس[ بارع دلك

 عمج :ةنوعأ :تايب “بل :بلكأ .رخاي اور شن الطا هواجس زا لخ ضل ولو : رابج اد ن ا

 دا ل كار رم ا لارغنسا ركا مالو تقلا ءالو تقلا . لاس .ئايم قت“ حتتفلاب ناوع

 5 0 ا 5 : ى اعت هلوق لثم و نأ ليلا وو * راعتتسم رو اج كر شا ماكو :هدمب

 , لمس اب ءارقأ كاتو تلف خرم ددجوابر بطي لما قش“ ع رق عمج :ءورقء 1 ةرقبلا

 ءميلا فاضم تمارع رجو ,ترل وعفم تمارع بصل و ,تسا تدلع تمارع حفر : زر 7و بضفاو حرر

 ورش و زرت لاحو ,دنشاب وا رو نك ,رثا ل“ اف تان تاعوف رع زا نأ لاغماو ربو ارتيعو

 نارا لوعفمب يضنو لعانب عثارو نا قاسي رج فاك دور و... لم اقنع ترسا تاز

 ل امو تس قي يضنو تس ع ا م [ 5 عر زراف

 ةلادع لد ءوررد نات رخال زمرقو او رك قشيقخو ليلقن لقت نإ . ترم و زك

 (حررش) . دندادو اي رج رايات دئامن لاي كس الع يلا فاضم



 لي

 رك مكامضارلقا 0 بارع ا رابت مسا

 كن ) . لع م فرضت ورقم لوا ءتسا م هوزناش مب بارع
 تورت اي ريش ام تنل

 0 ل ولد :نادج 5 ىارب ىراج فرضت وره 6 ٠
 بارا لرشو فاش

 وسب زجو مم تفل بنو طاب رم ناش د «لاجر ابا فرص

 .اًلاَجَرَو اًوَلَدَو اَدْيَ ثيم 0 رادو ديز نذاج ةله

 رنا رمل لسحر يرفارس عنؤم أ : مرابج .يلاعرو ولك ديري ترَرعَ

 تالت ثناو كثاتلتت ة نع ورع زر سنو
 »م : 0 50 َّ 0 ا 2 2 و ع ف

 زا بسوو رك تس لا ناو فرص ربك ١ .تاملسمب تررمو

 مرح لي ورك مولعم لئاج تسيب ع فا ماسثا ن ٍ سرنا محل سس بارععا دك: لوك كلا :هوزئاخ

 قم راندا رقيق هذي تي يصم بدور دقاق ريا راخس قل

 رام ترو الا ناي وزو نر ” | ثايارعا لاخخ شنت !وريؤك ثم ماهنق اب باز ا

 بقلك( رذكت ري ووش يق ب ارغا نر وض

 ات ن1 لج ,ووش لاو نئكاس ل اه اي ايلا شرخ أك تس كسا ن1: كارب كداب
 ب ل لأ ابى وكساب صباغ قت كت كاره ادد و ٍِ

 كر شاب نأ لاا لاو كنس اقر كرار رف روك للعقار سلو رفع للا نتا قابلا

 . شاب دوإ ئاكادج تلاع رد كه كر خا, بارع ازا تس ثررابع كت ارعالا ل ا تارعا

 هح وا دتا ودرك رج حل نار رب ضأ ايار وو ءثسا ماس رع ررف ماس هجوم لئازا: 58

2 َ 

 ماهي نتبع وو مراوا رع :تبس وو لور 2 حبان ار بصل زم ' اح نرد ام نا ؛عساو ارت كك

 3 رو 3. كلما يسم كاب كسسنا# نإ ار و كافلاب ثنّوم رو .جئانج اهل اي دشاي ةقرقخ ءتسا

7 . 

 م محرز ل رارلت واتساع كاي حبب قل "لا



 بم“ هيرو

 نام ما مارقا 55 بيار انراب# مخ ره

 فصوو لع تسا دن فرص 2 بابساو ,رّشاب ةرو فقرر حل بارسا

 ءقلانطاب نوأو فلاو سس كدروو بك رثو مو نو دق رخو كرب

 ُبَركْيدْعَمو ُدِجاَسَمو ُمِيِهاَرِْإو ُبَنيَرو ةَحْلطو شل ل
 5 عل

 تتح ا

 مع ءاخ# . لوي تفي جو بصق رشاب عقب شمر ملاَوطعو ُدَمْحَأو

 فاضم لي و رو هر : تدري ري را# ع رم

 100 ماو نهو محو خاوب يان بيلا

 :قسا وريد بسد هذي 10 مدرك يار ار لابلا فلا "”تبابل" بحاص : كايا ر نوأو فلا

 لع نيني مشا اما ديك ى ببس هذذناب ورك رشا رع نك روب "اع -راءارم ضن و

 ع يبو 0 دو ,دراو تريباشم لعق فرع ا رن رع عربا حا

 0 موو ورغصم رض . ورتب .رثورك ىص علب اار ىرج تلاع

 َكّيحأ نءاج :لوقت وقت ءدمآ رباوت اي ومب تفاضالا دنع (ىديزقل نك ب بارك .لئاتع دا

 تين“ فلا .ئحخأب تررمو ئخأ تيأرو يح ينءاجو :كلقنأب كنزروقو 0 تيأرو

 (ل) .رش رنباوخ برعم أب ارعاي نشا حّراو مزح رك اج ؟رنشاب رعوم لق ورو :ةسايرخ

 فدع 2 اا لق وهو رمحو وحْحَأَو هيأ نأ ارو ,رثش# فاد فال رابج نإ : بأ

 .وا حيوز فاح زادشاب لز بيرق لآ :مح . لايق فالغ رش هدر

 رو اذ متن دو نتا لما عسا قواو فاق :مش..نارورور واكم رش ءاهجج رف آر ا رم :نه

 فوز ار هلع فوت لانج 4 ريغ فذ ورك فدذح اراب دوب نئوقل فالتخا ىلع نأ

 رم اي واو نارا ىود كة ود "ل باشم انت رواب كاي ؛ دث راس ىف

 - رزايارؤاورغر رك فاضم هام و براق تيب زورا هر لرب مجم ارّواو لي عدو بر مالك رد



 ب : ظ 5
 ما ماسقا ٠ بار ا رايقتاب ما مج

 ك بأ :ءاعج لد ا يروا بصل و رشا واو ناش نر لاق
 نات بجاش

 2 الجب رج ىش م .ةلجاب كدرهو هليآ تيآوو

 راب فلا ناغ عر ناتنثاو نانثإ : مك رك فاطم اعلك و ذاك

 امهالكو نالجر ءاج :لوج حرؤتشم 3 اه كلغ و بصأو

 امهيلك و نيلحرب تررمو «نينثاو امهيلكو نيلجر تيأرو «نانثاو

 ( رح )مغ و رم اطأ ن ا د

 ث| 5 ا ِ م رق
 ِ ار سم امو سن رثورك فزعار ىرثآ ,ووب ووذ :هلضأ ,تثسا نورشم فيفا وذ

- 

 رشا ىلإ ةتقحانم._ريثخو ل ارسرك م جقا وورق تاغ ارو دق اي ناي زق بارق اور
 موو اك قدس وار تسكاوبرلا لري للا نخل ترق دس ل زي و ذلك كفرم :انلك

 ناك د» ولك 1 رك داو قس مري هز زا تس لري امو ,ثسا كسا عارم اتلك فلاو

 تفاضا تنقو دورك ى اب تاكاتلك رو تقلاو كس | ثررنان م ا شا وت لد م

 كار ريك نات اد | نادبادو نك م ,ثينا»ت ثمارع زا دش جرراخ لب اسيهبتلك كليأو 7 ناو رمت

 هدر ناس اع قرع

 رف زن انآ بارا رك دباب | نو «تتسورفع عرف ماسك ادله لاو للا 1 سباك

 ءابذ ٠ فلاو واو دول مس بارا فورت ماك رمد ءل مرق اب ببارعا قع رشا ىف نساك

 ارب هايل فرقا م سارع تاق أ ةنارب و قلق ظنارع ب ل قابل وح بارا

 ار فقل رم فا رم ل هن ذر 7 رييشل ازيا ؛ رئام ىلا بارا نودي كسول ريدا ريم وو ع" را

 زو رك تورت را تروم بق د لاعد ##" انقادو كو كلاعدد رتوداو مارت

 نانتاو اثلك و الك و ّ م ردو ريوار هرسك | ر 0 2

 ا نايا تاو

 نأ
 نم



 نلمس مسامانقا 50 بارع دابتفاب محا ا

 .ىلوأ : مورا ل د :(ناد ماس رم 5 : مو .نينئاو

 رشا, موهتم لك | واوب ناغ حر َنْوُعْسي ان َنْوُرْشِع :دزاود
 ٍلاَم هلو نوملسم ءاَج :(لا# رو“ 1 اه كاني ريو باو

 ءالُجَر َنْيِرْسِعو لام يلوأو نعلم تيآرو هالْخر ًانْؤُرْشِعو

 روصق محا : متو ريس .الُححَر َنْيِرْسِعو ٍلاَم :لرآو نييِلْستب ثارمو

 . ىسوم :نودعا وروصتم فلا نأ ىو دل ترس تما نو

 كر يمالغ : نوع ملكت حابب فاضم ماس كد محيا ره : م وابكا

 اظفل ردو مرسم يرقت ربو قأ يزتك بو رشا نبق يرشس كاع

 سوت تياوو يالغو يسوم ءاك هنو دقخاب ناك دع
 صولا رس ءكوزتاب .ةييدلغو ىسؤشبي ثررَمو «يبالغو

 (يضاق :لوج رع | روش لا قنا لرخا د/ قرم حا نبأ

 :لدت يولع

 .دمآر ياوخ من لم ارعا كأي وسب فاضم ماسك زمر ذا تس زارثحا : ماس كد ممن ربي
 بلا خو لأ امدديي ىك تكرت فلا ح؛ تزد قت هعكي حصل

 . نذل لوبق تكرت ملكش ع ايو فلا دكار :رجو تف .رياوخ رك
 .فيرصتلا ف تفرع امل ؛رثغر ىرتل تأ اي د كل * امك

 و فالك. ,رشاب ىرتلقل ماي واو رت م# رج : يت عرس



 ا :مجوزناث .هيضاَقْل تورو يضاقلا تلو يقل اخ

 دار الاو ترق لكك ء بلسم نوي كك كليب قاطع لاس كش
 لا رو رك ةملسم ءالوغ : :لوح روك ل ام اب لارزتو سلو

