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 باسنألا ديييئستو روس نلنسسص © 1نننو ةط 4ةطاد]1ه055 6 131108115, 35 وانت 0قئ115 :8أ 3 5وكر هطلخأ 2. 630. 1135 02115: بم ذصقءت م51 ىف باَبلُدا باتك هنيصانق ٠ ىَتابْيَشلا.نيحم: نب ىلع نسحلا وبا نيدلا وعر ؟ن1وو 11 ىرزجالا ريخألا 57 ٠ زو ةورصم عملت : 16015616 أن نورسرمهم دات 61 260066 هور عققاتق 651 1 00أ15+ 11 نان جود ووو ةمتق هرردق نطوءمتستنس , 26 رمتت1أ8 2 ممم0و1160 8 0211126135 ر بنَ عايراوتلاب راصو باسنالا لح نع يح ىتح قيمقتسأو لاظا: (0ذ0. :5زو060:0. ها 50
 3 ماو 20313 012156131111319 ونجا. 1يهطوروم اجا علق اخلاق 18 بزرتو 00115 م10< ند هواز هماطو جدجطتمس ,_ انطأ 00 نوأر ةوعصاتق 20010316, ءأ رست1 1و عمم 15 ويماتوو طمع هءواعوابسل 6581, 50 ج0 نطل هعاومنو 686 6 عةووعوأر م6156 ءان-  نرجورعو ق1 م8116083ز 2 مستل وحد , 2 يانتطاتٌو 28 مم1ج1 173 0116عطقأاا! د وزار هز جمووعمتا ماسمتسفم 0086 6 زو نول: ؟دعزدسأر 8 1 ا جانومهو همرعدلأ هدصصتو و 560 نطأ 0011 وزرو هوررتزلت «0201:2ط ه1, طمو م2عاعت“ نمتتتل ب6م1 01105 0121- ا1زو ةهعوويمأتو , بص طتقملا06 , هلانقأ 120 ززو جلز ءواو.  ظعاتسملا قرن 12 ١ ظهأتم, من 1طروم-]-خ طن م20مهو16ا03 قانا 0 00 وزأر, م0166 ءاتلط 65 5 فرع ءا-ط مدور 00110 ناورمودع م0011 010م2 0 اضاف غوطان] هع 010019 ( 609" هج ]1660© , موج اتسم , غ2 0 11ط10]6, ءانأ [11ن11ق ةوأ : 6/26- عوز نع هييووماتو هع طمع ط0 8 ير نوؤءعص؟ م1016 ةلتكتق م مويعاتس ص طنطت6 2. ]| 6 مومتؤدس طقطابءمانسأ وزرز لوعازز ومره اةممع ءزانق 12110 أ نأن11 135 مومو ممعأو



 طوجتغي 0غ [ةةأاغاتت» 1طصت(رطح]11عوطر 1ةتثع طمضط طوع عمم هج نس جرصة جيجسم

 راتطاتق عالم ا

 1عءعرمأم 117 نما عص 1 ء1لن1 ل عمرنمدطأم ةانطأ © 000 انا 1 ةانةنامسل ة

 نانا ةةصعت, 100 .؟ ءطعم هما لم] عسل . هوؤر , طمصمتقا 5 ةماعسم .مانا0223 هل مطقطءأن

 11 عوم ءهمصاتسعأ. . (0هدستتو .ةماطبت 77!ةفاعصأءللنتد ءانودمس» نتموتع ةللئانق 9

 مدخخعس 211 يتمصلم ءلعصلأا ةمعسصح طمطتو 1ءءورتغ, تع هع ا ا ا ا

 نسوسدمت هس 1طوم.]- ةلطتتت .همانق 7018913 مهووهز[غو 2151 ؟ىعرج ملمس م6119 ءازجتق

 ةانعاتطأ 1268, هانز 5 20111198 20 205 طم2' معا عهعاأأ٠

 05 1ماأان 11 20و مج ب!وصيجر هطاوأمجج . همموع بوت ها عدت 10 ]ب ممدس 03200

 طعو1 معصم ةللتتتك «هصمرتعمل 1173 13 ءمز أورد عم ,.. 51م بوكت نئبف نابل 9

 0 6 ةمرس م01[ ةند خ: مطتاماموم .ءءعتس16 ىف نامحرلا دبع لصفلا وبا ىنيدلا لالجب

 ىعفاشلا يطول لامكلا رن: يتأا طهطتف: عمل هع, 4س 849 ر هطتتغ 2.911, هاب هبزايقا 0ةمآت-

 مرح اقسم 1صن 27016عمزتجةمأق“ 20 كرت ووررومدو ةاناتكف ماتم أ" 010 120 ءااوة نسمات: 116 01:

 هزص واسم. ١ 18 ةصقمقت نانتلفتم ' ةوأر عمق طصسلأمم ' ملام لت ئصمق ةض 1طصم“ 1 خاطنمت ةزذون

 1مم ىيددع ذص :ةق:5هزاناتت' 06م1 خكنعر  ممسصستسف, ١ ندفع 20 ١ هلفمف ان ةتاقضلا 8

 نويعلا ٠ ل رئاونف نتن, نسقع 4 باقل هرتتطته' 2 6م: ةقوه هرصتمدوت ' ه1 هألقس 4

 1111101 فن اذه 16 018 ؟ هتتأ 0مز"[6 ١ ةرندت وأهل "ةووع تأ ةمتقتقا 161 61] 11866

 00000 هزتاطتةطتطاتق 118010155عأ هق-كونم'ةطئاتو , ©« 56:؟ةقوغفأ 1ط1-80- 4 طتت

 كح هدماتس عز كافل نا ةرفصف 16 ن6 ممصأت همم ل صوداتلل كان 0 111 10ه

 2 ء]وأتوم هدووصأ انقأر 6356 7656 ءاقمل: 001150 05176 ن طا ممل 1 مة

 مته]1ةوازونط 62عهأغ, نطل 1061323 ننس 8 ماصرت انت اتق 01 62و16 ' ل زطدطمم

 7م0991576 ةتتأ 10عزؤ نعلن, ءأ ططأ عم ممعوووم هواي متقأ ةلئاتضلع طع 58315684,

 تأ هرأنم ةصععرو ءأ ةصوورأم محفضغوأل 529ه همعم 50-25زااتاتف 0من1112,8 6

 ة0116 2095183 0 زمام وقأ , معلم ممامتضنمت 6121 هلام ةدطصاناتت 6ةعما16م80-'

 1111, © 8 06 ةؤز تنص ةوتماتممع ءأ مهداتعأتقه لمطعم: نتم ممض [ةرجااتال 1 م50-

 1 1110من ه0 ععقمطلا 608209611117 و هم0“ مرتص مولتن طعم 00 83 ندا ال6

 دع طمتصتساتا0.  آنه06 مع طسزاتق ]ط1 نمد ٌدماتصت نق ماس ةاتق .طمل1 هن ءلمه أك دانت

 ءورستعأ لمطت هودع ةمكضتاد 10111 مددقانما. 1 'ددتت ذصؤعمق مانتصع الق 691 1060زاتت , 0
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 وزأ نفر هع ةلثثك انطستم .هلئاتك همدقسمت همومتغسمر طع طمع هرذونع ةمقتعدكتعز 561115 ©

 موليتم دتعمحس ةللطسمأ نسر 018 ممرستساتسل 2ع]ه139هدحبسم ,  (انتطانق :انأات2 1131, 01-

 عتمفر ةدعمو  للدوايدصاسع .هلتقع ندهعواتوصعو .0عدبطتقأم»ةي 06 11[ ءدتف , 0ع :ةععانق

 علت عتمدتم , مدقدتس 1ةطواتسأاتت 20726 115 طدسع هككتصل 11 حدن ١ 0ط3عد7ةصسمست عك. جمدت ر

 ممرستسو 2121158 هج : هكمزطتستطاتو . م02115 ١ طصهستسمل ء 10601112 2616 علسمتتتل , 0118 ,

 معوعمأ ةدتسع 2 عورسس نصت  .؟هردم2ب 0606 عءاعغعر يندتع ع ءمرحيتسم هدتعتسع 761 دع 0م

 هاسلن1 ب جوع همطتعت ؛ لسصتستعب]او .معزتم . عمصقأم7ع. م0 ١ 201651٠ 51 هج 1ص

 ممزؤب 03عمعر !ندمع مجهز انو هاند 01 :عطوغر ةذصعا طمع مص ممسلقو 0651062 ةصاتر طقععأ

 قط 6 رمدعمم هع مهجعام ءمرصممسفدسأا ةدطله11 عضو عق  طقتتل مهدعأ , 200112 طصمصصتسللتق

 وعتطبو هما طمومهرجطتم ,. طخ ذعر صقز م1  همعهع 06622 : . هبسعراتك ةصقتعمتق هدمت أت]وه-

 10110, 1186 :,59-28) 15 عيلز عزاز ل صتومع ءهسعتعتد 11 طرأ مرو معتم 60 مما ع1

 عءوجتخش مماعدر نتتم 010 هما ودزسيادم  علصجاب1ا عأغ 01عمتودتستادف  ةلغر نانا: هدصصتاتمت .1111622-

 516 01 عصا جلنسمج فاس ل105ويجصج دجمستطانق ا 6224171:

 آس طقع ءلتاتمصع مدتدم و 0تمطاتق اندانؤ اسم (ب001 لانو. تم ععصقا, ينعدم 111162 كلن

 201231 ةصقتعمت ءكبسب طعد عر و1 ءداقم. 8نومصلتصم 1 عاديين طمطتو لعدعرتطءدلسمتل دمتقأا 17د

 206 ايمعبسدو لمصدلاج 55 كم هزم ءياستنر 111 بغيبسمر نق ئتم  :ةلصتن عمدت" ,ىماعتجملع

 لوم 1 فلل 1سم يفرد ويجسسم . 0 ص هاف سس طتطا1 هن طع ءوسجو ات عوصأت ةدصتنت 6غ 1ةطوزع

 ءمرس مهينمأ ددسن هج ]هج 01 طاحق ءالور عدجإتو ,ةحصيسمس  طابسما أ هأ عال ناق8: ١ عمءوتمو 111

 ؟طعمجتتسمو دعتس 01م ماطبس معيد أ 2 وهطابوب هرج عرتتسع زوم هطتم عقار لم طتامفتسفر معرس

 ةنيفم دوو رد كنج مول ب ملغ صموب ةعععرمضأل .طعسعطعأت ءصجعسس ويتمم ج2810  ةءدممءت“ :ةصتصقم عد

 هيا ةيعمو ةووع, (, طه 151ه ال1 جمجوم مدجبسم ١:2 ؟ذجم 10 ءاتموزرمو عم11عءامردس , ىاحص

 ناسا ا(: (ب., عصمت 210, 5 11دودعضججج , 0 عيا ملت .ماتسب ةصأ :انمتح هون منع (نمصكقطتتد

 عاوموأ 8:91 ءودوتع, ندتعإتعب ب ,.8030 1. مصلنست لي ماق ورجع عوواتو ىعقؤر 16 ..(يهلتعع 1١

 2 2. 17 0. 82. 1105 ةعءعءانزهأل15 10 22012 عورص ءطقف لع 60 01 أتت 51110115

 '"اهن11 6 1مم 0 1 طف صقور“ هنأ 0006 18111011 م6 116

 685 ((نه1. م. 1399. ذص رب 406): د ان لعدص : ماستطسو ذص 82016 عمدتخ نتف 06ووتط ءاس

 (مدطصعو نا 15006 11 هيضفسا مك 16م كدي ةنمأ1ؤ51. 5 نمأ ةظ طلو

 ماستسمع , نمهف ةذصع تا16 لمصمم ١ هدمتكأت“ 011598 وانك طل 8 قالا اسد

 كتتور نتتقلطل 1معا11182 أ ظ008 1166021 هجم ,ء اص 811: ذاق معمم "قطو, ندن
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 رجوع سد نوع انعم :طمدضأ هتطدقا معمم تم ة6مقافأ ,'ةغأ  ةنزامق أ فمك تتطتخخ معان نم نقل +

 همملؤ1 معلق :ةمدحتتس ةعرتطمات1]0 ةالقمم همهاتسعاطت“ را تاسست ةلخح 0111 ععماتمم ةلظتظفمم

 قوص : ءووع , . تترد اذطخ 6 16 نعءرمأه 14 [1026) قدأف 0نطأ 6+ ر ةدتضتوف زور 110ه عمت ل طتم

 ماعمأو , :نيمعت طمطتقا (,0016عءو  هطغت] ءعلهألر ا عزت مرته 6560 هلع

 طوع مدعو ليات ععصاأعا“ ءمصخنلللا 6عععرمأم ]ضطرق ا بابللا ج:7[ نف[هه1؟1010 60118 أ نانون

 رجل نقدتق  ذص همهطتتطفص4ق ةلقأ 1816116542 00016 رم ءور“سسم 21610126 رغم: طوانل

 ردا وع : [ةنتفف '1هءانممقو طلطع عمر وافق ةسفتومتكا 111 1هراؤ 77[ هأ نتف طقمأتتف 'ةرذد

 مور معان ةق-80ز نانخ نص ةمهتزوصفملو طمع ائظلو !موغتم ر ': طمامكا ةفصتق هلآ مظوطأ ةةرتم

 012, 1186 هط 60 ةدتفتفوو ' ةووع  ةمهفرتع أم

 11 ةرعتستتاج طاتز اتق هزتانقءانأ1 نرتمةطصن عقلنا هنأ ةدصم ه1 هضدعو 01ه: 1ةوزسنت 1/1 8111311,

 لو قوس ل145 ءات] أ هكانست  همم01ةضمرح ١ كا 1 ههمصمت نست . ةءيتا 66مم ءمضاتضءمأقف و

 ننوع دمها قست  موتئاعمت 6 (001ءاطاتق' 1هصاتقءت مانق  ظنطا1 هأطغعدم 'ظ6106طقأق , ةصلتاتاع

 راو © ]ب.ععلنم (0«5عئدرطلعم ءأ ء لكوشتا150 ر 16 وادتف126 ةانتتأ. 1183 هرططفو اتتتعاستق 112-

 ءايوتستانك أ ةط طضع 111618 177. 120183 اك

 ؟7مءولتسس ' مانص عاق ١ 086 ' ذضتألم ! "دعم 2053م3 ةنءهتط ر 616م 8030621664

 ءمامدنعر هدمصصتطاتق طمطصتستطاتق ]312هزملتفز 06 يدمر مممصتتسأات 21105386 761 هع زوم 20ع

 .لزطرعم 761 جلتسملع ممتطت  هءزتغم  ءمخفأذوهطةغز 200101, نانو 18611101 طتطا1 113515 0671

 11نروعملسس دفتر طقع 300116 ةص م2216 طمتن]أو ةزتوأاتق (1هينووزسنتر 11ةضتتو023-

 مامو (00166و همصكف ةدختق , لت1ت ععاتأ 136 نأ" هتتكفم 0ةطظوأم | '

 قاوتع طقعع يياتلعام قنطار نت36 :طقصع 5مءعءلستستف مدعاعسم ذصأ 1نععاتت ةمتقأغأ 68

 00 1يعوامرتعمم :ء[عتتع >6هععوقع تالت. 20و[ ء105» مدقق, نتقع ةضئاتاتلل 0116662 1

 رباع , صارو ينقط 726713ةزسانتت ةعاطتزلاتق 56 عأتتا ,  ءدواتع هوم [ةظانسأانت' 018

 ةوعملاتق زون 1261201818, 122 11115 26111521115 6>م02616 طتطت دلل ةطلقق0
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 ؟. 1. 06 11115, ونانت 1ساأع» .ةيعوطعو ممدصتستطات3: 15 بيبا يلم ل ل

 ٍ هزدعانوم 0606332٠ 'ء

 ؟. 2. 06 جك-5هن'ةطلو , 6©115011]©  0061© :باسنالا ىف

 ؟. 3, ع ةطصم-!-ةنغطتتم , 611501166 كانا

 5. 4. 6 50-88ز 010 , ءةزاتذوانع همعدع طثع 0 باَبّللا سَ



 ةييسسا 701117 سل

 .ق. 5. لع 0ةلت هتطسق انطون بايللا تلات :يدتطاحس: هون طفصع علت ف هصعتب نقدم دش ءأ

 نون 6, 0ع ةردوطم تعمم «016160هأق 8116667 نيت 06 ؛ةدطوت ذنمأ 11816[0 1001 ١ 6ققت 361900313:

 ا قص 30طتطاتلم : 1 : 13 ١

 1مموزغن5 ذيب فدصستطرسمزر ١ لنجوم : 0عيممعبلم مدعو لهعطب موب! ءعاجرا نلياتهعولاتع ع

 رمدرنأ6 مموؤئغد م66 ءنعم04 . هود عج لو) طمهطءطوبم ,: :زدجبب اطيدنع صدوعقوؤتممت ةسعسم 1ت20-

 معرتع ممودوعسم , 2151 عا عتمست طقطعععد , هطآ1هغ9 طاتصسع 0م مه>اةتم11316 طم 1111 م

 هود طوع عءرجام» عد, هحتسمسسو غءوافط عوصل ل ومما , هوياموتيسلم ءويميمتإةغمطتطبم 21401 ععجل1ا

 كجحتطسو ة4عو0عمدأ علو مصع ةسصتتتمء122ع 202 06و11: طقع ةدحصعم 8501عطصتأة[6 م7218

 زود هرصصتقر, 01124 226 هانص 4620ءعم219 ]2ععطوسأ, دتصعملم كتووماساسسم ذهن 8612110 ,

 رنروعاأع» ءمصط ةعامتتتسم 2ععءعووزؤتلتساتس 0عوز0 ءععاسممد ععدمذحسوانع طعصع# ءاواكتسم كه

 «ما11ةغمدنتمسم ممعدتهمزةدن2.  ؟1؟هطلق 1ة1أ131: , 71121 (13215ةز01! 110111121 ©5182 16110

 امس ذه 117169: ه1077: 1111111011801": , ات آل 411:ءم1معةمع 015ءةرداتصه 17اتخ[133 813103 ,

 معدةانهقانتم هذا ماتسوانمسم ممزط1 دع ةصتطمم ءاللتتعاتت112 556, ([126 16[11312130[0 13

 0عطعوسم , عا زاجعات7:015دزددقسم ةعطصمءا“ طمتطخل 1026 7عوأدا 260101214100613, اتق 00

 ءتتات01110م15, 132126 طاتصقتل1 2135, 13211 2000115 161011215662112 ©010] 210٠

 لم منطت م:ةعءلماسع هو همدممءا1 25083 , ((1ة:1دوزصصع (مظكتن ! يدعم 010

 رمعمت“ نست طقطاتت 12111022 ءأ 0 هوم ععتتتل هدز اند مدمعتسمع همصقتلتتو عع طعصع-

 وماوصاتقع كعطوو طقف دتاقع ]1[[ةيدعممب ةطتلتم كتعدأمع ءاتءلقف. ظسدطاتعم طقوو طوع

 معز عامرنتمب طممت“حتل .ءمدصتص عض م1:2110 516 طا 1عواتسمطتاتملم عجهألل ةصتعل , 11613 66111021 '

 00 ءاترص عدم مدهطقمعع همصلممسم طتطت [1ءانتأ.

 لخطأ جساعتط نتن لعطعدسص, (1ديةدوزسنع 7؟عررظتك ! ويست 0ءءادننهتنع ؟ءاتس ,

 موجطو دصتطخ لعودصأ“ 1[هم مصاص دنس دع ةدلتتف مممصصم 762015 ةعدتمعا“ 16 م313-

 ةووزسمسس ءعمعع اتق ةاحصص , 560 ةهستعأ مماختق نيدقتم 015ءئرصدآت 106م دع ةءددمعت» طقس

 طتتفأت. 51 نات3 5م65 ءدأر 1016 اج[ اتتت11322 طه21 نان ةص 11116215 01م 1طن

 مروعوؤمتع مموددتس , طقعع 6018 (ةط1 عطعأطت» رت هز نينتل طمصقع ظتوتق طه طمع 0ماتوءان-

 10 ةصحءصتمئاتت, 10 .هدرصمصع طجانتم 11[ م1260316عزج أ 7621135 عأ عتهأتتق ةطقلللات3 2

82051111212٠ 



 30 705 ءاطتونات6 ناتاتالت 56 0611 ه2160 هتغه ,  هماتنضن : ءمدحمتات ؛هذذمو ! 110[0-

 حصص  ه1ءزووزسو  همدقاتءااتلنصع ؛ةص: طقع: هلسف آل[ت3ةيئاتطت 15606: نقانق ؛ ةانن 126١ ١ كندد

 ١ 71235506 016676 03ةاتقم

 رموز :هانعأ يحتل م0164 لهطت ممقأزم ”6لقأ18]0 , نانقتطالاف

 نطمحف هنغ 8 رتضماتم طمص 1ةطو1ة618  ةحكقت

 0915 ةطلصت -نان0 6288 505 :ةصتشتم ةزقفأ , 80819 ١ نانقتنت 36816 طعام ؟0ط3ق 11]896 مققت

 ءاند ةلط. 1719166 16116ءق أ دحفأ ةطعطل0163ز انآ ١ همو ةوانأ طاتطوتنتفنم 611918681
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 21 3 طتفأهرتوم طتسقتطتأ هانم طئقغوتخ اتسعت ةتاتتا تمام ذات 6أاقل ءانزاتقرلو ةدنست اع
 سلما و5  مدرانات , انت عه انأتأان , 76لا3غ 18 ءاطئاتتم ٠[:86161

1 

 11 8 نيته طماتتمان]105 طمدصتسعو نص ويدتاتاتفلممت ةمصتمق 7ع ءجلتو 12503326 71016طتانق ر
 ميتسم همسك ظفطءعمله هقأر تهانع ا ةلتنف انسواتتم ةلئدع آن[ هندع 082ج ةطخات# , 26 2118 6

 ةدحاتسلغطد مةداتسأتلأتم هطاتصعةأ. ش

111 

 ][ذ3 اننا 61من مةهعوامغ, هاطو عمةجطتمسم 4 رم 010 عةوسم انقسمت 50 م0دانتات 10م ع

: 0)011012) 

1 

 11نوهونه هعطم ععدردطتدع ءمديكنأتم ةص ؟ةستتك ظظاسسم]دع آاذصواتتق طملتععدتق مدعاتسم 2 ةاننلنو

 وصعتاتهسكمستسم ةصغع» هع ةءمزماتمدتك ءأ م"مدنسأت 21 هدتم , مدهاتست هل بمن قلمطقطءأت طم اص عاتق
 رحال 100261, "عع16208 أ.

1 

 طل عدس][2ه5 ةمصعمر وناتدسص ةلزجطقطءاسس 2 1 مددقتسستف ”ععءورأانتتت 72111, 1028عع دمت207» أ

 ه1 عار 01ه عادسو  ناندصت 51 م20طاتسأت21هدعسم رة 010 ععدزتطتق 5م6عاعاطاتقم

23231 

 [ةصااتتمص ةطعقأ ر انأ هدمت . 211ادز ان 00 ؟70عوطانلو 2 ؟ةمطتو ل115 هعق62012 ةزطل ر 7

 مماتاسك ةاهطبعسكمسد ةثغر منللسمس ةدتأتم ذصاعت“ تمصتساتست أ ؟6؟طوتاتست 109335 تدعم عج 10158

 ء( زلعم : ةوعرتع ؟ةءوطتتاسسس م0060 مدخم  جمصتسعر 122000 مدخل ؟عط0 ر  ؟نتوؤع 20طتطأ أنتم

4 



>71 ٠ 

 طحورضمتستمه مع5هرتقألتو , عتمه طقأ هلله أ ةصاع"0عدألااه , ع ةزسصوطلت ةمولستتق ةصلت ءةتتلت 50-
 تكتآثذ ةهدحصتق هاو ةادصأ. 182عع ءهةمقف ءوأر تان" ءا اص 3ءدتاتءعلق ائصعاتتف ءا ذص ةلئلفر ععمععو

 دات ع1 لانع مهديمصتساسل مدتعتس اح 2100ه ساو مع م عتءأ] أ همدكاتقأ ؟106ةضأاتا»

7111 

 18 6عام 06 ائصعانتق 5ءةسصتاتعتف نان03عهغ دتل. ؟هرد 1دصطمللغ , ةذض 02676 تانك 1111115 أ :

 722: 1عممس# مت هعآع , ةصاط 00د ءا1مطتق 2. 324: »  ال[كذند ططتتق5ذ 016 5ءوصتا7وءطعات 57ه عطعاتل هان

 لعرح هج لمع ةصووسءودءمقأءي هظقطتسم عم (ءزقاءوءجتئتعاعامس ع ةطووعاءط عين لعت ؟ءءطصقا,”'

1 
 انا لا لل مسرد هام هاج 5101م عع عودت ١ أ ةتجأت للان0

 ١ وهو مدمدمورن11هطم ؟م ر ع ينم 51511 ةطوخم 1 ممعورش أمر (ءددرر هع ةسهعوطو )11 و 1 هيأ 2020
 0س

 ( لقفي ناكو) ة«وملعرصت 72000 دع مو نلا هوما مو عاتمصعس فاتاعتا , انك كم علم 0

 ندب 3 «وابمامسأت 1 ناد ينأو , أ 0 500 702 مر ورمانس أت هان 6آ و0111 ان 0 هقتس

 هد عيدعبج ةداتببف معمم د وأ 11كم وعت ةطانان 1 , طيبا , طعم ءاتدجم ٍش اسجد ا

 هت[ ة"يادع ةنح ١ءاتوانتق 10 مورا مد , عا هلع صماناتوو لنوع# ةيواف لايم ابا و 1 0

 01«عررعتن53 11556 102 لير -دمدم م يزيولل مدع نزيدر ) نودقفي اوناكوو دقفت كتلنكو ,
 و ن5 3 ©.

 دقفأ ١ بينك وو

 ماتسمع زا لعمر, ممم دمهتمسم 52110 ءنصهأتهدعمب: ةرانق 1710 312110111095 انقائ5 070 3١

 رمعبر/ و0/6 هدانتق وأ.  (نستط ةحتتم ماجاةتنعمأ , ةص تموذ انانععش ١ مجةعقعف قيس 121686, تدع

 هزم مد ع1 1 27776776612 , 0027000310 3 7 7/4 200 ةانآ 68561 682-
11 1111 3 

 لعدد م"ةرص 30 02م0311 11822 1100116 12001312 11201161 20556 125116 1انل , ةاموايعر تايجب 05 1

 ريمم/# ةعمفانمم طهطععأر م 5م 7677::2/ 90/6 ديما 1 0دجعاتج ةانطز ععنءةلاتطتخم
 , "* ع :

١ 

 لولنع. 111. 3, ان ؟ تطاق انعس طزند دلع ؟0عقطت ]نصح طرد 11601 غطا 655611

 ظزسملعص ائطتت 271. 18, طمو ةأوزت) نمف بلا ليبطتو ميطوناببعملسم ا زاجزتال وسم ذه
 رداستستم  (ةءنعئطسم ءانوسستم عت هلكععطست.  (نهببفو 002 جنرمأوع 1ععانمصتك طقعغب عودع 1 عاسع ! نادم



 دل ثدي ددس

 ةياعءععلعمق عسممكعتع ؟0عةطانأنس (1د5) ذم انا ونس ١ كنار يدملودع ذوئاسع ع ةتطسم اناا تف

 مودعمع زتولعسد (طقتس ةد ةسانوتف ةعتماسسُ ١ رتع 8 ١ لية طعانت 20168غ) نسم رع ةسورععم

 يعلن ْ 1
 لل

 1م عسسوعمم هدهتتاتو همأم 21 هغ 25 , سصقلع ل10وهعأ معمم عم نانمل ذه هدأت ةعمزنإاتطط قار

 ساسزن ع جاقلا رح 2031 عتط6 ةانطقأت اان عواتتأ اسر هاجر ( هداف طق زانق لح انطق 71711.21, م0 عرس

 26 لاذ 16عأ لايقذ ءاتاتالأ عيل ْ

00# 

 1 | ةورمانقام 11 2 ١ 0 سرد مدت 011 ا 0مم 10 . 1ةععصلامسم وأ

 مصاودب 100 110 1112 5 ل 0 ف 6 طرجع 321660621335 طمستتتتق 7٠

2 

 1م .مملعس . :عمام ر ةصتفب 5ك ه ”ذ مدد ةصمعمعملنسم ت0 ءاسم .؟0عوطابلان مح

 تددورر , ندم ؟ةعلطسع 61068 ممانتك ر نتمدتفمت ةصاعع60عمتق 70ءوطاتلسمم  موعدع نك 35-

 ناك !(1 تي تكا :
0 

 لج قايولعيم .ءةجتاتك هوله 29 مجبور بد 1ءوعساسم هدأ هزي اووي دزيب» ( نغ 1[ عمو

 اج ييدونم: عنقسع اهصلعععل حاتم :ظمصتتو  معطتءعوطم "همءاناه هلأ )ا, نأ نسم ءاعمعم ع اععات ءزذ ءاعسبس

 كنس ةمعماتوةسصتسم ؟0عقطدلسم 1

7 

 1ص ةدموت اتطدو مم]ع دمقععأو هووع همدقعسلو ءةدجتغلاو 1113 هواو 17-10, عا هلت عم

 هةماأاتك 11113 ممصتسست ءمامد ةأاوئتست ءيععوتمدع هةتاتق 1111 ماورد طوصتتنسم !

21 
 (0ن00 ه5 ةلصنأا أ نع, 2092م م1102 همرمتأتو 113[  ماه .هدوص اصنع صتمضأاجاتقا يردذأتف

 11111 , ةعمدعهطبسم 10عنصر ويننماتم»» ةاممررطتق -لتفاتسعأسس , ءقكعتسمأ. 18 سهع ةاممورطقع مصتمعق

 ةواتصأ لع هةامستأةاتطاتو 2 18260 ممرنأو ةنم ةصصصتموتو , ناتدك طيسموتق 0ع>عءوأتم هك, مط

 06 10 هنقأتو , ةعوادر 08 06 ؟ةدفع 6آل 316618166 ١ 0سم عون لذ ةزدام [نق د 0388 ص مز حنس ١ عدم عت ل6 5-

 معغر 18عدم ذص: لسوطتتو رمد قوركططم ةاعمزطتو طمكمم متسملان»  ةقافسحتا 2غ ةمرلأ ص ةععانم ؟هقافم

 < دعم ماونتن , ند - ان828 غهأتانق تتأ مأتم ةطاعف انطق هعسع ةصئزخاتسق هااهصت 12 عنا 0 عررر ع عجلت هتف

, 50 



 1 دك

 10و ةطعقأ , انأ رءاسكاو 11 1 ةقصصتمق 0 ا 55 6000
 ةيتك , هدصصت هع مقعأع ةدصف دعو موققام طقسا[ ءوأاتك محعصلتق همعترداه 710ءدصاانا هنت 51-

 ةماعلمصعسم انأ 5ءطم]ت ةفامتتسست 201051185, نتل هاك ةعامتع لزمصم ةلعص ماقصع ةعمرتأسمم 1ك تعد

 رص , مزج ع1عو م[ رد ةاهب صئرقعبع هنن م عاجأ ا جلبوؤ, معءعضجرداو , "قيحلع !توحستم م16 10 ممن تس ادع [0-

 ةءومصاعمستنب (ن مج ءعاومومب كت يطب شب ,©ببملب طا ب ءدلصب عع, ةلتم, , عويبنع_ ءلتانبسم عقاب وقصه ل هرحمو

 ءةزوامأ ناتمونانع زد 14 «لثأ 000 12. ةارا“ و 6أ  نلانسصتسم رسب ل1و11ءطمال و . بوم 1 !19-

 رتتفؤر 211110 ةعطقات , 512 0111أان1“ :

 ن0 ى

 فارطلا دايك يش سفن ىوف قي ََ دالتلأ ىف ىَهْلَم نيعللو

 6 01100 6 طنط لادم 10 0 ام ن0 معان 1س“ م07: 1هءاتئودعتم و 120 هعماتعاستأ 11

 لعصم , وع0 ةطتفمص 111811 ه6 !ةزظزأ ؟ةفانف قات ةرك' 1066 18400416 صعد ةوطقأ البس راح 22م0 0ن0

 فّارظلأ دايتقاك يش سفنلا 0 1 5 مو دالبلا ىغ ىَهلم نيعللو

 0613 1م 6ويفد ا ةل هوو[: هع هذان 16غ وزو 8770 اهتع (13: 6[ »م0276, ةففق]و 1681 جا/أ عو»و» د

 او 602: نقل 9/0 ةلبعي عع ) رو, 2029446 هام ر عع, ,ةاوب قع جلا 810/847 هلل10917 911 ' ميرو

 ها] 50011 قع 106015166 0 00 |
211 11100 

 1ناز' ؟هصفتم :هردعاهتم ١ 66 هت ها اوجواطقاتم ةللتت ةصوصوطسصأو انت 411هطاوو 6ع 8611ص18 ,

 هضوسع الا ععمع هدقصت هعدالعم/ عانت هلع م : ((عهصمسجج أل غق فسح ءاحأحت ةنوسمن هز 1عئانست : : 318 ١ معا

 محمص دن ةيسسغر ينت ةنغ دتنللقف مامسع ةنتغ ؟ةسوودممق ,اميياسسم ؟0عولعوب اة[! عدصتسج طفاتو هل

 عمتطنسأ. 0 نه165و ءلتامعق ر ءاتقسم هأ هةعاعتتسم 228م2 56 1206 لتوت05 مةعقاعطأ و طفل“

 1 عد هنأ هلتعتت مدهأنعمم 2واتعععع 710 ءحأانتم

 ؟ءاطعص جاع" ةسرتهطقت لو ءهوأ 711111 73110 2 نموعاقسلم طتمامسعم 1[. 0 ة0

 رص م«ةعققأتمدسع 20 1121 طفعسسم طتق ؟عطتو ةصلتعدأ: » 8تععمتتو ؟هاعأ طهئاتساتعط , كممد ةعط سصنغ

 8زروبقو عزا ءطغعصع لتع ةطئسعزعطسسوعب عع 8؟ةسصععاتسأ عن هد كتم طعصععاءات ءط مدقهعطعر هلق

 لعرنمو 1 ةمعزست عدس مع 7615ةان 176”.

0 

 مزو عجوز املعد نسهع ةرمايل .ظاموتس .ل0دعربطاتس هطوعاتةجاب» ةدج تلق ر نينهع 0 ةادنق 15 "عانق

 ععواتم راسب !اذطرتم 0ع 2 0 لملم ةعوو عاب ذم 1ذط»0 هلع فؤاع ىدندب ةطهتنال ه أنو :انقادتح ١ تلق لان 177:6

 ءامع مموواتسغا ه0: ؟ةملت ءدصفا مسح .هدتص .طتفام# هع يديم عءاتعمع امهعامسممع ؟هانمسعس , : يدش لت عدنح
 هدع 1ندصععاتما ةتكاتطم 1335811065 32 ©01607"لزهصد علت عدت أ ات.



 بت هكا بسس

11. 

 كم 18113 36هقعمطت لكون, 21. 7: 1 نطنعع 0 عوأأ 1هعالوأو نتف "عمعزرأا 1199 ءم-

 م 0521 0100 يب

1517 

 ]2ع ؟!جحتت ةهدعوطت لع طتقامتعو 115 1ععع لهل عدصعاس نان هتممكتأ ةدعرمع قدلتعتأ ةصقع-
 رصتاوأع ءأ هدوء وان اتهدع ر معععوورتأا ةطاعنلسمت  ةصعاساو ءأ دتستق ؟ءداتسمأاتهدعب طتفامعدتم ةنقتم

 ' ج0 هرتستمدبعو 1مدصمججمصبس عا مهععمرجبست مديتألم دتصتم  ةععمسسهلوجتغ ر ةهط . 2لس]وانمسع ءأ

 1!جنلنو هدرحاداتمدع , ةصرحتتستف د ةانتق معءاطاتق ععقاتف .حمعضةيسلتور .طتستممعب !ئطع» ءوؤي ددصتا نقع

 اميصعم ؟عتادتعمسم طتتصوتنقتت» همصقتلأم ءغ لع ةصعتتقألل2 مع27ععا355م هعمفعصلتتق وأ, عا انطق

 طتوامرتو كابق ممممعو ءأ صرع[ ععأد ءوأر ةطق ءزاتق 140دأعو 2مم مات ماتت هم ع0ل11ةط طم

07 

 عما عم 3[داهق دبس , ممم ماه ليءافصجر ع6 ندهن لج حا هانز هدم 1101ج هصسصع لن هوب
 كن ير انقدتط 655 ماج عدلت طحن

07 

 اهدتعات ىواج سايبر يدم اند عاتد 11212163 ةط ةمدنق 11912613 ةصقتاوطتتا 5016أغ , 03000116 ؟©

 عط ة4عوطتطاتق 2ععءعءرماق5م م7208 (ءاجأاتت , 2015 2 طمصصتسع 111511126 1259264 تععاتلاتنم 7106 أ ان.

 م9 عر

 طوماتعنلو 11219168 ثور 6 انزاتق 2310 ©1322 761815 انكات تان]115 ([15561ان21 13 لانذأ 2 6

 112121عءدع ععدوسمس ءاتعمسس 12 61هصأر ةعصرتعا“ لح ©118911026]02 762طودئاتست ءوصص طقطعأا ؟تصم ر انأ
 7205521[: 11٠

2111 
 هج مءمطم 1ة,عيوعمت ةعماعداتمسم لع انمعصدع 11ة1هتعه , دع لدعم 12 ءدءعمء]لمق , 7701.

 م. 178 ( 6011. 1ر.هصلتسعمسوتك ) طنذ ؟ءىطتو ةصلت ءوخغدس : » ةقلع» ةقدتعمتسو اطع قعوطت أع هنل 5ةصق-

 لأ ؟0ءمطاعو غ0 (طعتس مرخمزرع» ةواتععق , 2 !ةعع _م070:1102 01 ه5 ذص طع م

 روتلل ىانل] معصقتس هصقعءماتد160 ١ 1من, دعا ة[0ؤو# طعم ةنع ه مك عأر 01 عوقماطق 101 2001

 ؟ةطهأ اطنم مدصأ هغ اطع 11ةهلقجم# ادصؤدمو عر اعط منعا ' طع زمدمعتم6م0 طع دمدأ ةسجاع ةصما

 هتودسملل , ذك دع معملتاو# ظمانع همدتدرما عل هلت صمتععلل, .ةطدتسأ (ظموع رتوعأم , ىطنعط همم همصقعق-

 معلا لعسجءل ودم و 1؟ممعلوم همام” ب

906 

 الكمد ممأغدؤ لمطتسمب ودع ر نيتص اطعتف ه9 ةدتعم ه0 داتعمعمم لنص عتقستسم 20]ر م عقأ عقال

 لك اللا اا ا ا 0

5+ 



 ةمسسسلمللا 273: همم سم

1311 

 ةةذدتنم طعم هت عالانق , ١ 179516 عمت منمءمم ملون“ ل قمع نوع ةمهآ , م, 61 , ؟هعطقحتسمج

 (هرجسقم ينقع 2 ان( علك ممقواتطاو ةصعتماسمأ رام مستوءمتتم طمطوأو سس عوض .ههوصمةسمأنم

 انصدتمع 1121ه1عمع ةمععأع 00ءعوأكر طقق 1! [[ععهف طه53163 ةصلتعتسم .ءووعر هع 010 3731:621 ,

 مةلنعتد ةةوصتط ءدان مدعم ععمعت؟ هاته »عمد 20 ؟ةءطأ ةاعدتقظعوأتمصعم عوام.

2 
 طعرمسمتو مهدت ة3"اننتح عت"مطتتت 2 [1عددكاتسم زنط انسعاتح ةكسعاتعو ؟ .ءورصكاس اان 7311ةيئاناتت

 رتنام , هع ن0 طمعع انطقاتم هدا متسءاط كانتا , ءةعرت11631208 أ.

0-87 

 86 , 772٠عام ؟هتزوئاط ةطتتانق 11 47:72:08 همالق“ 720/11 ع ونت رايد كرم" هع]رع 095 17 عاند ء]لعتا .

 رب 5, معهطتسأت ه1 هاحعطط ةقصتنةأمنم 111[ ةظةتتتتط ©, ©و ى,ر 2, در ذم انمعاده ةسواتعو ءمصاعقح

 ءاتوصع همتأات مصاعب لذ , هدسوتع 1عتأانع 2012 20طنلط يلمس 9586, انطاو انأ 1 4540, 4

 ةستاتطابمونع , هانللو هذآ هامات

 ل

0010 

 د رت. اذ هم 8. 1 م ميكا , ميكلا ٠

 ٠ م 3112. ”85.2 200 نروب : .نزوب .3122

 د م. 8 ط. 58.8 215. م0 .ىراكيب , ىراضبب .

 1 0. "إو ©. 5,1 دم ةديربلا (دأ هلع 4) , ةديرب (انأ .ةعستمااتسم

 هوا لص 2.). هدأ ةةردأا. 6 ىبيصخلا ٠



24185 75171110183 5112811 835-50117111 721 

17071777712775 111 1,411 315 , 1151111 
 ه- 7 مه ٌّ 5

 0 ات ف 38و

0 1 11551 1,1 6 71180 4152101 

 1ر1 1 11 117 41 11614111 1 11 1 151 2 115 1 15

 جر 781875 002161875 114178 جلط 215 , 7

"72177 2:13:14 © 41170341101777 

51771105 3011141171115 71115 
 الارغامو, ةتارعم+, كللدو., كأنك. سن. 0و0: 114. 00 متخ. اخ 2

 : ًالعوأم 2101111110110 11

 7,77 © 9 77 37 7 8 هل 34 70 77 77 11

 دعاس 8. © 3. آب 01111145,
 420 22136 12م0 عا ة م10

311 ) ] 2 1 





 الللا .دمحر نعِفاشلا * , ىطويبسلا نيبجلا, الج, لاسففلا 2 ةمالعلا 1 ميلاعلا., مامإلا رايهم لاف
 ريش رفيع قياس نيالا موب اهرخآ ةيلاوُم مانا اع يف م. هكر صتتخا 4 ةدعسأو ةيحر ىلاعت

 اهرختإ' ىنفو ريثألا ,نسأ لبصأ يلح خلباقم , ةكيكص سلا يما ةثاينامتو نيعبسو ثالث نس رفيص
 ماا ه 2 © ١ 7 ا -

 # ةريثع سمخ دباس .نيلورلا» يبابج 0 6 نيقب يشعل ءانالقلا مو * دقلوم عنم قف هصن ام

 بانكلا نأ لاغتاف ه هللا 0 * ئناعمسلا نبأ تانف ام 0 0 لاق ةئامثنمو

 همحر * هرصتخام لاق اة كقلا نق“ كلع ؟ ترصتقاف م هدسفأ ن 1 ملف دالبلا ىف راض ٍحَعسُ

 .طَ

 2 اهلك بما تورو اقل ثنا رتل دق دن ينل دن «شدضلت كفو لل

 5 00 6-0 0 توما ياي ولا دون ب 6

2 

 7 ا . اهي

 نع) 0صتاغسصغ 8. ها 0, 2 ى) 1لممع كعودصاذس 8. 0.5 ) 8. هيصتخأ. )2  0صئاطسسا 8. هغ 0
 /) 0. ةفيلومو 1) 0 متأءاغدصغأ 8. هغ (ن. 2) لص (. مرنم طقم ؟هعع 1ءوتاسع اهصخغسس ]غلف هر 2

 000 508 اقل , يتلا مءانئامس ءوؤغم ا ج) 8. ام اج : 9 مءقوأ ذه 0 ان )0 مل 8 هداسنأ
5 

+9 2 1 + 11 120 17 
 ترسل

 «دسيفأ. 9 عت 8 0 0 3 30 0 هلل انكي. 1 5 8 ا موس 3 6غ 0
 «ر فيدال

 انف يطتطومع مانالا )ب او خللا عقم مل 8 هيا موب 1 5865 , ) 2. ةمحر

 0 نيعبجا مييلع ىلاعت للا :+ ب ب ىلاعت هللا, هيج, نا ةاهطومة مات 89

 1؟يذ صون ومبسغ ذصب ((02ي ءابمجب لعد اتم صعب, فانه 1016 عمرصعسيو زيود عع موطنو مورتم وتعجب عقام :

8 

1 . 

01 3 

 اننا 5

 5 0 7 2 1 : ١ رهن

 1-2 ا لا ل 6“ : 1 ب ا ةكلع ف : 7 7 اديني 0 ل ١ انهي

 532 5 . . 7 9 م 1 و رف | 1 7 6

 -- 3 م ل مم 0 00 : ١ 0 + بنا يسيل 2ع ف 3 5 م 1 3 ١
 مه 1 َآ - 9

 : 100 ع
5 , 



 تبااعغ هت

 ةدخوبلا مضو نونلا نوكسو عئقلاب ىعبنيلا
 © ةّيوبنلا ةنيدملا برق ةيرق ؟ عبني ىلا ةلمهمو

 نونلا نوكسو 00 هلوا متفب ىهدنيلا
 ْ © ” ذولا ورم لمع نم ةايرق * ىلا

 ةيرق ناوي ىلا نونو متفلاب ىناوبلا ٠

 © ناهبصاب

 نوكسو :لمهملاو هلوأ 2 مسطب ىنوسخوبلا

 © ىراضيب ةيرق نوسخوي ىلا ةوكاعيلا ءاخلا

 * ىَنِوي ىلا هور جققو مضلاب ىوذويلا

 7 8 ىنوُي اهيلا ” لاقيو فسنب ةيرف

 9 نج ل ىبأ ىلا ىفسوبلا

 نوكسو ةمجعملا ميتفو مصلاب ىكنغويلا

 © دنقرمسب ةيرق كنغوي ىلا نونلا

 ه تج ةغوي ىلا < ةيجعمو مصلاب ىغوبلا
 - ةيقوشو ءارلا نوكسو نونو مصلاب ىترانويلا
 © ناهبصاب .ةيرق د تراّئوي ىلا

 اهُينص ةنسّنألا ىلع رهتشآو ءايلا مدقب. ىنانويلا
 © 2 مالسلا هيلع حوذ نب ثفاي نب ناَنوُي ىلا

 8 « لجر سْنوُي ىلا. ىسنويلا
 © ذادغبب فوبيا برد ىلا ىدوهيلا

 اضيا ةيتحتلا نوكسو هلوا عمتفب ىعئبيلا
 نوسهلا نب 5 عتبي ىسلا ةلمهمو ةثلثملا ماتفو

5 

 ءرَسُم نب َسايْلا نب ةكرذُم نب ةمّيوُخَ نبا
 : وهران نبا* |

 دمحلا 1 باتكلا رخآ اذهو

 2 ' ةنملاو

 و) ةطاسلكذل. م. مح ةعتطأتا كنتص ةعاتع. [564 ذص ةبعالم 66088. , 161206 دط 152121150 (ٌذ232 ٠*0 عبن)و ةدطع 0

 م) اللوصعص كعةوغ ذص هدحصتطاتق [2 ندع ةهبغ ذص آطعانم (©2608ع., هنأ ص 1582-

 3 9 7 دورا.

 2( 1 ةخةئنكافملاو.

 20 7 ميض»

 ةن) آد 1:62. 6608 1.و

 ه1كعاطااتت". 1717.]

 رتان30 و دانك ذص هاتتق 005 همطقماست ائطستق ور ذ دع ةمومتتسم وأ -17:]

 »”) 8. ىودويلا. 20) 0. ىوذوي. 7 قب اقيو.
 ةررطق 1نولومط». م, 78, ةهئماسس هو اترابوي. [فع ذص ةموم 0ه0نمع اننامهع للك ؟تئاتمع مدللسمت مدصس

 تنص 203 تترداسسم ةواز كنس م826666و هع هدئلتصف ءقرصتغملهرحتسم ةرددتعغر 2 عغ058معدط ”0ه1هتقوع كتراذوبت»

 ء) 4. مالسلاو ةالصلا. ه) 4.
 6) [10عرجد دمزتطتعات 2 1كمطتات31 21161016 011213612018111 6368 120٠ عقبلو طلق مطلق :

 ©ها1مءدخسم ةدتسم طمع طمدصعم ءدإ ذصغو» كنغوُي ه6 نانوي. 797.

 ا
5 0 

 ةميو نعف ن وهلا نبأ بٍْصْيِك عشبتو» طوممووسس .ةط1 ذص ؟للالمدع (نه] هدأ 1ءعااتتت : عينيو

 6 1:7 مصبوب

12 

 خلا برضيك , © ذص ءلثأ, ©62هلئادصق ءاندص يلا هدننزو برضي عيني. 77.

 2) ة5واسق 088غ (ن. <) 8, ةسماتنواو» دبحلا هللوو 0. نيملاعلا بر علل دسيحلاو.



 نس ارككرت 3-

 ةنبكامو 25 ىازلا نوكسو م ىذادزيلا

 اه 7 هج ذايب ,ىلأ

 دز نال :لهيمو“ ترا جدتفلاب ىدريلا :

 00 * رخطماب :ةنيكدبم

 بأ زي «َذ نا نونو: نينكتفب مققريلا

 © 1ر يمح نم

 1”: ©قاجب ديوي“ ىلا قشيضنلا

 ةنكاعمإ :ءارلاو ةلمهتلاو داهلل زيذعب ئغراسيبا
 8 :مالتنلا هيلع َكُقُعَي ب « نوُهَ نب غراشي ىلا

 . 3505 ان م ئئراسبلا

 ١ هس اييايحي ا # مث م 5

4 

 ا ةلئّوتلا رسكو ٌفاكلاو لوا دعب :ئتكزبتسيلا
 ىلا ةنالتام هم ا :يديجابتبلا اسس

 قالا مم 0 ةيجعملا 0 5 .قراملا

 م اطباق 5 لثاو نب رمعب يلا ءأرو

 م ةيتجدصتو ىلإ ,ىيبوقعيلا

 ةلتؤتلا | وللا لو مفقلاو هلوأ جدنب ىريعيلا
 ا 010 0000-25 هارإ مهرخأ

 14 لح بْلْعَي :ئلإ 0 ةيجعملا

 غيجعملا 00 0 دل د ظ

 0 ًءافلأ 2 نؤكسو 1 ءاينلا قدقبا ...انغبلا
 7 ناتسراحاطب”كل تغب

 َّظ ءاغلا مضو 1 دال جتني زرت

 1 8 بغلاب قبلا نم 'ةليبق“ ©”عروفيل' ١ ى 0

 ب 8« عقلا ظفلب“نيلطقي ىلا ىنيطقي
 م ءارلا توك ةدحوملاو هلأ جتفب ئترئاقيلا
 © ناهبصاب ةلكم ٍتربامَي يلا .ةيقوفو

 ا .ةيدابلاب يدم | ةماَتلا يلا ئماميلا

 و هس 16 د 8.« ىزمملاك نمقلا ىلا

 0010 ل ه.تج .ةدنمنجزلا تاني ملأ[
 ؟111ل | 2

 5 1 سراقب لاجوت مهم طقعأذ ص و10. 004. ل. ددصغ 2003148, م19554 8556 م10 عه هاوس ع2 65و

 0 1 ٍعيبقبم ليلا ص 3 ىجايتملا 01161: ءاط2 006 9 ,6) 0ن اا 8 7/0 17 يهيج. ي) 3.

