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 مي ةيسرافلا رمإوالا
 15 ' ةيسراف تادرفم ضعب يف

 4 : مالسلا يف تاملاكملا

 ؟ا/ ةوبق ف

 1 فاكس عم
 كر ' طظايخ عم

 51 ينجأ عم

 0 سةطلا صوصخب

 0 ةنينجا نع

 2ك : ماعطلا صخب ايف

 0 ت60 روص

 21 ةماخلا
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 سري

 ةمدقملا

 ظيبرانتلا ريراحت

 ظنللإو فرحالا يف لوالا لصفلا

 مسالا يف يناثلا لصفلا

 ةنصلا يف ثلانلا لصفلا |

 ريمضلا يف عبارلا لصفلا |
 لعنلا يفسماخلا لصفلا

 000 يف سداسلا لصنلا

 ةيكرتلا كود يف عباسلا لصفلا

 ادنلا تإودا يف نمانلا لصفلا

 ةنلنحم ناعم تاودا يف عساتلا لصفلا

 ةيزاقو يار دعاوق قتسب يقارتاعلا لالا
 يئادتبالا مسقلا

 ةيكرتلا رداصملا نايب ينلييبشنلا
 ةبكرتلا ءامسالا نايب

 ةيسرانلا رداصملا



 تر

 02 ل يانا ةيمندل و درشل وباجر اضل مالا 3
 ميركلا رويغلا مهغلا بانج مم صخأو اننلاوركشلا ْ

 نايعأ نموهو حالا جيرف 4ي يدنف | ىسوم ولتزعبيدالا ْ

 أمو. يدالوأ م اعنا توري |

 ا

 ظ

0 
َ 

 11 ا
 | تلضفو فراعملاب نابشلا لوقع فيقثتورلعلا ةمدخلا

 ءايلوا اهب "يلع معنا ةيماس تايرومام ىلع ةمدخملا هذه
 الحال 1 1 ملا باعلان
 اوطواواؤلا ل ركل عيبا ىلا
 ماختل أرمالا ةالو تافنل اىلع 00 لمالا
 أب مهتمدخ نوه نكد يح ناخد

 | ردصاع ةرذعملا 0 كلدك" الموم عسب

 دو ماركلا ميشنم ةرذعملاو اذهنيلاتب ريصقتلا نم ظ
 ءادخلا نحس هللا
| 

 نا

 هويدا
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 ظ ناب يتبغر ينتكرح دق نالإ اواههيلعتو نابشل

 ٍْ / ضعب 0 ابايحا ةينان هأيأ تنم دئاوف صضعل هيب هيلأ

 ا الوبلاملا هين لمقال ةتعبطو لابحاو يباكصا

 ا اًمياس اهنع تهون يلا ةديحولا ةياغلل لبر اختنالل

 ا بسحلا فيرش لصالا يوابوروا لجر يننا ىلع
 | ةناتسالا ةي تشن يئالسا :عرات ةنبني اك بستلاو
 ا ةهللا تذحإو سيرراب تيتا تعرغ ماما ق١

 ا تيضق ام دعب ىربكلا سرادملا ىدحأ يف ةيسنرفالا

 | اضوصخ ابوروا ءاحنارثكا يف تلجو اليوط اتمز اهب
 ' أ ةغللا تسردف ةيلعلا ةناتسالا تيتا اهنموايل اطيأ يف
 ' يابسالراصنالا كلت فكرت نيس ع ضب دعو ةيكيفل
 هذختا نا ىلع همكم يروسلا رطفلا اًدصاق ةيلئاع

 املس هتمدخل يدهبجي الك لذبا نإ نإو يل اًنطو

 | تيما ل اًرف يناطوإو ىلها يناسنإو يرطاخ رس
 3 :راضنحا ينونضنحا مافمهتالخا ةقروويلاهأ ةعدنم
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 ةئاخخلا

 تاو ما لا

 تالَخ 00 0

 6 0 0 هو ىنطو دالبلا هذه 0 6

 0 0 ةمدخو يل مديد ا ظ

 ' را امو دالبلا عفانم نم كلذ ىلع فقوني أم اظن ظ

 2 مزال ضرفو ةيلعلا ةلودلا ناسل يهةيكرتلا ةغللا
 بابسار فوتت اهيلع نال أهلعتي 0 ير وس لك ةمذ ظ

 ه0 يا ا اومدقتلا

 دعإوق نم هذخ أم لبسي ام هايا اتمغم ةيبرعل اوةيكرتلا

 كف دعاسف ةيبس 3 أمو ريراحتو تابطاخمو تأ درفهو

 ظ ةتلوادتو روهجلا ا اد يي ل

 .ةديحولا ةدئافلا ةنم تلصحو سرادملا قيس نابشلا
 اراكفا فيقثن فو هرشنوهفيل أتب يدصت لج ِش يلا
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 ”تييفلا نيالا بانج تالا يرش اب دق

 راغب ءابج -و نم كب ناح 2 هدأز هداهح

 ىلجنأو قار امرلعلا يراردنم اهب
 ةناك ازنك كرتلا ناسل نق كل

 السام ا روت لرد ولا

 دلل 0 وو 1 مج هل 0

 يذلا عرابلا فسويلاوهف عدب الف
 0 اعماح اباتك اكهفاح

 نسا سانلا نيرا

 : ا 0 م

 ا

 - فس ل يم دي تس

 تمت اتق: م سمت اس تتم تيتو تحيط ت2 تجمعا تمسح - - جدع هنت تدني هع تت ستسهل خ تحتال خص تح دح هع د فتسبب دمعت وصمت تاتو وو ١ هس ست محصل 0-0 يس م



 ا

 نافرصو راجت هلتيثيح غيدنلوب هدنتاقيوشت ىقلوأ

 هليكاخ تيلصمل ىرل هدنب نالف و يسوم ندنأربتعم

 تاذةصيصخ ندنكيدنيا تيزعهنيرلتلودىاشخلما
 تاهجوت باتف | هتساضيفا ىرلهن|ويدخ تامسضراكم
 <21 هدم هناكديب قرف ئراهر كب ارس تاياغ ءراكع
 هدنقح هس هدنب موسرموللثم ىغيدلوأ تفطاعراشن

 نازرا ىراهنافصأ تايأ محأ ارم تاهجون نسح ىخد

 هديا ساهلا ثدنراتلود يايكاخ كرابم هليسملر ويب ظ

 "1 النار كاوا هس مرارا عتود وروى

 رماه ذتضرغمنئمروب ايخلاقيرلا#نب عوسرمو ىركلوف

 ردك ر مالا هل نم ترضح نامرفو
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 ظ ىنغتسم ندنايبو نشغلوا قيقحت ىرلك دليإ تلص

 هروب كرلبخ نالوا. صوصخم هلاعس هرزوأ 3

 بجوم همغل زسحأر راهو ليل ىسام هنلوب هج
 ظ طوق ترد جوا هليتفرعم كح نالف ندنغيدلوأ
 0 5 تساشم بولي ردنا ضن كربلكوأ

 كلبردنوك هسرديا شورغ جاقرهو ىسلر وب لاسزأ

 ظ تاريرحت نالير دن كن او ىرايست كنسهلصوي هرزوأ

 مهي اسر ويلا لاسر ايدنا قائم مئرإلا#
 .هنارجاع فرط هليرلربخ تيفاعو تع لاراىلارا بك

 || ١ ردكم دنفا هدازأ هدنباب ىرلمرويبر اك ذتو لاب ى

 ىراترضح مدنفاولئاود

 ناسخ ةلعبوب ميدقلا نم كييرابلا لول

 ْ رالاسيبس مرخاف مراكم ؟زعادو ندمغيدلوأ ئرل هذيد

 تاقلعتوابحا هلماب ندغيدتلوب ندنتاب وسنمىرلي

 فرشم هليرلتبسأتم هنبرل هناوي دخ تاذ مهن هناركاج
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 راثاوهد بأ 0 لم هلي ل هلي .راكذا دينيس همزال

 نكي هرزوأ راظنتإو زود هديد هنيرلتيفاعو تح

 عزاللي زوين ةكيياد ع ن دنرل ماس بول هجعدقازوردنج
 ل أمو ىراكانت تسد لص هى ةابمارك تعش هعظفكلي

 شيوأ طيحمو لماش ىروشياتس عالطا هنلاعتشأ نسناحم
 هقيقدرب هدتريغو ىعس هخهزاي هرزوا زكبولظمو دارمو
 هدنرلتيقفوم ىاعد اًمادو هنغج هيلوأ مروتفو 0

 كج رابلا نذاآت مق رت م ما دك هيل يدا ىعغيدلوأ

 ٍإ تكيفاعو تع واثأ هول ولعت هد هرص هدآرا "دتلوصو

 نط اير لرب ا7ويصنلب را راب

 ىرلترضح مدنفا مردارب ولتونف
 انيكربزعاد هنيرلك دليا كلط|وهةفيرش ماش

 هزم راظنتأ رارمأ ىدورو مدع كنيرل هيلاع تاريرحت

 211 عيلاسي 5 هسا لاح هنره شلي بح وم



 ار

 يبالوط ندنرلتلود تاذ ندغيدلوأ ىفنصإوو حادمو

 | قدا وهام هذم هنارك اج ةتزغ هسرولك ن دملا ةكهنره

 هلهجووبو هدكمتا نالعإو رشن هملاع ىتانالعا نالوا
 انوضف ردق هرذ هدنرلتلود ترذقملا بج وةسمتمذخ

 ىرللابقإو رمعمايا ىنوزفوللثم كيدهتا روهظ مهنازجاع
 ىاقبتسإاو هددضرعم ىغيدفلوأ روتف.هدنرارحت اوقع

 ةثرخ الزنتو انطاو عرضت ىرليلاع تاهجوت سح

 ىردق5 هلتنراقمهنير ليل اع تيلوبقم فرشم مهنارك اج

 د ةدعو كتل هنا فش, قايد هدنرويبالعأ

 اناسحاوانطل لقا ايف رسهامتراه ن١
 ظ روس لاصيإو تيانع هنيرلرك اجو هروح ترجلا

 هدلاحره يدين يح هي هضيرع ميدقت هدنزاين ىسمل

 ظ نك دنفأ ناسحاإو كح هداراورمأ

 ظ مدنفأولتعفر



 هكا لإ

 ضرع لكم راذكتإوا هليا ىرل هيفا
 ندنوب نكي رام هليسو هتبحتو تيصوصخم دلال

 رار ملا بع قش هعطقرب نالاي زوين ثاعبا ملقا

 ندنرل رابخا تيفاع غيدلوا ىواح هكيموسرع و عاو

 ثداوح وللثمويو شوا لصاح مهياهنال امرورس

 كيوردو لدو تيظوظحم نالكهلوصح ند هفيطل

 اكما لباق هلهجو رب جه ىنيرعتو ىراركت رسم
 نيدرإوتمنءازادعبه دق دل ويب ىرلتعفر مولعميغيدملو|
 داشلد ىع هنأزجاع هليراربخ تحص مايي هليعوقو

 ' لمازعا ىرلم ويب شومارف نردرطاخ ةشوكو
 رده ةءاصاخ

 1 هكر دبرأ هدتب ضورعم

0 
 هدروضحو بايغ هلهجو ىرك اجت قداصمو صولخ
 روشياتس ىرل هنسح تاغصو ىرادمان خد م هسلوأ



 كلذ

 7 نديؤكسعربم نإويد ىواح ىنكَج هديا باجل |

 ته هنصوصخ ىمارسأ: ةهعرس تل جإلاس دال 5

 مدنفأ يدنلوأ مف رت هص وصخ ”هقيك هدنقايسى رامأيأ

 مدنفأ م 5 تسود لق

 ىمسارم زيتفو هتفهوبشا كنيرلركاج مودخم
 ىرلبنلوب هروكذم لافنخا كمدنفا هلغلوا معصم

 راختن اهنيرلرصاقو زجاعو بجومىب هديدع تانشح

 مولعم ىغج هلوأ بج وتتسم ىف هدو دعم 0 تاهابمو ا

!1 

 ا لوا تغفلك هدادا ةدقدل نويت ىرل ةناَسْساوف

 هدنب هدنراوصر بنوا تعاس هغنارفالا ىنوكر ازاي كرابم
 ردم هنارك اج ىانّمم ئولمووبب فيرشت هنيرل هناخ

 ىدنفأ ولتعفر

 درر يلوح راقب بليقأ سمج يبس
 هليج راكذا رايره هيفس اضنقأ ىروانت تيم نالوا
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 هلتاعفد ىرفن نوا ندرفن جوا نوأ ىاسالا مولعم

 تدع. هنيرللك وس هلمج ركوب ىديشنلوأ لاش

 ىغيدلوا ىنبم هببس هن كسرلتدوع هلتروصوبو شهأ

 كرلموقرم ندنغيدم هلوا مولعم هج هيلحم تموكج
 راو دبل ايييودنل تجوع ن نوع هليأ تينوخأم

 باجل ىلاسرا بوليردلوب كرفن جوا نالوا ىروصقو

 دراو ندنغلم ا ةممئاقهيبويلق هركوي تلك دهان وديأ

 اضيقأبهلغلبوأ  شيملوأ مالعتتسا هد همانفارغلت نالوأ

 نازراىرل هنايرك هيلع مه هنصوصخ ىبمدافا كبس
 ردكر مالا ةل نم ترضح نامرفورمأ هدنباب قأ.رويب

 مدنفأولتزع
 ةيركسعتاممنديا دورو ةسلبارط هلروباو مانرفظم
 لاسرا كلن هلصوي نريبم ينيرادقمو سنج كن

 هدنرلتاريرحتولخرات ١ 216 هنس سيام؟يفىغيدنلوا

 كليردنوك هرل ىن كلن هموقرم تامممو شينلواراعشا



 كازو

 ”رورممو دانتلد ىولوبهلينؤل همان تيفاعو تحاًمادو

 | ثاعبإوريرحت كج هضي رع وبشأ هدنسانت ىرلمر ويب

 نالفولاقي رما ىبالوط ندتلافك نالف 0

 ىغيدلوأ هلرت نم هفارشما هلرل هننك <: واقل نالفو

 رارق ناليريو هدت راجت سلجم نوك نجر ئاد هلايبماف
 ىضدىالعأ هذ ةسي 1 قيفلوأ هدافأ هنيرلنامجرت + اهافش

 كنباجأز زاربالاب يسوع حا 3 ا

 ندنسيلاها تايزرفك عبات هنس أضق هيب يلق

 بويلوأ لوبق هيدقت تالدب ىرلق لوا شمريو بولوأ
 هي سعب از 5 قلوب هدهي يعيق

 ناتلفراعنثا هنهلاةيجاق ةيبويلق امذقم بلير برك

 تا ا م مح
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 ' وياج را دلاح ييذلبا ار طخ هم هناك ايرطإخ
 راو درو مفي دلو شفق ىرلبلاهعابك اعدت
 روبب تبغرو لزنت هنلوبق نوجا كل هنسرب هدقدلر ويب
 ا مراة لاسرا هنري ةيفه ري مدلاج ىقيدل
 ردكمدنفاهدارإورمأهدنبابق.روببر اعشأ هني راركاج

 ىرلترضح مدنفأ مردام ماترس و 0

 رولير ويب ىفازرا فيرش لاوس ندزم اوحا فرظ
 اهلليتاكنوب ىرل ةناردام ىاعد هنملإو و هما

 ترسح بولوأ نونممو دونشخكب هدبتكمزمغي دن وب

 ليصحت ىكى فيدل وازمردكولارب ىريغن دزكفايتشأو

 ىب كرت ناسلو ىغيدفلوأ روتفو روصق هدكلكفتي مولع

 قيرافيرشتسد كرابم بولو ازهسوه قوج هغموفوأ

 | هناك زان رطاع رطاخ ىاصققتساو لييقث هنابدأ

 هناردام تاهجوت نسحزوغيدلوأ جانحمو راتفر ىرل

 ظ هدنساجر ىسملوأ رارقرب .هنيرزوأ. ىرل دنزرف ئرل



 تيدوبع ىور شرفهنيرأ هناك ولم ىابك اخو تنمي ع

 زويل ةتاهاش ف راشرفو كيسشا نيكس ما

 ىلتك و شن امرفورماهدنباب ىارويب نامرفورمأ هسيارولي
 06 دنفأ مماشداي دلتردق

 ىراترضخ مدنفاولئلود
 هنس جوان وا هينس تنطلس ناهإوخريخ ركاجوب

 ءهينسمدارابهدهناهاش ترضح ةياوتادعمةياسوربند |

 هع ثداوحو تاعوقو هيجراخو هيلخاد هناكولم

 تلدعم ناشو عبطاهعوقو هجو ىلعهدتوريبهدلب ىل
 هدكمتتأ نالعإو رشن هي هسماخراطقا ىبهناهاش ناونع

 ”هفاكى هنارك اج ههتزغمانب هليرتكك مان نطو غيدلوأ ||
 فاللسإو ىرلقد نرويب لدن بسلا (عقطلل هسالكو

 هير تاذا ندنراقدلؤا هدكهاطانخا خف ىرليلاع |[

 قملوا فوقو بقعرد هي هرضاح لاوحا يخد ىرل
 ىرلةج هرويب لوبق ىم.هنارتم ةتزغ روك ذم هرزوأ

١/ 



(0 
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 تلود ندمكج هديا تيزع هيايل انيأ هليئين هكلمتيا |
 اصوصخورومأ دلو كركوتلط راع عمت لنا مل اراشما

 ”يوممو تتور هجنيجوم نوياه ةماندهع ىنيرلت

 | ةنهزوم أم 0 ةلاكو مفكر نالف هر 1 ١ كهتبا

 .هزم هناصلاخ ناذيتسا هلهجولوأ قر هنل
 دك 00006 تميزع هلغلبوأ 000 1

 ساملا ىرلمرويب تت هنصيغت هي هناهاش عاك اخ

 مدنفأر دم هنازحاع

 ىرلترضح مدنفاولتادعم و اتردقولتكوش

 طا ان تاق نالف ىريفس قلودن »لف

 اك هيأ تيبيزعهيامور , بناجوركوبهدتتض وهو

 ” كارل دق تيم تن راقم لك ومسك الك
 يو فاماج ع ا

 | رواج هناهانش ولم مراكم ولعت يدلل يتلا
 ْ هنيرل هناهاش نوياه نيب ام هيلأ ىومريفس هدقدل |



 يال

 ] ترضح راو 7 هدنبأب و داونلا نورس

 ] ردكر مالا هل نأ ١
 1 هكرديرللوق ضورعم
 1 12 أخ ندنسيلاهأ هي 7 ى و هدنبوب

 ' | ىوكوديا شلك هليس ادم مادختتا هياعنلا ىلو
 ىلع هدمهناكدنديإ

 ] مشتل ا

 ١١ حارم هلضرع ىغيدلوأ هاكاهي ىنجا نايز جاقريو

 ١ رويباشنإو عضو هدنتي ردم هيلبقد ندنرل هنامحر ةيلع

 || دوخاي هنس هرمذ هيلبتاك ىرليدنفأ ىضرف القال
 | رعلا ماد امو ىجلردتيا ديق هتيروم ّ قفاومرب ركيد

 رمأ هدنباب ىرلم وار ظم هم هنارك اج ةيريخ ىاعد

 ردكديرلترضح مدنفا نامرفو

 ظ ىراترضح مدنفاولئاود
 8 ىيأ هلناذعتسا ندنفرطزم هميخن تلود

 اوجه . لييبا دو كهيأ تدوعردق ههام
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 ١ نجح قاقحا هسياز لق أرح يا ظ
 ئ د هيك ير ردا تليبدب يدل

 | هحوزب كتيفيكو وي ندتفرط م هتشنإو ندم هنارك اج

 ا دي ل :رل هنايحر تاذىنسارجأ هرزوا ىناقح

 أ ماقا هد هسا دلوأ لئان هجيج دعو ردق هنره هدزكي
 أ قر هلاق سوي أم كي ندزمعيدم هلوازتاح هدعو
 | رمأ بوديأ ضرع ىزملا> هنيرل هنافصا تاذ "نازك

 | ىرلقدلوأ ندر كالا ١بوعم هليرلبلو د

 اا دب ىرل هيلج هدارإ ةيصوضخ يذاقتا ككح
 | ةيب اك هجركاو ىمل روبي لمع هداموب لوالاك هل |

 ْ رولي روك هلت روص لاهأ هدتيناقح ىأرجا قباسلا
 | ىلأ هلوا نم ىب هداموي هيىهانبتر ادذض اج امس

 | .لصاجزم هنازجاع هعيرس تيرومجم هضرع هرخا
 ْ هذنعرصتو 0 و بجو رب ةنغعج هلوأ اء

 يع هتشنأ هلم هرج ماصار 3100 سئاعتاسوا

 ا
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 ,ىيسومملي| سيو لويسوم ىمهتشنا كنيرلركاجوب
 | لصف كن هيج ىاوعد نالوأ عقأو هدنرل هنايمردمال

 .ىرلنودداراورما نالوا رداص هدنباب ىتيءوروزيبقو

 . ىسلجم تراجت قرهنلوأ باخت أ راجت جاقرب هجخبجوم

 .قاطنتسا ن دهيلع ىدمو دمر اموقرمراجت هليتفرعم
 اس هعطق رب بودذيأ ىوعد عامتسأو ص

 | شفلوأ قيدصت نردنفرط تراهت سلجم هلهيظنت
 | رددوا ا ىسأرجأ هنت ءطنم روك ذم مالغإو

 ظ ع ىاج زر هد د نشل وأ 0ك تاعفدلاب

 .قربند هنسرب نوحي رلقدم روبب لوبق ىزم
 هنايبو شملوا ريخاتو قوع ىس أارجأ كلسناتتس

 0 رود من الموب هرزوأ ىيغيدللو ١ تحاح

 فوقوم هس دأرا كن : هرلب ءىلإو ىسهلوأ أرج ا



 تالا

 ا

 نديغيدلوا شمردياعيطو فيل ًاتديدجءاشناهعطقرب
 ىو د روطتم هلغملوا ادهأو مد لا مانا

 ىروصقو 2 هليرليلاع تانف ةارظن هدقدل روبي
 ه2 ىةنارتت 0 رم ىردق كو ونفع

 ميدقت ا قاايق ايحأ هلي رابع ناسحأ اه اك رتل اود

 تدَم انك دب ىم هنأرتمك مان 5 |وأ راظإ هلاحض رع |

 ردشملق دقت دنس انمى رون غارجهليأ ديقدهدنسدمياق

 | رءدامل نم ترضح نافرتوررما دلاجرك ظ

 ىرلترضح مدنفاولتلود

 كل أزجاع 0 5

 الو كش دناهتمأ كيرا كاد فت 0 ها

 كربلا هرزو ا ىبدياو ر كلج هليدلا ظ
 الكل م هاوس اع كم هدئرل ارق قفا ف عاش

 هلمجورونريهليرل هناريشم رموزلم ىلأعم ير ظ
 داني اه طلو نانرفرمأ هدهاب ىرامزرم حأ ىزم



 ثيل

 ندر رق وانك دع ىلا نيفاورت هيرافيرشا
 تعجارم نول زمرطا>فرطهلغل وات اذربر دقىلاغ

 ذب هل داع ةدغاسم ده اطرد شم ورا وبلا
 هدلاحره بويا خيرد ىل ةيهوال تنواعم هزنقحو ظ