 نر تلاع لام

 نب اهو دوو عيش ًّ اد واو رش طفاس تفاضا نول ,دوب ندا
 داكا 5

 عريف ري ان ءداد ايد نا لد اب ار واو ءدوب 5

 . .ُتْرَرَمَو َيِمِلْسُم ْتْيَآَرَو ريو هك لري و رسمك ارم ل
 لح بيع

 0-5 شم ٍِ تلاع شم ا تبسانم تار
 ٠

0 8 

 دام .لث مدعو بضنو حر :ثسا مس عرداشم .بازعا ..لئادب

 2217011111 5 :لوا: تيس مر ابج رب بارا وجو رابثغا

 دوي رباوخ نيت هب لع امرسكو اي فذكر جو حبر رشاي مار نوري راو ءفيرحت عالاب : يش

 رشوان [يلعلا كودي يؤملشم ال ركاوو ما كاع داو يرق عيت ىو ينو

 ناقنا رزنأ فرس لكلا وشاب نكسب م ناآ لوا كت يشم ايو اد راما هج ؛رشا لع عبلا

 52572 كحل لقت راف ركل ليلعل مريزو

 يول شاه رولاراب فس سقى لاقرب 5 1 رونا يل . ريو اهكماي

 ياا واو للا وراي تامل قوت بع وسلا# رامررخ

 د ىلع رسب ود م قا 1 رش خررام روث ترقي“ زاو تس لاي دوخ لاع ري رع

 . تس راو م كام رد نا | ج ؛ دوب ربات ئرراع رش اب فق ل رع ة لرب ليت" ناي دعأ دل و كا و ع شل وك ل ع كي ل



 يرام ل تت بارععا مامن ال نداضم بارا

 رعاو ارو رك ذم خو لل مارب عرف رع راب ريض ذا ورب جك

 وه :لوج نكمل مزجبو تفل بصنو شاب ضب شر ,ربطام ثنوم
 : وج واو. لبث“ رقع: < يا هربرت هلو هجرت لو «كبوتطب

 ىلا تب يو شا لش ور لكر :يمري :لدج لاو وزعي

 3 "ا

 كة ل وزغي وه :لوج ءما] فرك. ماتو

 مط يرق ستر «ىضاري : لاو ىلا لسا ورفع : موس . موي لَو ُْ
 رب

 ىَضْرَي ْنَلَو ىضْرَي وه :(لوج ءما) فكم زتنو قف موقت بضنو رشا
 قاف مرر حس اهنونو رئانضار لثخم ني : مروج رابح .ض 3

 ىرئئاوخ ار لآ ايفر ضو , تم ناي وك حرالطصا نآو عام عبط قرت شرخ روت

 اسس : وري .رشارت فيرعضأو هزمتو تدلع فرت وا رلصا فورت زا نت

 نابرضي لج رت ةمارتو .لط# تتومو و لع ترروص فاك قست لخا

 .كوبرضتو نوبرضي :لوج رطاعو تاع :رث ذم ئ“ .ناب ريختد»

 زا ولخ ري تلي ونعم لشاع نأ ع 8 ارو ءثسا عروف مم برضيب وهروب عي :برضي وه

 قولو فالتتخا ىلع براض عن وم وا عروق واي داب م زاجو صان لماوع

 0 ,تاكر#. وراد تبيءاشم ايو داو ,لئارا . معا ترو ل را رب زارا ورم

 . تسر زعتمو رب تلكرتو ,تسا نوكسلا بجاو فلا : ص مرشس .تسا تلاكرت فاح

 .تسا رطاؤم ورغم و حمو رين" نون ك : اينو



 نا مايا 4 تارا ناو
01111 

 اوعي ٍناَبرْصَي امه لوك ل 5 20 ءرشس اب نوأ تاما

 ىو 0 عا مسح

 نوم ري و َنْوْرْعَيَو نوب رضي مه ل 2 رش ا هد فايع ِناَيَمْريَو

 7 3 ص "ا 507 * 6 يل مل 0 0 ع

 َنيِمْرَكَو َنيِزْعتَو َنْيبِرْصَ َتْنأ : لو رضا كروم ورفع روو :نوضايو

 ب

 اي لوك " لل رد لئانج ءايلاا فك مادبا هي د

 لَو اَيِمْرَيْملَو اَوُزْعي ْمْلَو اَبرْضَيْمَلَو اًيَضْرَي ْنَلَو اًيِمْوَي ْنَلَو اوُرْعَي ْنَلَو
 تار احا و و8-2 0 9 1 رج 3 ع

 1 دنلوب | ووش و اوبرضي نل 1 ا

 رماو رورو ءاوضي لَو اًوُمْزَ ملو اًوزغي ملو اوبرضي ملَو |اويضأي

 : تسامح سرر ونفل ىقوزعم و ىف ترم و ورب بارعا لزوم لئاد

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يبل ااا سما دير رهاب تاو يو

 . ىو ىاج تلاحرو شقر تلاحرو دئاه تبا لي ءتس حيد ل سوك ناوأ نا مج :ناوأ تايثاب

 بارا نيا هلت ام, تس اهيا بطاخم ثنّوهو حو هيت ساس, لاثم رابج رابج داريا رد :خلإ امه

 لامار شا قواوولوت لتس دكلب ,تسي ترتب صوصت عضو و عمو لت ع ار عر راشم
َ * 7 ْ 0 2 2 3 

 .دول فلاب اضري كال دحاو رايقظاب الش لاثم :نايضري .تنسا لاه ةييهرو قلل وارق



 مك ارو طاع فورت 5 ظ ملباع فورت لوا باب

 سر ل ا و 8 فورت رو لوا تاب

 |, مست
 نك غب

 لو رج فوز لوا من :تيس مل ع لآو ,مسا دو باغ فو دو
 1111111 1ز1 ؤةؤز]زؤز]ز]زؤزؤز18 ىلإو نمو اب :تساورتفب

 مارا رو .لئانج ,رثؤم مارقا زا تسا مرقم مارنفا تبي رثكا ريد سب كي مك ذأ جو : داع فو 2

 سس : ىلوك را . مش وو مكساو محلا تنفمب لاو تدسبا من سلو ل فورج ووش مرلعع خر

 قق لح و تيباقنب ساو لح رو تا لص لحث ليلا : موك روزا مدفع اج هد ضر أذ تن

 ترثس ناو , لمي رو لساعو ورشه رو ناسي : تساونود لأو 1 شرف | 2

 هدقب راحامل ءيبضاتو راح ,تسا عرون وو ورفع رو لماع اما ,مورك ثلرت فنصم كت سا فورت

 درك كذ باتكل برو فنصم اه آزا حي ءرئا فور تفمب لب بص ان اما ءدي آى .لكانج رنا فوت

 عير ) .ىلاعت هللا ءاش نإ رش رباوخ روك م بصاوأ ثكب ثأر و لس“ و ,هوومت كك تناائاودو

 ,تبحاصمو تيدسو يدتو ,ىزاجو قُم لاصلا :لوج ,ريآ قت رثج ساري لآو :اب
 يعتاو را رراو ليصتا نكرر كولو نم حمو هرئازو هلباقتمو تناعتساو مل و العتساو تبيفرظو

 عوي نما تصعد لامز :تيس فرساي هل ل قم .رياوتم ل_وط كر

 ىلإ :لوج ناآةياقم رو تس ىلإ داريا تحص ٌشتنالعو «ةرصبلا نم ترس : ملاكمو «ةعمدلا
 نعد قاد ىلعو اب كتوم ول ريو لحتو ليلتل نرتب“ لقبت ع مدي قو «ةفوكلا

 لامز تيان 2 انئا اري : ىلإ .: تس تراطوسل# رو ليكاو لأ رو يبق و هريارو كدنعو

 (10.١:ةرقبلا) 0 لْئللا ىلإ ماّيصلا وصلا 9 3 نإ تلرس :نل# تأ ركو ىلاكمو

 , (7 :ءاستلا) 4ك ومَأ ىلإ يهلاوُمأ ارلكأت اله :وك مث عم * ريآل ؛و .كيلإ ييلقو



 م ارو لاع فو نك لامع قوت ادا
 هَ 2

 يش فاكو ىلعو نعو مل ةتساتن م ةادو برو مالو يلو ىتحو

 ار لرخأو ثور م ادد فورت نا ءادعو الخو اشاحو نمو دمو

 نا ناو ل ريش بقول موو ءليرل ل لاَمْلآ : :الدي ,دتنك

 ميا هحلاد فد للا ءلَعلو تّيلو كو ناكو قو نإ :ثسا
 ابا

 لعل نإ ١ م ا اي هب ٌىئاق ادي 7 نإ :لد رول رع كديزبتاو بروما

 يلا قرت ناك و عشا ا و7 أو ونإ لكادب .نإرت اريئاقو

 .هاتح :لوضو يطول رم ووش لاو عم وثم ريآىو كسار ترياع اا : تي

 رو الط عد سد قانا و رع ثق قس لزوج لف عزرا ة دعو
 لوقلا عم نع قتكو ,تسا ليلعل و لاقاو للم 51 كلم نكاصحا كار :مال هل

 .ىلعو ىلإو دعب ثم ,٠ يم وهزيازو ت ترفوأ ارو

 هير تر بر : تس فش قش كاروورعا ك 0 2 عم راثلا ساد ةدصعد

 .اذك نلعفأل هللا هدكتم مر سر رع تن تول تشل

 ل اريج وابو دعبو نمو ىلع ور ليك و لري ةساربرز 1 قو ,تكز وا رضإ ظنادي قل

 يا ل معزول هرب ىف نعمك ليلع ةحاوعا آو ءثسا ىرايعو لم خ__ العتسا حابب : ىلع

 ا الود فاك سامو دورك ىف ما تاكد دب 7و ليلعاو قت كنار: لال نوع

 ءرصاع نام رد رس اب كك “كنس دس اتاارفب : كلتعو كلم .دراد ىف زا 5 ا لبي ووش

. 3 1 ١ 
 : و ْش

 رو

. ١ 

 حك نك“ ىو يي يواصل يي نا اتساكو انهوي لم هتيار ام :( ند

 , لو ل رس انتخاب امل ها 29و د مسا او اوس



 كاندلع ليو "ا ماع فو رت لوا باب

 6 ف لعلو سا ا تلو ةلاررشا قو نكلو

 د ل رتل نق قل ع سيلاب ناتهبشملا الو اه :موع

 مسا , سم ىفل || :مدابج .دارجت امئاقو تسام ما ديز ءامئإق ُدْيَ

 مالغ ال :لوج روفرم ل نوت راب فاضم شكا ال نزلا

 : لوح قف رب رشا, قي رشناب ورفم مرلك ركاو راذلا يف ٌفيرظ ٍلَجَر

 مزال جيو هفرعم ابل راركك رشاب هفرعم وا دعب داو ِراَدلا يف َلُجَرَل
 ءارتتباب شاب عرؤفر م فرعم نآو ,رنكك لم ني رشاب نخل هلو رشا
 | رم رثشاي ورغم ةرلك ا] نآ د حب دكاو ول دل دي :لد

 8و كيف - 25 "ا / :
 لوح ال و ِهّللاب !! ةوق الو لوح ل : لوح تساور رجو عب ورد رو

 ” ل اما ف عت نع 0 0 ل و ّ 2 ِى ا
 هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللاب 1531و لوطا كلر و