 نوهذ. - 2) كل مالسلاو . ةالصلا 3 8 طساف. 7( 0, ريمعلا 2 8 ناتسراكطب.

 ا راتطنا سم ةنووا منك ١ #0 5 8. عا زل“ 1 60( 0 ويتم و 7 3 قا مآ عورتا
 معا نأ كده وة دكا م 7

 ح. 53906 هبي ه5 نام 5

 ١ قا 0: ب رو سسانومت مط 15 كمل 00 م نيو نمير نمي 8 نينا, 1311-

١ 

 يمس 20 مهتم *يزع هرحاتست ةورصتض عمه هصات 1 0 م4 نيمي ا ا ا
 ف ةدو: 4 -

 ع1 سعاتم ا وأم 0م هذ داعش نمي ٠ 3 00161 6س 0 [مضعلو و 21 نيمو

 7*5 11 5 به

 يانغ 2 عل رين ايد أل مر نيم ا 656 5



 ا

 8 نيج ةّناي ىلا نونب ىنايلأ”

 و ةئيدتلا ضرأ .ئمو بري ىلا يل 23
 ةيتكتلا .نوكمو ةثلثملا مدتفو منضلاب نئعيتبلا

 1 © كْزألا 4 نطب عيني ىلا :لمهمو
 دانضلا سكو ءاجلا نوكسو ميتغلاب ىيصحعيلا :

 نيب ةباعيعا 0 ةدحومو نيتلمهملا .

 ابهملا نفك ا هلو" متنب ىدجمعيلا

 © نزلا .نم نطب. نيكي ىلا ةلمهم هرخا ابهنيب .
 نت سس © © هبآ
. 

 « هيويحي يبا .ريتين

 ا 1 هدام وعمق م 00044, 05ه مما ميا 1 كال للا

 بق وأ عنوم باحكسك خ لان. 12 ملم

 يا

 8بج

 8 لبجر رمابختي ىلا
 ءالا نوكسو لي مضو مدفلاب ىتكخذيلا |[: :

 كَكحْنَي ىلا .ةئلثمو,فاككلا ميفو نيتيجعملا
 © ةناغرقب ةيرق |[:

 ةدحوملا_مضو ءارلا» نوكنسو. جتقلاب ىعويربلا | ا
 56 ه

 هج 0 تاو بم الا
 1 ناببذ نمو نزاوم 1و 8 < يبح.

 © ماشلاب عموم كوُمريلا ىلا هنزوب ىكومريلا
 ىلا ةيجعمو نوكسبلاو عتفلاب ىناغريلا
 , هيج ناب |

20 

 0 07 رسل

 ثدحملا ىخأتيلا ديزي نب نيك نب ليحا اهنمو ةليبق

 ممرصتسع ة]وانتكم ءاتذدص 28طقطمطأدو دم .ةيتشملا , دصن *. وتتم , صم ماتوصعتس 1 نأ , هع هدتوتسعمت انف

 صم ةيصازعدتغ. 2ةدللم ”ةلئتاو“ مم رود هاف نصين 2 طع ةزادك. ةهقمتعتا, طقم سومطتم : ةانقم مث ةايبو

 ©) [(نانسص طنق
2 

 خلا فارولا ئخاتيلا ديزي نب سلسحم نب ليحاأ ةيجحاعم مثا ةددشم.

 هوان ؟ةةطخاتلا 6 ةزئانق مطقطقظز وس ط مينشملا  ةدمامصت : ىوقفلا ماع: !عوج هلثا كبع ىبصحعيلا

 ةريغو ةعئبسلا ليحأ
 هانم اه

 ند نوم و كيعس 0 سلدنالاب خعلق بصخُي ىلا 20 * لتكلاهو

 بِصْخُي ةعلق نم دحاولا دبع نب ميعربا نب ةغبانلاو عامسو ةلخر مل ىبصخيلا ن

 ةثامتلاتو ا ثالث :نس .تام 4 5 نبا ليكم نع.ي - طق كم طفشت ذ دن 000 ١

 نوربقم نب 0 يدنا علق 0 ماا 1 حقق جدغلاب ١ اشيل

 ه) ىلع هإ 82. ةبويكابم

1*0 

 ناكّدحميلا ميعاربا نيب.ٌةغبانلاوب 7. 6) 6 ىربكيلا. 1



 هزي عيب ىلا.« ةيناثلا ماللا لبق ةزبهلا تب لاآللا

 © ةناغرقب ةيرق-

 هنج مال ىلا ىماللا

 6 ارك نم -نطب 8 يل ىلا 'ةزمهب ٠ ىتاللا
 8 لجر رقال ىلا ىلزو ءاهلا مكب ىرهاللا

 اه ىلع فيهلتي 0 ىلا ىفهاللا * | نب
 ©. تاف

 ىبا ىلا ةليهمو ةدخوملا سكب ىسبايلا
 ماسشتلاب عضوم * سبايلا 'ىداوؤؤ اج: سببايلا
 8 سلدنالاب ةسباي ةريزجو

 « :تلثهو فاعلا حذفو ءارلا :نوكسب ىتكرابلا

 © *:ةتقورساب ةيرق. ثحراي ىلا

 رساي نب رامع ىلا ءارو ةلمهملا رسكب ىرسايلا
 8 ادإدغيب . خيرق ةيرسابلاو

 ف لاجيلا , ردم نم 10061. 11ةاجدنوتس عتاتق ر١ ىقرم6ع. م.116

 . م)2 5هاسف هلكومصغ 0.2 ) هع 6644. هددسعم

 نظب عفا .ىلا ةليهمو ءافلا سكب ىعفايلا
 !ِ © ريَمَح م

 ةنيدم اَنأَي ىلا نونو ءافلا مضب * ىنوفايلا

 0 2 توقابلا

 هرابثألاب ةيرق وماي ىلا ءارب ىرومايلا

 ه نادنق نم نطب ماي ىلا ىماهلا |. 1

 كلاوذللا. (هدك. ددررمو ذص ٠” مارصلا.
 هس د هدك

 زووع 16 عمصقمسم مهددون لجرلا هم: لجنرألا:.-

 (و60 ةنصو ؟هملتطدق). 0) لل هغ 8:' مانعوتف ىاللا.  مرز[600م ةوصقاعأغو طق صممتعت هذك 567624 مروع
 كه 2 م

 دييساتمس له © 635356 و 0 ملا هي يتمم 2طقطقطت دو.ذص مبتشملا لع ذا]و مءادان؛ : ةنكاس ةربعب ىدال

 خلاشت نب بربابع نيب, ناطكق« نب .ىالو ل ىو ا برعلا ءامسأ ىف
 3 مم سس

 نورضإأو ىلججعلا فيلد «ىب االوإ 6 ةزسنلتاةع ذص اكمبسدمو (ةذه ١ نضل طقعم ة5نيتمأقب ةدسغ

 7). 0006 ىفضالا»

 0( 0000م _ةنشو ماج. «) 8+ ا (ن:

 9) 110. .ءةمتغلسسس 1 ؟وتااستع 1ةطاابتلت .ةظ ب ن٠

 02 ©... ةتلقمو

 95و >2 6 1

 ئول 6 5 ميغرصت لبا 1 نآلا/ ]1

 ١) 0. ميهعستملات اخ باب. 2.8. سابلا.

 . ئتوفايلا. ١ ,<) 8. فاعنو..



 - تالا

 | اال اا راع ع ملعلا سدوم
 نا م نت كم ل سكت. يلاللا

 اه ناّرقلا ىلع ' ةنيدف

 .ماَدّيهلا ىلا معلا ءاهلا جدتنغب © ء ىماذيهلا

 ,1 5 00 © ميبت نم نطب

 برس ناس .ىللا ةخاميمب هنزوب 00

 8 ناهبصاب

 8 دج فحإل ىلا يقحاللا ظ

 ىلا فاقو ةيجعبلا سكب :ىعذاللا
 ظش 8 ماشلا رخو لجابعب فيقع

 ناجراللا نا ميجالاو_عارلا , يتق, يناجر) اللا
 © ناتسربطو ٌىَرْلا نيب 2

 .ةنيزنق ا للا ع + ىتازو. ءازبلإ »رست .نئرواللا

 ! ١+ ن9 ناتسربطب
 |١ ءاربو © فاوضب ةيرف رآللا مللت ىاوب. ىزاللا

 ةيقذإللا
2 

5 6 
5 [[ 4 

 مرح ,راللا. ىلا 1 '

 دبه عوبش ئكسالل ىلا ةلمهملا متني غب .ىكساللا
 ! "لا ناركنز رامب بايثلا

 اهلج بعالا با ةدجتومو ةليهملا سكب ىبعاللا

 ابرق نالامكالا ىلا قاكلا' مصب .ىنالامكاللا

 200 : ذكي يقدم

 4 عيب ىلا ةزمه ارا 'ماللا جدتي ٌىقاَكْلاْللا
 8 :: لْجرلا ىف سبلت ىتلا * كلاولا

 :ءاتحسم طاكمستنقأ 1ص م مععق طص علت. .(2هاتانفصق ندم وت غر كلآسقب طمرصعمب نمو عصف ”وعدلتطانك هةغوتم ومعتوسن1  ٠  . 0ذا 1 .٠ .  - 4رو 1

 مرره, لداعلا. ١)
 6) 6. مموعمست ان باب. ه) 0. ىازلاو

 ْ [ ]لد

 -72) ل. تان نهؤكلاللاو

 م ا © <

 ندفسمع ,ةصواعبت. لص ءلتأ. .(هلعج اا ءصمأ .ءمصاعخ نافروه دوت ماب كاك زهكلا

 .0) 006 ىناذيهلا. :

 ير هزع ©., ه6 ٠ ةيمطعطو قطسللدل. طر "ل

 مل 8ذو 0. سن لل ”ةرحنرزامب#:

 20 [2) ) ةيناكاتلاو
534 

 2©) 0. زراللا. ه) 8. نآأوكب.

 م عر. 171:] ىلع هغ8. ةزصع ةلئاتع»

 ع©ممع ةوتاسع ةعترفاتم' لسطتسست مةاتص نمتغر دانس ىاكلاللا ؛ هل :ىءاكلاللا مجهاما تمم لست هزار ةكدسع

 ' نوسسعام ماقأغم و * 705161101612 011121 0ع 2 طا 0 0 هرم ء قدوس ًاهووعر“ ض0 2

 .هوؤو طمع :ةاقاتكست ممدطعم ه 10دوتم1 ؟هحسخ اكَلاَّل و ممص ه :ططووث مدت كلال ١ وزؤه كلال .(وندم 65

 و 0ًطئاتغ ل.

51 
 :؟هرحصمم ذم طءنوؤعف ائصونف ةايسانل نقتاةسكتم)ر 0ع ةكفسم ةوقع, آلا .] . 2) قء سملف



3- 72 

 ©دزألا نم نطب 5 ةءاتف ىلا مضلاب  ىتئانهلا

 بنه ىلا ةدخومو نوكسلاو سكلاب ىبنهلا
 ظ © ةعيبر نم نطِب

 اينهنيب نيتيقوفو نوكشلاو رسكلاب ىناتنهلا
 © برغلاب : بربْلا نم ةليبق ” ةتاننه ىلا فلا

 باب ىلا ةلمهملا مضو رسكلاب ىناودنهلا

 © ْدْلَبِب ةلكم * ناودنه

 « دنع -ئنب ىلاو* دنهلا ذالب ىلا ودبل

 8 ةرذع نمو نابيَش نم نطب

 فئات نم نب نق ىلا ىشقعتنب ىوغهلا

 5 ءىط نم نطب * ىنه ىلا نيترسكب سكب ىنهلا
 ىم ىطب نوف ىلا ةيجعمو مضلاب ىئذوهلا
 © ةرّذع

 ءارسلا جنو «واولا نوكسو * مضلاب ىتاقروهلا
 ١ 8 » عتسب ةيرق ناقروف ىلا فاقلاو

 . نطب نوف ىلا ىازلاو ءاهلا جنفب ىنزوهلا

 7 4. ه4 8. ىانيلا. ي) ةزء معمام 0.ر ذص ىلب هع 8. هوو ةانه.  س) 8. ناتنه. ى) 8. نآودنهلا

 4 ىناودنه. 2) 12ةودصأ ةص (ن. ه) 0, انه, ع0نوم عمود لد عسصغ تنتص طمع 106م هدر نيتدع ص

 2طفطمطتت هيتشملا هوسات ذه ٠" لبا نب مصاع دادجأ نم ىنق مدفلابو ةعابجم ىنفت

 سايا ٍجتايرذ نمو ٌىءاطلا وروع نب ىنه يسم نييردبلا ةياحاصلا 3-5 ئولبلا ىدع

 فارما دحإ ّىداطلا ةصيبق نبأ. طنمع ذوتغدع عاصم هور همدصعم ل ىنع طوصم وع طفطومعو

 1201111112 1912612, 51 0 كي 1206 02164 ر ماوط# ءدلعسم 1ممصه ؟د1طس عت. 777 .] 9( موةوغ ذم

 ل. ع ؟) ةزؤ لع مدز ءءاتعو 5تتوأ. ىكل. 0181+ حبسب و 8 جسد و 0 حنسبو» انما 1

 ىجنةلاوزلا هرسصعو ©0000. ه2 عدطصغ مهذسلا و هع0 وزصع ةعاتعمام وععتطتغدع ّدص د ىجانسلا. [ 8عصع

 هزع ةلتغدست ءوقور ءودقتتةغانتع 3016 20طنطتغم ةطدعرتعم (©ءموعب ر دع نم 1عتخاتت : مظفلاب ناقر وه

 رم ىرق نم نون هرخآو فاقو نوكسلا مث. 004 ةدتصع طقع همص جنس و 5601 وره ةورمتت 6112012-

 طبع (6غ 1106ج 2 لكفتساتقأ 221026ر لطب 7#, قرش) , 14 1976 ةةصخاتسم ت5 تسعد ءقأر انغ 202835 ءانقتع

 دجمد_ءطتغر هذ طثع هو هو تدعم , ننقع كو]عمأدق ذه كك تشملا 051106 46 جفس : مذسو ميذس باب

 0 0 ل
 فاكو ةيجعم نيشب كنش نولوقي مجعلاو ميجو نونلا نوكسو نيسلا سكب منسو

 2 0 لك اوما هم 1 نهد دم

 اهنم جمخ ورمب ةريبك ةيربق .ىربكلا 20 ةيناتلا ب ورم يرث يم نابع ىلوذأ
 2 2 - سه © د ©«2 1 5 ' 35 5

 ىف 'ئىنئاّدَملا اهيكذ: ناهفضاب يددس قانسر (ةنء) ثلاتلأ ع ملعلا لها“ نم ريتك فقلخ
 22 23د 90

 مودقلا باتك, (036[ةمدطت , نأ 7106و دط 16م 560 علم 2 ناقروح , 50 نافروم ميمصام سنمار 1



 هلا م ال

 نؤكسو, © ءارلاو ىلؤلاو * ءاهلا متغب ىبسرأرهلا
 : ةعلق 1 ئلا :ةدكومو ةليهبلا

 8 مزراوجتب
 نازه 8 ةدّدشملا ىازلاو رسكلاب ىف :ارهلا

 ١١ © كيتعلا نم نطب

 الج همز ىلا نوكسلاو جدنغلاب ىمزهلا

 © لج مزح ل مضلابو

 ىللا .ميملابو .. . ةارمآ .ةليوف ىلا ارغصم: ئليرهلا

 © ريمح نم نطب ميَوف

 نونكسو .*:ةليهملاو :ءابهلا سكي ىناكنسهلا

 8 ىرلاب ةيرق ناجانسعا ىلا ميجو ىلوالا ناونلا

 نطب نافع ىلا ءاغلا .بيةشنوا رسمكلاب ىناغهلا

 ؛ ةيراكملا ىلا: ءازو ديدشنلاو فلاب ىراكلا

 © لبجوملا لامغأ نم .ةيالو

 ه.نج هجلق ىلا :نيتحتفب .ىجلهلا
 « داوسب ةيرق ناَمُم ىلا نونو' مضلاب ئنامهلا
 © دادغب

 ىبلا ةيليبب ماطو  نوكاسلاو مقاقيلاب ىنادمهلا

 عدفبو لكك نن ديطع بلغ م نادل

 8 لابجلاب خلاب لام ٠ ناذيم ىلا, ةيحاعمو: ميملا

 نب دس نم نطب مين ىلا ارغمم ىهيهتلا
 8 ىلب نمو نميلا نمو رازن نب ةغيِبر

 درخ) 06 4 1مردصخ ىورغ 85غ دصعساتم , صفع دطعستست طمع 216ةعوس للقصم انقنختهصح .ءوزتحتت 603ه

 زلم, لوم: مداعدغ, نع ذالسمل ىناورهلا ديبللعتس هنسح صمتصتسع تعظأف ةأره ورصد ب صتمصعمم  طقط وة و
 0 < 2 م0

 1 ىناورهلا ممم ماتمصل ممم معكم مدلسسصواتم هذا ه0 طوموزعدسم ؟هءمطدتدص كتاؤرغ .(عيمدوءورتق) .

 ل ناسا تك ب»

 2) لس ةنعدع.  ©ءموتت., ةماتل 10716ط1ط7»

 2) ةطسلقل.ر ءاتحتص طمطولا 26011816 و

 ]:  71جلسته ئناورهلا 1ع ةغونف ئنانسراملا هزودتلق هدننع ؟10مون 1106©

 2خ) 8. ةليبق.

 ةىنطتاس»: ةلميملا ىيسلا متفو .ةلوأ سيلك. ,78 0

 ىع) م. اولاو ىاولاو. 0 6 بسرأره.

 ةوتطتع راكم رم, هز قه4 مموأت دتتماتمدعس ةنعاسم طع. ©ءمود. ذص 10مم قنهنم. ج 5ءطنلاةدقتم ص

 [اكأ 10م كةشتسمادقر ةص ال, ركض. 79:1 720 0٠

 ه) 4. ه6 8, نآديعر ذنغ مدلوم هنتطت دماهغر. هغ ذص طمع سموم ائطتو

 ناذيع قميخط عدد لمعت 1نئأر منه

 136 ةنياوتط  طازاق“ ممدصتتتو ةةلعمح

 8560 طمع هءراع ]وعم تنص (ن.

 27:0. 6 6مو7“. 27277 هجري قلة مف ج١ 7

 كاوس. )2  8, زصقءملأ ىلا.

 ةلثطأ ةءديرعع ةءمارماكتمم طا عطتأاتل*»

 مهع رحلات“, 12012612 161211901 ةيجحاعمل ءهووع و011

 مدانمر هاومع طورصتستو كأدغبر يندم4 زانلعص 6ءوصسماتعأ ماعمتومع 0معءوضغ كنس لأذ ةووع موماساتمسم

0 
 لبسي 5ه4 نتم4 1و ةوسرممل ةتطتات ءاسص لاذ, (نوصكم م. ]1 ةضتتم +



 ل ا

 | ذعيب ةيحان ادق ىلا نيتحتنفب ىودهلا

 ه:فئاطلا ةهبج .نم < ئلاعت هللا .اهكش +

 هج داَمْرَم ىلا نوكسلاو غتفلاب ىداهدهلا

 ال01 هج يحْبلا ىلا !رقصم ىريدهلا
 ةّنج ةّدف ىلا ىديدشتلاو مصلاب ىدهلا
 نب ليذُغ ىلا ةيجعيلا متقو مصلاب ىلذهلا

 © ”رازن ني* ”رضم نب سايلا نب ةكرْذم

 نم'نطب ةمكق ىلا نيتحتتب ** ئفذاهلا
 نيم ميلاف“ لعس ىلا  مدفلاو متصلابو *" هئظ

 © بْلَك نم نطب ميذفو ةعاضق
 ةدحومو ءارلا ديدشتتو عسيفتلاو 9 ىئبازملا

 © ول نب ةةماس نم .نطب, بارع ىلإ

 ةيرق ثرف ىلا ةقلثمو نؤكسلاو مصلاب ىئرهلا

 .2) 0. ىمدهلا. رع 0. ىبازهلا.

 6) 806« ءدماؤدل مس ,0لعةوأ 12

 ) 18ءغوا ص كل. .ءأ

 .©) 0صتاطتسغ 8. أ (ن.

 | ع كدر باقي لانضابا ق طماوب

 0 ب هنجعو 0 عتفلاب ئشزهلا
 هه لج

 0 نع ىلا هافو كرم نفل

 ٌدارلا نوكسو 1 ءاهلا مضت ىدنغمرملا

 ه0 2

 هوم خيرف ادن ىللا ةلمهم اهدعبو

 ىثلا عز افقونعتبأ ايفو ا نىهرفرمرهلا .
5 , / 00 

 8 ورمب يرق 1

 قطب :ةمْوف َ نوكسلاو خدفلاب ىمرهلا

 8 ةعاَضق نم 4 نطب: مره نيلا رشكلابو“ ىهف نم
 ةارع ىلا 'نيتختفب ١ ىورهلاو ؛ىناورهلا '
 © 7 ناساركب ةنيدم

 009 م 0 5010 2( 2 رقفصم.

 )0 ىدينعيموكلار ع 2201 اأدنغزمزرف.

5 3 

 6 1ص 5. 512 مانت وأ اذ مقوم و نم طقن ءهعماع ةصحم»ه]ةصقسصت 63غ 72010 هزم طمضتسو "1

 ©ةصكن م. 1) ةسظن قر ءأ 2 85ب هصص. ون. [علس آبعالما 62معل. م26 متااتم" نأ ]اعده ر طاتزاتو مهرصتمتو
 هةموو 2

 ععصتسعأاسس و 112 5ع ممم سصأتءغاممع ةرقزم رض, 0( ن00 دذصع لسطتو 2ةءاع ؟ةعااتس ةقأغر تاتاله طماطعات هول

 مموزاتسم وزع : أ ظمصتصع“ زم مه 3  ؟هعءوطاتلم 21 56 مهلا 00و11 ةرتع فطن هم ةقهمتل دك." 177:]

 2) :1ءةوأغ ةص لله هغ 2. م) 1136 نذغ5 ' ه0ت01ز دغ ءرفافسأ ذط (نءو نادمع 3هةأتم 3ث مهطقاعو هاه

 ' ان ءجيلنست ءهدؤرا طهدينعس ؟ءاداتساتست هط ظنا 4هعاجم :4تماتععدح  طقصع, :؟هدةتجمسم لمت 6 لدن قة 7.

 92002 م56 و هصا :ىورشلا , ةهغ طمع طمددعم ؟نةئواو :نكامطتعو . ءماوزنع دعمت أ امصت 15 طويلات ه2 و

 زمعاموءرنوأ مهرتتاملمسو ها ءدعواتعدللو :طمسصتستك ىناورهلا 0عقزل مدع عضم, . طه عرجلمستا عوغ م 1 عوانوصخ ©00-

 ةتمتم . 0, مم : جمع ةطولكذ لوتس هما معتم م. د5, طفوع 1ءودصامم :. ةأرغو بابللا ىف لاقو

 [11عدس ذص _ اكوصمدمو (ةط +, ورع اهيا ةيسنلاو ةنع هللا ئتر :نامث# هر ءراسمز ! بف تيجكاتف.



 يح 4بآل ١ تم

 نوكسو .فيفختتلاو متغلاب ىدركشالولا

 ىبلا ةليهم لادو ميجلا رسكو .ءارلاو ةيجاغملا
 8 نامركو ناديه نيب ةيرق وجال

 ينصت نيب هدشوملا جتفونرسكلب * ىدوبيولأ
 ةيرق / !دوسيو ىلا ةليهم مش « نيتنكاس واوو

 باح

 نونبو . طساوب ةيرق توراه ىلا ةيفوفب ىقوراهلا

 هج نوراه ىلاو ىارعلا كاوسب ةيرق * ةينوراهلا ىلا
 © ةلاه ىبا نب .ٌةلاه ىلإ ىلاهلا

 8 فاَنم دبع نب مهاع ىلا ىهشاهلا

 نب دَسُأ نب ورُمَع نب ؛ كلاهلا ىلا ىكلاهلا
 © ةييزخ

 ةدحوملا ديدشتو مدغلاب ئرابهلا

 8 ”ةدج ةيرابهلاو لج رابهلا

 يلا ءارو

 © نانتسمدب ةيرق ناتاربع

5-1 

 «) آه 0004. ةءيتصاغانست 36 نينكاس. رى 6 دويبو. 1[ ةم آو. 6 هو. 1هعتااتخ :

0 

«6 

 ء نيتيجعم نيتاذو رسكلاب ىذاباذيولا

 © ناهبصاب لكم © ناباذيو ىلا ةدحومو

 نيب كلب ةميو ىلا نوكسلاو رسكلاب ىميولا

 © نانتسربطو ىلا

 ءاهلا

 ىلا ةيقوفو ءارلا نوكسو نيتختفب * ىكاترجهلا
 هللا .هيحر * ريثألا نبا لاق ناتسعدب ةيرق اَنْ
 ١ © م هلبق ىذلا وه ” ىلاعت

 8 نييلاب دلب رجه ىلا نيتحتفي ىركجهلا

 نم نطب ميِجهلا ينب ىلا !رغصم ىميجهلا

 ىلا نيتلبهملا فيفختو عتغلاب ٠ ىدادهلا
 © درألا نم ىطب ” دإّرق

 خا َلّْذَهلا ىلا نوكسلاو متغلاب ىلدهلا

 8 ىراختبب

 هد

 © : ةظيرف

 «) 8. ىذويبولا.

 اراب ىرتق نم لاذو ةنكاس واوو ةدحوم :ءاب مك :(نوكسلا مث عتغلاب ىذوبتو. 79]

 2) 0. ميوعست( ان بايو ع 126 ةنالوءةئتمضم طقزاتق 0ةجئاتك

 ا 8. نورغ“ 7) 8. ورضع ةعاتءاتلف. [118165 تغ

 ”) 8. ددج.  م) ه. ه: 8. ىاتربهلا: " ه) وادعو

 2) 8. ةذصع ةناتعاتاو.

 م) 8. نيتيجاعمو. "2 72) 0. ناباديو.

 +106 هدمه 20 وأولا فرح.

 ءاتقست ةرمرروععأا هد آكمصاتقمر ةخ 7. كلم. 77.]

 هالم ١ مر 8. ةليبق. و) ةكوصمغ ةطنلظفمسر م. 11: سايق ريغ ىلع ئرجاه ' اهيلا 'بطنيو.

 ) 8. هظبرفا
40 

 م) 8. :ىداذبلا هع دمع داذع. 5) 8. هرخآ.



 5 ا ا

 عنك يلا ةاتجنو ١ نسق عتفلاب ئعيكولا
 نقر 6 © 4 لجرو ّنج *

 اقل ك0 ميج ةناداطرو "قجلولار

 © لجن ديلا ىلا رسكلاو متغلاب ىديلولا

 ا ىتاكولا يرق

 ْ 8 ىهتنأ سصم

 يلا 5-1 ءابو* ”نوكسلاو ّجدفلاِب 7 ئتنولا

 : 0 5 ا

 © فستب

 "© ىرلابا ةيرف+« اكتو. ئلا» هدروب « نكفولا

 ةيناثلا- نونلا 'نؤكسو”ىيتحاتغب -ىفوداننؤلا

 8 ىراختبب ةيرق نوُدْنَتَو ىلا ةلمهملا مضو
 ناو 0 0 :ىفاسوذولا
 8: لج
 ع وت ةيجحعمو: ءافو :ةترؤب .” :ىغافونولا

 3 رد 2 8. ه (ن. ةللحومو.

 ف 126 زد 13. ها 0. د آس آلم 260.

 2 قل يو

04 

 17 هايم لافتا ما هلا : . قه قراضبب ةيرق

 ةامجاعمو ءافلأ جف مضلأو مقفل قخفوتولا ْ

 بمد مجدد و : ه ىراضبب. ةيرق قوت ىتلا

 ب7 هنو "ىلا نيدتشتلاو متفلاب ىنولا
 هدتخؤوتلا * ءابلا نوكس 'نيتكتفب :ئنبهولا
 ن © ىرلاب ةيرق "نيكو ىلا نونو

 ني بف يتلا 00 3

 نار فا ءارو نوكستلاو يانفلابأ يا هولا |:|
 ” وه » سلدتالاب ةنيدم

 كلم رطاونب هيد طقلا 'ئلآ "قدك طولا
 3 2 ىلاعت هللا اهفرش *

 ْنََّلَو ىتلا ذلمهمو كينشنلاو مداقلاب ىدالولا

 نالو نبأ دجو تلق اًنظ ناهبصاب ةيرق

 دالو :ئلا فيفختلاو رسكلابو ٠:6 ئهتنا جيلا
 ' هءداخضباط نب ل ة:ميزبأ»

 ») كل. ع: 8. ىانولا. 'ش

 «) ©. ىعافونولا.

 ةرحت4 0[ و16دط#. م. 78و 56كم اتم 36: نوذو ةدحوم ءابو ن .,وكسلا مث مدغلاب.

 9) ىب هك 8. هةسوات كاع لج.

 )8 ىكيولا , أ[ مجمد كيو»

 زل ]سو برغملاب. 51:0. ةطاسلكم م. 111 نع ]يزن هع بالا قدمو ةطصوامكتع 011 17ةلزونف ه0 0

 1 ]ل ةمع وزضوذخ كضءمما رخل 103. ٠ ]ازوؤ هع ة1كممضنقألا 1060 فطأ كامكم قدم ةغو ب ةانص ل عصمة ومد ذص كللتدوع

 . 1 نمو طدلتسسو ماجا هععسب موز نيت طق ؟برتع .هعععممءجلوبب جبع 01 _ 851109 ١ 26 111101 1ءانصقات وص عرس

 ' ؟هتلتف ةطو25ةقووو وضخ ط1 ةص 1بمطوطو , 2006ه ديدن سلدنالا نم ةيزملا لباقت ىو و

 5 501 4 طقعع هكعصأم

 / 60( "5 عا 8 6 دمع

 كنزي 59 اننا ني عموم 1066 ةنامأم اهونطسع دس قطع لهم

 هز آه ©. طثعأ يو 4-1 طنز دق فمتادات دسم 8 000

 <) (ن. هبجياطو 4ك. ه6 8, اط. همك ةدرعو ذص ”» ىبضلا-



 ني يق

 اهتفنحتو اؤازلا كو نوكسلاو جدفلاب ىنيوزولا
 .٠ | © ىراخبب .ةيرق .نيوزو ىلا, نونو
 ةيناثلا رشكو :ىتلوالا اولا :متفب ىسواسولا

 8 4 سواسو لا نيتلمهمو

 فاكلاو :يلوالا ةليهملاو راولا تغب ىركسسيولا
 © * ناتسدرجب ةيرق ركسَسو ىلا ءارو

 ىلا ميجو ةاهقيعتو يسكلاو ,مدفلاب يجيسولا
 8 كر تلا داليب * عضوم جبسو

 نايت لا ةيجعيلا ,دنيدشتو متغلاب ءاشولا

 « مسيربألا , بايك نم عون وهو * يشوَلا
 ىلا فاقو ةبجعملا نوكسو مدغلاب ىقنشولا

 © كيتعلا نم نطب فْشو

 ةدشومو ةلبهبلا ديدشتو متفلاب ىباصولا

 فاسو ىلا ٍءافلابو. ٠ ريمج ,نم ,نطم, باصو ىلا
 س م5 00-5 ب 5 1

 ىلا خرجا !! لنن : ١ ف ئاج ىحاضولا

 92 لج 4 جاضو

 سيطولا ىلا ةلبهمو ع جتفلاب سيلا
 8 ”رونتلا وهو

 ىلا :ةليهملا ” نيعلا نيكو ماب تاكل
 < © تك

 ىبا نب دعس ىلا فاقلا نيدشتب للام
 8 7 يحلم م نطب « ضاقوو نما

 ةةعتقملا ىعو ةياكولا عين ىلا سكلاب ىتاياقولا

 لإ 'ةلمهمو فاقلا: نوبكبو مدغلاب :ىنادقولا

 د 5-5 ناكقو

 ا تا

 5 [آل: طثع ه« 0004. ءةتغتتس ءدأر 202 18 نيواسو ووو 22010612 2709711711 + ةقتتق ([112:172 613

 50 هزعصلتر مغ ظعبتا موو مهؤمفأر أدع ةمزداندق ؟ةاسمفا سواسولا . ىلا و :ةزخوءعمصم ماسعولعص ؟هرقع
 سام 0 ع

 سوسو و 5751/77/5 و 7::ةله5118420. 00110 ةلتصقق30 و ىسواسولا 6و © 00عام دج اناا 00

 ةمؤوهجوانو ها هلءات»ت. 1 2) ةزع ةىتماسست هنأ ّذص 8. (360 ةذصع لو ملطف : 01 .( © .

 ناتسرومكاب. [آبهءانم ص 8. هطادأو ءمدظعسمأاتت طعزتعو (66هوتن رة 0 1 عاخاتلل : جدغلاب راسو

 ١ فيناسر 3-5 نابج مج نسم خسارف ةعبس ىلع ةيرق ةحوتفم فابكو ةئكاس ةريخالا نينيسو

 ناتسدرج, . 2اورصتسو نانسد ج ملودتف هداججتب ر ديا رداجاور ,!مدعاتو ,لصاعم دصقتو , يوما عا. (بطم25ة-

 126: طف نغطعا وون عافاتو . 09616 طمعا 060 عا:

 2 60 عيضوملا. 2) 4

 م) 0ستاطبصأ 8. ه4 0. . 0) 0صتاننا شم

609 

 ١ وعر : وزااتق , ناتأ ةط اتغطغء هرسيت مزعل 266 ةرتعمأأ

 مدا وجت ةلي ت16 عانس وز ءوك 0 وا (1 51361

 ىسولاو 0. ٍءاشولا. . 2) 0, حاصو. مس) 8. روننلا..
 8) لله جحدم.



 ها

 اق ئلا نونو .ةثلثمو .ثاحتفي ىناكرولا *
 : ' 0 7 خيرق

 3030000 برق

 نادرو: ىلا :ةلمهفو..نوكسلاو عتفلاببىنادرولا

 ©« ةمجعمب ئه ليقو ىراضبب ةيرق ةانأ دوو لح

 ةقكاس ءار امهنيي ىلزلاو واولا عتفب * ىنانزرولا
 :© دادغبب  ةيزق: ”.ناتزرو :ىلا

 ةلمهملا * ىيسلا رسكب :نكل ةلثم قئنانسرؤلا
 47 ننظر لاقيو دكنقرمسي ذلكم < ن ناّنسرو ىلا

 شرو ىلا ةيجعمو نوكسلاو مجتفلاب يشرولا
 0 ئراقلا

 نوكسو ميجلاو ءاولاو هلوا حدتفب « ىنجغرولا
 © فستي ةيرق نحْغرو ىلا ةمجعملا نيغلا

 8 دييقرمسي يرق يسغرو ىلأ

 مكب ىف ةنيدم

 زب ,ةمحبفع (ذص :موذ ممءو ) وماه ءوصمصعمجو ومص تعط ةللع 4ةظتعمعو طقو ؟ءعطتو :
 م0

 الا منضو غازتلا :نولكشوأ مفلاب :ىدوقرؤلا |

 1 8 ةّينيمركب ةيرق ٍدوقرو ىلا ةلمهمو

 0 ىلا نوكسلاو عتفلاب .ىناكرولا |
 2 88 ناسافب ةيرقو ناهبصاب

 8 ىراضبب ”ةيرق ةكرو ىلا ىكرولا

 ميو * نونلا نوكسو نينحتفب و

 ه *ناقلاطلاب ةةيرق ا نينكتفب --

 9 قيقا متي ةيرق 2 ىلا
 ٌْ © نزولا ىلآ ع نازولا
 ةلمهملا مسضو ىلاؤلا .نوكسو جتغلاب كا
 ٠ © ناجي ةيرق 7 لودزو ,ىلا

 نوكسو :ةبجعبلاو واوا ,يتفب ينجاع معزولا
 عرهنلا ءارو امب ةيرق نحَعَرَو ىلا ميجلاو ىاولا

 © هريغو "قج.ريزولا ىلا اتعلم 4
 0 هودهووسسمسم

 اوربا

 ةيقيرفأ انبوب كلب نسيردنخكك نعينتروا 1م لولا كرنشملا سمصسصعسم 111304 همد» ه2عءصلت- 3 س © ب

 ةسع. "1 .2) 1 - تدل قممطسو ىمتغتلتو (ن., مءاتودتو هدصتققأك 08616: فسنب يرق ىنأن اترولا.

 9 0 8. غ6 2) 8. ناتسرو»
 ه

 م ىرولا. 02 8.06 0

 | مل 8. .ىناتر :ررولاو ع[ 201 ناترزو.

 2( امد طق 1سم هط د لنخ ص 1ك ةطم050 و ادار نشرو : نب نامتع بقل شروو

 6:( 0 )ن

 م) 0, ةيجعم.

 زل) 8. نيبسرو.
 ىرقملا كيعس. 59 م نجع رولا.

 هو. 6) 80 1ههماص ةسشتظ انف 7 ل لا نا ا 5 رت: 111 عطص. #, يلا“ نودزو'



 ىلا لضعبلا وبس :نسعكلاب ئنالذولا | ىلا يو ةلمهملا ” ,ليدشتو جتفلاب ىنادولا
 8 ناهبصاب ةيرق نالذو ا 4 :بنينا أ 4 ( ناو

 * فازت ىسلا :ئاز م ءارو-مدقلاب:* ننارارؤلا || ةلمهمو.ةلمهملا !لاجلا هي عتاب 'ىناعدولا
 : © فسنب ةيرق |[ ْ أ 5 * لج ناشف ىلا

 |4100 + ه قوولا 5 سانا وع *.قارولا | ةيرق راَذو ىلا .ءارو ةمجعمو:جدفلم ىراذولا
 ةير 8 نيمارو ىلا ا م ئنيمارولا ا فالوب منهو نة

 ,اه ىّرلاَب | فاكلاو ةيجعملاو لوا ميتفي ىذاباكنذولا

 ايلا للك يقوفلاو ؤاولا. ختنفب * ىلمعلت ولا || ةيجاعم هرخا ن ونلا .نوكمو * ةدحوملا ءابلاو *
 2ث

 8 ع ناسارجب د نيينترؤ ىلا ةلمهمو ةايبناكاتو 9 ناهنصاب ةيرقا ريك ىلا

 0 )0 .."نيدشتلاو 2( 97 0 ©نث0 ىسصحرمأةصلسسم فذكر" 216غ, هزرحتسمال ر ءدع شطاتلكد لهم , تطأ م.!" طقفع ]عع

 عاتصمات : امو لحن مارج ىو نآذِو سماْذَع ىقوش ىفو :ديعس نبا لاق. [الادجمغ ر ءانمس ظففم

 قداس ة0وهلطومأر ذص كرتشملا نطآذاق: لود لالا لييدشتو واولا حدفب ا نادو باب

 ٌبعصلا اهيلأ 2 ةايمأ ةينأَمُت وك تحن ين .ءاوبألا نيبو اهتيب عمشتلا بيحان م ةعماج ةيرق

 -اعيلع .هلا لص ىبنلا ىلا رجاه اكو اهلزَنُي ناك هذأل قتال ىتيللا نسي نس 3 نبأ

 ونبأ انييلا 'تسَنُي 7 ناذو ىناغلا هنلع النا نضر“ ركما خيبا ةفالبخ نقف تاموا مل
 ملا ٌلئاصف هلو :ياقصب ره ناويدلا تحايم ىناذولا فحسأ نب ىلع ىنسحلا: م6[ 0زنعلط

 «دع طلق 00 1هءتو كطساك. ةمععاوا#لتغ. 57".] -1) مت [انص 8. 6غ 0: 8. 6 هلو ولاو.7 7) 8ود

 ةانملممس وع. 6ةموذمو ةهزحاتك 1ز16 طلال مذ 77و مقغفلاب. ”) 0. قفئارارؤتلا )0. نآاززون 2 )0 

 !:قاراولا. م) ىغهيمراولا و 0 ىنهنار ولا! ١ 00 نير أوز 0 نينارو» [ااهرصعسب طز نق مودقأ ممءاع

 ذص ©000. ىلب دءتامأابتت وأو انت هجم 6 طوال 0600 ء, ص 09 امص عد 0 01 هلق انا[ مروع مه

 ١ طع (ةععابت. 7.1 ي) . ىسيئتراولا» 0 ف ناسمأ متحاب. 0 116 طل 66011
 ةذز 5 ك

 نا 166ائ0و 66غ 8 50ز نم ذ 10 7 ا 16اثمها هديعت» 5-5 نابع مع ةوينراسس 5غ 6 ناد

 1 د 11 و 06 15م 0 موا نا ءانلا 20 نا وكسلا يش 0 سنت درو

 ظ1ظ11

007 



 دم 717

 ىبنلا ىلع * دفاولا ىلا ءافلا رسكب ىدفاولا
 © « ّئعاطلا نزام نب نايح مّلسو هيلع هللا لطم

 ه كج دقاو ىلا * فاقلا رشكب * ىدقأولا

 نم نطب فقاو يلا ءافو اهشكب ”ىفقأولا
 كَ

 © نسوالا

 - 2 || نطب * ةيلاو ىلا ةدخومو ماللا رسكب ىبلاولا
 © *نماخ ني َةاَنُم دعس. نمو ةميوخ نب دسأ نم
 هورمب ةيرق ناكماو ىملا ءاهلا نوكسب ىناكفأولأ

 رجح نب لثاو ىلا ةّيعحتلا سكب ىلكاولا
 3 لا ةعاّصق 0 ةيراج نب ةلئاوو

 ا نمو 10 نمو ىَفْعَج نمو .كز 1-5 نمو

 8 نانسجاسب يرق لياوو

 عرقا ىلا ءارو نيتكحاتفب بولا

 هرتولا لبغ ىلا ةّيقرفلا ديدشنب راتولا
 © لج باتو ىلا © ةتلثملا نيدشتب يىباثولا

 ه: ىهتنا زيجولا طفح ىلا ىزيجولا تلق
 هّدج هيجي ىلا ميجلا سكو منغلاب ىهيجولا
 ىسلا ةيجاعم ءاظو ةلمهمو مضلاب ىضاحولا

 ا ل ل يم
 © نميلاب
 ٌةضو ءاضلا نوكسو متغلاب + ىلامشخولا

 هب ْعْلَبِب .ةيرق 4 لاَمْشُخَو ىلا نيتمجعملا نيشلا

 ' دلب شْخَو د ىلا نوكسلاو عتفلاب ٠ ىشخولا
 © ْنْلَب ىحاونب

 ةعادو ىسنب نزلا البل نأ ”مدقلاب 7 ىعادولا
 'ةعذاو موق املأ ريقألا با لاقو نادُمق نم ىطب
 8 ّىمهسلا ةعاذو ىبا ىلاو قبس امك

 7 8. لكفأو. )0. ىتاطلا. -) نسصتنن؛ 0. «) 8. هيلاو. ' ه) 8. دماع. .ر) 0متانا 1
 ع) 8. دابا. ه«) 4.١ ه8. نآيبد. 6) 8. :لبهملا. «) 18. ةيرق» 2 ©: ىلايشحولا ,

 ه6 صو لايشتحو. ©) 0. ىشحولا. 2 ريك) 8. ىعداولا. 1م 5دعرأ ©77 هما. هج. 1. 145

 [0 م01 ([ةمصعاتر 51 110 1 12 دمعات 0و طفش

39 

 ِد عاد وو كير ا 2 مارح وأ ماد "2 نميلاب فالكم

 نامت ةطتتس 1 ةذض ١* عذو 5ع عنان صاد وعمل موعدأا :

 وعلان 3غ ىعادولا تنص 1! يءا1

 طعض0و ءوأ ر ممطقمأت 26ندن1
 كت هب 2

 ىميسلا ةعأدو ىسبأ نع

 ةعداو وص وأ ةليبق ىببأ وربع نسباو نويباحصو عع مص لمدع دوذاس»ع ممهصدصأ ل هاتمصعتل همدتتمستع

 خعادو ممص لعقمستمءمتغر هنت ءدم ذللع كسنعمععو مرنم عععدمماف دمق هنسلئاتمصع 2001036, ءووع ذلادف دغ

 1آ1[(ء22ع

 ١ مر 0من 0.

 هباكس 0 ا 1س ءلئانوصو 621 ماغعصوأ "هو لع ةملمعتتف ذه سصعلتم مءاتءاق ةقار

 ضسللف ؟هءدلان هلوستماشم 19.]



 نااريطم برق .ةيزق اه لابازرط طشاؤو :ليولث  ةيرق | يلا ىلؤالا'.نونلاو هّبجغيلا * ماتفب خئفانذاولا
 هاهب ةيرق ؛ علب طظاسأوو ْ + | © ناهبصاب ةايرق َاَنْنأَو

 ١ نؤتكسو ةيجلا بكب (ئدربكشاولا ظ © جن .ثراؤلا ىلا يئراولا

 © رهنلا ءارو.” امب دوجشاو ىلا ةلمهمو ءاملاو اهلبق !هليف 8 ” دج 0 ةرأو ىلا ءاوب ىراويلا

 جدفاو ائسلا ميج ةدجعملا 1 ىجشاولا نأ يبا ديس عال كل يذوراولا

 دزألا .نتم ,نطب ا رمسي ل

 ١ © جس لصاو ىلا, ىلضاوتلا | يرجح ه .عزاولا ىلا ةليهمو ىازلا رسكب * ىعزاولا

 © لجن. ماضاو .ىتلا ىقكجصضاولا | نتن طشاو ىلا ةلمهملا رسكللا ىطساؤلا

 8  ظعاولا ىلا :ىظعأولا || دوُبَيلا طساوو ةقرلا طساو  ىلاو ةروْهشم قارعلاب

37 

 /7) آس آم. 6 ةهوونر همان0 10 م16ططت 007 9611 ]حالم ةوآ: :لاكلا ركب. .1) 0. نانذو. 7) 0. 5 0 مز 0من

 نإ 6ك 7 زاو 0: ثزاو. 6) 1كدفء له ةطع ص انك كنا عزاو. م) 8. ”ذاباز "نم. 00 نابت افازومم»

 [ 81 ههسترداتم ر هد 000. لل. "ةءءواور طقطق م 5 . كنا نابا انوه غ0 ط4 ا لدعاع

 نوعطط 15 م8115 51108 1651 : مت ؟0 ه1 نس لم موتك .همداصو ءاتمصعسم ماه جموتغاتتق هققو مماعقأ هع

 ارم ه6: دابأ 0اس 1 ةذوصتات محو 21110101010104 716 126 ة«ه0هدم للم /#”هوزام

 ةاتوس والو ص كك ضشملا , © اكمططاتقأ ها0أم» طمعطأ1 هطعطل دصز ءمعئاتطأز طفاجاع» ؟ه0 06 هلز دصعأم

 211116 نابازرم ]0ءاتأانق 63غ. 1ص م1051 ائطرعو طقفع لع عم 1ععتصأانت , 1311011812 2720602: 10 ءواطاتتم

 , - :ييتطاتم ممدصعم طسأو همدصصتصسف6 كتم لح ىحاون نم ذاباريطم برق طسأو رشع ىداحلا

 ىطساوما نكتاض نسب, ىسيع مانا ابا اهيلا اوبسن كيوم ىسب, لد ممواة101 56
 0( تب 3 3-5 م

 (0ماموم 10ع0) : خلا مجانلا وبأ اهنم ةيديزملا :ةلحلاب خيرقو. نوع مصمسص ؟10ءور طع ةقعسب الل

 صمدصم» ثابأ ريطم , نط ةرجطق 5هزسغاسسم يدهس ةهرجت0 لول دااتتسي م56 ه6, (004- هدم لدقص (ذص

 م. ؟ل1 عصطت نن) ةصتستتق ونفط اتق ص كك رتشملا و صل ماانس كان يل 51 8-5 هع طق 10 00
 هس ه0 -

 هويام ةقغر مهره ذص "ةعتوصف 7 9 ءاادطت نثق, 01 ناب ريلتم 10 (انقق ةدتسم

 بوعلعف 203 ئطوعصلفف هوفر هم ]ممم كامام 61161235) و طفسق ؟مدت كتموتستلم ز لوا دصتطخ 10 عادم و . اتم

 1 220111611 1 ذص م. "أذ 9و. 183 1. ممم ناباربظ 2ةةاناسقاظ نحو 3 همز 6 نان نمت 680 طن م, 14

 مجم واف صمد ماقطع لاق قنوع, 92 ملب. 7م ضنا طاع 80 ا ا اظعولا»

* 68 



 سه آنا اه

 1 لا مم ىهينلا خلف يلا لاو ليل عنب يلا سعت ئلنبلا
 0 : : «.ءارقلا ىلع

 واولا نزع 7

 ةنعداو ىللا دلهي مف هنا رسكب ىعدالا ع راوي احر دلللا

 ظ نادبق نم نطب أ 2 لاف ناليع ..سيق, نم , نطب

 واجحلاب ةييدم ىَيْشلا ياو لكلا ىداولا ه8 نبَح ةةضباو ىلا ةايهمو < اهرسكب ىصباولا

 3 ْ © ماشلا «ئلي انما نونو. بفابكلا .جئفوا 'ةلدحوبلا نوكسب ىنكباولا
 ١ ىف : ل ىيلا داو مئينقم ىنبيداولا |... 4 8 ىراخبب ةيرق ةنكبأو نيلا

 | ظ هه ةازرشلا :لابج | كني لبو جلا: «دوتيلالق ا واباولا

 6-5 1 ل ب هممت ب ىراذاولا ه4 نياحبملا عقشألا نب* ذلتأاو. يلا: ) ةثلثيبو
 اج عا 8.ناهبصاب || ٠ .٠.0 + ه ةفيلكلا فئاولا ىلا ىقئناولا

1 
 تع 4 5" , 5

 5 8 نيباوغسأ :. ©. نايف( ! نهد“ مانزل ذم لوس 34 7 ا باب. 1د 53.4:

 (ة مات 6 5 اولا فرح ءما]1و ءدغسس 5-5 0 03من 0ع ءاهلا فرح و 5ءل مملست ةءوتت هملتصسعتس ده

 6004. 8. هغ 0. هطقومو خمس , نممدتمسم ص طمع هرعع ةلتطت ةءاه262 و ةصافءءلتأ كر 1060056« عدعب+ عصي

 ىسيوالا هدام يروجا# 3 ٍىهيوبلا 22 ىراهبلا 11 2) لله ع 8. خشبأو, [ 156صل سدح

 كتادقفا ناي 0 6 5 تو[ نش "والو هاء نامه 86 1 3 7 شو 1 ةاكف م ةططقف :  ونبو

 نادمق يف ةيضذ نب شياو نب نأودع نب نيز 00 شّجاو. 0مم هما ماس طوع

 طز هوبانقتت د ودعت نال ثا سيق ب ىرمع ب ع ةليبك قا 4 2"

 ,«) 0. ءاه. ريك: ! )ا 3, ذاةلثمو ,.0): ©. .هلقو. .1٠ 0) 119ه! ةفودصغا ضع. هنت , 2011, 1آه-

 سقف ورت فص 20 ']ةطرستمس رصين ( يوت , .زطن.160 :0 © 8. لقض يث ي) اج هدستلتةبكبب 00147 مصاعد

 هيسسقأتوءقر ,1ووعجج ةممأزتا دمج غوغ داوم 0جواءيحتسأ ,510هوزر ةوز هئنسسُم  ستضأد وه غوص طت غالع صنم

 كك ١ قورصتمغ-غولهالوو !ةنسلدفءرط قسما فقاسمم 16 اظقطتالف تعطل ده وأتم كف ءاتم 3 '(نبيداولا) سلع

 ع) 8. لاب. 7) هى, ةارسلا. .8*١)2 رذأوم م



 دبا ل
 ه0

 52 ءاهلا نوكسو تاحصتفغب ىناورهنلا
 ٍ © دادغب باق كلي
 ؟ دآدغيبب ةلحم 7 نييالقلا رهف ىلا ى لا

 9نئهتنا ؛اهب * نيعضومل مسا رهنلا برد # ىلاو تلق
 ٍلَشْبَن ىلا ةيجعبلاو هلوا عتفب ىلشهنلا
 8 4 بلك نمو * ميما نم نطب
 نم نطب مهن ىلا نوكسلاو رسكلاب ىمهنلا
 مُهُث ىلا * جتفلاو مضلاب» ةعاصق نمو ةليجب نم نطب مهن. ىلا نوكسلاو * * مضلابو نادمبف
 © ةعصعص نب رماع نم نطي

 لا

 م0 س

 © زخذعصعيم يس

 ىلا 'ىازلاو ةيتكتلا متفو رسكلاب  ىكراينلا

 75710. هك. ءء قطاتلك م. 1" هغ ةنصعد

 ىشا لاقيو فس, سك نيب .ةيرف:# ىراينإ“
 © يِجَتاَينو ” ئرزاينو راين اهيلا ” بسنلا

 ىلا ةدحوسصو ءارشاو نوبنلا 6006 ىرفتلا

 ٌْ 8 فشمدب ةيرقا بريت

 ىلا « ةليهملا ءارلا متفو ءنسكلاب م
 © نادنهب ةيرق' نامرين
 هرخخا ءارلا شكو نوكسلاو مدغلاب ا

 «زاريشب ةيرق. » ويريف ىلا قاز

 "ةيزق ميش ئسلا .ءارو نؤكسلاو' رسكلاب ىرينلا
 9 دأ د غيب

 ©. لنج كريت ىلا ىازلاو نونلا' عدقب :ىكزينلا
 ندم ٍرهشا روباسيت' ىلا عتفلاب لا

 © ” ناسارخ

 ءارو هيجعملا  ءارطلاو نونا مب ىلا

 ا ا ا لا

 8 لج بقل رطين ىلا

 1 ودع جو وسم مص جس

 ع) قزع طم 1. (0000. هططصعق

 07 ىبوقعابلا 6غ ىرامتبلا. ١ همك, متسع ءاتقست داتمت2 ب الأ ةصصم <, رز ةزع طمع 10معم لل. ء[28.:

 عى) 8 ىلا.