 مهنازجاءزاينواجر ةصخىرلمرويب تنايصو تيامخ
 نالك هروبظ هدنقح كبيلا ىتوم كب ىبك ىغيدلوأ
 ظوظو نونمهلهجو ندنرلتافنلاو تمرحو شيزاون
 هناتلود كد هي هجتديا نيلصم ليكت نديغج هلوا
 تدوعمبن اجوب هني بولي ردها تماقإو ثككم هدزك ١

 صوصخمو هدنزاين ترا تل ال تكليردتيا

 هدافنل5 قرت هدف ايضعسأ ىرليلاعاهكيت نسا الا
 ردكم دنفأ هدأ أ هداراورمأ هدلاحره ظ

 ىرلترضح مدنفاولئأود
 انو وح قيفعو 2 امل هزاع

 ةرزوأ قملؤأ ت تلوهس بجوم نوبل بتاسثكأ ىب هيكرتا



 ةنايفكلاو

 .سلجنو تاقالمىرليلاءبانج بوراوزكفرط هيلا

2 
- 0 

 ١ تناتم بويماقابهنتانيبزت كنيرللحم نالوا موزلدشأ

 ظ تنايص هليتاريمعت ىارجا ناه مازتلالاب ىتتاصرو

 [ 1 اد ندبلوا فنكه يتووص وذل هلوا كمت
 هذئمادخو ىرلمرويب تمم هنسلك هلوصح هلفرصم

 كنيرتفدر وهمى ريز نيبم نيرلهحيتحت هعقاو فزاصم

 ردشبينلق ارسإو ريرحت هنصوصخ ىلابسأ هفرطوب

 مدنفأ ولتداعس

 هرعت تبحمو تقادص نالوا سورغم هد هنايم
 .هنيرلتايأ مراكم تاذ ندايربكب انج هبا ضنقأ ىم

 .ىتإوعد كليا ناشوزع نيرق هدلاحرهو رمت نوزوأ
 هعفدوبهلينالعو نايبىغيدنلق لاو |وادا نانحلا صولخب

 ١ نولصمل مشا دنرق كب مف ردي راكانث ىابرقا

 ىداب هتدوم ةنقيغ صوصخم هلكفتا تيزع زكفرط

 روم كبب للوصول سيت ىدل ىلاعت هللا نذإ+ غلا
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 بولي ضيقوذ خا دنلوصو ضفلوأ لاسر هقامسيك
 | ىعس هغمازقرزو مي هكمتيا راك قر هنللوق هركي رومأ ظ

 | هيده هده زيمتواىزبهليويندنوب وديا

 مدان ىركيرانريشهجسالثو تصلي سر
 1 رطاخ لا>بونلوارلمالسهلرب تبحر وفوهدنباب 5 ْ

 | رييست هصوصخت ةقش هنسفلق لوس شي اك ىزكي
ْ 

 ىدنفاولتوتف
 ىريمعت جانمع كن هنا ىكيأ ىكدتلوي هربش

 | كة لوصح هلفرصم شورخ ىلا زويشب كييشيول
 | فشكهعطق ىكيأ ىواح ىتابب ىكيدليأ نيبت كج
 ] 88١١هنس ناضمر ؟ ١يف ىغفيدنلوأ لاسراكنيرتفد

 | "كازيرتق ىدلوا .زاويفل عش ةديسو تروم هلي ا

 1ْ هنيرل الو فرطروبذم غلبمو شماوأر أ راعشأ هدنرل هيهب ظ

 أ ةنيريعت كراطخ نانلواركذ هدنلوصو بوتلوا لاسرأ



 كاد

 ركيديا |

 : ىولت كح مدنفأ ولتعفر

 أ ررحم هد هلصوي لوسرم ىنبم هي ىرواتثراعشا اًمباس |
 ْ 5 درلهبر ءهينايموقو يلست هياغأ دما كنايشأ ٍ

 أ ىلخت رات 1167 هنس ىناث نوناك1 ١ يفيغيدنلوأ لاشرا
 | 3 يمت ايقاو شفلوا ناهنشا هددرلالاو تاريزق
 | نالك مزال بك ىفيدنلوأ ملست هنبحاص لوصولاب |
 1 رايست هني رلالاو فرط ذخالاب ىنس هرك ذت لوصو ظ

 أ ردكتيراترضح مدنقادارإو رم هديابلو هلغلو ا شفق |
 ىدنفا ولتوتف

 (لاسرا هليدياغ 00 ]
 | ىعوقل ت تحأر ىطوق ا بارش العا هقازوي نانلوأ |

 ا 700 ديار نسر كاوا ج١

 ا هعقدوب كل وكما خلا 007 روقوم - ا

 | ىدبوكفرط هلزمردا دارب ىدتفا ن اطيباطوتكإلا 1
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 ندرلد ردروليكج ىراتس هليوب ككلف رد هذا

 رديه او راج عشبا حام ةيانعف 7 نكلزدلكف

 ظ .:نردمافوب ىجذرلناشأ ارغوأ هلب بأ هيزعت فران

 رفاسوبروليب هلوأ رورغم هتايح 9 ىراكج هيمتيكا

 ظ رديك خ ىبك نركرا ىبك كرلنالوا ناممم هي هناخ

 | ةدندمو رصق كترفاسم تدم راواص ىنشرون نديكره
 روط كجهليب هيرغوا هداقتب ماع هلئسم ردقوي ثيل

 نوزختويرلقدقارب هدهقرأ رلندبك موصعمردهدتلاحو
 ةيورخأ معنو نوصم ندباسحو بناتك ةلئاغامأرل 7

 بلقهسرولينوشو د تهجوبرلرولوأ رورسل | ىدبا لب

 رعود ادا كح اشم راق هع 6

 اعانخرديأ تيم 3 زرع هنسهيفخ ماكحا زمغيدلوأ

 نييطب وسال نال ليج بص مس
 اجر مردارب م او ندنغي دلوأ ملاجم هلام

 ناكبت» ىلف نت !ندليا لمأت ىف يلا تكج ربا



 1-6 ؛

 مدنفأ وليزع

 ىج زا كلديالا ىقفي فيذر ىوياه ءىودرا ىنشب ]

 .ايوسحم هنطابش ىم هتسزكس نم انلكني قديروباط :

 اعشا هدنرلالاوك هدر تاريرخت لخير اث ناسين "3 ٠

 2 دنفأ هذأرأ هديابل |وأ ىدنلق 7 دشأ 1

 ( قروض همانتي زعت )

 مرباربناجردأرب هأ '

 كوك ىدلوأ 0 ىكالن هقعاصربخ هرق غيدلا ٍ

 زم هلمج ردنإورترسح كشرس 0 ناريو أإ

 ١ دوا كان كلعلانوو نوف ديت ايبعت ناو ايظنت 0

 ا هليوب ل هذلاوو رذي اضوصخ ز نيريسأ دالوأ تكتيخع

 ظ هيبلق تارث أت ىرلقج هيرغوا هد زوسر كج تاعوقو
 دتشم اهذ تاقرب ملاو نزح هيكدتيا هظحال ىف

ِ 
| 

 ظ هنوياه ىودرا بناج دورولاب هروكذمرتافد شغلوأ ]
 , هيزجاعةمانب أوج مقرت هلينايب ىغيدلوا شهلق ميدقت ْ



 م 0 0000 0 0

 جوازوي جوأ 0 0 ثعأب

 نردنخ رات ىس هرغ كبجرمبا بجر هأم ىس هنس

 نالف ليون ةدنؤاظهلياهدعو نوكربناستطإ را

 نديأ شورغزوبتر د كيبججو | قرقاضرقندنديىدنفأ

 هني ةضورلزا يدركلج وادا جل
 ملستو هيِدَأَت هدنماّزم هدعو هسروكذم علبم ىلاغت

 نامل شو در ةيورك ليوش يدرس

 هدنرازاب ليلخن اخ هكردلوأ فورح مقرت ببس
 نالواهدنفرصتماغأ مهل ربا ندنفاق دع ديشر عقأو

 شنيو ىكيا شهي زويزكس كيبوبشا ناكد بابرب

 شورغيلل زوي هيرهش نالوأ ىم هراجأ ىرل هنس جوأ
 ضبقو نخاع نشوزغنويبتلا تكليسئواول 00

 ىدلريو ىسوتارتنوقراجاوبشأ هليبسح متيلوت نيبمىغيدنلوأ .



 ا

 ىدنلوااطعا ةي هروك ذم ةنيزخ بناج

 رئاسومدلإو وردي نالوارظتتمهنيرلتيفاعمابي هدفرطوب

 ىعس ندنرلفرط هدزئاصوصخ ربرهو تكرح تيعر

 اصوصخم هددنابب زكمليا ظوظحتو نونمنيبابح|و ابرقأ
 ى دلو ليشرتو ريزحت ب وتكم

 هكردلوأ فورحر يرحت 9

 هنسي ام ىم هنس ىكيأ شهيزويزكس كيبوبشا ٠
 , كيبىلا الاب جومرب ندنلام فيرشس دق ابوسحم
 | هلياوغبي 00 هدنلوخد طيسقت هنسرهب كشورغ

 ٌْ ليوحتر وهم وبشأ نيبم ىنغيدنل |وأ ضيفو دفنا ندنس

 هرددرل# - رد ةيلغ تلود تقرتتلا وهاب تفرط

 هدزا.وصو هسراب كيا والوان زعهليتي 0085 ارافس

 ' : لحم بولوا ندنتلم نيتال ند هيلع تلود ىلياعر
 . ىدنفا نالف نالوأ هرزوأ بط لع ليصحتهد روك ذم
 ١ كلسم هلهجوره نردرلتاذ نامان نالف ئزداربو

 حس
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 هعطقرب نانلوأ لاسرأ هزفرط هعفدوب نكيأ ىوج كلين
 دمجا ىزيولطم شورغ كيب ىتلا هتشزكابو ىرلريرحت |

 لصاح نورد حارشنا هليس هدآي : ناكل اتسر ١ هليدي اغا ْ

 ئرككج هديا باسح نْضياقوبعن ةهؤوي ىتا لو

 باسح ىنس هتشزك هرزوا تيناقح ن دركي دمر دليب
 بناجو ركمتا هدافا هزم ةرطدس رول ا غلاب هيهنرهب روديأ

 ردلوم ءامدكم ام راقبج ندركبلق ىزم هناتسود

 ىدنفا ملغ اءوأ مق 4 أرشن اتعاب ءاتنركا 0

 يلب نكم . لاخر بف و نيك ارتفا تقو

 5 تلي راسا كك أره بويملؤا رود ندزم هيد

 زها دؤجو نطق ةينوقس خعراتو و هدقفلوأ تقو رارمأ

 رئاسوزك هدلاو هليصوصخو ىغيدلوأ هرزوأ تيفاعا
 .هلرب قايتشاو ترسم بولوا هدد زئاقلعتو ابرقأ

 . هنادنزرفتيفاعئادرهبهلينالعا ىرلكدليارلانثو مالس

 .هليلاسرا ىرلبولسا نساحم بوتكم نرييم ىننرل
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 ىرلت رضح ءدنفأ م همرتح هدلاوولتتفش |

 ىروانت 20 نيهر ئرلي ردم راعشأ تانك ظ

 هيلك اف طا رابو رائالبب نذل نوردتلغلوأا

 هرلاعد ريخو 92 ىرافيرش تسدو لاوس ىرل
 هليتاك. يح كش * هيادخ بونلوب هدنزاينو اجر ظ

 هتوردب هدب وتكم : ةئرات بولوأ هدتيفاع ةرئادزيدحص ظ

 ىغج هنلوأ تيز ع هماش هركصن دنوكش بو شلك ٠

 هي هجرأو هفرطل وأ هدقدل روب ىرأ هناقفشم مولعم ظ

 ف لع رود ناقت 5 :ةئىتامزأول. ضعب كزم هناخ ردقا

 غيلبت ىزمالس هي ىدنفا رمردارب و موريش# ولتفعو
  هناردام رطاخ كرابم ىزفرطو ليبقت ندنرل هديدو
 مدنفأر دم زاين صخأ ىرامرويب هتخادنأ ندنرل

 ظ مزعا تسودولتدوم ظ

 ىافوو نورد ليم نالوأ هنيرل هناتسود فرط. .
 هنيرل هنأت .هديرط اخ لاوس امد 5-0 بهوسرلا



 دل

 ىروصولخ ”هقرو لماحررشاجت اق جاقرب امركو افطل
 ريخوايخلا قيرلمو دخعوب هللانسزا هليزل هدب ىلس

 يدنا اجر يرش داشر وداي هليرلاعد

 تب هردايم هرب يزيغيدلوأ هدتيفاع و تدك 5

 مدنفأررشهلق

 مدنفأولئلود
 فيرشت هفيرش * ماش ا هيلع رد هيفاعلأو نحلاب

 هليرلهدنبىدنفأ نالف هلبت اري ىرلقدلوا سشمرويب

 تيرورسم بجوم ىرلا.ملاعمالسن الي روبن اسحا

 اًنيدرع هتيرل هنافصا. يلع ”ىاتث قر هلوا ع هناركاخ
 ىرليمتلا ىلو يك

 هليوبندنوب هليس هدافأ 0 رك ذأيا هنعدأ

 00 هذم هن 0

 7 0 ظ

1 
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 نؤردهيلست ندنسغلوا تخورفقرهلوالصاحر 3

 لااسرا اهد لامردقلوارب هسيا نحم رك ن

 جاور هلهجووب تفوره 0 رونلوأ زاين ىسفلوأ

 ىايشا هدق دلوأ ىرلتورم مولعم 000 هلا

 رطاخ> ىنيراصلخم فرطو ف افلاسزا كلن ةروك ذم

 ردوجرم ىرلم زويب داعبإو رود ندفيرش

 ىراترضح مدنفأءاشالاو ردي مدنا يح مدوجو ببس

 دبغيدلوأ ةررووس مزوكو (نوب هنيرايلاع ىايك اخ

 هاد غيدل وأ هدنزاينو اجر ىرل هيريخ ىاعد هركصن

 درا مههبش الصأ هنسموأ ىرلهنأردي نافرع

 ١ شورغكيبىتلا هرل هناردي فرطهلي دي ىرل هدنب نسح
 ريرحت زف رطوذخا هدنلوصور دشفلوا 2 ا|قلجرخ

 ١ ىاني كييبرخ عذسفأ مريدي ميملخفلوا انو ىرلجؤوب
 د كورد ير كساب 0 نراك كم

 ظ بولوأ ناكتي 1 أدت هرو 5 هزمجأزم ندرليش يك.



 55 ظ

 | نايب هلفلوا شلشالكك<ن د هعقإو تاقيقحت نانلا |[
 ا هنأ اج هضيرع ميدقت هدنض رعت يفك |

 رظكيرمالا هل رم تدرضحج ناموفو نمله للا جر هود شمل

 ىدنفأ ولتوتف

 ا ةيرش بوتكم نانلو | لاسرأ هزفرط هعفدوب

 هذقدلوأ مولعمىل 8 0 هليدي دججا ىجاربك |
 | كنايشأ مدقا ندنوب قر هلوأ نورد غاطرب هدكه ذنب

 | فرط فارطالابهليسهدافأ 0 الب. هدنلوصو

 ْ هليفداصت مسدنفأ تعفز زم 0

 ْ ظ ربن دهام قوجيرب و شملوأ بوتكم اطعا ههيل ههيلأ ىتوم.

 | ند هبيرغ تايفيك ىمسالوب لوصوربخرب نع ظ

 أ هسا ديا رذلوأ 1 مظع باراظض ارطضا ندتغيدلوا |

 | تيفيكندتاريرحت نانلوا لاسرأ ندوكفرط آه اتباسهد

 ْ ناصقق الب لامزككيد ردنوكهلروياووبو.شاشالكا

 ْش هلي هدايز كاع عقدي دنا ذخأ اماق بوشتي |



 ْ 8 قروضكرل هيفأرغلت تاريرح: :رالك ىدهعفد ظ

 .هليش هلكآ ن دنس هعلاطم هلغلوا شيدلق لاسرأ

 | ضيدليا بين كيك هبل ىوم ريم هلههجو ىغج

 |فرصتمن انلوبهددبناج ناك زراوهداعاهناحمهنيهدتقو

 كر ميار رك هيلا ا لع

0 0 0 

 ىرلترضح مدنفاول تود
 1 نعسل لا عكف 1 0

 ؟سغليلج كلسهليساظر نسج هنيرز نب اهرب

 ا دعا هدنشهوخو ا وأ لخاد

 .هلخرات ١١١ ؟ هنس نابعش ١ يف ىصوصخ ىلوجأ

 نامرفورما هدنرل هناعنم”ىاسههان رمان الوادراوفرش

 .نرطوتم هد هيردنكسا ىردي كموقرمو شلزويب
 ندنلغيدلوأى باوعد هليأ ادننكو ويودرعسودكو
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 سو ميركت ىلريلم انأ هلخيزات 15: ؟هنس ظ

 ' لوصولاب !ىد روك ذم غلبمو شأب .روميراعشأهدنرل هيلع ظ

 .ظفخ هددنويسموق تاليصحت هرزوا كلريو هنبحاص

 هل نم ترضح هدارإورما هدبابلوا نيغملوا شاردتتيا
 ردك الا

 ىرلترضح مدنفأ ولتداعس

 ريم ىنالا ىقدرد فاحزيفوياه ىودرا ىفضجوأ

 ١ ندنغلج مانو ناتلوب هدناكن زرا اًرومام بولواىالا

 ظ نانلوأ بيسنت ىلج هبأح هدننمك وه ليدبتىبالوط

 "1 هليزاترصح انناي يده ةافودنرئادادكب كار ل17

 لاسرأ 5 كنيرلتروص هيفارغلت تارباخم نانلوأ

 ىاريعباصاولخرات 1؟١ ؟هنس بجر١ ١ قىغيدنلوا

 روكذمو شمر ويب اعشأهدنرل هيلع تاريرحتنالوأ زازعا

 "دنقح هيل| ومريم ر دشفلف هعلاطم دورولابرلتر وص

 ىوبوىغيدنلوأ هرباخم فارغلتاب هليرلترضح هيلاراشمو



 دك

 ردكتيرلترضح مدنفا هدارأ

 ىرلترضح مدنفأ و لتداعس
 نايم ديعس ديع نانلوا فرشت هليلواحترش

 رد ىديمص هني رايماس قلك اخ قينبتو كي ربت كيدب

 كم هناكدتب "يدق تيدوبعو تيصوصخ لانك

 رهاب تاهجوت نرالوأ 6 :رفم ىايسحأ: هلي ديئات

 هل ليسو البس كلترلا فاش تاضويفلا
 يس الرو راقلا بردو هاما ىذا
 رك افلا

 هنسيلاع بناج ىغلنأ دناموق ىعقومنالق |

 ظ مدنفأ ولتاعس ظ

 نالف رإوس هي هنسك' مان نالف مقمدل < نالف

 مديل دس ان دك كنيددفا نالف ىبيما ىالا ىبالا

 ظ ىبوم كشورغ ناسقط زوييبلا نانلوب ىنيد ىبالوط .
 رفص ١ 18 ىغيدلروبب لاسرأ قز هتلوا ذخا ندهلا



 6 ظ

| 

 ليصحت لاا هليا ىرليه انيتيالو بانج هيلع تايمهو

 هنفرش كلمتي ارجأ لعفلاب ىو رو ذم فئاظو كرديأ

 رزولوأرهظم

 مدنفاولتورم 0 اوأ ىمهرفإو ناس>أ ىايرد قرغتسم
 ةزيذك ضيفلا هيلي قلي رج ةيطوس ميدقلا نم

 0 رداد تينولسأ ةقإل تد ومو

 هكردقوي ساجرب راهو ليل بويملوأ نديش 2

 زوسلد هجردوب هيلو 3 داي هراتلود تاذ

 ركف ىرازدنوك ىغيدلوأ قاتتشم هدنرلترايز ىوزرأ
 هد اير ابيع .ىرل هجن هيك هدنلما تاقالم ةشيدنأو

 مولعم غيدل دلوأ 0 او هاويد ممرولمب : هروك نوسلوأ
 00 2 ل ا

 0 ةاطيراملا هناخ هدنب هلي ىرلفيرشت هم هنازجاعةناخ

 هني رونلو أن اين :و اجر نر دمدنف | ىرلم روب تريبل

 انش داي: تزضح.تاهجوت نم ةجرابتسد هللاشنا

 رمي زجل 071200 لج ل كنا 61 0 ١ اها تالت دك كك لام نإ 2كم ن1 ل لا 7 شاقل تا دك اهلا: نك0700-32055 2306 عشا: دهم 1 نت حن وع نتجت دل لا سو



 . بوجأ ىنيديمأ تسد ىرلقجوجأرقف هجن نايلوا
 اهي هس هرادقم رب ن دن :راهنافصاةىعاسانتقاتيانعهاكرد
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 روينسأ تفزعمو لضف

 دوراشاد: قرا :نظوذءاسكلزكو بداجا كنك
 دلع شرار لح و روالكمب ادنحتو نحل روتقرط
 ' مزب هدلاح ئغيدل وا نتلتيا يداوي راخو هيلخاد

 لع ردقوي زسيلخاد هسردمرب هقشب ندنوب هدرل روب
 كلج هليبةليئد دوقفم ناه هنشأ تدير و ليه هتفرعهو

 توليج "ىاع نديأ عل اوليح هزكر يصل ر صب وو ردق

 "ديري سو هاشداي ةابكوش هويفلا و هلاك حردالبإو
 هديأ ادأ هليقح ىتيعباتو تيدوبع فئاظو زهغيدنلرب

 زغيدنلوب هدنجبأ وب ايزع ممادج هكردق وش زرويم |

 ىربن 55 هذيأ مآود هنلع ليصخت هرد هيناطلس ةسردم

 ففئاظو ىكهدبابلوأ هليا راكفا ريونت شاوي شاوي
 قد هلشاب هع يلا ةهجرد كلؤم هسدقم

١ 

 ا
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 نالوبعوقو هذن 5 هنازجاع رطاخ ببيطق روش

 كي هزم هنأزيجان يل هفيعض بولق ىرل هنايخش لزنتوش
 نالاقءدينادانو ل هجىالفس هكردرويريورلديماكويب

 عقر هتليضفو معىالعأ جوأ ا هنأريتح عيضو ردق

 رويديأ نيم ات ىنغج هنلوأ العإو
 ارد اور كب كرش مصخهجرك اهانيتيانع 1

 ىباسرفتقاط لاظم زكي دكج ندينادانو لهجتفأ

 تدانيف كيش درب هد ها أو وكو قطان زملاح ناقل

 ىن هيبكح ةدعاقزم .هلوا لباق جالضادك ديب

 : ظ كوام املكف هدبابوب هيندي راج هزم هنازجاع راكفا

 ةءارماغصأ زرويم ءلاورك ىرمودتك لرد ندلاح

 لافطأ كرك ى 0 4 رحاب 5 وارد ره .ىرل داوف

 هليافقتملا ناكر ديناةلنور اي 5 قوش

 0 تفرعمو ع اكو ,رادىاعدعسأ

 شيعت رادم ادع ام نرديعيبط ”ىاكز ردقن



 :نسنلل

 ىرلترضح زمدنفاول لود ظ

 رابتيلاعرادجات ىرلترضح سدقثو ىلاعت تح
 زمدنفارهاشداي زيشميب تمعن ىلورادتقادنلبرايرهشو

 نوسروبب ناسحأ تيف وازع كو داؤزيبتب نهر صح

 كياس هكر دورا رب: ساننعو وزع من نوجيلا مزب 0

 ا نوار زيوس ور ةدتسااب.:هدييطاعا

 نراليروبب فورصم هشيهه هدزم هنازجاعقح كرش
 قملوأ هصوصخم تمالعرب هنيرل هناكولم ةهينس محارم
 كريم لاعمريزورب ىك ىرليف انيتيالوىلاعتاذهرزوا

 روي وود ئريغيدعلوب هدقلوا ىتافنلاو فططلربظم

 ١ لاجر ظاعأ هكردتداعسو فرش كوبب هنوب نوحي يأ مزب.