 . ىثب اسس مارك ثا روش ىئاريي كو و ارش : كار رسا فرت

 نيبو يا كازا وورم عشار : مودو .تسا ل وشتالو كاس :ىأوا ت8

 كب نيو“ "رر " لكازا ىلغ كرو كميرا لا ةار# "ل" لكان لوا :موع .ثسا

 فوطغم شرعلامو تساهزئاز ىلاعرو" ال" لك ابلاغ بضو لوا م لأ لمع : مرابج

 ودرم عفر قم [ حر رب لاغو روف رع نايونت رم] : لوح ال .شاب بوصنم الحم لهن تسا لوا مان
 ور (؟ ه 4 :ةرقبلا) كي ةلخ ال ٠ هيف عِبب ال# : لات لوث رش هرئاوخةارق نايس رس

 ربوع وس ريل يلوا طب لوح



 م ارو اع فور "7 مطاع فورت نأوا تا

 ن0

 ايأو اي :ترس 8 لآو ارث فورت م .ِهللاب لإ 7 ال لوح ال

 ,رثثك ى ضار فام اوانم فور لاو ,ىحؤتفم مرمحاو ,يأو ايهو

 ريغ ءركو !البج اعلاط اي :لو2 ار فاضم مياشم و هللا كبح اي :يلد

 ورم 2_.اواثمو ءيديب ذح !الجرو اي : ري وك ىلا لئانج ءار 5-3

 000 . نر تمالع, رشاب 5

 ل ٍرووعم 2 وش ما 51 لاثماو لل نادر حاط كيش 5 محو تام ميرأيشم

 نة قسرا رع ليعراب .د يفي ماما ميلا فاضم نوري فاضم .لئازج

 ئاربز ؛تدسا قى ا فاكرك“ م وم رو تسوا روث وو ةع2 _اوانه تاع و: رشم 2 |وازم

 كارب وو كاثي روو وراو ةراح كد 7 فاكر تبيءاشم فناك ن'او ءتسا كوعدأ ل“ رو ديز اي

 ناآرشاب م ورغم كى اح نارو رش عباو شحوم كم ارمو نورك قار ىك ١ فاكا ذبل ؛ فر

 رو جركا ما نا .ج ؛فاطم اب باشمو فاضم زا تسا زاّرحا ورفم ريق او ,دئورك قلب زي ار

 ؛«حس ىوث تفاضا تمت ا ارو ون و ىلازعا نا نا جانا تسال ىان6# عم وم

 لو اما تسا او فاك ك روك فاضم مسا نيا كب ميك .لكأ ايو ,رقت ل دمروا دانياذبل

 ,رشت < اذهل ؟ تسي ورفمه ما ناو تسا ورغم اظفل فاك ا لك ذاو ءدرادن واي ماج تبءاشم

 .تس بارع ارك زوثج ار ىدانم كت سن آى زك لب تكرح رب همم دان سان جدام
 ناو ءثسا هدول خم 0 ناوثو واو لت رو نوثو لاو مث هةر يو كا : بر تعارع

 مو ناار ماظ دج ؛ ربيت رب وي قع وو رخ علاو نوت قنا تررازغ رورو ست ِ زاىلوا

 532011111 ' رص حراك له زا[ فلع رقم يرق لم اًخار

 سو ثقل دخل ابيك را ا و«نرض* رح مكارد ى“ تركرتو برعم

 - ؛رثشاي هورك ف زعارايو , ملكت حي ح_ وسب رشاي فاضم رك اي ووشن سبت نب ار ورك



 ارو لباع تورت 5 مطاق تفوت ل أوا باب

 ايو !ىبسوم ايو !نوملسم ايو !ناديز ايو !ديز اي :لد#

 نال تسال ايهو ايأو مكس كا وأ ةلازروبورثلاو يأ لئادب ١ ىضاق

 (حررش) . مم سحب مالغ اي: «رسكلاب ءافتكا -
 ظظوفلم حك ورم حادانم رد كر تمااع لاك وع تس ش طا ةراقلا لافع عقاؤار ا لو ديز اي

 نوأو فلاي ء!ديز ايرجتانج ءتسسا سلاخ لضعف تدلع ناو ءتسا حو ورغم رو نلآو دش

 روصقل ما رواي آو ,رشاب رقم تاكو !نوملسم اي انج تس نوأو واو اي !ناديز ايااج كسا

 بسم تسا راو ! يعاد ايو !ىضاق اي :لوج وقل" روايو !ىف ايو !ىسوم اي :لوج تسا

 .ضاق أي : ريك ,ورأ | نب ونت ستوك و رك فترعارا ا صوقنم رو سأولاماو تنا روم

 ع 5 تفل رشح رز دثلا راج [ ووش لمت وو م رووو كلي اثر كاع ] :كثس ماعاب

 دئوارخ كت س م اظ زو !بر اي هللا اي حرصك ابرج ؛ حرج و جرم لوث ناو ,تساروو كارب

 ناقل يجب لاري ىلع هالي اد ونا نأ صح تايح عامر كورك ككرخاذا عسب زقا لاقت

 رشي رود فلكت رابغ راك قاض بسب زمازبلو ؛ عسي فلكت زا ىلا نورك ل واح لما نا رو رايد

 .اد ديتبو بيرق تس ماع ءاي كد ومر فوورك راينا



 نرابشم رو لباع فورت 5ك ملباع كق# نافلة ساب

 م ف | ١
0-0 

 تس مل ووري نو اضم ل“ فرخ كفار

3 
 لوا م

4 / 5 * * 7 9 

 :نا# نأ :ىنلوا :كتيم رات ف 0 نقلا نار راضه لك رفور
 . نا دف #2 اني

 0 2 3 > 3 ل 0 5 00 35ج ا

 1 ايف طرأ قل رش ردصم قم ل | داو موقت لا درأ

 كير جرحي ْنل :لل ل 0 رش رعب ل رام ار وأ برس نإ دبو

 حدا +5 ثطلشأ : :نيلك ىف 20 كس أ فيت اننا نو
 ان

 اع

5 

 هم : انأ ؛ نيل كال يتازآ دو َكُمرْكَأ ْنَد ذإ اذا نذإ :مدابج . ةدَجلا

 ار راق لورا زوق فورت نت ا دعي نأ ملاوي ريو ءاذغ كيتا

 اع رك رح ضروب دليلا كذا كشر وك يح : رثك بضس

 فص و ,عم يق“ * و : سوو ىتاتل“االإ 2 عض رت وؤرملاف 5 07 :رشاغ هقور#

 رو مودو ,هللاب الإ ةوق الو لوح ال :وا لو# رو لوا رك وركت ركؤ نأ ةادبرار م

 .ار تنج موش لاو كان مورو آم السا :ةيلبأ و ).دوش ىو هني دفع أو

 رع نا كود نبا ج ؛ سم نا تمزالط باري رج مال مال نا رش مريهائ :رك ما

 رك سلا ىف ارا ,ىونعم جو تس ىف مك ريآل 1 ديلا يبيت سرزو قريتراو قرفو: وتس

 ليع عج يك "ما كك رن 1 قوتم انباو:ع ' ىك" مار فالك ناك ىثأ دعب رب 1 مال نبا

 ش قادر لق وعي افالك. دي نارلثخا ءارم كا ووش طقاس ظفل زا زكا كيسا

 اآنإ ل
 ا 3 : 6 -

. ٍ 2 .6 2 / 1 



 نداضم رد لاع ف و ١ للاع فورت لوا باب

 كمر :وك نأ لإ اب نأ ىلإ ث“ واو ْيُهَبْدَعُيِل هللا َناَك اَم
 مب 3 2 ةايعأ ر ومشي هر

 ل

 ا ره ل“ باق رولا . يك مالو فرصلاواوو َْمَح 1 ينح ينياو

 2 كلم
5 

 ل

 دئام مئاوخ مزال دع ارم :كنمزلأل .اد ناثيا رك بازع 7 رع تع دعا م ناك ام

 .ارع نح قت رم اي ءاررم نت قارب ليا هارت

 وول يلع قوطعم برب كه د هواعا تنخالص شل و دمك واو زا تس ترايع : فضلا واو

 :رعاش لوث رد جنان ءرس اب مار

 قع كلف ذر قف 3غ كقي نيأتو ىلع نع ه5
 قدور ارزاق لالتخا ببسب ورارث ىب سال ءداعا تمحاطص" هلثم قأت" * فرص داو لوغرم

 نلاربو ديب قلت زا راد كت سا نبا رع اش ووصق” رج ؛ووب رباوخر عاش ووصقلا فاخر عش قوت تلقو

 ربات راع رب ميل راعو كيت ورك ىئاوخ زن را تازة ى اسف ا نا[ كك رم هضواوار

 كارن آر ايم دوخ نوار نار جيو رب قل زنا رادم زاب لك ووش نين قحم مرآ ارمبار ىبن تال كا و رش
 دراما قف مج ؛تسا او ف الخ كلب تردي روكا زكر م نإياو ءتساراعو كيت ثدعاب نا

 :ى اعت هل وقك ,ووُع نآس رم ووو دراد راب ليد لالغاو تايرثم زار كارو رك كرس روض

 ووو تاي لع عوخو .لئارو دش (4 ؛:ةرقبلا) 2 اكسل نوَسكو ِهيلاب ّسانلا للا َنودْمأَتأ#

 زا نت اور كترغل رو فرص ج فرص داو نا يل اييراو .دراد زاب كازاار لارج

 .زيزع ءيش هنإف ؛هظفحاف ءوراد ىك زا نوطتم مواعا زار يلع فزوطتم زي واو نزياو ءدشا, ىزج

 .ةنجلا لخخدأل تملسأ :لوج ,دّشاب تيس حارب ىك 7 اب

 فالتخالا ناكمل ؛ووُش ب فاي موق بتكر و لئانج سس َحافباراف ورك ريقنم : لش تاوج رو

 5 تسإ شر م“ اسيا رع ضلت و واوا و مك

 «شظع ع ربن# نسما



 يداضم رد اع فورت 55 - مانت لوا با

 .ةروهشم اهتلثمأو لطرعو تو مايظتساو قفل ىأ وما : تس

 4 ريو رع

 رما مالو املو : تسكا# نو ,رتنل مك ار ىراضم م يفور

 لو هلو امو متل :لج نبط رت نإ وك كالا

 ٌبرضت نإ :لوج ,دور لمت وو رو " نإ" لاعب كسل ون ؛ ءهصنت نإ

 50 "نإ"و .ازجار مود ءمجو رنيوك طرشار لوا لم ْبِرْضَأ

 ؟ووإ ىريزقل مز ياو ُتْبَرَض َتْبَرَص نإ :لدج دود اه”ام دو حرا

 ءزلثشاب رييمسا لمت طرش ةلذج ل وج لئادبو تسيل برعم كام كاي

 :كلعاد يدحاوت الو «روفأف يل لرفغا مهلا وك تسا لاو متاعو يك وارقا رو ىو ما

 .(1/:كاقرفلا) ما يد 3 ن وكف كل ه هملإ و دو تسا جرردنم أد يضحك ىف

 تاَيَسأ تناتسالا لب ىلَعل : رع كنس عرر رشم بسوموماب عا و ضرع

 :بصنلاب 80 5 :رفاغ) 4 علطأف ِتاواَمَسلا

 نبأ ام وك 1 كتبه يابشلا ند و كمر أَو 2 ل ما: :اهتلثمأ

 :رج ,عرعو نم قينأف اَلاَم يل تي و ىو كل اوزَأف كني يأ : و مايفنسساو اَنتٌَدَحتف

 تناول را نق رو :ةروهشم ,اريخ تينت انب ل رتتالا

 نك ب ني وو نشا كحل ار نو ,تس عرراقع ل أ ةنازويقورب ةقلؤ

 ديز مدن :وك رثك ى طاحاار يضام نها ع“ ب ترقو اخنا تقو زا كش ,ثسا قارغش |

 . ملك حققوا تس رمت تمارن غفل 0 عيعدنلا هعفني املو



 ئرايشع رو لياع فور 7 3 داع 9 0/1 م لوا باب

5 
 ا

 ان نإ . قو زكاج دودي ملل كد اذجدداقاعذ ا ءك علا

 لهن انقر وَرمَع كانأ نإَو ةمركأف اير َتيَر نإ وكت تمد
 ابا

 اي كقلا كارججف مم رك أ نإ

 نم ءازت رو و رار رش ام خي وع لرد طرح فقر 3 ترس ًاامازج ل رو اف لوو برس :ا77 رو ف

 . تاي رو ديا نك لبا موطم لنك زا حرت ومع إب رو رش اج م رع لييص# و ءاف طلاس رنرش جرام