 2 7 بلكو..

 1) 8. دادغب.

 2) 8. نبيعضول. 2 2) 0. كانه,

 7) 1آ26ع صلع ه نوكسلاو قعودسغ ذص ل, ةس8. ءاتدست ل6ودصأ ؟هنطو ن وكسلاو ه نم

 ر) 4. ىزاينلا,' و) 0. كرايثو 8. 0) 0. هكيهت.

 2 85ءونتسلسسم طعام 660ع؟*.ر ةرانل آنواعصطا“, 2. 77,

 «) 0. ىربرينلا, هن صم سرين. +8 )« 
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 ع) ةوأدد هكون ىلع

 عم 0. طقعو نأ ةدرمنو ذه ىسامشلا , متدلو نينالقلا. 1710. م. ذأ“ ةصصم كك.

 "تسع م03 طقصع ؟هءعطص مقل ةصقومتا رهذ»

 2) 8.مضلاب.

 20216 خلبكب, 72( 0 دوهش»

 ىداين. «) 0. خبسنلا. م) لل ىزواينو.

 خلا عأرو نوكسلا 3 جدقلاب.

 ناسأ مح,



 مس 17806 ب

 ةيرق وت ىلا نيدشتلاو متفلاب ىونلا
 ظ 8 < ناسيعراب

 نسم ىطب راهث ىلا ءارو معفلاب ىراهنلا
 © كارم

 نونلا نوكسو اولا متفو » مضلاب ىدجنواهنلا
 © لْيَجلا 2 نالب نم ةنيدم ْنواَهُث * ىلا ةلمهمو

 نطب فهن 'نلا نوكسلاو 00 ىجهلا

 عاملا + مبضنو نوبكسلاو عدعلاب « ىنيبرهنلا

 ةنيرق نيبو ىسلا نونو ذيدكاتو ةدحوملا رسكو

 ْ © دأآدغبب

 ه ءةرصبلاب ريترهت ىلا ةيقوفو هنزوب ىريترهنلا
 ,نوكسو ةلمهملاو ءارلاو نونلا جدافب ىريدرهنلا

 © ةرصبلاب ةيرق 4 ريدلا هت * ىلا ءارو ةينحتلا

 ةددوبلا مضو نيتامهم» متقلاب ىسباسرهنلا “| نم
 © ةقوكلاب ةيرق سباسرهت ىلا

 ) ظياتقن طقعو يدم4 ص هدصصتطسو ائطتك دصعتف ةتمغتسم سوست, هع منو هقى[غ0 طقطوم , 1ةءاتمصعتت هم

 ماترتأوتت» 6556, تكانت 1216 وناننلعمم 202268 221151322 1176211122. 15غ ةنمعصلمسلخ لنك دل مغعدم طمع

 هان86غو 4 تحس ممدصعم مدوذ للتمم و علئنسلم طتطت مىهعودمف وصفا ةقأ. 5 نقمرتتءم»# ققفعصر
 24 0068 ه3:

 80] انا 111260 ناسيعراب وقعت موزووعر 61 هعرمام ةستطععع عطظاتتقة# و نامسدراب , ؟1100 2022612 11115 51

 دمام ناشاف هع ناهيفصأ. زن) 15 طله, هموت. را همن 1يو1هصط». م. 77, 1ءولغسع: رسكيو جتفلاب»

 عز 0هناانا 8. ع) ىء ع8. كلب. هز 8. ىنينرفنلاو. 6) 8. مض. ء) [ااهص كدطتخم ينص ظهفع طتملع قع طقطووسغو
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 معع دست 2م رهقر هذ ةهطوانغدعصلممسم ه3 ىربذ مهو 3560و 011004 3)223 ©8أو ةاتمس مدن ”مصقلاب ,

 زاوغألاب. ورام ذص طعام 0 ماب او هعوامصغ:؛ ءايو اهقوف نم ةانثملا ءانلا رسكب ىربن رهن

 لجيل هبه 5, نمهب نب ريشدرأ هرفح زاوفالا ىحاون .نم دلي روصقم .ةحوتفم ءارو .ةنكاس

 دب ىمسف ريزولا زردوح دلو. نم ىريت مل لاقي, 18+ هزستلتد 06 صمصتستد .5ةرتاةمدع طف لولا

 5 رمشملا و هغ ص 1 ندم (ةذص . ,. سين ) انا 1هياقمدع مدهدقمتسم ذللسه ١ ةريصيلاب  (ذد قصف ىو

 ييعسانم هفمتغضلت ) طقم 5هز دم ر صتصتسمت ذه دمملمسم ؟ءداتنسمساتر تأ ةداقاتق ه22هج33 قاققف  هدعقاتم

 ناك زمنا 22( 1700 مهو1 ممرععست 15115 06510ءمغدع ةص (000.. 5[ اتمزمأءو1 ةللتل 6 ةبعاكم (560 عا. و

 ص ندم طقعع 1ءودصاتم : وكت ةرصيلا ىيبو هنيب اراطمو ةرصبلا نيب. ريبك رهن ريدلا رهن

 5 هءد

 نسح ديلي كاسنهو رادهرلا ريد هل لاقي م ركل ىكلذب مس اخحاسرف نيرشع

 ليتلا اولويات ربل تلق ةرصبلا ىحاونب ىذلا راضعلا رثكا لمعي هبو

 ةلحلا كلب نم. 0-0

 . نيا لا# 9



 نبا 210

 لج * وَمَن ىلا ةلمهمو | ة ْخْلَببا ةيرق * ىوث ىلا فاقو مضلاب .ئقونلأ

 ةليهمو نوتلاو اولا نوكسو مضلاب ىدنونلأ || ئلوالا فائكلاو نونلا عدتفب :ىكدكونلا
 © ندكرمسب ةلكمو روباسينب ةّكس « دوت ىلا © دغسلاب ةيرق كَدَكَوَت ىلا ةلمهملاو

 [مدقت وهو اضيأ ىواونلا لاقيو ىوونلا] م واولا نوكسو فاكلاو هلوأ جنب ٠ ىدنتكونلا

 ةريوُتلا ىلا ءارو* ريغضتلاب ىريونلا سدت | 9 دنقرسب ةيرق ه سئكوُت ىلا ةلمهمو نونلاو
 © ئهتنا اسنهبلا لمع نم كلب © سيطب ةيرق ” ءاهلا مضو 31 ىوغهامونلا

 © ”رْيوث ىلا ىازو ريغصتلاب » ىزيونلا || نيواولا نوكسو * ميملاو نونلآ عتفب فب ىدومونلا

 ؟ 254 9 .٠ 9. 9 ايلا 4 .

 نعوم 7002165 هذ 203هتظءوملهع ةدصأ (طقوف ). لاعدطأا 760, و51 ظلمه 5هز ن1 22 لع دمتم
 ه 0 500

 كقوثو طن لوطن ذه كرتشملا ةلاهقاع هجوم : نوكسو ْْن ونلا جتفب ةب لقونو لقوئو لق قوت باب

  نسارف ةتسس فَسَن نيبو .اهنيي ةريبك ةيرق.شيرف نكون لوالد ةلمهم لادلاو فاقلا متفو ىاوسا

 ةلزاسس ليةوسن تلاعلا ب نون .هرخأو نيتيجاعبلا نيءاضلا مدن ناد مخ لكون ىناثلا

 خلا ىازلاب. ةزاادسع 2166355 هدع ط؛ف ةتطسع مدوذك ةعودسداتاتو ءقصتوأغ ![نعولعدم ةهمأم»مءءوب آكمهس

 مجتمتر لتععسق عت معجاتصءعرع 2 ةدصلعسم ةللقسم ناتحمح ةانردتخه همدمقت ع2 017255ءغ 010م مطمو ©2120 ١

 سيطنم 212526 (رذ ةبصق رب هقشب هدروبزم ىاضق ) : نسلم هنعم 8هز داتسو صمد مهام طشع 0ع يفند

 جهود, ماطور ][دودكاتست ةذاتق , 10ءاتكاتق هقأم 1 تناتتتك ؟هائاهقذو نه لودطقتتع 126620115 ةقأنرب ءاتتتت ©
 «ءو

 كروم (2 0 عال, ةزجة عه ءهووو نميلاب ديبز ىنب ىحاوت نم ةيرق. 70.] ) آوسعس 1زمولانق

 مدعت 06؟5106هااس د ا 00040. [ةتهمماءمنع للمال ممكادق + لعالم 601 ه6 ةكوصتاتق0. 1/77.]

 ه) 82. ىدكونلا. رص) 8.واولاو. ن) 8. ككونت. )8  2ءةو؛طقع رقع ىلا هغ ممصعم 1مولسق

 موقت 5هيحرواوصلمنم 50 710كم وفاموت ىلا. هزم هومناع ؟ءومفستلاتسم ص قكاجعو , طمصعتت ل14 ,

 عاتسصلع ؛دصتطخ صمد همؤتمم , ةئطظوطلنسن ءققع. ١ ى) 0صتااتغ لع 2 8. كموث. ه) الاهدمع» 06-

 عزله هغدع ةص ةدتصتطاتق 0000. [3نمر]ءوت ةلاطل ةدغ لدنك كرتشملا 6 ا1كوسسوم,' 0ءعدتغ ةانلعس
 هن م

 ذض ارضع. ©6همم., 00 ةطثا كنون مممهمساتممت زادطوندم , همام ةص صمقاعم ةعسيأو. 9؟.] . *) (. طقفع

 هديستم .هضتدتغ, هط هلفعو ريغصتلاب ه4 هلئهدصم وصمة لتوصف. 8. منو ةريونلا هكر: ةريوث. . «) 0.

 رون, . ظدرتا 1 ءهأنؤ اتردد دم هدصصتطسو (00نعئطادح كعفوؤ. عطس ةعدع. ©؟معع. 1ءعتخمل : ىاولاب ةريوخ
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 سخ رسب ةيرق. طمضوطوطتلع وار ةتسلعدم مدوسسص طقع ةموعاهتت.
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 ةلمهملاو < ةدحتوملاو هلوا عتفب ئناجدنبونلا
 « ةدحوبلا ؛ءابلا 2 دعي نونلا :نوكسو. ميجلاو

 «س م02 0

 سرافب جلب © ناَجَدْنْيوْنلا ىلا

 نم عون ةّبوُنلا ىبلا ةدخومو مضلاب :ىبونلا
 © نادوسلا

 مث « ةدّحوملاو ميجلاو هلا: متعب ىذاباجونلا
 © ىراخبب ةيرق ناباَجوُن ىلا اليجاعم
 هّدج حوثا ىلأ ةليهمو مضلاب ىحونلا

 مث ةيجاعيلا ءاضلاو هلوا متفب ىسخونلا

 8 ىراخضب 7 قاتتسر ,نم سوت ىلأ :لمهم

 لا « ةلمهمو ءارد نوكسلاو مصئاب ىذونلا
 © سراغب دلب دروذ

 فراخب نيب بلب روث ىلا ارو مصلاب .ىرونلا
 © لذق ممسو

 ةدّحوملاو ىازلا متفو مصلاب .ىذابازونلا
 © ئراخجبب :ةيرق نابتازوث .ىلا ة ةمجاعمو

 تق 0ةمتاطمصأغ 8. © 0: 2) 0: ناجح هدئبونلا.

 ى) 0. خةلمعم. ' قطاناك م. 180 هع ظماتوطو :

 00 سون 7 ةليهمو نوكسلاو ختفلاب ىسونلا
 8و رمب

 ةيرق راّشون ئلا ءارو ةيجاعمو مضلاب ىراشونلا

 ش 8: دلبب

 © دج ناّشن ىلا هنروب ىناشونلا

 ناحشوت ىلا ميجو ةمجاعمو مضلاب ىناكشونلا

 8 سراغب داب

 رون ىلا ءارو ةمجعملا حثفو مصلاب ىرشونلا
 2 :ٌلجو ةيرق *

 نب لقوت ىبلا ءاقلاو :نونلا عتغب ىلفونلا
 ليبع نب * ثتراحلا نب لفوسنو فانم دنع

 ظ © بلطملا

 يلا فاقو . نويكسبللاو متبل ىناقونلا

 © سوطب ةنبيدم 3 ناقوت

 ىلا ةليهمو فاقلاو نونلا حتفب ىدقونلا

 8 ”لقوت ىلا ةمجامبو ١ فستبي نيتيرق :نقوك

 9 1 ةلحومو, 6) 1816 8. 1سقعدأ ل

 - ه) 8. ةدحوملا. 2 رث 836 0. زمععبتن قيتاسر نم.

 خلا :لميملا ءارسلاو واولا نوكسو نونلا مضن. [آه اطعام 66هو. 1؟عتااتت : مسد مصضلاب دروش
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 سراف ضراب نورزاك ىحاون نم ةيصق ةليهم لادو ءارلا نوكسو مدفلا. 177.1 مث) 8. ةيحعيلاو٠

 2) 8وعع مموؤ عصف ؟ءعطم ص قمأ1و ((. 1ءعادصختتخو معه  ءاتدصع  طتع (000ع هظوعدستسس مءاتصواتتغر, تطأ مه-

 عند ةلاع ىشونر هلئدصلع دصتطت وصمم , هئاسع هلك, ) 8, ثراخلا. )2-  286 ووتماتدصع طمزسع همستستو

 ءونغ هنا. 7؟هنزوعع 20 طوع. الكعمموتس ونت قمم, صم 78. م 8. مغ 0 لقون. 1ءمانءواتم ذص هددصتطاتق

 (ملتكطسم لعدللعم واط . [هدامعدع طقفع مساس كتوم ةوتوصاتو هدغ هزدكلعس سمصتستم , أ ؟ةعلعس



 ان 184

 هرابثألاب ةيرق « ايقن .ىلا تاحتفب ؛ ىكايقنلا
 ىلا ءارو ةيتحتو يشفلاو مضلاب ؛ ىريقنلا

 © ْنَجِ ديف

 نب: ةركش ىبلا ءازو نوكمنلاو مصلاب ركنا
 اهةمئرخ .نم نسأ نمي سيقلا ب

 « مل نم نطب ةراَمك :ىلا' ءارو مصلاب ىرامنلا
 © * ريغو

 ةيجعملاو مينملاو نونلا عثفي :ئذاباذمنلا

 داكم َذاَباَلَمَف ىلا ةيجاعم هرخا ” ةدحوملاو
 وه

 ة8روباسينب

 رسكو ةينحكتلاو 'ميدلأو هلوأ 'مدافب ىتايذفنلا

 ه دلي ةيرق ”٠ نايذيت ىلا ةيجعملا لاخلا
2 

 معو

 2)  [طص ةظعان, هموم, عغ ثص طكفتساتقو طمع طمتطقتت م10 ط ان ل خانمت

 ”) 8. ه6 0. مكل.

 ةدعازنم (260 قال, »ودود ءانع لان ءأانتن ا نايكمذ. 21

 :) ةزء كل, ءعأ

 ) 0ناننغ 8. 0ه) ©. نايآذمن. م) لم

 9) 56. ىريفنلاو. 9 6 ”

 1ص 0, طاتصع ءةز5666 ىووفلاو 564 ١) ا 84-

 م ب دل ىلا ءاو.نئتحتم  ىرمنلا

 كزألا نمهو راؤن نب ةعيبر

 8 قَج' طمنلا يلا نيتكتفب ىطهنلا

 ىلا ةدّحوم فاكلا دعبو تاصتقي 'ىئابكمتلا

 ة ةعاضق نمو د

 هوتي ةيرق م ناَبكَمَ
 نب يما نب * ميمن لا ١معضم : ىريهنلا

 © رعاشلا ساو * ىسبأ ىلا مضلأب ؟ (ىني

 ىتقرمسي ةنيرق ٠ اود ىلا عتفلاب * ىوأونلا
 8 ىهتنا بفذملا ئيش اهنم ماشلاب» تلق

 نوكسو ةدشوسلا مدقو مضلاب + ئتتخابونلا
 8 2 لج :» نكتوت ىلا ةيقونو ةيجعملا

 2 مل. ه6 8. ىابيقنلا.

 ! ايقن. 770]' 2) 8. ريقنلا.

 +) لل ساونلا. 2 نبأ.

 ةتراأحر م0وؤ66ه 0ع]عاه هون. 1 هكوصقاسسم :ةوغر طمع طمصصعب ]هنت ؟طتصم ةلتطأ 6016© ىوونلا ةوهتطأو

 ءاتدحم 0101165 ةانمت"ح دح طمع ائطانو 0ءءاتتالل أو الأ دلت ىماركلا , ىعفاولا و ىلوعملا و طقم ةهيصعص ننس

 موو ةهز هاند د ىواونلا 50 , طاتلا نست 00 ةووه ةمطظأسس معه مخمت 1و ءنصت نمم عماله قمغمصت قام

 همك. آآهدصملك 611 5/26. (02, ةصطت 608 ذص حو 174. [18ةس ذص امص ممر ةدع هلتأ, 081م ةطقتر طف طمتصعم

 0016عو (غجرتتعا> 205111 © هلئأتو .6هآئاةضف ةطخ

 2) 106ةوأ دم 4 ١
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 ئون) داو ةوترصأممل 1:

 9 0. يون,“ أ هم ةانالكا 7 [خمزخن ١ ©هدك 1ةمسم ]عمن قمع 0

 مءأاوننساتنط (ةط ”*

 ىوونلا هقعمحتصا. 7

 هصصنب 609 ذص مي 174.  دي) ىنخكسونلا.



 دا 117 م

 هطفنلا لبع :ىلا طافنلا ىلز مث نونلا نؤكسو نيتحتفب ىرنطنلا

 أئىلا ءازو ةدّدشملا ءافلا متفو رسكلاب ئرغنلا © ناهبصاب كلب هرْنَطَت . ىلا

 ءافلا 2 نوكسبو تلق. .سرْنلا ىلع دلب رقن || ماظنلا ىلا ديدشتلاب ةلوتغُملا ىم ةيماظنلا

 © ىهتنا ريربلا نم ةليبق 8 ةزفت ىلا © ىازو © هرايس نب ميعربأ
 ةليبق ةسفن. ىلا ةلييمم نيتيصب ىسوفنلا|[| 8 لاَعَتلا عيب ىلا رسكلاب ىلاعنلا
 ظ ©ريربلا نم || دادغب نيب لب ةينابعتلا ىلا مضلاب ىنامعنلا

 هج لّيقن ىلا ريغصتلاب ىليغنلا © طساوو

 فا ةلبهنو فاقو نوتلا مضب ء ىدافقنلا || ىلا ةايقوشو نيبحتو رسكلاو جتغلاب ىتيعنلا

 © ةناغّرقب ةيرقو لج ةداقث © ول نب ةماس نم نطب تيعنلا

 © اوجد ِفْقّسلا شقت ىلا شاقنلا تن ةاليعت ىلا ةلمهملا * جتنو ممصلاب هوليعبلا

 8 # ِهيلتَكو مسيربال لمع ىلا ةيكاعيب ضاقنلا : ا نك خا

 ه فْخَشملا طقت ىلا ظاقنلا | ©" 1 ال رمان وا

 ىلا ةدّحومو ةمجكعبلا مضو مدغلاب ىبوغنلا
 ©  ةيرف ” اًبوُعَن

 ىطب ةئافث ىلا ةثلثمو ءافو مضلاب : ىتافنلا

 © سْمَحأ نم نطب رقذ ىلا ءارو نيتمضب ىرقنلا © ةنانك نم

 ءاعْنَصب ةيرق * ةدقن ىلا نيتحتفب 6 ىوقنلا || ِاَقَتلا ىلا ةليهم» ديدشتلاو متغلاب ىحافنلا
 : ْ © نميلل : 1 ه8 دج

 © ءايشألا لقت ىلا ءلاقتلا

 ىلا نونو ةدحوملا مضو نيتحتفب ىنوبقنلا
 تث هه ع

 8 ىراضيب ةيرق فاقلا لدب فاكلاب 7 لاقيو نوبت

 ه) كد طمع, 6هموضر ةرجتم نورا ةنطت م. 77, !هوتطتم ةرئطت. 2 ل. راسيء هن) عتق. 0) 0سنانا 8٠

 «) 8. ايرغن, 2 د) [15 عري. 6ء«هوم. هدمماءمت موهووؤ: طساوب. 77.1: رع ى. ةتافنلا : ©. ىداغثلا»

 ) 8. نوكسب. 6) ى. ىاولاو. 8) 0. ةرفن. 2 ه) 0. ىدافنلا. 4) 8. هلئقو. ه) 8. لقنلا»

 رث) 8. لاقتو. 2) 0. ىلوقنلا. /) 8. ه8 0. دقن.  [آه طم. © هون 10عتااتت جتفلاب وقف

 نبيلا هاعنصب ةيرق 7 عيكدعتو نوكسلا مث,



 د 777“ نيا

 ىلا / ةيكعم نيغو نوكسلاو عتفلاب ىغشنلا
 © 4 ةرّذع نم نطب ةغشت

 هورمب ةيرق كُن ىلا نوكسلاو مدغلاب ىكشنلا

 ناجيبرْذأب ةبرق است ىلا نيتكتفب ىوشنلا
 © ةرصمبو '

 ةدحوفلاو ءارلاو نونلا متفب ىذابارصنلا

 َناَباَرصَت ىلا ةيكعم هرخأ ال كانصلا نوكسو

 * ةيورصت ىلا منطلاو نوكسسلاو متغلاب ىورصنلا

 * دج

 ىمب نمو نزاوم نم ةليبق رصن ىللا ىريصنلإ

 © دآدغبب ا ا ل ىب تنل

 /2) 0نمسصتو عت“ ةءوينعصو ل110 معمتو و همالقأتك دنت لتعاتق دنت

 هطاّيكلا ساصنلا '
 ىلا ةلخوم نرخأ سيكلاو مدفلاب ىبيصنلا

 © ةريوجلاب ةنيدذم نييبيصت

 5 ٌلَج ل ريصُت ىلا ريغصتلاب * ىريصنلا

 © ةعيشلا نم يببصُت بقل مو ذادغبب # ريصُن

 ىنطب راض ىلآ ءارو ارجاع 5 5

 © ةيورضت ىلا مضلاو نوكسلاو يرعب قردشلا

 ةليبق* ريصتلا ىنب ىلا اربكم + ىريضنلا
 ١ © 4 دوهيلا

 ةّلج ”ماطَنلا ىلا ديدشتلاو متغلاب :ىحاطنلا

 ير 5, ةيكحاعمو 8 0 ةردع.

 +. ىءاشنلا , طحت ويددودقمت مطتسص 7106وغمم  يدنص اه "ةروتق انغ دع 0004. 1؟عدخاتمسر 53ه انانانق

 ةرموغ طع 55و11[, 83556[101 685365 12 1012156 0110 115115 ©3[و 02 اشنو 8 ىوشن و ةهتتمااتات اتت

 016 هجسدخ ةطسلكر م. 811, ةوويعصاتع ةعفامصع هع 5هيصنةتتتت باسنالا بانتك ل6ونسضاع: ىف لاق

 نيبو ىوشن نيبو نارا لامعا نم ىصو ةينيمراو ناجيورذاسب ةلضتم ةكلب ىوتثنو باسنالا

 مسأرف ةتس ريربت. [ةزستلتام» ذص آم. 60و. 1ءونغسم: ةنيدم رصقلاو كيرحتلاب ىوشن

 ملا ناوجحقن وأ ناوجخُتب ةماعلا نيب ةفورعملا ىو م ا نم. ىف لاقيو ناجابب ميرذأب» 11101

 ' ذص 2طمطمطا ديتشملا , ذه ”. .. ىوستلا : لاقيو نأرأ لاممعأ نم ةحيلب, وست رصن وببأ مهيمالا لاق

 2) 106 مزاد 1؟عتغل ص دن16 ل:

 72) ذ ىريضنلا.

 0و ة

66+ 

 /) 0. ةبو مص

 نبمتنع  ةستس 2 7و1 وطغ  نان0 016 كت عطتنتتت عوأ , طه: زانق 1060 11110 60110 ءةأات20 55د

 0 قع صصصع كلر, ءان (نء رس 2. ميورضن. .رم) ىريبصنلا,

 ) 8. ىحاطظنلا , ه6 مما حاظنلا»

 ناوجخت' اهل. 2ك 2( 0 مهل

 دص) 0هسننغانا 0. )2  كب زيضنت.

 اهطخاتت لح (ن, 16 عاتتطأ ا



 سا 7517 هل

 ” نيشلاو نونلا مققب * ىخشرنلا
 يرق © مَن ىلا ةيجعم هرخا ءارلا نوكسو
 © ىراخبب

 © ىرلاب ظيرق 3 م مت ىلا فاقو هنزوب ىقمرنلا

 ىسلا ىاز درخلا ءارلا رسكو جتفلاو ىزييرنلا
 0 9 9 ع ناجيبرذأب ةيرق زيوت

 ه باسُنَألا ملع ىلا .ةباسنلا

 © :بايثلا 7 يسن ىلا ج اسنلا

 ماسك ىلا ىوصتلاو: + ريملاو منقغلاب َىاَسْنلا
 0 ناساركب ةنيدم

 يسلوالا ةلمهبلا نوكسو رسكلاب سلطبنتلا

 © قبجت ساطسن ىللا || ةمكعملا

 انب ةئيدم افَسَن ىلا ءافو نيتحتغب ىفسنلا
 © بشخذ اهل لاقيو ” رهنلا ا” ارو

 ةيقوغلاو ةهجعملاو نوغلا مذقب :ب « يجتساشنلا
 6 ىلا ميج لبق ةليهم نلعب
 9 فورعملا ءاشملا

 نيسسلا ءاشنلا ىلا 7 نيتكتفب قءاشنلا

 هرصم 2 فيرب ةيرق اشو
 ةدطَبص !ذك# هثلاثو هلوا رسكب «ىربتشنلا تلق
 ”نبا رفعجاوبأ حاقن ابيبذ © ةللا هيحر* ىطايمدلا

 اه « ىهتنأ هتركْذت ىف 4 كيركلا

 ين عرمط ند 028 نمل ءءىاع دلك ططو060 ءاتست ىلع زدصوأ هه1ءغ: تغ ”. ء. دمسصخ قةطاتلك, م. ةأ :

 يلا دايز صح ىلع مب مس طاشمش ىلع زمي رهن وهو طاشنش رهذ 7 [عةستسم 07 ءطقسمت

 عيصعم ةوؤر ةزمقص003 ءالتمونس لمع مدععصد 10عر 68 ع. عم ع ةجوو للم 2هضتتسم (سرن 516 1

 اني وس وه

 ذم 1و. : 6موت» ههترتءانتع ©3556 : ىرق ةّدع هيلعو مارهب نب ىسرف درفصح رهذ ب (سرف» 711

 7) ث' ىكذش نلا. 2) 3. نيسلاو. ه) للم حنش و 2 حشو. هل) 516 ظ.ر ها 0. ةمرنو ل, ةقمرت.

 1م. 6كهوم., ةرجت4 [0و16صط. م. 70, فمرتو 560 20016: ةهرت اهنومسي اهلهأو. (©هدك. دنع ةصقمأم

 ") 0. سب. 2) 8. هزمهلاو. ى) 8. بايتلا.

 ن:) لل. جدسانلا 1

 ه) 8. فقر. )<  8. ىرنتشنلا. -83)

 2 0. كيوكلاللا 17  ه) [0وم ة:للئقم :ه-

 ١ ىقمانلا ه6 10ه ذطأ كلمات. 9) 0. ناجييرداب. 20

 2) 6 ىحكدتساشنلا و 4 ىجدشاشنلا,

 3) 5هآ135 051غ (ن.

 2 5ةآد5 هع قة.

 )0 ءاسن. ) 8.رو. 0 0. رهف

 1: جمدساشنلا و قف حمدشاشنلا.

 ةتلاقثو. ء مك

 مءادتنكأ ممصتستم 6 ةمدتمم 6ءهور. ةدرتؤاوأ مدامقأ, ذص نسم ا!فونانع: مث متفلاب ىربتشن

 لكن تأذ ةريبك ةيرق ةروصقم ةحوتفم ءارو ةدخوم ءابو اهقرف نم نيتطقنب ءاتو نوكسلا
 دادغب ىحاوت نم ناسارخ فيرط نم نابارهش نيتاسبب اهنيتاسب طلتخت نيتاسّبو. ةقثم

 ةودكدع 71043 طمض ىزبتشن 50 ربت اننا



 ب 180 ب

 11.8 بشضلا ندكت ىلا ٠ تاحنلا

 8 ساُتلا عيب "ىلا شاجنلا

 لسكن ىلا ةلبهبلا نوكسو متفلاب ىلكنلا

 برق ؛ .نيلكن ىلا رشكلابو ١ ىراخضبب ةيرق

 © بلكي

 نطبا وكن.« ىلاو وكتلا ملع ىلا ىوكنلا

 ظ © دزألا نم
 4 لالّدلا ةمجعيلا ءاضلا ديدشتب : ساخنلا

 6 ةلاَكُتلا عيب ىلا مصلاب ئلاخنلا

 © ناهبصاب ةيرق ناَضَت ىلا” مدغلاب ىناخنلا'

 نوُخْلنأ ىلا ةيجاعمو نيتكتفب '" ىذخنلا

 8و رمو خل نب كنب

 ”«ةرشت ىلا 'ءارو: نوكسلاو مضلاب + ىرخنلا

 © لج

 | ةيجعبلا نيشلاو نونلا متفب : ىبشخنلا

 ,) 8. ه6: 0: ساحنلا. ) آد آرام ةموج خا

 2( 2 ىدخنلا»

 6) 0متاانك 2. ) لله. ححخدم. 2) 8

 رك) 702165 20036 2. ةةادرداتو طا”

 اكل,

 29 )0 ىلا وأ“

 ى) نهد, هدر م, !. ص. ىذوخدنالا.

 6) 0٠

 6+) 18066 كعواتصأ ةص 2. ع (.

 بشحن ىلا ةدّشوم هرخا « ءاضلا نوكسو

 © فسُن ئو

 : نم ةليبق عّضَنلا ىلا نيتحتفب ىعخنلا |
 6 ءمحّذم

 ه :لكتلا ىلا نوكسلاو عدفلاب + ىلخنلا

 © «ىلاعت هللا اهفرش * ةكم .دنع ةيرق

 وس ذخف نالخت ىلا كلذك ىنالخنلا

 © 7فّلسلا

 ةلجومو 7 خليهملاو نوننلا جف :ب م ىبدنلا

 : © درألا نم ىطب بدتلا ىلا

 ءأر هرخأ ةيكاعيلا رسكو خمدغلاب : ىريذنلا

 ىلا ميغصتلاب» 4*2 ةليجب نم نطب ييْذَد ىلا
 « جد

 لج ريذن

 س3 ىلا ةلمهمو نوكسلاو منغلاب ىسرنلا
 © ىَرَق 8 ةدع ؛ هيلع ةفوكلاب رهذ

 ى) 0, تاجنلا» 2#) ةرياكت,

 هدم انواعصط#. م. 76, 1؟عذندم مضلاب.

 ر) 8. ةرسكت. (2) ٠ ىشخنلا.

 ىلحنلا و ه6 دسم ةلكنلا.

 ىقلسلاو ه« 004. ف. «لنلن فلس هضم ةاتعتلم , نغ طاتصع. ءاتقتم 103 ةءمتردااتست ةدعقافتم دع (نءز 4

 ى) 8. ىبدسلا. 2) 0. خلمهمو. ٠ )2

 2#7) 16 زاتنتنا15 طخعو ان 311012 3 7* ىليجدلا 6 ىفارغلا و 16ءا30-

 سمامتنع معوافعتر 8. ذطأ وينوودع هلو فلسلا,

 ىريذنملا. 6#) 0. هليجن.

 سعرتت صعب لفالأ, نتدع نص هطحطتطاتق (0000.و ىلع هع ءماتطاتق ر هم تزصأو ؟106]طوخانع. (00عع (نء ص

 متم يتلعفسص ع لسمطدق للثد 10هثف هيلع هديطتطوءر 360 مص موونهتمدت يدموتنع تنته لع هغ 8. لع

 1ءهاتمصو ىلع ههدفماعدغ, 4ص 10ءاناتم لله 2مماهووو قزع عاسلت مماءوغر نع ىانطولتةصلسمت ةذك

06 



 ىلا مصلاجو لج ,تاَين ىلا: حدغلاب ننابنلا
 1 عناب : هييرزفو د رغلشلا ١ نُج هن

 ميج. ةلشوسلا فيفختو مسكلاب سا

 8 ةرصبلاب ةيرق يابتلا ىلا

 ةلبثلا عيب ىلا لابنلا

 ءارو ةدّدشملا ةدحوملا متفو رسكلاب ىربنلا

 : ., 8بدادغبب ةيرق ربنلا ىلا

 © مّجَعلا .نم موق طبنلا ىلا نيتكتفب ىطبنلا

 ةكنب ةقبتلا راد“ ئلا فاقر نيتعتفب ىقبنلا
 © * ىلاغت هللا انيفرش *

 ليلا ديب ىلا يرتشلاب ىدحلاب ىلبنلا

 طب .ناهبد يللا, نوكسلاو : متفلاب ىناهبنلا
 ٠ 8 ءْيَط 0

 هدج : اجت ىلا ىحاجنلا

 3 ”” لو عملا ةعنصلا ىلا ميحلأ ديلاشتب داجنل أ

 م) 82. فورعملا. ») 4. يزوخلا ,

 داد ب :هّدج داّجت ىلا: دنع. ىداكحنلا

 ' هبّشّكلا رجُذ ىلا راجنلا

 ظ < جروخلا نم ةليبق راّجنلا ىنب ىلآ ىراكنلا
 نم م ةيراجتلاو ةقوكلاب «راجتلا ىنب ةدحموأأ
 أ 8 ىزارلا راجتلا ديحم نب نيسكلا ىلا ةعدتبملا [|

 نونعلاا رظمكو مجد ميلا دينكياصلا

 © لنقرهشس تابت

 نجت ىللا ةليهمو نوكسلاو حدغلاب ىدجتلا

 ' هزاجاكلاو فارعلا نيب 'ضرا

 نارجُت, ىنلا ءارو. نوكسلاو .متغلاب .ىنأركنلا

 لج ” ميجن ىلا ” ىعيجنلا

 ميجا رسكو ءارلاو. نونلا جتاقب ىمريجنلا ٌْ

 2 8. جاجان:

 8 ةرصبلاب ةلكم مريجان ىلا |

1 5 : 

 2 0. ةدكجح. .2) 1آ36ء ذم هوآ1م كل. 1ععتصأاتت'

 52 9 ردكلا. 8مهع0 :ءءام (ن. الادس راجنلا 20 راصنالا موماتسعاع اعوذ د 126712 عأ11 ةدعدتعو ذه 7

 («هدك, ةانممو ذه ىوذعلا) و راصنالا 72و, 6 11ظمم-:4-1:طئعو ذه ”. ىراصنالا , هدص+: نم ةعابج

 جزرخلاو سوالا نالوا نم ةباحادعلا نم ةنيدملا لما. هز ظ:ناقثا: ' "مز 8: ةيراجنلا
 !) ةطقآ 5 هسق:ةذص ظمطمطمم دق ءعدتغ جتفلاب : ءق. هلتأ. طوسمن م. 10.  ع5ه0 ذصن طنعانب هموم .ءاتمسس

 ميضلاب وود هوغ. 79.1: م) 8. ىجايجانلا, ؟ طمع جيجات.
2 

 ِ ريس( دما ميو هذ طمع 20611, جيجت هد عيِجَت 30 1هرطتو 6 ممدمعس جم سمسم ك1 طع

 . [طامطتسم ,عقأرب 11012000 12130--

 م © ع 5 »ف

 0 مف ةقأنم 01 ةوزوقم وأ هع طم ةاكمتساتدأ ؟62طذق د اتجحشمو اًخاكاتو اهيكانو اجيت أومسور

 ىنم ثّدحم ميج ىبا نب هللا ٌنبعو» انا



 د ىلا“ اهناهلاو ءاسقملا مدقبو# يناقفانلا

 0 ا 8 ومب ةايرق
 هديل بعذلا دقت ىلا دقانلا

 00 8 دقانلا ئلآ ىدفانلا

 8 فحصملا طق نإ طقانلا

 . ام - #راد دى عا 3 ا ع 5

 8: باككلا 5 « فمانو 7 ةيمِجَعلاِب

 0 ةيحانا

 ه.1هذج هلئان 0 املا 7 1 :

 5 8 نايل ”دلب 4 ل و ميجوأ مة 0 ١ عيال 1بير 1 : فرات

5 

 )0+ ىناخغقاننلا,. تر ك4 مقادلا ا نقر 1 ةييجاعملاب. ه) طوذ 80 مه همانو 8 0م ةوئاس

 .ىقمانلا ماممم :.ءعةلعم ءهانوصع هاا , وان4 0 07 1 لل ٌضط ةضصم ءمامز ؟عأو ىقمرلا

 011061112 5< 2 ةمرو نم“ 611812 0 ص هه 6و أ رمدسلاو 21 0 م ىقمرنلا ل

 : ءاجب. 2 8, ”تيانلا | هع 88و ا رع) نجي شم غانمطةدم و ذك“ هل أ - هطاو سف, عصف

 مع طقط ةرتعر 6 1 عمو سوأو 4 ةمام لول ولك اطققمأ 16 ىدص تت ب ديب هيك قعس تن ةلئانو. ك7.

 ع) 0:'ىسحنيانلا. 2 2) [8زء هةمدقسم هدوم ماناقعتز طهنع يع ذصب 0:١ هلله جاسم_ةص نع خِنيان 8 11ص عام

 كي نيل 0 و11 هر بص 2 1م ةلماك, 1« ذاع: ةحوتفم م 0 دعب 0

 . اًكسرف. 4 مدح مطاط اف 1 0 05 هطاوؤمقت ر 20 2 0 208356غو 14 0011

 2 سال عملاق 3ك «وملعرم انطدنو طقعع 0 ةدقامطأ : لا نورتو ةزومهم ءاب فضلالا دعب نيان

 ىف نرفو ةصلاخ ءأبد مث ) ءايبلأ) انا رود ىف ظزمه فلألا ا نيئان مرسلا ئرق

 سرافو ناهبصأ نم اهنال رك دطصأ ةروك نم مث سراف لابغأ نم ش ليق 0 يتلا. 568

 ءكدس طخصع م02 56 11901 و 0 كا تان 51 نيثان الملا 10 2118 .658© و 0907 51 6 زانت

 . سلمت 2 نانو تور" 208 مسح 1 اس (ان 5 هاد بأ ىبجنابملا 1 انصتم م )روإ معاها دس

 1 ىجانيان 1 6احطت ةوقوكر ط0 0 :ىجشيان 560 ج بنيان مونةصمساتما ص! 1ةم81 !١ 4 6ةةلتار“:نسمل

 0 (ةم. نوش) 33و راه طوصسضتق# خاف 5 فتاك 10 نم نااناط

 65[: كيحأ نب ىتلعو ىداهلا: اتابع“ نلف كني قيدخنم 00 قياسي بطغصك :نثانو

 ,؟ 2 ل
6 

65 * 



 * ةنقيم م نونو اهلا جيتنور رسكلاب : نلهيلا

15 

 0 ةيرق 0 فاقو مب ايلا |

 ا ً

 0 0 .:: نوسييلا بي

 5 دج تبان ىلا ىتبانلا

 ةغبانلا ىلا ةرجحعمو دا رسكب ىغبانلا

 ةةج

 كانقلا نت لان

 نب لقد ىلا مد هلا رسعي ىلئانلا
 معا

1 1 

 907 د ةلممملا رسكب ىرسانلا
 نب ةرفاث لا ص ةدجخعملا ( «رسكب 0

 : 3 دج - 0 يي

 0 ران 98 00 ةيجعملا يسكب 000

 «رماشب نم ةليبق ةيجان ىلا ميجلاب لل
 أ نه الآو

 ىفعج نمو ناليع سيق نم ىنطبو ىول نبا
 8 ةيتع نخا نآوزغ تنب ”اةيجتات“ لاو 2 26 جهت” 1

 ةيجتعمو ةدحومو 200 عاوبلا . حدغب يايا انلأ

 1 يرق َناباَنرأَ وا

 ني ..ثراجحلا .ىنج.: نسم: نطب .راغلا 8 538

 -9) ٠ | خءاسو . -) 0. ةيحاق. : ...) اجانلا.

 ظ مم بطابلا عيب ىلا ءافو ءاطلإ رسكب. ىفطانلا

 ع طعان ىلا ةليهملا رسكب ىطعانلا'
 #2 ناديق

 ةمجتعتلا كاب ءاغلا مدن * : ئسكفانلا |

 57 8 كتقريشب ةيرق ” سخاقان ىلا ةلمعمو

 ىرزالا 0 ” نبأو < ورمل لج عفان ,ىلا يعفانلا 'ء

 8 ةيعفانلا نار .نئجراخلا

 )13. 616 (ن.يفييمو 54 1ص 0. منعم نات" بادي

 2 يي و 0 . لمعت لور هدا [ 0 عنصرا صصص هاب ع ا ةطمقءاوب يطا طه مب , رسق

 لطم ةدفرفي: بيحم نيبر ديحمو .ثدحملا (دبحا نب نينحلا .اهنم :ناج صب“ ةنيزق فاو

 يع هيقفلا» ال رز دم ل. نمد ن0 قشبرفن © .ىشجفانلا» ....::) هم .شخقإت :[ ظانمسس ده

 َ 0 فكدف 900 56 دكا ردطءابعو 6 مصهصتص ايدبت شخفات. نا هن): 1710. :ةطدب(طملاتعن صب

 70د نإأر» جل



 نيس اكول نيس

 :ةددحوملا مضو: ةيتكتلا نوكسو حدغلاب ىتدببيلا

 ١ © درب برك دلب © ذِي ىلا ةمحعمو

 ةيناكات 200 0 ملوأ 0 ىهتيملا

 © 2ةدج ةتيملا 0 ا

 نايم ىبلا ةليهبلاو هلو متفغب ىناديهلا

 8ايب ةلكم 7 ناديملاو روباسينب « دايز

 ءارلا نوكسو ةّيتحتلا مضو عتفلاب ىقريملا
 © سلدنالا برق ةريزج © ةقريم ىلا فاقو

 قب يف درك عج م ينقال
 دلب نايت هيلا ةلمهتلاو عطنا ا

 0 3 عام د ةنايبم

 4 رضيلاب

 ل 500 0 :نب ؛ ىناجشيملا

 8 * نيارفساب ةيرض ؛ ناَجُشيم ىلا

 ىلا .فاقو ةبجععملا جئقو رسكلاب ىقشيملا |:
 2 ناجي ةيرق ةقشيم. أ:

 نونو نجلا ؛ نيغلا مدفو رسكلاي ىنغيملا

 © دنقرمسب ةيرق نغيم ىلا

 ؛ غيم ىلا ةيجعمو ,سكلاب ىغيملا |
 8 ىراخضبب

 ةيرق سلميم ىلا ةليهم» رسكلاب ىساميملا
 ظ © ماشلاب

 8 فنيَم ىلا خيجكاعلو يتيم مسني ىخميملا |

 وهتتماتمدع طسزستع طمدصتصتخ هيدا فطاتلكم مه هم «دوامصأ

 ىذفو نونلا رسكو فم

 10 ََن ونو 0 دع نم ةانثملاو ميملأ جتفغب. 77106 ندمع كتعت كه موسصستماتودع ]نا ءعمضتمم

 ) 8. ثوم 2 أ (. ةدح. 2ء) آذ ىلع

 ١ 15 اةمتطعاج 6 2036عدت2 11ه هطوعاتخو ةءتتضأف ةثام  ةلع وامن هددعسمج (0001ءادسم 8. عا

 ج غ6 5 ظصقلتفو م» 111 ٌدص ةطقتم 6و 2 فينيل

 1عو1 1064 باييز

 0. مهءاع ه6 طقطو#عر موقغ هع 1طص0ظمللخةمصعر 604. ةامستتا 1. م. 1, هطأ ةءوكعصاتق 16عمصأانع :

 20 اهنيك ناكيم ىلا ةبسنلا هذه ىناةيملاو.

 رز 5. نآديمو. 2 م) 8. ه6 0. هقريم. فةطظدلك, م. 1. هنطنغ ةقريام. 2 #) 8. ىلاو. هه 0.

 ىتاخضشيملا , ه6 ممم» ناخشيم 24) 0: نارفساب. ائ) 0سدئاغتصغ 8.66 0. /7) 8. عيبم. ) ©

 ىلاكملا, ه4 ممدع لاكس. مل كد هج هوب لع ظمع ممستسع ةءودعساتع 1ةودصغتم: سكلاب كيب

 ناجيورذأب ةنيدم ليقو لب ةيجاعم لادو ةحوتفم ىرخأ ميمو نوكسلا مثن 1
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 م ناَكْرهم ىلا فاقو ءارلأو ميملا رسكب ىناقرهملا
 © ْئرئاب برق

 0 ىلا ءارلا متقو سكلاب ىناورهملا
 ١ 9 ” نادمهب ةيححات

 ميجو ةيتحتو ءارلاو ميملا رسكب ىناكايرهملا

 © اضيا :* نورزاكبو ورمب ةيرق ناجيرهم ىلا

 ميجلاو ءارلاو  نيبيملا رسكب * ىنيمجيرهملا

 © ناجرجب . ةيرق * نيمجيرهم ىلا

 نم ةليبق رَْم' ىلا نوكسلاو جتفلاب ىرهملا
 © ةعاضق

 | ىلا ىاولا مشفو نوكسلاو رسكلاب ىمرهملا
 © * مرهم

 ةيرق ءاغلا رسكب ”زوريف هام* يلا ىزوريغهملا
 هز اريشب

 ىنلا ةددشملا مدلسلاو ءاسهسا مدغب ىبلهملا

 8 رقم ىبأ نب نيلهملا

 ؟) 1 ةرودغ. 6ةمو»ر ةرتان0 1آ716مط. 2. 70, ةهقطتخاتت نابورهم., عطس ص ههلعصت

 ' لهم ىلا ماللا ديدشتو سكلاو مصلاب ىلهملا
 ' © لج

 0 ءاهلا نوسكسو نيميملا دب ىتمهملا [ 4

 8 لج ثيمهم ىلا ةخيقوف

 ىلا ةليهملا ”:سكو متغلاب * ىمحالملا
 8 محالملا

 ئسلا نيم 9 رسيكو مصلاب ىسمالملا
 1 < ّئمرضخلا ةهيوخ نب " سمالملا

 فحدلي | ىنلا ةءاليلا عيب ىلا مصلاب : ىكالملا
 © ءاسنلا .اهب

 ةليهمو ' ةيتك نلا 2 ديدشتو متغلاب ىحايملا

 © لج ايم ىلأ

 ه ةريزجلاب ةنيجم نيقرافايم ىلا ىقرافايملا

 ميجو نونلا مدقو ةيتجتلاو عتفلاب ىكتايملا
 مت < م

 ندب < ةناّيم ىنلاو 8 عضوسم منايم ىللا
0 

 2 ناجايبرذاب

 ' م) 0. ىناقرهم.