 يلوا | >لابقأ نيمأت قبر تظل دا

 زرويديا سح ىنغيدنلوب هدقفلوأ انتعإو تقددنمم

 تدلل الا تيرشت نكنوكوب اهانيقالو

 ْ تابثاىزئاساسحإو تادوجتم هك هدبايل وأ ىراتودا
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 ظ ردك نالوا لصاح ىبالوط ندنتاقو كمردي ظ

 ١ تقيقح تاريرحت نالير ويب تيانعمنلاسزانيبم ىزكي

 نيهر مارال يماضمو مرككتسدلضاو قزليشاعتشا

 هللارمأ مب هيايدن ردمزال تن مو بص هرللد نانلوأ انفأ

 ا
 ا
 : غيدلير غاج ند رصم مدلك هتوريب نود ل هليوب

 نب سوي كج هدك هياروأ ردق هنوك جاقرب نوج

 فس أت ردق ىبالؤطن نككيدن هديا :كيكت*دبفكمأ

 ظ رانا زمشوأق هغاط غاط م هدأ في رعت ىكيدتيا

 اطل اقارب ومصور يكول زيبكمووسر |١
 قدلرمصا ههلا كليدمش زروش روك هني رولوأ نك

 ورلشادهقرا هلمجلاب كيامراقيج ندلكرك يرلزجاع
 ظ قاب مرليأ مالك متخ هليا اجر 00 الب

 هنيرلترضح اشايولف وح يقل أو هي روس 0
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 ا رلقدرويب فيرشت هدرلنقاي وبر دقوي م ههبش ردق هرز
 ْ نيكي هر ياردك ىبالوط نديغيدلا ربخربوربندن ا

 ْ هلتينونم ردقت كنيرل هماننامرف نالي راكلوكلمد رانك
 ا

ِْ 
 ْ 1 علا 1

 ةقانغنأ 0 0 - 6 ط درس 0 5 ْ

 اهدراخق منك وص كن هنس 0 هنب بوديا قرتليخ |

 ناياش 000 ندكج هياورلبا هدايز قوج كي |

 ةماننام هرفو ردي اخ قرع را عنلسح 1ْ

 نامزفو رمأ هدلا>ره مرلياراستجا هم هناكنب ةضيرع ]

 ردكيدنفا تععن ىلو |
 دنفأ مزيزع بح



 أ
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 كي دهأز ىلاعم كنسرد ىسراف نردرلسرد نانلوأ

 ىرعو ىكيدعا دوجحو تكفا هذتنيعم تقو ىدنفأ

 تقو ىدنفا ىفطصم نمش ىس هجاوخ كفنص ىتكأ

 نم( يدلك هيلضارحص عمد ك ذا نينا

 هدبابلو | ىدنلق مدقثيظنتلاب لانروز هعطقربوبش -

 ردكمدنفا هداراورمأ

 ىرلترضح مدنفأ مردي متم ىلو
 هناطنلا ىو ةئاننامر فول رات تراموكس

 ناليرويب ناسحأ هنيرللوقو شملا هلتينونمم لاك ىرل
 "ضياع كيدتيإ مدقتمدانثا وأ ىغيدلوب لوصوءكظويلا

 هلم هضي رع هجزسنأر ف 2 مديأ يجنارأ راعشأ هدمئاذ هذنب

 قليا جوا ندنفرط ىستر ظيكموت ىنال و اميدهتاقل

 ردا 0 ديكترا تتوب كوتا 0

 هنيرلق دلوأ دونشخ هج هدلاح 0
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 ظ مغيدنلوب ىظاوم ناه بولوأ لال هليب ا
 ' لئان ةوالع هنيرل هيلع لالجإو رع شيازفأ ئاعد

 داي لابلا صولخب ىنيرللوأ لامإو نيراد .تداعس
  هتغيدتليق لامالابهإو بانج ءاكلوبق لاصياهلراكذتو
 رديفاو قاهزبا ئرليلاع :ريصم توفضرتيق ءقاوك
 تاركشتى بالوطن دن ليز اون هدب ةعقإو تيانعهيلع<انب
 ىاويم 00 ةىهياركاديضقتاف كامازتخ | وةرفأو

 خيدنلوب ىجادحم هلي | ميدقتو صرع هنيرليراكمرك

 قرف كانيرليفصا بانج تاكربلا ةيلاع تاهجوت

 هدنضرعم ىبملرويب رارقتسا شايدعمل هدم هنازجاع

 ىلو ترضح ناسحإو فطل نامرفورما هدبابلوأو
 1ك را

 فشلا تاجا ك0 نوم يدان
 مدنفأ ولتزع

 قنيردق ا ىستريأ ر ازاي ىغن وأ كنيراج هام
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 طاخحم ميدليا ترساجم هنس اعدتسا ع ا
 | رهو هدبايلوا هدقدلر ويب ىرل هنافصأ ىآرا ماع ءا

 ظ ريكرتلا هليوم نواتج الاطر

 روليزاي هدننل اريوصترب ظ

 زيمر رتكوب نوسلوأ راكداي هيايك اخ

 هرممسأ نوسنلواديق هناك دنب لخمات

 ىفصأ “ىاس هانتكا حارم هاكر ظن هاكشبي
 ظ ررديرل هنيك ةدتبيضورعمرا..

 | لاسراهنيرلترضح ىدنفاولتايضفىئان توريب
 ١ يلقن ويت هومعانت ليقضا ءلاعتم ايفو ولو
 1 0 علما اون هدتيهيركة هش |

 | روس ع نازرا هدنرلقح ىناكجإوخ هيناطلس ظ

 | ىنيرل هنافصآ "ماس تافطلتو تافنلا فونص نالي.
 داو فهدنرلةدؤومر يشب عيلبت هير رضح هيلا كولا |
 | هدكنسيقيقح فيرعت كرورس يدلي نسمي ىركاج ا ْ



 انك

 0 ا امال يقوي تمام... كيا دولا

 بك شنوكن وسلوأ ر لركش هرك كيب زوي هنيرلترضح.
 له بأ ليو كلمف .تيلعإو ا تفسا الفا رهاظ ْ

 1 ا

 دل رات ردح رم دتقا هاكممدي عاما اوت ك1.

 هذن هل ىنبه هنكوديا 9 1 د هدنرليرادجات ”ىلاعدزن :

 هنافص اتامس ىلاعم تاذ ىظع تلاكو ىالغمدنسم |

 راسم ىغيدلوا شفت الدعإو فرش بسكهليرل
 ضصوصخلا ىلعو .هيايند هكلبو ناكدي هلمج ئوثأ ||

 . | زاملو افيرعتو تاهابمورخنزستيا مهياويب نيكد بعوب |
 ١ هضي رفناههلتهج ىغيدل اوأمزلتسم قرسمو قافطاَش ْ

 كيربت قر هيمبوا مدح هزروا ىغيدلوا متيكولمم تمذ |

 تيقفومو ل ابقإو رمدايدزاهدنضرعمتل اكو ىال عمداج ْ
 ١ هدلا>رهو راركت ىنس اعد هسرل هناروتسد تلْيلِج

 تاياغمراكمتاهجوتو تمجرمو فطل مغيدلوا جادحم
1111111111 1 0 

| 
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 نالوا تخت رسم ههقش لق وبك هديدعتم لك

 هيلع كفا يرك ه عطف نمضتم ىركتيفاعو تح مابي

 ندرستو ق انشأ ترش دعي ذم هبل اوأ ف ريشت هليرل

 ش مكجردارب ؛ ء[ىسدالابفارازاخ عرس 0١

 نوجا ماهشتتسأىنيرلالأو زيوالد ىوب ىدمش نب هتشأ
 روصتوب هكهراج هن طقف مرويشلاج هكمتيا ناريط
 (كليلا كلتم ىتشا تنج) زوبلاة هدنكح ايورزكلاب

 قمروأ مسلب هنيرابجأ نارجتو تقرف ميدكجهبخس وحن

 لباف رك ماييرديل تضئ كا و ١
 ىغيدنأوبرظتتمهنيدورو كنيرل هيلع تاريرتمعطقرب

 ىرلترضح مدنفاولءلود
 راختاهلباستا مدق هنيزل هنافص |باهلود باب

 لابقإو فرش اًئاد هلتيجرغيدتلوب ندنرللوقرديا

 زاينووزرأ ىنسهدايز كنيرليمعنلا لو لاحتداعسو



 هكردير) ةدنب ضورعم
 ىاض 0 نسح نالوامتداعس د ضيف رادمهدنب راد

 هلييلقتلا بهو زوز هليلما كتلتتا تانسكاقيواهنأردب

 كي ردت ماكتن وورد هين اطلس كسر هوبشا 0 ا

 تريغو ىعس هنليصخح تلئوتفو مولع نالو أن قوفقم

 روبي ان هولما ىزجاع ملعت 5 بيذ مب 0 95

 بنرت هنيرب هلكي كنيرليمتلا ىو تاماعنأ نالي

 هلوا زدعتم ةهسادا كتب ركشا هبيجو كلج هديا

 تداعسو ضيف بجوم هيلع ءانب ٍغرتعم هنغح هيم

 ةوفلاعم ةعدأ ةلكس اعدتسا كدكتافتلا نيح نالوا

 ضرع كنغيدناوبهدكلباناسل بيطرتهليرل هنامحر

 نمترضح نامرفورما هدب|بلوأ مرليأ راستجا هننايبو
 ردكرتالال

 قروص 500 هنارقأ ندنارقأ ْ

 مديفاولتزع



 اننا
 ع

 أ: زالراو قات بهي ريش تالاك تمار سال ظ 0
 تقرا داس هبثر هنيرليمانس تاورَص هدوةس تاذا ظ

 روس رودص فرش اشداي ب انج هيلع دارا هنييجوت ظ

 هدرل هتزغ وظف دورو هايس هتقسوي هتفهول ىغيدل ظ
 : : ظ

 ا هيبتارمدلب يودشلوأ ىرجاع راخلا متجر اذكهعلاطم

 ْ تحاحمهتابثأ نغيدل أر وبح ورورهراه هصحخح هحرد هز

 ْ 5-5 نافرعل ارهاب نرادجو هدبابوب بروبيم» روك

 : مرليأ ١ انيكأ هلبس هلالداع تدايش تنيرلينووب هكدنب

 1 2 ا هبتر مالم ع كتيذ ههبجأو حوبووب ان

 ا راسلجا 7 نم هينهتو كلينت مسأرم

 01 ا ةةساتسول ج كيرالا :

 ظ ظ فروص 0 هني رذي ندنمودختم



 نت

 .موزل هفراعم هرئاد عيسوتو بتاكمريثكت هدلاح ]
 ترضح ريمهس ماهلار يمض 2 ىغيدل |وأ ىطق جاينحأو ْ

 ادبعإو تقد رظندلن هيب ”هيضقوب قر هلو 5 اشداي 1

 هسرايرهش ثرضح ءداعتباصأ دار هنسمتوط هد ْش

 0 نيد تيفبكو شليرويب رودصو حونسفرس ]

 ىل هيكمدرلقابفسو تايالو مويعركذتلا ىدل هدفراعم |

 ردقوس ا نوي مر د اكو زل هل ريو رارق ْ

 درا ال تناشنا اريك كي دل راد صيصخت نونا كلف ْ

 كيب ردقوش ن دنس هجدوبهنسوب ةرزوأ قمنلوأ فرص ظ

 . باجي هدهجارواهلهجولوأهلغمل وا شا ديازارفاىدوربل ||
 ْ ةيزعأ دار 2_0 فرص هيشامتتم ىلقإ كلل ْ

 رماهدبابل |وأ ىدنلق :رادتباهتيفيكراطخا هدنس هرص مومخ ||

 ردكم ديفا هدأ ١ هدارإو ا

 ا ردن هبثر 1 ٍِ
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 اها دو ا
 ظ هدهنْيرل يي كله يا

 دعرصعرب هليوبو شهنلوأ اهلل دلبأ

 هتاذيمهتايدعت وماضم ا م درضح 0

 هلغلوا شفلوب زئاج ريغ 7 8 0

 2- 0 هذننيض 0 0

 | ىحي ةقش هدنقايس ئرلمر ويب كه هتشارخأ ضع

 ىدتلقاز اذتبا هنييق رت

 ش 5 1 و عموم ندترادص

 كلامموعهديهاشأب ترضحرص# أ يقزترصعوب

 هصح نفراغمو مولع تمعن كتله هسورخ |

 مط هريوربند هتوأ هليدصقم ربخ دصقم ني

 3ك ”1ككهليآ نتيسأجديلاغو هيمان ١

 ره نوبي لوبق قيفوتهي هيرصع تاجاينحارلئوب
 تن < _-_- سوو



 ا

 أ نمايمو ديدج لاس ندي لولح هركوي هدلاح غيدنلوب
 أ هنلاصحتسا كناظع تمنرا ىكوربت ةمسار ىارجا كديد |
 ْ هكر 7 ناه قرهتلواذاخت هنسح هل دوري ْش

 ] ترادام نر امزإو لوصفىاشخت وحتو ناس |ونيمز ٍْ

 ْ زمتيب هنيرلأ هنردي تافصهدوتستان 5 مايالاو ماوعالا ْ

 ئ لاف هدنخرف لاسوش ناسحأ تيفاع و رعزمتكودو ]

 اد هاوم 1 سكات
 ظ ةيعدأ نوسرويب نأيأي ىل راسمو روبحر فطمهشيمربأرب 0

 ١ ةفيظو ىافيا كر هيليأ نابز بيطرت هليس هيريخ |

 | رويبىراهناوحرىلاعطمطاحمكيذلياراستجا تيدوبع |
 ْ ردك مالاهل قم 'ترضح نامرقو رم هديايلواودقدلا

 || هتغلقرصتم ىسإول نالفندتفرط هليلج تيالو أ
 ئ كلب نالف تانلوب هدنتيج نالفوربندتدمرب

 ا هنوعو دانجأر تاس هليتاقلعتموابرقأ ىدلنك كنبقش مان ظ

 داي دة عطيضعبت تراتلوب هدل اوكا دانتسا هنس



--_ 

 د
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 هلي ك3 قأنوا كلرتش ماير بخ ل غفار هليوم ليوا
 فائعسا النب: هد هسيا شلوا ىداب هتساشنا هناختكرب

 مدراي كماظع تاوذ ىبككرليمعنلا ىلو عبن مراكم

 ندنرل هينس ناسحا ىنبم هنغيدلاق جادحم هنناسحاو

 01 هرزوأ قمرومب نييزتورماع ىب هروك- ذم ةبتكم

 جاقرب ند هيبنجا بتككركو ندتتافلومىناوع نابز
 راسدخا هنماحرتسا ىرلمرويب ناسحإو تياتع دلجم |

 هل نم تثترضح هدأراو ما هدلا> رهو هدبابلوأ ىدنتلق

 ردكر مالا

 رئاد هنكيربت ديدج لاس هنيردي ندنفرط جوج
 ردهضيرع

 نسخ ميدليب تعفرو ضيف بجوم هدنبر اد

 هيو ل يشم علي راما ل لاي لس
 رظتنمو بقرتم هني روبهظكن هبسانم تصرفرب رولوأ



 ا

 نم ترضح نامرفورما هدلاحرهو هدبابلواررشفلف
 ردكر مالا هل

 ىرلترضح مدنفا و لتاود
 تولوا مع 1 هيقرش راطقأ هدمايالا ميدق

 فراعمو مولعروز ماهس قسر هبونجو لاعثو برع

 لاح كعغدسب تود: هيامو تابلق نيكي شهبا

 رمح هايل كطاوع هد هيا نقلا هدفاسكنا

 هناكولم ماتهإو ىتاسم ناليروبب لذب نديراير هش

 مدقتهلقثايوازسنابا نكيأ هدنزف روك تلفغزهطودليا

 | قددعي لوا شهلا راعتشأ هياظعاهزمرضع وباقل ا نكقو

 كليو صم راعي كيلوت وردم لاو
 خي قلقا مدقن 00-5 اننتساالاب هفياوطو للم“ ءيفاك

 ْ روشم هليمان هيكرطب هيك هياسهرزوأ ظ

 رنه ىحد هسرد ذم يدق نقيساتاهددغاس ةيورمب |

 دنطو نالوا تريغ لهإو دهتجم هنتيرفظم فراعمو
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 مدنفا ردم هنأرك اج ىاجرتسم ظ

 كرم هنارك اج ةهضيرع

 ْ هدد ردوا بولو نذياكت ل سيق
 ٠ْ هي ا ا د مغيدلوأ التيم زواج

 ١ تخورف ىم هناكدنب ةعتمإو كالمأ روهشم ىيدليب

 | هيرورض تاوقا كليدمثو فرص هرلجالعو ابطإو ا

 | تياغ م هنازجاع لاوحا نديغيدلوارصاق هتكرادت.

 | ةعولعتو ىرايعتا :ىلو لع طاخ ىيحلوا قانا
 | هلمادختاهتيروم امري قج هلو بجومىمهنارك اج لاح ظ ءافر ةمحرم ههارطضأ لاح هدقدلر ومب ىرل هنايحرا
 1 بانج ىك ميدليا ماحرتسأ قيرلم وي ابحاو خارج ظ
 أاعدو عقر لسوت تلد ىلاعت ماوعأو اال ددخا|

 ناشم|اوقو تيفاعورع نأ رازه هنيرزأ هناك ظ

 ترساجم هي هضيرع ميدقت ادلساد ىرلتلود 1 ظ

 رمل هنت
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 ىرلترضح مدنفاولترع
 رطاخلا لاوس لجال هنيرلراكصالخا ةدنبوب 1

 ' ىسيماسلام ىرليلاعريرحت هعطقرب ناليرويب لاسرا | .

 .هجردوب هنيرلراك انث هلغلوا ىرليزجاع لد طوبغم |
 07 هلرب هصوصخم تبحو ليمو صولخ ضرع هدرل |

 غلا ررد تاك تراب وع كر هزم هنازجاع ا

 الر اازر ردت دعا بضوم يرغو طقم زللوق |
 , ئافوربم نالواراكر دوربند هتوأ هنيرليلاع تاذ ا

 ناهس مهل دايدزا اهادتاقريى تدوم طرفوى هناقداص |
 ظ كلوا ورع هشيج هنرارال يشم اك موا ىرفأ  ادج ا

 لئانو لاب غارفو لاح هافرو عاق تعفرو رو ماد

 , موي ىلاعت هللا شنأ هروبب نونممو داش هليرليلاع مارم |
 ظ هتازجاعلماأ هتاقالم هليرلتلود تاذ هد هكرابم عنج ا

 | راك افوبناجهدقدلر ويب ىرلبنسوو همكوديأ ققحم م

 يل | | قمالؤار ود ندنرل هيتاذ تاورمو فطلراظنأ ىرلي |!



 ا

 ازعأ 4ف ةرطل ا ع هبلط مو نددعيإلا .وبعو قو

 دس ل لل دس سلا ص0 دجال 3-7 ِ
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 ٠ ىناحتنا هدنس هرص مومخ هنب هرزوأ ىسماي ايا لولح قفذ

 بسح ىلع ىب همانتداهش 006 قد 9 ارجأ

 || ىنيرل ايليماف ل خص دنس أرجأ ىوبع
 ةتاد افرتكا زو كليا تدرع ع هدعلرو ت كمر

 هدهسيا 59 اولها مازع ازعا هنيرللطحم :و اطعا تصخر

 انييتا ار وكوب ندنرلالاو هر هرنةح ىرليل اعمودخم

 مار

 نابوهىسلردن وك هزكفرل 5 هنسيا لسودتكو مامهتلوأ

 ترد جواد ندنغيدلوأ شفلوب هركمتيا اج اجرو ساملا

 0 ادركاش ضعب نالاقهحدشرددوك ص

 هيارو | ندنراكج هليروتو 5 هتفرط نانب ١ لبج هزنتلا

 | اهدباب وب لوأ «ندزادلو 50

 ىسل.رويب رابزا هلفارغلت الجاعو اعيرس كسرل هيلع
 00 ركو تطل ةلكاب
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 مدنفاولئلود ظ
 كورت تاذ "الو 2-0000 ئ

 ىساضتقا ىركاج نوردليمنالوار هديا ظ

 ةضيرفو راهعو ليل رارمأ هليرل رانا تبحم ناههرزؤا |

 ةدتس:اغْيأ ىرلتلود ئاعد نال اوا م هناصلاخ تمذ ٠

 ستامأ ىرللرا 0 ع ْ

 ولحم كديرلتامم تورم تاذ غيدلوا «دنراككنفإو ا

 هدز قاينش دا لاكو قارتف ذأ شالات ه ءدهتشروعا ىرايلاع ]

 هت ناك رايس صفو ىباةطل ري فيافلول اواو قملمم |

 1 براوطلا بزر ضر ةيرططوو ةعوجاع
 ىودياىرل هيلاعتورمةلاحا ىسملرويب مارمو بلطم |

 مدتفأر ديهي دبب |
 ىرلترضح مدنفأو أتعفر ]

 ىدنفا نالف ىرليلاغ معودخم نانلوبهذ هسردم

 د سس هسا | ا ينونفو مولع ىكي دليأ مدكس
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 هنيرلل وأ تناما هيادخ ل احرهب بول اوأ مولعم هي ىرفأ ظ

 لاس ءرأ ندنرليح و ممف ةرط هعفدوب نكيا هدكمتيأ عرضن ْ

 ىرا راثا بوغرم تدوم بوتكم هعطقرب ناليروبب |
 ]| راع تس: ل صاو ىرإ هناكران هيب ةيدهو |

 روفوم تيظوظحمو رورسمو نونم زسهجرد هدق دلوأ

 ىنطل ىرامركم مودخم هدفرطلوإو نتملوأ لصاح |

 زاين هليأ صوصخم مالسو صولخ ضرع هي ىدنفأ
 سوبو لاوس ىنيرل هناكزانرطاخ بونلوا رلاعدو

 قلوأىغلوشراف كنيرلفيرش بوتكمورونلواراسخر
 قوبج نيمساي هناد شبو ىابنت العار ادقمزي ةرزوأ ١
 فرط هليا دمحأ هقرو لماح ىومرهم هتسد أو ْ

 ئاياده لاؤصولا فرش مسدلب لاسر هعران ظ

 ىمهنارك اج فرطو لوبق . نسح نيرق ى هنازجاع
 ىرلم روب شومارف رود ندنرل رطاعرطاخ كرابم