 .اروارارم راو لو :هنك الق



 كورت لت حر ورعم 5 لاعقا للم رو موو باب

 ليت ل“ وعنا

 2 7 , 0 ! * و هر
 مك : تسا نك هد رب لامعا رد لادفاو تسي لمع ريغ لع جت كارب

 ار لع ىرعتنم اي رشاب مزا) هاوخ فورم لح كارب ,فورم : لوا

 ,رثك يضع ار مي 3 ودمع بارو 0 مق :ايبادع ل عل رب

 1 اًيْرَض دير برضو اًماَيق دْيَز ماق : نوار قاكم لوقا : لوا

 ىرعتم لح لاغم مالا لن خم

 مو .كقوف تّسلحَو ٍةَعُمجْلا َمْوَي تمص : :لوج ار يف لوعفم

 : م رابج .تانسلا مما قاتلا ذزلا ءاج ٠ :لوج ار عم لوعقم

 از لانس م .انيوأت ُهقَيَضَو نزل اًماوكإ ثقف +لوق ارا لوعنم
5 

 قرعتم ل ناعم |

 لعافب لأ تبن دو ليو اد زعيم ري اك كي هاك يلد

 لنا ر ر لوعشم ىرعتم لحن اهل اسف دي باط : ند دم اب قاب,

 ل ديشو

 .راصو ناك :ىلوخ لن مب رشاب مانت ءداكو ىسع :لوج فرصت» ريغ رشا, فرصتم , لت جي

 .دزيوك م مولعم ارنآو رشم ا مالت تم ,ىفخ ا ىلع لعن ريشي ب ويشم ريلعف ىا بور ص

 ش 2 لق 3 يرام 0
 عمو لقوءابدب ووش ريقم لت اب تس لاري ل وعتس نص لازطا رك نسل ١ لمس م3 -(ىا | وعخ

 مدال ل 1 لاثم ا ال :ةعمجلا هوي تمص ل نا راب فالك. مالو

 مداسيلا | . مال ا 0-0 :اماركا تق . ايت ئراقم أمهر هه :درملا احجي .نامز فر

 .دوب راوس ك كاع لارد دب ْز دياي :ديز ءاحج ها بشباب

 - خيب ل لح اني لس تردبسأ را كبي مسي لا شم [ .ن وزاري زرش ل ] :اسفن ليز هياط



 فورم لح ترالوبمتم فور ؛ه لاق لمت رو موو با

 .مشاهار مزن لح لمت نباو دب با لوح تك

 5 صن

 نإ ط ريك لادب رسم رس لعق ونا رقت رس عسا لك ف لئاو

 قام لوقمو دير تش دو دير :ناج ما ناهج لك مق

 ,رشار لح لاق تمر رصم لآو دف زا رعب دوش حلاو كت س ردم

 2 :ثسا زجر ناآو نك مابببا حفر ىلع اب لش ميش تدين زا هي آ اشم اما ,هورك مابببا -

 :موم .انويع ةرجفم ضرألا .وك لوعفم ملكا :موو .ءام ئلتمم ضوحلا :لدت لع ما

 ر ري م .ايأ لضفأ ديز :ال* يتلا : م رابج .اهحججو نسح :لد رسم سرق

 "دكا .الحججر ديز كبسح : وحن رمشاب لل و 1 .ابأ هبيط ئبجعأ 1

 هرد هلل : لو ,رشار زين قتشم تنفص ميمو ءاملع هبيط نيبجعأ :# راب ىابيا تفاضا رد

 (يرش) .درادزمن لاح لامتاو ءاسراف
 . لب اهنم رئاسو عاف مى ملام لوعفم زا تسزارتحا : قار طر. رياوخ كب لوعفم ارت :رشاب

 َتاّم :لوج رشابن اي ,رؤك م لاثم لو رشا مسا نانا رواص لم ناآ كك تس ريمي : مسا ناد

 هر تع تع وتلا رثث كتب سس برض :ديز برض (ن مز . ورمع لاطَو 8

 1 جس ' يانج دك ةادر يس: : ثسا وأ مس رءالأو 0 لوعشم دع صرح ماقو

 ورع تار موس . نتتسشأ عرون عدي رتل ندي ري رس حل كلا :لو نأ تال

 لف طين مم قلطم لوعفم نذل اكو , لج كوي مقسم ندي ميج متن سلخ تلح :لد

 (حيرمي) .اتابن هللا هتبنأ :لوج بايلا بس اي ءاس ولج تدعق :(لوج هدام بسس هات ءدشاب
 595-5 1 ّ نضل



 فورعم لعن تلوم فيبر 5 نلاعقا لك رو موو باب

 هلا ف لوعفمو .اًماّيق ٌتْمَقدد اًماَيقِو ابان تقرط رواكرض نع

 وك وري ل رو نع فرظ روز ووش او هدو رع

 كاكم فرظو ءةَعُمْجْل ءو تمص دو َءْوَي ل كامز فر :تسا

 رشا روك زم رك تس حلا ىم لوعفمو .كدنع تلح دنع :عبا#

 عم يأ تاّبُجْلاَو 5 ءاج رو َتراّيَجلاَو :نا ًَّن قت“ ولو را رعب

 5 تيد يك ع ريب رثك تلالو رق تم عتل ل لوفخو ,تاّيَجلا

 تساى؟ الاحو ِدْيَرَل اجرك ا اًماَدك] :لوج را روك م

 رشاب اظفل هاوخ ل“ نآو لل لح ن 00 : ترس كلا

 امو عنصت ام ف * ارمعو كنأش امو اديزو كلام :لدج ق“ مارت 1-5 لئانج

 3 يوجب ووصل اواو : سالت

 بد 1 مت ىلاكم دا ا لامز تدعو اي جاو .دحاو نامز يف يأ اديزو ترس :لدك

 ءا رئاش وأ ريش دعاس نأ آ يكد هدام رز ووش مار ا اَهُتْعَضَر اَهَتلْيِصفَو ةقاّثلا ٍتكر ثول

 هاذ ةامزو رعاو ناكر قبو

 مان ثوم عت روو ءثسا ةبح ماس غشّوم ع رو تش آ تبكي تايبلا احر :تابخبا

 هد لم خزن لك 2 : ثرسا شوك وو رم نو 1 شره اي قرت اح بص

 5 موو :كمس بيدأت لصك ةماد برش 1 انيذأت هتب رض : لد رشا د ل

 بيس تر# الا دوعق لع ءاتبح :برخلا نع تذدعق ل كس هورث ل 2 ووجتو يبس

 ناد عدو سماو



 لورعم لج رازو عم ىف رع 5 لقال رو مقبلا

 اب ءاّبك ار 0 ءاج رو ابك ار :لد لم تاس رب رثك تلالد ا

 كاس زم ام ءادوَدْشَم ادي تزرع دف اذودْشُم' نوع لوم قاعرب

 لالاوز ار لوعفمو لو ,نيبكاَر ادْيَر تقل رد نْيَبكاَر :انلع دل رع

 ,رتراد مدقتم ار لاح رشاب ورك ركاو ,رشا, فرم ابلاغ نآو ,رثيوك

 دبل ثار انج ,رشاب زي لم لاعو .ّلُحَر اًبكاَر ْىِنَءاَج: لد

 يِدْنِع :لوي رع ا دنك م اهبا حراك تس حازيبمتو .بكاَ َرْهَ
 فام تايب لام سالو ءدشاب لسانا رعت م“ مام ليتم اال اهكع اي دفرقح : لع اف تاس

 اتيَم هيأ محل 0 أَي نأ# و ١( ة:ةرقبلا) #افيِنَح ميه ميشا دا هله لب# : رع رثك تيلالو ىلا

 2_ | تس لاغءورت#اب .حس كاف ماتم ميلا فاضم عي و عم سس العو ١( +: تارحبحلا)

 عسا لوف“ قوي زاو تس ل لع رمل

 تنفك ازا ابلاغو رشا, فيرتت نارد لاو تبا يلع مولك قحم رو لاك اوؤ كاع : قرعم

 هر يو و 5-- عركتو ءابكار ميمت نم لجر نءاج وك رحاب م قوصوم جلت للاخوة

 “0 ةركو ,(ه «؟ :ناحدلا) ةاندنع نم ارمأ كح ره لك 00 اهيفا# امنع لارتشا بسبسم

 ضع دارو ووغ ا اوالإ لالا ىوز رعب ىلثا 1 لوو ءابكار لحجر كاتأ له وك ماينتحا 2

 ,كنسا روزتخ ربي و او نك .ليار ماكي رو نيف لاح انكار الإ قيلحي اع .# قأ

 1 از ات ءاو تاكو

 ا نون جاو نر وسب عساك تس م مج .لكئاربو ,رنيوك زبك ار م“ لآو : مابا عشر

 نا شزلاع نأ 3 ةضشا قام لو لع هم يدنع :لود تفاضاب تاكو مو

 .منهفاف عفش عةئاضا



 ع ِ

 ىلع اق ماسسقا م لاعنا نأ روصو وأب

 لك للا ءاتيز لطر قدتع: نق جدو ا اب امهف دع نشا
 د 7

 ا ا ف

 ُردق ٍءاَمَسلا ْئف ام: لوي تحاسم ا اب هاري ِفاَرِفق ْيِدْنِع لد

 «لهجرخ دريل لث تس عن يلمس انا وحلا

 رثشاب لج نقاث ذا محب تراروضنخ ب للا لئادب ومع دز برص
 هيلا ع

 .ةلضنف ١طن ا رقد فيو ببس لاربا ووش مان لع او لعشب لمجو

- 

 مص
 اي

 بوتر ثار ترن نهرأ# دع مديلاللاب

 وهب ريع ف 1 قدي : لوج ,مريشول قط تشو ترص

 يبق كا للا نوح ل قارب تن رع روب تقبسا

 [ابقت ود] :تاريفق تعا شانك ول 3 ردو تبيض رار لص و بلم من عر او رصلاي : لط

 هزارثا ناس آر و تسيغن :ءامسلا يف اه .ووب ونتكل ريس م م١ نيت كل اشم ف 2+ تسيبلا ناهي رفق