 ناورهم هدوم 1ءوتادم ممدصعم خسأرف ةرشع ةيراس نيبو اهنيب ناتسربط لبج ليهس ىف. 1

 ") 0. ناآذميب. ؟ة0.ذه ؟. ىنادمهلا. م) 0: ناورزاكبو:» 2 0 ىنيجيرهملا 6غ م02 يجب رهم
 ) [03104 ءهسصياستسسب 2602 ممهتعط 6ة3ءر 6 1لطقطقطتت هبتشملا جوزة ةغو دق عب

 ا ل وجا ا

 ؟) [آم 1 لع 120111 0-0 م1 ةأو ةريرش ىبا نع نايس نب كيوي )1 ا 77.1

 : زهملا وبا ليقثتلابو

 ةمتواستم هوا نازوريفشم 271 فا مبخأب ريكو . 5( 3 هتصم ةنساتع. )  8. ىحزيصيكلا, 37 ع

 ه6 0. ىالهلا, 2) 0. 'ىيدشتلاو. ه«) 8, ه6 0. دئايم. 21و قانصأ 6 ودكم ةمخاتت 68 336 8



 اننا 00

 هن اكو

 8 ةغّللاو بدلا ميلعت ىلا بدومل

 ةيرق !دوصم ىسلا ةلمهملا حتفو مضلاب ىودومل
 © فستب

 نونو ةيفحتو  ءارلا رسكو * مصلاب ىثايروملا
 301 89 ناتسروكم ةيرق نايروم ىلا

 8 دج ىّسوُم ىلا  ىتاسوملاو ىوسوملا

 ةينحتو ةلمهبلا سكو مضلاب ئذابابسوملا

 يرش كابايسم ىلا ةبجاعم لاذو ةدحومو

 8 < ناديهم

 يللا مالو ةيجعبلا رسكو مصلاب ىليشوملا

 © لجر اليوم
 ىلا ةليهملا رسكو نوكسلاو مدغلاب ىلصوملا

 8 ةريوجلاب ةنيدم ليضوُملا

 ايالَسوُم ىلا  ةلمهملا عنق مصلاب 7 ىتالصوملا

 8 لج

 8 لجو ةفيلخلا فّذوملا ىلا ىقفوملا
 ةنيدم © ناّقوم ىئلا .نونو فاقو مضلاب ىناقوملا

 © هن

 لانبردو © ١

 م5

 'ث رقوم ىلا ءارو

 ة ةاقو فاقلا رسكو نوكسلاو متفلاب ىفقوملا
 ظ ه«رصيب ا ةلصم فقوملا ىلا

 فاقو « ماللاو وأرلا نوكسو مصلاب ىذاباقلوملا
 3 روباسينبإ هاجم 1 ناباقلوم ىللا ةيكاعمو ةدحومو

 ةنودم ىلا نوشو نوكنلاو متفلاب ىنوملا

 © نادمهب ةيرق

 ةدحومو ءاهلا سكو نوكسلاو عدفلاب ؟ ىبضوملا

 © ءاقلبلاب صح

 هرقاَعَملا نما نطب بعوم ىلا

 8ةلودلا  بذيم ىلا : ىبذهملا

 لج ناره ىلا نوكسلاو ,سكلاب ىنارهملا

 ةدحوضو ءارو نوكسلاو ,سكلاب ىنانابارهملا
 © ناهبنصاب ةيرق ناثابارهم ىلا فلا امهنيب نيئوذو

 نونلاو ءاهلا نوكسو رسكلاب ؛ ىقاشقدنبرهملا
 ةليهملا لادلاو 7 ةدشوملاو ءارلا متفو # فاقلاو

 هورمب .ةايرق * ةاَشقل نب مهم .ىلا ةمجعملا :نيشلاو

 ءاردا مشفو نوكسلاو رسكلاب ىناجرهملا

 © قجو ٠ نيارقساب ةنيدم * ناَجرهُم ىللا ميجلاو || ةدّدشملا فاقلاو وزونلا 'عاننفو.مضلاب ىنفوملا

 2) ثم ىاسوبلاو 8. اسوملاو. ه) 8. نأآديغ, . 6) خل. ه4 5.

 0)-26ءةوأ آد خم

 تب) ارلاو, 1 ى ناتسوخب.,

 ىالصوملا. 68. نجح. 2 8. ناقم.

 8.ةذاباسقلم. م) 8. ىنهوملا. م) 8. ىبّدهملا, ه: سمج بدهم. ) 4, ه6 8. ىاشقدنبرهملا»
 هذ 6 نتارفسأب»

 , ١ ايهؤ#*ر ال 6

 /) 1, فاقو. 0 7) 8. ةداحومو. م) 4. هاشقدنبريم/ ' م) 0: ناخربم“
 هه



 ب

 عتفلاب + ىوجنملا
 0 دج 7 ةةيوجانما

 ةمجناعبلاو نونا دقو دس ىلخنملا

 + ةماس ىم ىطب + لّضتملا ئلا مالو ةدّدشملا

 8 وُ نب

 ءارو ةيجعيلا سكو نوكسلاو مضلاب ئرذنهلا
 8 ةدنك نم نطبو ٌج رذنملا ىلا

 انهضفم لا“ نوكسلاو مدغلاب لففتملا تق تل

 © ىهتنا + ةيِسْنَلِبِب ةيرق

 2 ةروصنملاو *ةقيلضلا روصنملا نا و صنيلا

 ليثلا ىلع ىرخاو تلق 2.ناتلم ٠ ىجاونب ةايرق
 © ىهتنأ طايمد فيرطب

 ةددشملا :فاقلا مسكو متغلاو مضلاب ئرقنملا

 نوكسلاو رسكلابو ميمت نم نطب رقنم ىلأ ءارو
 © سعحاقم نب كبي نب رقنم ىلا, :جتفلاو

 مضلاو نوكسلاو

 2) 5زو ىلا هأ 8. ه 0. ةتتمطسسص 1من ةيروجانم, 564 ر موواعو عانأه قام
 72 8..ةميلس,

 .س) 8. :قيلكلا

 . 42) ةزع (ندج هع عأ ةيسنكيي. . 205+

 ١ 72( 0. هيروصتملاو. 0( 1117 ىخاونب»

 5) 0. ةيونم. 4) 8. ىجكاينملا. < 30) 0. دتاينم»

 نعام مدت ذص طبعا. 656083, ناتحتل

 ااا, ١ هب مامشلا م ةيعثت ىلا ”ىقنملا |[ ىلا
 8 تح «ردكنملا ىلا ىردكنملا
 ىلا ةثلثم' هرخا نوكسلاو جدتفلاب ىتاونملا
 © اك ليغ نم ةيرق ثاونم

 83ج : ةيوُنَم ىلا مضلاو متغلاب ىونملا
 0 8 22 3 رسكلاو مدقلاب 5 كين !

 . اهؤفشمدب ةيرق ةكيبنملا

 فشمدب ةيراق نيينسم 3 1 0

 3 لج ةنيتم ىلا هلوأ مدضلو

 ىلا ةيتحتلا رسكو نيكل مدصلاب ني
 ةسلدنالاب ةيرق ” بيكا « يتم

 مول ىنلا نونو 11 مسضمل سب ئارملا

 . © فسنب ةيرق

 9. تيقاردلا " ملع ىلا ىتيقاوملا |
1 2 : 

 0#( 0 ىروجنيلا.

 2 ىبلجنملا , ع مم لجكانملا.

 دل طمدمعم (ن. 6 0 يرق.

 0 6» رمز 1:7 نانلم. 90 3 7( 4. ردكنم.

 -) [ةزع دص هصصتطاتو 000, ةءتاوأانتم ةوؤر 560 دق6580056 مع

 + هسوو
 كك رتشملا مممواتءانع لاطءادس 50361 بكاع .ةينم. نانو 0 01+ : ككيرخانب بكاع ةينم

 , سلدنالاب خي نمر ام نا عمممع طا : سنن _سلدنالاب ييركتلاب بكاع زغينم

 يف ىبلجلالاب ىفوذ ئينملا ديعس ]ب ٍفْلَخ اهيلا. 2غ ةزسنلتاوم ءاتمس

 )8, لجعم

 1 ةتامتلتو سيقتل هس

 1كدتس ال5118, 12: 7, باكاح ؟ برغملاب دلن (بكعا قييم ان
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 © ةكيلم: ئنا ىلا اويغصتلاب « ىكيلهلا

 مم * ىلا ةليهمو  نوكسلاو مضلاب ىسيهيلا

 . © برغلاب ةيرق

 ىلا ةليهمو نونلا ديدشتو متفلاب ىحانملا
 © لج مانم

 8 ليداَنَملا عيب ىلا متغلاب ىليدانملا

 8 لالكلا وه مصلاب ىداَتملا

 نم نطب ةراثَم ىلا ءارو عنفلاب ىرانملا
 © ففاخ

 ةراشملا لمع ىلا مذغلاب ىريشاتُملا 7

 , 6بشخلا مشن ىلا مصلاب رشانملا

 ةلحم ىشاتم ىلا ةيجعمو متقلب ىكشانملا
 8روباسيتي

 ة ةقظنملا لمع ىلا هتروب ىقطانملا

 بيصخ  ىنب ةْينُم ىلا مضلاب ىوانملا تلق
 9 نييتنا يدعم هلايعضم قنا

 ةد.توملارسكو نؤنلا نوكسو خذغلاب ىجبنملا
 © ماشلاب ةنيدم مبنم ىلا ميجو

 ةدّحوملا مضو نوكسلاو عتفلاب ىزوبنملا
 © ٌنِج زوبنملا ىلا+ ىاز هرخأ

 ءاقو' ةيقوفلا . طتقو نوكسلاو مهضلاب © ىقفتنملا
 نب رماح, نيم. ةليببق < ٍففتتملا 7 ىلا فاقو
 سدس 0 ه

 © ةعرصعبم

 7 نوكسو ا ميملا جتفب 0
 © ناهبساب ةيرق ناَجْنَم ىلا ىلوالا

 ©« موجنلا < ملح ئلا مجنفلا 4

 نوكسو ميجلاو ميملا متغب ىقينكنملا

 فيبّجْنَملا ىلا: ةيئاثلا رسنكو ئسلوالا / نونلا
 © فورعملا

 ميِجالا مضو نوكسلاو حدغفلاب ىناروخنملا

 © ْمْلَبِب ةيرق ناروجانم ىلا ءارو

 هتصوتل ىم66. م, 77.  [اظدع ةنه». 6ههوت: هغ اك مسملا ؟ةرتتفات 3221316[ و)و ةانصرما هدد لمن 6و5و6 :

 اره ىرق ىم ةيرق جيلم ىلا. اللتستستسم ص ممدا تمت ائطعو طمع 1هعئاتت : ةاره ىرق ىم جيلم

 ةنع .ىور ىورهلا ىحيلملا مسقلا ىببأ نب نيحأ نب نشابلا نبع مه ننلا نسني

 ىوغبلا دؤعسم نب نيسحلا مامالا. 71065, طصضع ءووع دمودمم ةلاسس, 46 هنزاتق ]دانس هورستسع

 آهعم 120. ةعععتسم 17":] -) 8. ىكنلملا. ن) 110 هدرمأأ ت12 امطااتال 1 (ن. 16 علان ت) كلل نب“
 ةطسلك م. )15 ذانلعمم 08086 بيصخ ىبأز هغ مموصتقءانم ةهتطأ بيصخ نبأ ه: بيصخ نوي

 ة) 0سناانا 8
 ؟) 8, لمغ, ر) 0صناانأ 8٠

6014 ٍ) 

 ه) 8. ىقفنتملا , 66 ممم ففنتملا,

 ه) 1106. هدمزئاتلانت1 01 ةدأ 500

 ةطووتنوغ 1061, 11ءدغوتس عأ اتق و كمعع, مو

 ) 8.وثنملا.



 ل 7)10 بس

 هرصمب ليثلا سايبقم ىلا هنزوب ىسايقملا

 8 ٍباودلا ءارك. ىلا مضلاب ىراَكملا

 ظ 8 ؛ مامالا َنيِبْكَت * غلبملا ةربكملا

 8 طخلا نايبصلا ميلعت ىسلا بتكملا

 ىلأ ةيقوغلا مضو نوكسلاو حتفلاب موتكملا
 © لج موتكم

 ه لج لوككم ىلا هنزوب ىلوككملا

 ؛ ناركم ىلا نوكسلاو مضلاب * ىناركملا
 8 نامركب

 هب سلا فقوشكم ناك لج ىلا ىفوشكملا

 © ىلاعت هللا اهفرش كَم ىلا ىكملا

 © مدبب ةيرق © ناَربلم ىلا * ىناربلملا
 | ىلأ ةليهنلا متفو نوكسلاو مضلاب ٠ ىمكلملا

 )8. مامالا ربكم, 1ة0هدخم ذلله ؟هظو ةئودتق قمع. 425 ودبغ هس كندا

 #) 8. ىباركملا“ب 2) 8.

 كي ىناربكملا و ص 8. ( ةزصع هحتانعدلم) ىباربلم و ١

 72) 1806 19عم ةموآات5 (نء

 ع« 8. طشع ه5هتتمكاتست ©8؟ ناريكم. [ع8ووؤو 8

 8 بايتلا نم عذ. مكلملا

 َمَلُملا ىلا ةليهتو جتفلاو مضلاب ىحلملا
 هم

 8 ةعارخ نيف ىطب عيلم ىلاو رداونلاو

 ناجم ىلا ميجلاو ميمِلا مضب ه7 2

 ميجو نونلا نوكسو متفلاو رسكلاب ىكانلملا
 سكلاو معتغلابو ناهبصاب ةيرق * ةجّنلم ىلا
 » هرخآ ةلمهمبو . ”رصمب ةيرق * جيلم ىلا ةيتكتو
 1 دا انا كل

 !!. ص صب جسم يع موس صح حصص صم

 2) 8. !ريكيلا.
2 

 عجم املع دماعتجم» ةقاذبع عنق رامات يبكأ هللا لوو.
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 2 لجر

 فورم ىلا مضلأو .نوكسلاو جتغلاب ققورشنلا
 8 :ىميلاب ذعقب

 87 نيتلمهمو .نوكسلاو مسكلاب يحاطشملا
 2 ةيجعبلا ديدشتو رسكلاب ”"ىظشملا
 ةَبْلَك نم نط« ظشنلا

 مست سايد 4 .[5ءيلن ذص .طانمهطظمطتتا ةبققملاو

 ه.عارلاو ةمجعملا نيغلاو هلأ .ختفب ٠ ننارغشملا |
 © فشمدب ةنيرقا م !رْعشُم ىلا

 ةيرق ناكشُم ىلا نوكسلاو مصلاب تيرا ١

 © فحاَصَمْلا' ةباّتك ىلا طامتلا |,
 ةلمهم .لاذو' ةيناثلا ميملا مسكي ىدماصهلا

 1ْ ' 8 باغلاب ةدماصملا ىلا

 ةتلثمو ءارو نوكسلاو . مسكلاب ؟ ىتاتارصملا
 © ٌدادغب 0 ةيرق اًناَرصم ىلا || لفاقو

 : 8 ةريبشلا شم م ىلا رسكلاب ىرصملا |[

 سكو ءاطلا متقو ينتسب مصلاب ىقلطصملا

 هب ةعاربخ5 نم نطب فلطصملا ”ىنب ىلا فاقو ماللا

 ماادجدلا ىنيعلا حتفو نوكسلاو ميجلاب ىبعصملا

 9 لج ن1 بكا 0 ةدخومو

 43ج ةلقْشُم ىلا فاقلاو هلوا متفب .ىلقصملا |||

 ةلمهم هرخا مضلاو نوكسلاو منتغلاب ىدومصملا

 ' 8 برعلاب ربل نم ةليبق ةدوُملَعُم ىلآ
 8 وؤنسونيس 10دك: ©ةموع.ر, ةجسك ة0316ططتا ]م 76و ن كسلا

 ورم دم  ظموؤعو ةععصؤ]م و  ءاتوطتع موق متعاتعا ةف0335 0 ءةلتاطدمو - 5 تلف نانتل'  عقات ىلقتشةبللا 21

 20.8. ةلتم. اللزطنل ويممه ةديحماءديم ذص»ءونم ,. 2 8.

 2) 8ظيجوبك ءعدصاتعدنتم لعقدعر صععب هدموجاونع ةلطسسلع ءةوص مدموقتت

 كا 4 ءعارو. مص) م نأرغشم 1:7 0ه) ١ ىلرغشملا.

 9( 8. ه6 0. هدماصيلا. ظوغ تطاطق 8 جنط ةرخور“اتتتم

 م) 4. ه6 8. ىاتارسملا»

 رع) 0 متغ6سسا 8و عناانء 0 ئ) (06  ةريعخلا

 ىئقوشملا.. | ..2) 8. قضوتشم,

 هيو. 72) 0. ىطش لا. 2) 8. طشملا,.

 ارعشم. 2. هدص ىلع ءمصفوتنمك قطصلك م. 11.

 5710. ةصصمأغ. 2 11ههودانمان ىررءمم م. 8و أ ذصكنو ذص ”. ىذومصملا.

 ه) 0دتاسسا ل. ءأ 3( 1010



 تس 1118 سس

 ةيقرفلا ىسكو 'نوكسلاو مذغلاب 4 ىنانيتسملا
 نائيتْسَم ىلا 5 فلا ايهينيي* نّينونو ةيتحتو

 ةليهملا كيداشتو: + عتفلاو مصلاب ىدسملا
 ١ ”ةةيايعل> :ءتس لبغم 07

 ١ ه دج ىورسم ىلا يقورسملا
 « نيعلا مقفو نوكسلاو رسكلاب ىرعسملا

 8دج ”رعسم ىلا *ءارو ةلمهبلا
 © لجر _دوعسم ىلا ىدوعسيلا

 بحاص ثراحلا نب ” نيكسم ىلا ىنيكسملا
 330 خخ © تح "نلاعت“ هللا طر + ىعفاشلا

 © ىسملا عيب ىلا رسكلاب ىكسملا
 8 + ةذج ةبلُسُملا ىلا ىملسملا

 ةيلسم ىلا مالو نوكسلاو مصلاب َىَلِسُمْلا
 هع ةفوكلاب مهلأ ةلكمو 7 ٍمَحّْذَم نم ةليبق

 ةيناثلا ختفو ىلوالا يملا رسكب  ىعمسملا

 2غ 0متااتغ كلم

 20 5 لج.

 ى) 12ءقةوأ ةط .83٠ 66غ 6٠

 ) 1136ع ةهآاتق 000. ل. هكءالأ

 ه) طاصعو (0001665 ممص وك عضتسأ. [:5تصرداعتت ممامدؤغ ء لكفستاتقم مدع

 6) 1810« هداااتح

  قطسحل(دلقتك ةةصعسر ةلتأ. 2ةهعاقم

 اكاتدس ةصن ةنقاعل (+60 8.

 : 2 2 عّمسم ىلا

 نانسم ذاع نيتوكو  نؤكسلاو رسكلاب ىقتانسملا

 © فسنب ةيرق |[

 علا ىلا نونلا حدتقو. مضلاب قدنسيلا

 ١  ©دتسيلا

 ١ هنزعشلا :ناوشلا ىلا نيتيصب ىحوسملا |

 جل نوكشو وأوسلاو . لوا حدفيا ىئسوسيلا
 © ورمب غيرك نولونلا ىلا ئلوالا

 العشم :لمهملا عقفو مصلاب ئدبسملا

 ش «.نجن اهيفعلا لا ةلاخومو ةددشملا

 جيس ىلا ةلمهمو ٌرسكلاو عدفلاب ىكيسملا »
 لج

 1: هطاشسألا ليغ“ ىلا ءطاشملا

 ه لج اشم ىلا ديدشتلاو متفلاب ىطاشملا

 ث) 0صناانع

 «) 116 8. طمملم 1غءرتادسسص 1256121 ىلا.

 2) ةزع ةدمضعو آئطاتا دصعأ

 ةيرق 2 نآس ىلآ 56 ختولاو مضلاب وكل 5 أ

 9) 8. ىنانتسملا. ١ و) 8آد66 كمددصغ ذه كل.

 2) 8. مغسم».

 7 ىل.: يحلم“ ا )8 ةفوكلا. .
 د تاع 00 عَ

 ةليبق , ذص ندم :1هءوذيسدف : ةعماسملا مهو. ةليبق وباو نذاإلأ عمسملاو. 521

 ]نس 0665+ ص اقل غون 7. ةطاشملا. ٠

 ش 0 موك, ذص ةمطوطو ةططعمتا نانتملا , هن 221ءا16 هغ 1ةللظع 11016136 مع

 : ون طل غاتنع جتفلاب ناشملا , 20036  ةسصعط ها مضلأب ةلعلو. 1710. ةدعون 07 هما. عوق 1:

 , 110١6 لا نم1 همك الذم ذم كقدسإ/ةدلعم 3" 111 و1 الع 0772 3 ,7و ؟0101 : خيكاعيلا نيشلاو ميملا مضن و

 11084 ٠  158121150[آ ,[20663 202 1 0 ناشملا مممساتساتهع لوطواست. 1
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 ل 7ث 2

 8 دادغب ننرق 4 ةيرق ' رتل ىلا. قاقو

 نؤكسو فاكلاو ءارلاو هلو مدغب  ىنكنررملا

 ه قرات ةي نم ىل لولا وفل :ىآزل

 ةايرق * قوم ىلا نونلاو هلو' مضب  ئونرملا

 ةيرق نزم ىلا نوكسلاو : مسلاب ىنرملأ
 بلك "تدب ةئيزم ىلا ىلؤلا جتفيو - ننقرمسب

 © دنقرمسب ةيرق ” :نزم .ىبلاو ةربو نبأ

 © لج زيزم ىلا ”نييازلا رسكو عدفلاب ىزيرملا
 نيزمو ةقباسلا ةنيزم ىلا " ريغصتلاب ىنيرملا

 0 أونؤم. [آكص آلان, 6و عت ماتمطاتسأأ ه3

 [ 110 1عئااتن'ا نوم 121011111211813

 لج

 نلبب نانيؤنم 7 رسكلاو جتفلاب: ىفابيوملا
 ' *  ناساخب

 هفشمدب ةيرق ةزملا ىلا ديدشتلاو رسكلاب ىزملا

 ه دج فحاَسُم ىلا مضلاب ىقحاسملا

 , . ١ هج رفاسشم ىلا مصلاب "ىرفاسملا
 © 2 لئاستلا ىلا* متفلاب ىلئاسملا

 © نيج حبس لعاف .ظفلب عّبَسُم ىلا ىكبسملا

 © ةفيلضلا نيعتسملا ىلا ىنيعتسملا

 8 لج رفشتسملا ىلا قىفغتسملا
 هماوه *

 2) 8. دويشملا.

 ب2) 13. 66 0. نوم.

 8 ءاملعلا ىلع ىليتسي ىذلا ىلهتسملا

 /) 8. ىكنروملا. ع) 0هتخاتأ 6

 زانطةاسم وتوم 377.1 2) 0. مضي
000 / 

 كدت ماجأةعور 560 ج0طتطأام يك مشملا هن 1ظورطاختق0ر, 2012 0طااتصح وأو نامت نوم 0ع ةطلتطم ر 8

 0 > ان

 ظموع بنبيدماعت»» ماهسع ”1أ 2101 دار ([11 2 نرزم عوأ لتءأاتو. 119266 لولكاتأ خ5 : .؟ لو نرزم باب

 امترو عبرا دا دنقرس نم نسارف (د) ثالث ىلح ةيرق لوالا نونو ىلزلا نوكسو ميملا مسي
 ا نب ليبحأ اهيلا تسع ءاهلاب ةانوم هل ليق

 «ن 5

 ىنزُملا هل ليق امو ىنزملا رازيعلا نب
 ء6ه ت2

 نىفثلا نم كاك مليدلا لابج. ىف ةدلب نزم م ىناثلا ل  ىاؤلا يدب. 16 طعم« ند

 نزملاو
2-2 

 1كدصتوم هدعدامصأ : كليو  ةئوم لاقي دقو دنقرمسب خيرق مال البو سل ع باحسلا مضلاب

 مليدلاب. كاع لولعانأ1 1060 ةذصاتل 71065 و 01 للم ممددعم يئرملا : ءانمسع 51 هط ةقغ6ف 7160

 سس ءد

 لمعفتسم ١ ةوغر طقم دئوتتو (560 10[ رمد ةئطوتنعاج 6  ءوطقاتق1026 )01:11012  ىنزملا نتاندد# انك

 «) ىل١ ه6 8. نيازلا» ه) ىل. !رغصم. . رم) 11266 (متنااننم ذه 0. 1ءعاتصغاتمر 6غ ةثصع ةعاتعاتلو : يدمه

 ؟ةهدصفم 2666353110 200 ةدقتتسم رخدغقسأ , ناحمدتمس ه1 0عطق ةدغر ؟هءودج لكاسم , وتيوعولةوردوعر رججو7]ء 71ه هنح

 هنو 5م نأ تأ : ىلئاسملا ةعتات 15 لتعلن ر نات 010651102515 761 موطأ اه 501967005 0267:0771 هلم



 ةلمهمو ةّيتحتو ءارلا ,سكو متغلاب ىسيرملا

 8: يميرتلا مشي اهلض يعل لتيزقإإ نسيرم ؛لا

 1 ا ىرملا
 7 يلا مضلابو ' "سلدتالاب كلب © ةّيرَملاو ةيط

 الهو نمو ,سيقلا دبع نمو َناِفْطَع نم نلعب

 م) 00دك يةسكسم طقعع 1من 6هووم.: ةنكاس ءايو ءارثأ عتفو مهملا مضب سيره

 ميمت نو 2 نمو ناذيف نمو )3 6

 لئلا ةلمهبلا « ءاجلاو كارلا دنا ةزمحي 0

 < بكلام زاب مب ةيرق 4 ةمحارملاو 3-00 محازم

 ه8 قوط ىبأ

 هارملا :ضدنافو ,ىاؤسلا اقرا جتنلاب / ىقرزهلا

 اكس

 هل |: ىنيوهلا.

 -م 5 22

 0 كبش ) تسد نير اهل لاقي ورم ىرق نم نونو 6 اويمتشنم طقعو طاكمسصتتق1 (12 *+ نر ) :

 همسات مدعم ىب م روموزأ ةدع اكفسصاتق1 هلنا. ©2هآذ
 هو

 ورعب ةيرق ىييزكو رصمُب عموم مضلاب نيرمو
 مصر ذم 004 1م1ء1'ماطعو كلام هلعاتق ءاكمء3وذق ؟ةتئاطأم ةذع تتم صاسأت هنأ ايبا : لم لقا. "ا مو 1 عنا

 نيرو. ©0311 اتق تيربو ةه0لهسن طقفع 2طقطقطتأ دم ةيغشملا , د ”. ىنيرملا كولم ىني بملأ

 نسيرص لا سم ةلفئاظو «دالوأو قحلا ديع بوقعي وبأ برغملا
0 

 ةفئاطو 0 0 سنأ ني ربه نبي نيحلا سايعلا با اهنم سلحلالاب ظليت ةيدلا
 ه5

 يلا ورم ىرف نم نيرمو مح نب ىلع نع ئنبرملا ميمت نب دمحا نون ةداي دزو مضلابو. ]
 ه) 8, هآ 0 هيرملاو. 106 6موو هع طمع ]وعمر ةيرملا 201 ءط لالا 26 وندنه مغوامدتأ 5هز ناتاتق

 مممعت عر ا ةيضكسم ر ص 6066 طمطصتسع طم 6336 ان]صأ1 ءةنلقتن و: 4 ا ل لل كل ا

 [؟106 صصصع ءاتدصص 10ةدنصر 2 طمع هع كيتشملا ا ص ةطقتص تو 6 0110 2778166 7106 انو

 جط طاتزاتق سمطذق ممتصتس# دمت ةصااتصت 612"1أ3؟انهت يملا ؛ 564 ءانوطم ىيرملا . ليماسس ءووع, 717.]

 6) 115610 و سن 24 ةهءعياتعداتودعسم ؟هدحصقف 3006دلسمت هو 26 رجس ر طقم مومام ؟هءهاتك مع

 هو 10 هز ممل هداك ور مخ 5 2لموزووءأ 5ةزاناتاف ' رسكو مت جذاقو ,' هسا“ ؟ةضنل6 طهدن6غ طمع

 هم ب 3

 * قدرت م66 : 'فيرملا عبب هلا 770 أفي مم ةدتشا دماتدوزستاتكق  ةقغ' ةنع# ممصخعتفو مهغ لف ؟هءةلتطدو

 ١ 0) ىلإ ةحازملاو. ١ ١ هز هر امكلمم هدحرم)

6 
 61 نكذلط هعدحلتف . لسطت اه“ موا 62( 28م اضلاو. اا 2
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 هع 7

 هيي ةخنيدم

 ئلا زلمه نلف 00 نيغض دن ئئرففرملا

 © ناجييرذاب 556 لن
 2ةءو -

 متضو ئلوالا واولاو ميملا متغب 5 ىذورورمل أ

 ورم ىسلا ةيجاعم هرخآ  ةدّدشملا ةيناثلا .ءارلا
 8 4: ناسارخ ندم 2 رهشأ * ذولا

 ىنذ ىلا ةيقوف مش 'واولاو .ملوأ' متغب ئتورملا
- 0. 

 + خنيدملا وأ ةكمب ةيرق ظورملا

 قي د ةدورم ىبا 00007 ملضلاو دئغلاب ىدورهلا

 ونتاج ىلا“لقاز مل قاؤسلاو ذل عب: (ىروزتملا | *
 | 2 © دادغبب' ةوارملا ةلحمو * ناجن هاشلا *

 8 ىرقلاب ” ىداو وكن

 ةديحومو ءاهلا رسكو .نوكسلاو مضلاب ىبعرملا

 8 نأدم# نم نطب ةابعرم ئلا
 © -و5

 ةينكاتلا نوسكسو متقلاو..مضلابب ىديزمل ا

 8 < ةليهمو

 2)' ةطسلك م.ق هلت نونو ةمكاعملا نيغلا رسكو ةلمهملا ارلا نوكسو ميملا جئفب بابللا ىم نانغرم

 : غيناخ نونو فلأاو. [لط آفا 6ءمؤط. هس ءانمتط نانيغرم وترأس هقأأر ءغ مومفمتعمم ه0ةنغدص و

 72) ىدورورملا. 6) 8ء دورا

 ى) 8. ثورمز ((. ةذورم. , 2) ظ[هدنبصت 70 ءوطاس]وننح

 72) 18136« كءودطأ ذهاقم أ

 #) 0. ةنيدمل وأو

 جمو: غ ةءودن خنكاس ءاي. 77.]

 رن 17 هش 90( 2 ناسأ رجح.

 متسف ذص 8. ةاشلا دننوؤس ءداز قطدلك ةسكعسم م. 21241 ه6 551, ةمدز دصعاتس ةتتموتغ ناكفهاشلا.

 [156 هلع .ءاتددحأ ذط طف 6ءموعب ذه ناجحمهاشلا ورم هدؤمؤنم. 7".] ؟) [لص آنععم ©0ع. أ

 ذم كولمان كرتشملا ممدصعم طسزسم ةموخسم مع (دهس دطخ يرق لنولغسع)ا هم ةورمر ثم (دغ ةدمم»ة ذص

 9 ىنتورملا ) ظورهلا وذ ووو 1ءعتاسز هغ ذم كرتشملا مغرسسرماعاتع ن0 ن6 لدطعأتسعر ةذص طمع مههددتسع

0 

 (ماوسع نغ ذص ممددتصو ءمالز5و طه دوزصت 212026 انيس ظةورملا) 1[1[غةرتقس ر 522+ ؟هعءولك ممصاتساتةتل

 ةلتستسم ةصتعات 2602 ةةأر هط لله ةورملا وذ :ءاواتسدست 0631 ىورمر تنص ءأ ده ةلثثك 0 10112326 20-

 كيتالا 18 صمططاتس نانقتم 12غ, أ 211عغ51 1؟ةط2151 1ءالهأغ و ءاتدتتط 2 2010126 ا11طأق و م [ترماعرع ؟هدحمتت

 3( قدر ملأ و 12035026 © 0
 هعءد

 «) 0. ذأو:
 سا 0 سس ءو سأ د0

 ءاواتساتتت و قورم# و ىورم © قزورم» انك

 9 <. ثرم)و دطأ 1؟عذااتت : ةعيبرو ديم نب لوالا لبَعَو لدَدلا نيمو ةنيدملاب عضوم و رمقركَو

 : نوثدحتف' تأَرم نب ديبحأو كيم ) تانب نب ثتنب ةهغ «٠ 8طقطقطأت ةيتشنلا, دطأ ةها “ نقم

 10 زصاغو» هلثد هدوامصا: كبعو َيناينكَسلا بويأ نع ءببأ نع نيم نب متاح خخوتفم“ ءاربو

 اا ا 5-5 ١

 .تليعلا ني عيجتتم راهنع يدرب نيرم تبني نب ةعرد ده نيل, جيش ديرم نب لوالا»

 ظوذلوصو هوم ءووع تولمور: ديورسعسب 2ءادشتسوتت ىديربلا هم مرمريجتم هودستس# 9276و كيوم ةممعلاه غ3,

 كنا تك ريشا

 0 ةخديدم 9 ورم ىلا نيتك فب ىورملا

 اذهل م ل ل

 يوما بح

 موعود تسمع ل

 مهضا 7 فيييحجع بف مكي

 ل0 سدس عا يبس

 2090 يمنع
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 م 1

 نم نطب نارم ىلا نيدشتلاو 'جدغلاب. ىنأرملآ
 © لج ٠ نآرم ىذ ىلا ديدشتلاو ميضلابوب ىفعج

 © حوارملا .لمغ ىلا جتغلاب ىحو أرملا

 © سيلا َيَرْمُأ ىلا ةزئمو نينتحتفب ى .ارملا
 ةدشوملا مقفو نوكسلاو رسكلاب. يسيرا

 © ةرضصيلاب عيموم كّيزملا ىلا: ةلمهتو
 ةذكشملا ةدحوملاو ءارلا فو مد ىعبرملا

 مضلاهو 20 ةعبيرملا * طار ىلا ةليهمو

 ةيوعم نب ” عترم ىبلا ةيقوفلا ميكو نوكسلا#
 8 ةدنك نبأ

 < ةلمهم لادو * ةثلثيلاو: هلزا: متقب ىدترملا

00506 

 جوملا ىلا ميجو نوكسلاو عتفلاب ىجرملاا
 8.نادممو دادغب. نيب. ةيرقو لدسوملاب داب.

 ةفئاط 6 ميجلا سكو نوكسلاو مضلاب ةدجرملا
 نع ّلَمَعلا اورخأ ىا اواَجَرَأ : ةيردقلا نم

 8 ناميالاا

 ءابو* ةليهملا ءاجلاو هلرأ يتني ٠ ىبحرملا
 © دج ©« بحرم ىلا 4 ةدحوم:

 : ىلا ارو .ةلئهمو نوكسسلاو مسا ىرادرهلا
 ©.ةلرتعملا نم ةيرادرملا سار رادوم

 « لاذلا :يتفو نوكسلاو :مصلاب ”ىجانسأنرهلا
 ىلا .ميجو نوسنلا' نوكسو نيتلمهملا ع نيسلاو

© » 5 

 لج بقل # .ةخيجكانسأ درم

 ةدّحومو ىاؤلا' مضو.نوكسلاو مدغلاب ىنايزرملا

 © ّثج نابزوم ىلا

 سلا قاولارسكو ' نوكسلاو مضلانب ىنيزرملا

 ١ 8ىاضبب ةيرق نييزوم

 سرملا ىلا ةليهمو نوكسلا» متفلاب ىبسرملا |[
 ةيرق. ةايسرم ىبلا مضلابو . ةنيدملا وحن ةيرق
 اك برغلاب,

 خيجعمو ةلمهبلا نيعلاو هلوأ متغب ىشعرملا

 © ؛لجو ماشلاب كلب شعرم ىلا

 ىلا ةدخوملاو ةيجعملاو هلؤأ جانب 3 : ملأ
 عم هب

 ىلا ةدّحوملا 4 ءابلا مضب هلثم ا
 عمم ء

 ١ 5 ىراخابب . اليرق ىوبخوم

 ةيجاعملا رسكو نوكسلاو- مدغلاب ىنانيغرملا

 صماتدوزسمم ناسالدتط 200101556 .هدوربات ءهتمصعمست , هغ هذ 200103356 هوم طمات 301مأان15 1015356 كنع

 سداق و نتتمربو نن2ع 7 ءمم72هم نطو 2 15:0 ءطخم هممت هوا م  ت) 106ةوغ ذص 8. ءأ (ن. + 2 ا[ 5

 طابرلا. د 00. عيرم. ه) 8. ه6 0. ةلمهمو. ء) 1ع كل. دصملو ذصوومنغ ىلأا. 6) :يودقلا».

 ) 8. ىبجرملا. 4 8.860. ةدحومو, 6) 0. بحر. مير 8. يجنسدرملا. م) 8. لاذلا>
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 ىلا عأر مل ةيكاعبلاو هلو مادفغب ىراذيلا

 © ةرصبلاب ةخيرق راذملا

 ةيجاعبلا نوكسو ميملا جحتنفب 7 ىجحذنلا

 ةليبق ٍمِحْلَم ىلا ميجو ةليهملا 6 ءاحلا رسكو *

 ظج ١ © نميلا نم

 ءارو اقليم مضو نوكسلاو مدقلاب ىرحتملا
 هج روعْذم ىلا

 سس سمس 5

 .ه ظعاولا ركذهلا

 ةدحومو ءاهلا رسكو نوكسلاو مصلاب ىبهذملا
 هس © د

 * هدج .ىلا : دتسنلا ىوار ىنيبتلا ىلغوبأ

 © 7بهذملا

 جتفو نوكسلاو رسكلاب ىتككمايذملا

 ةيخا ديجلا نيكس :فاكللب ميملاو ةيتكتلا
 1 #خ

 © «ةينيمركب ةيرق ثكجمايَّذم ىلا ةثلتم

 لق ةينكاتو نوكسلاو ملا ” ئنجيايذملا

 ىم)] ةزو ”تهناأع 0(. ه2: لكءر هدو مسك و ايكلاوو امضلا عروسكسو»

| 

 ىلا نونو ةحوتفم فاك ٠ اهدعب ةنكاس نون

 * ىراضيب ةيرق 2 ىكنايذم

 هروُتلا ةطبارم' ىلا ىطبازملا

 لمع ىلا مالو ميجحلا يسكو عتفلاب ىلجارملا
 8 لجارملا

 8 * جحْخَم نم ىطب دام ؟ ىلا مضلاب ىدارملا

 يح را لا ا يالا مدتفلاب  ىرارملا
 بّدقلا ” لابح وهو رارملا عيد ىلاآ فيغختلابو
 © تبل وهو راَرمْلا *لكآ ىلا مضلابو

 ةليبق غارملا ىلا ةيجعم هرخا متقلاب يارملا
 ذل تلق ناجيِترذاب ةنيدم ةغارملاو نزال نم

 8 ىهتنا رصم لكيعصب

 ئ هبرغلاب ةنيلم “ ةيقارملا ئلا ففاقو مضلاب ئقارملا

 رسكو ءارلا ديدشتو ” مضلاب ىشكارملا ىلق
 92 ىهتنا *” شكارم' ئلا ةيجاعمو فاكلا

 /) 8. محذم.

 2) ه4. كدنسلا, ٠ #) 8. دج. .' 2 8. بهذلل. د) هل. ةينمركبر 8. ه6 0. هنيمركب. هدأ,

 ةحرصت# م. ٠١) ةصصم «. 2) 8. ىكنابدملا. 60) ةزو 0. ل, هلعيو 8. لعب. رخ) ١ نكنايدمع

 *:ى) 8. لاج. 2) 8. لك. 8هنارملا لكأ مق. مور. مك.

 :2) [آه آظلعاع, 0ع“. 1ءعذذاتت : ةففخم ءابلاو ةروسكملا فاقلاو مدفلاب ةيقأرم

 ن) دل 8٠ ) ذل. جحدم,

 رأرم» 11107٠

 (1. ةّيبول) هسبوك مث ةيقارم هاقلي ىلب لواف ةيردنكسا نم ةيقيرفا قصاقلا لصق !ذا. 6

 ءز) 4قطدلكم م. ا ةوطتغ: مدغب

 ) (ن٠ سك ا سل 26و66 طوم 2

 هدوم 7106ور ةصع ةعاتعملم ةهيتطت , هغ مممدتصاتمست ةيقارم: 7.
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 ةلمهبلا مضو عيوكلسلاو يا ىجودخولا

 8:ةعاضق ؛ نم. نطب جودكم ىلا ميجو

  هقج قارجم ىلا فاق درخا رسكلاب 'ىقارخملا

 ىلع ةنيجم. نئادملا ىلا. مدفلاب :ينئادملا
 © دادغب نم خسأ ف ةعبس

 سلا“ ءارلا:ريسلكو :نوكسلاو. .مضئاب ,ىكردملا

 5-2 لا عك ١ دكس ءارلاو هلواأ صتف مينب ؟ىبرخيل ا

 ةناتك نسم' ئطب لدم ىلا هذزوب ىكلدهلا | |سك جتفلاو مضلابو ةمركم نب ”روسملا ىلا
 © ميذُف دعس نمضأ| !اهلوذ دادغيب لحم مرضملا ىلا ةددشبلا ءارثأ

 [ىنيدملا ىف ولتي ىفدملا] © مرضملا نب © ديزي تلو
 ندع 0 نم ةليبق موزخام ىلا ىازلاب ىمورخملا

 © ٍليَذُخ نمو 7 سبع نم نظبو ََدَل نبأ
 ةيجعيلا ؟ نيشلاو. هلوأ متغب ىبلشخملا

 8: ”ز رح وو بلشُحُم ىلا ةدحوسو .ماللاو

 © نجي بلحم ىلا ماللاو هلوا متغب ىدلخملا

 ةذدشملا ماللا رسكو عدغلاو مصلاب ؛ صلخملا
 ©سشغلا نم بهذلا « صيلُخت ىلا

 ةددشملا ماللاو ءاجضلا: منقو, مضلاب ىطلخملا
 نم 5 ةسبايلا ةهكافلا وهو طْلَخملا عيب ىلا

 © عوشا لبك

 * دج ” لوم ىلا هنزوب ىلوخملا .
 < ةذج ةكم ىلا ديدشتلاو متفلاب ىخملا
 © دج يملا ىلا مضلابو

 0) 0من 0

 2( 7 صلخحاملا,

 2( 1: ديدشتو.

 «) 0.روشملا. 6) 8. كسرذ.

 لرخ. )8. كدلكمو 0, دلكام.

 م) 0, لج, ر) 8. جنب,

 ل) 8. منيلم. 2 6) 8. فسنب»
00 

 50 ىمركملا.

 «”) 8. لوكم.

 نآ)] 1 روباسنيب,

 ةد3دشملا_ واؤلاو ةليهملا متفو مضلاب ىرودهلا |

 ٠ جنبي ةيرق ةودمر ىلا“ مضلاو جدفلاب ىودملا

 8 لج © ةيودم ىلا ةليهبلا 2 نيدشتو

 نؤتتلاو ةلمهملا نوكسو مضلاب ىتكنايدملا
 ثكئايدم ىلا ةثلثم' مك ” فاكلاو ةيئاحاتلا جاتو
 8 ىئراشبب ةيرق

 لج ندم ىلا ةيدحتلاو هلوا مدغب ئتيدملا

 ورم ةنيدم ىلا ةّيتكتلا نوكسو ةلمهملا مسكبو
 ةتيدنو نايبصأ' ةنيلمو © ََر وباتتيت ةنايلامو

 مبذ

 كنق مس 2 ةنيدمو ىراخب ةنياامو نيوزقب كرابملا

 :يوبنلا ةخنيدملا يبا ةلقبو * فكشن 00

 © نيتكاتفب ىذدم اهيلا رخل

 2) 8. ىفارحملا. 1) 8. فاقو.

 رت) 82. سدعو (. سبيع. 9©) 8. ىيسلاو. 1

 ه-) 8. صيلعحت. «) 8: خبسابلا.

 هن) 8.66 0. ةيودمم 82) 8. فاكلا.
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 ؟ هذج ىنلاا ئذمرتلا 7 ىوار سابعلا با ىلوالا
 5 بن ى

 2 رووا

 © ةةعاَصق نم نطب
 ىبلا ءارلا .,سكو نوكسلاو مضلاب يمركملا
 8.7 مركم

 ! ه8 دج + ظوفحم ىلا ىظوفحكملا
 فاكلا ىيدشتو .منتغلاو مضصلاب ىهكحملا

 اولاق * جراوخلا نم ةمكَحملا ىلا ةروسكملا

 8 « مُكَحُت فيك ْىَلَعَل

 نأ » نب ملحم ىلا مالب هنزوب ىهلحملا
 5 نابيش نب لْقُذ نب مّلحمو

 ىلا < ماللا نيكشتي نيتكنغب ىلحملا

 هرصم رايدب كلب :لكملا

 ) [©0 نمل. م وطمرسعال عققع ها ءاتمتل ]10101111111 12012411 9172 ر) 6
 سر سد

 هدوم مث نّمكم ظفلب » ردم ىذابادمكملا
 2 ه7 اخ < ناباديكم

 جر ىلا خيجاعم هرخأو

 © ةروباسيد

 و *ديفنصلا نب ءدّيحم ىلا ىدمحملا |:
 ةريكملا ىلا ةزروسكملا دكيدشتجب ىرمدكملا

 © ءذمايا ةريحلا اوشبل مهنال كباب ةقئاط

 8 لج دويكم ىلا ىدوهكيلا

 907ج 9 ايي ىلا 06 البال قوحملا

 ةاذج مكم ىلا تلاع ىهمحملا

 واولا دنيدشتو © متفلاو مضلاب * ىلوكملا

 4 دادغيب خيرق لوكم ىلا ةحوتقملا || ميمت

 / نوكسو ةدحوملاو ميسلا مدغب :نيسنلا

 عضوم وهو *زبُخُملا ىلا ىازو امهنيي ةدجعملا
 هربا ٍ

 م) 8+ ىرادم 9 8. دج.

 هي 20ظدطو ط1 عيتشملا, دطذ ذص ميكم 1هوتؤبع : ركسنم ةايطع نع مركملا ديحم ءاحبو

 '؛ ةريغو ةماسأ ىبا نب ثرحلا نع ماكفلا' نب ديجا ني دبحم هللا دبع وباو ثيدحلا. 77.]
 ) كه ةملو 004. 0. طثع دءويمعدصتتم 204سصخغت» : بانك ىقو

 0 تتطسق ءههدصراومت ؟106غجع 14 ونمم4 ص :ءاتوادتم ءاتقسص (0040

 ةؤصقدو: هطئست ذللتسو. ةتعاتب وانت ( 0أ/ممأ مع ص مءطدخ مطتتق 42818:0م' ءمجدعاةطقع طمطصتسعو )

 5) 0. طوفحم. 2 8. خراوضلا.

 ميكحتلا نع ةينغ هيف ام هللا.
 ه5

 تير 660 هترو 20 م0727 ءهاتل» و 01/00 ةل6 رجع“ 56 هالز]أ أما و هل 706005356 7072 334 07021705 00125161167 6م

 «) 8. ناآء ' هت) 8. مالب»

 6) 8. ءا 0. روباسينب. ه) 0متخألا

 ىم) 0. هيومحم. . 2) 4. مضلاو متفلاب»
 2) ة..دزصع ةتناتعم

 اج.

 يود. ©... ةولعر 2ع, 21:6. قوام 17111. ٠» (؟3..4.١ 1536) 203

 2( 282 جر

 ي) 1واتطخغ ظن عي

 :) 8. ىزبحملاو 3 ىربخملا.

 )8. دابادبكم,

 - م 8. خمابأ.

 1 8. روض.

 هل) (. ةزصع ةعاتعم

 ط) 8. لوكملا.
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 ةيرق * ُهاكاقصَم ىلا ةيجاعم هرخآ ةدّحومو

 © نأدميب

 © ٌىِرَدَجلا ْرْثُأ هب ىذلا ردجملا

 ىلا ةلمهملاو ميملا مصب * ىنأودجملا
 © فسنب ةيرق نأو !ودكم

 ىلا مصضلاو نوكسلاو ,سكلاب ىنودجملا
 © ىراخضيب ةيرق نوشجام

 ةليهبلاو ميجلا متنو مصلاب ىعدجملا
 نسم نطب علجملا ىلا ةليهم نيعو ةددشملا

 © ةعاضق

 ىلا ةدحومو ءارلأو ميبلا مدتغب يبرجملا

 © ميّت نمو ةناتك نم نطب ةبرجم

 ىنس || ىلا ىثزلا متفو نوكسلاو ,سكلاب ىمرجتملا
 © ول .نب < ةماس نم نطب محملا
 ةدّكشملا ءافلا رسكو ””صتغلاو مضلاب ىرفكهملا

 الوكاَم نبا لاقو ميك 'نم نطب رَقَجُم ىلا ءازو
 © ميلا نوكسب '* هللا هيحر *

 رمي ناك رت نرعتسو ضار
 5 « هرب ىأ لجحاسيلا

 سن) 8. ةهاأس. رب) 0مدتاانغ 0.  ه) 0متانسسأ

 6( 4. ردنجعامو 18. رادتجاد. 2) 8. ىغبحملا.

 2-0( قرض ءتلاتم د ىلع ه5 8. طستع طمصتتست 06ةدأغ : 560 210 طامح

 هنا. هاند 81ه 2 عنخ 20ه هربوامع ر 8. 111.5. 79. 7) 01

 ني) ل. ظفاحي ) 8. هرثكلا ١ ' 5) 8.« 0. ةبساحم.

ً 

 «) 8. ىناودحميلا.

 ميكو وبلا نلكمو ,قحنلاو مسلاب ردنجملا
 © تايثلا © ردْنَجي 7 ىذلا ءارو ةلمهملا

 ميملا نيدشتو متغلاو مصلاب * ىعمجهلا
 2 * ىفعج نم نطب عيجام ىلا ةلمعمو

 ىلوالا ميجلا نوكسو متغلاب ىجوجملا |

 © دج بقل اَجوِحم 7 ىلا واولا حنفو

 سوجَتلا برد ىلا مضلاو متفلاب ىسوكملا
 © دادغبب ةلكم

 00 راوكلا نم ةفئاط  ةّيوهُجَملا ىلا ىلوهكملا

 ىلا ءارلا رسكو ةليهمو مدسلاب ىبراحولا

 ١ 6 لجو سْيقلا دبع نمو ٍشْيرُق نم نطب برام

 دمارزلا ندْسسأ نب ؛ ثراحلا مضلاب © ىبتماعملا

 © هسفنل 7 تيساتحم 4 ةرثكل هب

 عبب ىلا ةيناثلا ميملا رسكو جدتفلاب ىلماحملا
 هرفسلا ىف سانلا انيف ليخُي ىتلا لماحملا

 ةذدشملا ءابلاو ةليفملا متقو مضلاب ربحملا

 نب ” ليكابل ربكملا بانك «« ظفح ىلا ءارو

 ه8 بيبح

 و ٠ فّبَحُملا ىب ةّملَس ىلا فاقو هنروب ىقبحملا

 7 8. نابادحم و 0. كاباذكم,
 8.61 0.0 )8. هدكحني. 6) ى. ىلا.