 نك

 | تمن لف ندير مم كير نوب

 | بلط ىروب ذم غلبم ندنغيدلوأ 0000

 تاواخحم هرذق هن أوبوت فل اختودنعت ها هسياىدتتأ

 0 :ر مولعم ىغيدلوأ هدنس أادوسىلك ردغ هنيرللوقو

 00 ا ةقر هيلع حارم هدقدل رويب ول

 ْ 2 قفلوأ قح قاقحأ عفارتلاب هليا موقرم هدنسلجت

 ١ ردكر مالا هل نم ترضح نامرفورمأ هدلاحرهو

 مدنفأولدحاس
 ا ربظم نر دن رلتليضف تاذوربن د ههدق نامزأ

 | كتيب تايجزوز ”تاياغي تاياتع مققداؤأ
 جرد لاحم هتيرايعاد ىدادعتو دح كتيرلخغالبو

 | نالوأ ىزرجاع تمذ ةبجإو امئاد ءانب هنغيدلوا هدنرل

 بانج ىغيدملوا روصقزيوجتاعطقهدنرل هيريخىاعد |



 هلاحأ هيروصولخ هدرلنجو رئاد ىني راركتسإوووارقعسأ ظ
 كليربت كلون هتقوم تلاكز يرده هيفرس نانلق

 ٌضوإقلف عضاوت هنلاسرأ هعفدوب رتاذتم ىنيديعستو

 لوصو تسد ةديسر ىرلب ولسأ تقيقح بوتكم

 وصوم هي روصولخ نهذ ىلامتشا تقادص لأمو
 قيلتغيذلوامتقؤم تروط هروك ذم تلاكوو ننلوأ

 فنربيعت صوصخم ريدم زونه هليسافيا كجتدمرب
 صاخ سام نالوأزم هيللدأ ةهبترم هني ندنغي دل ويب
 قوما يسيح هليجب ويش هدكمسسا لوهشم ةليخل اللا

 زارباو تف نالوا عقاو هتيصوصخ عساعدم ىايشأ

 نونمم قر هلوأ مزلتسم هريفو تيظوظحم ىراتقادص

 هدنقايس ىرل هيهب عبط صخر بارب هلينايبزمغيدلوأ

 رطاخ كتارضحرليدنفا ركيرلمودختوركيرل رداربو
 يقش هدننمغ غيدلوا رديا راسفتسا_ويرل هيهيرطاع

/ 
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 فيرعت هليأ 7! 2 1000

 نلطم ندنغيدلوا داوم روتلوأ فيصوت هلمقأي

 شغلوب تنفك 2 5 هغمانيأ يمر هلمشج

 | تاذهلهجولوأو اعدو تسد عفرهقح بانج هلغلوأ

 ا ريس كلماعتا بئارغ دالب وللثم لوا ىخد هركتفاطل

 ملم غيدلق انت كا راما كيس رااقو

 . لهتشم ىدعص مابي هد هرصأرا هدقدلوأ ىرايماس مولعم

  ىلزف قثور ندفرطو تف هنعاطقتا مدع كزكقاروأ
 ا تلا يدق نير مكر ىانولك
 كاك تلفول 3 وأ: لعل دود يأ تيما "ريشه

 ظ هرلنديا لاوس بوروص هلمجو سوب هلترسحو قاينشأ ]

 ىعغيدلوارديا ادهارلانثو مالسز دل دنور د صوصختم

 ظ دلوهام ىرلتريغ هغيلبت

 ىدنف 0
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 الك ئدابمو هدزكتارابع َىنابم كليا رادربخ ىرلزس |

 كرك كلن هروكذم ةدلب شفلوب صوصنم هدزكت
 ١ و ترثكؤلاب هنويليمق وجرب قلبك قلكويب

 هلنع 0 قاقوسكرك 0 هليج سيانكىراهاكسزب ||
 اممم 1 55 اهنرد كلا جك

 رم ردا نوك نركب ةئشمإو السعر ١

 ظ ىلرد هتسياش 00 صخال اب ىرل هعابو ىأرس

 ا هيرب تانأويح بياجغو بيرغ شماماقهدايندولرد

 تاو سلا تي وتامو ىواح قس هيرو

 || هيدق تايأ تريح تاريوصتو هقينع ىايشإو هيضرأ
 راي تارويتمى سس تال ل

 .اريياولسويوليوب ولت اهرذ هدسكوك ىوت هدشاب ىرل

 قلقوج لام اكوب اهدو ىرك اسع هيجي كروط
 كاد طل عطر رد شراع لس

 هليتوةزاو تكيزشود:كويندلا ىراكديد هيه نيل

1 



0 

5 1 3 1 

 فرط الصنم نريطتلا لجال ىرككيذهيا تيرع
 ىرلنيا ت هنيراعشأو كرام لامأ لئيم ىصلخم

 | زوي يأ بولوأ هدلا- شوخ ىدنفا ىنط ىنطا ركرداربو

 هنازجاع تنفك ةرعمد غي وأ ةرديأ ِس .هبهناقاةشم ىدكي

 هزس ندمجغيدترت راش و رع كلينت و ىس هيهأم هنسويهلم ٠

 ره مادعاب هدزم هنلهإو نوسلوأ تيدوتشخ عون
 همايبقت ىركي . 1 06 هيلا اهلل ءو ىصوصخ ركفيا

 اردشلك تياروب

 ىدنفأ ولتيبح م د ةو تسود

 اضنقأ 1 هيداوف تبيح واللما صنقخم هنيرلتيوخأ

 دوروو ناراذكتاقوا هليرلسنّوم لايخ بشوزور هبخ“
 | ركوب: اماركيل ناشنزطاخ هنيرلعيفاهلو تح رابخا
 ى راك دليأ ل هني رس رك هلي نلعب اشم هلتال قف موس

 ظ جارشنا ندنسايازفو لامو لوصو ىرأ هناكران ةرابقرو

 ' ندنروزسرب رومأ تيفيككسراي شوا لصاح نورد

| 



 انو

 0 منجز ادرب هعل. ىسيازرمو لو ىدايازاسر يونت

 | هيايوروأ هدلا> ىرلقدلوأ ليانهزكوزراودارمو شموأ

 | حرف بجوم لع اد رضنرتا رورسزنخ ىراشلال ١

 أ 3 انش هد ةزن كنا ريغ تاذ تحتل شليوأ طاسبنأو

 ا ندرككيدبعلا نان شكيربخ مع كركغي دل وامن. كم جبق

 برطضمهدندوصخ ىسملر دنوك ب وزابريرحت لهجودن
 ا ىدنفأ فسوي زم ياك هسا لاح هنره مثلوأ تريح

 ا كلل( فرد تياغود ريدة وكيد ل اسرا الع ىمذ

 نهذ ردابتم ىم هظحالم رولوأ لوصو هكفرط هليدي

 ا يس يع مش بط ةليس راو
 | شفلق تردابمهنيرليفوور ئدانو ربيستو تعراسمهي
 | ىرامزج تكاز: لع تيرق تيفيك لوصولا ىدل

 | هنعاطقتامدعكركتابتاكمئتادرهب هليوبندنوب هدقدلوأ
 ] ةدراس تحارب بويكم كلم 7 تقد

 | ندرصم هجينو ىنسورفومما كاحركعيدلوا نركاس
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 هليراموزل نرمي مودق فيرشت كمارتحالا وذ ابحأ

 هدروبذمءويهلهجولو را حتا واف رسمو حرف مات

 ! كلديأ مت ىحاكي ليقع كلل هباةسباك حارب

 | ريقف نب : ل ا ني مدرك ذأذ ارامداعم هزروأ

 اا د 5 اق هلي زوبر كفي رشت هي هدارتكك نا

 ظ ردوجرم ىرلمتيا

 ىدنفأ ةلتاوتف

 00 دا راراطوف تماددط كرظإ ا ريددتوأ
 7 ا انيعل ةعيرد ءةناضلا ل هيباق هقالع قالوا

 تكازب لايخ راهنو ليل ىثانن دقغأوب شاووأ هديسر
 قر هلوا هديغرا لدليرللا تم ريشروخ: راك ذإو:لامقتأ

 راظنتاهشيف هنيراتيفاعو تحك مياهثربنعمباسن بوبه

 ١ وية راحومن اىاقعيمو تورط امرت ةعفدلوب ا موكب

 ظ ىيرلقداوب 00 ا

 ىرا همالع تقادص ةرايقرو هرابعل | رع لمش



 ا

 نالف هدزهتحايس نالوبعوقو هيابوروأ ةرزوأ كمروك |

 000 تلود تهعبت ىاقدصأ قر هلينارغوأ ىخد هري

 اصوصخوت قا دصرأث ا زارءارلنانلوب هدنبتكم نالفوبشا

 ظ نشمياثياع واهلك هرح ىلأ ًأرج اهليلا5 هدرم هناك دن قح

 . رورسم هليسهدايز ندنرل هنازإونل دةلماعموبهليرللوا

 ظ قلع لود ةقرنح كلذ دراو تنك ىوهشي دل وأ نودمجو

 اتدومو تبحم نالوا صاحدني ولتاذورعشم قيراق تلو

 ريرحت هقيثووبشا هرزوا قملوأ رطخم هسزمرل هنازجاع
 ىدتلوااطعإو

 همأن توعد

 اضتةميواسعبهذمز وهم تزايد ندي |

 كسوتسغ ٠ امام ترد ملا ازويز ركس كيب هنسهرزوا ىم

 هقئارفالا +: ووكرازايكرابمقفاوم هنخلرات ىتماركيأ |

 كنيددفأ ىسح ف سوي زمردأربةدنرل هدر نوأت عاش ظ
 ا

 ةهفاكدد هسيا ىجسنلوأربهتتوارجأ ليلكتو جاوز مسر
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 تاونوبش ىبالوط ندنوبىدتيا لولح فرش نوسلوأ ا

 هنلوصح ىارجأ 00 ويونديأ ن اسجايديظملا ا

 ل ل دي وا يقسم
 ناسلو لالزممإق هدفيصوتو فيرعت ىزمكيدتيأ ميدقت

 هدنبيختتو ريدقت ضرعم ردلاح م هلكتأ زمئايب زبع (|

 ناش ولعو قداص هيأنعم يدنا ول كراكوك ا

 ا يو
 جرش ةدالاب ىزينع نالوا: مدكفتلا دبع كيربت هليا |
 ا كع هلتيهج كيدتي قع نا .:ركيدتيأ ا

 تاهجوت نسح نالوأ هدهزهتحو شهتبا رظن فرص ا
 ىاع ديف ديدب قدعسم كيرتتوبشا زيعينمأهنب 1 ْ

 ه1 للا راجي ةيوايلا ل ييفاعوا رع دق
 زمدنفأ د ذاختأ هنسح ةليسورب 0 ِْ

 همأن كش 1

 ا يل وادا كو ننسي ودق ف هدسرأب



 د

 | هعونتم دئاوف كيدروتك هلوصح كن ةيريخ ترجل

 ذهبا: ثلج جيسكمو ريدغوظن كحوط اا

 | فرص ندنوب هلتهج ىغج هلوا كنمديا مالعا ىولعم
 | ديدج كاس نديا فعاضت 0 نمي كرديارطنأ
 || هتس هيهانتمان لاثمأ كاردأ هيفاعلاب كديدب تنهم ظ

 أ راونا هاك ولج ماودل 7 ىزيبتكم هلتيرظم
 | تع الشم هيلذأ ةزهنص اعدت ىرلعت ويب تاضويف

 | هقيقرهقيثو ديدجت فئايبو ضرع كزمغي دلوأ شمت
 ( ا هيدقث هنيرل هنأردي ”ىلاع روضح كرديا ذاختا هليسو

 ا هداعل | قوف اطل رب يزم 0 7

 هليا ههظع ةيلست ىزمرلبلق ربقف ىبرقتو هدققا رب هد

 ا روك دنيب أت, عرمأنيم ديعس موي نانلوب هدقمردلوط ١
| 9 



 لل

 ظ ىسبنيا باتا ىروم مرير دعتم يك يرلالاو تاذ
 ْ هلمج كينيا تدوم ديب اتوتيامح ديدجت هكقويههبلش |

 كابس ردقن ىنوب ندنغجملوأ شاديأ <انب هنس ظ

 المادح ززجاع هليمات ندنيرعت ىزبكج هذي | قلت ظ

 ناسحا ردق هلو دل كك ننس

 ىوزرا كن هيريخ سلجتوكرل هيطع لا

 .دبالا ىلإ كرلتلوهس ىغيدلو | ةركمرتسوكن وجا ىس
 ا يي راج كايف كسعر و سماق ماو 0 0

 رع لوط نوفل بلع كفيارشتز وليت هليشالاكا

 ' ىزم هضيرع وبشاهنسافيا كزم ههظع تاركشت نالوا
 ظ رت رجلا ميدقت هني رلطلاع روصخ ليكوتلاب

 ىرلترضح ىدنفأ نسيئزولتمركم
 ماظن كليتكم وزيندنرل هناليضف <ىلاغففيرشت

 لتتع نوجحمدقتو تحار بابسأ كن دكا ماظنتأ

 (دكعيدل وأ: هدكيسيا رايتخا قر هوأ هدنجرا> كرشب



 ا

 ةذياق ليك ري د 0 د هع ١ تلاع

 زالوا ليلد كويب نردنوب هنكل .اوهمدروكر
 هيلع أك ذأ هدبلق ى 0 ترسح كليدش

 ْ مرويلواراذكتاقوا هلا ىغيدلوأ هنلداولب رس ظ

 ْ | ندرللوأ ماودرب هدتيفاعو هك برت متاينق هلمح ظ

 ردترابع ظ

 | ىولترضح زمدنفا زمردي ىلاحوو وللي

 سلجم سراي نالوازم هيلصا"ىاحوزمركم عوبتم

 | رتسوك هدز ه هنازجاع حردق ةيرمش تلد هيئابهر ظ

 | "داما قوف رك كتنطاعو تفاقإ نيدلوا اير ظ

 ل جرد كنس هيلي للحج اسس 0١
 اخ 0 ةدزوأ ف 17 ا |

 ْن وجل 0 0 0 فير 00 0 3 ا

 هتيروم أم رب ماج“ هليوبو ىسمتيا نبيعت شتفم 5 5 دسم هه هاو
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 مدليأ تءارج هي هصوصخم ةماكشت ميدقث هلينايب ||

 ىرلترضح مدنفأ مراد ذو ردارب

 كرديا ذاختاربه در هين ىرل هينسةيريخ ىاغد

 ا ا وك سناطلا تكرس قلوس دام ردها
  ايراج اقللا كلباووي مالا :اهلساوم ةيناشورت ||

 غيدلوب فيطل هجردزوي ندكيدتيا ليختو رّوصت ظ
 ناليتوط هلهمهديا فيرعت 3 :ونم هك هداك وك نوح

 كنوب هليسمبوا هدنلحم عفترمو راداوه كا كرهش هناخ ظ
 كرلغاط هك هدفرط وشراق بوروتوا هدنس يخضب |

 امياع هليس هنغت ,كراليلبو هك دتياريس كامب ْ

 هلكد ىنسيدلغاجكلن ردا اكوا قر ةلوا ماع

 ىزرا ىنيرلملوب 0 2 ويرليلاعتاذدجكد |

 كيركهسلوا شفلوبهداروبركا رويملك ندلا كماعت |

 | ىنفاطل كمسومو فيرا كليا كن دع كو هك منيمأ ١

 ندنوك جاقرب زونه ملوصو رْكسررومب حرت هلحمره



 65 ظ

 | بويوأ هعفد 00 هليا يظعت لاك هركوب

 | مثيدوقوا هلترسمرب داتعملا قوف هركصن دق دوق ههشأب
 : ] لئان هنايستلا ريدكوت دبالا ىلإو هلاحرب , هجن دوقو|و

 | ىسيلاع ريشبت كنيرل هناوحت ىتاس ةمانرما مغيدلوأ

 | ناليروبب ناياش هدم هنارك أج قسمان تح هرزوأ

 | هلوأ هليلجرنا ىرليرورب هدنب هيلع تلالدو تمحرم
 | افعاضتم ىبالوط نديلاع ناسحا غيدلوأ لئاففزا

 | تيفاعورع سشيازفأ ىاعد نويأب ترت هميدوبع هدهع'

 ' | صالخا نايز نيزت نديكي هليرل هنامخت لالجأو
 هزات هم هب:وكيم لاوس كيا سيشل

 | ىلو بانج تيصاخريسكا تيانعوبشا نريو تايح

 هنارك اج ىك غج هيم هدونوأ هجن دلوا مرمع ىيرليبعتلا
 | تبظاومهناقداصهدىتبرومءامنالي رويب ناسحأ هم

 ظ صرع كني كلوا سا اةهغ منك كم رما كتبا



 تراب

 | هنيرليدنك اياوج - همانرماأ ىرلكد ردنوك زك
 ظ ىديأ شفا ضرعهدونسأروبهدمدضي رعوجيدتيأ ميدقل

 كنزا ١ هكشم امل ايوا لضاو |و هنيرليل اعدي ابلاغ هدم هسيأ

 ىبهجزسنرف هليماق ىسيرغوط مدم هلأ باوجرب عيبض
 كمروسزوي هي ىهعنلا ىلو ”ىماس ىاب5 اخ نيزسكمليب ظ

 هنازجاع ىاعدتسا مدتيا نايب ىتردقم هتشأ م

 ١ قثرا هلتيج مغيدل اوأ نيمأ ندنغج هنلوا فاعساكم

 ' ىأ مروي ديا ماتخ هداروب ى هضيرع قر هيقرغأ شاب

 ردكمدتفاهداراو رمأ هدبابل

 ظ ماغوأ م هشوكركجولتباي

 0 دع رزك تانك تن اق
 نالاقندننامز ليطعت ىدلدياداي ىرلهيريخ ءيبغدأ

 ْ هيأروبهرزوأ كلمتي تدوع هك 70

 ا ع دوب نديمعنل ا ىلو كرياد رذدفق 1 نكات هددكلك ٠

 )مغوارد هدنغأانوق 2000 هادروب
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 0 هداروب مروييلوب رونلر اوي هدنجيأ ىرل هغلاط مأت ظ

 | لوا ن ارب يتليصحترل هجاوخ هلججلاب ىنامز ليطعت
 بادأ وذو بيرغ نالوا نشملاق هدبتكم نوجيا لاك
 || تولوا فيطا كب نوجيازاي ىسإوهمليا نادرككش
 |( 320 قم فام تعاس نم كا يل |
 | فام ىكيأ نالوا ليظعت تدم بوديكهلحرب هدتفان

 ْ كتدموبو 00 هلقمردشلاج ىرلقجوج هداروا ظ

 ١ ضرع زاليضفس وفا ولفي مكس كضيرسل ل

 أ لاكا لوا .نارب هديك هدنب م هنازجاع دارم ندكمتللا

 . || ليطعت هلتهج ميدلوأ ند هرمز نديا وزرأ ليصحت
 | غلتملاق هدبتكم كر هيلكهغانوق هري هلفان قئامز

 | تلنيرلترضح زمدنفا اشاي زهتعن ىلو هتضوصخ |

 أ ندم هلازجاع :كرط ةلاصحتمب ١ ىيينرل ةيدقس ةطعاتيا
 أ م جفا كلنا نالف) مرويديا ليكوت ىييرايلاعتاذاا

 | هدنب لوا ندزم رويه فيرست هتداعد رد ىرلترضح 1



58" 

 ظ أيام هليدبا هانا عبطلاب ك تكبيرلإلاغرمأ رمأ ويش نينار يول

 ظ تدار سم قوججربهسيا ىدش بو ريو هبت“

 ايارنعي كم و هنازجاع روصق , م هنقي رك ويظل ن داو ا

 .دوجوألو | يدنلوأ ليكوت ندي روانث فرط هياجر هد

 2 هليأ ماعهأ تكياع قرذلجا هدتفاع لاككلم هنازجاع

 ظ لي صرع ىنغيدلوأ هدقةمتلاج ةنيسكإ فراعمو مولع

 ١ رمولعم مرديارادعبإا هنايب ىناروانث تايعدتسم ايئاث

 ١(«:نالخ) كزك هدنب هلهجو ىغج هليوزويبب ىرلبلاع

 ظ كيده وبنتا عدلا ردقىأ جوا ناهكلكلك هننتكم

 . ششلوب هدئاف ليخو شا ورليا قوجرب هدنفرظ هليلق
 ْ ىنعي هدننأمز ليطعت ةلراقيا برق ىلولح هذم 5

 ىكيدليب م هسيا رولكهزكفرط هركص هامرب نردنوب
 | قوج 0 يح كم هنازجاع نس هقشل ندقدتنوأ

 ظ هلمعيج ىغيدملا كيس اخ هغلوأ ىغج وج كم تلقو

 ندد دك ديول 1 هديأ ررض هليس هدايز



 وو

 رب ممو كزان ادبث“ ىبك ( لحم نالق )ىلانج ىلاع

 ىلالوط ندتغيد رويب بصن ىسولسنوق لاراجهعقوم
 وع رإو زسةقيقح ك تدلل تيدبا تلودهسّنرف

 ىب ىزمودنك ايناثو رديا ضرع ىنغيدلوا كيربتو
 ةروووا لوا س هيريش وت تللاسلا نزاع

 ففيدز ع٠ نساح تفيوقك ردها دع لاخلا دوو

 تاركشت يدلي ماسح هديرادياويرك تلال ١

 ىبششأ هتسافياو ردح ريغ نرم كنس هداعلا قوق
 روضح كرديا ليك وت ىزم هناركاج ةماناعدتسا

 ' || هدلا>ره كةسيارديا ميدقث هنيرليلاع روفوجل عم

 ظ ردكتيراترضح زمدنفا نامرفورمأ

 يرلترضح مدنفاولتزع

 هعفد جاقزير دقدي ىدمشأل انتم هنيرليلا عما
 ىوقو هد هسيأ ىديارولك مزال ماكيتا مدقن هضيرع

 ديا هاف دادعتطي هعئام ياسا ةاط رب نايلوا هدرطاخ
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 ىرلترضح زمدتفا ولتلاصأ َ

 تلودهسنارف نالوازملابقتسأ نم اتمو زفطوه|وخريخ

 كاس هنغسوأ.هذوق لارنج ) نالف) كلتش :ظدم ٍ

 اضع كنيزل !:ةناليصات ب

 ظ ىيرلمادق ةأو ىعسهليصحتو فيطلت 0 هلثب ٠ ماقوكاش 5

 | درجرو ىزم هلا اا ايدك وجا ديبزعاهدتاقرب ْ

 ظ ودك قاللوط ندبكغب دروب فرشم هليرليلا عادوبمب 0

 كر هيوسردق هنو ك هسنيا دع رايلخم هجرد هن ىزم |

 ' هدنركشت ىافيا كنيرل هناليصا تفطاعو فطل |

 ظ امآوربن درل هنس هجين زرولوب زجاع هليمات ىزهصخ#ت ||

 «.ندندنك ىرلن اتوب هدنفالخ زمعفانمو جورت ىزمل |

 زسنرف نديأ برح ىبك نطو نوشد كيد ديعبت ْش

 ْ رادتقا كدا 7 نراكدازلصا كلتس هوظعم تاما

 | تاقربئكىرلبءامتلاصاتاذ نالوا ندنادنيتيمحو |

 1 حس وممجب بور تسس مص ع ص سججت نص اذ نسم دمج متو



 اع

 ) ىدياه كلي رويل"

 اغوبابرأ مهىلاع ىارلزسنا رف ىأ
 ادف ىدلوأ زمرلشا دنطو هجنوب كلناروظ

 انيحرلفي حر اختوخوا لاظ لوا هكنوج
 أنفأ ىدتيا ىرللد قوج هليارهف هجن

 (ىدياه كيوروب )