 لضفإ ازيا شاب ىهداي ز مالك زا نإرا لوجو ءاكر ا :ةلطقف ربا عرس لا

 ير .هرش م ريش |:

 ةزات اور مرر ني ا حولا قرم ردد ل توم

 لص يك و الإ ووش عشاو لوا زا لاف ثان كة حو لخ ” رو ثييناح تمالع احلا رش

 هولا يضاقلا سلجم رضح و رس اب زنا تا رو لعاف نآو ص نايم

 . شار ىك عجرم فلام وا ريم و تس ثم اهنيرو عجرم لك آت محب رمي رواماو ,ةأر مإ



 لوب لخ فرع ش 3 5 نق ل 29093 باي

 12 2 يت 80 8 شي 5 1 24 4 ع

 دنهو دنه تماق : لوك رعا مال لت رو ثنا تمارع قسوم

 - ٠ هيا 3 ٠ 5 جب ع دعنا 2

 ري م روو ص ريع ثوم ررلظم رد ١ ف يا تماق

 ”ع تو ف 008 ا ُ
 لاح لاق ااقو «سمشلا تعلطو ْسمشلا علط :لوي رشاب اود جو

 ا ا

 عاف اهب لوبجم لخن .لكادب ,لاوبُ 7 .لاكبولا تلاقو

 َمْوَي ديَز تبرظع :ناوج رثك بقت ارى ايو. دك كرار ري لوشن

 ةَبْشْحَْلاَو يبدأ ٍهِراَد ْيِف ادْيِدَش برص ريمأْلا َماَمَأ ةَعمَحْلا

 نرش ايو ل رعو رخل هلت اه نقار لوب لو

 ليسا دسأ ف

 روك ره ل اغم نم رو تانج داي رك م :ريم 5 [ يدا لع 0 : ثناوم رطم

 را تس زارا ديث ن / :فسوي) #ةّوسن ل اكو م :ىلاعت هلوق : لون كنوم ريدك عمم اب ءكسا

 نب مم هر نويشو نويعو ,رشان رئأح نوملسملا تلاق لب ,القع روك تحارب وأو و او ماس ع ا

 ةاوب ماس حتت حت انوضرأو نونس و ,ثسان اشو نوعي“ رج ؟تسيئن ماس ني ,تس نولو ءاوإ

 ص روكذ تلم, ماس نولو واو/ نبا حم“ نونب 1 لا نولو

 كونب : يوك ؟(ة. ٠ :ستوي) © ليث رسأ ونب هب َتَنَمآ# : ىلاعت هلوق رو ر هوروأ فروع ازرع للف

 ناكلرتو سنان ع مالغق اولا :يووو (حررش) .تلسا لطريبل عا و انبأ نييشسا لوم

 5 وا 2 تاه رو تع ىلوزريغا ع عج زور, ريز رش موز :ديز بام

 .ناكم فرظ : ريمألا ءامأ .نلامر فرظ يف لوعفم : ةعمدلبا موي (ةير) تس

 ص ىلا . لوب ل . كم لوعفم مم ث“ واو :ةبشخا و .ترش ل“ دور راع :هراد يف

 .اروا لع اف بان ا :ار لس وفم كو ا ارش مور ىو ليلوعفع



/ 

 )و

 5 5-5 ا . عه

 قريت لح ماقا 6 لاعثاى رد موو بأ

 : لوح لوعفم كليب ىرعتم : لوا :تس م" رابج رب ىرعتم لح لكارب

 لوعفم كير ب راضتا ى لوعفم ورب ىرحتم :موو .اًرمع دي ايف

 دي تِيطْع م عَ :ناع رس وا “أ رو و ىطغأ ال رشا اور
 درا

 ل وعفم وري ىرعتم ٠ ا .ثس تاع زن ادي تلاع اجياد اكهرف

 :(لدج .ثسا نول لاعفا رو ناو رشا اور لوعقم كلب د راضتقا

 يوه ِك ع قا رم رع ١ 0 را خا 5 -

 «تدجو ةاتيارو تمر 1 و نظاو ام لع

 ُاقبو كي فزع زا لب تاذلاب دنا ى رياغم لوعفم وو رم اينيرو لك لب : كلب ريب راض |

 زاو ووش لوعفم ورب ىرعتم دك طق مدا . لوعفم هرب ئريتم ا دبات دب دي ح قو

 . ثسا زئاج اعم وو رم ف ذعو :لوضم حط .تءوبرلاو تبلس :لد# ,رشات ىولف لاوفا

 نير نودي يس فاطعو متم م دادتبم تقي ردود (ذننا كامن ا ببعد 1 اور

 الرو ووش او لاعفا نا لوعفم ل مووخ دعإ اما, ءفينخ ا, .ليقل نأ ر كا ىرأ ءتسين رتأج ل

 نيس نر ملَعظو مئاق اديز نأ تملع :وك ,تس يارا وبا تروج

 ناو رثتس نقد: كغ ايفا نيل لا ع يفد ] و لاعفا رو (حرر) . (* :٠ لمزللا)

 هو رم لم ءتس لوا ن مع ىلع لوعفم راع [ غربلا نر اغيرو كل زادارعو هرار قي لد

 اضاف اديز 3 ناي رش ع او لوعفم عم هو رع لوم 2 مس اي رصاو مسا لزم قا

 ريب أسرنأا للا دلال تا“ فزع وهف نكد ف عزا تروس قرئزو ,تساديز لضخ :ةسلغ

 ,/م تلخو تبسحو تننظو ,رنشس ندعي ل مي رك نادت و تيأر تملع :تملع

 - تسا كرت تمعز ودها ئ بضاعوو اراد باحات رازع رو ط قع



 مصق ان لاعتا ٠ 6١ لاعقا لأم رو موو باب

 ل ا # هع 2 # لب 1غ ف ري

 ب ىرعتم : مرابج .اًملاع اديز تنئظَو الضاف ادْيَز تملع :لدو

 لاق ةيدحو انو هةنو ع اين : اأو

 ثا ب لوعقم حر راوعقم نب ىرلا .لئادب .الضاق اًوَمَع اَدْيَو هللا ملعأ

 ئرأو ملغأ :نادج لوشم

 لوعفم و :تيملعا تبا و ميو لوعفم و «تملع با رد موو لوعفم و

5 5 - ٍ! ِ / . 

 باي روو ءدي اخاداب ريوو دابا ريشا ىأ# هاج ار ريم لوعفم و 9

 م .٠ 1 ل د

 .موز لوعقم زارشا, رق ا لعاف مس لام لوعفمب لوا لوعفم تيطعا

 ل

 ىَحْضْأَو َحَبْصْأَو َتاَبَوَلظَو َراَضَو ناك :دئاهرقب صق ان لاعفا لكادب

 رطل نس ماكو رب آن دقي قتك اك ني نر و نيل رو -

 كات نوع ءنإ وا لوعقم نب فيس عم لا لب ثدأع موو ل |وعفم |ما : رثثاؤتث

 ل لوعفم امماو ءاعم ووُش ميلا رثصو رثس زج كير كر ب آم زا) لج ءوورك ميلا رشم ووش هداببن لك اذ

 نش توف وو رك عروف رم هريس لع اف اجب اهو كس راو رشم قتينا بع ورب قا

 ماتم وا تماق'ا لكان لب عم لوعفم امو تس تبرلع رشم مال اينيرو كب يي داتلل ب رض فال

 ل ل ل 1 ا

 (حررش) .ووشن مولعم شل وب عم لوعفم رج ؛ تسي زئاج ماو

 ,تسا ذو حأم ركى ا فال ءتسا ذآ .ج ,دراو تيلعاف قت“ هلمدا ف دكا ريز : موو لوعفم
 يطعأ :لوج ,تسبعاو لارقلا تروص رو اماو:.دي اين ا "ارقلا ى تسا كو تعولواو



 صان لاعتا 1 نايقا ل دو عود ا

 9 : : 0 ا را ا ا 9 3
 سا د ها | : 0 5 | جم م

 ئتف امو حرب امو كفن امو لازامو حارو ادعو ّضآَو داعو ىَسمأَو

 ؟ح ربك رنشاب حراتخمو رنوشن مامن ابنت لعافب لاعفا ليا ءَسْبَلَو َماَداَمَو

 ار يلا ريبصو: ثور نسا لم روو نيبو صقاثاد اشيا يع لدي
 ارارتبم ىئا

 ناك ماار خيوثرمو ءاّمئاق 5 ناك :لو# يبس ار هنو رك

 نرتزا كحل للرب يت ساق 6 ناكر ثار بوصتضو ريب

 : لاا فانسدرإ لاق نفرق عر ول اكسو راسو قف قرب
 ا( 5

 5 (رعو

 ع

 اريمه ديز رو رو ا رام ئاامئاق ديز تابو ءرور مام رو رش اص

 ايلضم ديز ىسمأو , ريما دي ز رش تشاو تقوإ اريمأ ديز ىحضأو ,زبقأ ريز رش مج تلقوب

 ك - 2 بقا : 3 1 7 ا دا ع 2 -

 رضق اع لت و رئاراض قس“ راج رب حارو ادغو ضاو داعو .رازث رام دبر دش ماش ترثوإ

 يأ هرفس نم ديز داع :لو الا عجر يق“ وو رم ضآو داع لج دنشاي مان ركاو ,رنشاب

 :الدع مجاز و تاق 1 عروللاو رج نإ ام تقوي ريز كفر ق# .ديز ادغ٠إ لاي ادعو . .عجر

 تسال ات "م رابع رع ناس ري"ام'"و .ماغبان تاق آل اوز ثنقو زير تفرق ديز حار

 تبق وأ ير رص» مادام رسب "ني" اد ادع كاف هدارلا هاشم ئتفو حربو كفناو لازال و

 ل ياو ءرن رن ولع ماود تدمات ني“ ءاساح دب ز ماوام سلج قم وكام ور تسا

 ب ديل[ ىققان قيم كا ديا دعا سيل م" و ثسا يرد صخو ريان ةامابن 1 لوا لك

 راتغاب لاعفا ن'ااما ديز امئاق ناك :لوج ءتسا زتاه .ماسا ريب اسييا رايخا مشل يع ساو

 :ثسا حارا ناك نام أ: كي :مئا مل رس نايا سنا رسب ناش رابخا مك زفت ا ل ب تلا ل ١» دي 959909 ا

 فل : موس .تسا هدو ير رص“ اي ميفان تاما أ ري كد ئا لاعفا لآو ,رّشاين زئاح لت 1: موو
 2-5 8 ه وأ 8 2 ا. :