 ) 8. ضفعجم 2 ركز 0ستكانا اء

 هان ةودو؟ , ةرر5ؤ اللئانك "ه5 6ءةننفأ.

 ىسباحكملا. 2) 8. ترحل.

 4) 0متأألك 2. 2 0) 0. ةزصع ةناتع
 ١ ؛



 ب 1[ ب

 8 ّبطلاو, مالكلا م ملغ ىلا .بيبطتملاو ملكتملا
 8 نجح ه.ىتم ىلا: نوكسلاو جتغلاب ؛ ىكتملا
 ّْ ر *ةوبنلا نعذأ تيبلحلا وبا ىينتملا

 هرخأ *ةدلشملا . ءاقلا زاب مدغلاب ئثوتملا

 .ه ةفيلخلا هللا 7 لكوتملا ىلا ىلكوتملا

 ىلا :ةد3شقلا اءاعلا ءمضو مدقلاب + ىوتملا
 هيل و خ بنبد هي حج ةيولقم
 | لج تم ىلا ديدشتلاو عتفلاب ىتملا

 ةكلشملا ةيقوقلا رثدكو و مقفلابا ءىكببملا تلق تلق

 ؛ ةياجحب ةيحاد نما 8 ةجايتم- ىلا ميجو ةيتكاتو
 00 : 3 4 ئيتنأ

 ا ديبلا 0 ةثلثمو مدقلاب ىتماثملا

 «٠ هايس < هم | هم 7 5 : 01

 ثوم لاعب ملايرح(هناب باربع  ةينامث مهباحصأ

 املا ا 5 ه يلذب نويسب اوناكف كلملا

 ارو ةايبنلاو واكو ميمو ملا ىرساجملا
 نابل ئممب» نطب 2 للا

 © ٌتجو. ميينأ نم ,نطب 0 ىلا ةلمهم
 نب 8 0 يجب يجأ مدغلاب ىشاجملا

 هيزسكلا رياج ربجملا ”['

 ىلا اَسّنلا . ءاي ”.ةدايزب هلثم ؛ ىربجملا
 8 باْطَصلا ني مع نب نمحرلا دبع نب ربجملا

 ميلا مو ةلئيقلاو هلؤأ عتفب : ىتنمبكملا
 أ نسسبكام ىلا“ ةيقوف هرخأ ةدتحوملا 'نوكسو ||

 85 ىراخبب .ةيرق

 ١ث ؛اننادتأا تح اقول 4 ةراك ةنماتتملا ىلا

 .©) قطيلك هع 1طوم]-4ظننم ةلسوماتعتاهد : :مضج

 ةلمهو ميجلا 0 مدفلاب ء طنايا جعتملا ١

 يووم

 )8: لمعت !186) 8. ىكتملاو هن صم نكت
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 لنج ل ىلا ءاملا نيدشلا جلاب ىرللا
 ناهبصأ لابج برق ةيحان © ناتسول ىلا * مهضلابو

 هب ذعّللا © ملع ىلا .مصلاب ىرغللا

 ةيقوفلا مو ءافلا نوكسو مدغلاب ىناونفللا
 م3 ن <
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 .مالسلا دا

 هدا ل ىلا دابللا

 3 للكس ةلكم « نيدابللا ةكس ىللا غدابللا

 ْ ةينتللا عيب ”قلازك نابللا

 مضو ةبجاعبلا نوكسو نيتحتفب ىومشبللا
 8 سلزئالاب ةيرق © ةنومَشَبَل ىلا نونو ميملا

 © ؟ فاقو نيتكاتفب ' ىقبللا

 ىلا ىئرخا مالو نوكسلاو مدفلاب ىلبللا كنق تلق
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 لبج ىلا نيئونو نوكسلاو مصلاب * ىنانبللا
 ه>

 © ماشلاب * نائبُت
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 ةرخا ةيجاعملا يسكو مصلاب *ىذيشوكلا
 © !خيشوك ىلا ةيكاعم

 نؤنو .ءاغلا ميتيفو مصلاب :نينفوكلا
 7 ناسا ركب اهلي

 . 2 + ى هةفوكلا ىلا ىفوكلا

 00 ءايفلا سكو مضلاب ىناقذابفوكلا

 4 نيوطب: يرق نراقذايِفوك بلا فاقو ةيجعيلا لاذلا

 هيف «دردسلا+ بنك نس ليكركلا
 يلا ةيناثلا خوفو ئلوالا فاكلا :مصب ىلك وكلا

 «نج الكوك

 ءاضإلا نوكسو مالا جقفو مضلاب" ىلا

 8 دج شخلوك ىلا نيتمجاعم نيو ش
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 اةرخوشوا ما تاكا مهب“ ئذابالموكلا

 سا لية ناخب: ةيرق .فابالموُك :ىلا: خيجاغمو
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 3 ةتلفهمو ميملاو كو عدافتب قنسميكلا

 8 دج سميك

 © اهجيزر# روباسينبو 'ىراخبب لحم

 ىلا ىازو ةدخوملا ا مدقلاب ؛ ىربالكلا

 7 8 * بالكلا ةيبوت

 ا ديوك
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 ل برق يرق 0

 فورعملا .ر فتكا عيب ىلا ءازف ايهضب ئردنكلا

 8روباسينب ئرخاو © نيوزق نم. ةيرق, ةركنكو

 ركسو نيتلمهملاو ةلوا ة ختفب ىناورسدنكلا
 سم0 اس © س
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 ايلا

 داي فرعي

 2) [آشا ودهم مه ططلانق ط) 8. ىبافرقلا.

»© > 

 8 جح روخلا

 ىحاون مود ا ىلإ ىلسويلا تق هلل

 كنون © ئفهتنأل .ن

 نئستو نشف لأ 6 25 نسل

 «سلدنالاب ةنيدم 4 ةكتوق 37 0 .يكتوقلا ج ل

 نم / ةينوك ّئلا نونلا جذاقو مضلاب ا

 © ىهتنأ مورلا دالب
 هل عملا نوم !كايلاو للا مسي # ئناتسهوقلا

 ةلدعتم ةريبك ةيالو « ناتسجوم ىلا ةيقوفلا متفو ْ

 © دْئَواَيَنو نادفحو قارعلاو ناره

 : دكت تيفختو ءاهلا رسكو مضلاب ايدوقلا

 ٠5 جو مزاقس بطب يرق رايهوق لولا ءارو

 . ه7 ىهتنأ ناذمهب ةيرق ينو ىلا < هيلا ثق |[

 كب وبا هنم عميس ىارولا ليعبسأ نب. دبحم عمس نقلا نب

 0 2, ةروق»

 ةيقوفو ةامهملا ن وكسو نوتمضب ىنانسهقلا

 ىببا

 . بارضلا ىلع ند ن
 تكف يملا

 ى) 8. سأوق. د 9 قيال و 7
 صمستستم طاكمدصسمأ 2عغ4م هغ لدا غدد ذه كرت شملا , متطاسعمدسغ يطعم: (ءمدك. ذاعص قطصلك, هل, ةعلق.

 /) 8. ىكنوفلا و
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 م. 2 : ذص ةعدتعو وو. هحافسس ممم»م هت 20م ىتطوملح ةهدوع 01 كاتن 77.]

 ع6 محما2 ككنوق. 2 2) ان[ هد" اخ مبذوق. مم) 8. انتسعوقلا»

 رم) 106؟ةوأ 1 11610016



 ياسا

 : هدشخوبلا ءابلاو* فاقلا عشب : ىربنقلا

 © لبجر ربك ىلا « هلاك

 لبنا ىلا ةدّحوملا ” ءابلاو هلوا مضب ىلبنقلا
 8 لبجر

 سكو ةدّدشملا نونلا متفو مصلاب ىطيبنقلا

 ةطيبتقلا عيب ىلا ةليهمو ةيتحتو ةدخوملا

 ةبنَق ىلا نوكسلاو متفلاب "*:يبنقلا نيلق
 © ىهتنا سلدنالاب ةيرق

 دتق ىلا ةليهمو نوكسلاو متغلاب ىدنقلا

 © ركسلا

 | ةلمهتلا سكو نوكسلاو متغلاب ىئنتشيدنقلا

 هيلا للبلا كابيبلاو فاقلإ يسكب ىليدنقلا

 5 ىنقرمسب :ةيرقو ||

 اهكدقو :نونلا ىيدشتو.سكلاب < ىنيرسنقلا |[

 يللا ئرسنقلاو ءأرلا .رسكو ةليهملا نوكسو

 ناَدربْلا » ةرطنَق ئلا. ءاطلاو هلوا حدب ىرطنقلا
 روباشب ا ! 3 5 اًمقلا سارو دإدغبب 31 3

 ا ةَرطْنَق ىلاو تلق

 ْ © ىهتنا سلدنالاب

 4 ياعم 4ك لاذلاو ءافلاو دلوأ مضي ىذفنقلا

 تي

 © ميلس نم نطبو دج ْذْقْنُق ىلا
 ب ءاضملا مسضو نوكسلاو مدغلاب ء ىلغنفلا
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 ة لج لفنق

 0 0 ةانّقلا لمع ىلا ىيتكتفب ىونقلا

 ىلا ىلوالا نونلا ,سكو مسلاب ىنينقلا
 7 نينق

 واَنط م 7 هتف ىلا ىيدشتلاو مصلاب نقلا 0 © ليدنقلا

 ه) 8. ربنقلا. م 8. ةدحومبلاو. | هن) 8. هثلاب. ) 0سئانتغ 3. )«  8. ىنبمقلا. هم) 8.

 ئيرسنقلا. ١ 170 4. هرظنق. 3 تسلا ١ 6) 8. لادلاو. ١ ة) ا. ةيجعنلا.. . 2) 2. ئلقنقلا»
6 5 

 2( 7 ميرأا» 4 [زالنطتل ذ طع عطل 1100 ةات301611 005311: 2 نينق و 1 000 1101:1112 120112612 و

 مدتطت ه ططقطقطت كيتشملا ( نبق ) 20111212 5غ: 560 طممعط نين صام وناتدتتم 026201: 77.]

 رك) 8. كنك. [3دألند ؟وتمتستلع ةدغر ظددصن ةصئاصتو ةا1ءامرظعسص مختص ءرتفلت5 هرمورتق هي ندم '1طصم-ل1-ةنطتس

 - ك0 ساق ا 00 1

 اتق ءكأ 8هز تاتو همه ءهىععجزجأم 067هضسار طقم صصص تلق 56ه نق ةنتمقو13356. نعام © ةص 21

 ا نو 16 عاطلاتق : خلا ىناعُمسلا نط ىف ةيرق ىهو اجأ لابج نم لبج مسلاب نق

 4 ذص ىردشملاو ذه ه3لعص ؟ههأ,ر طمع ه2 مدصكتمع : ديدشتو فاقثا مسد نش نش باب
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 منغ 7517 دخ

 .نوكسلاو مصلانو ..ْوْمَعلا ىلا. :نينحكادافب ىرمقلا
 سس 7

 بوسنم ا ريبشلاو أنَط صعب حكلب رمقلا ىلا

 © اهيلا

 وسو ةددشملا 1 مشقو هدب نرابقلا

 8 نصمي ةيرق نمق .ىلأ
 نيلنب الرمق قنا مضلاو مدفلاب ئلومقلا نلق

 نب * ةشبح :ىبا * ميركك ويمق ىلا ئريمقلا
 ريغصتلابو ةعمبر خب ومع نب بعك خس «:كولس

 ةراصتالا وفا ىطفاوتلل ىلا ©6هءد

 ىيب ادلب َمُق ىلا ديدشتلاو مصلاب ىهقلا
 © ناهبصأو * ةواس

 غيب .ىبلا .هيغو حلم نونلا ىيدشتب .دانقلا

 2) 8. ةلكسبح, [1[ءوومو هس ناماتتت 16 202168. 1104 طع نط هيناتتتت و 4 ,ذلثبحعح 6#

 8 ركسلا ؤهو كلا
 ولا غزو ةلفيبلا تكو !ليكتغب « ىردانقلا

 ولف سلا :ىازو .ءازضو ..نافبصان لحم ردانق

 سلدنالاب كلب © طاَنَقْلا لا .ئرطانقلا تلق
 © ىهتنأ

 نطب نان ىلا هرخا نونو نيتكتفب ىقاققلا
 7 جعحْذم م

 حعضوم انف ىلا 07 دبل < داو مضلاب ىعاتقلا

 مثلي انك ىسأأ: ييدجلاو سكلابو ناورهنلاب
 © ىهتنأ 5 ديعصلاب

 ىلا ةدجومو ا نوكسو رسكلاب ىرابنقلا

 © 7 مينارلا فيل يفي رابنقلا

 :) 28: ميركل.
 ى هوس صمص طوع وع طوطووع : قاع معاداستسم دصتطت همأانتت وأم قانقت هر مم ُدْنَد عرمطوث دعس لمح

1 
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 0) ل١ ةزطع ةنانع.

 ض) كو 1غ: 501غ حلم,

 عويلسم ةقغب , لس جذر ؛ .. علم ور, 1ءعفطلستط ؟ةغ, آطصب كم ه1[ عدت“ 1.

 امه

 ةئشرمخل تطأ 1ء واف نأ نقيصخ نب نارمعل 5-5 لولَس نب ةيشبح ةدتخو مو. 7

 اما د“ نع كراش. : 5 ان 1ةنز ههد:1عوطلتطت 63856 ر مق16+ هد لول صو. 7. الآ و 58,

 ىروانقلا . 72( "7 رزانق.

 لص. لوزا 7 عديم 11111: نأ 18: هنأ 6:

 ١ 7 1 ,/ . 0 . 1 < قةورعو 1 7غ

 1 11 طفح ؟0ءوطتتلا رابتق , 0504 ذص قعمطتءزوأ يستلم ظنه 61 ماقمسع طق طقأوكاتتنلا ةوأاوا ذخ 2ةموزءق

 . ١ وخفت“ هدأ قو رد «(ضاتضملةوءزخر هقجبرست ارم عند) ةزوصثلا فلام 1«عاقاتل ١ 11 ةم 8زاناثاكو ةذع ماثثو هان ع[غ0-

 2 اههلنلتغر ةلادل رتقعدع :هدلعقع 1 هلنءمت (6 010 7:00-7601:06) ال11 وطن 7.
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3- 
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 7 تبا اركنأو هدر للص نطب فيلق ىلا

 ةامهملا نوكنوأ" نونلاو هلوأ جتفب , نسا
 بّتعق هَدَج 0 ةدحولم 1

© : . 

 دا ال نسل ل لاقفلا

 ىلا ةليهمو ءاغلا نوكسو مدفلاب ىصغقلا
 صفقلا - ىلا مستابو “برغلاب ةثيدم ” ةضْفَك

 طقف .ىلا ءافلا نوكسو رسكلاب ىطققلا تلق

 © ىبهتنا وضم نيعنعب كلب

 © دج لقف ىلأ مالو نيل اد ىلغقل 8

 ىسلا ىاولا مضو نوكسلاو جدفلاب ىمرلقلا

 , هللا اهفرش * ذكمو_ ربصم سس ةنيدم < مرلقلا

 0١ ,٠ 1 ه8: ىهتنا © اهلوا
 'تلق دلب َعَلقلا ىلا ةليهمو نيتحتقب ىعلقلا
 © نميلاي : عضومو ينيلاب

 هي) 4 عانت هده ةضحب ملغ, 6 لك هريتاتقو هروح

 «) 8. لاقفالا. )8. ةصفق»

 :.2) 1. بسب. ( ١ «) 8: ًاهلواون18)؛ 0صتااتغ هل
 <) 2ءةوؤذس ىل, ري 2. لابج. © ٠
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 5 هدد ر ؟فهءد :

 رمغر طقوم طا. نىعق 01و: نبأ نم نطب رصيرك نبع, 7.1
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 فشمدب عيضوم نوملق

 مضو نونلا نوكسو نيتكتفب « ىشودنلقلا
 4 نيخرسب  ةيرف «شودنلك ىلا ةمجعمو ةلئهملا

 ءاحو ةددشملا ماللا مضو مدغلاب # ىحولقلا
 07 !اهرابثألا دنع ةيرق ةحولتلا ىلا « ةليهم

 هاو ةددشلا واولاو ماللاو هلو' متغب ىئرولقلا

 مأللا .ديدشتو ْسكلابو تلق ٌةج.ةرولق ىلا

 ىحو سولقلا ىلا ةلمهمو نيتمضب ىسولقلا

 © نفسلا» / ٌلابح

 © مدَقلا 6 ىلا ؛ سامقلا

 ة ةيوشامق ىلا ةيجعملا ملضو عقفلاب ئوشامقلا
 | ' ' هلج

 8 ناصمقلا غيب ىلا نايذنتلاو 'جدتلاب نصامقلا

 ؛وثلا ءأرو ءاطلا رسيكو عتفلاب يرطامقلا

 (| ١ رطمقل ©
 ةنيدم طارق ىلا نوكسلاو ئدغلاب ىطارمقلا 60

 © برغلاب

 ر) 0من 8.  ى) .16ةواذص م

 )ل ىم دمداو وزصع ةيساتعبلام.. ...زب) 8ةفؤغ دق 8.

 +) 8. ىسودنلقلا, ه6 ممم سودنلق. )0.  8. ىجولقلا.

 ىجحابقلا, 0 سنام و



 تلق رطقلا ىلا هازو :نوكسلاو جتفلاب ىرطقلا

 © ىئهتنا طساوو ةرصبلا نيب عضوم وه

 سكلابو .:ناليع سيق نمو ديِبَز نم ؛ نطب

 8 بايثلا عطق عيب ىلا
 ئللا # ةّيقوفو ءافلا نوكسو نيتيضب ىتفطقلا

 هه 2

 © دادغبب ةلكم اتفطق

 © * ءافو نوكسلاو مضلاب ىفطقلا

 8 ىهتنأ

 دنقربسب عندوم ناَوُطَق ىلا تاحتفب ىنأوطقلا
 © ةفوكلابو

 [1د طه. (2 0ع. ا

 ىلا" قيتلمهمو واوبلاو فانقلا عتفب.ىطوطقلا
 ظ © دادغني ةلكم  طوخق

 ةيرش اطوْطَق ىقلا مضلاو متفلاب , ئءاظوطقلا

 8 دادغبب

 هّدج م طيطق ىلا ريغصتلاب ىطيطقلا

 عييبرلا ةعيطق ىلا رسكلاو متفلاب ىعيطقلا
 ةعيطقو ءاهقفلا ةعيطقو ىلع نب ىسيع ةعيطقو
 52 ء 2 33

 وباو دادغبب 4 لاحم .فيقدلا ةعيطقو > فعج مأ

 8 ةريخألا نم دتسملا ىوار ركب

 ةيحانب كلب فيلقلا جل ءافو هن هلزوب يقيطتلا

 2 هاير ا

 ءافو نوكسلاو ةيجعملا .جدافو 0 ىغفيطقلا

 وتتطتر نتم0 31[1ءمد هع اكمتمتاتقو 20126 16713 عأانق دل ع0

 مع ةزند0عمج ممرمتستو هوم ماتم هدعوأكدمأ : ةلخوم ءابو ءأ ملأ ف ْن وكسلا مث مضلاب لب ل ا مدع

 'ىض ةموهضم. ةد3شم ءاملاو )1 هتلاتو ) هبيناثو دلوأ متعب فور كدتو مالو ةمومضم دليم

 خلا ةايرق نيتياورلا. 757.] -. 4) 8. ةدحومو. 2 22) 0منانثا ٠ مز[ 0060

 طسزابم ءادغ0191 همدصتستك ءةصلمتت 6ووع مدل هصعصستر 26006 اللئاقر 06 تم ىدمألف و م, 115 دصنةهطتم تر هدد

 266 نطذام ةصتصتو يدق قفا هثوطتل م8 انتحر 9102 60717614  ةححان م4 نعطقنلاب

 72( 17 ةيقوخ.
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 جماع اخ مامنهلم ممصحتستق ةقيطق , © ]بع21615 2061112 3ث. 77.] 0) [[لدطع طاتزا15 2هصدت>

 سصتو مممصتسأتدنوصعمم "هموت ص عاوودذ صفع عتسملت, وندم ذص ممدانم هعوسراو انطت ةيتشملا , ذموزانق

 هي وايل ياماما وسما هلدر افع نيم نيد ليلك ىلا عشت ىبطقلا

 ىلا ةئبسن ينيِزاَوُملا نيم نب ىلع نب نشحلا ىلعؤبا نؤنلابو: فاقلا مدنب ىئنطقلاو . ...
 لبع هنع ىور قوتعم نب ليبح نب ليكم ركب ىبأ نع ىور اقشمد ىرق نم انطق

 هخضيرات ىف ركاسع نبا هكذ !ىناتكلا ويزعلا, 57,] 'م) 8. هطيطق, م) 8.رفغج. م) 8, للعم, ر



 هس )61 ب

 8 نميلا نم ليقو َلَعَم نم « بْعَش هعاّضك ىلا | رشقلاو 9 هريَبُه « ننبا ٍرْسَف ىلا. هلثم ئرصقلا
 برق 7 ةباَطق ىللأ .ةدخومو 1 ىباطقلا 7 مصّقو روباشينب 0 دبع رصقو مآشلاب عضوم

 ١ ٠ - ءادك هَ

 هش من نه ناقل | عل لفرط ل و

 ظ ْ 1 0 مصقلاو زاوغألاب شاّنور را نلهبصاب يصقلا 0

 ل ةرصيلاب تيزلا رصقو ةيراسيقو ” افيح نبي عضوم
 عانت رطقو ” ةانبشل ابرك ةةليانس# ميرخلا لبيع ا © سخرسب ةيرق ناقئاطُف ىلا ىلوالا ل م ل 1 0
 © 3 عئاطقلا ىلا متفلاب ىعئاطقلا سئلدنالاب ةنيدم © ةمانك مصقو دادغب برق ةيرق

 8 نارطقلا ىلا مسكلاو متغلاب ىنارطقلا || ةفوكلا رصقو ناديف برق نلبي ذر وكنك متحف

 مالو * ةدحوملاو ؛ ءآرلاو فافلا مضب ئلبرطقلا © < ىهتنأ

 © دادغبب ةيرق لْيرطُق ىلا | ةلمهم نيعو # ةيجعم داصو مضلاب ىعاضفلا

 ن) ىلا نبع  ؟«) 2 ةرمي». «) 8. مرصق. د) 0000. طق# فابارتنسانب 00 ةورست ووصلت م

 قكمعتتك قطاتلكر 60. طةقلف. رت, 15, كلتءعوطق : وسم ب قلاب كلب سصويمللا مصق رسصقو بايللا .ئف..لاعق

 ثابادسأ. (هدك 1«. ©60و2., هان [0ر16صط. م. 73 73, 12 860. رن) ةزعلمع ءمطز هادم ةةترصقأم

 ه١ 010:6 اسح , 8. اعنخ. 156 هانفودت افيح 11هط وم هرس مورص. 1710. ظفافسلت ضصءل. م. 699, 819و

 نان0 705161106 0 10مم كاما, طقمغ 6 افيح ءولورودعس  اغيح ةنيدم ىلا ةيراصيق نم

 خلا ناموُي لحاسلا ىلع,  []ه طم. ممول طا رص أ مومورنف ءاتدطت اغيبح ولفق 11ج

 نوع. 90] < )طب ةطايش. ١ ه) آس 8. هال 510ج ةقانكو 864 ةمصك. طسلكو ةل. طوس. جمال ,

 مز قزعأ ظنو هلقسترتاتق ؟هءملتطاك و هن فدصقمتعدسكو طبع. (©ءهور ب ةجات4 آ0ر1ءصط# ]ب 73. ب حي روقك٠»

 مز هزع 000. ناعننع. 11ه يدع هلتءادطأ هععلتغ تقر 560 تطأر طمات ةدأث5 ا نانعأ. 2 2) 0منغانأ ذم

 ه) قزع طوط2ط 1 م مرنم بقس و ن0 ه2 مدسغ 0004. رح 8. هباطق. ى) 8. مضلاب»

 /2) ع0مدقعست دصععومأسم يدمع هال 4طسلقمل. ةدفامصغر هلت دعم. رم لم مق: 4 هنأ هاو. 1

 ان ل ا يلا ل كا يك عشاطقلا :. ءالم ا ىهو ةعيلقلا عمج عئاطقلا

 اهيبرَح ىف دادغبب ناك عموم ئلاونلاب 'نؤفرعي ؛ موقل ءافلضلا. .معطقا. انك 0
 ءلم طفعتمم رق افا وم10 ةووبر هرج كرتشملا : نيتليهملا عارلا :مدفو ءاطلا نو ١ فاقلار حدب
 سوو هو

 ةةموفلصم» ةدوشم !اةليجوم  غابج“ مش, ١ 8 غران 20100 172 60و, رسمت ايو ليرطق ا لبرطق
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 هدم <

 © خاطسف رسب نصح بشق ىلا ىبشفل نيف ْ

 يلا ةدحوملا نوكسو نيتيصب ىربشقفلاو

 © ئهتنا ةلطيلطب ةنيدم ةربشُف
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 8 © عضومو

 نب 7 حداق ىلا نيتليئشملا نسكب ىتحداقلا

 1. # نوكشلا نب هبقغ نجا/ ةيخو
 نع ةيرق م ةّيسداقلا ىتلا كلذك َنسدافلا

 © وول ورم ىحاونب * ىرخاو ةفوكلا

 لاقو ةعاشق نم نظب ناراق ىلا ءارب ىئاراقلأ
 © ءاغلاب وه لب ريثالا نبا

 زراك لاقيو زراق" ىلا ىازو ءارلا سكب قراقلا

 ةروباسينب ةيرق

 ةيتحتلا ىيدشتبو نآرقلا ىلا ؛ريهلاب ىراقلا

 حلق ةكرتنلا نب همئزخل نم نب * ناقل ىلا |
 8 / ىهنتا قرلاب ةبرق راق, ىلاو

 8 مق ننعا كلب نانا تب هكييرب ئناحماقلا

 5 ظعاولا « صاقلا

 راسك ب ىلا ءانقلا نوكسب ىنالفاقلا

 نيطسلفب نصح د ل ل ىنوقاقلا ل

 © ىهتنأ

 « ركب رايد نم *الق ىلاق ىلا ىلاقلا أر
 نِج قناق. ىلا“ ءافو نوتنلا سعب ىفناقلا

 8 هةقايغلا ىلا نؤنلا ٌلدب ةيتحتنو

 ومس مسح

 .2) [ةحودمسم 202 ممدصعمر للحل سوباك جردخ ةدادص 10ع1مهك ةصصعستر 6غ نةمنلعسم ذص 6ه]116م ؟ةعونمتو

 قسط وان زك, 1من 3899و هظأ ةووه ةتولانلم هتطو 4عوؤ تان, هلاه دمام سيبلب 6 امّرغلا , زاهودع طمس

 معمعدا ه اناغمدع ةتوافسو. 577.] لذ 016 غيلعب و عغ د 186 د ع ةمتسو ل وطتك هز علام

 ش ونيترراغسست هدأ .[ااهدمعد خيألب ذرد 1كوططات3و ! ءوقتتق ن1 0336 ا11ز *  ىذب , طنو ”ةنطذو : نب ةيوبو

 030 تا

 ةخيلعك ضايع. 18م0, وذ ممدود 11134 70ءدطاتلاتستو نع مئات هءععس 710غ ر ةيلعك مموصاتسد
 < د

 مص لحسم هوغو 1601 هوم كعطعغو 13 غيب اندم“ ىودمع ةيذب. 6 ةموم جسغفصس المر نيتت طثع

 مهلاب» 8 .٠ )2 /2) (0متغأتأ 3.

 72) 106 تمتعت 316 56م2121122 010016

 8مع) لك. وزو

 ) 8. رهاقلا.

 عموما هماتلر هتسو هتطتل ةصجوست. 77.]

 2( 2 ةأرقلا , 8. هراقلا. 2 2) 2وةدغ ذص

 وستطتامم ذص 8كدسقموةو ؟0. هيو را. 3,19 همز هدب عانس ,كقيلاق , جمان فطحل. رو هلم 2و5و١ م.

 مامن وتعد مار دتووسمفوء.. ةص ةصدنعم 011م فئاق ععرجمصت غد

 أر لكس تبكم و ور. 8

 ه) 4. ةفايقو 8. هفايقلا.

 رج[ دة مويه : و60 ةفايق عولمة. طك نطو 1 سمانوونسيو ١ ح

 ,عغ 19, هعرصدستأادت 4 ةفايق ملع 6 ةخسأ شب © ةسنتطوع قممطتماو , م6 0 655 رسم عدس 0151-

 0 وجاب منوع و موووت ر ا 24 665 6001 ا
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 نوكسلاو رسكلاو عتفلاب ىناجدنهفلا .ىلق
 © ىهتنأ نادمهب ةيرق * ناجدْنهق ى
 8 ّتج الف .ىتلا .فيفخنلاو .عنفلاب 0

 ع سولفلا عبب ىلا © سالغلا

 وكس ةيتختلا فيفختو رسكلاب نتوسابفلا

 نوسنابف ىلا ةليهملا نيسلا مضو ةيجعملا
 ©” ىراضب ةيرق

 رايق ىلا * ءارو ديدشتلاو ختفلاب ىرايفلا
 © نجح ضايق نقلا, ةيجعم داضبو. كج

 فابكلاو مييجالا_ جتافو د سكب ىتكجيفلا
 3 © فسنب خيرق ككجايف يك ةتلتمو

 ديف ىلا يع نوكسلاو حتفلاب ىديؤفلا
 ا © جنب كلب

 دلل 0 م 00 رسكلاب: ىنازريغلا

 © لج 5

 ندب ناببازوربهش ىلا ةيجعم هرسخأ ةدخوملاو
 8 سراغب

 حتشو عاربلا مسضو رسكلاب ىريجخنذروريفلا

 سنك خيكاعملا ءابكلا نوكيسو نونلاو ىاؤلا

 2 خلبب أ

 ةيرق زورجشا ىلا لوالا 24 هكزج 3 يروييفلا

 © لجو صيد

 8نيلدنالاب ةنيدم 8ةريف ىلا ءارو مسبكلاب ىريغلا

 [ىبايراغلا ىف مّدعت ىبايريغلا ]
 ناساقب ةايرق نبق ىلا نونو. نمكلاب نئينيغلا |[ :

 © لج ليف ىلا مالبو

 ىلا. ةدّدشملا .ءايلا مضو متفلاب يبوبغلا |

 6 صفي ةنيدم .مويقلا

 ئملوالا :سصنلا نيش جدنلاب نيغلا ٍْ

 © ننقرتسب 01 ” ىف |[ ف

 وسلا

 © ةيقيرفاب "1 ىلأ :لميمو ةدحوملا سمك ئىسباقفلا

 هز 8. ىس سافل. 9( 1: نوشادايف.

 10و56 طقم هلع ءاقلأ, هنأ معم

 ه4 هيزج و 25 ةيرج. 8) (0600. 1611©

 د رسكلاب ربك. 77.1 )6.  د

 2) 8, سمه 0 :
 51 يب

 0 مم 72) 5هتطتأاتل“ تاتتنح 3116+

 رة ا
 002) ملبد.

 5 ل [آه 1 6 1ءعنامع : سلدنالاب ةحلب 5 ن وكسلا مث

 ناشافب ر 4136 ةههتمأنو هاتوتس طوصع ه6 طفطوأ: 4 2. الاع عطلت,

 14 1 ةطلعالم 00

 9) 0. ىراخب. 5 0من

 ريكي ةن1311 662012: رسكلاب.
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 نيدذف ىلإ ميكلاو عيوكنملاو ممجلاب ىنيدنغلا
 © 4 ورمب ةيرق

 ىلا :لمهمو ينال هافلا مدقب ىدكنغفلا

 © فستب ةيرق ككنف

 الفرس الين كنف ئلا نيتحتغب ىكنغلا

 © سلدنالابو ير ايدب نصحو

 ىلا ةددشملا نونلا مضو متفلاب ىونغلا

 8 لج # ةيونق
 ىلآ' ةد3شفلا نونلاو ءانغلا سكب ىنينغلا 8

 © ورمب ةايرق نينف

 ناّدوف قتلا ةيجعم لاذو مصلاب  ىنأذوفلأ

 : © ناهبصاب ةيرق

 رشا ”ئماوالا ملول. ميكو. 'نبصلا هي ىئرأروفلا
 © يرلاب ةيرق .دراروُف ' ىلا ةلمهمو ىرخالا

 ؛ مساقلا ىبا كج ناروف ىلا مجلاب ىناروغلا
 © لافقلا ذيملت هيقفلا

 8 ّنج سروف ىلا ةلمهمو ءارو مضلاب ىسروغفلا

 ىلا, نيءارو ةهناش ءافو مسلاب ىر وع
 © دغسلاب ةيرق * ةرافروق

 "م

 م) 8, ديونك. نهد. مرا 10 ةطلم و, عل صل الا قلل ٠

 #) 8. كافروق. 2 8. عجلبب. 72) 185غ 2 4, مسقلا .

 ه) ةزعو 011912915 طماط رض/ه716 ©6215, 0103 عد ©0600. 8.

 رس) 51:6 000.

 5) 7 ةرفو

 4.١ 015غ ىوخ و ن0 مدلغم 0143 ةلئاتق ءعوصات نهغات 710 اتم

 ”) 8. رصنلا. نهد ةرمتغسااتنع ىنابيشلا.

 8 نج حروف ئلا عارلا مدقو مضلابإ ىكروفلا

 5 جو. علب .ةيزقروق ىلا ءارو مضلاب ىروقلا

 ةيرق زوق ىلا ىازو نوكسلاو متفلاب ىزوغلا
 'خ © ضيجحب

 نوكسو ةيجاعملا متفو مضلاب ىكنشوفلا
 © ةارق برق ةنيدم منَشوف ئلا ميجو: نوغلا

 © ةفورعملا طوغلا عيب ىلا متغلاو مضلاب ىطوغلا

 غارلا نوكسو فاكلا رسكو مضلاب ىدركوغلا

 . ١ © ذابارتساب ةيرق دركوف ىلا  ةلمهمو

 0 نأ سلدنالاب كلب "ةكنوف ىلا ىكنوفلا تلق

 نلب ” ةوق ىلا واولا.ديدشتو مصلاب ىوغلا

 ىلا 21 مدايشر برق رصمبو ةرصيلا ىئخاونب |

 0 8رفاعملا نم نطب هوق

 هج ديف ىلا متفلاب ىذهفلا
 8 ّتج م ةيورهف ىلا ءارلا مضو رسكلاب ىورهفلا

 * رضنلا نب 4 كلم نب رهف ىلا رسكلاب ىرهغلا
 8 تانك نبأ

 ناب مهق ىلا ندا جدقلاب ىمهفلا
 « + ةرثجب ني نشأ نمو ندا نمعب نالبق نبل

 ىع) نع ذه ة.ء دلع كهمءانطست. هون ىهتنأ

 ط) 1ءغوؤ طمع ءةمتانادسد ذص لب

 زض ١  دص) 8. كنوف. )  8. ةرف.

 د ونوم وف قع مأات73 84:

 11611 ؟) 8. كلام.
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 سئدانالاب هبرق شيلف: ىلا: ئشيلفلا تلق | ىقج ريفتلا ىلا رشكلاو ختضلاب ىريقفلا
 8 ىهتتا | قف ىلا "ناجل خابر ايد مدي ىييقفلا
 ةيرق ءةلفا ىلا ةيتعش نيتحتفب ٠ ىيلغلا © مين نم نطب
 8 نارباخب © هيد < منيب ةيرق راخلف ىلا ىراخلفلا

 نونلا نوكسو ميجلاو ءافلا مصب ىناكجنغلا ماللا متنفو ءاطلاو ءافلا رسكب ىنيطسلفلا

 ةؤرمب .ةيرق ناكجْتف ىلأ [| جب ءاشلاب ةيحان نيطسلف ىلا .ةلمهبلا نوكسو

 مدعو ةإولاو نئللا نونو جتفلاب ىدرككنفلا ىنلا م البلا نوكسو نييءاغلا رسكب ىنتالغلغلا

 دركجانف ىسلا ةلمهم كخا فاكلا سكو مهجالا © ناهبصاب ةيرق نالفلف

 ظ هروباسياب ةل يو نلت ىلا فاقو َنيَتصْتَعِب ىقلغلا
 ١ هنج هانيوُجّنَف ىلا ميجلا مضو مدفلاب ىوكنغلا : "هر وباسيتي

 لادلا مضو. ءارتلاو ءاقنلا: متفب ىجرودنغلا ةييرش كلف ىلا نوكسلاو جافا ىكلفلا

 «روباسيتي اليرق «روذنف ىلا * ميجو ةلمهملا || ريىلاب» نقلا مّلع ىلا نُيئتحتقبو » سسْحَرَمِي
 ةلمهملا عدفو نوكسلاو رسكلاب ىوالدتغلا || هلزفبلا ةكلف * عنج ىلفلا لمع ىلا جتنلاو
 اعضوم هنظأ توقابي لاق والَدشف ىلا نسق | دج ولقلا ىلا نوكسلاو متفلاب ىولغلا
 © ىهتنا, 7 برغلاب © دج <ولغلا ىلا ةددشملا ماللا مضبو

 س) 8. حفننلا )8. سنحرسب. #) 8. عيمج. ( ه) [110ع ةوتطتس ظهنصفمر 5أ هاف ع[ طوع

 36 طقطوع صغر رتاثم131631812011112 56 ولقلا 50 51151601, ةدمز اأن ؟ءعداتسحط لم ةطاطوفذعرو هغ مان

 ةددشملا ماللا مضبو هذ هويات عدت. اذكشنم داوو ماللا مضبو. 066 ولف الا 10ج

 هط ةمووستم انصعاتمع ' قعوطأءوع ةلتعات و ولف همم هقأ 1مدختمو انق8[113, [126 774 رمل 2202

 مزود 6026. 16 طاتطع 50ز نأ 115 70621645 205ء213ط1 لادمدذغو عاتكمو ءامت6ةر ٌيوُلغلا لم ءوءجلتسج «قوع د 10هضسده

 معو 59 ولك 27:1 6) ىلغلا. ' +) 13, ةلخ. ناني يدعو ةيلق قات ةيلق ه) 516 0

 اناةضوادع. * 0) نههن1. ةاتم»و» لثءاف 21 ىجانمابلا ه4 ىجاناسلا. [37 6 31 رود. 6 مور. طفع 8ع مااطس

 وأ : روباسين ىرق نم ميجو ةحوتفم ءارو 'ةنكاس واوو مضلا مث نوكسلا مث مضلاب جرودنف
 س 3 3 7

 لدلءاتأا3 ةنوو طسزاتق 71 نأ 0 َج رودنف عوتطأ ©[ مم فالس انه لانودز[. 75.] رك [آط سمقأنو 00

 1ر11 20و. مدن برغلاب هون برغبلاب.
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 ميقا ىلا ةيجاعبلا ؛”ةوكسو مدغلاب ىلضفلا

 * دح

 ه دج ليصفلا ىلا !مرغصم ىليضغلا

 * نييرظفلا ىلا ءارو نوكسلاو زسكلاب ىرطغلا
 8 موزخام ىنب ٠ ىلاوم

 نوكسو هد ءاسقلا جذاب © ىريدناغفلا

 ىلا : ىازو ةيتاكاشو ةليهبلا رسكو نوسنلا
 ©© م

 5 ىراختبب يرق 1 ةويلناغف

 رسكو ةيجعملا نوكسو مدتفغلاب ىرزبيدغفلا

 ا

 ألا هنزوب ٠ ىنيدغغلاو ىازو ةيتيحتو ةلمهملا
 8 ىراخبب نيعيرف نيدو 4 زيدغق
 2 ., 4 5 رسكلاو مدغلاب نة عغف !

 © لج تشخق ىلا ةيقوفو | ,
 3 لأ 7 1 ل! سكو جتفلاب 2 ىز 5 !

 - هو نتقريسي ةلحم 7 ةزدنغف ىلا .ئازو

 نيسلاو ةيجعملا سكو متفلاب ىنيسوطيغفلا
 8قراختبب ةيرف نيسوطيغق ىلا ءاطلا مضو ةليهملا

 ةبكعملا

 8 عاقُقلا عيب ىلا فاقلا يدشن ئعافغلا

 سماصعم ذي ةزيذ لعوتمت؛ , 20 1موصفمددمممب .مءوتمصعسم موماتسءمغر متع لنطتأم ننس طقع كاتمواتع ةاترتم

 ع©سمل مامصع فدقصسعمفسمع هلطئاتألم مرتو 6ءمهعر ذص ندم د

 مك مدفلاب هريذيشف

 ماعرأ ممقوتأ: مهنلا ءارو امب ةيرق.

 1 وراق : ءايو ةروسكم ةيكاعم لأدو تسكن نم ةئانم ءابو رسكلا

 اراخد ىرف ىمه ىازو ىرخا ةانتم. 1106و ةونادعر  كدطباسم مطوصدصأأةعأب لامة هزيفيشق

2 8 

 رج) ةزع ((00. 1611و ه) 5. ىلا و 0
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 نوكلسللاوب
 وسصر ءأ مط ذررقو ةسعاممو ءأآرو ممم ءامسص هاد 227ج طلسم 50 زواتمسعتس ا ءوقعر © آرعدمتعم

 «ةموه». ةمودموأ, طقوم ةمطتطومكو : عأ ارو ةحوتفم ةلمهم لادو ةنكاس نونو نيتكتفب ةردنغت

 دبكرفسي خلكم ءاه اهدعب )رز ذم ى. 1؟عئاتت# ىرديغفلا 00 ىردنغفلا 577.] 2) 8. ةيكعملاو.

 8( [الا دع (00هرع دمتم ءهدوعسواب 01816 ةريديغق , نابع هدم دكتزناتم ءاتقض 10عو *0عغصع محعدم
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 يرق. ىلا" ئسلوالا» دارا رسكو مندفلاب ىزيرفلا

 011 118 يط نمو ةملس قنب نم نطب
 ” نوكسو رسكلاو جقغلاب ىدنهيرغلا لق
 ةنيرق لنعويرف ىلا نوتنلاو ىاولاو :ينكتلا

 . 1... 8 ىهتنا ناهبصاي
 قازلا جتنو ةيتيحاتو :رسكلاو .مددلاج :يفربرفلا
 © ةأرهب ةيرق نزبرف ىلا نونو

 دج سيرف ىلا ةلمهبب ارغصم + ىسيرفلا

 ٍباَبلا ,مدت نم نطب شيرف ىلا ةيجعبب اربكمو
 دلب < شيرف ىلا دافلا رسكو ءارلا ديدشتنو

 ا

 ةرازف يلا 8 ءار مك 10 ءاغلا 0 ىر ارغلا
 الع سيق نم ةليبق

 4 قج روقلا ىللا ارو نوكسلاو جتغلاب ىرزفلا

 اًيتارزف ىلا اي و ىفارزغلا تلق
 © ىهتنا دادغبب برق

 نم نطب عّرْقلا ىلا ةلمبمو نيتحتفب ىعزفلا
 ميمت نم نطب عزف ىلا ىازلا نوكسبو مَحْنَح

 ة) 4. ارلأ» ظ ء) 8. هوازقت"“ ه) ى. اطسفد

 دا تان هع ماسسس 6

 6 8. هريددشف (510). 11 نع !مهدك

 «) 8. شيب 5

 [قلؤوندس 1؟ءانمصعتسم ءمدقكعسموغ ةلمكم 660ج. و

 ناتجنسف. 17.] ١ )8. طنش 1,4 4. ىزيديشفغلا و .همدب ههه

 2( 5 ناسا كامو (ة16

 © ةخاوتخ + نمو بلاك ٠ نمو

 هزوباسينب ةلحموُم ىلا ديدشتلاو مصلاب ىزغلا
 اهلج * نور كا نيتكتغب 'ىوارغلا

 ىلا ظيطاشقلا ىلا جدقلاب ايطايطابمفلا
 ابا هدقلا توب

 ًايِقتْيِب ةلههملا ءاحلاو . ءافلا ؛ مضب ىمعسفلا
1 

 « ّتج مكسف-“نلا ةنكانم .ةلمهم |[

 ء اًرمع نأل وصف #4 طاطسشف ىلا ىطاطسغفلا

 نشب وبقو نامكنلا كفخي :فالطسف بويض

 ئلا نوفو ةمكعنلا نوياش مكفلاب ىنشفأا

 8 ىراختبب ةيرق 8 :نشق

 3 7 ! هك 2 ُ )اب : ىجريديشغفلا

 9 + ةزيديشف ىلا ميجنو ىازلاو

 30 2 نوكسلاو.

 6) 8و ارم.

 ه) 2. ىنسيرفلا. -

 ر/) هل. ساف,

 سراف ىتحاون نم ةدلب باس

 هدو تعاد 0 ىجنيد :١ وخوفلا.

 تاتت ةلئتصلع صماتق طمص ءةواز 560 ' ينقص لمين لعدم“ ماسسوو 7101 ذص 20غ نهردعانع ةطعتمو»ةلتو هدام
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 امر م.

 ددي هارت ىلا نيتحتسب لال ىوامزفلا
 © رصعي

 ءارلا 85-5 مبملاو..ءامغلا» عدتفب ىكنمغلا

 © دج كنُمرف ىلأ نونلاو

 [ىوامرغلا يف اغنآ م ىبهرغلأ ]
 لاق ةيرق ناكتيمرف نا : كل

 هرخأ ةدستنلاو نونلاو. هلوا جتقي ا, ىداؤفلا

 © ورمي ةيرق: # ناَبَتف ىلا زيجعم

 ىلا ميجو ةنكاس نونو نيتحتفب ىكانرغلا

 *'مالسلا ميلض* نوت, نه ملح نب, هجنرف
 8 ثفاي ” كلو. نم ىطنل نيب جِنَرَق * لبقو
 لادناو: هارسلاو هوا جدفب ىذابادنرفلا

 7 ىلا ةيجاعم «رخأو ةدحوملاو © ةلمهملا .

 ْ 1 (؟ ةروباطينو هير
 0100 غاملاو  ءامفلا: متقفب ىدكنرفلا

 كل (هدلشلاب ةيرق ِنَكْتَرَذ ىلا ةليهم

 ! نوكسو ةتلثملاو نيءافلا منقت + ىناتغننرفلا

 ققينل ىلا هدفا ةيتحتو نونلا رسكو ءارل
 :) 8.: ىدانبنرفلا.

 72) 8. دليبقو.
 ى) 8: .ختلتمع-

/2 1651 121 8 

 أ. 9) 8. مزراوكب» )ا 8. ةنرف.
 ' .) 000, ناهمودم ئفايرفلاو 8و4 ن0 ةدودمب ذطنال ىبايرافلا

87 

 و

 84 مزراوماب خيرت

 © لج *ةّئوق ىلا نونو نوكسلاو مضلاب ىنرغلا

 ىلا ميجلاو وزولاو ءاغلا متنب ىناجاورفلا
 هوب هر ناجاورف ْ

 دنع كلبا ناورق ىلا نوكسلاو م ىناورغلا
 8 نو
 © لج * ةورق ىلا ؛هلثم ىورغلا

 - لاذلاو نييدارلا نوكسو متغلاب ىدرجذاضرفلا
 رجل اقر ىلا ةلمهم هرخأ ميجا رسكو ةيجاعملا

 «اضيا روباسينبو ورمب ةيرق

 »* ناذاهرق ىلا تلق ننلاب عتفلاب ىناذاهرفلا

 ناسارخب اسك ىرق نم اهنطأ توقاي لاق

 د ىهقنا

 ,نيئونو ةيناجاتو نوكسلاو رسكلاب ىنانايرفلا

 © ورم ةيرق نانايرف ىلا فلا امهنيب
 .مضلابو لق - نايف ىلا * دءلثم ىنايرغلا 1

 برق _ةيرق * ةنايوف ىلا ةددشملا 0 رسكو |
00 - 

 7/) ةزنء 6 2000 قلتطأ" طمع- موصتعات ةوطرتء# :قعلطتءاتع تتح ١ ةجاتعاتلم :-

 #) [1 يوزن. (2 20ه عان., ةةيتطءملاتتتل 356 م1786 ملأاتل َناَباَنرَع» 77.

 «) 8. دل: )0  ه4. ةليهم. ' م)' 4. ئناتاغينرف

 2 8. تورش,“ 2 ه) 8. ناداعرف.

 «) 8. ةتلتم, ١ ع)8. هنابرخأ



 دهس 1009 بيع

 نا ايلا, جدفو ىوكمتلاو مسلاب ىكررفلا
 : © لج كروم

 ةدحومو ةلمجمو 2 ايكسلاو رشا طلاب ىذاباس هرفلأ

 8 ورم ةايرق ناباسرف ىلا ةبجاعم * لاذو

 ناهبصاب ةيرق ناسرخ ىلا ,سكلاب يناسرغلا
 © ةةيقيرفأب ةيرق ن ءراسرف ىلا مضلابو

 هام . ..19 ةلمهمو نيتحتفب ىسرفلا

 ه.< شرفلا ىلا ةيجعمو ن وكسلاو مهشلاب ىشرغلا

 نيرحبلاب ؛ ةيرق © ةةضرغلا ىلا هنزوب ىضرفلا تلق تمل

 , ©:[ىضئارفلا ىف مدقت دق ىضرقلاو]
 | ةيرق نا ىلا نوكسلاو جئافلاج ” ى ىبيطرفلاب

 لنج عين ىل ةلمهمو مذفلاو و سكلاب ىعرفلا

 0) ”[ ل0973 01 كي هو 0عقورتتط ودع ر 50 :هبتشملا يال 1201 14

 رفا 55-6 00
 2) [26 طمع وييموتع همصتصع :ءامنتجم .12طقطقطتتق هلم لي لتعتاو

 33 ء 3 *>

 ىنلا ةجعمو :نوكبسلاو مدنلاب يتاغرفلا
 :© سراغب ةيرق 4 0 شاشلا ءارو دالب * ةناغرف

0 

 هليل ةيرف ل نلا+ ءاظلا ا

 مالو ةيجاعملا مضو نوكسلاو حتغلاب ىلوغرفلا

 © ناتسعدب .ةيرق لوغرف ىلا
 ةيمراب يرق فاباقفرق ىلا 000 تدق

 ىلا: ةلمهم 31 فاقلإب ءاغلا ل1 تاقب 0

 ِ : 8لج نقر

 :نايبنحاب :ةيرق د سس ئكرغلا

 :عضوم كوفلا» ىلا + قودكستلاو ؟رشكلابو أ:

 © خاج غبب

 <) 8. لاذو.