 لاد هزموزاب توق نطو بح نوج ىدلوأ
 لادجو كنج ل هيليأ نوجا تيرح ظفح

 لاجتو بات ىب هيوط نمثشد قيرح تيص

 لالجوزعاب هنمهشجرفظ مالعأ هيك

 (ىدياه كيوروي)

 لانج ة ا تلوقرتم ف

 | اع بناج ىغلسولسنوق
1 



 6١؟

 ريبدتو دصقوب هأ نوجارلزسنرف به
009 

 ) ا ىدياه كي وروي)

 درو هلوأ نوناق هيدن

 راز نوسلوا هليأ ركسع نطو ناعبحت هي هن

 راو هن هسقدنلوب هدتراسا و لغايز طوق

 راقب كنيدارأ 4 ا
 ىكعيؤو س7

0 0 0( 

 مأ ناد دا ىلإب راوظ قى ١ كي هرجد

 متس لهأ نغلوشراق كنيرلكد ها رولوب
 9 رضاح نوح تاوص دمر در د

 غن هستيا تافو هدنرغوأ نطورلنامرهق



 ؟هأ

 اكوشو جر شرم روم تيا ل كا

 م ا مرلبأ دانيشيى هنازجاع تاك نالك مزال
 يتقو ىراناه هذييساةيسل 145 كرا

 كتلي رشزيلس ءرام وشم ص كب 3 هرغأب هرغاج

 رديس ههجرت

 يردن زكا راش نوظو ىانبا كدياه

 قلع كذا لظ لها 6 رلقاريبولناق

 ىدع شيج هلولو كقاب ىقافأ ىدتوظ
 ىدرا نكجهيلق كرمداللاو

 !-سوج © هه سس

هنشاب حالس ىدياه كيوروي ( 51
 نط 1 ىانبا 

 (قمشد نو هدول | ىراربه هذ

 ريسارلمداوب هلك ةردهي هن

 ريغ زوب هكلدنب كجمديا دن. ىرلمك
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 هحرد هل دا ندزمغي هيلا رام دف هفرشرب 4 هليوب ١

 00, كورت رسال واراسور بف هبل قيرخأ|
 5 داك فيبرشتل ) كلاي هلتهج زيعيدلوأ زجاع

 ينلطع تاركشت هرالقا لصاحىبالوط مرد وليماس 0

 هليامد هنيرليفصأ قس اكد رمح ىزم هناريتخ

 ىدنفا و لتعقر

 هنيرل هيلع تأ ةامرداوأ نافعا مدا تانيرارف

 هنك واليا 0 هنازجاع تبحمو صولخ.|

 لاصمتسا ىلصاحلاختايبهيدازوا نوزوا هدبابلوا ىبم |

 بوذي ١ لاقم نادع فرص ص نذدنوب ندنغيدلوأ تكد ْ

 5 ترش ابمهنتغل 53 رت كنيزجاع مو دخدعفدوب

 هرزوا قملوا تلوهسورسي بجوم هميلعتوش هلتهج |
 0[ لوا هنزذ هفرعإل» ةيكرت تاغل هجيدقم ||

 ل نار هعوبطم ةعن كبتك ن الي روبي تاق ةعئبل
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 ] اشاب ..ليلود نالوا لابقإوننخي ناش

 رد هنيرلترشح زندنفأ

 ىرلترض> زمدنفأولءاود

 فرط نوجا نطو تيرورعمو 5 هيىدمت

 بصن مآركن يروم أم قوجرب هرلا هرلاروب ن د هيلع تلود

 0 ىءاستاذهدهسيارلشأ.ر وب نبيعتو

 نسح كتم مومع ا ىرلترضحزمدنفا اشايولاحت

 | لذبهدنروغوا نطو لابقأو تاو
 قح 0 ن دكرط هلو رب شيلي: تزال لصحام

 ىراك مروكي يهتز نيسحتر |وارسو كيربت ناياش

 .ىيرلودنك ة قيقحو اً كنسيلاها هيروس هلتهجأ
 كنيرليفصا ةملاع - ارديلقح هدكمتتيا دع راينخ

 :ةلزنتو اًمطل قر : هلوا الخ كزم هنارك أج 00

 0 فرشم هليأ ففي: شت ىون.هفاكذني ميردككم

 | هدقدلوا زم هنارك اج عمم لصإو ىرثأ ترسل
1 



 نا

 لاكوريندتقو ليخرب نوجه كينيا انلعإو تقد ظ

 تنهم فيرشتزغيدل وأ هدكمتسا راظنتا هلق زمربص

 ندزيغيداوا شهشتي هننوزفادعس زور ىرليلاعتبقتم |
 كيربت هزم ربرب بوديأ مارب رذدق هنره ىبالوط ظ

 001 تبطل رتان يجرح حقب

 هلفلوهس لاك ز مرل وزرا هلمجاب هدنرل هتاليضف ةىلاع
 اهدتاقرب كلنسومان زمبتكمقر هنلوأعضو هيارجأعقوم |

 ردياض هرعىزوغيدل |وأ هدنسي وقديما كجهليديأ العأ ْ

 ليان ب يناضل تزطف كلاععمب ضايف تاتش

 رالبا يمت كد .هلضاف لئاضخ يضيدلوا شمر
 ةياس هعساير عقوم كنتيراهنالضاف تافص ىلاع تاذ.

 نالوا لصاح ىبالوط ندنرلق دلوأ لالجو زع شخ

 وديا تاغابه بسك هليئابب كزم هنارجاع تفنونمحا

 ميه 2 و ا و

! 

| 

/ 

/ ' 
ْ 

ْ 

 0 0 ا

3 

| 

 0 أ

/ 1 

/ 1 | 1 

| 
| | 

 ّح /

 ش |
 6 ا
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 لاوحا زم هنلوادا دعت دارفالابو فصوقجيوزافلا ظ
 تاحالصاون هك هعفد وب هد هسيأ هعورشمان لاعفأو

 سكرهو لفاكو اك هنعفد كن هضورعم لاوحا

 ردرظنتم ىب اشداي ترضح ةينس محارم هدبابوبب
 ون دفا وفاشداي ويسب توبا لو حرس ١
 ريمون تئاولس راكد ملح 8 2

 هناهاش ليدعيب ليلظ لظ هزم هلمجو راوو غاص

 ىرمأ هدلاحره هكنوسر ويب رارقربو لظعسم هليرل ظ
 رزدكرمالا لبو هتاذبص لا

 ةديسيلع ماج سايز وكم نال

 ْ نما زئاشالاوردب

 يراسل لشعب
 نوخدوربندنتافو قباس سئر نالوا شمنتيا ىتفطاعو

 كيلاراشمو قمرويب داشل دىزمرلبلق نالوأ نوزحتو
 اهذتاقرب هي هيساسأ تاماظن قر فروا هز ىقيليخ ظ



 قنا

 تياغ ىهعوبجت هه كنتموكح(لحمنالف)الوادك ظ

 ىلعو هرلسلجم 00 هدلاحرب قج هنلوأ تق

 روم : لح اوح هنسلجم نالف صوصخلا
 0 00 ل يي هليلويىواعد

 لباق ىسلريو قح هفرط ربو ىسا روت هجكدلل ريو

 لدا ان كباضعا ناتلوي هدشلابع ىدويةردلكد

 هتيخأود هطباض ا ها تكف ندترلطو ا

 1 دعو ندنب اكترا كيوم اسك ها
 هظفاحم ب ا هعبن قوقح ادعام ندنتم هامل

 ظ اكمل ايبهدشيا كلج هديا فيل ءاتهليرلربربو كجهديأ

 ,ىب ىلاهأ قر هلا هليسو ىنيرل هيصوصخ تايضرغ

 ' سناسد قح هن وغص هدنراوبربف دك جاعزأ

 .(كلحم ٠ نالف ) اذه عم رد هدكم ايكج ن :دتالماعمو

 ا هففب هرعاس تاموكح-: كرل روش ىلاح نانلوأ ضرع

 هماقو لاق هدرل اروأ اريز زمنيا لوبق سايق الصأ |



5226 

 ىدتلقرادعبا هي هضيرع مقرت اجرلاب ىركمتلا هدافأ
 ركمدملاةفارإر ا سل
 هنديلاع بناج ىن هليلج تساير تلود ىاروش ٠
 هكرديرل هنيكر كاج ضورعم ٠
 تادعيرك كنازويضفا ية ظ
 0 عونرب ىرامليا تاضورعم دقت ةغيرل ةنايخش ظ
 1 ميغيدنأوب دودعم ندندارفأ ةداةشسل اروةلوانع 0

 تابح شخ اهدتاقربو تان ببس هينازع هظعم ظ

 ىقفع ىديحو عجرم كزم هلم هليتهج ىرلمروبب
 0 ميدقت ا هنيرليهانيتببأ ةيلس تفطاعو ْ

 ىنصأ ماس نا, كتقأيل هدهع كنوب و تيئارج ظ

 | كيربت ىب هليلجت ساير ناليرويبهلاحأ هنيرليظعأ ْ

 ا مح تياغ هحزم كتقأ هد هليأ تراسج هديعسلو |

 ؤ هزمهمظعم تلم 00 نسمزتملا

 ؤ 0 بأ هنضرع هليتهج مق ةادص لاك نالوأ
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 ا بلا تنك الوا دئاغهنيزلالا أ,ىأقدصا

 لئاتمز يكد نانلوي تهادب ةبتر نيهر ىييمزلا هد ظ

 نراسحأ تيقفوم ىتادقح بانج هنفيل ات هجم ظ

 ردكمدنفا هدارا قاب نوسرويب

 ىدنفاولتعفر ظ

 ىكيدلك هتوربب هرزوأ كمت هفيرش سدقردب
 11 2ك كاش راعرات نكس نابعش اذا

 تر كيا تاقاللل لخأل قايئلاب هد ليت

 ١ - كلك هتو ريب هلتصخر لاصمتسا تقاعد |

 ماكي دهرإ ول خذا يشر .هنكم :هذهسيأ رولا ١

 دنيا تماقأ هد هارت كنيرلودنك كج هيه هلك ابلاغ ظ

 هذيأ ميدقت هضيرع 00000 5 ظ

 جاقرب هي كروس و هنيرليايك اخ اصوصخم مده ظ

 هنكه ذنب هسنر هسيارلج هلاق 00 اهد ا

 ةكراودل دنك ىيزامرأب دغاكرب نوجأ ىسصريو نذأ



 ا

 اياد ىدنفأ نايك رقأ ئدتيأ :تنايثأ ىدكغيدل ١

 رونازق مانربأرب هلكتوبورد هز ' ىقوقح كليلعم

 هليأ هقشوب 0 م:كتاذ هدم هئازج اع هتشأ كس

 هدنلاراو عببوا ن ندزكيرل زوك٠ بوييليا 0 0

 ىدنف 0 ىف ودكم

 مدنفأ ولتعفر

 قارا نيعس هليخ لج ىرلالاو نسل
 1 تافنلاو نديومدافأ هدبايوب ىحد قيرل هدنيإإ

 هدركفيل ءاتهلي دصر مريخ د صقم قمأأ روب ءورحتن دنرل

 ا ناللقو تلباعك مان ) ثالف) نالوا اكر | هيلع

 نالي رذن 5 لي هطسأو ىدنفا ولتزع ىسيج هيساج

 ىغيدلوا هيواحو لاجأ ئدايا لصاو ىسدختترب
 ةردين ايم دئاوف < زاعم نوت «دنفورحر برهكلئاسم

 صاخ ئراخت أو هموُح قىتعفنم مدليأ ]كشف لح



 ظ ةاديسر هلئرسمو حرف لاك كولسا تبان بوتكم

 ثم نالوا اقورصم هدياب ويت ولوأ مزازعأ قا

 || مظع راسم ثعاب ةقيقحو قوج كيركتبقتم تباحن

 راركتو راكذتو دايزكتسارحو تيقفوم ىاعدقر هلوأ

 ننفلق راك درو : كدا كراج لاصيا نيغملوأ

 7 © ا دداد تاخر دظ دعاس
 ْ عنامهتينماوب ردقهي ىدقردم ف ةويشهك هراجهنهد هينا

 ظ تاقاللم ترق هليوبن 2 00 هنمب هد هدد لياحو

 ويدل اعوعتشو ا ندتاجحاحلا ى ضاق فاطلا

 اند سرد نكد هتاقالع يح هلل لاءاشنا ىك

 ا 2 كدكي انا تيفاع مايبربأرب هليلذير كت 0

 لعرأ رسام اسرتي تق ديينم د افا ورام



 اع

 0 را 0

 كمر زرتس انما نالق) نغاكهنتررش ن0

 تالودةعبت ىاقدصأمّيدقل ا نمىرلبهاريبهذم (نالف)

 ٍتنظلس «ةعبت نالوأ ىرلبهذم مث قر هلو ١ ند هيلغ

 ىتماقتسا قدصو هنيرلهيا فراعم لاصحتسا كلمهينس |

 نيرق ى راك دلك هديأ دوهجم 7 هنيرلمتتيا ليصحت

 ناتج يترك ٠ رصف دلو شي هناهاش لع

 رفرشارفر 8 :رزوأ قلو تيظوظحم

 77 ا
 ١ لاسرإو نال قابعش ةعطقزبو م هناقاش ركل
 ىدتلف اظعاوزتطتت حذرا تارا 0 ظ

 مغوأ مايك رون

 تنفق كفرص لك مايب

 002 يافيإوربمرابعلا ى ىرتر عسم ىككيدلبا تريغو

 هغظقا جيأ اع هكرب هرابعلا رغ لهقشم ىهذياعم



 ١ سطعن إل ةيكرتلاب نولوقي ار يخهنروكرشودريو هنارسقا
 || جراخلو .اًريخآ لح ىأرو

 نماقللو قلاحتو ماحا 0

 تم له اهعن. مونلا

 ي ايسأي مدنفا ىكدالُك١

 |هنالاوأ شارت ل هلوأ

 ندوقيو|وهناقيج ن دمامحو

 راويد روسلو اراك هناقلاق

 0 دب بل - سي ا كوع سهل ا

 ٍتروص )

 ندم هيلع 5 اود ةهعبت

 هيرلجا, يراك دلب 7

 ا 0

 نالف ندنس هفياط نالف

 نالف بولوأ صوصخم
 ا تاهابمو فرش بج وم هرتسانم نانلوب وب هذن رش

 هعطقرب ردم هناكوللم ٍبناوجلا ىس بناجهرزوأ

 00 وسل هس يس
 يب تراكم كاريس نيعنماب ضلت لاس
 ىدنلق اطعإوريدضت ىخد م هنأراي
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 او دنقأ نوسلوأ تايسوت و ١

 رسال
 ارك دس هناك مدنقأ

 تداءيغئايوٌكصن دماعط

 سيشكل

 مراي نوكره مدنفا توا
 م لئايردق تعاس

 ٌكتايّدل أرويب هسيا هليوأ

 نوسريو قلتحار هلل
 مرتسأ 5 اهدزاوي

 ْ تالا ىدرقال

 ماطر ةطج هقينيلوي |

 دعب |ومانت

 ٌركسيمر دركو أهم هنارجاع

 هد هكرت مدنقأويأ كلب

 يديسأي ةيفاعلاو

  انطو يالوماي ماحملحلا
 م رعلاا زك ةكآ نأ اًرخاال

 1 متنأ له

 هادغا

 مانأ نأ مزلي يديسأي معن

 ةعاس فصن وحن موي لك
  اومان أولضفت اذاف

 ء انطاو ةحارلاب

0 - 

 تكا ثيح

 "نأ 'قوديرا '"يديساي

 أ

 (ُ ل نوداتغم

 أ ًاايلقدعب دعقا نادي



 كر
1 

ْ 
 ا

 ركسر ديأوفع شو قيججهنوتب

 مدنفأ

 مدخفأ هرلنوكوب هنس قوجج

 هليارلتسود هلمح مدنفأ |

 مدنف ١ كقاب هنداظرب 0

 ا

 ثذ

 1ظ18 م هنازجاع '

 مدنفاركسبلل وا شمتنوأ

 نوب ن دمركف عقاول | يف

 هلوأ 3 ارآبم رلفيب رش مأردي

 كلل اوأتن امأ هو باح

 كور رإو زيارش : العا

 هكلويا مدنفأ هوكقشع
 ةيقشع ف] أرلعِص ود عيمج

 رلتيفاع نوسلوأ رلافش

 0 دل 5 0

 ظ اذه ميعاد

 يديساين وسان كنارهاظلا
 , هيسدبسأي ينوذخاوتال

 يركف نرم كلذ سس

 ةيلكلاب
 يلع ةكلن

  ربخب متاوباع لك يالوماي
 ْ ا ًاضيا كظنحي هللا هللا

 2 نك 06

 ظ يديسأي هوقوذ

 | |ويحتت هيلالوم عرس

 ةبحالا عيمجرسبو
 ةىصل أر 5-5 او ائينه



 ا

 تارمعم ودزرو شبح راوزكروبر بهلياوالييربو

 هقشب مديأهليب ىذكعج هروب ظ

 مديأ ردلرضاح هد ىثرب

 هر ذعتسأ ءدنفأ هللارفغتسا

 هلم هنازجاع قوي تجاح

 كديا هلماعم 007

 قوي ىم اضع كرلفيلكت
 ردوب هدىمويأ ندنسيه

 ءاركأ وج كي ندفيلكت
 ١

0 

 رك هيلاع يتادأرا مدنفأ
 نقاي هشنا كروب هسرولوأ

 ١ كروتوأ

 ركسردياوفعمرديا اجر
 م تحأر اهد هدذنس هرولإ

 تكل كفيرشتي تفرعول

 كلذريغ ترضحأ

 الف ىديساي هلل رفغتسأ

 اولماعذ راذتعالل .ةجاح

 قيدص ةلماعم اذه ميعاد

 لا لال

 لكن رم نمحا اذهو
 دج هركأ ينال ين
 تافيلكتلا

 يذيساين ورمأت منك نأ

 لت العوالم
 راما

 ينالونعلاو حامسلا وج 0

 رثكا انه حاترم

1 
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 رد هليوأ"ا

 هذياماعط هل ياهاتشأ ن 0

 لكا نأ 2 0 06 ماشخا نوددكنوجكج

 ها ىديلع هي فيك مده هيب ؛ ىشرب |

 مد هسيع .ةيزماعط درب هدايز

 ظ ءانعابرغ [ءركس ) ماعط د1 ملا

 كديارشونههئلرب ,هلمزب كروب

 لاح فرش ةرثأ هزم م ةرقسسلا

 هد 0 ام زولول

2 

 هد هسا م هرفس أرقف رد

 قوججوزاهزمهلمج هدم هياس
 1 دنفأ رونلوب ىشرب

 د نوسلو هن قوجاهدندنوب
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 ظ ا
 هلا ةيلب ا لك انوولا

 ا

 0 اذا عج

 .انتدئام |وفرشو |ولضفنف
 ١ يل ةيمأ: انعم ملكاب

00 
 )ل ريقف ةدئام كت نرأو

 ظ اعيحانيفكي امدج وكري

يادلاام ةدايزبدجوي
 ظ نال 

 كلذ رم رثكا نيكي هليبزد هدايز مدنفأ
 شه مان دنع

 جاجدو يك

] 
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 ادج انا |ترولوا طولطتم هدايزكلبسل

 ينودب مويلأ رولوأ عنام 3 :
 ادغ مكنقفا 0 0 تقفرهزس كيرا

 نال 27 يحتل اك ةسيأ رويس كليك
 5 كا 0 كلا ١ د 0

 زعلاب ةم السلا عم ' ذاق كف ٌرعهلتداعس هني و

 ينأو متفرش 00 0 ادق 5 ا لابقا

 0 1 ديعرس 7 كل ىف ىذ 3 يأ نزعت :هلفيكركيدلك

 انام الك مرديأ ان هدتقوو وا

 ب أ ف ةدلوبافصقدلوب شوخ

 رضاح - 0 ّّى د 0

 5 اا رع قع اند



 1 دينا كس ولك هلمغب ]

 ا :

31 

 6 هك كرك كرب ْ

 قج هزاي ىتج ||

 - تاس

 5 ا

 دك لام كسرولم 1

26 

 هنسهجح اب ٌكمشادنرقزق

 ىقازوأ قوج ندرهشابجت

 ّ دنفأ ردلوي قللعاسرب

 زهزنت م هسنيك هلكتاذ

 قودي متل ط8

 هقيجدل اويدطسو ,ماشخأوب

 0 وأ ىتج

 ل سرر

 ات 0 يالومايال 0 ----

 (يذ يس ايوتخا ةنينجأ

 /كرسيامإوذخات نأ كبف
 ل ينوةقارع ا ١ نوديرتأ

 اللا عاربتكدعبن له

 ةفاسملا دعل أ ده

 يديسايةعاسةفا هىلعا أ

 لوطي كبانج عمت هجيتاذا
 جحستال ةصرفلاو تقول انباى

 كرجل قل هاذ 7 1

 مويريغل هزننل | عدنلف م

 ا فيما اذا

 ينودب أوهزنتل 07
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 هنثس وأ هج اير
 هنس هجغاب هيكبزا كروي

 مدنفا مل هديك

 مهنأرتمك مدنفأ لزوككلب
 0 ظح ندنسهروأ حد

 اكيجزب م ك1 0

 معن | بلج ندايوروامدنفاتوأ

 ىلرمتاق 0522

 دال راكيج

 00 تم درب د 1

 وامن ىلكدك د ماتا" كر

 هنبنج نع

 ةنينخ ىلأ هج ودل 0

 يديساي ةيكبزالا

 دو يديسأي نسح
 ظااررلا 2

 اهم 0 اها

 ةليمج روهز اهب دجوي

 01 يا

ٍّ 

 ابوروانم ةبولجم سانجالا

 ام اهم ةدحإو 1 ينج اذاف

 7-5 عنضل و

 فاطقا يل نوحعست له

 يديسأي ةرهز 1

 اسوا



 ردك

 را ا ةديتسهر مك

 مدارب بولوا قاس نيزاي
 9 نادل

 ا

 مروش وأ قوج هكنوجج ظ

 سيلو يارل اذهب س انلا ى 1 اذرّكلاي نايموس
 ردعدئاروب سكره ردلكد ظ

 نديكلزوك كلرلنوكمدراجب ظ
 يابو يطع محارب ادعت
 روليب هر

 000 رديرغو مكي ديد

 را نا كابا 40 د ظ
 أ
| 

 راغايرخدراقورولوأرومغي ظ

 0 2 عيه ىشيق رو هدنب

 هوبا دك هسا 0 ا

 لوصنلا نما 0 ظ
 ْ الورحريصي تفيصل أي

 اًريلتكاعتلا بخاال انا

 نع

 يس ب ييسسسخ حو هجم ب دوب يصح مس سم + سي سس سس سبب ميسي يمس دم

 0 طقف ع كصخت |

 ناعيطتني تاراهلا لامع
 ليطعتلا يف ناسنالا 0

 هايخعح ٍميهلقأم

 أضيا جنو ةريزغ

 تشل |نرمنسحاوهف ناكافيك



"١ 

 و ا

 نر وكوب هدروي روك

 َّق ري كجهليسك كرومغي

 هغماي ند 5 ىراي

 ردق هلعاسوب ىدلشاب

 2 سيديا ىدمش

2 ٠. 