 (يىل ) . تسا سيل نا او ء رثأع رم ص“ و دن راد تاج ناار وك نخب , يف



 نااراب رش رطَم َناَك :لوج ,رنوش مانت رن لعافب لاوحا ضب رو لاعفا

 بع اي دقوا ناكر سيرك حاج ناك اريؤاو لَصَح فك“
 اص

 ان

 لا .َكَشْوأو و ٌبّركو ًداكو ىَسَع ,تس راح براقم لاعفا لادب

 اليس ار رتل قرير 5 ناك لد ديور را ةبك رو لاعفا

5 

 1 أ د ناد "نأ" اب رشاب (رراضم لح اهننيا رمش لكأ
3 

 "نأ" رراضم ل مك د شو جرحي 5 نس انادي "نأ" معا

 دوب دز جوتي نأ ىمع . لوج رتفيمرثك جرا او داب ىَسَع للك

 .ررص قثك قر لك

 ديد ثور ووصت قعخ رو ل ازتخا رك فذح تداعو طفل زازا را رس اذ نأ :ةرئاذ كال

 زاروا ثا ركل ثنو ربحت سام نايعرو ثساهٌلَز ناك كم دقت نم ملع حصأ ناك ام :وخن

 . غ آى لل رارم قت“ رورفتلا ف ه زح اذا

 عرش لق“ مب لعحجو قفطو ذحخأو روك م راج تسا تلف تدقيق“ رو ,روببشم بجو : كس راه

 قت ار :باك طق رو قت :داك .ءاجرلا عم برق 1 : يسم .ورث راغآ ىا

 د نيد لا يرد 31 ّ 5 [ رو : رتفيلر ذك .
 , كير عج رخخ ل عا ,(س د (ن ) . رح - ىسع تشو نأ رد + نيس " .اينرش

 ,.كيز دعو ىح ىسغتت تسا علاق“ لك
 ا يي



 باب مودم لاعفا 6: لاعفا لأ روموو

.# 

 ل -

 سئبو ,ىدع هادم 53 و معن : : تس رابج مدو يدم لاعثا تاب

 ب حرداملاب صوص ار لآ رشا لعاف دخل ام جرم ءمز ارب ًءاَسو

 :ناوج راب ماابي فرم عاف يح سش ليلو ايس

 معن : ناوي ررثث اي .هاإب فرع لوس فايشع اي عدد

 لير ملح: لج يوتا حزب ازيرا ولع ريت ١ يرق نع

 هرب ربا قرم نوت“ هذي ٠ هذي" غيب رعد : لع

 وا لك اف "اذ" وكس ل رك عاص كاشف

 ردم يش ري جرا هتمبذو هتح لف نأ 2 دو ندم اثنا ةارعدلاخ يو رد اعف
 درع تع 0 0 يسم لاد مو ع .

 نسكب نش و تور نكس ودار ل ؟ [رمب ىز ةرس 5 و ةيارع مز رتب هيأ : هلصأ 5

 . لش راج رم نربا لعاف دع امنا : لعاف دعبام ..حررشلا ىلاذك
 ا

 ا دش لمج كلب و رج تو دعل امو د شا ادم جلاد ا صوص :حرررلا صوص

 ل تسال اذبح رم لوو عقول رياوخ ل و ترالا نك لالا ودق يف أ[ فوز 2 ارم

 معنو «ديز لجرلا معن :لد# ,ثيرتاخو ريك 6-0 هيو دارا رد دس اب لت ف قب ليم صوص

 تر مايك تب ر نفل وص كدا ماكو ءسايقلا اده ىلعو «ناديزلا ناللجرلا

 ( يرش ) .ةتفع برولا جررطت مف مد عل ع بولا :ىأ ديعلا مضت | : لق ىلا كاع 00

 لا نك كدت ا ودا ةانيح .البخ ساق ةكرستامقسل : فرم ل



 . ومع حجر اءاَسْوسي اج ا ديزو

 ُة

 ل

 ام :لوا , 2 لد جت طي يب يكارلا#

 ريتا

 لقا جد 20 رو كا ت ًِك ص "اقل هد 5 8ع
 أراه ل

 اديزاو لثة كيس نق نيبال“ اهو اروع رق عر ا 1

 0 يق د 2 مس ف 0 1 7 : ١

 7 نو او نحو وارق زو صوص نأ اوم 2 ى او كساحاي سرت اقبح صوص -

 اذدذبحو انقل وأ واح .دير اذبحو عذر انك ان اذبحو «كيز الحجر اذبح رك قيد

3 

 وا نيلجر

 اذ كدا ل اه زب و لاحاوؤو ءثسا بح إب روك م لاس ريس رو ناو قا رمإ دقق اقيصو

 وص ع عزم

 بو قار نا عما اقرت 0 ل لخررضم فيش ءازما ب مك رابتغاب حر :لاعفا

 نب ع يش نك ترا مرلل كى: تفك وبيع حشا قارا "ني" قلو "| :خلإ نيسحأ ام

 ,كتسارشع ل وصوم ليلك اونو ءار ديل تبا دورت وليت رواربلا كسب رج . يوسوزا ليتك

 اردب رر تس مورك ولت كج نأ :ترقو رو ليت“ ني حس كوز سر كيرو# قل دو

 :تبسوا ربت لل رعي امونو ىش يأ قك# تسا ضايزقتتسا "اها و تشل ا رفو م تسون
 نيو لق عبر رورو قنا قبس زخ تسلل لق نإ قش ضر

 بسرم م هنن. فاصمو ؟ورك ولت اروا زج مارك ك. يح ري بت ل 1 دول فثاوات

 (ل) .هوركرايظخاوا توق ببسب ار

 ؛ كنش ةارمإ اذبح ف نيك ار وأ نيلجر ناديزلا اذبحو «ناديزلا نيبكا
 م



 ا ل عا نع ا وك

 ,كتسا يوب لو لبا ء للم و كيس كي لعاف كاري رشا لت وربي ليي : نس 3 رابع

 5 ٠ ك3 م د |. هني شاملا 7 : 8 8 ب

 نلاوقا رن ليا رع نشخ اذ ةريَص قت ار سحا ربع تساي لوعفع رز شت |. ور انو

 : ا تساورئا زو ,رشابن سفن قر عتم نسحأ رث ١ ثتسا ير ةمارس ءابو رش اي ةروررصف كارب
 دو

 يزعل نأ ل «ج رخأ نا رشا ريا اي ثسا مب رخل 2 اربي نيسحلا مرق 0 ءرمس |

 هلعجا يأ اديز وأ ديزب تنأ نسحأ يأ ٍش 0 ىلا ريم لاو يدوب دب ازخريب# لل و

 ب سلا مل نو تسا رمما نسحأ ىك :رثو# ىرتش زو امو ساب قف“ انوع

 ليدي ناد دي ز مالك لبا لع اج رئاورك ىف كت سيئ ليا زج ل ,عنسح اروي رز دئاو ركب ىؤتم

 نم هيف نإف ؛تقش فيك نسحلاب هفص :رمخ تقل اير لج ررتك ىف لف وك

 5 : 5 . يم ىلا نصت 1 ١

 مصخشلا ل لوحي لآ نكغي ام اك نيسحلا تاهج
 * ا 2 اع /



 تس م هورزاي نا آو لماع ءامسا للم رو موس با

 أو ىو نيو ان امو رم :ثيسا دن ناو ءنإ قت“ يطرل ماهسا : لوا

 قد لوو رقت موقنار ةيرازمح لك دقيت اننيكت انذِإَو ىلأَ

 مت ىَتَمَو «ْنسِلْجَأ نسِلْجَت َنيَأَو لَم ْلَعفَت اَمَو ءْبِرْصَأ ْبِرْضَ

5 
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 ا "5 ا 0 ع 3 3 2 0
 رفاست امذإو هبتكأ ثتكت ىناو كا ام عيش ياو مف مقأ

 0 مود .دكقأ دغقت امهم و هدصقأ لضقت اًمُثْيَحَو ب ام

 قت ءازجاو طرشلا ترارط تم تازاجما ملكو را فكم تازاجملا ار كآو 7 راسا

 ارب وو رم ناو :تيهو نيأ 000 لدا فيرس ارب ورا قتخ نبع علا

 يلام يارب :ن ' تيم أ نكت امنيأو جرخأ جرخت ام نيم : ووش نال هرياز "ام

 يارا اوبرا ل يوب !لوع ب1 ىيك ناك ىالو لا رك لكأو تسا

 .لاققلا خيم يق« ؟لاغقلا نأ :وت تش قتكو مدع ةرقبلو كوتش ىنأ كت رح اونأف»

 2 اريرش لدب اهب فلا لب ءام ايأ رد لئانج ءتسا هزئاز يضاخام كم وول امام :هلصأ :امهم

 راو ولالا دعي ودع زو طرا املا للك نسا تك 15 لتورو ملكا لطفل نبت

 . دز م اوخ وز قئاوخار كر :ب رضت نم (حررش) .تشكأر هاو رك اركب

 ,ترشل مهاوخ تشل ىتاوخ اجبر ع سلحج نيأ .. تاس متاوخ تخاس قااوخ كر برن: لعفت ام

 .وروت مكئارخ وروح قئاوخ كرت رع ىش يأ .داسيلا مكاوخ داتا ىئاوخ رك تلقو رع : مقت نيه

 . تشو مكءاوخ ثشسوأ ىئاون كاج رع: بتك

 ورك ىئاوخ رصق كاجرم:دصقت امثيح .ورك ماوخ ر فس ورك ىئاوخ ر فس كت قو رم: رفاست اهذإ

 .ترشل مياوخ تررشل ىئاوخ ىاج رع :دعقت امهم 0



 ماع, احا ماتا 2/7 رلباع ءامحا موس باب

 تيلعاف رماني ار ما ءَناَعْرَسَو َناَتْسَو تاَهْيَه لوم كا تع

 شم“ لاعفا لسا : 2 7 ْأ بقعا موي َتاهْيه : نو رع رع

 ار ما ءاهو و دو ِكِيلَع و ْلِهيَحو ٠ هلبو ديور :لوج رضاء مما
 رازك دلي جراب“

 م راب .ةبنأ نا ان نلت هلع برت بزاف , رثثل نسي

 هدرك واتعا .لكأ طرشي رك ف ورحم لعن لم , لايقنتسا ا لاح تمت لع

 ا ياك ملال رو ءرشاب ارسم اذ نأو رش | هزا لع رايلظفل ريشا

 فوضصو# ايءاٌومعةْوْنأ بر اضديز :لق ,ىرعتم روو هوب هئاَق

 رخل ترن يرق اروع يش فقلا لا ام حراتففا تبحب كمت ا هيَ :هلصأ :تاهييه

 تسلا غلاب ما سرم روو ءتسا ى د لك نتج رم ءايسا نإ رو اني جو . تسا زئأاح اني لد

 ديز ناغرسو ءاقزتفا :ينأ ورمتعو ديز:ناقشو :تافقشنا(حررشال ,كتس ناش تايمص رو و

 ري اني ووش لمس“ نوئم سوصنم ساكو را نا نا تبن تسي لك ةفيؤر عرس عا

 رمل اهو ءاه :ثس تنل رثح نكاروو :اه .(١1ا/:قراطلا) 8 ديور :١ ةيليدا» رم و 1 تيفصو

 ل و أ ب وظزاو روبع قئك رءوس نال + للظاطاتتا دن نلوم داع

 رمق نك نم عروض رو ويا تك دن لاو ّ ل

 مج لعاف محا رشا ىرعتتم ركا ءووب رياوخ منال مكن لحاف مسا داب منا لش كا لي : نقورتقع ل