 0 و

 «مءاقانطو 0206+ ةايسنو ريع ىسرفلا سرفلا نب ميحرلا ديبع نب ليكم الو ةبسن

 دياب 0 انوي طقوم ةاوغتسم ةصطز صوص : عيب يملأ نوكسو ءافبو ةداجلا ىشرفلاو

 هريغو ئطامتألا نبا هّلاق ئعوشخلا ئشرفلا ميفربا ىب تاكَرَب رهاط وبا شوفلي
 هو

 شرف, :كن36 طع مالت 6800130 ةزصع تطنم 01 ماتا 005 شارف يلع تاهت ) ]طهط 2
 و

 0 عقأ كلا 6 ده طع 0135 ١ 2861012 شرف مغ ماسمهلتق يتط انتأانل, 26 1 1151197618111

 5 هدو

 .هوأو مالم كهمطم3 مق ةموعمم مدقق ةدطواتاست, 19106 ةدعرذ 6. كم1. م. 360 +5. 5 ءاقسع. 1

 ) [110ه طمصعس ةاتزج-

 70 طعام (©6085.و

 ى) 8..رسكلاب.
* 49 

 .6) 1 كاأدعن. ل 8. هناغرذ.

 .ماعجوتسم ةووعر ع ةيعدتعم 660 مراسم ءوأب 12663 ةض 05001 000.

 هما ةنتراوهط. م.72: :ءاملا حعدتفي ميضعبو فانكلاو نوكسلا مث متفلاب. |

 )6 نئسيطرغلاو. ؛ 0 هض فلا
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 ىلا ءارلاب نوتكسبو ىهتنا .سلدنالاب ةةيحمو

 ىلا 4 ةزمهنو .ميجلاو ليا مشافي د فلا
 < سه 0ع

 8.لنقرمسب ةيرق ايجرف

 ةينجعمو ةدّدشملا 'ءارلا مضو عدقلاب : ىناخ نهلا
 ةهّلج + ناكر لأ

 نجفي ءاخلا ا نيتحتغب ب ىشخرفلا

 ٌْ © + شخ ل نيتمجاعم

 م لا ءانفللا مضو 1 ىلزلاو

 .ىازلا جنو ةنكاس ةيتحتو ةلقهملا لأسلا

 ' 8 نعمتي" ةيرق ا" ةزيدزوحرك قتلا .

 )8. مشخرف. ]د 16عدنعم 660م5. ةءدعسصأته «دعقافظأر

 اهلج ع ىلا ةيجاعمو نوكسلاو.عتفلاب ىخرفلا :

 لا ميجو ةليهمو نوكسلاو رسكلاب ىجادرغلا

 ةدارلاو 'ىلوالا ةليهتلاو هلوا متغب ىددرغلا

 © دنقربسي ةيرق دّدق. ىلا ةنكاس

 ىمدرغلا |

 .ئازنلا“ جاقنفو 00 عمنناب تيما[

 ةحونافم ةتلثمو :نكاس ةينكاتو م رسكو || ميج

 م0

 دون نكتب مارخلا .ىنب يملا روب

 ©نتقريسي' لحم * نتيمازرق ىلا نونو[

 0 0 0 -) 8. ىناحوفلا و كك ناحرف.

 .نممع طقم هههكمعصقم ةدسغر نغ هجمة صنم طمع 1هعم ةاتمرماةص1 0عطودغ : خيتاثو دلوأ مدنغب اشخرف

 ' نوكسو هللا جتفي ةشخرف اراخب ىرق نم ةروصقم فنلاو نيشلاو ةيجعنلا ءاخلا نوكسو
 عضوم نيشلاو ةمجعملا ءاضلا متقو ةيناك. 52 1عتاسع لفطسأات5 .طقع هع ؟وجم 42010, طوصعم

 متمسك ل هجه]ءارموءانع مظهددساتقمت, ”مةةاعشتق 2 هحاءاروعءعام , عوزلعطق هوغو 5هزداتاتتم و ننانقطت نانقسم

 / ةشخرف وسنط واو, وزودتلت دووم اهمدع ؟تمتس اسست ّدص هوم 8ه]طقمءصقأ هام , كانزتق همدمعس م

 ة1نعد, هوو, اشخ ف ةوتوؤسس ءقلء 77] م 8. اهدج. ,١8) هزيدروخرف. 4 مءانواتد صمتصسنمت-

 طف ذص ةريدذ موزصعمساتطاتقو 26ه مولدغ. ؟هرسمأامم 16مم هرجع ائاوعوع كك (جتل. ذط نىك ويدباتشالا

 ىسكزسي د ورزنلا و ىبكزي »يكانسلا , ىكزي د كنسلا ر ىدزيديمشلا )زو 354 هوصك. لقءاه م ىلع :ةعصتتم

 اعومع هع طمع 190ءور 5 قسملتك مونطساتأهأان تان جاةص ىجاني وبلا, . ىجروغلا ه:, ىجريديشفلا»

 :.) 1: بعل. (2ءموعد. (ةرحانق

 564 08 ؟0ءهلزط#وو .يمتطرتو زصقأ يعي لوو قذغ ر ان م

 قلثطأذ يممسسإم سم تتسع قو ن4 06 6 ل ” ا

 ةتواومط. م. 19) مدغمغ, هاندتع, ناهدرب ةميشطأ ز

 22006٠ ؟) 4, نتيمزرف : نيثمأز رخ»
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 ةينحاتلا متفو ةّيقوفلا نوكسو رسكلاب ىنايتفلا
 © ةليبجب نم. نطب ناينف ىلا
 ةنكاس ةطحو ةيقوفلا مسكو مصلاب ىتيتفلا

 8.8 ةةيقوفو

  هروباسينب ةيرف شكجف ىلا ىشكجفلا
 © محفلا. عيب :ىلا ماحفلا

 لف ىلا مالو ةلمهبلا نوكسو رسكلاب ئلخكفلا '

 200 عضوي
 برش عيضوسم كرف ىلا نيتكتفب :ب ىكدفلا

 © ةنيديلا
 4 ةديدشلا ةلمبملا ء«لادلا مضو مدغلاب ىودغلا

 8 لج“ ةيوُدُف ىلأ

 ها كيذُن ىلا ارفغصم ىكيدغلا

 ةيرق اياذف ىلا ةيجعيب / ىاذفلا كلق تبلق

 © ئهتنأ نيشمدب

 8 ءارقلا ىلا هارقلا

 7 ؛ ع بارق ىبلا ةلخوسمو يحس ب ,ىنارغلا

 تجاوزنا نازل نا يلا لول: ناب أ

 6( 0من 12:

 و 1 ىنادغلا.

8.0 2 

 م) 8.
 2) 8. سبارف:

 72) 8: داآدغب.

 0) 2؟ةوؤ؛ زا 1. 5) 4. ىابيرقلا , ه: مم. ابيرفع.
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 نيسو /ةليهبلا رسكو نيتحتفب ىسيدأرفلا

 5 فشمدب سيدارفلا باب ىلا 2 كلذك

 نب "سارق ىلا. ةلمهم نيسو رسكلاب .ىس ارغب
 * ىهتنا .ةيقيرفأب ةيرقو نيلق ةئاتك نب مل |

 ةيرق اشارقو لج 7 ةشارق ىلا ةمججعملاو متفلابو |[

 ”دادغيب ةلم اشارق بردو ةلحلاو دادغب نيب [[
 نطب نارق ىلا ةددشمو ةففخام ءاملاو نونلابو أ

 ه:مزراوُخ برق دلب ”.ةوارق ىلا مصلاب ىوأرغلا 1
 ةيتحتو ءاهلا رسكو نيتحتنب ىذيهارفلا ||

 © دزألا نم نطب ذيعارق ىلا ةيجعمو ةنكاس

 نونو ةينجتو ءاهلا رسكو._مصلاب ىنانيهارفلا ١
 هورمب ةيرق ناتيعارف ىلا نرش للاب

 ه ضئارفلا مّلع ىلا ىضرفلاو ىضئارغلا
 ايفا هارو ةدحوملا نوكسو نيتحتفب ٠ ى 1 رغلأ

 8.ىراخب برق ٠. كلب هربرق ىلا ||

 6) 8. خيودخ. 01.0. 5 ةسن. و 6غ م. دا طل.

 تاودنل هه هسمأم», نيسلا 110هدق ةووو ةلموم.

 20 8 شارف. [ة1ف1ءر انآ دع آكهن250 , 2 ؟. شرف و ةرصقتعأ. 717.]

 تلق لجن :ٍيَرقلا ىلا ميجو. نيتحتفب ىجرفلا“

 6) 26836 ةءرتاتعذالف ده تاتقونع 000. , طفع ةاترتماه6 ةةتط-طقم 0

 ديدشتلاو.:

 هلمهملاو. < م 8. كلذتت

 /) 2ءةوغتس كلن

 ») 8, ةوأرقف. 6) ىريزغلا , ه؛ مو ريبزف»
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 وشاف ىلا فاقو ةمختاعبلا مطب ئقوشافلا || نافراق ىلإ ”ةيناث هاقو ءارلا نوكسب * ىنافراغلا

 8 ناهبصاب ةيرق

 8. نيران ىللا فاقو 5 سكب ىقراغلا

 ىللا ةيجاعمو ميملاو ءارلا مدنب : ىذمراغلا

 يا ةيرق فمر اق

 ةيرق «زوراف ىلا * ىلز هرخا ءارلا مصب ىزوراقلا
 ادخل © « اسنب

 © فستب ةيرق ورافو

 ةدحومو ةينحتلاو ءارلا متعب ىبايراغلا

 بايراغلا ىلا ” يبايريفلاو ءاغلا سكب ىبايرفلاو

 ىرخاو تلق سوطب ةيرق زاخ ىلا ىاوب .ىزاغلأ

 د | 8 برغلاب ةنيدم ساف ىلا ةليهملاب»و ىهتنا ورم
 ةلرهبو ورمب ةيرق : ناشاف ىلا ةيجاعمب ىناشافلا

 © ىراخبب ةيرق
 يبلاعلا ءاسن ةديس ىلا ءاطلا رسكب ىهطافلا

 © ” اهنع ىلاعت هللا "ئضر.*

 © دنقرمسب ةيرق, غاف ىلا ةيجعبب ىغافلا

 دلب نييثاف ىلا ةلمهمب ىسوقافلا تلق

 © ىهتنأ مصم < فوبحب
 ةةيكافلا عيب ىلا ىهكافلا

 ه8سرافي كلي: » ةلاق ىلا مالي ىلاغلا

 8:ىراضبب ةةيرق نيماف ىلا ميملا رسكب ىنيماغلا
 طساوب ةيرق 2 ةيماق ىلاو' لاقبلا وف :ىماغلا
 © اضيأ ماشلابو

 عبو بنلخ نيب ةروك اياف ىلا ىاياغلا تلق
 © ىهتتأ |

 شاف ىلا ةيجعمو ةيتحتلا سكب ىشكاغلا

 نئملا ةدجوملا :لسيدتشلتو ءاغلا مس ئيفلا

 © اضيأ

 ع) 8.دصق]و روباسينب. ؟) 8. ديورافد

 م2) للء فوكاب ر,  هغ هيد 9 «دعطتاطءغ 300116 31218: 132 ٠*7

 2) 8. هيماقو 2) ع5« و1 ظوصو دع ظمطءأو و) 8. هلاقإ

 ه ةقوكلاب مهل ةلكمو نادبق نم نطب < نيبفلا

 -) آس ةرعع. 6ءمو. (آنو1ومظ. رج. 71) 1ءعذكاتت" : ىرخا ءاق ظروسكملا ءارلا لعبت

 ١ 2 112عع عءدنطو ةدترج1 وولصتتتك و تح 11100036 (00. 631162218

 0( 75 ىهايرغلاو. 1

 ىتيقلبلا: 11516 : 510. ذط ”. ىضوحلا“»

 ؟,)] 186وادطغ ةط

 2 0 هأسيس 2 " ايلي
 ا ا نيبغلا (مانم نييبفلا )و وروعه 3565 ورم وسواء بقر نمم4 ممردعد» ةأ اكفح

 طماتنا15 ا 1ظرعدتعم» (2؟0 عدن, 01ه 1م طمع ةءودعدأته !ءودصاسع: كيدشتلا مث مضلاب 0

 ناديه ,نيم نطب مهو ةفوكلاب عضومم 1



 5" لإ 0-7

 قرذاتلا ناليَغ ىلاو نعم نب رازن ىب دابإ | بلاط ىببا قج ناليق ىلا ةنزوب ىناليغلا
 ء ىلاو تاّيناليغلا كار

 ناجباف ىلا ميِحلاو ةدشوملا عنفب ىتاكباغلا

 © نازباف لاقيو ناهبصاب ةيرق

 ىلوم نتاف ىلا نونو ةيقوفلا ؛رسكب ىنتاغلا
 8 ٌىموولا ١ ىرشم هالوم ةيلا بسن عيطُملا

 ىلا 58 ىروخاغلاو ءاخالا ركب قنارخافلا

 : هراخفلا عبب

 ة:قج راداف ىلا هارو ؛ ةلمهم لادب * ىراداغلا

 © ناهبصاب .ةيرق

 ةنوُداف ىلا * ةموبصضم ةيجعبب * ىنوذافلا

 دج

 8 لج اف ىلا اهب ىذاغلا

 قوف ةنيدم ؛ باراف ىلا: ةدخومو ءارب ىباراغلا

 2 01 ةلمهملا. #) 8. ةيجاعيلا مضي.

 © ةيئالبغلا سأر نب ٍيَمْعُذ نب ناليغ

 ءاغفلا

 زاجخلاب لابج ناراف ىلا هربخا ” نونب» شاشلا
 ةعاضق نم نط نارا ' ىبلاو] .كنقرمسب ةيرقو
 © [يناراقلا ىف ولتيو ريثالا نبأ لاق امك

 ةلحم ةزراف رصق ىلا ىلزو ءارلا سكب ىزراغلا
 2: ىراخضبب
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 ©سلدنالاب دلب ناَنَتِمَش ىلا ميملا نوكسو + ىلوإلا

 مْرَج نب ْخْدَش ىلا ميجو نيتحتنب ىجامشلا
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 مش ىلا ميملا ديدشدو نيناكتنفبو ىجوملا
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 نى ه 1 غخلمهش نوكسلاو مدغلاب ىعيشلا

 « ءارو .فاكلا متضو نوكسلاو متغلاب ىيكيشلا | رل
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 © ةةبطْوقب

 ه دج ءرْيقُش ىلا: ميغضتلاب [يريقشلا
 8 دج فقيقش ىلا رسكلاو مقغلاب ةيقشلا

 يرق فش :ىلا ىيدشتلاو عبفلاب ىقشلا

 © 7 .قيجو ورمب
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 © ىناوألا ح الصا ىبلا باَعشنلا

 ةليبق نابعنش ىلا نوكسلاو جتفلاب ىابعللا

 ©ريمح نمو سيق نم

 نادسف نم نطب بعّسش ىلا هلثم ىبعشلا

 8 ريمح نم ريثالا نبا لاقو
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 8 نائْدَع ىخا دذأ نب « تبن نب تت ىلا

 ىلا ةليهمو. نوكسلاو سكلاب ٠ ئصقشلا

 © ةكم ىحاونب م ةَليِحَب ٠ ةارس نم ةيرق :صقش

 ز) 110 ءء هدجتكاتلاتتنت هدططقفقاتتت .6قأغ 2 1

 باب. 2) 1س ىل»ء مرنم ىهتنأ وعتاب هوا ةلتعو ها م0356 طمع 70ءدلتايلانتم موعالاتست ةمهاتاتتتا ام

 مي) 8. مضلاب. /2) طاسسو ةط 6160
 ىذغ م [15 ائطدتقر ينمو طقع مهقوئلعصصقر صئطتل هلتسلا

 مءلذءطتصت هوغم  ء) ©0004. تتوعوندع ةيناقت ري) 18. نينفس»

 ©4004. ه00نسكتمعو طمع 51066 ندثق ةدجراةطلاستم

 ءمرص موتو ممتسم ةقيقشلا مهمرتسسم رمنك#6 همدصعم ةانتقدؤ, 161 مطدس 10 ص طعام 66هع». هع ذص 1؟8»

 م 8. رسكب. : 2 5“. تراخضلا, 72) 4. تننب, 72) لل,

 ه) [؟هءوطسلتس ةأرسو . يتم ّدص انا 000. 3عءغوؤ, ه آنه. 6ءمو». ذص ؟. صقش

31150. 77.[ 

 ىصقسلا,
 2) 8. ىقاقشلا.

 عتصمأل وت : عع بورتو ممءووددتتتم 2006ةملتسج ؟عدتغر هانسح ةليجكاأاب موع وو ممد ”ءونم»تىعر 360 6ك طمصتعس

039 

 00 21 رث) 13 ةليبكبم



 ا كر
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 زق ىلا ةيكاغمو  نوكملاو  منغلاب ىغرشلا
 : 0000 خير
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 ةيرق قنكفرش ىتلا نون امدعب :ةنكاش ءاق اهلبظ

 © ٠ ىراخيب

 رتقمب يرق فَرَش ىلا كفو نيحتقب ىفرتشلا
 © اضيأ نيلنالاتو

 ةيفرشلا ىلا نفاظو نؤكسلاو ريذقلاب ئقرشلا
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 ه:+ قئاتؤولا

 ةنجاعبلا مضو ميملاو هلوا متفب .ىلوغمرشلا
 ©: ٠ اشنب :ةيرق ٍلوْغْمَرَس ىلا مالو

 ناَقُمْرَس ىلا فاقلاو ميملاو هلو' جتني ىقاقمرشلا
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 ١ ١ 6 ىفتثا » ةنوذشب

 رثأ طقسأف
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 00 :يلمبشأ كابعأ نم نول ىلا نونو
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 © دج نيفاش ىلا ىنيغاشلا

 4 ةبابَش_© ئنب ةأرس * ئلا نيتدحويب ىبابشلا

 © / مهُف نم نطب * باتو ةكم يحاون نم
 8 نميلاب ةنيحم ماّيش ىلا رسكلاب ىمابشلا
 © تج ةنابش ىلا نون هرخا 4 مضلاب ىنابشلا

 8 سلدنالاب ةرغك ةناربش ىلا ىنأربشلا تلق
 ةيسنأب لسع نم ؛ بربش ىلا مصلاب ىبربشلاو - 0س

 8 ىهتنا

 ةيرق * ةيليش ىلا 0 رسكلاب ىلبشلا

 '.. 8 ةنيقيسأب

 ! ةيوش ىلا ةدّدشملا ةدحوملا مضب ىوبشلا

 8 لج # ةوبَش ىلا اهنوكسبو لج
 ىلا ىلوالا ةدحوملا رسكو متغلاب ىبيبشلا

 ديكو ءارهب نمو فراب نم نطبو لج بيبش
 2 0و

 8 ةيجرملا نم ةيبيبشلا سأر بيب نبا

 6) 0004. نم ندع ةبابشو. ١ ري 0

 | هج « لْيَبُش ىلا مالب .ارغصم + ىليبشلا

 ةددشبلا ةدحوسللا سيكو متغلاب ةديشلا

 هر يونصلا وهو نيبشلا ىلأ نون درخا

 م ىلا بلا ىلا ديدشتلاو د عدفلاب ىبشلا

 >2 © لج عاّجشا ىللا مصلاب ئعاكشلا

 .ىسلا ةددحومو ميجالاو هلوأ مدنب ئبجشلا |[

  ىرجشلا نبا اما نيلق ةيواعم ىب ةعيبر

 ه) 82عع 0ةودسغ ص ل. كص ؟61 صان مهو أ سس 0) 6 «ةبابش.

 11161 مهو 560 مهف ةءيتطوداسمم ةووهر 3916 هرغ 8دصقمفر ه0. 163غ. مي كايلير نطأ 16 قتصلاتق :

 نبع نب ريب نب لمع نب مهف نم ىح ةيابش وني. [ سنن 12 ططقطمطنت ةيتشملا , 2

 ةيابش , طمع مع ةلثم هاكات : قارسلا أولو مهق ىنب ىم طب ةبابو» 77.1 م) 23 مضب. 72) 8.مخذ-

 2( 0 طمع طمتدصعات مخماطتتتأ131201112 هو ءاتونتت © آمان, 56081. 202 38 صمغ و 00

 طقعع !ءودصغتم : ةيسنلب لابعأ نم سلدنالاب ةنيدم ةدحوم ءاب ءارلا دعبو مضلاب ب 1 ك7

 0+ 1 ه1[ ءائأاتت“ و 210121121211 0626+ اليل 777.

 0) 0من 8. ) 8. ىليبسلا 1 _ ليبس,

 م) 3. ىيتيشلاو أ دصواع ماي, ' مي) 8, خن ةنزوب»

 2) [آص طلعو © 60 عاب عما ]جانت 63+ ةيلبشلا.

 2) هذ 000, 16

 رس) 8. كلا.

 72) 18. هوبش.

 9) جتفو. 7م) 8. هبونش»



 7 ا 3

 هييلبب ةيزق لاشلا ىلا مل قلاشلا
 رؤباسيتب ةيحان تاماشلا ىلا هيكفب ئلاماشلا

 © ناجريتسلاب ةةيرقو
 اوزان هيك ؟ ناكماش 8 ئناكماشلا يلق

 8 ىهتنأ

 ىلا ةيجعم ءاخو ميبلا مصب + ىخوماشلا

 1 © ةرصبلا ىحاونب ةيرق ” عوماش
 ابنا ةفورعمللا ماشلا كالب ئلا ىماشلا

 8 لاخلا ؛ةماشلا ىلاو ” ىراخبب ماشلا دجسم

 ..هورمب ةيرق “ ناواش ىلا « ىناواشلا

 9 لج ةجّواش ىلا ميجو واولا .متنب ىجواشلا

 م) [قزع ءهلعصغتصاا ءاتتتفالأو

 2 110 (طمملخاننت> 1216 01 ناكماش ه6 جماش ) طمع

 ةمكاعملا اضلا منقو واولا نوكسب ىنارخواشلا

 © فسني 'ةيرق ناوخواش ىلا: اولاو

 ةيجعملا نيغلا متفو اولا نوكشي ىرغواشلا

 © كوتلا اروغُم نم :وعواش ىلا ” كارو

 ال سك ولش ئلأا ةثالثام 5 هطيضب ىفك واشلا

 8 < شانشلاب كلب
 < وهتنا . . . . ..١,يواشلا لق

 © لج دفاش ىلا ىدهاشلا

 ١ « ةنشويلاو اهلا متقب يربتفاشلا

 1 ةلكم رينفاش ىللا ءارو امهنبد نونلا

 6 ّنج 7 ةيوفاش ىلا مصلاب ئوشاشلا

 و) 8. اكماش.' عاد 1و. «ههوم. ءاتمسح ناكماش وتمام هون.

 2110101169112 86 ءانأناتق ةطلعانتعل 260 عالم و

 1ءوزطس : ةرصيلا ئحاأون نم ةيرق ةيكاعم ءاخ ها يوما. 1110 ورم ذص نه ندع (003عع 011 [ادت»

 ىخرماشلا 66 خ ساس و نتم0 و55 طوع وع طقطونوؤر هدنلم هءراع 2 5هزدأنو 107غ طنط واتفق: 1.1

 *) 0ميتالنا م
 ىواشلا قسوم .همرصس عمم مرنوغدب ةصغ عع

 ن) 8. ىضفاداشنلا ه4 ناداشب
 12( دعا مو لعومسأم

 2 8.:ةماشلاب

 2( 2 ساشلاب,

 2( 7 قراخضب,

 «). ظلم تكو اسأل.

 ' ولئ415طل15 21063, ©1103 201734 5هزاتأن115: 110. 1001. ال1كعدسوزس وتم كمأع. م, 21 ؟و.1 ه4. [لامد

 جاتدسص 7011 طتزاتق طمدصتستو هددت عما هطعاتر (اتق2 116 10232 1721113م1ق]15 516 7621 ىو, ته

 رجووومدد07071 ةذكع 01021672 00 ذهل: هذ عاتتل 6 كنس ؟مدثم وكم طعرو (هاتت هغ 170ءواموتت 21660111266
 2 نك 1

 2عؤتق , مم ةةصااتتص ىواشلا , و00 ءاتدتص ىواشلا, مموصتستتممأ ممدوو ءلقق : طفصت دع طمقاعأق ها
 5و5

 ©041ئطاوم ةيعرقءودحتس طزدهطقمست هغ ظةستمدط هنن ة01ه ؟هددصوه واش ر ممص ؟ةو ىواش , و قعطقاح مدح

 معمم: دغر ةغ طصللممم يدمودع طسزسم ؟ءواتوتاسس هوك هعومع ص 8زةمطقمتأ آنعرتعأ دءودع ُدص اكفسصاتقت

 ه) 188ةوغ ذص 00004. ه) 13. ةلحوملا»
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 2 6 ف

 ةنامداشأ ىلا ةيجاعبلا نوكسي ىنامذاشلا
 © ةأرهب ةيرق

 ةمجعم ءاخو ةيتحتو اينوكسب 4 ىخايذاشلا
 © خلبب 4 ذاش ةيرقو روباسيبنب ةيرق ة ع ءايْذاَش ىلا

 هدادغب لما ةغلب ءاقشلاوع ءارلارسكب ئبراشلا

 برق كلب حاسمراش ىلا ىحاسمراشلا تلق
 © ىهتنا طايمد

 * ةارشلا ىلا .ىراشلا
 أ مهن كرو ةنيتم شاشلا ىلا ىشاشلا

 8 نوهيج

 8ّج ةنوصاش ىلا نونو ةلمهملا مصب ىنوصاشلا

 © ىهنتا سلدنالاب ةنيدم

 © دج رطاشلا ىلا ءارو مسكلاب, ىرطاشلا .

 ةلكام 0 ىلا ةبجاعيب قرؤفاملا تت تلق
 ا © ىهتنأ فشمدب

 ل هج ىلا هنع هللا ىنضر ىعفاشلا

 فاقو ةلمهملا مدقو ءافلا نوكس نئقسفاشلا
 8 ورمب ةيرق فقسفاش ىلا

 هد ةيرف ايفاش ىلا ءاقب ىئايفاشلا سلك

 © ىنهتنأ

 8 لج الئاش ىلا فاقثا نوكسب ٠ ىنالفاشلا

 ١ نب ر كاش ا ءاآرو 3 يرتاشلا

 8 نادمت ىم

 ميجو نونلا نوكسو مالدا مدغب ىجنلاشلا
 لبكلاو م ةالحملاك :عّشلا ىم ءايشألا عهب ىلا
 8 دوقملاو

 ةيرق سولاش ىلا. ةلمهمو ماللا مصب ىسولاشلا

 8: ناتسربط 3 ىداونب

73 -© 

 5 نان وسم لذاست نب نآرهشو ملَعَو 126116 71065 . طقصع ءوصقوعؤدق»و هوقو مغ اظقرمتسد

 6 ىلداش أ ىلذاش ءاتدس 2 هلتسمم ممم طمصتمع كدعأ ممغفعستسام 71] رك 26ةقغ ذم 200

 رم ا ىحايداشلا. ٠ 80 16ع سمرصعت» 200303و .ءادص كعوزغ دع اه )2 516:)2 (00. عدل

 ونتعر © ؟0[ةو56 ءءاع ر ةذودتلعد» وح فاس , لاتقتم خايذاش وهتطت 10 غد ©هدك 181هعطعام ص 7

 المح كتطاتصت» 760 ةوؤر ةةعتغ 10

 /2) 8. ووو 72) 851:6 4

 2) 8. عخافلا
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 8-5 اركب هك : 0

 هرخا غاولاو نيتدخوملا متفب ىذابارباشلا

 © ورمب ةيرق نابارباش ىلا ةيجعم

 ؟هيسوخرباه نا < يتساوخرباشلا تلق
 | 8 ىهتنأ
 سكر ونلاو ةدحوملا < نوكسب ىجنرباشلا

 | هورمب ةيرق يذباش ىلا ميجو ءارلا

 ارلاو واولا نوكسو ةدحوملا مب يرتروباملا
 © ورمب ةيرق 7 ةرتروباش ىلا ىازو ةّيقوفلا متفو
 8 ّنج روباش ىلا ءارلب ىروباشلا

 نت م5 5

 0003 مماهوؤ6, تساوخرباش ممدصع» 6356 ءزاتك تعطُدو

 2( 0 مسكس

 ه) ىناشاشلا. 5) 8. ىنروكذاشلا»

 ء) 1س نام ونع 000. 0ءةوؤ هدءرآ1ءدلتمرو طعع ءدقص ةلئاتصلو
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 ىلا ارو ةدشوملا ءابلا مصب ىراهباشلا
 © جلب ةيرق راهباش
 رايدب ةعلق ناتاش ىلا ةّيفرفب ىنانتاشلا تلق

 8 ىهتنا ركب
 ه دج ناذاش ىلا ةيجعيب « ىناذاشلا
 ىلا فاكلا مضو ةمجعملا مدقب : ىفوكذاشلا
 ءاهلابو اهعيبل رابكلا 2 تابرضملا ىو < ةنوكداش

 © ناجّرِجب ةيحان هوكذاش ىلا هرخا

 / ةيينلا , : . ... < ىقذاشلا نذت

 «) 8. ىنتساوخرياوشلا. ) [15 لوا 0660

 مءموتعدعر 0026 خوتتلام 01761254 :ةهعتماتماتع ءاتوصح كتحس اوخروباس ل1 1777.]

 ر) 004. نكومومو هيشروباش, ه2) مدن 8٠

 ء) 8. ةنوكداش, 22 8. تاب رصملا,

 ء0ئ2091, انة نا1ه12 201262 10ععع 5ء121ن2 52135 طمخاتت» ق6 هغ هملتست ءانتلمس ال1آهددو ءاطم ات
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 ب ا” ب

 نيلي نب كبحم دبلاو ئلا رسكلاب نفسا

 . هزخآ بجو

 ةيرق جيس يلا ميجو ىازج ,ئجريسلا بلف نيبلق
 © ىهننأ ن .راتسجاسي

 ةينكات 00 نينلييملا 20 ىرسيسلا
 8 لج مسي ىللا ةنكاس

 طاوس 7 سكلاب ىنابارهسيسلا
 0 ةبجاعم هرخآ ةدحوبلاو ارلاو ميملاو ةلمهملا

 201١1 ٠ هروباسينب ةيرق ناباريسيس

 ةليهملا جشفو .ن نوكسلاو سكلاب ىنسيبيلا

 8 دج 4 نسيس ىلا نونو

 8 لجر فيس ىلا ىغيسلا

 ةيكاعيلاو فاقلا : مدقو زسكلاب ىكانذقيسلا

 هوربب ةيرق جتك قيس ىلا ميجو ةنكاس نونو

 ىناليسلا | ةلمهملا رشكو : ماللاو هبلوا عتغب ىنيحليسلا

 ١ © ٍدادخب باوسب يرق

 مضو ميملاو ايلا .نوكسو رسكلاب ىروكميسلا
 ظ ه8 دج ةروجاميس ىلا آر .دخا  ميجلا

 زديوفلا عفو ؛ ايلا نوكسو سكلاب ىنانيسلا

 دب ةبرق وع ىلا

 هر 0 -

 .نيتيتحت نيب نونلاو هلوأ رسكب ىريبنيبسلا

 ىلع .ةيرق هرينيس ىلا 0 مث نيتنكاس

 يا ا ا وف نردمفلا
 ؟ 5 فو رعيلا

 8+ نيسلاو فلالا ىف رم ىطويسلا *
 83ج: ةيويس ْئلا ةدكشملا مضو متغلاب ىويسلا

 0 ةريزج تلق نلبس ىلا تاحنفب

 ا ىهننأ 0 بيدنرس اهب 1

 ميكلا جحششو ةداحوملا نوكشي ىنكجباشلا ؤرنجب ةيرق " ىاباش ىلا ىاباشلا تلق

 6 7 نغسلاب ةيرق نكباش يلا نونو : 8 ىهتنأ

 ,) 82,اامينم. © رك 9 صئاننا 8, ى) 4. سيس., ,. 2) 8. نوكسلاو. ٠ :) 8. نيتتحتلا»
 ع) هل. روهميس... و89 82 ةيتحتلا, 72) 1س آدعاج, ©9082.و جرجس ل .[نو16صطم م. 70, ةءتطاخاتت" ءنضح 50000

 8:)2. يرينيسلا. 0( 8. ربيغس, .رص) لجاس. .290) 8. فورعملا. م) 2ءةوؤ طمع ءةمردتغسل سمح
 ) 0منتااتا 1

 90 58, ليفدسلو

 ذص 8. 2 ى) ةزع ©0064. ت٠1670136 . 2 [13مم طمع ص 1مدتعم موج. 1ءوتغطتخم

 س) [1106 موصصعسم ذدخ آنعرجم (2 مود, حاقصع ءولعصسم م2006 ةةتررادس ءقأم 17-]



 هع 5

 | نوكسلاو مدفلاب جاؤيَس' ىلا ىجاوهسلا تلق

 ب ىشاجبا رق, ينيخخو

 سئدنالاب ةيرك ءارصم ليه ل ىليهسلاو
 ١ ف

 8 ناد يغب عالق و رد رسكلاب + نح السلا

 سا اس
 س ود

 © ىئوذ نب ةماس 7 ىنب

 متقلب :»:لالسلا
105 
 امال

 سلا لسع ىلا" تيذنشتلاو

 ْ ١ ه اجعيوو
 ا رم نطب نامالُش ىلا جتفلاب ىنامالسلا

 سا 6 3

 © ةعاضق نمو هي نمو قع ننو
 نطب نامالس ىلا فيفختلاو متغلاب ىمالسلا

 مهنم' تادغب' مالسلا هيد ئلاو ةعاشفق نم

 ىطب ةمالسو ثج. مالس, ئلاو زصان ىبا ظفاحكلا

 ةيرق  ةيمالسلا ىلا. ىيدشتلابو تلق بلك نم
 8 ىهتنا لدوملاب
 رايس ىلا ةيتحتلا نيدشتو متفلاب ىرايسلا
 8 لج

 © < ىرابضتم ةةيزق د رايس
 © قدج لابس ىلا مالو ديدشتلاو حنفلاب ىلايسلا

 ىلا هدحومو ناوكسلاو عقفلاب : ئتايسلا
 8ريمح نم نطب نابيس

 بيس ىلا ةدشومو نوكسلاو 'رسكلاب ىبيسلا

 4. ةريَبفا نبا مسك ىحاونب ةيرق
 «تج ميس ىلا ميجر هفزب ئجينسلا |

 ىلا ةلمهمو وياما 0 1 ىناحيسلا

 8 لطخألا لج نايس

 ىلا ةروسكملا ايلا نيدشتو ختغلاب ىديشلا

 ديسلا يلا © نوكسلاو رسكلابب لج ديسلا

 ' 8 ةّبَص نم نطب
 8 سراقب كلب فاريس ىلا ءافو رسكلاب ىف ةأريسلا

 ىلا . ميجتلاو 1مل :مغفو 'رسكلاب .ئناجريشلا
 8: نامركبت ةنيدم ناجريس

 ةروك © ناوريس ىلا تدق هثروب ىناوريسلا
 © اضيا فسنب ةيرقو لبجلاب

 نميلاب كلب ريس ىلا نوكسلاو عتفلاب ىريسلاو
 8 ىهتنأ || ىلا قازو فيفختلاو رسكلاب .« ىزاهسلا

 2) طوو6 ا!رغصسم ل. صلف مهمءاتغ ىلا. 2) حالسلا. «) 0منغانا ع 2 ) 8. ىلالسلا.

 )8. هرب

 6) 8. نوكسلا. © 4) 4. ناريس. كوست
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 ب 51171 ده

 6 ئهتنأ ميمخاب ةيرق ىاهوسا ىلا ىءاهوسلاو

 انهتيب ةلئيملاو والا: جدفر مسلاب ىداديوسلا
 «ناروخ_ عايض نم ءاَدْيوُسِلا ىلا ةنكاس ةييحت
 'ه لجر ديوس ىلا هلثم ىديوسلا
 هى - 0-2 ىلا ءاقؤ هتزالب ةوفيؤسلا تقع
 نيوسلا عيب لا فاقب بوم ىقيوسلا
 © «ورمب عطوم ىغصلا ةقيوس لا ريغصتلابو

 لج برهس ىلا ةدخونو ازلاو هلوا مضب ىبرهشلا
 ميجو اقرسكو ارلا' حتقو 6 هلوا مصب ىجرهسلا

 ه6 5

 © ماطسبب يرق جرجس نأ

 ازلأ' متفو* ايلا" نوكشو هلوا مصب ىدروزهسلا
 همم د

 كابي 28 ئلا ةلمهمو املا 0 2 واولاو

 ناجي دنع

 لاهس اانا مالسلا مضو جفا ىولهتلا

 ه8 دج ”!ةيولهسو

 ومع نب“ مهس ىلا نوكسلاو متفلاب ىمهسلا

 © *« ميلس نمو ةلفهاب
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 ىلا ةزييهلاو فيفختناو مصلاب ىءاوسلا
 © ةعصعص نب رماح نيم < ةاوسب
 ةدحوبلا ”اببلا: مهفو مضلاب ىكبوسلا

 © تفسنب ةيرق بوس ىلا ةمجاعمو

 ٠ ىنييوسلا تف
 ةيقوفلاو واوا ' نوكسو مصلاب ىنخدوسلا
 خير 4# نكاتوس ىبلا نونو :ةيكاعيلا حقفو

 .٠ 8 ىراخبب

 || ةيرق 7 ن كدت ىلا ةيجعمو مضلاب 6 ىناذوسلا

 8 ناهبصاب

 ميجلاو ةمجعملا متفو مضلاب ىناجردوسلا
 "© ناهبصاب ةيرق ناجر دوس ىلا ارلأ ميكاب

 باروس ىلا ةينكيم ابو* ارو مضلاب ىباروسلا
 © كابارتساب ةيرق

 ةيدكتو ارو 'واولا نوكسو مضلاب ىن اهززسلا

 .8روباسينب ةيرق نايروس ىلا

 هز الاودغور» 00. ماسه هلع 1آوع ؟50عم ر نننمدمعملو

 )8. ىنادوسلا. 0 رك) ص ةنما. 6 ةةونءر اهردسف

 دج نيرو ىلا اولا زديمكو مضلاب ىنيروسلا
 ©: ىهتنأ ةروباسينب ةيرقو كلك

 عضوم نيروسللا 0 ىلا مصلاب ,ىروسلا
 . © دادغبب

 ىتلا”فاقلاو .نيتليهبلا مسفب ىناقسوسلا

 © ورهب ةيرق ناقسس

 ةيناثالا نينشلا مققو مصلاب ىدركاتسوسلا
 كييم .درخا ميلا ساكو الار, نستلا نورك
 8 دادبغيب ةيرق ,درجتسوس ىلا

 ادييشلا ىلا ةلمهم هرخأ مصضلاب ىسوسلا

 0 ءاطنسيشلا دجو 7 ناناسروكب ةنيلم

 ظ 20

 - -ه8ةعيبو طوسشلا لمع ىلا متغلاب ىطوسلا

 نم نطم, مكس ىنب .ىبلا متفلاب ىموسلا
 8 نوكسلا

 8 فسنب ةيرق ” دوس ىلا ” ىحاذوسلا تلق

 م) 8. ةزمهلاو. 2 60) 8. كوس.
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 ؟ مدسلا ىلا هرحأ ةلبعمو مضلابو درب ةيرق

 © :نيدملاب عضوم

 سن تن دس“

 ةيدنسلا ىلا :ةليهملاو هلوا سكب ىناودنسلا

 : © دادغي ىحاونب ةيرق

 © دنهلا دالي نم دْنَسلا ىلا رسكلاب ىدنسلا

 ” ةقنس ىلا فايقو نوكسلاو متفلاب ىقنسلا

 © ليج .بقل

 ا 5-3 - 0 وولد

 ىللوالا فانكلاو : هلؤأ :جتغب: ىكرت 10

 ةيرظ ةزيدكنس ىلا :لميملا لاول رسكو ئاولاو

 8 لنقر مسي

 نوكسو فاكلاو هلوأ منب نئمولكنسلا تدق
 د .ء ©

 نولكنز لاقيو ر رصمب ةيرق مَوَلَكْنس ىلا يرحل

 © ءاطخ وهو ةنسلالا ىلع

 ابرق ,دلب روهتس ىنلا .متفلاب ئروهنسلاو

 8 ىهتنا ةيردنكسا

 ص .ةنسلا ىلا ىيدشتلاو مضلاب ىنسلا
 ند دادغبب ةيرق نسلا ىللا رسكلابو ةعدبلا

 هاي

 ىلا ميجو ةينتكتتو رسكلاو حدفلاب « ىكبنسلا

 2 نامرك لمع نم .ةنيدم نتبلق جينس

 1 ا جلا يكل نايوسلا

 © ىهتنا

 ىلا: ةنداوتم'نينطنلاو مسلاب ١» ئداوسلا
 ىلب نم نطب كاوسو * ٍبشْخُنِب ةيرق * ةريداوس
 8 قارعلا داوس ىلا مدغلابو

 فاقو ارلا سكو فيفختلاو مضلاب ىقراوسلا

 © » ةنيدملاب ةيرق ةيقراوسلا ىلا

 6 فيوسلا عيب ىلا نيدشتلاب قاوسلا

 ء«لعصلتس ةهووع. [علص آم ومو. 0ع هوهلعسس 106م طمع ةنتراصسص هما مك جدفلاب دوران
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 وخلا اهي لس نلا جتفلاو مصلاب .ىمسريمسلا
 © ناهبصأ # كودح

 ةليهبلاو مييثملا متققو مصلاب ىطاسيمستلا
 نلبي طابشلول ىلا ةنكاس ةينكت 0

 © لنج < ةكيمس ىلا جدفلاو مضلاب 00

 سوظب ةيرق < ناباتَس ىلا ىذابانسلا تلق

 بتجنن ىلا :رسكلي ىنانسلا
 ةدخومو نونلا نوكسو مضلاب «ىطابنسلا نق

 ف يينتآ رسمي 4 ةييزقلا, ىمر جدي ايس وبلا
 نون اههنيب ةدهجوملاو» ديلا سكيب. نيسينسلا
 © ةيلط نم ةليبق سبئس ىلا ةلمهم هرخآ ةنكاس

 ىسلا ةدحوملاو هلوا مضب ىنالبنسلا
 © ناهبمصاب ةلكحم نالبنس

 © مىُيَعلا برق ىلب ةّيرتنس ىلا ىرتنسلا تلق

 ةيرق رسكلاب / ناباجنس ىلا ء ىذاباجنسلاو

 © ىهتنا ناتي

 ىلوالا نوننلا نوكسو مدنلاب ىلا

 ىلا رسكلابو : ورمب ةيرق ناجتس باب ئلأ ميجو
 © لج ناجتس

 0-0 0 8 2 وبعمل

© 

 هدم مب نب 0 يسب جنس

 ئاؤلاو ميجتلاو هلوا: متفب : ىكريدجنسلا
 ا راق كارب سارا

 © كنقرمسب

 مْيَحلا .مضوا(وكسلاو جذاب ىنيفجنسلا
 ةيرق نييفجعانس ىلا نونو ةيتكشو ءافلأ بك

 8 ةانشثو ماب

 نوكسو ” واولاو هلوا متغب ” ىدروكجنسلا
 ىلا ةلمهم هرخآ ميجلا مضو  ءارلاو :نونلا
 8 خلبب :لكم م دروجنس

 عدس ىلا ميجو نوكسلاو رسكلاب ىكذسلا
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 نإ 8. ثكودج. ' ون) 8. طابمدس ه) 83. ةكيمس. 2) 8. ىندابانس. ة) 8. ئيجانشلا»
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 ىكريدجنسلا, 2 #) 4. هزيدجانس> 704: هتسورساب و 8. هنشورساب. ١ 0) 8. ىدروكنسلا»

 م) 000. نانهرننن6 ىذر وكاس, . هج لنطلاةل1 اهسعص را تروكانس
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 س) ىله8 ءارلاوء. .ه) كل واولاو:



 بع .(|16 بيب
 عم

 نب فسوي ةيقوفو نوكسلاو عتفلاب ىنمسلا
 © 4 دتّئيَقو هتمسل هب ىمس باّدكلا كلاخ

 1 ةكمس ىلأ ةليبيمو نيتكاتفب ء ىحهسلا

 « لج © محيس ىلا ميملا 4 نوكسبو بلك نم نطب

 نمَسلا ىلا ميملا ديداشتو نينرسكب ىذمسلا

 ه صاوخلل لّمْعي ضييالا ربل وفو

 3 ّ ةنبدم * ندقرمس ىبلا* 0 ىدنقرهسلا

 © رهنلا

 بدنج نب ةريس ىلا مضلاو متغلاب ىرمسلا
 + نيب نلب * ىلا ؟ةاجيسا ميملا حتفو رسكلابو
 8 ىهتنا ؛ بس اهمسأ تيلق ةرصبلاو طسأو

 « || ىلا ةلمهملا 0 نيترسكب ىءاطسمسلا
 © ريصم لبعرصي خدرق اطسيس

 مسمسلا ىلا تالا مكسب ةاسملا

 © فورعملا

 دج ناعمس يلا نوكسلاو متفلاب ىناعمسلا

 © ميمت نم نطبو

 8 دج نوغعمس ىلا نوكسلاو جتفلاب ىنوعمسلا

 نب عمسلا ىلا نوكسلاو مسكلاب ىعمسلا
 ©«زاضنالا نم نطب * كيز ىنب* ” كلام

 ماللا ليدشدتو ىنيناكاتفب ىطولمسلا 6 تلق

 8 ىهتنا رصم ديعصب ةيرق طلبت ىلا

 ىلا نيتونو نوكسلاو ,سكلاب ىنانمسلا

 « ىرلا ” راوخو 4 ناغمادلا 7 نيب كلب * نانيس
 © اضيأ * اسنب ةيرقو

 ىنلوالانونلا نوكسو نيترسكب ىناكجنمسلا
 ه8 خلب ءآرؤ 55 « ناجتمس ىلا ميجو

 ربو كاب ةيرق راطنمس ىلا نيل طا

 © ىهتنأ خيلقص

 ىلع صيب كلب نونْمَس ىلا نسا 2 تلق
 , © ىهتنا طايمد فقيرط

 ىتلا ةد3دشملا ميملا مضو عتغلاب ىوبسلا
 ه لج * زكي

 ميملا رسكو ميجلاو هلوا مجتفب ىنجيمسلا
 © ننق مشب ةيرق .نكايمس ” ئلا“

 . ) 8. ىنامسلا. 2) 183. ةهتييفو. ©) 8. ىجيسلا. رز 8. هكافس, ي) 8. نوكسو»

 2) 8. حمس, 2) 0منكانا 8 2) 8. نيتدلب. 2) كم فلو !رمش. ١ وز ى, كلم»
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 ندم4 ه1 مهغاع مم طقطاب

 2 816 0000: تاعمويدع. 51 انك 56

 ب |! ب

 مدفلاب كلام ىب البيس .ىللاو مانشلاب' ةنيدم

 © ئفعج نم نطب ومع نب ةبأَسو ةدّنك نم نطحب

 ىلا مسقلاو, نوكسلاو متفلاب ٠ ىنوملسلا
 8 دج * ةيويلس

 اهلا .نفنياب ةيزق.* أ ىنلا نقلا ىقولسلا تن تلق

 تبني لولَس ىنب ب ىلا مضلأو جلا نطل
 2 نادييش نس لمد

 5 3 ىلا ءاهنلاو ةيلوا: مدقب  نيمهلسلا

 ©: كارم نيم

 || سكلاو جتفلاب ليقو متفلاو مسلاب ىعيلسلا
 ىلا ةلمهمو ةنكاس ةيتكاتو ريثألا نبأ هكاكاصو

 , ,. 8 ةعاضق نم نطب عيلس

 هج ابيلَس ىلا! رسكلاو .جتفلاب ىطيلسلا
 ىلا” ةلمهم همخا 'عتفلاو مصلاب ىعيلسلا
 ه دج عيلس

 لب. نامي يجب نامجاس ىلا ىناميلسلا ||

 8 ةيِدْيْرلا نم ةّيناميسلا, سار » ريرج
 مثثا نونلا ممفب هلثم « .ىنذاباناميلسلا

 عيضوس دنقل ىلا ةيجعم مث ةددحوملا

 8: ناجرجاب

 برد منيل .ىلا يسكلاو جيتفلاب ىميلسلا |
 متفلاو مصلابو دزألا نم نطب ” ةييلسو ناذغيب
 © ميس ىني ةليبق ىلا

 نب ا ىلس ىنب ىلا تيدشتلاو مدقلاب ىلسلا
 ١ © ةراطع نسب ةعاقر

 © لج .ةعابس ىلا مدغلاب عايل

 نا فانقو ننيدشفلاو مضلاب قئايسلا
 © © ىامسلا

 «ةنسلا ىلا كامسلا

 قل ىلا : مالو نيدشتلاو مدقلاب ىلامسلا
 ن« د

 © ميلس نم ىطب

 مثلما 8 م م 1
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 ىداياتاييلسلا. ' ) 4. هييلسو.
 0 اق ته) 8, هعافر.



 ةسماب :بتحعمو: < ىيترشكب ”ىئدتكسلا

 9 ىباسينب © شكس

 ةيئاتلاا !فاكلا , عت نبذ سكب ىدنكلكسسلا

 ئجحاونب كلب كْنكْلكَس ىلا ةلمهمو ةنكاس نونو
 : هر

 2000 2 نو جتفلاو 0-5 ا

 8 بج نكس :ىلا نينكتتفي « ىنكسلا

 نطب :نوكسلا ىلا مضنلاو جتقلاب ىنوكسلا
 © ةدتك نم

 نيع نزوس نيبستس 0 0
 ع6 <«

 ةيتاكاتو < لا نوكسلاو ل لا

 تلق.رصيب ةيرق سيِطلس ىلا ةلمهمو # ةنكاش

 © ىهتنا ءاطلا عتفوا هلوأ 'مضب توقاي لاق
 بوقعي وسأ ةلبيهمو نوكسلاو منقل قلاب ىعلسلا

 2 د

 © 7 ةافقب ةعلس ىلا ىسوكسلا '

 نلسلا نقب ىلا ءافو ىنيتكحتفب ئفلسلا

 ا عالكلا نم نطب فلس ىلا ءلوأ مضبو

 هرهاط ىجا. ظفاحلا لج 7 ةفلسا ىلا

 نوح !ئلا !فاقيال | وكتسلاو رعبا. ىقلسلا

 8 داآدغبب فّلسلا

 ساملس ىلا #7 :لمعم نرخأ تادف ىسناملسلا

 00 ناجيبرذأب ةخنيدم

 اضيا مثفلا ليقو نوكشلاو متفلاب ئناملسلا

 نادبق ننم .نطظبو دارم نم ّىَح ناماس يلا
 © ميمّدو

 نانامْلَس ىلا نوكسلاو جدفلاب ىناناملسلا

 © ورمب  ةةيرق

 ا مهمل نزكسو نيتحتفغب ىنيسملسلا

 © نارح برق ةيرق نيِسَِلَس ىلا .ةلمهملا
 فاقو ميملا مضو نوكسلاو جتغلاب ىناقملسلا
 © سخ سب .ةيرق. .ناقملس ىلا

 ملا 1 نيب ىملسلا
 سابعلا ٠ اهنم ةروهشم ةليبق مّيَلَس ىلا متغلاو | ٠

 نيتحتفيو ةيراس نب ضابرعلاو سادرم نبأ
 اهرسكو راصنالا ىم نطب ماللا رسكب ةةملس ىلا

 * ةيملس ىلاو 4 ةبسنلا ىق* اضيا 2 نوثدكملا
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 دفنا 10 دس

 فاقلا مضو افلاو هلوا مدقب ٠ ىسقاغفسلا يلق

 ةيقيرشأ ىحاونب ةنيدم م سقافس ىلا * ةليهمو

 8 ىهتنا

 ةيرق لاقس ىذ ىلا مالو افو. مسكلاب ىلافسلا
 © نميلاب

 أملا مجتفو اغلا نوكسو .مضلاب ىندارفسلا

 8 7 ىراخبب ةيرق ندارفس ىلا نونو ةلمهملاو
 ىلا ميجلاو اغلاو هلوأ جنفب  ىلجرغسلا

 © لج ةلَجرَفَس

 نوكسو 00 افلاو هلوأ جحدنب ىطرمرغسلا
 نمر نم“ <

 © نارحب ةيرق اطرمرفس ىلا نيعارلا
 روذُقلا طقس ىلا نوكسلاو متغلاب ىطغسلا
 6 ر بصم لفساب هيك

 ٌنج + نايفس ىلأ وكلا مضلاب ىنايفسلا

 نايفس ىلا مسسكلابو قروثلا ” نايف بهذمو

 © ةارهج .ةيرق

 1 © ءاملا ئقس ىلا ءاقسلا

 |فاقلا نوكسو متفلاب ىنابقسلا تلق

 9) 5م. ىراخاب.