 زرروطهدريرببسربهسراغأي
 هما 2 رديأ ْنَظ

 اوهقاربو قيجارب ىرغوط

 مدنفا كلج هديأ

 3 هنغجهليجأ لن وه

 قرديمنلصأ ىريغىدمش

 ظ م هيلا اذه 2 رطملا

 ظ نالل ليلل | فصن

 ظ تاغ الا عطقتا دق

 ] ةولعل 2 ف عجار

 | ءاوملا تا نظا

 | ريصيو اسملا وحن وفصي

 ْ يديسأي اقيار

ازكم وه اهأ وفصي اوطأ
 ا 

 || هجوتن نأ نالا انيكيف

 9 ,وليبدةيج 553

 مدنفأ يس

 || لبنت نا نودب وزننلل
 أ
 أ

 ١ طسنت لصف يأ نم ظ

 ىلا
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 ا
 مددفار كسيمرتسا كمي
 ده ىكتسود ىدنفأوب ظ

 هديأ توعد كلر ظ

 ظ 5

ْ 

 0 ماعط هذي ْ

 اشط مدنفا نوي

 ديم يعدم
 هرأ ا ىئ اضتقأمدت ةأريخ |

 هذير

 طف دح هلوأ بيعدهي هن

 رافظملا ىروعدنلا

 ك

 اذه ميعاد

 ضيا مقيدص

 هيلا اموملا يدنفالا نا
 اًجراخ ماعط لوانتيال

 ع اجراخ ماعطلا

 نشحن ديا تداع |

 رثد هياوه
 ا معَ

 أريز زيم هقيج نودوب

 رويغايرومغيولروز د

 سفطلا صوصخب ظ

 ظ ا را :

 ظ يدنفالا اذهاعموعدنلف

 . لوانت لهيديساي اذامل

 ادبيع يل يالرابال
 ظ انا اضتقالا دنع دجوي

 تللذ لع داتعي

 + جيو وصو

 ْ 0 عيطتسلال اننا

 رطملا ةدشل جورخكلا



 نكل مدننا عاستاككليدمش
 كيب هد هيركسع هدقباس

 ١ مديأ يطا

 مدنفا كس هدنشاي جاق

 مياهدنشأي جواز وتوأ

 كيدغوط هدجلاق هنس
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 ركس كيب كن هيداليمةنس

 كلولي| و-هنسزوفطنزوتوازوي

 ْ دلك هباين ديفوكرازايهدنرب
 كةيبنس كاف مدنفأ ةدياه

 ١ هديأ قلتسودرب هلا

 ل

 دعاق فك بالا قل

 0 0 بتاك ينا

 دي علا قاتم

 يديسأي َك ار و

 ةنسب رون الثوث الث ي 0

00 
 عيقخب ةئس هيأ

 موي يأ
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 2 ةيجسم نينالثو ةعسنتو

 دحالا عوي لوليأ ةرغ

 ىبغت ف ةرععتأ

 امي ينوصامايديسأي من
 ١ رادقللا اذهب ليج وه

 | له ةياوس م2

 يديسأي

 | آف ,
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 ليا تجار
 5 دنفاُكسيم رولبب هجين انع ظ

 هدر مدنقأ عد

 هد:كيل اعهياس ظ

را 0006 ْ
 

 تأ هدرصم ْ

 ملقفأ ركسُيم |

 دنفأ ردنسوي رالوق مدا

 مدوقوأ هجوي

1 
 ظ |

 ظ 1
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 ظ لع يدبساب' ةاليلق فرعا

 ظ ! يلاعل |ملظ يفناكمالا ردق

 ظ .ةيكرتلاةغللا !تماعت نيا

 ظ ةيافكر صم يف تأرق
 كفيرشلا كسا لعمركتتا
 يديسأي

 فسوي مدبع مسأ | مدنف

 د نيأ نم هذخاومريغ نم او بيكم قمروص

 كبانج كس
 كيعاد مدنفامأىل ررصم مهنازجاع

 أ 5 كيسا رصم نم

 كتلئاع مسأ | 0 ريد هن هكبقل

 هداز كبوبسح رد هداز كب قسح ظ

 ردن ٌكنعانص 0



 ا

 ميهقابر 7

 راو مشيأم هنلكا قوجدكتوج

 شكيد شورغ حركيا زوي

 ا دلل نك ايو تتح

 ' لغش لعق وعتاردقأ اليفال

 واسعا ةيام كبلط

 ظ ا ةطايخ ةرجأ 8 رع ردقوج كل ههتسأ ىسو رأي

 مهراوغاشاشورغزوتوأ
9 -_- 

 زوجوأ #ث ل ا

 ا دنفأ لكد ىثرولوأ

 0 راسم مناجأ لصن

 ىرويمشتي شورع

 قوياىكررص ذأ هيأي هتدساك

 بوسي يا كرطاخ نوسلو اهليوب

 هغانوق ةىيربدغملا ىبهرأي
 رو

 مزوق ردن

 ْن روبعمسل

 مرديأ ذخا رولكم ددكنيراي
 2 تت 2 ---

0 0 

 ' آشرغ نينالث هنم لزندلفإم
1 9 1 

 .١ صيخرءيشداجا نكيال

 يي ديساياعم ديج و5

 ١ كينيكتالا_ اذهن فيك

 ظ نرخ
 | نكيلق سابال ناك افك

 0 لجال اذكه

 نادل ا ذخأيت يبل

 ظ را 1 يبيبحأيةهفلا

 اد دا فرج



 ظ 00 57

١ 
 شر ١

 يلا ا جاق

 ىعب مرتسأ 0 زادنأ ىدي

 قافعرب ليك
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 هسياروري ودهن

 نسرويريو هجاق ىننو

 قويزيفيلكت نوسريو تكرب

 كريوُر

 ىرولوأ كسا

 0 هردكلد ل

 - مرد كم

 ل ١ ع اموويأ ىلي جم وأ

 2 هراي هسزامواويأ

 ظ قماغلنوللا اد

 عردلا عيت
 ديرت اعار انك 31

| 3 1 

 ل1 لجل
 الف أتاشت ويمد

 .[ ةكربلا لعبا اننيب فيلكت

 هأنيسح اذاكتفأوي له

 ا در نيتسلا

 يديسأيةنوطيخت نمدنع
 كدنع ةلصفأ 0 : 6

 00 الغ نيام الخ

 ًارهددت ال اديج نكي ماذا
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 كلب يذنع معن يأ كس هدهسيأرأو ٍْ

 يدينا ناكل مدنفا لكد

 ينأ ثيح كندا اكان قوجاريز يهديك هسيا هليوأ

 كت |ورضحا ءاسملا دنع .ارقال رولك ىنسوا ماشخا ظ
 اعراس 4 كلعم روش واو ىقسيد ْ

 لففأ ينايديسايرلعا مكاو كلو ل عل

 ةرشاعل اةعاسل اون ناكدلا|ع رايق ىاكد هدنوأ كا

 _ ب حج« +وسصجو سل ْ

 ْ امايخ عم هليأ يروترب 10
 يداعر موج 5 يعراورأك هقوج نر" |

 الو ]اع نوحي 00 ند هرم كلبا امأ ْ

 سل | نم ا دبأ درج نوس أ بده نر شنو كذرو ظ

 دجوي يديسأي معن 0 مدنفأ تا

 ةروثافلا |دوهحم دلوأي. ىدنفأ دوهيحم نولغتا
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 ل

 نسروينسا ىلاهي قوج

 خشم هنسوب مدنفأ
 قدم هلا زوج 0

 نو 3 ىرطاخ قلتسود ْ

 مهر أو ىاشأ شورغ ىلا

 |نونمقوج هللاو ىل
 سجس

 0 : مزوق

 نوسلوا ىلميجيو |

 دنفا ٌكيهشود 0

 مدلو

 نسهيأيوي

 ةدلدل 1 هردنق عرح

 .تسسسمأ

 'يخاصاي اريثكلاغ' اذه ا

 ردقن مةنسل اهذنهي يديسأي

 رعسرخأ لوق هلي

 صيخر نغدلجا يرتشنن 0
0 

 كلذ

 0 صقتنا ةفادصلاب 0

 رم صفا

 سش ورك ةتس هم

 اًنونمم ينتريص كريخ لارتك

 ةعمجلا 2 ةبلطا نكل

 نا دهتجأ يحاصايامأ

 وذو أتقتم 00

 2 )كش

 ميدق نمز كم
- 

 ةيل كر داكدا دنعدح 00



 كارلو

 .يديساي باهذلل | مسالك اجا
 تل ا ا مو د لل يحتم

 هليجه هردتقرب ْ

 ةأرلردنق شلبايرضاخ
 نوساوا ادوم كيو ىرإو ا ظ

 لس رتسأ هردنق مهي هن
0 

 فاكس عم

 ١ ةرضاحر دانك ك دنع له

 ديدحلا يلزلابسح نوكتو

 انيك دي 37 2

 كليتَسَل
 زوج ديرأ ."

 و عركا ىتح كالجر ينر 5

 ردقفوا كيركيرلقايأ

 مي هيأي تفجرب هزس

 نسراياي هجاق ىنتفج

 رولوأ غلاب هشورغ ظ

 ةعجأرم نودب قوجم شب شمتلا ىتياهم ظ

 اهسايقرظنأ

 اص وصلا

 ا 1 عنصتولب



 رات

 مهي عطنا
 ردق»و هكتاق الم نسح

 كديام الس هيهلجهرقانوق

 رات رولا

 حلزرب سورع غ كيا ى كي 3

 نسيمروليبهزوبوربل رباك

 :ءدوأ نذالا

 مكتاقاللم نسح ىلا
 ص يفعيمحا ىلع اوما

 ىلعكل مك يج هوبقاي
 عيروأشرغ يرمعو راتنا

 ةريل يل فرصت نا كنكم له

 ردقوي ىشرب زسكم هذئوب

 ا هدوب هعشأ

 ىسدرأي
 مهدياهد هرثىنماعط ءاشخأ

 رإوهدنكولرب هدنقأي

 ىسيفن ىرلماعطئراب

 وبأ فيرح ىبيرغوط

 و دنفأ رويروشب

 0 ةبوعصال ذا معن

 كءازج اذ ه ذخو

 01 املا وح ياو
 ىتعتت نب
 ةبيرق ةدكولاه

 يدلل ماعم له
 اهخابط ةقيقحلا خي

 يديس ايرهام
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 ًاعيرس ملف ناعوج ينأ



 ل ْ

 ١ ءاش افيكلمعيلف نوسيأي 5 ا ْ

 | اهبعل لهجا ينا اوقدص مليب ىتسم انيوا هك انيا ||

 ١١ ةمادانل رضحا يحهوهقأي روتكهماد دوب نول 8-7

 1 0 لمعأ نالاف مي هيأيو 1 0 0

 أ اولضفت ناخدلا سيكاه |ىس هسيك توت مدنفأ هتشأ

 1 يديساأي ل كياي ٌكرويب

 | ردقالدج وف مكناخد ردترس كب ركتتوت
 ا (يوذ يس أي دب 00 مدنفأ ّح هج

 ١ ناخد هنأ السايل ردن 0 : العادل ب مدنفأ ريح

 ل 5507 د5 لاَع هليب ودا 5

 .ءاسللا اذه فبهذن نيا ١ ملهديككمي هرب ماشخا
 | تيبىلابهذن متل ازانتاذأ ريقف 0 0 لّرنت

 ] يديسايريقحلا مدنفازردكك هي هناخ
 تقول اراصفنالا3ّابهذن /هديكهسياهليوأردتقو

 ظ مكنم بلطا يف قاذاسأب ملا صخر ندرس ىليدنفأ ظ

١١ 



 ا
| 

3 
 ا

 تك
 كد
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 هنوديرت امريض# ع 4 ا | هن كئاج

 دياب مدنفأ كاد درو

 0000 2 نيسروك تلا دن

 ةيلولا اذه 55 0 كقاب كلقاب

 قرع برش روي يئارع

 ؛ نسيمزاملراع نسيمزامئاتوأ
 كيلعراعاذه يكد بيعيقوي كل هب كراع

 | لهاذه يل لوقت اذا كويب كلمجيل يكب هنوا
 ةريك ةيبررعم مادملا برش 5 الف درب

 اذهىدراامانه نم بهذا !يثليقثهنوأ تيكهدياه

 ظ بيعبوهامركسلا لهرمالا يبل 5د بيعملوا شوخرس
 ُ مزال 0 هنغاج نامأ

 ةلواطلاببلعنلاولاعتانينعيا ) هيانيوأ هلواطرب كلك

 اةلمانهرعديسااياوكرنا
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 نيظوسبم تسل يتميكأ نم ردتقور دفن لهوا 2
 كر دك يدلشابل صوركم

 ةيودا نول عتست ا لس ]
 يديساي رارملا ضعب مدنقاكسيم |
 0 ةرارم نورعشت له مكح راو قلبجأ هد. نغأ 1

 ظ 000 2 ىذكلاع ت اذ ْ
 يدرج“ ين نا لوقي رويد رديشربزس 0

 ةنا لموأ ني دو (لومأمهليوايتخدركمدنب. |
 آلا ءاشنا اذكه هنأ ةاشنأ 5 ديا 1ْ

 سيلورارلاريتك يف سيل كيمد 9 هن مزغأ 1
 نادرا نينقنا لب ا ولد طرا عك دل ظ

 نايداوف ممص نمىنتأ يزكلوا هدتيفاعو تحص
 مصيال يديسأي ل ناكامفيك مدنفأ هسي را ناصع ا 0 الك نيزن احاونوكت مرلوزرأ ندلكو 15 ناج ْش
 يشلأو ا أمزليلباذكه يلم هرويب يش ةريزاملوا 2 ليو 0
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 ا را ارت انام ١ رك سرر زويب هل هع
 نالا يالوماي مكيدي هللا ارمدنفا كللوا غاص ٠
 ءيش ديراال . ماهسا ءىثشرب كليدمش

 أ دخ اينالاطوسبمحسل قووصما لك دوياردقوأ

 كزمو لورد لص جوارب متلو لزاون ماكز ممل ١
 يديساي ككل صاحاذام |رإو ركل هن مدنفا

 ْ مسج يف نور عشت ىش يلب رركسروبيوطهنهدك 3

 رعشإوآليلق فيعض يبا (ىأ مأ جازم هعسخز ارب
 | ال تح ضضرم يممج نأ قايارإو قلقريقربهدمرز |

 | . اًريثكر لبنا كي عرويم هروط قوجمدنرزوا
 ! عمت هر دكت ينأ 0 ردكم ك باكي م رغوط

 ظ يالوماي اذه دنقل ءدلوا
 يديسأي ةيلباق مكل له 1 دنفا يرو ركهاتشا ْ

 يف لخدام يديسايال اوربندنود مدتفاريخ

 سما نم ءيثأ ردلكد شمر يشربهيزغا
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 ١ ١ ىسال قيدصلا ةيضرتا رار ترا 0 2
 مظنحيو كياخي ىلاعتل 0 هلل

 /اوضقو هيسديساي ويت كلوا 08 اص ن وسريورلتيفاع

 ةديعسامايا هر وجم رلنوكش وخو مدنا
 وقريص مناوقدص ام هن ارتمك هك كنانيا

 ْ ةياغلل ملا انوتمم ركيدنيا نود هجرد

 0 1س دريس جهه جس

 وقف هذ موفر

 ىلا حاصاي انيخا ايوهاي ارلروغوأرلنرارداريوهأي

 ظ ةمالسل اي نبأ نوسلوأ

 ظ وق ناب |وبوششأ اولضفت |كيووبف ناجضشرب كروم

 لع هللدبحلا ىديسايابح ما 96 مدنفأابحرم

 ديلا ونيك قاما نالم : هذويعس زورو هزهك

 سفن بع ج نبقاي ..|هنيرلترضح ىدنفا يجوب
 يددفالا بانج .٠ ردلوطهليكرانرب



 هروب اهدزس مدنفأ يأو
 :وربن دنوكو ا ركسيم هد

 كمرلسف مدنفأ ِتْوأ

 هلوبت كف بسانمرب هنلخورف

 يستريأراز

 روبجم هغملاق ردق هنن 18

 كا نيراي نكلو مدلوأ

 _قلئاسجأ ةراكشيا هللا

 نوسلشغاب يزسهللإ روسو

 أب نر ديغيدم

 ركس هديك هلتمالاس
 شرابس هركتاذ مديااجر

 وا تعاسربييهعنماكيدتيا

 ركسهيمتوا هغمروب لاسرأ
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 نوسروتكت سار يزكشيا هلل ظ 1 نسر ١

 اردنا هننسوأ مشاب

 كرنيا فيكب علا
 مويل كلذ نم نالل انه

 ثيح نم يديسأي معن
 عيبل [ةفاوم اتم دجأ مل ينا

 | ناب تمزتلا يغيبارط
 نكلو نينثالا مويلرهتسا
 : ادغ بهذا

 زوي مكيلع هللا نسحا

 ] ميلخي هللا كرومأ
 ملاعا قوي هلل

 ةمالسب اوبهذأ

 | اوسنتال نأ كوجرأ

 كتيصوا يلا ةعتتالا لاسر

 ةصرف لواب هيلع

 هيسديساي يسار ىلع
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16 
9 

 كك هيك مز 0 رد
 ظ ينالك ىلع يديسايإودهعا كديأ داهتعا هزوس مدنفأ

  يسومانو . يضرعو نوح | يقح مسومانو ضرع ظ

 بنكأل ينو انكه هنا نالي الصار
 ادبإ ا

 ىلا مداخلا ملسرا له لاسراهيوشراجيغاشوأ

 ْ 0 ا ونملا 6 د ذى ذيدتيأ

 3 0 2 صاح هنن زد د مدنفا ريخ

 0 هلا طاش ىلا ابها : مدري وكي دعك ْ

 الو نوحزمت 0 00 هفيطل هكمرديأ نظ

 ةقيقحا نولوقل رز كسروبيدينسيرغوطوزكس
 عبش ركنم ان ىديساب ميوط ندزس مدنفأ يأ

 ةصخرلاو نذالاب هلزكتصخر نذاهرلزب زاملوأ
 يديسأيريخلاب كيسي هللا مدنفا نوسلواريخرل 31

 فردا ةَدبَعَس كدليل مدنفا و شراق هريخ

 ظ



 اذا

 زيكدهكمتيا|

 را ميدريو

 مدنفأ ٌكروبب
 هيغلكا كب يكشيا مدنفا

 مارظننم 0 رمأ مراياص

 مدنفأ كلوا رمءام

 كلر لاك
 راوءزاينرب هركفيرشت اذ

 هكا رد 006

 يمرإو ركيركف هكمبا تيزع

 نظ ىنغيدلوا هجهليوب

 الو مدعلاك يش اذه |ينسيدرقالمدنفا يش شوب
 يديسايرت دلا رع

 نع رظنلا اوضغ
 يديس ايةلقتلا هذه

 رددنركر كف كلز سكسيمردبل

 روبك قمئانيأ هنيرأ راكان

 مرويلكب هروباو كج هلك

 : ميديو مظنحي هلل

 يديسأي

 متدايس عم ضرغ يل
 مويلا نو ركشت له

 ةداعسل اراد ىلإ ىاهدلاب

 || اذكه نا نونظت له
 كلذ يف كركف امو

 ظ لاذ قيدصن يلع بعصي

 7 تاس راطتتم وأ

 ْ ردا نتعب ىنأو ل ةلفت

 رص ١
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 0 نيأ ريكس روي ديأ فيرشت

 ىتالصنفلانمرسأ يلا جوع ب ولكن دوثالصنق

 نيلوغشم 0 ملنأ |هلمهنازجاءهسيغوي شيا

 يعمباهذلاب نومركت له هك هنناي كلئاشاب
 عديسأي:اشابلا لكك مدنفأ ة هرذياتيانع

 يعم نوعنصل كلدَب كليدنفاك ويبرب هذ ةدنب

 ناب اقورعم إولعا ايل هداموب بورويب 21

 ةرضح ةينيكلا وضرعت ضرع هي يدنفا يضاق
 يضاقلا كديا

 نيعلاو سارلا ىلع يه هنتسوا زوكو شاب
 يديساي طقاأو ركتفتال مدنقأ كيمنشود |[

 هي ع 0 أونم 2-0 هدأ هذنب قمقوب



 ىئدنفالا
00 
 2-6 ١ بانج لاوس ىنيرلفيرش رطاع

 مدنفأ كس ,رديأ 1

 هناختاود نيرايهكردلباق

 رظاعلا

 فرشتا ادغ يلا نكمي

 رماعلا مكلزنل
 ان ل تح

5 0 : 3 

 مورولوا فرشم ب ولك هك
 هك هناخ مدنفأ كروب ش

 ركسرديا فيرشت

 #0 حابص ابيع

 تلود يزس هدنرلوص كس
 مدنفأ ميم هرولويبهلوبةدةنأخ

 ررق ركستععاس مدنفاريخ

 مرونلوب هد هزاسغم هدنرل

 همهناخ ريقف ماشخا قنا

 ا
 ا

 ظ
 هي هرنو فيرست ند هرت

 . 0 هذيأ فيرشت

 مكيف الهو الها
 كح ىلا نوفرشن

 3 دجا ينتكب ىرت لهأي

 3 انمي ةنمانلا رحت [حابض

 ةعابلا رت يريسايال

 : امإو نزخلا يف نوكأ | ةنمانلا

 ءاسملا يف ينوفرشت م

 يديساي منية دع

 ىلإو نوت أ متنا ني نم



 : ١

 - ردلصن يرل هناكزان

 رإو ىمامحو ربند هتفهرب

 تردجواهغمرغاجىروبزم |[
 دي مخ ل مدت هعفد

 مدمهلوب هدنس هناخ ندهتخي

 هيت وح نذأ هرل هر رب مدنفأ

 امأ قدل رصصأ ههللا كللاق

 لهشروك راركت

 زكر دارب نديزوانث فوط

 :انص يدلك نشرح دل

 ا

 فهرتملا كدخا

 ةعمج ةدمنمةيرودلاباهنأ

 يشأب 0 امل متيعدأ امأ م

 انيدنفا :يمكيدمردقاب هنسيشاب

 وعدال 0 تهد ىلا

 251 و رو ذملا

 مرطاخ>ىديساينذالاب

 | يلما نكلو نالا
- 

 اضعب انفع

 متسنأ يديسايةمالسلا عم

 اذه ميعاد اوسنتال متفرش

 يديساي

 لاوسلا اذه يعاد نمو

 1 رطاذ> فيرش نرع
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 مدنفأ رذلصن ي رمل اع