 ىو 7 روث بحاص وس ندوب رشم كأم ترف تبتج كت سن[ حارب طرش نزنا : ل ار . قريش

 اردرم ياي نقار احل يوغا لك نع سرت ؟وتغا زل وارع وون ( لش وو

 9 وش حلاو رش لعاؤ ماو :رشا.ارتبم .كلذ نو لوصومب لص قلت



 مامامع ماتسا ماسقا 6 لماع ءامسا موس ب
- 

 ينَءاج :لوج لوصوم اي اركب ُهْوُب
 مثال للام

 دق

 راض ٍلْحَرِب تر :انياذ
 ل

 ا
 يِنَءاَج: لج لاجلاوذ اب هاّرْمَع ُهْوْبَأ ُبراَضلا يضاَحو أ أمم يمت

 اي ءاَرْمَع دير ٌبِراَضأ :لوج مايهفنتسا رمت ا عب ةُمالغ 7 51

 هئافاورك نأ تاوتطو ءاَقرك لك نايم يجرم نو لأ قو

 لن لمع ,لابقتناو لاح قم لوعفم محا : مي . رنيم ٌبراضو
 وُرْمَع ُهْوْبَأ ٌبْوُرْضَم دْيَز :لوج روك م راّتعا طرشب رنك لوج قا لم

 رحم ٌدِلاَخَو اضم هلا .مولْعَمْرْكَبَو امهر ُهماَلَع ىطْم
 دك قتأوةلعو طقلو بردك ل ا لاغ أضاف اجمع هنبا

 عدلا عا رو ىلا كر : بينا يي .دأ دادي خا ءواستلا لتحل رم هم مئاقلا نءاج

 نازاوب تس لوم لم نازاوم لوعفم ما لكارب : لوعفم مسا .ىرعتم رو لوعفم بصنو لعاف

 ورع لك“ نلوم ل ماما ,قروسو يكرم قلم قا ا تس تراي 2و

 مالك رد ان زا درج كذو لإرا لدج نرذلا .تريبار تقل لرتم نياق ىلا“ | ىو تفل يقنع

 م فرص لوعفم ما تدالع لم رشاد يي لازا قواو اح؟ دورك ابغا ارز ص تضا ردات: برر

 وو الاربع اق | لك وما ىو وقوعوو وعزا لق يبغا لاو هاد تحس

 .تس لوعفم ليي ىرعتم شلت يل وعفم ا لاغم:بورضم ديز
 .ثتض رثاع كس رغب راضأق او تس لوعفم ورب ىرحتم شاف وعم ما لاثم :همالغ يطعم

 , تسيث زا ع رغب راش او تس لوعف* ورب ىرعتم طق لوعشم ما لاثم :مولعم ركب

 .تسا لوعفم رب ىرعتم شلخث ل وعفم ما لام : ربذع دلاخ



 لماع ايسا ماسقا 56 اباع ,ايسا موس بنا

2 0 1 1 11 
 ل“ ناب لف تع و نهرا يوتا رشا ريو لق

 هجو مس ريوا لاعتساو , لبي مسا : م“ .رئليم سَ ورك ىف نسخ

 :لوج مالو فلاي اب هورْمَع ْنِم لَّضفأ ٌدْيَز :لدج نم ي :ثسا
 لاو هيوقلا ضنا دير :نج تقارقاب [ «ةرضنألا ثيت ياك

 75 سوت” يور شقا نع اف تسارع لاآو ,دشاب لعاف رووا

 تاز ثدع الك كلاب, ث سا عروض وه و مزنإ] ا زارا ني مكث س كلا لأو : تفص

 لقوبس* ثرورع لث أ توبث و ثءورغ 0 لل رطإ رشا مكاق سف

 رن رك رو لاف لسا . شحم ,نيببح لو توب فال ءبزاض :(لو د شاق مرعلا

 , ثسسناتاو ريك رو

 لعفأ ناآ صو ؟ نيس تدار زب, وصوم | ري عروض ومع رصف ا لقت نيرس خلا 2000 اضفنا مس

 ريتخأ كر شو ريح :(لوج دثا فار مري طخ و ايلا ري[ ف شوه عارم, ىلعفو قه لل

 ناوعأو رمحأ لو ,ووش هورث اني ك رماه ببحك و نول را قراعر هرج لل رو كس ط رو رو ريشناو

 دشا :لد# ريتك اب لييضنتا محا رشثكأو دشأ لفل لاا رب لرلغ ريغ زاو ,تسبم ليضفت ما

 رهشأو ف رعأ ناد يآ لوعفم ار ماكو ,تسا ئاق لعاف تلرب شيش ام عما

 (ةير )هر ,ذعأو مول

 هيلع لضخ“ تق و الإ تسيب ذتأج سر م زا ولخ .جنانج ءتسي رتاج مس نيزذا ود نايم عمم : جو دس
 عروضوم. 3 ت سطر رثكي طورشم تلك موت تبت (حرل) .ريكأ هللا +: نج دشاب مولحم

 تر رقت نارك



 داع ءاسا مانا 11 0 ماع اا موس

 ءديشأ :نوج رز قلت لح وع قلع لوعقع رك[ زكي رم

 «نلزو رثك رك ازرريلا باح فازتع ساء # لتحدي بلوط

 ل فرقا كارا تس ررقم تقيقك مال اهنا لئادب .ٍدْيَز مالغ ْيِنَءاَح

 ا ما ىئانتو ءرنك بضن ار ميم مان محا : مند .دْيَرل الغ رك تن آ

 هاوس عرس اب ءاكاحس حار ٌردق ءاَمَّسلا ىف ام: تا رشا نإ وس

 لطن» نونع اي اّلاَم َكْنِم دَبْكَأ ُدْيَرَو ءالُجَر َرْشَع َدَحَأ ْيِدْنِع :لو
 هت ع5 "يي لأ عدل

 ١

 د 2 244 ه4 هع دنع © : لوح ناوأ باشمب اب ,(١1؟:فيكلا) يالاَمْعَأ

 بان لب اديز ابرض تبرض :ل“ ,دشاب هدش حلاو قلشم لوعفم وج كازا . قاتم لعشر
 نار ثم ءاوخ : شلح ل“ . تسي زتأج وق دوجواب فيتض لامعا دكاريز ؟دشاب تبرض اديز
 تب ل / باو ادغ وأ نآلاو سمأ ارمع ديز برض ىبحعأ :لوج لايقتاو لاع ام

 رو لئانج دشن طرش نامزااذيلو ؛ تبماشم رايظغار د ,ررصمو ل نايه رو تسا قاقنتشا تدساتم

 تسا ضاصتنخا رك م از تس لت يزقل ذا دارم :تسردقم .تسا طرُش لوعفم ماو لع اذ ما

 مال رضت تح هيهال تفاضا رد كرما .تفكاذبل مالكم نأ رو مال هيرفف ن ,دشاب ىو وصقل اهيرو
 , تس اللغ اهييرد مال رابظا كه قفلا ملع :لوج تسي مز

 .تساورش لس اهتم مكاق“ عاني تكرت هرش ف ذحانب ضم راحإ ناي ونت ليزا رثكاو : رشع دحأ

 .مرثك ةورزاثس كك وو نأ وزن ؟- لاقشم ه 2٠ * نازوإ تسيبا ناهي :رفق :لا زيفق

 (0ي) . لامعا هر زارنا مدرع نيت راكنلاي رز لكان اي ارا متو رب ايآ :مكشبنن له



 داع ءاتحا ماسلا 1١5 لاعب عاما موس فاي

 الَسَع ُهؤَلِم ْيِدْنِع :لد2 تفاضإب اب َنْوْعْسَي ام امَهْرِد َنْوُرْشِع
 هدرسوك «اذك و مك :قرسا قا وو ناأو ورع زا ياك ساعا : موا

 ا لا ل ا معلا
 ءدنك ب ار زري يرش مكو امهر اَذَك ْيِدْنِعو ؟كَدْن اَلْجَر

 ياا يراملا ا د تيب راد مُكَو ُتقفنأ ِلاَم مك :لد#
 .مةنيسلو 40 ِتاَواَمََس ِكَلَم نم مك ول : ىلاعت هلوق :لودجري اير

 الب ياسا ادا ىونعم لماوع رو موو م

 يَز :يذ "0 اردع_ر ىقع لاو زا مسا ولخ كم تبا

 تسارتبم رث مكاقو ءءاذتباب روفر م تسارتبم دير كر روك اهناو ٌعئاَق
 تن لس اننارتقبا لك كنس تسا نو بسمو اقناع ءازقياب قرم

 نارا صب ربع ل 3

 ال كورت تيا ورم رتج :ةعر يك .ربت ةرور زا كسا قز# نأ قروي ةةلسسع هؤلم

 ار ربحت لوجو رشاب دير ني نتك زو ' .مكرد مود زا تسردف نبا ناك وتو د دبعو

 .ورك م تس زم بص: كك ياهيفنتسا مك لاش اي ارب ششل اثم رنإل ؟ر نك ىك بص

 .م ورك انيارر مك <. اهئاخ رمق لنا: راذ مك و .مورك فرصا ريتك لام دف نزنا :لاه مك

 ١ رراضم .كئازج ءاري غل ا مان رشا القل : مك | ول .اهاعا رو ناكتشرف دثا راسم :كلف نم مك

 هاك مو :مئاق ديز .ثسا ناي رضإ ببذم نبا 507 . يبرر رقم "ام" اب ىسامو يررصم "نأ 1

 ديز ناك :نا# هن ا تو” تبع ور لسع 5 يروا نك اردابلا 2 ل نزلي

 رفا لا يربو رت وار فكر جب و مت مج ؛ بم ذم رس كلب ْ بسرم 9 .امئاق



 تاوأ رو نيب ظ 5 ءاباع راسا موس باب

 2و تيس لصاو توا زتتع زإ خ_ ع لك آر كيو رن دواس ادثنخ دو

 نر رام ل ,م راحو بصان ْرا (رراشم و ولم :مور رو

 تس للاخ مكاري ؟تس عوفر ع ُبِرْضَي اغا دير ُبِرْضَي :لدج ءدنك
 رفا ريم اخ هن وَعَو ىلاعَت هللا قيف وتيم ل “اوك رش مانت , م راحو بصان زا