 2 جنلدقس. م) 4. كنسلاب. م) 8.

 نب) قزع مومعاتسم هع هداطم عنةرطتقم طقم انهو مدماتس ع

 8 ىهتنأ فشمدب ةيرق ابقس ىلا ةدحومو
 8 طقسلا عيب ىلا فاقو نيناكاتفب ىطقسلا

 ىلا هرسكلاو عتفلاب « ىجذدبقسلا تلق
 8 ىهتنأ ومب ةايرق * جنليقس
 ناكس ىلا نونو نيناكتفب نااانبلا

 © م سغسلاب
 هيمي كيدشتلاو عتفلاب ىكاكسلا. تلق
 ىلا ىهف كاكسلا نبا فاشترالا ىف نايح وبا
 اهب .برضي ىنلا ةكسلا * ةعنص ىلا هتاكو هذج

 1 © ىهتنا معردلا
 تدق ” ىراخبب ةيرق نايبكَس ىلا ينايبكسلا
 « ةيتعتو ةديحوملا رسكو نوكسلاو معتفلاب وه
 8 ىهتنا

 ةحوتغم فاكو ميجو نييترسكب 7 : ىتكجكسلا
 © < ىراضبب ةيرق * تكجاكس ىلا ةثلثمو
 ركسلا عيب ىلا ديدشتلاو مضلاب ىركسلا
 01 يع ىلا نوكسلاو رسكلابو

 فاكلا نوكسو نيتلمهملا متفغب ئكسكيسلا

 رص) 0سصتااتغ هر قطاللك, ةقثات طوق. عر 144, ةتطتع سقاقص

 5) 5. رسكلاك.

 ' ه ةدنك نم نطب 7 كساكسلا ىلا يلوالا
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 تعا 1

 ونوس ىلا: نوكسلاو خضلاب ىونرسلا تلق

 8 نابارتساب .ةيرق

 8٠ سلدنالاب .عضوم 3 ةنونس ىلا كلذك ىقرسلاو
 نو مضلاب ىرورسلاو

 ناتسهقب خنيدم لبس نئملأ

 كرو دج جيرس ىلا ارغصم بتال
 هنال جرس نب سابعلا ىلا ةيجايرسلا ى

 هاير

 ىلا ةليهم هرخا مسكلاو متغلاب ىعيرسلا
 ©: رفاعملا نم نطب عيبرس يني

 ةيتحتو ةددشملا ا!رلا حنو مسكلاب ىنيرسلا

 ىحاونب ةلج دنع دىلب نيرسلا ىلأ نونو
 2 © * يلاعت هللا اهفرش* ةكم

 © ىرلاب ةيرق / يس ىللأ كيدشتلاو مصلاب ىرسلا

 ةليهملا نوكسو ةيقوغلاو مديل يداي 11 ةعسلا
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 ىلا ةلمبمو نوكسلاو جدغلاب ىنادعسلا

 ه لح خرا كيعس

 اهاتج نودعس ىلا هلثم ىنودعسلا

 لعسو ناو رو ركب ن ناعس ىلا ىدعسلا

 نالوخ دعسو ماّذج دعسو راصنألا ىعسو ميِمت

 ناعسو: صاقو ,ئببا نب .دنعسو بيت لعسو

 دعسو. ةعاضق نم ميه نعسو سمش دبع 6 نبأ

 مح نب #*.دبعسو : ثيل نبب دعسو # كلام نبا

 نطب بعك نب :دعسو ةنانك نب ؛ َةاَنَُم دبع نبا

 يبق ةبرق نييدعسلا نا تلق ةعارخ نم

 © ىهتنا 1 :يديملا :

 . ه8 ةدج ديعس ىلا اربكم ىديعسلا
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 هس |!" هس

 يوفر لب فلقلا مضر .طتفلاب سوقا سلا
 © ماشلاب ةنيدم

 نب' كلم نبا * ةقارس ىلا مضلاب ' ىقاربولا
 12 ؛ مشَعَج

 ىلا ةيقوفو نوكسلاو مضلاب ىترسلا "تلق 0
 © ىبهتتا سددنالاب ةنيدم ا

 ميجكلا مسكو نوكسلاو جدفلاب ىسجرسلا

 0 8دج سجرس ىلا ةلمهمو
 ىبا ىلا :لمهمو نوكسلاو فلاب 0 ىحرسلا

 ةيجاعملا منفو نوكسللاو ممصلاب ,تكخرسلا

 © دنقرمسب ةايرق تكحرس يلا ةيقوفو فاكلاو
 ىلا ءاق الب هلثم ؛؟ ىكخرسلا

 8 روباسيف بآب ىلع

 8 * ىراضبب ةيرق كرا ئلوالا ارلأ

 ىللا فاقلا منتقو ءافلاو هلوا مضب ىناقفسلا

 س5
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 ةيرق انكخرس

 2) 1106 همدضغت ا! ةنخ كل هطوعاتتألال5 ةدنورت هكا ةدغر 18 ا 164ع1 1عوخسم

 2 ىجرسلا.

 5) 4.١ ىزدرسلا ه6 صمد ىزدرس

 «م) هى. ليبدأ.

 ه) 1س مدن ©همور.ر ةهرجمم اتواةصطب م69, للولاد: ميرس غخينقت ناجكايرس

 6) ىديحرسلا . رج) 8. ناسا كابو

 2) 8. ىراخاف.ا ه) 8.

 ءتن) 6 ىراخيبرذا. . )0 8. ىلي.
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  نوكسو ةلبهملا لادلأو هلوأ متفب

 8 سخ سب يرق ناقفرس

 نودكسو فاقلأ مضو نينكاتفغب ىطسقرسلا |
 © سلدنالاب :ةنيدم ةطسق مس ىلا ةليهنلا ه 5<

 © سولحب ةيرق كرس ىلا نوكسلاو متفلاب ىكرسلا
 ناكرس ىلا نوكسلاو سكلاب ىناكرسلا تلق
 8 ىنهتنا نادمك لمع نم

 ىرامرس ىلأ أر ناك نكس خاملان ىرام ةرسلا

 4 ىراخضتبب يرق

 ىلا ةليهم' مق مهملاو هلوآ متفب ىكمرسلا
 معو س

 2 بلحب عضومو كلل لج كمرس

 دلب 1 ىلا نوكسلاو 'جتفلاب ىنيهرسلاو

 ع نرحأ 0 جدفلاب 4 ىجورسملا |

 © ناوتح ىحاونب .كلب , جور

 نوكسبو ىراسلا يف ترم 3206 ىورسلا

 ورسلاو < : اجيييرذأ نم ” ليبذرأ ورس ىلا اولا

 1 هللا اهفرش 00 ةيبحان

 © ناهبصاب ةيرق « ناجاترس ىلا ميجو ىلوالا

 سلا ميد

 2) 8. ىنارسلا. ١ 6) 8.. هفارس»

 متاشجت ١ 4) 4. ترسو 19. هتاوش.
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 اإل ب

 © مِنَ نب هللا كبغ نب « نييك نط + ةيكاس ىلأ " نوتكشتلاو 'مضلاب غئمحذملا

 8 ضب ةيرق انَكَس ىلا نيتحتفب : ىوخسلا © ةبلعت نم

 + ةلمهملا لاقلا نوكسو * رسكلاب ىرتسلا || ةيرق * لوس ىلا مضلاو مدقلاب ئلوكسلا
 © نقيلاب

 ىتيكسلا

 ىلا :مييلابو كجن + تيس ىلا ةيقوفو

 هيئات "لم ترم خصب
 نوكسو ” ةدحوملاو هلوا متغب «* ىربخسلا

 8 لج » ةربكَس ىلا ار هرخا ايهنيب ةمجعملا

 ىلا ةيقوفو نوكسلاو عدفلاب قناتخسلا
 8 دج ناتكس
 3 ةئوتححس ىلآ ةيقوفلا مضب هلثم + ئنوتخسلا
 ْ ْ ان

 ميكاس

 ظ

 فيغختو ةّيقوفلاو هلوا رسكب ىئابيتخ نيبلا

 وقر ةعيج < نايتكسلا لمع“ ىلا ةينختلا
 © نآضلا ولج

 8 فورعفلا ردسلا ىلا * ارو

 نب « غبصا نب سودس ىلا نيتمصبو نابيش

 ني كعس نجا. رص :ىب..ظعببر نب جيبع ىبا
 مضلاب: سودس برعلا ىف نسيلو ىءاطلا ؟ ناهبن
 1 8 هريخ

 ةلمهملا رسكو  واولاو هلوأ جتفب ىويدسلا
 ةيرق رويدس ىلا ءار هرخا ةيتحتلا نوكسو |

 عماج ةّدس ىلا ديدشتلاو مضلاب ىدسلا

 © هدنع © عيبي ناك هنال هباب ى! ةفوكلا

 اةدحوم هرخحأ ةمجاعملاو هلوأ متنغب ىباذسلا

 | © لوقبلا ىم عون باّئسلا ىلا

 © يورسلا لمع ىلا ىيدشتلاب جارسلا || ما ةلكشس ىلا نوكسلاو متفلاب ىلخسلا

 ك5 ب 0 © سس
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 ةدجويلا رسكو :مدقلاب 9 ةبيبس خيلا « ىبيبسلاو

 © ىهتنا ” ةيقيرفاب ةيحان ىلوالا

  ةيجاعملا نيغلاو هيلوأ مصب « ىكغذيبسلا

 ىلإ ةخمجعمو ةيتكتو ةدحوملا رسكو

 ا خيرق : يعدل

 ل ا 7

 نادْبق نم. نط عيبس ىلا. هلثم ىعيبسلا
 © ةقوكلاب عيبسلا 2 ةلحمو

 ةيرش + ةيئسب ىلا نوكسلاو سكلاب ىببسلا
 © ةيلمرلاب

 ا ل عتفلاو مضلابأ ىليبشلا

 © ةخعاضق

 لدح 0 1 0 وسكلاب 2

 2 © الآ نر ةيعكلا راتس

 © 2روتسلا ىلا 0 0038 ن 7

 / نشوي ةالوم © ةتيتس ىلا ارغضم ىتيتسلا

 © 4 ةيواعم نبا

 ةيتحتلا نوكسو رسكلاو مضلاب ,: ىنغغيتسلا

 د) 1. ئكعغذبسلا. 00 ستان هع
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 01 سمانا 8.0 ) ظ. ىيتلملا 6 رونسلا»
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 4 توقاي كيب تيلق هن 4 هير لاح اس

 © ىهتنا 0 نادم
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 © نوكسو |[
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 ئىسلا 4 مالا اان 00 ينيلجسسا

5 6 

 ةلذهم اهيزيب ريقرالاو 4 تاب انيدمإ '
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 8 ةميذج نب فوغ

 "7 ةهبقيرفاب ا

 ى) 8. هيوعم.
 7 8.'نيندلب.

 2710 ملط ان]11,* 10 5 130,

 ؟ نوكسلاو مسكلاب ىرحسلا
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 نسأر ايا او للا دبع ىلاو * ناطكق نب بي

 © ةضفأ ملا نم 4 ةيئابسلا

 + ةنبس ئلا ةيقوفو نوكسلاو متفلاب ىتبعسلا

 ىلا كا ىلا خقفلاو مصلاب :سسلا
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 / انا 'نوكسو مصلاو متفلب ىتخبسلا
 © ليج .نكبس ىلا ةيقوفو ةمجعملا |
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 ىلا ةلمهبلا لادنلا نويكسو: ىازلاو ةيتحتلاو

 8 فسنب ' ةيرق:" ر زايد بكاس

 ل طلبها نسيببكول مثلا معني ىنيعلاسلا
 © دادي نأ اوينيب ةيرق نيكلاس

 دبجواراصنإلا سم: نطب ملاس.ىلا'ىهلاسلا
 © ملاس نب نسحلا وبا مهسار ةيملاسلاو
 ام كولم + ةّيئاماسلا :ىلا :نونلاب. نناماسلا
 ناهبصاب ةّلدحم ناماس ىلاو تلق رهنلا ءارو

 © ىهتنأ اضيأ سلنقرممسب 4 ةيرقو

 ىلا !ملا ديدشتو ميملا مدنب ىرماسلا
5 01- 

 0 .دآدخغب فقوذ ةنيدم ىأر نم

 تلق بلاغ ىب' ىوش' نب ةماس ىلا يمانسلا

 «ةرصبلاب ةماس ةلحمو فشمدب ةيرق ماس ىلاو

 © ىهتنا نادمهب ةيرق نيماس ىلا ئنيماسلاو

 جو ىلوالا نونلا نوكسب ىتكجناسلا
 6 فستب ةيرق نّجناس ىلا ميجلا

 م) 5هزء 604. ان[ نا16. مدلك, ذط 7
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 ختقو ىلوالا نوتنلا :نوكسب ىناقئاسلا
 ٠ © ورمب ةيرق ناقئاس ىلا « فاقلا

 ميجالا ر,سكو نونلا مضب ىدرجرناسلا

 هورنب ةيوق رجا ىلا ةلمجمو ار
 ةيرق ناكواس ىلا واولا نوكسب ىناكواسلا

 © مزراوخب

 نادت يلا نيب ةنيدم* ةراس ىلا ىواسلا
 © دالبلا * ىف ةحايسلا ىلا حئاسلا | مس
 ىلا ارو ةدحوبلا متقو ,سكلاب ىرابسلا |[ 0

 © ىراخجبب ةيرق ىرابس لاقبو ” رهن
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 ةايرق 00 ىلا 2 ةليهم 4 ميجلا ,سكوأأ ©دنقرمس © برق ةيرق طاباس ىلا ا هعنلا

 8 2 موعلا ىلا حباسلا

 بايثلا نم جن ىلا ةدحوبلا عتفب ىرباسلا

 © ئرباسلا ىهسي

 8 جو نيراغب كلبروبأس ىلا اهمصب ىروباسلا

 © بشكلا ياشلا ىلا ميجلاب ىجاسلا
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 نوكراس يلا فاكلا مضو .ارلا مدقب: ىنوكراسلا

 © ىراضب داوسب ةيرق
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 5 ىهتنا
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 2) 1106 تمتعت ةانمرص]؟2-

 2) مل, ىدرفاسلا»
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 © ورمب

 : 50 تويكس ايلا ع
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 ناييساس .ىلا :ينتطْنلا _فيفختب ىنايساسلا

 ننهي طتو هج الب ”توعاي امرك تلق ورمب ةلكم

 8 ىقداييز نم

 اجا طساوب ةيرق ساس ىلا ىساسلاو

 / نم تعك نب ةدعاس ىلا ىدعاسلا

 8 + يروكلا

 . ارشلا 0 ةيجعبلا عتبي ىجرغاسلا

 ٌلاَفقيو *. ننكر مسي ةيرق : مَعأَس ىلا ميجو

 : . 8 اهلوأ داصلاب

 ن ني ةلمهملاو افلا متغب : ىيذرفاسلا
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 3 ننس وج نصل

 اكنيإ س 2 9و

 دقن ب لل ىب « فز قل ىب بنك

 8 ىهتنأ ةيطرقي

 5 يومك ىلا لس مدغلاب قومها

 ري نب مفج, ىب ريقز ىلا ارغصم يريقرلا
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 © تلك نم نطب / لْبَع نب بانج نب * ريقزو
 ٍ © تيا عيب, ىلا ١ تايزبلا

 0 ديما جقبفو رسكلاب ىنابادايزلا
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 0 هر اريشج .ةيرق
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 ا عضوم ” نأكديز ءأ مكرم

 نوادر يلا ةحوتفم واولاو هلثم ىنواديزلا [*

 هزاوقألا روك نم ةيرق

 ابسن نيسجلا نب ىلع نب ديز ىلا نيرا

 ؛ ةسيئا * ىبا نب بيزو. تبباث نب ديزو ابهذمو
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 ىلا ؟ ةلمهملا لادلاو ' يار لأ متنقب ىناديرلا

 8 فسنب ةايرق نوكيز

 ةينحت اهلبق ماللاو ةلوا متقب ىعليرلا ىلق

 محبلا ىلع ةيرق َعّلُبَر ىلا ةلمهم هرخا ةنكاس
 ظ © ةشبعلا ةيحانب

 ي ىمتنا ةلمولاب ةيرق شوليز ىلا ىشوليزلاو
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 ىلا مينا دعب. ةيتكتلاو !ملاو نونلا نوكسو

 8 ىراخبب ةيرق نئيمردتز
 م ملا لادلاو * ىازلا متفب ىدر ودنرلا
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 © قنقرمسب ةيرق ناكز , ىلا ماب ئئاكرلا
 نطب 6 ةقيلز ىلا فاق يخا مصلاب يقيلرلا

 0 يم

 نم نطب نام ىلا ىهدشنلاو رسكلاب رسكلاب ىنامزتا
 © ناو دز كل نمو ةاعيبر

 ىيشنلاو ميملاو ىازلا معغب ىرهتكمرلا
 ركيسكهز 4 ةرو ةيجعملا اخضلا نوكسو ةمجوعمل)
 7 نايشب ةيرق

 هج 8 ةمزمزو ةكم ؛ كب موُمَر .ىلا ىمزمولأ

 ل

 8 نوكيجا قرط

 ةطمشرسب ةيحاف# كافر ىلا متفلاب ىتانولا ىلق
 © ئهتتا

 نوتلا نوكسو ةدخوملاو .ىارثا جدقب ىربنرلا
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 | 7 ميملا نونكسو مالثاو .ىاؤلا رسكب ىقلمزلا
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 8. * مدور ىلا ميج مك نونلاو اهلبق
 ةيحان كور ىلا ةليهم لادب هتزوب ىدنويرلا
 ة8روباسينب

 ةلحم وير ىلا نوكشلاو رسكلاب ىوبولا
 © ىراضبب

 ةنيدم بر ىلا سيدشتلاو عتفلاب ؛ ىبرلا
 © سلدنالاب

 ىارسلا

 8 سلدنالابو | طساوب ةيحان ةدحومب .بارلا يلا ىبارلا

 4) 17 ةدئاتتت آطعاك. 2مم, ءانزانق 1هءنصن 0ع طمع مدوهوم عربطتطوء# 100غ, ل1ءاتتنوذطعتاتق ,

 2) 11]186ند5 لعوتسغ

 م) 1نطنل ةريجملت نق

 يظل ١

 8١ 1:7 كولر.

 :) 8, ناقروير.

 78 شرا
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 2) 8. ئنومدغيرلا.
0-0 

 ىمءم. م.133, ةهتطأ لدطوأ نوهدغير. . ير شع خبكاعيلا.

 ص 0000. [س آنه, 6ءهوع. !هونغتم : أراب ىرق نم, 1

 زط 00040. ءريداقأ. [آص آغا, 003: روباسين ىف نب ك1.

 ىاؤلا»



 مس ذو سس

 متتفو ةيجكاعملاو واولا نوكسو مصلاب ىروأرذورلا

 © نادبهب دلب روارذور ىلا !ر مث واولاو !رلا

 ةلمهملاو ةيجعملا متقو مصلاب : ىتشدذورلا

 ةيرق ٠ نشدد ىلا ةيقوفو ةيجاعبلا نوكسو
 8 ناهبصاب

 اغلاو ةيجعملا مقفو مصلاب ىدكغفذورلا

 هرخآ ابينيب ةيجعيلا نيغلا نوكسو فاكلاو

 © دنقرمسب ةيرق م ادَكْعَكَذِور ىلا ةلميم

 ؟ كدر ىلا ةيجعملا متفو مضلاب ىكذورلا

 © دنقرمبمي ةيحان

 ةلحم ” ةذور, ىلا ةيجعمو مصلاب .ىذورلأ
 © ىرلاب

 ©ٌقج * ةييوزور .ىلا ىؤلاو !رلا مضب ىوزورتلا

 ميجو ىلؤلاو اولا نوكسو مضلاب ؛ ىراجزورلا
 هراهنلاب لبعي ىذلا وهو راجتور ىلا ارو

 8 اج فور ىلا فاقو نوكسلاو عتفلاب ىقورلا

 © مورلا دالب ىلا مسلاب ىمورلا
 ةيتحتلا فيفختو واولا نوكسو مصلاب ىنايورلا
 8 ناتسربط يحاونب ةنيدم نايور ىلا

 ") 8.. هذورو هغ هذع
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 9) 8. كدور.

 ) ةزع 6000. تقعنويمعم 7/30. صم الن مطصم «.

 >) ل. محلدم.  رب) 8. ىجايرلا»

 زم) 8: !دكغفدور.

 : ؟) هل. ديري.

 .نوثكسو ةلمهملاو واولا ميدقو مضلاب ىنشديورلا
 تيشليور ىلا ةيقوفو * ةيجعملا نيشلاو ةيتحتلا

 ظ © ناهبصإب ةيرق

 8 دج طيور ىلا ارغصم ىطيورلا

 برق ةيرق طاعز ىلا مسلاب ىطاغرلا ىنق
 © ىهتنأ ةنيدبلا فيرط ىلع ةكم

 . < 8كج ماقر ىلا“ مصلاب ىماهرلا

 . نم نطب * ديزي * نب اَعَر ىلا جتغلاب ىواضرلا
 8 ةريرجلاب ةنيدم اقرا ىلا .مصلابو + ٍيحْنَم

 ةيرق ةنقر ىلا نوكسلاو مضلاب ىنهرلا تلق
 8 ىهتنا نامركب

 © دج نيعر ىلإ سكلاو متفلاب ىنيقرلا
 ةلمهمو ةيتحتلا ' فيغشتو رسكلاب * ىخايرلا

 .ىللأو تلق مرج نمو ميمت نم نطب حاير ىلا

 8 ىهتنا ةرصبلاب مهل ةلحم

 . © ماَدَج

0 

٠ 

 ةيرق ناير ىلا ديدشتلاو متفلاب  ىنايرلا

 © ىهتنأ نادغبب ةلكمو * نلق # اسنب

 220 17 ىو نورا. 0) ل, تش ذور.

 0و1 ءمط, 1 13و 68م: ض 1 5 50151 كثور»

 ؟) 8. نم.

0 

 ىراجرورلا. ع 8: ةيكاعم.

 -) 8. مرح, ه«) 0004. نايرلا. -6) 8. روباسنب. 1710, هصص, د4 ىنارمارلا. ه) 0سناانغ 4.



 ف1 راسو

 ةيرقأ اثر ىلا نول ١ فيفختو منضلاب ئنانرلا
 8 ناهببصاب

 0 ةليهمو نوكسلاو مضلاب : ىدنرلا * تلق
 © ىهننأ سلدنالاب نصح 3 559

 نوثو 0 6 وأولاو املا حتتفب ىنجاورلا
 ظ 8 نطب نجاؤرلا ىلا
 دوز ىلا ةلمهمو ديدشتلاو متغلاب ىداورلا

 8 لجو
 سورا عيب ىلا كيدشنتلاو مدغلاب ىساورلا

 0 شاور ىلا '"فيفضتلاو 5 'مصلانو © ساورلاك

 ىلا ىاحورلاو 1

 | "نابي نمو ٠ ناليغ سيق نم

 هك] ىل, بووثأ.

 60 مضلاب. 6( 8 م ععا©

 [آلم طماع 060 عانمرا انا 1813: مدع

 64 ىنابوولاو. [ةدتغاتم "همار 0003 ةعطع 13. طمع 1066 ةةنانعطلاتتت 6556 :

:8,8 (2 

 نالبيعو 4, نالبغ. (نوصك, ,ةدبت. 4 ىرصعإلا٠

 ىجاونب عيضوم ف ئلا 'مضباب قيورلا تلق تلق
 ْ ظ 8 خلب
 ك ىهتنا نادغُبب'.ةيرقا انتور ىلا © ئعابو درمأأو

 8 4 تج بقل جبورلا ىلا
 نبأ و ىلا ةلمهمو نوكسلاو مدفلاب ئخورلا

 © ناوربقب ةايرق حور ىلاو تلق مساقلا
 ؛دبجرلا ئرق © ىم. احو لا *

 :؛ 8 ىهتنا

 . مدقو ةيجاعملاو وأولا نوكسو مضلاب ىرابذو ىلا

 ةنييواظ سكنع لب ْراَبدَور ىلا زر ”ةخا ةدحوملا

 م) «(0متلاانع 8م قوز ىدنولا,

 0 ا لا

 ٠ ييفسكتم صل اق دتقتنم 22غ, 0غ ص ءزانقم003 طمصتستطل35 >ةأفاتجتم ]نا ن صفع ةهكطتعو هع 2طه<

 م2 3" م بنا ميد 2 ,

 طوطتت دسم ةيتقملا "ءمطقإ[وك , ه طوطتل6 اجور 202 ىنابوز 560 ىءابور 10د هلاتسح 356. ١ 01100 ةرئاتم

 نواومطم». ذه م. 33 «و. 3 !هوتنسم , ىنتابورلا نساحملا وبأ مالسالا مخفر ه6 ذص 7.9, نابورو 4
 1 ا مه سس 2

 وصلمو6 ةءضراغدص هقؤ مم ىئايورلا ه6 نايور (06 نمتطدع دمصتمتطسو 106 ذمهو 85هز كانمس)ر انك

 سمس عوام 10 عسح ةرع آ8طغعطعطتت ائطاعم دط 7, ىابورلا جربو 66. 7".] رز 282. مضو. 2 م) 516 ن1

 600. ةكمصتكعوأغادصح ءقغ هتكعتسر ]ئطعستت هوم كتم هقيحتاسلع ص صصص ه0هدلهتقدو. 156 هضولتطتلع ؟30عااتت و

 وزع ؟؟76 5 1امأاتتت 11556 :

 © لج بقل ع ىلا ميجو ةدحوملاو () ارلآ جدنب ىجبورلا
 [طمامر“ هرع طتق كسمطمم 10ءثد ةتردمأو: ممامو6 ه ةعدتعم كل دن 110 16عذصلاتق : مضي هانكنابوو

 نمل نم ةيرق ميج مث نون فلألا دعبو ةدحوم ءاب (1. واولا ) ارلا دعبو هلوأا. 70, )

 حورملا» 7) 8, حور. #) 8, ياحورلا» 2) 8, هبحرلا, (م0) 8, ةرحأ.
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 ننم ىطب عاقّرلا: ىنلا فاقو رسكلاب ىعاقرلا
 89ج عاقرلا ىلاو عاقرلا *ةباتك لاو 8 .

 5 © باليثلا قر قا ماقرلا

 فيقرلا راد عِزاشو /نتيقرلأ عبب ىلا ىقيقرلا
 © دادغبب ةلخم

 ىلع ةنيدم ةقرلا ىلا ديدشنلاو جدنلاب ىفرلا

 © تارفلا

 ةنيدم 8 ةتاكر 00 4 تيلق

 ّْ ١ 2# سلدنالاب

 ةكم نيب 0 ظللت درا : ىبكرلاو

 8 فشاطلاو

 » ةطسقرس لمع“ نم قلب ”ةلكر ىلا : ىلكرلاو
50 

 5 ةليجلاو ”نونلا نورك نيتمصب يارا

 نقيقولا.:؛ ١ ى) 0صتمددسس دف

 /) 8: ىلكرو. م) 8. هلكرذ

 م) 8, جباقرلا. 8,)2. حامرلا. -) مل, نيطسلفلابو.

 ) (00. 11610 ىفذ لأم [ 008م _ةددع20ه110 1ع

 ةليهملا مسنكو فيقخانلاو 'مضلاب "يس اسولا

 ' اه لج .نيخامر ىللا ةليهمو

 نطب , دا ىلا ديدشتلاو مقفلاب 0 ىحامرلا

 ةياناب 1 كادللا ا

 ةدامر ىلا ةليهمو فيفضتلاو مدغلاب ىدامرلا

 © انضيأ ب غئابو 7 نييطسلفيو نميلاب ةيرق

 نطب نابنر ىلا .فيفختلاو عتفلاب .ىنامرلا
 بيدشتلاو ميضلابو. "نوكسلا [نمو ٠ محم نم

 ه8 طساوب ناّمرلا قصقو, فورعملا .نامولا . ىلا

 هروباسينب + هّلحم راَجْمَر ىلا ارا هرخا

 ايم ه فاقو نيتحتفب « ىقمرلا

 ذِي ىلا مالو نوكسلاو مسعنلاب' نلمرلا
 ةلْصرو » امس ةلحمو نيطسلفب ةنيدم

 أ : 8 ةدج

 8.)2. مقرلا. ' )  8. :بابيتلا. را

 2) 82. ىكولأو.: .. 2) 8. وصعلا.

 2) ىك“ ةطقرس ز 82. ةطقارس. 126 همدزو مدع ووتموز ةطسق رس. 00004 هزاع طعام هدوع ههدقمسمت

 05( 17 هدنكرم 1

 4 ةسكقملا ضرالاب ةلْيمْولا ىلا ” صم اليس هرللأ ||
 ا ا هدرا[

 8 4. مشح.
 زد 111100116 0

 2 8,ةيانك.
 /) 8. هناكر.

 ,, ةطدواك. (2608عال..ةلطط 7 ةلكر. 777

 ٠ م) رش جحيم و 115 50161. 2) (يدتغاتاأ ٠
5 

 ,. , ععرام ؟10وكاتسر . طقبب ل اهصحعسب دمهجت ؟عوخدتنم عوار نص 0ع ]و13 نس .ىقمر لس وانسس ةزامن“ 07600 2 وقت عم:
 32 3 ١

 ١ ؟نءوطاتلم 3 عمدت 01712, ةصقوااة ]164 قي ز 115 ذأ 09277 رضقق/07 7 هذعطتلا هنا, 71 ل

 سن مب, م( 28, !معدعم»

 ميبلا نوكسو ميجلاو ارلا جمتفب ىراجمرلا

 تمكن ل فا ا ا ا عب يل يع



 ةليهبلا نوكسو نيعلاو ارلا جتفب .ىنعسرلا
 8 8 نيطسفب ةيرقو ةريزجلاب ةنيدم نّيَع سار ىلأ
 ه8. كولملل الوسر ناك تحج ىلا ىلوسلا

 نهم ولعب 7 ديدشتلاو * مدغلاب ىسرلا
 ١ وب ةّيوُلَعلا

 © ب غلاب كلب : ةطاشر ىلا ىطاشرلا -

 ةيشوقو ةيجاعبلا نوكسو مسكلاب ىفاتشزلاو

 8 ىهتنا نانيغرمب يرق ١ ناتّشر ىلا

 ديشرو ” ةفيلخلا سيشرلا * ىلا ىديشرلا ظ

 جتتفو 0 0 0 0 دلب

- .0 55 

 يح فيشر

 ىلا اخو ةلاميملا فيقختو مصهلاب افلا

 ةلكمو اضيأ ,سلدنالابو ماشلاب ةتيدم © فاصل

 © اضيأ 2 طساوبو ةرصبلاب ةيرقو .دادغبب

 , ىلا ةيجاعبلا فيقختو مصلاب ا

 بلا نوكسو .نيعارلا جدني ىضاأرضرلا
 © كنق رمسب عضوم 4 ةضارضرلا ىلا ئلوالا

 8 َوَلَعلا ئضرلا ىلا .نيتحتفب ٠ ىوضرلا

 ىج لع ىلا ' ةلبهملا نوكسو رسكلإب ىلعرلا
 © ميلس نم

 نم نلعب « ليَ ىبلا * ةربغصم .ىليعرلا
 8 فدشلا

 « لايثأ نم نيَعَي ىذ ىلا ىنونب هلثم .ىنبعرلا
 ١ك © نميلا

 ابو* ةمجعبلا ” نيغلا ,نوكسو مضلاب. ىئابغرلا

 8 لج نابغر ىلا * ةدحوم

 © * ,بايثلا وفر , ىلا هافرلا

 ةعاّقر ىلا افلا فيفختو رسكناب ىعافرلا

 8 ةنيهج نم .نطبو |

 كلب 3 ةنيفر يلآ ,نونو نيناكاتفب ىلقرلا
 © ماشلا سلبارطأب

 ©دنقرمسب ةبرق نوفر ىلا نونو نيتمسب ىنوفرلا
 ىلا * ةمجصعمو فاقلا فيقضتو منفلاب ىشاقرلا || ام

 8 © ةيلعت نب سيق تنب شاقر © دارم نم نطب

 /) 8. نيطلسفي. 2 ) . كلملل. 2 4#) 0صتالثع 8. - 2) 8. طاضر. 2 س) 8. ةفيلخلاو دشرلا,

 ١ جراوكلا. 60) 8. هفاصرلا. ر) 2. طساوب, 9) 8. هضارضرلا. م) 8.وضولا. 5)

 نامجيدع سملو خمكعملا. ).  ةزو 000. هممنمم. )8. ليغزرلا. ١ د) 816 همم ءدقتتتم ةققع ةصرقمعأ

 2( 17 باينلا, 17( 5
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 ؟) 9ص 8٠

 ١ 5 ةخبلعت.

 مم لايقأ ر ندم 0044, همس

 ةيقرو 2) 8. ةيكعملا (وذمع و٠



 ايزو ىلا ىذابامزرلا تلف أ ٍشْخَر نابخ ىلا نوكسلاو عتفلاب ىشخرلا

 ىلا نونو ةيتحتو رسكلاو متفلاب ىونيجرلا

 © دنقرمسب ةيرق ” ىونيخر

 ةيحان خلا ىلا ديدشتلاو مصلاب ىخرلا

 © روباسينب

 هّلَج دادّلا ىلا ديدشتلاو متغلاب ىداذرلا

 ىنطب نامدر ىلا نوكسلاو متغلاب ىنامدرلا

 : 8 نيعر نم

 ةايرق نادر ىلا ةمجاعملاو ارملا عدفب ىناذرلا

 © 7>>اسنب

 هرخآ ةدحوملاو ىازلاد املا متغب < ىذابازرلا
 8 ورمب ذاكس 1 ذاباز ذو ىلا ةيكاعم

 6 فورعبلا رمل ىلا ىزولأو زازرلا
 ضوَح ىلا ىلزلا مقفو ارلا رسكب ىمازرلا

 8 ورمب ةلكم مازر

 ىاؤنلا نوكس ميجالأو هءلوأ جدي --

 © ماطسيب يرق 8 1

 ءووع !1ءعئاسعر 0026 5 ترماتم 51 (هأغ صمص دظتغه)

 م) 8. مقلع

 مي) 8. ىداباورلا. ر) 8. دابازر: ىل, ناباذر. | 2)

 ه) 8. فقحيتشاب, 02 4, هتسر. ' © 0سناانا ع

 ناهبصاب خيرق ناب

 © ىهتنا

 لا ىنوالا ىاؤلا نوكسو مدغلاب ىز نزلا

 7 اب ارك امزر

 نيب نونو ىازلا نوكسو مدفلاب < ىخانامررلا

 زر ىلا ةيجاعم هرخا نيفلالا

 ىلا فاق 2 هرخا ىازلا رسكو جددلاب ىقيزرلا

 هورمب ةلحم فيزر

 "نوكسو افلاو ةيقوغلاو..ارلا حدفب ىرفغتسرلا

 00 ىلا أر هرخآ ةيجاعيلا نيغلاو ةلمهملا
 5 0 6 نكيتشاب غير

 ةيولا نوكسو ةيقوفلاو ؟ملا مضب ىنفغتسرلا

 يرق نفغتسر ىلا نون هرخأ خيكاعميلا تب

 هج مس ىلا ةيقوفلاو !ملا مصب ىهتسرلا

 ْ 8ىراضبب ةيرق حانامزر

 ©لج # ةتسر ىلا ميم الب هلثم ىتسرلا |[

 قتسر ىلا نون هرخأ جتفلاب ىنتسرلا ء تلق
 .© ئهتنأ ضيخاو 8 ةابح ال كنق نيل 5

 »؟) عكس آرب. هموت, ممصغم طاسزاتك ؟ذعأ ن ونبيخر

 . طوصع هع طفطو#ر ةائحتص مةاداموصتسس همس ذه ىنونيخرلا دمسسلممم هواء 177.]

 روباسينب. هد هسصب 241 ىنارمأ ملا.

  ىحانمزولا.  ه) 8. هرخاو. -83) 8. مفغتسد

 رز ١] نيتدلإ. 8) 4 نا ونوانع ابحر



 ب امى ب

 7 نب (هعيج ىلا ةايهمو ؟ تيعحسسب ىعيرلأ

 ميمت نم ؛ عوجلا ةعيبرو 0

 ؛ ةعبجرو # نييج ىف لطب نادم :ر 5 نمد ةعبرو

 ههْيظ نم نطب عيبرو بّذُك نم نطب, نصح نبأ
 نونا .نوكسو يسكلاو متفلاب ىنجنيرلا

 ؛ دعس كلب * نَجْنبَر ىلا ميجلا متفو ىلوالا
 © قنقرمس

 ٍلجَر عمج ظفاب لاَجَرلا ىبا ىلا ىلاجرلا
 ١ 8 دج ةينك
 دييدشتو تسلق نونو نيتحتفب ىئاجرلا
 اهنظا ” هللا همحر * توقاي لاق ناجر ىلا 4

 © ىهتنا سرافو زاوفألا * نيب ىتلا ناَجْرَأ

 ةيرقو لج اجر ىلا نيتحتنفب ىلا
 © ٠ سخسب

 © لجب بقل ةعوجر ىلا نينتمضب ىعوجرلا

 الادتص ه عبر كتافانلاو

 6 8. سفأو رأرق و نأ هع طمع «لنلن#

 مر ةزع صمص كمطتغوعت ءلع"ع مم نبر ونتم4 ةص (00. ةتتصأانتتت 0٠

(0 

 72) ىلءه نم.

 #) 8. كبعصي

 0) 8. سنخر سب.

 ١ 0متأالا م

 2 هعيبرو. نكبر.
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 8 لخرلاو .ةلخولا ىلا لاحرلا [4

 اخرا ىلاو تلق ةفورعملا اًحرلا ىلا ىءاحرلا
 © ىهتنأ ن .راتسجسب عضوم

 كلم 2 ةبحر نيا ةليهبلا نوكسب علا

 ةيرق 4 ةابحرو تيل تاوغلا ىلع بلب قط. با
 الحرم نيام ذلب ” ةبحر ىلا !ملا مصبو فشمدب
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 ىبهبوالا ه6 ئعاجنزالا. ١ ,) 8. ئناجايرزدلا.

 هيوتسرد دذصع مانصءاتو ائاهمدع 5 هما.

 مع ذص ءز نقلعدم . ممم وذصم 1لءدم ظمصعم . ز[ةمتتم ءدوأقأو ماتصعأتك ةطوعساتطاجق. . (ندعغهرحسص 710. ذص ٠"

 ) من11 8

 ه) 8. ؛كلو.

 ىهيوبلا 6 ىوريمخلا: 2( 17 ىم نونو. «) 0ةدئااتا 8. م) 13. ةيجاعمو,.'

 11 8. رق. 564 اتت د 000. ناتنموتع دست ةجاتعاتاو .ةءكرمختسم عوأو 2 7 ىرقرادلا د

 أي ه) ظ. مقلم ىرقردلا. 6) طوع: (©ءمود.. هما 0راعصط. م. 6



 هلا 1004 مس

 / ١ | همفستب ةيرق نكاجذ 5 ميجا ليجقي مصب نتكاوسلا هِياَجدلا عيب ىلا ىجاجدلا ا هونياب ديار حب
 171 ىلوالا ميجلا رسكو جدغلاب ىاجرحيلا تلق

 , ١ هرصم, يعصي. دلب؛ اجرجد, ىلا

 ةييرق اوجد“ ىبلا "نوكسلاو مسلاب” ىوجدلاو
 6 يجامل 1 ىقرشلا ليينلا طش ىلع
 : © ىبهتنأ

 رن 8 0 0 مضيلاب ىليجدلا

 3 يك يرق 5 ههاع .دادغب ىخاونب ريبك رهن

 ةلمغبلا *نوكمو ارلاو .هلوا: مضي : ىجورحدلا
 8 دج جورحد ىلا ميج هرخا امهنيب
 ةنخد ىلا. نونو نوكسلاو ماتقلاب 2

 8 ىضاقلا ميحد يلا ارغبصم 4 000

 تلق || ىلا ةمجعيلا فيفخاشو مسلاب ىناخدلا
 . ءوَ

 لج ناخد

 نوبكسو افلا 3 م ظ , ٠ ىزيددفخدلا

 )ل 0003. دقهلو ئللغ. .:6) 13. نناوكسلاو.: )0 00 0 00 6غ 1201 نيووبحد
 7( 52 ىنسيجدلا,

 نلف ىشبهر لأ مر موموأ معمر طقع همدضعتت مه81 26101356 :

 0 ىنيسيحوىكلا. + #) 0دتاأتأ لم

 7 ةلمقملا لادا ميضو'# نوسلاو..ةنجعتلا
 . © ىراضبب يرق ا

 ىذدعلا طفلي نئقاببلاو, مضلاب ..# . ئئيسيخدلا
 ماد

 تيل نايم ىبا يعم نيب رك مج نقل

 نيسيمخ هدازف «دازتساف نيسيخب لجول 5 هنال

 . 8 ىهتنأ رصمب ةييرغلاب
 هيلوأ دعب ئنغلالا تايقاب : 3 ىدرجباردلا

 ظ نالّمعتسم .اهقو

 لا ميجو ني ىجاردلا

 برد 5 ةدحؤمو نوكسلاو ؛ مدغلاب ىبردلا
 © اضيا سئواهتيو. دادغبب عنضوم

 اولا نوكسو واوناو !رلاو» هلوأ جدتي ىدرواردلا

 نم نبا ناك ريزعلا دبع ةلييمو ةيناثلا

 نم وم ليقو ىدروأرد 'اولاقفا اولقتنساف نرجابأرذ

0 0 

 © دادغبب .ةيرق ةيجعم ايهنيب ةففضملا ةيناثلا

55 

 رز 3١ فاقلاو.

 72) 0 ”هيأري نأ. 9 ختغب,

 ةدت يحس تطعم هلافمو قر ؟هءملت 1هتطق زهفاماتءاه و همدت كات: ةانم ما وحكمت 8836 ةيشيبرط ىلأ»

 عك طمع دموسصت ممدمعم ذص آنعاكب 6 ءووع, هالوماتتك, 717! -]
206» 



 بي |" ب

 نادواد ىلا .ةيليهبلاو واولا» حتفب :هي .ىنأهزادلا

 © ةريصبلا نابع نم ةنيدم

 8: ناتسجاسب غةيكاف 0 قواد ىلا ىروأحلا فيلق

 و ىقرف :عضوم نادروأد ىلا ' ئنأدروادالأو

 © ىهتنأ

 ١ ةهةدواد بهذامو دج ؛ىلا ,,.ىدووؤادلا

 لبا تاق ارهاق ىلا ارو اهلا رسكب ىرهادلا
 8 ئفتنأ ةزوهشم نادغبي: ةيرق ةيوعاحلا ىلا

 نضاةليبق هنو ىلا نوحي «٠ ىنقايلا

 © نادبع

 8 لوكأملا سنيدلا . ىلا سيايدلا

 8 دولكلا 7 غابد ىلا غابدلا

 ءواولاو هدخوملا نمو مشتاب ”ىدنوابدلا
 .ةيحخات « لنوايذائلا ةلمهمو نونلا نوكسو
 3 هباتسي 4 د

 © طسأوو كألغب ا ةيرق انايد ف

 0 هو ِإ

 84 كعو ١ وهل: فوأدا عوؤ١معو كووأدرت هده دلوقت همالتموءدؤاتمع !هوع

 يرق زبد جل ادد لاو دلوأ, جناقب ىربدلا ||

 8ع 4 0 2100 8 ملا د هاعنصب

 الزلا صتخ ةدصرنلاا قوكسف' مصلاب ىنربدلا
 1” هورمب ةيرق. نؤيد لاقيور < نزبذ ىلا نوفو
 عار فهو نيل رسكلاب ىناسبدلا
 د سلا ,ه لج ناسبد

 هين اعلا 59 نها يديناب سددلا

 1 ةدج © موو بنقرمسو :ىزاخضد نيب كلب

 ةلتضانلا  نوكنو ختفلاو رصلاب نثيبدلا تدق
 مف ىهتنلا طساوم البرق ابيه ىلا ةتلتمو |[

للا :ارو. :متكلاو جوخلاب ىريبدلا
 0 رهبات ى

 ٍهِدّسأ :نمبنطب ري يلا حتفلاو مسصلابو روبانسينب
 ةيرق اقبد ىلا فاقو مدقلاب ىقيبدلا تلق تملق

 ادبي بوق ةيقييدبا ىلاو ,سينت“ ثرق.مصمب
  ةقلكنأ هفع ( 1 8 ىهتنا

 ةبيرق :لسيبد الا لميبكللاو. عدغلاب قلببدلا | +
 هب ةلماب |[

 01 لاذ" ١ 28 ئدوانلا.

 80 تتلف هارفممم فرق ممم طمؤمم :ئةوؤا كلا ةممنووار نع ز همكم ةدم !هذه هما وهوه ننعم: لام لذوادلا

 09 7 عابد. /2): 8. ىئناليلا» 5) ى.

 و6 همن ظفمع دلثم امسكدس 1هضمد' متم ىكنوابندلا

 كنرابد. ١4)

2( 8. 

 مزنة !رئاوع

 ») هل. كؤوس. ١ ٠ ه) هم نزيد.

 1ةةتناخ ةاناتطف“ ةماق قروآدلا  ةظاتهورو ' لمطاةققفم(:

 7 قونتراتدلا و٠ يهل مما فقزتالاط ٠ هلأ صن 3.
 (. ظمغ): مفك نول هنظن م. 61, ءمال خممقؤم:7ر 28و: 60: 7“

 اب بألا ئلن. .م) 8. ىواشبدلا» .م-) 4. ةتلتيلاوت

 ةسوبد (ةذطع وزو م4, ةيسوبدو.
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 نونلا نوكسو ىاؤلاو ملا د نكنفرادلا .

 ي < نايناغصلاب ةيرق * مْدَرراد ىلا ميجو

 © معلا سرد“ ىلا ارا تسكب 0

 نادغيب هلكم ه رقلا ر رآد ىلا ئَفر ,ادلا تنك تلق

 اولا .:نزه ىلإتلا

 نوكسو فانقلا مشو * !ملا حتت ىنطقرادلا
 © دادغبب ةلكام * يطقلا' راد ىلا .اطلأ

 © ورمب ةيرق ناكراد يلا: 1رلا عتفب ئفاكر ادلا

 © ناهبصاب ةيرق كرأد ىلا !رلا مدغب .ىكرادلا

 © ميم نم نطب مراذ ىلا' الا رسكب. ىمرأدلا

 / لزتم نؤرادنلا "ىلا ئلنورادلا «تدق
 ةاكّتلا' تاقبُط ئف # ىَدّيبْولا :هركذ 4 ناوُريقلاب
 © ىهتنأ

 ؛ ناديكشاو راد اهل لاقي يرق ىلا: ىئرادلا

 ىناه نم رادلا ىلاو ىهتنا ةأرهب ىه تلق
 هفال « رطعلا عيب ىللاو -ئباحخصلا ميم لجن

 ه) 000. ننومعويمسع طقع ممهلم هع تايناغصلا : 110همدوسع' ل, (ده0 ةنصع ةماتعمل) ةصاعو ص #ء

 , 6) 8, نقلا. .2ء ووتواتمصغ همسك ةمكو ذص ؟.. ىرقردلا»

 ه) 0مل 8... ري مل, ةلرنم, , .ى) 8, ناوربقلاب»

 9 004 نا 10 ىراد. 18مءرأم ةص لعالم

 2) 8. ئنطقلا»

 ناديكسشاو. . [آبمءامتمدعسسو طص 8, هط]وغمضتو طعد# © ,طفطومءر مجربقتعا ©

 ) طقم,

 نيرحبلاب ضف ئم تلك. 4 نيرا نم بلكي
 نيفاز هينا ةحفهلا دهن كسلا اهيلا بلجي
 8 ىرَدبَع رثكالاو ينصف نب .رادلا دبع

 . ىبا 'ىوأر مكب ئبا لنج ةساد ىلا ىسادلا

 : © دوأد

 تاَساَدَملا عيب 'ئلا ةمجعنلا مهب (ينوغادلا
 ©ورم لقا ةغلب

 4 ةريرجلاب ةيرق ناماد ىلا ىنامادلا

 ناغماد ىلا ةيجعملاو ميملا متفب ئناغمادلا

 8 سموق دالب نم ةنيدم

 »ب غملاب كلب, لموماد ىلا *ئومادلا تلف
 ناقوب 1 © ىهتنا

 © مياعغلا ةيبسراغلاب ميجب جانادلا

 4 تح # ةيوثاد"ننلا نونلا مصب .ىونادلا |

 سئدنالابب ةنيدم ةيناد ىلا ىنادلا تلق
 © ىهتنا

 +) ل: جذزرد

 ىناغضلا و نطذ ذم 8, 06عام ءقأ نايناغصلا.

 )111682: ممملع ةصقوتتخ ىلأ.

 82. ئذييبوتلا. + 2) للا

 1.هذنمم 6«مو». ذص *. رأذ..1

 طب,روحو 1كم ءانت 6غ اللز هابي ةممانست 501015 , ةعرلطأل نيرادب [ظغ مذع 00و16 زم آبو 60.