 كنيرلترضح يدنفاركردب
 رد هج يفيرشر جازم

 رد هرلاح شوخ مدنفأ

 0 هين تادو

 ا ادمارلانثو مالس

 كج هلكهي هروبنيرايو
 ماشخأ نود هسيا هليوأ

 نوهت هي يزجاع ةناخ

 يدمتيا فيرشت
 جازمان ل رر 1

 كريت روك نيت

 هيادخ نك او ثسرم هلوأ

 يدل 1 ع رع رحش

 يديساي ليلجلا
 بانج تع فيك

 يدنفالا ّ دلأو

 مسديسأي طوسبم نأ

 ليزج 8 دايسيدهيو

 ىلا ادغ رضحيو تايحتا
 : انه

 نما فرش اهات !ذأذ

 اذه

 1 تاكما مدع يديس

 10 0 قرشا

 ل

 مويل | يفش هلل

 تنبلا رطا> فرك م

 ركيعاد تيب ءاسلا

 ا

 دك كار هج ارم كارلا نع

1 7 
 كيفيات ةمدمف

7 



 غنلا نفط

 3 اهني. رجل تل

 تاملاكم ضعب نايب يف

 : يديم ديس زاب نسوا رخل 0١
 مم تأ ترايز هاك اذ: مدنفأ

 ظ مدلك هكمتيا

 نيرشلا 3 فيك ردلصنكةيرش يفيككلرابم
 ىلاعت هللا ادج طوسبم ينا هبللا ردنفا ل ١ كي

 | ركصخت جازم فيك ٠ ايس



02 



 ا
> 

2 

 كرب ريرحا مر

 هأت 55 راشنلا : 5

 1 (كلذ لثم) لش نابل

 1 7 ردق هج



 ا

 : ا 3 ١

 اد راح ريتلا . كلك ١ مسعلا ١ ركل
 هضرلا ردا 5 درسا  ةشد

 قيبزلا هنكبب ١ |زوحل زغم راجوا و درك
 ىنرب را 2 هناك. ةفوشلا 0 راح

 ري نان 2 علا 70 قدك
 دركلا هما يلا ا رعألا
 ضاخلا 21 دف دل“ رعدلا ّس

 مرصحملا ؟روق نخدلا ثور

 مركلا كات مانللا 2شويور

 صملابصق ركيتي مونلا شرف باوختحر
 ريالا ا د ةاجنللا د

 مونلا - ريسأ بارقلا مآين
 تام كلا: ملكا نوفل ١ نايك
 حفلا ملل سلا هك

 ل





 در ةعاصلا" ٠١ باتكروأ

1 

 صاصرلا برس

 بالا 1 0

 شوحم ١ دا هرارح رو

 مدنا م2027 اتشلا

 كاان رو ناجاوأ مويلا

 أ يردلا وأ قيرطلا هأر مالظلا

 أ هراتس 8 را

 رطل اراك ١ حلا
 ىدنتلا ميش 5 درغملا

 معلا 7 ظ ا

 تفصل ةراكسإا جالا

 هيلا لما ناكل
 | رت

 كرولا نم
 لسرلا
0 



1 

 مات سك كمشسا

 طلا' .تاعرم هنا ا
 ا

 رقسلا زابهشا جوملا 2تازبخ

 نين | هت د ةدماعل | َْك وتس

 رملا يوج هللا ادخوا نادز,وارذهش
 مال هيام كالا 0

 قلعلا ىلاز ٠ ريحا كوخ

 بكرلا + يشكل بكذا 0

 اعلا نامل نايس
 02 نيهفلا افا توغل 0
 رهشلاوارملا + . هاما. ...دوقلا 0 لا



 لما - ١ نيبشإ ١ بيبرلا ... يرسيان
 دارحلا اك يحل رح
 مرد 7 2 هنا للا لانكا
 رطل 7 نوم ورق درك :نايدأم

 : حانحجلا ب لاب هدد

02 
 ا
 يشك

 00 نغز ةوصل مصب :

 رعت .-. ايرد بلجاوادسالا رين

 نط نسف

 دقق من عدم هايف

 00 يسال د نما مد

 رعيلا هاج ”بننلا ك1
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 ل

 سانش قوس .نارأ
 لاق. برضا 0 نآلا

 اماما فوغ 1

 سشوج لتفأ ظ بأت

 كم(لصوا)لص سر
 ذتاكسارازحا 000
 اربي رتشأ رح

 ا *

 دات > فطحل ان

 8 لصو ناسر

 0 دلوأ يأزواأز

 شارح لع
 1 تلا



 ا

00 

 كلب

1 

 رع آم هرذ

 لمحوارطما راب
 رت

 فلاحا ارد اوال

 دير ارق (وا )اوفا

 به اشخ(وا)] شخ

 ككل
 حانجوأرط

 يني نم 7 ظ

 كيا: ردك

 عفر رازآ

 عطقا 5

 بعل زاب

 مآن باوخ

 رك (لففاوا طبرا

 بلحا 2شود

 هكر سيو

 معا 5

 برشأ شون (وأ )ماشأ
 ميلا فا

 ١ داخا > :نيرثأ

 ةناوايّذو 1

 ل
 0 رد
2 

 عملا زورف (وا )زورفأ
5-4 

20007 
 قرحأ 22

 ضاوازح اشك

00 

 تاسيس علا



 صعب م ده مم اع

 باجل - ندروأ| ٠ ةفخل نيرا

3 

 حدملا ب ندوتسا بولا 0

 ظ ريوقتلا نديباوح

 2 كح ندي راخ

 يترلأ ندا نحل لا

 تينحلا ىديناكتحا بقا وتمنت

 بهعلا ندَوَس 0 دي

 ةقالحلا | نديشأرت عبجب نر 7

 لادخا . ةديات 200 نديجب

 شوخلا نوال درغلا - ند 00

 ىرتاك
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 دل .- . ررسند : تبمكرلا نت
00 

 هيما مركز صيلختلا ندرك أهر

 0 لا قندادا  ناربطلا ىدوع زار

 ددعلا .. ندرمتا .ضعلا .نديزك
 ءاسلا ناو سوبلا نديسوب

 سيلخلا ندركاهر لبلام ندرك

 علبلا ندربورف مهلا نديم

 نايلغلا تديشرج ةءارقلا : نذدناوخ

 ىزلوخلا نديدنح م ندروخ

 صملا ٠ ندعم يجن ندم ١

 ذلا نديربرس عامسالا ندركشوك

 2 ءهلملا ّت 00 ةيبر 3 ١ نديرورب

 قمل : اةدنيعلا ع

 2 نينيمد - 5 ١ نر

 مهلا قو ةيضملا



 0 ناثكا 0 مايقلا نسال

 00 نعشادربا ٠ يصرلا "00
 ويك 1 ل د نتف 0

 0-2 نمسك | بطلا 007
 نهرا 0 بلطلا نكي
 ويلسلارابلصلا نقم ١

 يف نونو لادب ةيمتنملاو 0
 سيللاواةيظعتلا نديشوب ”:لمتلا

 قرحلا ندينازوس ةروريصلا ن 1

 ضئارا فلا دانك درا ا
 عافلاواعطقلا نديربا :فوقولا 2نداشأ

 لوصولا نديسر ردا نديماشأ

 ارتشالا 2 نديرخ 37 نديشون

 اوك شرمرف طل 0

 لاوسلا ندب فوذلا 00



 ليغشىبل راذكشيا

 (هدحو / كرفتم كلاي ْ

 يع كيدَيَس يطاق

 (ءالل)رئاف قص

 ني

 7 جي

 ليد زوالق

 زكنم : زابلد
 ا

0 

 د

 لادب امإو (نت) نونو ءانب ةيهتنم نوكت نا اما يف
 يف نونو ءانب ةيهتنملاف ( ند )نونو
 ةناعكلا .-- نتشرأ
 ملعتلا نتخومأ

 نيراحلا نيت
 -ه

 الاخ هك
 تس

 نسادداي لفه أ واطمللا فدا

 عيبلا نتخورف

 قلفلا نتفاكش
 طاف عم

. 7 

 نليسعلا نكيسسس

 ' نوعا ٍ
 2ك

 | و29

 طا ها

 ظنا

 ةودعل ا واطلخلا 2 نتخغما

 للا :نتسأد

 باهذلا كفر

 ظ
 ا

 ا
ٌ 
ٌ 
| 



100057 

 دم 7777777171 ا ا نع

 0010ا11101111 1 خا الوب ا اا



 7 ْ عيرس قبل 20 كيوج

 قاريإ د

 داب  ىاص لموكم . - قصاب
 عل قلراب رولا: .قووف

 حيرم هشوك ترد رم 7 نضاب
 رودم قلراوي طيشن جد ظ

 يعل كد وب نيرش ضماح 1-0

 ص 2

 يرط نيل قاشموي فشان سباي



 ميدق قينع كسا سوره ايكر وس

 5 ربصفق هصصحق يلاع تيكا

 ادج صيخر ربهلك | (ةوهلل) بطر تع

 ليوط 00 طوسبم  دونشخ

 درارم ف عدلا احا سسيلا ١ نيكي

 عيفر 5 (يوض يو آليقرانارأر

15 



 روغوأ

 ا

 لمالا دا لئاصخوذص قان وليوخ

 مالكلا _يدرؤالوا فال (نيدلاب) لج الابهيس هريو
 ..نابعت نومروب

 لير" لبحالا لبق رع
 ترس 0

 را يوامأ ظحلأ ءيس تكد

 ناولالا ف
 رضخأ

 رجا

 قرز

 يزورف

 0 برق أ ها مل د

 هياكل ومب
 ةيخرلا + " كعضا

 هيلا د ماك

 فوخلا وقروف
 ربل كوي
 نضشلا " كليك

 قوشلا وزرأ

 (لاف)نملا

 ما قلو ضايب

 هسا
 0 ىترورهز هل

 يتب كردون
 يرأس يل 0

 يللا روم

 رفصأ 2يراص

 ١ تدانصلا ضعل 2



١ 

 لاش تسن :نانيربا نش ]فاح
 ضرك راجل يريد ١ ناك

 ضصاقر كجركرا يدا ,-لطاشلا راكهاك

 نويل فين قرأ 5 يح

 2 ل (ناسنالل )ادجربصقرودوب

 لحد .جايوطا 0 جوعا سلا
 لوم مرا رببك ناماجوق . كيدرخ يكل
 لو م أ جوع ١ يكون يركا

 نشخ | نوغوي نبع صفج وقشيش
 عرقأ لك اظح | دوكس سوم

 سحن ٠ تبأدج اذادول ام دعروكمانواروكنا

 نابرج رويوأ فيخم خروف
 ردكم يلتّواسف| لاغشالا يضاف هراوأ ||

 .دداح نيج ١ كلما مالكلاربثك نازفال ظ



| 

 نازك“ رو
 نالسص

 بعالتم ١ قانيوأ
 : . رعبا

 ناتفه ناعم روك جأ ظ

 ركعنم قالو
 2 يلاري
1 
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 رج

 قزهم رم بدالا ليلق 0

 نمو د

 جولفم مرتك
 ثولم يدعم قشالوب

 نفعم نسلق

 انق بلق بولقم سرتأ نونحم .هنإويدوا يلد
 يناوط م داخ مصاختم قشوزوب

 ءاش لوضف كوعدم شهنلسروأ

 يب وبحر صق  هجوج موسم يريهز

 رم حا قولفم قيراي

 طلحا هسوك مورتسم زسروغوأ

 وددجل يسوم مان يبو

 رقاع -ارصق) 0( نتنم شقوق



 ظ اج

 ظ ازور + + ككر 1 اةيرا6 هلا

 ؤ نئاخ اع 03 70

 ؤ اد مسرس ليزر لدهبم ي اوسر

 روهخم نالبخ دو ا

 يطاووأ يند ىلا نابج قاقروق

 نكس نوح رس 1 دوس 0

 ظ ٍِ بعص نينجوا جوك | نافلت يلاب ل

 0 قئاعرودنغ همصوي



00 ٠ 
 ل ا ربقلأا
  00جرعأ لايوط متخحل

 رعاض “ ”ةرعاتلا 7 ”كلشفا) ١ شرطا

 لوح 7 يقاس 21 قولا فاك

 نايرع قالبجا زاوربلا ءهوجرج
 (لجٍرلل) فاح كلل ةطسإرلا راج

 ليزر نقباجوأ كتر روس (زغل) ةروزحا

 (زبختل ) ةيآب 1 بنذلا -جوص

 هك راد بويعلا ف 28

 راد دعا نا يراد
 نابع نغياب ريقح روح

 بده ريغ تاريوخأ ذو سني |



 رابكتلا
 ريفنلا يروم

 قلعتيام هو ةيسردم ءاسأ يف

 دالوالاب
 ةياودلا مه واس ١

 ديدح ملق ملقرون

 بصقولق ملق شماق

 شير ملق ملق ايون

1 
 كففنص

' 
 ناحت |

 كاع

 كايط

 ىزأي

200 

 قاورلا فصلا
 (ةليسو)جاتحالا

 ندا
 يباتكل |صحخنلا

 برضلا
 طنا
 ديلا

 ظ ظ ةبيحلا فورصم قلجرخ| صاصرْإق مق نوشروق



١ 

| 

 يدسلا

 ةدوخلا٠ هفلوغوت

 حرلا قارزم

 ةبرحلا كوس ظ ةءارلا تاودا ةايسابخ
 ىعهيدصرتيل لحم ثارحلا 2نايص

 (نمكل 0 < رانحلا وعملا .... همز
 موسلا قوأ 2ناسسسلا سرؤا

 روسلا راصحا لها قاروأ |

 مقل 00: ةررآ ليم ا كد

 ةيمتجلا ةراظنلا نيبكروخأ ةيركسعءامما ضعب يف

 نسرتلا نفاق ا يكل د ل
 مصل لص ناقل د

 ةميخ ا رئاد ل لابختا يراوس

 سوفا يايا ةيدنبرحلا هقصالب ظ

 ةهيخلا رداج

 (قريب) علا قارب

 ةكلار ا هك



 تالحإو لماعملا ءامنا يف ةمعطلا 2 داظ
 ةيمريعلا 00 لخلل

 | ةناغعتتلا ا ىلا هيفنأ
 حالسلاةناخرك انماظلا 0
 ةراخخلا هناخم ةعلا يو

 مايل” ماجتا "نيفركلا ”ءزيوارلا
 ناتسرملا ٠ منا .رامت ئابسالا 5

 لمملا هيرات رابخلا 2 رايخ

 ةرصعملا هناختاإ ةزوبلا همردكوط
 نرفلا 00 نيدقلا ملا همرذصأب

 ققشتسملا هناخ هتسخ تاير لج

 رديبلا .١ نامرخ للخلا يثروط
 ناموللا كرك (وازدهن أري. ١ كلشكلا ١» هناك
 هرنتلا "يل 01 ىلا رب ملا .رواق

 ةعبطللا هناخ همصاب (ةكلع) نابللا ١ كلك



 دس 0
 هةيلدح

 دير.

 هاتتشا |

 لاس ||

 هنزرا

 هيك ْ

 هيام ظ

 يغاي هرم

 يتوازوس ا

 هسأري 0

 < دانا كسلا فنا

1 

 محا | 0 !قولسملا مل

 ( داكارحز طفلا راطبنا يوشلا 8
 ناجذابلا 30 هقرلا ٠
 (تونللل) بنوكلا ةنخلا
 كيتا ما ارش ياذلا

 ةكتسملا زقاسا نويلطلا زافوق شوق ا
 0 هللوط ةبلبافلا

 مادالا قتاف رزجلا جداهوأ جواه 1
 عرقلا ةنخ قفدصاب قابق رمثلا

 00 كك درفللا مهلا

 (يكوش يضرأ) ظ
 عراوكلا هجابا ةريبخلا
 ا نأ . ةديزإل

 ةرضحلا ةلقبلا نيرفلا
 لون 0 اوزراراولا ثاركلا



 ةيئكافلا 1و

 تايورشملاو

 1/5 ا

 7 أ كك هبا ب ونرخما هزت |

 0 لاش مرصحلا 2قرؤوق
 رصتملا ناعيا“ راك و

 سنودقبلا سوناديم

 نيف ككاذا كتل بنعلل ةيلازلا دعا

 ماعطلا كميا . روللا مد
 نبحل ريتبإ قدلا ىقينف
 نوتيزلا 2نوتيز  ةبرللا . قلطاط
 (بيلح) نبللا دوس ةطشقلا 5

 بيارلا نبللا ترغوي سلا 2 لورام
 (ريعشءام) ريب هدوصمي رأ (ىصملا بصق يكشف

 لصملا نبللا ناريا(قبتلا)رورعزلا يني هجرف
 تيزلا ياي نوتيز تالوك اما ضعبو لوقبلايف

 ملا ل
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 ] توتا تا يبالكلا شمثم : ىلاذرز
 | دي ةرفالاتوتلا . كليجا (قرقرب)توخلا كيرأ

 1 . ىيبلعلا 0 77 لاايتربلا لافثروب

 || هنتشكلا ٠ هناتسك ىلحا نوملل هللا نوم

 بيبزلا مزوأ يروق نيدلارمالا . ليتسي

 رسقا ت1 1. لعرفسلا 12 هول

 سردلا 2 رمكيا .دايكلا ينواق جاغا
 ديلا 1 ا را

 سبلملا 5 ملا ةماراج

 كسوبنسعون كروب رفصالا خطبا نواق
 (تاديعم عين )ريطنلا مجاب لا 7 ويا

 ندرك ٠ ىلاعتسما +: .نامرلا ٠ نلن

 دينرحلا ١ قلاضاا ريبصلا يوهم

 ئ زيمجلا يريغأ ن وعرف

 زوجلا . زوج

) | 
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 .ةقرفلا توجراطأ ىولازبا ب ا

 )| ليلا ليلا زالت ب
 ”دالسبلا ناهي لتشاررا ١
 موعلا 0 ةيعرزلارادبلا موخت |

 ءاقرزلاايتوتلا يشاطروكا ةبلحلا يتوايوب

 يللا يوت هيأ ةريركلا سنك
 مدورابل 6 0 3 مسهسلا ماصوص

 بيطلازوج .اويزوج هيجترفالا ةيبوللا ايلوصأف
 ال :

 2 زوت 00 1 : يتواك روج

 ةمافلإوراثالايف | سنزتلا .:تواةحولد

 بنعلأ 1 3 ريونصلا _ريونصلا ماجا

 ملفا ١ الأ قضيلاو تراس
 صاحنلا دوُمَرأ حالمالاو

 يزوللا شمشم ينيق لفلفلا رس[
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 ىلع يحاغاة ملك عضوب 1 بطحلا + نودوأ

 هربت مسأر يصيرعلا مسأ لا رولا يج 'غأ قاوق

 بويا ن ,|سبلا 0 ياغاريثمت ثمن نا لتالارجت يجاغ نترك

 جملا 0 ةنايدنسلا : ”يجاعأ هشيم

 ريعشلا هيرأ ير يحاغأ 0

 هيكل عرف عنعنلا هنأن

 لولا لقا ١ بف نيك
 0 تلحرت ا دقلا نماو

 داخل كل

 هدم يببل ناهبحلا الوقاق

 ةيحلا 1 داصنعل ار جن يحاغايزام

 ةيبوللا هجوريوبا عورخلا يتوانك

 لغربلا زوغلوبإ راغلارجت يجاغأ هنفد

0 

 ظ

5 



 ا

 نصعلا لاب نايل 000
 رهتلا 0 ٍ قارب خر زل اذرافلا مسيفوا ناك ظ

 يلا كحل ناديف (جيفصلا) كلدبلا هكتت.

 ام 00 هن ريدصقلا 2 يالق

 (قبح) ناحيرلا نيلسفا قبيزلا هويرتوا وويج

 سالا 2 نيسرم روهزا اورانالا يف يي

 لجعتاواةريمتل |قاسكتوك رهزلازز قجروموط ظ

 رتعصلا يقوانابي درولا 13

 جوبابلا ايتابا) لفلا ايلوف

 ةحئرلا ىقوق جشنبلا 2 هنكمأ|
 روهزلا كي ةمزج ا 050

 كامعصلا 7 تيكر كيتلا# 00

 بشعلا ثنو اارورعزلا ةربحت نكيد قآ

 انساوانش راسلت | ٠٠ رشخلا ٠١ قي
 نوفزيزلا رومالخوا ةشقلا 2بوج



 ] ظ 17

 1 ا را ا ا

 )| دّربرلا دز (نجةلالوربجلا هيك
 .زورفلا هزورفوأ هزوري . لايخلا يراوسإ

 ناجرملا :ناجْرمأ .. نبتلا ٠ نامص
 بهزذلا نونا د ما ل :

 ضيبالا بهذلا نيتالي ةحشلا كتسيك |[

 ةسللا ندرك ٠ لكشلاا كايرانس
 نساك ا دعب ظ يقل 00

 دين رقيق طع رمل ا لأ

 جادبسالا عودسإ ليما نحر كرولا

 (ةيلوفر دالوبلا كلج ا ريق

 صاصرلا 2نوشروف (رنصايا)! يلتطلا الو

 0 وتوا جوت رهاوجلإو نداعملا يف

 5 ب ا
 تثيرح+ 4 د دك ل ,زالاتوقايلا توقاي كوك



1 

 قلعلا كلؤس زيجل يكجريرج رج | ٠
 ليخلاب قلعتياميف برتملا برن

 مالا 2ك ءايرحا نودرل هلكترك |
 حرصلا .. نيكزيدا تويكتعلا كبروا 0

 ةيسارلا . يلشاا 1 كرا 007

 رفطلا نوقسوق نيعبرإو ةعبرأ ما لطرط
 جرسلا ركااربرخ ا ةدود يجوب كببا

 ةعدربلا نيس 00 وخلا كنس

 الفررالملا الب ومسافا كس
 ةلخا ايروط شغربلا قجراتات

 دتولا قوزاخ ثعلا 0

 تاباكرلا ا 0 وبزدلي

 د 0 ) ةراوكل وق

 مازحا ةحيرشلا نالوق (عقوق) قاصبل ا
-_-_ 

 سرفلا ةيردص كيب | ةقئرشلا هزوق |

1/4 
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 قوزرفلا .٠ كليل حانجلا دانق

 داقعلا ليغشوط 0 راغسقاص
 يىركلا . انروظةيادحلا ةحوشلا

 ظ دارولا انوص ةموبلا ا
 00١ دهاذملا ينرف_تواجا ١ قشابلا ١ هان

 ةلدسلا 1 نقبدلا هلك

 مق لعتي امو تارشحت , تارشحلا يف (طاوطو) افخم هسارب
 ةلثعلا هراق (ريط)ونونسلا كر

 (نابعن) ةيحلا نالت لأ
 ةعفالانالي كّركلا "روبدلا يبرق
 ليلا دكر كي .٠ كارلا 1 هكر ١

 ثوغربلا هربيإ رورحتلا قواظورق

 سفنخلا كوب يحونلابارغلا نوغزوق
 لأ يشوقوغوق

 يآ

: 

 قبلا يقيب همتت ةشارفلا كتيلكو ا كتم



 ااا

5 1 
 رس

 0 يي 22222 22سس--1هتلؤ)ؤر 7 ؟[؟©ت4+7/772خ7شخق 23132 6226 66/2 لس س-سفبغص م س7 خ7 صصص ا و ع م سا

 يصل 0 درفلا/ او

 لح ١ كيككا : ةيلللا /نيعربلا |
6 0 : 

 روفصعلار يطلا شو رسلا لاترقا 7
 ةماعتلا :١ شيق ودا ...٠ طيلا ا

 رعضلا اي قراغوط زولا زاق

 ةقرقلا هغشولوق شيرلا يوت
 بارغلا' 2 هغةق(ريطلل)ةلص دولا مر

 ديسك كيلا 00
 (ةلغريظ) ماهلا يرجق] ةجاجدلا 2قواط

 نوسحلا 2 ىثوقاتس جورفلا حرفلا ميلي
 (ريظازابلا اهات جاجدلل نفلا ا ظ

 ريط)ةردلا يطوط 2صوصلا يحب[
 'يرودلا روفصع هجرس شعلا هوي

 داع نامت د رطل
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 1 جلمسلا هناخلاص ريرنخما  ركوط

 | 3 ىيلقا مران بتسرما كيتك
 ىلفلا) نينجا يروا نقلا زونيوب

 (رغعون)دهلا سراي شيدكلا .ركربا|
 يسر ةياردلا اليريا ١ :يلاقل 0 عب
 (ًموعارقبلا رغصإ ةعضفضلا هغبروق