 تعلق وا همس ىو اش وو وو

 ان صن
 ارب - ابا

 د 1 ل رشا لل اسفل زا وو كت سا قفل علب م_لكارب . عب ياو رو

 عب رو تروص ن/لرو : يورو ,كنسارترم ووقع خل اماوو زب وفخم ارثبم لما ل ارث رو

 عوج لاق ل جرو ويقع و. تقو سنس كلام نزلا راش عرتاو ول . حسي قيوم وس ماع رنا

 لساني ضع وززتو ضيا لق بري ديز زاض ديزل لئاتج ءتيسنا عر رافع ن# كايت

 ءبضان سوصنم عرفص عروق وو ءتسا خئار روفر ع تنفص نآ عروق و تي تسا ونعم زين نون
 .ملاع لحرب تررمو «املاع الجر تيأرو ماع لجر ءاج :لوج ,راح رو ري تفص عروث وو

 رئر اك سو ٌللاساي ار عب احاظفل آر كا كت روص نيب نووب ووخ قاس ظفل زا ىوو : ظظفل زا ىو

 ماوخ تار هاوخ رشا كلغ اول تورز مك تسا ماعو , رفا ىلاخ ماتم رز بارح جرعة فاز ا

 تنافس نزا كم لك ,قيرظ ليمج ميرك ظفاح ماع لحجر نءاج :ىلوك ملكانج , 0

 تم ملا يطافلادادخت بسك هجرك تسوبتم لبر كو وف لب اساظفل ذا تس ىوورلا عانى

 عل ارو بصتو عفر زا د شاي تشاو بارععا ين ؟عروتتم ظفلو . لما بو اركب و ثلا كو

 بد خلاب قر حسا حيف ربان ررتع قر ارك“ ناب تبج كي او دراو بارععا نامت زن

 #3 رياو“ حب معشر نا نا ع ريرانب رك او دو رياوت ترلعاق لب



 كريو نا 4 هما مسا موس با

 عال م رز غوت ابد ع كي زا لاس بارعا

 :عرس عروأ 8 جلاعو ردا, روت قاوم بارعا دو قي قل عش

 رشي روم رورك لك ريرتك تلازو قت يس كاع او تمص : لوا

 نوه رشا عررتت قات ريو وقت وا ىلاع لج ر ينَءاج :لوض

 قلاوم زج هد رو لوا م ,الشخ هوب هالاغ نسج ]حجر ينءاح

 اواو دارقاو ,ثسسنانجو رمل ا رهو و ءفلر ل رو رش ار عروتم

 5 1 هَ ة ث 7 5 3-1

 را تسارأ ما : تس“ _- 11 زا لك ا زق ىرخ[ نع تارا رك قسرا رع: لاعوجنا 2

 م مه: / 1 الا 5 . 1 .

 2. م 3 ع اسبيفلع ا ا ا يع ديزاد مح ءاهش 3 اذب | اص أ

 يلاع 0 لد رشا 8 لوص يم وثق و ت تأ أ ريع ا : كر عمت اع ىطعم

 ٠ عع 4-5 ش ع 8 يب 4

 باي ر :نادي لح 3 لق و تيا م راس“ ل ملاعب يقر ول راكب رو مر لجر

 نمحرلا هلل تك ىو | 1ف ِ داب مؤ اي ان فرص سلال تجلاكو ءقيرظلا

 | ف . م ل 3 ص ١ || َ ا ع نس , 1 1

 8 ةدحلا ه ةحيص#؛# : رحيل ريك ال لادا ءميحجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأو ؛ميح رلا

 .كتس موي“ نثرا تدعد 2؟ 5 :سي)

 /د دك لك" لوم ربيو# رون ب تسار رازع قبلت تن اتري لنا كلاااو - .رويط رو

 07 - ل د 1 دع

 رث ا ةملع ديز يبححعخا 0 ه2 لرب فال عل 7 لد ةدام را دلد تسع للا يو

 3 رع ا

 زل لوا م .ددي ن تروص تلالو ىلا همالغ ديز نيبجعأ رد ن 3 كس لو

 16 زيعف : ل اوج راب لام رك مو ثنّوم رص رو يتق ور ما : كسا رار روبط رو كك ا

 يللا قت وهرشإ 0 ف يعمل دلو انس اوولا لاف “# قوم لسا
 و 1 عا < 2 ع نس . مذ - هَ

 .ضئاح : ن2 نا ا .ةمالع : لو ماخرت رم
 و 7

.9 



 ريك مرد ناي 16 راع ءاسا موس بنان

 30 5 : ل مد سل هي ىف م 5 8 .؟ :

 ِناَمِلاَع ٍنالْجَرَو ٌمِلاَع ّلْجَر ْيِدْنِع :لوج ءتو بصنو حرو
 1 اه - 8 2 0 ت0 2 3 5 2ع 2 3 3 تا ىلا هق ص ل

 ّه : ثتواع -411-- ا ا : ا 1

 ,ريكلل و فير تت :زج عي رو داب عروتم قفاوم موو م اما ٌتاَمِلاَع
 رخال ملك اري وفونأ ماع لَجَر ينوعاحي :ناد 557

 ملم ردو ىلاع هز لحجر ينددح ها رك ناو تنص ير

 روب لاح كت س عل_ واو بث :مور رسب مال ور ماع ريم

 نايك اجو ,رئامت كار حراسانم؟ لوم رو اب ثدي هدا رقع ار

 زد توسل رقاوعسو ناقل بى رص

 1 0 رض رض مث 2 عع سو كئاقا ادي نإ ا ب ب ف 1
 ا تلال تار ناعم 2 م رس لاش ا 57

 تاع يد ل معد ها ري يوت وول 1 لاو ل كسلا نشل

 راو 2 عمجاو
 يم اس ا

 ىثدتفاي جو ورورد جب نإ زا بيك شرع دوو : رو روش ى انفاي دابج هوجو هد نإ زا ببك رم ردو : رو

 روق كح 7 اموال ولاول راق وير روش

 عاب لأ عر نانا دار اياعار باخ و عازب زك خيل دع اسلوب تلق

 قا رمت يس ىلا را ةرفاؤر# رار ,رشاب هور كموارا زا تكتم م

 .لئانج [ . ميلا بوم اي ترد وشم عروتتم نأكل جيا زو ءارووخ دارفا عروبتم لوم نك ] :لومت روا

 رثكا دارم كد راد لاا املاد مب تسا لمس اش جرا" موق" ظيفل لب ,مهلك موقلا ءاح لوك
 ووصقم ل ارا لك كيبل دوب رك دسار ل ” تاقدارثكا دو كارين ارقام

 (ةررم) تس مولا 2 خرم وار كرش مولعم رثوروآ ' لك ' ظفل هاكر ءرش ام ف



 لدي دد نابي 0 مليابت احا ثوم باي

 داو امينا ناديا 30 قولا دير ا :لوج ع ءصبأو

 ٍناَدْيرلا ( ْيَنَءاَجَو ,نك ست عري ار نيعو 4 ةيسفنأ نوديزلا

 ْيَنَءاَجَو ءاق 7 : ريض ملكه الك و ءامهاتلك ٍنادنهلاَو امهالك

 2 0 5 ركع قع نر 6 11 ا

 كتالي ٠ لوعصباو نوعتباو 0 هعمججأ مهلك م هلا

 رب مدقحو ٌمَمْحَأ كودب لج "ع مجأ" مب دنع اهنا ٌعَّصْبَأَو ْمَتِبَأَو حَتك 2 درع دع وعام هعمل فحم لع

 ,رشاب وا ثديسأ ب ووصف“ يك تس عل_ اواو ,ل دي : موس م. --
 ا

 لوس رباع وأ ري فرات ه١ راب رم تسا ىنش ريغ اري" لك" اما :ذعإ مهلك

 ءمهلك ديبعلا تيرتشا هءاهلك ةفيحصلاو؛ هلك باتكلا تأ ٍش : وحن رشا روم عروتتم

 لاثم ا لئانج ,دشار خيم فارثخا, ناش لاعتسا لم هر و "عمجأ" اما ءنهلك ءاسنلا تقلطو

 م دعا اااه و ل ددحلاو لك مي ووش ورك د ريك انو تسر مال ندم

 فالك هلك دبعلا تيرتشاو ءمهلك موقلا ءاح ل ريب ؟ ناو ص ا موق :لدك

 نبل تقف داو وقال 0-1 رف نايم مفصانم اي ربع تار 2| ج هلك دي ديز ينءاح

 (حررش) . رش رياوخ وغل ريك ان لدي ,تسيب

 ةسززتي ثيل ري آم : تدب .تس فيعض آرب عد قم و عروب نودي حر اجرك ذ كارز : رنشأب

 عروتم ح وم تديل لث اد او بولا قنديل يرش رووصلا عروتج قفل تل ولا وا

 ان ا الا نك تلااد ين 5“ ني دات قرلااو للرب ضنا : لك
 ا 5 85 3-1 راع 525 نول : '

 - زم لربم ريل دب لام ا زاورش هو رو [ دس ليلدب +1 هوو ةلاجبل 55 . نم لربه ن ار



 فن م, فطغ دو كايب 2 رايات ,امسا موم باب

 رسب نم ليم لوادم نش وادم رك كس آل كلا لقبا ضعبلا لدبو

 ور لارا مى تسنأآ ضعبلا لدبو كوخ 8 ينءاج :نلاع
2 

 23 سل ا لامستلالا لذبو يكتنا 1 3 بارض : : لوج رشا, مم لربم ١

 طلغلا لديف هيو َدْيَر تلم :لوجرشاو نع لوس قاع" شواز
 / .؟ اا

 لجرب توزع ل رتنك داي رو لفل طاق ثا رجب كك سسلا

 تدب ري رشا, ووصقل كت سيحل اواو فرك فطع : م رابج . رامح

 لق أ بسب ديز زا تسا لدب هبوث ظفل لب ,هبوث ديز بلس :وك أوي ريت لرزيم لامن -

 2(؟1١:ةرقبلا) # هيف ٍلاَثَق مار سلا رهشلا نع كن ولأسُي# : تس رمال لانج دي رمد داد لاما

 . لاتقل م| 7 |متلا بسيسب" ماَرَحْلا رهشلا' را غس لود "هيف لاتق" | 5

 وه لدب يا . جا اللد .رئززاو فازخلا مويفغ رو ىركا تكا بز رمت قل رت رس اي دع نأ يم

 .ةضف متاح : لثم ,تسا شايب ودرم نإ رو تفاضا لب عهنم لدبملا ضعب

 را لحجرب تافألو رب زك رامح تررم رك تساوت“ ماكس كم تس ايلؤلا لدي "زازا نك رانج

 قرا نبا وصقل تم لب ,نآ كر اذن هروآلدبار" رامح" رش هاكأ كن يم“ ,رمآر وا ناي ز
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 هغيصلا ملع بي رعت

 ةحصضا ولا ةغاللبلا

 نحمل ١ ناويذ

 (نيدلجم, دمحم ماعمإلل أطوملا

 ,تادلجمم, كلام مامالل أطوملا

 (تادلجم؛, حيباصملا ةاكشم
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