 7) 8. برغلاب. 7) 1116 >اتنتةانق (00.

26 

 ' طوع مودبعسم . ةعترمأسس 011 طااتت*. 1717 .] 7:) كل. ىسومدلا.

 تاعميسع هب 8, 1714. ذص ؟. ىوريمخلا»



 |انطيدمبر اسمي ءاابنجع ب هيواشع نغيوضأا ىلوالا ئازلاو نيءاضلا يدفب ىرخاربخلا

 © قاضي * ةيرق رصقلاب 1 ارَخاَرْبَح

 ىلا ار مث ىازلا مسو ختفلاب ئنارزيخلا
 8 7 فورعملا نارزيكلا

 شيخكالا ىلا ةنجعمو عذشفلاب ىشيخلا

 ىلا وف لب تلق ىناشيكلا !ذكو فورعملا

 8 ىهتنا ننقرمسب عضوم ناَشْيَح

 0-لا ليخلا يلا هنزوب ىليخلا

 © ئلاب لكلا

 ٌليِلْيَخ ىلا را ةيتحت ةدايزب نييابخلا

 ةيرق 00

72 

 َنيَخ ىلا نوينو نوكسلاو مجدغلاب ىنيخلا

 8 سولحب ةيرق

 ” ناوي + ىلا نوكسلاو مدغلاب : ىناويخلا
 ١ © نادم: نم ىطب

 :ه ل طزيخلا ىلا :نيقلتفب :قظويخلا

 ىلا ةددتشملا ةيتتعتلا مضو رسكلاب ىوبخلا
 © لج وّيخ

 كلب 5 ىلا نوكسلاو مدغلاب ٠ ىماليخلا
 : ميسا

 / ةلمهملا لادللا فرح

 4 ةيوباك سا ةدحوملا مضب هب # ئوبادلا

 8 دج
 7و لج باد“ ىلا ىبادلا

 ةيرق نوجاد ئنلا' ميجلا ١ مضي ىنوجادلا

 © ةلمرلاب

 16 .000( 720 2 فورعملا .

 ميكا « رسكو ةدحوملا مدنب ب : ىدكجبارادلا

 « ”نرجاباراذ ىلا ةليهمو  ةيناثلا !ملآ نوكسو

 [ ١0 هاضيأ روباسينب ةلحمو سراغب دلب

 ةيرض ا ايراد نئلا < ارلا فيغخضتب * ىفأر ا,أنلا

 © قشمدب

 0 2 رخاويخ. 2) لل. مدتصاو طوءدع ةعلق

 . ىناريخلا ءا نأريخ , ينم 761 هع ذمدم 10عم مدنوغ ؟لكادتم «556 : ىناريخلا ر نغ 106و5ر لدم مم ءووونام

 ه) 8. اليخلا. رج) 01مل 9( 4 ىربادلا. 7) لل ةيربأد و 17 مءيوبأد : عن 76616 [ت1062 و

 501 #10 ذص +. ىوريبخلا. م) 8. ىلوجادلا, 4١ )2 ١ ىدرعبرادلا ر وول همدك. ةسصقكو نص +

 ىدرجباردلا. /) 4. نوكسو. ) 4. ىلوالا. «) 4. درجاباردز 8. درجاباولد ؛ مانت ةن#

 ةسسطنو درجتابارآ 3. ه) 8. ارلأ نيتكاتفب. ز) 8: ايردز قوه 513. 11ديسمل. 24 79ةطنفم م, 173 ةسصم



 هب 111 ب

 مل ني. ىه ىوكسلا ماب ويورخلا .
 هدج

 رونو. .ةيبتسحاتو ميملا ربل مسلاب ىنيلا ١
 1١ © ىرلاب ةيزق نيمونخ ىلا
 : نوفل 00 رسكلاو م ىناجنوخلا
 © ناهبساب .ةيرق ناجّدوُخ ئلا ” نونو. ميجو

 .نالزخ يلا نوكسلاوعدنلاب ينالوخلا
 ا © ماشلاب ني

 نوع نب ِدلْيَوُخ ىلا ريغصتلاب ىدليوخلا
 : © ةفئاط نييدليوُضلاو ليقع نب ىماع نبأ

 اهلا ديدشتو واولا متفو مصلاب ىبيوضلا

 اانيبوفي# نانجايبرذأب ةنيدم وح ىلا ىلوالا

 ىلا ةلمهم لادو ديدشتلاو جتغلاب ا

 يب هلالكلاك ّنِكلا 7 ”دلبو

 0 ةرالنخ ' ىلا تييددطلاو جتافلاتب + ىوالخلا

 © 2 كييجات نب دعس ىنب نم نطب

 ىلا“ ارو ةينحتلا فيفخاتو رمت ىرايبخلا

 اقل نا © نادمف نم نطي .«رايخلا

 ةلاظؤملا رسكو فيعضتلإو عدفلاج ىربايخلا ||!

 عيْجتف نوصح ةعبس اهنال ةقورعملا ميمخ ىلا | غ

 8 ريايبَخ ىلع

 هاش نونو خيبكعم 7 لاذب _ يناذايخلا تلق تلق

 © نانهبباب رق ناذايبخ ىلا

 ميجوا 4 ىاولا جتيفو نسجل ؟ ىجرابخلاو || ةليبق

 | | 8 ىهتنا ؟نيوزقب ميرق جزايخب ىلا
 باينقلا ةظاييخ ىلا ديدشنلاب ىطايخلا |

 ١ 1 ه ٍطايجلاك

 : 0 ةليرعبلا هيكلا يلا ايلا

 7 ربيَح ىسلا ةدحوملا انبلا مدعي 7 ىرزيخلا

 8 ةىط نم نطب 4 ىربيخو ةفورعملا

 ةةينوفللاو هلميملاو هلزا معمم ئتشخيخلا
 ىنلا. ةيجعبلاو ةيتحتلا نوكسو * اولا لبق
 , © دنقرمس ىحاونب ةيرق مشَديَح
 هّدج ؛ةريخ ىلا ارلاو :نسكلاب :ىربخلا

 « دج ناريخ ىلا ارلاب ىناربخلا

 ام 16 "ةنوع هدو. ؛ةرتدقف انورامدطت رم. 66 ةلأ ير ةنكاسلا وأوسلا دعبو ةهلوأ مسبب“ نآجكانوخ

 نون هرخأو ميج ا ا ه) 0مناتغ كن ْ 0“ 5 ناجابر ناب. 0 يدالحلا.

 ام ١0١ ىودلكلا. - 8 الو كسحح 5 4. بيت. م ا ف ١ .. ىبيجتلا ( 92 .ىددعسلا

 ١ ”5) 8. انيكلا, م) 8. لادب. 57 4 ىمرايخلاو.. ' 2 آب 60 هما ا 1 66

 9 1: نجا 0 نا 0 . يريبجلا 6 7 دب 4 1 ا فلالأ نعب ىازلاو اخلا سكب.
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 2 ىرببخوا 5 8] 1 وأونلا. 1 1 ريح



 ةبعا 04: انضم

 ٠٠ [ىناباقمخلا'.ىك رم ىذاباقنخلا]

 ” ةيباحتو ماللا رسكو' جتقلاو مضلاب :ىقيلنخلا
 8 ىنبردب كلب ةيلَتغ 0 فاقد

 84 ماناخلا' غبجل ىلآ © ىهيتاوخلا

 © كلب مزراوخ لا ىمزراوخحلا

 4 راوخ ل رو فيفختتلاو مض.لاب ىراوخلا

 8 دجو ىرلاب 556

 / ةمجعمو واولاو اضلا متفب ىئتشاوخلا

 ١ 8 جلبي ةيرق تاوَخ ىلا ةيقوفو
 : ْ ْ 8 صوخلا ىلا نضاوخلا)

 ٍفاوخ 0 ا فيفختلاو جتفلاب ىفاوضلا

 ل 5 ةروباسينب ةيحان

 َفاَقْلا يد 000 ملاب ىدنتقاوخلا

 لل دتقزخ ىلا :لمهمو نونلا نوكسو

 8 4 ةةناغرقب

 مينكالاو واولاو هلوا متفب * ىناجوخلا
 © ورمب ةيرق ناجوخ ىلا هددشتلا

 ميجلا فيفخاتو نوكسلاو مَضلاب ئناجوخلا

 0 ىمتاو كلا. 24 ميئاوكلا ١ 5 متاوضلا , م1311 و10 عدن ورم , بع 5 ان 1

 001 «روباسينب كلب يشمل

 ةلمهملا ؛خشفو ارلاو مضلاب* ىقلغسروخلا

 ىلا ٍفاق 4 اهدعبو يبس ءانف ينيب ماللاو
2 0 2 

 507 نونلاو داولاو هلو عا هموم

 رعبا جيبو ايلا نلروَش ىلا .؟ تاتو ارنا "|
 8.” ةريعلاب

 0 يرق روخ ىلا الو مصلاب ىروخلا
 يب. نإزوخ ىلا. يازلاو ٠ مضلاب يناروخلا
 © هيد جذب ىَرَق

 بيفضتو ا رسكو مضلاب ينايروخلا

 ا ه تسكب ؛ 5 رصق ناّيزوخ ىلا ةليتحتلا
 الب ١ ناتسروخ + ىلا ىلولاو ملاب ٍيروخلا |
 ناهبصاب ودقلا الشو 7 ةرصبلاو سرانف 0

 8 * ئلاعت هلل اهقرش * ةكئب ةزوُصلا بعشو *

 دارلا نوكشو دكميملاو - جت ىتسوختلا

 © خلبب كلب ال4 لا ةيقوفو

 0 يي ىلا 2 اعبلاو 0 0 ىشوخلا

 8 نيارفساب ةيرق

1 

 ”6) ذل تيفو.
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 © نزام نم نطب
 ةدحوملاو نونلاو هلؤا مدقت ىذابانسحعلا
 للا ةمجعم هخا ةلييبلا * نيسلا نوكسو

 © ناهبصاب ةيرق : نابانسح دج منح ىنلا نوكسللاو متل ىمرعلا

 7) 5 ةرارسف» ه) ذ' زيرعكلا. رخ) 8:6 تانتتت ةلتاتع» و9) (0000. متقلع ةلييملاو. م) 18. بعل»

 5) :8.١ ص سكل. 2) ١ (000. 11610116 مسير, 560 هنن ها. هوتطوصسلسسم عوؤر انغ اطلقت 1270

 ىرهاطلا , ه6 هال ةطسلك, هل. ا". م. 3. [1ضاهرس ذص آيا, 66087. ذط "+ ميركل. ك7. )

 ,. ىفدصلا. 2 «) 8:رارحلا. ٠ <) 8. ىلولا»
 ه) ةكنصع ةصفصقمسلمو هقغ 1هعهدق دين 1كفسملكم م6,

 ىرهاظلا. «) ىلا, ىدصلا. 8564 0. ذم

 رز ه.ركلل. ظ.زرحللا. ه) 4. ردع
 هلع, م.170, دطخ ةنخراسم قا مارش. 1. ل1 نقاعصك. هنأ ك4ءدقم هك, 47ه. 6) 8. ىرونلل.

 0 8. ةجافح. م 0منااتا 4. )6  ل. بيرح.  رك) 8. ىأرلا, ى) هل. نيرح. 48) 0سناانا ا«

 2) آم 8. ةيترراسب هون تابانسكلا , وه0 آو, 6؟موع.ر ةرت0 [7رج1عصط٠ مب 66, 12غ ءانصت شلع 1
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 سس الث هس

 ناثرخ' ىلا: ةثلثمو نوكسلاو مضلاب .ىناثرحلا

 نب « ةتركلا ىلا رسكلاو جئدقلاب ىلا

 © :فقفاغ نم

 نافغرك < تالفهيب ناحرح ىلا © ىناحرحلا
 © سموقب ةيرق

 يرش نادرح ىلا هنزوسب ىنادركلا نلف نيلخق

 © ىهتتا فشمدلب

 رصمب ةلحم سركلا ىلا نيتكتفب ىسحعلا

 8 راصنالا نم سيركلاو ةيط نم نطبو

 نوكسو ةيقوفلاو ارلاو هلا متفب ىناتسحلا
 اًقسْرَح ىلا ىتسركلا لاقيو نونو ةليبملا

 © فشمد بايب ةيرق

 3 س سه © هس

 ميمتو ةعاستو ركشيو /هتلْعَي قيم نيطب ةفاحا

 8 ىهتنا را ابنألا ىحاونب قاتسر فرح ىلاو تلق

 ىلا نونو فاقلاو نوكسلاو مضلاب ىلقرحلا
 © ةعاضق نم ىطب ؟ افرح

 نبيل ئلا: فاقلاو .جتفلاو مصلاب ىقركلا
 تلق فقاغ نم ىطب ةقرحلاو © ةنيهُج نم

 © ىهتنأ # نامعب ةيحانو

 ىلا ىلز هرخا نوكشلاو رسكلاب ىزامركلا

 8 ميمت نب ورمح نب كلام 00

 و * ةيكاطتاب ةيرق

 ظ ه8 ةكم ٍمْرَح ىلا نيتحتفب ىمركلا

 0 ىلوألا املا مضو متفلاب ىووركلا
 سه 3 ©

 8  يراوكلا هب ١ عمتتجا ةفوكلاب عضوم 4 ىرورح

 كثي رح ل ةثلثم  ةرخأو اريغصم ىتيرحلا | ىب

 0 تحج

 ا ' محلا ىلا دينلاو ه0
 تما

 نطب 'جيِرَح ىلا ميج هرخا ازيكم ىجيركلا (| ىلاو لاقُبلل افلاو نوكسلاو مصلاب ىفربكلا

 ع) 8. ىطب. ه) 8. هترحلا. 8) ىناخركلا , 66 01 نشا ) 8. تاليمب.' 2 8.

 شئركلا. )6  8. هعيبو. ير 8. بلعت, 4) [ةزء ص نانموتع 000. ةهتواانتت 68غ ١

 قرح ) 16 ع1 اتق : ةعامضق م 0 ل ةقركلاو و دغ د مسخ زفر

 2000 اقرح طلع 102 ووع 616 5« طق أ داقرح 121:0171113-

 م) 4. ةنيمجر 8. هنيهج. [1د )ابعطمطتز هيتشملاو ذم «. ةفرحر !هعئاس
 8. نامعن: 2 :) 8. هلمكلا. )  8. هكاطناب.

0 < 

 .ناقرح. 1م ةكوسصاتقمب ( ذه

 ان ىناق يح كنعأ صمد م٠011

 اندست ءواؤ م ]77١

 /) 8.ارورح. م) 8. جراوكلا»
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 نب ُاَدَح ىلا ةزمهو نيتكتفب ئادحلا
 © كارم نم

 ىسلا ةذجحونمو .نوكسو مضلاب ىنابدعلا
 زا 1 نيتكتفيو 7 ةيفانسكنك وس يحب نابدح 5

 ىلع دلب م ةتيدحلاو دج ناتدكلا ىلإ

 !ذكو تارفلا

 ثّدَحلا . ىلا .اضيأ ىتدحلا تلق ىتدحعلا

 © ىهتنا د و ةيطقبم نيب خعاق

 نطب 000 ىلا ةلييمو نيتحتنفب ىسدحلا

 ١ 5 نادَح ليقو * محل نم

 نطب ؛ ةليدح ىلا مالو 5 نيتمصب ىلدحلا
 © دز ل م

 6 ثيدحكلاو اضيا ةثيدكلا ىلا ملل ا

 4 *لْمْنلا ودَح ىلا هاذحلا

 ةيجعيلا / لاذلا' فيفختو مصلاب ىراذحلا :

 ىلا .فاقلاب» دسأ نم ىطب راّذح ىلا ارو
 © ةعاضق نم نطب ” فالح

 3100 ىلا هاف نخاو ريغستلاب ٠ ىفيذحلا ْ

 م) د. مضلار 8. مكل. 1710. ذم

 #) 82: لعفلا 7) 01متغأنغ

 ١ 0) ناملا. 5 8.رارح. 9) 8. دح.

 ه) ىلع ةط 0100016 100 مم ارح, 9( 0 سنأاتا 58

 20 نامل نبا

 َ ةدحوملاو فيفختلاو سكلاب ىباركلا

 8 بارح
 م راو ىلا" ىازو نيدفتلاو مشل يل

 ىذ نم نط ” رايح ىلا فيفختلابو ؟ دج

 : ىهتنا ” كيبنز برق مهل عضومو تالق عالكلا

 هريشو راصنالا « مارح ىبلا اففخم * ميبلابو

 ظ , © ةرصبلاب « مارح ىنب ةكسو

 ةنيدم ناوَح ىلا ديدشتلاو ختفلاب ىنارجلا

 ةكس نارح يلا فيقختلاو مصلابو ةريزجلاب
 8. ناهيبماب

 لالا كاع ١ مو ن .,وكسلاو جدنفلاب درعا

 ةدحونلا مدقغبو سلع قمح «ةيرماخ ىلا

 بيرت دادغب ىيب رصقلاب ير ىلا

 سم نطب 000 ىلا جذغلاو 3 مضلابو دإلدغبب

 ى) 8. ؟ةةدحلاو. 560. همدكاذص ىتثيدحلا.

 2) 8. هليدحت

 #) 5 ا

 2. متلعلاوا

 8 رببغو ةعاضق

 رع) 18. هنانك.

 ىمخللا.

 ») ىلا هقاذحو 8. ناذح

 ىك) 2. كيسنز.

 طر ةذع هدأ لص ان110 016

 #) 0. راوصح»

 «) طلع قير تأ 2ع ةوصصعتل, نتهتصوسفتم ةزاتقام005 صمتصتصح ةدتتطوصلم ىدصغ كس ةراطتتتة نهد

 0 مضلاب.
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 2 0535 8. طقطوأ ةيرخ , ه). 8. خلكم,



 اس 0 ىف

 ىلا ىيدشتلاو مدفلاب ؛ ىواتكلا تلق

 ظ © ىهتتا ٠ نالقسعب ةيرق ” ةوانح

 © ؛ ةيقرغلا نوكسو مضلاب ىرتكلا

 د

 1 عيب ىلا 0 ريولاب يراخخا

 © فورعملا * ورمل ىلا ىازلإبو
 ىلا * ةدحوم اذ * ليكتفب 5-5 <

 8 ىلاعت هللا اهفرش ةبعكلا ةباجح

 فورعملا رجاخلا ىلا ىبنكتفغب ىرجعلا

 ةليبق رجح ىلا ميجلا نوكسبو دج د ٍرِجَحو

 عمو ةريغصلا رادلا ىفو ةرجح عبج رّجكلا

 2 ةاوسأع» 00م راسو طقع هع.

 1 1)طهطقطتت

 8 نييلاب عضوم رجح ىلا نوكسلا

 رصقلاو رسكلاب امجاخ ىلا ىأرجعلا تلق
 © ىهتنا ىشعلب ةبرق

 © َجاَحلاك ّجحلا ىلا رسكلاب ئجحلا

 قطب روتَخ ىلا ارو مضلاو مدتغلاب ا

 ناديف ىم

 . ه ءاّدحلا ىلا ةليهملا نيدشتب ءادحلا

 ديدكلا ىلا نيدشتلاو جتغلاب ىدادحلا
 مدعلابو سسوقب ةيرق © ةدالحو 2 دادحلاك

 هريغو دزألا نم ئطب دادخ ىلا فيفخاتلاو
 © براعم نم نطب دادح ىلا سكلابو

 : ناّدَح ىلا ديدشتلاو مدغلاب : ىنادحلا

 نطب 4 نادح ىلا مضلابو « ميمت نم نطب

 ) 8. 11 ةرئاتتم نداسعب .

 © © ةرصبلاب مهل ةلكمو

 9( 28 ىوانكلا ”( 1:7 دوانحح.

 [ 01104 10 20 نصوص ةزغو طتطت ء اتطوأو نمد ءمدقاتلعتتع مانت , طم2 222313

 هبتشملا مرددب وممتنمكتع يتلمس (ذص ٠” ىئرسجلا) صمتسعس "121 انس ىرتتكلا (ةلمهملابو
 هد

 ادهللا دبع وبا ةظنكاس ةانتمو ةمومضملا نب كليلا دبع نب ليحم هنع ىكح ىرثكل

 ») 8. ىحاجحلا. ه) 8. ثأوو.

 ه) ك١ دكادحلا , ازو3و منطق و نانمقأ

 8. دكدخلااك. 71365 ةهدصص ؟ءااعو ىداذكلا مورست هم ديدح

 ه) 8 هدأ لاححو .

 0 8. ميث.

 6) 3. ىناذحلا ع 20د

 2#4) هل, زاعاستم نأذح»

 تاييؤلأ) , 564 صتطنتل 06 هزدق همتعتصسم ممهلتادسص هوا. 7

 9 5 راجحلا. 2) 8. ةلحجومو. رب) 0متاننا 8

 , 8م ©3364 ءةرمتكاتلا نم

 1951:ات33 , #6 ه7 ةلعدلع77: 530723760217071 هددع 4 داإدبكل ا.

 نادحوز هودنو ىنادحلا ءا 00 ناذح.

 <) كل ىرسبلاب. [آمصرعم (2ءمورت. ءمصقتتسفا 1ةءائمصعتم ٌدص 8. هطاوغمس. 1؟.]



 تي الثا تعد

 8 لغتلا « كرت ىلا, افلاب ىفاحلا

 ©هللا+ ىمابن مكاحلا ىلا ةيمكاحلا

 هّدج ”ادماح ىلا ىدماعلا

 ة*نج ا* هبباز' صئاخ ىلا 'ئضفاكلا
 بابح ىلا نينفدحومو تا ئبابكلا

 ١ '  هللج < ةبابخو

 ىلا ةلمهملاو » فيفختلاو مذفلاب :ئسابعلا
 « ةشابح ىلا ةيجاعملاو ميضلابور ليجر 2 زتيابح

 ١ ١ ه لج

 نابح ىلا ةدحوملا كيدشتو جتفناب ىنابحعلا

 نم طمسلا تل * نايلي ىباحصلا ”لقنم نبأ

 نابح ةكسو دج نابح ىلا رسكلابو تومرصح
 0 4 نابتح ىلا رتسلاج رولا

 ليج عمبج ظفلي لاّيَح ىلا ىلابكلا تنك
 © ىهتنأ 4 كركلا برق كلب

 ىلأ ةيقوشو ةدحوبلا نوكسو مدفلاب ىتبحلا

 8 فوغ نب وربع نب هكلم نب 6 ةئابح

 رتابج 7 الل

 1 ند مدت ١ هم قالها [1هامدوع هم

 «) ى. ةبايخو : 8. هبابجو,

 1) زم 000. 1

 ١ 0 © 7 ةعاوُج "نمي نطب

 هاري ىلا: ارو. نوكسلاو مضلإاب ىناربحلا |
 .. ربح نم نطب
 يلا هرابخلا» يوكسللو رسكلاب ىربحلا
 ىلا ةدحوملا متنغبو هب بتكي © ىذلا ربحلا

 وسلا ؛بايق 8 0

 «ايهرف قل ا ع ّنجو ريمح نم
 همني حاطبتلا له يسع , نيحلا

 8 ” مينت

 يي
 ةةيرق ” ةليح . ىلا نوكسلاو جتغلابو تلق نييلا
 8 ىهتنا ٠ نالقسعب

 دي ىبيبحلا *

 نوكسو ييغصتلابو  ىهتنا بلح لمع نم

 هقول نب رماع ىنب نم نطب بيبح ىلا ةينحتلا
 ةددشملا ةدحوملا مسكو مصلاب ىنيبحلا |

 8 ورمب نيبح ةكس ىلا .نونو ةيتحتو

 كفماحلا. :82 ,٠ 0

 عوض لأاننت وأ ذص ملسأ , ان 1616 دج 6_0 مد ىلا. 221

 ' وث) . غيراختلا 2) 87. هسابحخ, ' 2) خ. من رت. ةسابحح. 2 8) 2. لقنم. 6) ةئابحو ,

 هل 8. كوكلا..  ا6م) 8. هتيح. رك 8. هعارخم  ى) 8.رابكلا, )8. ىدلا ١ 2 2: كاين.
 2) 8. هطول (7) 8. ظغتماا /ض) 8. مين.  م) 8. هلبج/“ .6) 8. نالسعبب  م) 18ه« نصلف

 ل ىبيبحكلا قعود قش : 1 ١
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 ديا

 نوري ينل ارلا مبدو مققلاب ىئنوريكلا
 5 فشمىدب عضومم

 اطر فيفختو مسكلاب ىذابارببجلا 8: تلق

 ةلجما # ناباوتيج ١ ىلا + ةينحعمو ةدحوملاو
 1 © ئهتنإ : رونباسيئب

 ىلع دلي ةزينجلا ىلا ىلولاو رسكلاب ىريجلا
 © طاطسفلا * ةلابق ليذلا

 ناشيجن ىلا ةيجعملاو هلوا متني ىنانشيبجلا

 © هب عضومو ' نميلا نم * ةليبق

 ْمَضو ةيجعملا عتقو يسكلاب ىربشيجلا |

 ه ورمج ةيرق "ربي ىلا ارو ةدحوملا
 و مكسعلا شيجلا ىلا مدغلاب ىشيجلا
 ليَ لآ رمسكتلابب ىناليكلاو ىليجلا

5-2 
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 عارو ةقرغم ردادإب ناليكو ناليجو ” لاببك اهنا لاقيو

 نيكاذسلا .نود ةيرق' ليج _ىلاو.ناتسربط

  بشخو دج ناليج ىبلا ادصيأ ىناليجلاو

 ' ؤليهبلا ءاحلا فرح

 سباح ىلأ ةلمهمو ةدحوملا رسكب ىسباحلا
 3 دج

 © دج متاح ىلا ةيقرفلا سكب ىهتاحلا
 قراغخ نم ىطبو لج بجاجح ىأل ىبجاحلا

 ؟ جرزخلا نم نطب م ةثراح ىنب ىلا يثراحلا

 2( 7 روباسينيب. 0 1 00

 [1د ظلما. 060 عال, ةناتعسلسم ءانحص صمد ه0لتاسك

 ص) [ةزع ةذص6 مهطأم 16ععطلتتم ةوغ مانو 206 بابعلا , 00 1 61خ-

 ى) 0متاننا 3.

 هج مناخ ىلا ىثرلاب ىمزاكلا

 ٌدبج رضاح ىلا ارلاو ةيجعملاب ا

 دلب ةرضاحلا ىلاو بلح ىحاونب عضومو تلق

 © ” ىهتنا سلدنالاب

 ةللا ميت نم نطب ؛ بطاح ىلا + ىبطاحلا
 ' ا 8 لجو

 ري) 2036 نوريجح 8. مقلع قولا نوب

 مي) 8. ملابق. 2#) 8. نميلاب. 0) 8. ربشيحلا.

 هوغ. 77.] ٍإ ي) كله. لك.

 . نتع 0006: هدأ.  قكرراتل 2ءةمووو ةدتمت هذ ناليج دلوطتل 3غ ة[اج0 016 0/6 ةطمرنود (ةرتسسم6©

 0) 0 مينغ 8م

 م) 0ستاأنا

 1»#©ت 04 قالا 6778) و وتقع ةرجتل ةمدلعد ةلثم همدصتسم تانع 70 قات 71717 .]

 902, حوزرضلا. م) هل. ةقيرح,



 دمع لاا

 ينج ىسلا معقفلاو مضلاب ىنهجلا
 أ ةليبق 9

 © لصوملاب ةيرقو ةعاضق نم

 جعفلاب ىناذوهج ىلا ىكناذوهكلا كلف
 ١ ىبتلا خلبب :ةيرق نونو ةياخو مضلاو

 5 دج ريبَج ىلا سكلاو عتفلاب ىريهجلا
 ةيجعمو ةدحرمو فيفختلاو مصلاب ىذابالجلا
 «روباسينب ةلحم فابالج ىلا

 لا بالجن او :نيدشتلاو عدفلاب ىبالجلا

 ”٠ بالج ىلا مصلاب», كج ىلاو عّلسلا بْلَج
 © ىهتنأ ناوح ةنيدم رهن تلق

 «لجالجلا ئبلا نيميبحي ىلجالجلا
 ه لجّلج عمج دجاسمك

 نالج ىلا نونلاو نينشتلاو رسكلاب ىنالجلا
 ٠ © لسأ نم نطب

 تاحتنغب 0 ىلا ىدنوالجلا تلق

 مُقِب ةيرق ةلمهمو نونلا نوكسو ماللا فيفختو
 © ىهتنا

 رو ةلمهملاو ةينكتلا متفو رسكلاب ىرسايجلا

 © ورمب ةيرق رسايج ىلأ

 +) كل ىبالجلا.

 ر) 8. ىزلاب.
 6) 810, ةانغ 556 ىواذيجلا, 1ةعويلسم

 ) 8. ىراضيب, 2 مر 8. ةةيفوف.
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 ىلا :نؤنو بيدشتلاو :مبفلاب * ىنايجلا
 « » لاب. ةيرقو سلدنالاب لب < ناّيَج
 ةيجعملا متقو نوكسلاو رسكلاب ىنخيجلا
 1 © ورمب ةيرق . نكيج ىلا نونو

 هّذج <ةّديج ىلا ةيجعم رسكلاب : ىذيجلا
 ةيجعملاو رسكلاب !ذيج ىلا :ىأذيجلا نلف
 © ىهتنا طساوب ةيرق رصقلاو

 اضلاو ارلا عدفو رسكلاب ىتشخاريجلا
 ىلا ةيقوفو ةمجاعملا نينثلا نوكسو ةيجعملا

 5 « ىراضبب يرق نشخلاريج |[

 ةيرق ناريج ىسلا !ملاو هلوأ جتفب .ىناريكلا

 ' ١ 9 ناهبصاب

 اغلا ىنوكسو اولا“ مو : سلو ىتفريجلا
 جدف نقلا ناموكب كلب تفريج نيبلا ." يشوفو

 8 ىهتنا عارلا ثوقاب

 لادلاو ميبلاو اولا ققو رسكلاب « ىنادرمريجلا

 8 ورمب ةيرق نادزمريج ىلا ىاؤلا نوكسو ةلمهملا

 نونلا نوكسو ارلآ جتفو ىسكلاب ىكنيجلا

 هورمب ةيرق جْدريج يلا ميجو

 ؟) 8, ةنهجر 18 غةرطع 1 1116126 ملا 113116 ان 5 2110

 . م) 5. ىنابجلا « نابح.

 ©( 4. ةديجو 1:7 هلبج.

 ©6004. هكعمدضغ مناتلدخسص اتيكلا

 77) 8. ةزصع ةحنانعاتلم «) 8. دكجاسك.

 2) ىديجلا.

 65356 دمت 1160 :

 2-0 ىنادزمريجلا ذه 8. طلع ةوتراسسم ' قا,



 تل

 ىّلوج ىلا ماللا حتتفو مسبب ىكلوكلا

 8 لجر

 ةنيدم مسلاب ةبرج ىلا ىموجلا تدق
 © ىهتنأ ,بلحب ةيرقو سراغب

 نم نطب نوج ئلا نونلاو جتفلاب ىنوكلا
 © ماشلاب ةنيدم ةّينوُج .ىلا .مضلابو .دزألا

 5 ةرقوجلا عيب ىلا ىرهوكلا

 ةيتحتلاو واولا نوكسو مضلاب ىرابيوكلا
 ةأرتؤب ةيربق رابيوج ىلا ارو ةدخوملا متفو

 © فسنب رابيوجأ ةكسو كنق ممسو

 ؟ ةيرغيلا واولا رسكو 0 1 5-8

 8 فسنب

 ةينحنو وأولا ا تلق مضلاب * ىميوجلا
 © ئهتنا سراغب ةنيدم !ميوج ىلا ةنكاس

 ا خيخحان * ” نيج م ىنيوجلا

 ٠ 8 :٠ نيحرسب ةيرقو

 « ىلا 1 ايلا .لايدشأاتو ةدروب :ىيوجلا

 8 ” ةرازَق نم نطب ةيوج
 وحلا ىلا واوا 'ةيدشتو  مضلاب + ىوكلا

 © نميلاب ذيرق

 اهلا | نوكس ةدخوملاو ميجحلا رسكب ذيهكلا

 , هبقلا لقان ةخيكاعمو

 ندلب مْوِهَج ىلا ارلاو هلوأ حتغب ىمرهجلا

 نب ةيضاهجلا ىلا ةيجعملا ناضلابو راقب
 8 ةرصبلاب مهل :لكم مضاهجلاو دز ن.كلأ نم :ببحت

 ةلكم كيوج 0 ومجلاو مضلاب ىكيوجلا

 انيك 5 أولو ميجكلا جتفب. 377. (هدصعس 1د0ز16 انصح 66

 ١ [آص طعام عمو. 1عوتاتتتت : خلا انهحنقو .واولا فيفخانب :ثيوجالا و هغذص 1ك ةطنتنم ر

 2) لك ىناحيوجلا أ 100: رمادصع نأ 1: ميجالا جتفو ةددشيلا - واولا وسكب. نا

 ير نفح يبردح يل يا صبحا

© > < 

 نيب “ ةفيذح ىب مهج .ىببأ ىللاو * ةيميكجلا
 هاهو

 او و سا بسس سعوا

 72) ةطسلك. علم ال". رن. 7 هع طمطوطو:

205115: 

 ناهمندع ناكيوج. 3 م6) ىمدوكالا . 2 ىلا. ةييوج. . [آرعءان ودعت ص 8. هطاقأوصن طعفطع 8

 طفطوعو © نعام 66ه. نورتاسسم هوا. ؟7.] 7) 4ك. ىنيوج. ) ى. روباسين خيحاني. 54

 ةبنأه 8: عاام 06 يناباريحبلا ؟غ ى :رأوذأز الأ , .نطن ةطصم-ا!-فنطتع ةتدورأو هدمدعأ: نم .نيوج

 روباسين ىحاون. ه) 8. سنح سب. رم) 8. ىلوالاو. 29ي) 0هنناتغ 8. 2 ) 8. ةرارق.. مر ظ»

 ىوجلا. م 8. ةميجلا. د 8. ةغيدح»



 ه0

 نادزوج ىلا .# ةلمهملاو ىلزلاب» ناسارختب كلب
 8 ناهفصاب هير

 لوكابلا ظغلب فقلفروج ىلا ىقلفروكجلا

 8 4 نولسا برق ةيرق قلق ردصمو
 روباسيتب ةيرق رفعجك قوج ىلا ىقروكلا

 ةيرق فسوج ىلا :لبهملا .نيسلابو ١ اضيا ةارقو

 ) © © ناورهنب

 نارزوج ىبلا اولاو ىازلاو هلوا جتفب ىنارزوجلا

 [ىوجلا ىف رم ىزوجلا]

 نب نيّتوبج ىلا نونلاو ةيكعملاب ىنشوجلا
 | © دِجو نافطغ نم

 6 ظئاصلا جن موج ىلا عتفلاب ىطوكلا

 © عونجالا 4 ىلا مصلاب ىعيجلا

 .ةيرق ناوجت ىلا ةمجعملاو مصلاب ىناغوجلا

 00 ناج ميكاب

 ةلكم فوحلا برَذ ىلا افلاو جنفلاب ىفوكجلا

 © ةرصبلاب | ةيرق ناقسج ىلا هننوب ىناقسوكلا
 © نيأرفساي

 .[ىقوجلا ىف رم ىقسوجلا]

 عقفو 'مضلاب ناكوج ىلا ىناكوجلا تلق

 © ىهتنأ سرافب كلب واولا

 ةموتسم 5هز نات همعمع ةووم ١ع. ظادس ذم 1ءهطقطو ةويتماذس ههغن ناقروج نأديمف ىحاوت نمو:

 9710. قطا. ةرجاتل آنواهططم م. 7 ه) 516 (00. 6 ا نصع ةادالمدت ةلييملا لاولاو.

 ةطتصت طمص 3815 موق مل ءاناتس هقغ يتقلع طفضصممس هتودتلق عاد رز هغ 1هءانم ةصنعم نادزؤج «هوزت1ه 65غ هاك

 0 660 هم. اتواوصط. م. 65. 4) [ةزع ذص ان1ه56 (00. 1«عاغادس زر هغ طمط 1150 ت12: 10

 طمع اتوفان6 ممدقتصم .ةنطواتسعصلسمسم هتغ ممصمم طماتموتتسقم تعأطأق رسل 56 نكسب ( ناعم

 كقفقوتن) , ذه 1هكعتم هدعصاملا تان هطول طتو15 قدرات 11 1نمرج1 عماد طمقاتتاتا (©608د“. ٠

 افلف: ذروشخخ 1106 تقال نرد ؟انلط هوأر طقعع 017 عا35 : ندلبح كاب وم ن ولسدأ برقب ةيرظ فقلفزوج.

 دره و5

 ندليححو ردابج ( هدأ. 11طعل

 رع) 2ءةوعزص كله ىر دق و ىنرتاسسم
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 تقمتمم مرنم 10عام , ءاتححص ٌةطأ مرنم نولستأو نوكسبأ و 6 مدعم

 «) 8. راوأمهن. 00 هللتل طمدصعس ةهتطتغابع عانس 25غ وو

 ىناورهنلاو ان1آط1 66

 أطل 6 ن1 هجج) مدت عوصقستص هكذه. 1

 نتن امدضعط هدستأاتأانل“ ن0 0116 1042 د

 عقوأ زن 8:



 سدس ٠/و هب

 م0

 موج ىلا رو ةدخوملاو لوا دافي ىربوكلا

 يلا فاقلابو اضيأ روباسينو فشمدب ةيرق

 ىسلا ميجكلا مضو اهبو لخيسنيف عضوم فوج

 © اضيأ فسنبو ورمب ٠ هكاوفلا عبب عضوم فيوج

 ةدحوملا رسكو مسلاب م ئذابانيبوكلا
 ةبكاعمو نيغلالا ؟ نيب ةدحومو نونو ةيناكاتو

 © جلبي ةيرق نابانيبوج ىلا

 نم نطب ِوَج ىلا ةدخومو جتفلاب ىبوجلا
 ٠ 1 © ىدركلا بوح ىلا مضلاتو نادي

 ىلا ارو: نيبيصبا متعب غي .ىرجوجلا هلق يلق

 © ئهتنأ قولي برق كلب مجوج

 ىلا .نونلاو ةيجعبلاو مضلاب. ىناخوكلا

 ةرصبلا ىف رستلا + فيغجت.عضوم ناَجوج
 ٍلْجَر ناذوج ىلا ءاضلا لدبي :ةليهبلا لادلابو

 ةدحوملاو ةبجعملاب» مضايجلا نم ةليبقو
 © بقل * بادو ىلا

 ىلا فاقلاو ةمجعملاو هلوا متفب ىناقذوكلا
 ©روباسينب ةيرق ناقذوَج

 2 8. فيقكاتت ى) 8,

 ) (00عع انأعات56 قى :بجوجالا

 لا 8 روباسينيب.

 ةر 8..ناقروجلا. .ء) ةد

 9) 8. نين.

 «) 1: روج»

 ةدحوسلاو ارلا متقو مصلاب  ئدبرؤجلا

 1 8 نيارغساب ةبرض ء نبروج ىلا ةيكاعمو

 « فورعلا نرحل ىلا جتفلاب ىنروجلا
 ىلآ ىاؤلاو املا متفو مضلاب * ىكزروجلا

 ظ | 8 نيارقساب ةيرق كزروج
 ىلوالا لاو اولا نوكسو مضلاب قيحررجلا
 0 ” ريجروج ئبا ةخيتحتو ميكلا رسكو

 ©: ناهبصاب
 5 © !رلأو هلوأ مضب ىوروكلا

 .درولا نلَب روج ىلا !رلاو مصلاب ىروجلا
 0 ىلا ىازلابو ” روباسينب ةلكامو سراغب

 ذخغلب ريغصلا اطلا ىزوجو لصيملاب ةيرق

 تلق افوزعملا زوالا * ىلا جتفلاو اهبو  ناهبصأ

 - متفلاو مضلابو "تشمت ”زوجلا دجاسمو

 © ىهتنا  ناهبضاب ةيرق روج ىلا !رلاو

 ىلا فاقلاو ارنا متفو مصلاب :.ىناقروجلا
 ء نادمهب ةيحانو داركألا ىم ةليبق ناقروج

 م) 8. ىدابانبيوكلا.

 2) 8. ىكردوجلا.

 0614. اعبي (26موم. ةرراتا اتواعمطن م.

 )8 جدفلابو.

 ةدابزلا طاقساي ناناجزوج ىلا .ميجلاو ىلزلابو

 ه) ]+ 8. 4. ةيكاقلاب

 بادوج. 28. ىذبز وكلا لبزوج.

 عا ريجوج , دممستلووأو ل6

 ) 0من كم /) هب روجلا.

 . ةنهع. 6ةهوج. همه ةهنلواهصط. م. 65, 1ءوذخست ىرخ نم نون هرضأو ٍفاقلا يىاولا دعب ناقزوج

 نآأديبعر ..ييم4 ةزصع .ليبطتو ةلعدم هوؤ دوهمعت» طمو غةيجانو ؟هراومدو دممعاتسو 1ءوعموؤتم ةيرقوز 561



 ةنيدم 6 انتج ىلا * ىلؤلاو نوكسلاو .عتغلابو
 9 لجو 6 ناجكيبرذاب

 أملا مضو فايل هلوا متفب ىدوررنجلا لق
 © ىهتنا ءروباسينب ةيرق دورْرنَج ىلا ةلمهمو

 نوكسو ميجلا رسكو نيتيصب ىدرجونجلا
 هرب "يرق كيابل ىلا كلو ١
 © دج « دينجلا ىلا ارغصم ىدينجعلا

 فاقو .ةيتكتو 4# رسكلاو جتغلاب 7 يقينجلا

 © لج قينج ىلا

 هّدج ّنِحلا ىبا ىلا ينجلا

 نطب داوج ىلا, ديدشتلاو مفلاب ىداوجلا

 9 توموصح نزع
 انفيسلاب !رلاو .فيفضتلاو .متغلاب .ىبراوجلا

 © ١ بارج 6 # براوجلا ىلا

 عيب ىلا نازلاو ديدشتلاو متفلاب زاوكلا

 11آ؟مسوتسعتلو 2. 30و تغ 00062 ذك.
 : ١ هو

 1 ةصخسسدتم 000 م86[, 70و: عدمابت 2060و ةكدنجل ممصد مو51-

 ىف نالوجكلاو ةلحرلا ىلا . ماللابو زوكلا

 1 © داليلا

 لَمَع ىلا .فاقو 0 مسكو مضلاب ىقلاوجلا
 : . © دعيبو فلاوجلا

 عيج فيبلاوج ١ ىلا مدغلاب ىقيلاوجلا

 .© فلاوج

 ىلا نوثو فيفضتلاو لاب « ىناكناوجلا

 © ناجيررجب.ةيرق ناكناوج

 زسفلابد هنالك لجل ناوؤلا ىلا" مضلاب”ئناوجلا
 ةنيحملا برق" عيصوم ' ةيناوجالا ىلا نيداشتلاو
 © ىهتنأ

 ىتلا ارثاو : ةدخوسلاو. مصلاب *  ىرابوكلا

 انتضيا ” ناجرجابو ةامهبو ؤرمب ةيزق رانبوتجا

 ىلا هرضحأ نونلاثو ناهبصاب ةلحم' * ةرابوجو || .

 © ورمب: يرق ناموج || *

 زد  *ءةواتكد عنو 01. 1؟عنز وك ةص ةهصمأ. 24 57066772. . 110٠

 هرم7 ع3 زانق 612620121610263 1

 ممتنع 20 دعست 13626 ةطأ طم 0126225 اخ 1101622 726762116 70ه كح ص (00. 8. هدطتقفو٠

 ه) ةزو 11. 8. دهردخ. 4. ةلغج , نج00 ءاتاقتت 5540645

 ©) 8. روباسينبب. 2) 0متخأتغ 8

 /) 0. براوحلا, ط) متسع 4نطتنم لت

 م2) [ةزم 16مم لحسم عووف“ مدعم

١ 0 

 6) 8زو 8: ه6 7".ب هل. ناكييرداب.

 ى) 83. رسكو.

 2)؟ هذع ءمصق ل6 طصخو» مءواتطتت متم ١ طصعطتل0م56 نبيع ر  ننم0 ص تاه وانع 004

 2. ةنحوملا مصلاب 0

 ناجرعب و ن160 دط هه لاتع 000. ةظكقافأو © طلع 6 نه 0-55 ران وج 2مم37عغ. ]77١

 ه) 0ستغأتا لل. ناد 8. 1201 77

 ىازلاو ءمطقعا" عام

 ر/) 8. ىفينجلا, 8. دينج.
 قة بو و

 ه1 ن1 /) ل. ىئاكناوكلا.٠! 0

 طقفو ه لةططاناو 6( ذه ةنود 6 60وعأ (؟+ ةواعصط, ان 11 66 165) ءانمتصأ ؟هءقئاتع رابوجم
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 مح ازا تح

 داتلقإم ىلا ةليهملا متقو مضلاب : ىبدنجلا

 8 ثر احلا نبأ

 ةليبق ناستالا قش ظفلب بنج ىلا ىبنجلا

 © نمبلا نم

 نوكس نيبيجلا مدغب ء ىذورجنكالا

 ةخبرق فورجحانج ىلا ةيكاعمو !”رلا  مضو نونلا

 © © ذورجانك لاقيو. # روباسيني

 ؟ نوكسو 7 نيميجلا سكب* ىلايجنكلا نلق

 7 لايجتج ىلا ةينحتلا فيغختو انهنيب نونلا
 ه سلدنالاب كلب

 نوكسو هلوأ متغب نكل هطبضب : ئىليجنكلاو

 نلدنالاب ةنيدنم * ةليخانج ئلا ةينكتلا

 1ع ىهتمنأ اضيا

 [ىذبنجلا دعب مم ىبدنجلا]

 جقفو نونلا نوكسو مصضلاب نئعدنجلا

 نم نطب عّدنَج ىلا ةلمهم مث ةلئهملا

 2) 8. روباسنيب. «) 8. دواكنك_

 نايكنج. - :) 8. ىليجنكلا. 2 5) 8.

 2 8 تبل. 7 0 هرخأو. ) 8 روباسينيب.

 ") 8ع 717. ان[: ءمدنص

 [1د طماع. 260.

 ى) ل ناتسوؤخب: 1:7 ناتسوحكب.

 ؛ رفاعملا م نطبو نميلاب

 جتقو ارلاو نونلا نوكسو معلاب ىجرفدنجلا
 ةايوق دوق جف قفج ىسلا ميج  هرخاآ افلاو ةلمهملا
 00 © *روباسينب

 فلاو فاق !ملا:2 ىعبو هطبضب ىناقفدنجلا

 8 © ورمي ةايرق' ناقرقدنج ىلا نونو
 دولا ميكا مصلاب ؟ ىنيدنجلا تلق

 | © ىهتنا ناديهب ةيرق نيدنج

 :بيحكلا نوكسو ةهطبصب ىروباسيدنجلا

 ”روباسيدنج ىلا ارو ةمويضم ةدحومو ةليهمو
 0 نانتسزوخاب :نيدم

 نَلَب دج ىلا ةلمهمو نينكتفب ىدنجلا

 ىلا نونلا “ نوكسبو

 ةفئاط ىنجلاو نوكيس فرط ىلع كلب كنجلا
 نوكسلاو. مضلابو لج : ةلنجو نامكرنلا نم

 0) 8. ىدورجانجلا.
/2( 000. 161 

 و) 06ءنتع 004. سهلغ ىفينجكلا

 تا هولت 1"هانف ةوماتحت ؛: 3هز هاتتك طتع 1طصم-]-ةفنطتعمسم 26 واتق ءصاتاتق هلع م7 مةأ

 3 لج « ةدنجو ركسعلا وهو * دنكلا ىلا *

 مز 8. ىبذنجلا ©« بذنج.
 رمز 0هئاانا ل. 7 م] 4. نوكسب:

 ءليكنج. آع) 2قةودغ ذص ان170064

 0) 8: ئناقرقدنجلا. ١ م)28. كعب.

 تن. © 2

 111 روباسيدنج مدمطسس انه لمص ءدوع 1ءوذكدت. 777.]

 38. تم تلتصق 61 نانتسزوخ نى :: مطل ططسلك ه0. 7. م. 24. 4غ 1ع هموم. ءاتقتت

 09 7 نوكسو. :0) ا. هدنجو.: ١ ) 0صنااتا 8

 ن) 0سناننا 8, هيمو ةهتمرعو هل نيصتقوتومو5 00303 8+ ذص طمع ءةصاخاتلم اه

 نانسوخاب نال. 55-]-:: 4 8. رفاعلا.
 2( 282 هدنجو



 تيدا ات

 ىبنب ىلا ةلبهمو ب 3 باكل

 | نيج ىلا ةلمهم» نوكسلاو 0 تلم
 ةيرق سمج ىلا نيتحتفيو تلق برك ىدغم نبأ ىحانجلا | ]

 نطب ةرمج ئنب .ىبلا ارلابو . ىهتنا دادغبب
 8 جو 7 دزألا' نمو ميمت نبو * بص نم

 تلق ةنانك نب لمَج ىلا نيتحتنب ىلمجلا
 © ” ىهتنا دادغبب ةيرق لمج ىلاو

 ليمَج بردو دج ليبَج يلا اريكم ىليمجلا

 © دادغتب

 " ةدحوملاو نونلا جدنو  مدصلاب ىذبانجلا

 ةيرق 5 فباتوك .لاقبو بانج ىبلا ةمجعم 2 مث

 © ”روباسينب

 مم) 81غ 10ءانق 56 ةمصدغ ص ىل.: ليج ىلأ نينحكنذفب ىلمجلا

 ةتانك ىب لمج ىلا ىيتحتفي ىلمكجلا آد 8.١ طفعع 017 للاتطأال“ :

 نونلا ييدشتو مصلا لبيقو جدقلاب يبانجلا

 ”! نب بلاب كلب ةبانج نئلا ةدشين هرخآ

 8 لج تاتج ىبللا ة*يقوفلابوب

 نب عج عيكانبلا ىذ نبل ع

 " ةعيشلا نب ا ةيحاتكالاو بلاط :ىببا
 كل

 © هللا جبع ” هنبا نيفح * ىلا نوبسني

 ىلا ارو نونلا فيفختو: سكلاب ىرانجلا
 © < نابارتساو ” ةّيراس نيب ةيرق ةرانج
 «ةفورعيلا رئاتجلا ىلا ىرتانجلا

 مقفو نونلا نوكسو مصلاب : ىذينكلا
 2 جزأ ةسيسلا يكنه 7 خيكاعمو 00

 د

 ي يهتنا 3 يشل

 - م 8. درآلأ.

 .ىهتنا دادغيب ةيرق.

 م) 8. ةبض.

 طومكا 1وتكسعر نادم نع 16 ءاتوصعال 112 ذاع“ 36 ءهمصز نص ععاطلفمم ةق5ء انك ٌدلط (ةاكأات 1ععأر 69115ة23-
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