 رولا نودقرق رثكجا كيملا ىلانا
 ةباوهسلا باس يذلا قد وقا

 ليخلا ةفرعم . ,يلاي ٠ لازغلا ناليجا
 رك 1 فليك 0: ليلا كبك
 راسا نامكرر كمارض“ نو
 1 شل ةاقا نوعاطلسلا نيرا

 مب قلعتي امورويطلا يف ا ةالقسا

 ضيبلا - <نوعاطلس 0

 7 روحا“ -'تنجطبلا ين هظرومي قلاب
 ض0

 ا ا ا



 ل

7 

 يما نبا لاقجأ زامل ردسي أكلنا
 عبضلا .نالترص 2 لغبلا ' رتاقأ

 لوغلا 2 ند 2فورخلا 2نويوقا|

 شحولا روتاج هيلا ينويوقايرام

 السلا تلك يزانا بلي
 (راق) نوذرللا نايم: .. رمل نم

 انيس | هنبوللاق ا تطال اا
 ههشوطلا 1 وللا

 سعغلا راصنص . ةطفلا يدك

 تادرقلا“ ومما" قوش ا
 اد يصل قالا 0000

 ساتستلا © كيس .٠ رقلا نال
 ةراحلا كشآوتاقا 2 .بمذلا» دررق

 يدا * يئلعرا "1 فلا

 نينرالا . ناشوطلا بلم 0



 اا

 مهل د را

 يالا راها د نصرا 0 لع
 | ي 0 معطلا صقللا يبئاص |

 مج قلعت ؛ امو تانإو 0 ايرجوسروسن راق ]
 ا دلل ١ دنا ةطفلا ضن هيط |

 نسرفلا قارسق . ملسلا مغاص
 رجلا ياط ساحودلا همالوط

 لكلا تياواكليوك يلا 0
 : ظ : قومزكا
 يصخلا رولا كما ةصخلا 70

 رقبلا لحن هغوب(ةديوس)ءادوسلا أوس هرق
 ةرقبلا كنيأ يتلا همصوق 0

 لجت ١ اناد ةرشبلا 2 رابق |

 س د اناا ايلا ا وا
 كاع حا ا لل ا ل

 ظ أ ةلسسلا)ةرلما لكيس



1 

2 

 ةيامرصلا

 ةبقرلل دقعلا قلئادك

 رب
6 

 ديبلد |

 ضشاهللا

 نا

 ماكز (ريرحرش قازوالفل ارش

 ةغيصلا وك

 ضارمالاة يس

 نوعاطلا قجيومي
5 0 

 رفصالا ءاوطا اريلوق

 ىلا

 مالا عجولا

 سىس مست هن كو هع ويس تسلل

 انيس

 يأ

 ي حر

 ةيريتلا وحلا

 ةلمدلا : نابيح

 (تيتك]ةلاسنلا كيت
 ضرما قدس

 تملا. اعات

 ةلعسلات .. كلركوا

 غلا
 ةلزانلا هبنيا لزاوت

 ةشعرلا

 ةقارجلا يع اند
 همرتيد

 رووا ةلملا ٠ درد

 ب درا زوي

1 
 ٍقيراَص
 د

 عرملا

 ناقرايلا
 مرولا
 ارث لسلا



 رم

 لاورسلا ٠ راو
 ةككدلا 7

 ةلدبلا ليذ 57

 ريل كلي
 ماكل كر
 مد
 رولاطنبلل تاظيزل يغض
 رواشالا كرالب
 لطبلا كلمرك
 ابللا كللزيدوا نوط

 تاوبكلا قر

 قلحلا هيوك
 ةلجيرلا ٠ ٠ ١ غلي

 درر لات ةيردصلا كلي

 باول بنا| 0
 تيشلا تعي مار كارانزلا قاش

 ةناطيلا راطصا

 "ةورنلا كاروك

 ناينختلا ند

 ,فونكلا . ناويدلان

 ةبقرلل ةطمتلا يغاب نويوب

 ةيقرعلا «نيجترع
 تانيوعلا كلزركر م

 مونلل يعاوادسيلا كل هنت
 و

 ةيمأ 1 201 ١

 ةفحنا !١  كيدح

 اللا سكرتتملا يش ةعابلا ركب كحمرك



 وير اهلا لكس : ليما" 1
 ةماعلا ىراط| ليسا ري
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 غابصلا يجابوبإ كئاحلا 2 يجاخلوج

 لاعلا لام رجالا ناكرزاب
 بيكلادليع .٠ دلع . كيرفلا:  ..قانتروأ
 0 ةارتلا 0 راذيارس ا (ةياح) ةلئاقلا  ,يراق هيل
 (قيتعلا فاكسلا ( ل عار ١ ذأ يبيك

 ظ يأرحا زسرخ زابخا ملا

 ( باكسلا يجدمكودأ 2 خابطلا يبت
 حلا كدليل غرا
 ظ صللا 00 ع انبلا يبجباي

 سا ا
 داو | تلاد يتلا

 ةطايخماو نييزتلا ف ضيبلل يجنالق

 سوبلم او ربا يجترف
 اطفال. ١ قل ا ءاشلا ردك كيت



 الل راطيبلا ' لثبلعت

 ( يراعم) اكببلا يجراويد راك للعم هطسوا
 يعأ ارللأ ناب وج ةعانص معتم قارجإ

 (لاغب)يراككلا يجرتاف الخ كي

 د ا ال ىف التل
 يركمللا يجدكتت زوقتارم
 ىلافقالا ركنلج اننايدلاا وترت

 (يمارح) لاشنلا اريج يلا .٠ ةيشتإرخ

 (ناولهبلا) ساخنا زابناجا . ينالالا 9 0ييغلاج



 رول

 ةفدلا نمود

 فدخل
 ا كر

 بارقلا ١ نيف

 ا ل

 هللا

 أ يالودر علا كلوت
 ءاضخلا ١" ككذ

 (بشخ نم) نيفسلا يويج
 راممملا 16 و 3

 راكببلل 0 رب

 مودهلا. رثككا بكرا طكم ١ عنا

 راشنلا ين بكرااربظ .. ِهتْرَكوك

 ري راشيل انت اكل وع ديس ابا
 دورابلا 2توراب

 ةدورإبلل كنفت

 فصلا ش

 راك ةراغلا را

 تيل راعي 1 طلو
 كيبلل هكبشلا 3 ظ ظ

 هت نيعلك
 ْش 5 انثلإ ركتج

 بشغل دربملا فرو
١ 





 تشطلا 1

1١ 

 ةس 0 قاد را

 مقمتل نيام ا ا 011 ار

 سو اهلل يسركلا لادم عيضرلا بشن 3 1

 ا ا ا



| 

 سا --

 حايصملاراننلارتك زا سوناف ٠ 2 لغللا ٠ كلكأ
 ةاوكملا 0 | لابرفلا | رول ل 2 09 ١

 ةراظنلا  نييزود, ةنسفلا[ 20 0و
 امبخلا "كلبا يابا[
 ءاواف) ةدافنشا "0

 ءايللةقدملا يجارسإ نويلغلا ٌقوبج
 عبصلا  .هزاكسلا +. كانرلا ل

 ايرخلا هريوأ ةيعرلا هيج
 هحورألا رايلي (ءاعو ) ةقضبملا نا رروكوت

 رار .. هيما: + ةفعللل 11 قاف
 جالا اس: ماجل 1 اهيالكلأ كلج

 لطرلا نايطب عم ُ ينو



 ةحارطلا

 احلا ١ مراعي
 6: 1 نا

 يوشلا خس نيت (فشرش)ةيالملا ٌبشراج
 نافوضلا ١ ىاقا ٠ عطقلا © فيسب 1 : رو فوميم 01+

 طظاسلا 20 ْ

 ن 0 يعل

 ةساكلا 1 1 وس ةينيصلأ ل

 ليلا قمل لتاا 17 انوا | اظياذ
 (لفطلل)ريرسلا ٌكِيِدَب ردقلا كامرا انج



 بابل ارمد ب
 سابرتلا كروس ب

 لبطلا
 ريطلا| ( ىإوُتوَم) ظفلت يطعم

 رم

00 : 
2 3 



 يا

 ظ : 2

 ) 1 را ا اج ماجا د قوتسم ا

 ظ ولولا و كالا م

 ظ
 ب 0 لاقرطا ب: فملا . نإرط



 أ نهم

 در ىرع

 الما | ولست وبل اب( لجرا ذر كذلا كك
 ظ ريسلا+ يجاهت  لللا 0

 نأ لصف. تيهلت سرت

 نارلطلا كيوي رم قيرطلا قيقزت شادلو
 بيبطلا رد مك قيقرلا +. شله ةقوإ

 نإ تح

 أ قديس يارجاوا راج ةذهلنلا قيفر شاد هجوخ |
 ظ ملعملا هجاوخ خا عئاصلاوبترلايف

 ١ ليكولا )ةيكا 5 ناطلشا ب اولا
 |«لصنفلا سارق ل مبملاكلم اش

 ْ | شيجتل سيئر لوأ رادرساةشبحلا كلم يبثاجت
 ناطبتلا نادرب يضرفا كلم لآ أرِج

 ١ هب قلعه امو تيبلا ف | روطاربمالا ا

 (ضيسلا زراكلا قار اربثألا تيل
 لزالا ةتاخاةناطلسلا اةكللل ن

 ظ تيبلا 3 ةبترلا
 لي
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 ا 0 0
 زب هنسفتلا دم ربل د هأَككي

 بذعالا د«: كاكنإ# 9 ا
 راحل ا ,مداداورلا -

 ا
 ىدعلا ظ نا 2 0 2 1

 ةةيرولا/ دو ا ا 0 21

 7 را
 ” اوس كلي تاكو

 ةيراجمأ قالَ مالا جوز ىتلاباب
 ديقلا هلوك دبفحملا 5 مدر 0

 (دالو ا) مونلا ريك نا نكمل
 راحل ل 5 0
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 00 امتي

 (رك)تنبلا زق نالغوازق| بالا .. رديوااباب
 (فالسا) دل ان مالا هدلإوواةنناوا انا
 دحلا هدكاعالا رتاريواضادنِرَ
 ملا 1 هج ووجع يا هليعواوريشم

 دال شادنرقزق وأ

 همملا هلاخ مطاواجوزلا . هجوق
 ةلاخلا ا ةء ارمالا يراق

 0 راهداز م ةينجملا ةيرو ١ يرب

 رضا برك ا مدأ

 تشل ما داخ 7 0

 يلا 0 وزنا ابك

 (تنبلا جوز)رهصلا ذاماد دلولا قجوج

 ”'ال اون" ريصلا ٠ عنا نيالا موقع وا لغوا

 نا ةنبالا ٠ هيركوازق



 ديمرقلا دهرا 5 رفا م 3-1
 (مانبلل] ليلا ”هلفيلفا .. ىاقلا . قاف

 |(ضراسايق)نادفلا متودا نيصنجلا سبجلا يب
 ل ل

 منيل .١ رخرا زرنا + نشاط
 | رافلا مس قوابزادهص ختاما روت
 ملل را ونا د نوفا -. فوك
 ] هزتنملا لكس ةعسولا ةاديعلا

 لحاسلا .يلايواراتكا وكلا 2 هبيلقا
 ا ل ّ :راحأ 1 ةنيدملا روش

 | كيلا ةزيطلقلا تكلي ةعيضلاةيرزللا/ ١ يبك
 ] (رايدلا) ملقالا هكلوأ رجلا انيه نايل

 |ناكرزابلا قوس .ناتسّ | جرلا ةرضخلا
 |مهقلعتينمو براقالافإ يضطاشلا يبق
 ظ : مالا دا[ .بصقلا 2شمأق

 1213731111 تكتل 7 ١ تتانتتم كا ا 1 لال انواا» جاتا دكا 7ك[ 1 تتش 777 1 هانت ١ ١ كال هت شوال



 ها !١

 قوسلا رازابوأوشراج ةلدلا ريأب

 دودحلا 2رونس ةريجلا 13
 ( 00 رغنلا - هلكسا

 ةروجلا زوقوجأ ةعلطلا 2 ىوي
 ةيللالا# + ولع < ميلا" لا

 ساكلا جربك يمسوملاقوسلا +

 نيكل اب نترطلا هناداب نيعلا عبتلا ءر كي واهج

 5 ةرطنقلا يريوك ظ شرحا ةباغلا 0

 ظ ةيربلا “رف ت0: نمش را
 2 ةشايلارلا> + وق ليسا 00

 لمرلا موقت لحولا قلاب
 ةصاعلا 2تقتاي(ءامناي را

 رثكلا ال عراشلا هداج 1

 ءانصلاةياتلا لك قيرطلا لوي
 ءايطملا #+ ...اةمراا توياهضرإلا ةعللثنج ١

 مو وا



 مونلا وقيو
 قش اهبقلعتي امو ضرالا يف

 2 ىو

 ةلزنلا 29 عيا

 ْ دربلا قووص 1

 ةرارشلا ميلغتأ دامرلا لكم
 رولا كلي رحل قاموا قاججب |
 رجلا َرْكك ةمعلا) مالظلا قلئارق ١

35 2 1 



 ايا ردصلا/ نيكو

 ا كيب
 وزب ١ شكلا ةتكشل|

 كير صاوخلا عاختلا زو

 ٌتاابق (نبلا) يدنا هيف

 هلا ١ كاوا هرتا

 قاسلا 2 قاجي
 0 هه

 نذل طوب

 َلْوَص لجرلا ةباضق .ردلاب
202 -1 

 - نادرش :٠ /لجرلا © 7 نيا
11 9 

 ني لحاكلا قويوص
 1 0 3 لج 1 اةسعت نابط



 يايا لا |

 7 رول

 هغروبش كل عمد ييازك

 2 0ك 3 5 جو

 دل قرع ل
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 نيعلا روك (ساريذلكنمزقملا هي
 نيعلا ناسنا كيب سارلا .١ شاب

 فقالا ْنوروي سفنلا قولوص

 ةقشلا 6 يدل“ هك

 بجاحلا نشاق
 0 0 7 ننجلا يامر
 ةبمخ 4-5 5 نقاب مسجلا هد 3

 ارا لا ةانيلاوقلا هش
 قل تفتس قاط هه أ يي ا

 براشلا قع سارلا عاج يَ

 هجولا مدا معلا عاخت كيل

 ِ دخلا ناي (هجول يا

ْ 

ًّ 
ِْ 

 ظ ا 0 <. ديجعل ع
0 



 ءوضولا

 ةنانلا

 ْ يللا لِجَرل 2 ب سرج ٌكاج

 | (دوهيلل) سيبك هزواح (ينمرالاب) بيلصلا جا

 | مسج | نم مرحلا سورفأ| . .عفرملا يف 5
 |امو ناسنالا ءاضعا نأ نيماسلل ةالضلا زاغ

 1 ا ىلعشا .(.!اهنلا تالا اعد

 رعشلا ياض (نيييسل ديعلا) يقوي
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 رصعلا .يدْنكيِإ با شوطتغا
 امانا للا ما قولي... لول
 ءاشعلا يرتب لوالانيرشت لوأ نءرشت
 ريفا -. كاطايفانلا نيرشت ينثر نيكرشك
 ليللا را دك

 راهلا م تاقوالا اييللوصقلا اي

 ويلا 53 عيبرلا راهجكليإوأز راهب

 اهبوامياموةييدلا مالا فيصل ٠ زاب
 يبنلأا ءريمشتيإ ١ فيرخلا ٠ روك“

 ع

 ظ
 /:نيسيدتلا“ ركذنزع

 ظ عماجلا عاج هكايلل+ 1 ١

 ' لسلا . ركيراؤحا رماواربنلا يأ
 0 تيكا 2 عسالا هته
 نسيسفلا نفاكلا. رابالا ...٠ .ءاسقلا قلو
 0 ددمللا +" قيآ' ويظلا :هليوأوا نبي هأأ

 را مح ساحل 1



 لقت

 دحالا رازاب سهل ا 1 31

 نينثالا مع يت 2 رظللا /#/نومعي

 اهيوالاب تتر ا مرت ولا
 سيشل 1 0 ءاوطا راكزو 1
 ( هكقنش ةريظفلت) َّق ربلأ كش

 ةعبجلا هج 2 ةنعاصلا ميلي
 تبسلا يتْريا هعج يلا راق

 ينانلانوناك يناث نوناكا 2ىدنلا كيج
 +... طاش طف ا ظل ا
 راذأ ع و ةبابضلا 38

 نان. قاسيف اذا بكوكى اذ رو
 رايا . نيبابأ «ارحتاعيفصلا راب
 ناريزح  ناريّرح راخلا 2

 زومت زون رهشالاو ةعمجلا ءاممأ يف



1 * 

 ريشا ليدبلا كايتكد |: :ةنفرفلا ٠ كنينرألا
 ةراهملا)رادتقالا كيك يبنيكللا# . كنتاتبكا
 ةلق ) لساكتلا 6-55 اطصلا» :كلبلولع

 " (صاورخ) .  (راشل )مميت ا كملجرب
 اال ديدح كت هي ه4 25 :

 ظ 0 ا 0 3

 ةيلا اد كاف

 دكا مساك اي
8 0 
 بكوكلا مخل زول ءاعنملا 11

 ةعبوزل اهغ :رسق راوتاخإ| هنا الا ركلوأ
 يالورماما ناقشرف دعرلا 5001
 هل رفثلا باي حينا سوق هيغاص 1

 آب



 اد

 ةداعلا .9كلكذتفإو (ليخل) فهرلا كملختل

 | (ميخلاب) ظعبلاكك هجرب ةظحاللا كمر
 ١ ”ةرسربلا "كلك روسا ...:يطلا "كانو
 | (برضلاب)ةههتلاككميد عيضرتلا 0كمرِزما
 تسلا + ديم يأ 20 طفلا اا
 صرقلا كنك ةيزالا كينيغا

 (كعدلاو|لابذالاكبكسروأ قيقحملا كتقيقحت
 | جاورالا“ كتلدج ريدهلاوارعرلا كمل روك
 ا ل 0

 قعنو (رو) عراصملا ويف ذخاي ان يقفل ياسا
 ١ فرعا رايشنرلا كيوي رف رمل )16 فلما
 ظ باجتالا كيني ءاطعالا كمريو
 هديا فليت .ناطعلا ١١ ايلا
 | لها نلآوا جاوزلا 0 را ةيلسشلا فليقل
 ةدرحسلا + تيئلووك | 7 كيلا كوتفردا

] 

7 

1 



20 

 وجا دلا نيرعلمكا كك نغلايريصتنلا كيك
 ياريس رد يعزم: ىقلا], كتير
 ةرنثلابوا نارودل يكلم مك اهب لا نعرارتتالا ك موك
 را الار يملك ك5 ورطملا روب كلمنا

 ةقالحلا كبي تا و لوا رشلاو م.

 (ريطلا نع)حايصلا كا 00
 ظ ىثفدلاواعفدلا يل لعتلا كيشرْدوا
 ظ لكلب 1 كلك ١

 ا للا مرا لمملا فايسلاب ناعم ريكو

 يل ' هال كنت
 ظ اناا اعلم“ 9

 ظ ليلا يس ملا.
 كلم 6 ةكرحلا كمر

 6 كمريوجا .نيطفلا كَمَربَك
 ةبرحتلا كم هكداةرغرلا دابزالا كش



 م6

 يلا كمر لاول ا
 ةيضلا 25 كيسا

 ةيانكلا' : “كني تيؤقدلا“ تكفير

 نيطتلا 2 3 كمركسوب
 ةيفصتلا كمزوسأ( مونلاب) لحما كم وكشود

 نا وما ةياعلل
 ضفنلا 0 تا للا

 لدجلاوا ينرلا كم روا بضغلاوا درحلا كمسوك
 لماوا كنلا 11 بواعنلا “لا

 بف رت ولا كت
 عوج 1 1 وعل كبل ود عازنلا كمت هغو

 ظنلاوا فصلا كتمريدأ حزما ا
 يش دل 5 ىلا كبش كيسا يدرقال

 سلا 7كم ليزا فو نجت ١
 0 رك كو ا
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 جصتاوا مظننلا كمزود ١ ىلا َكَمْلَد |

 (ةيدونلا رةيدأتلا 37 لاعسلا كمر |

 ال نات كلب ودك "لل صملا من كما ظ

 0 رجلا كموروس 2 معلا كمزوي|
 5 ظ ا 6 : 2 ابلتلا 0 ع دولا 6

 0 ا

 ( ١ ةلورملا . كيلي خانعالاوا مرولا كيش
 ا أر فاك ني 00 الا

 حرفلا ك1 الام ظ

 ةيسللا 0 ةليللبف 4 0 ْ

 حازملا كلمتي ةفيطلاسايفلا وا ليكلا كملي 0
 نفعا يكمل وعلا ضلت
 ايام ردك لئاعترالاا نع معلم د |

 ةيقارلاواراظعنالاك متروك نفدلا كينيك |
 عايضلا ١ كتمت يطلاواللا كرينْود |



 اها

 قتلا ٠١ كلم روف ةينزملا ++. كتسإك ١
 كمرشلا با كيج: وكلا ناشوليلا

 دخلا تيل ا
 دشوفلا يكلم هشودا عهالطغلا تكلا

 |:بمصلاوأ لكلا كبك ودا لسّوتب بلطلا كلبشليد

 ] رورلا 5 لوخدلا كسر
 قوهلا + "فلج تيل (ة, قلو
 ةبحلا ١ كمْوَسةدارالاوا بلطلاكلمتسا

 ىلا. !ءاكتنكا يركز( بلع
 1 ءادسرلا + كيك اهطابللا نسا لك

 || ليصفتلاواداصحلا كَما. كحضلا كَيلوك
 |, تلت طنملا دلك ربا ءاطوبلا نشكل

 ا لمرنلا ماقلت كل اواجملاا تاع
 تملا. /اهنل ل وياتازاصنالا كلين

 نلف اهتز عار ىشلال

57-2277752 

000 2 



 سهل | 5 ظ ريصقالا : ينل هصق ]

 كارتنشالا قيس رواةفابللاو اققايللا قمشقاي
 ظبغلا 26 5 ويترابأ ظ
 رمل قيروعلا منقار ةشظالملا قيتلباج ْ

 دا ووتش روب (ديفتلا طغ) اهلا
 ةقالؤاافسملا ىَيشانرِبَوا - ننيزتلا 8
 «نويعلل)ننيمتإومئلقابجا .ضخلا 2 قّيتتلاج |

 صلختلا قلتروت . ةدراوملا قملِقاط ا

 ةلتاقلا“ . قّوشت ١ ةفداصلاراناقالال ةَّمَشواق

 ا نامسق ةفيفخلا رداصملاو

 امن( واويزتول (فاؤي)

 اوصل لوالا م
 50 ع 1 كلتا

 ةلضنلا 5 3 وفا
 جز نجع + امد د نسا دام ناد

 ا باهذلا 5 1 عمسلا كيتشيا 20 يم

 ظ
 ا

٠ 

 ظ
 ظ

 ا
ْ 
ْ 
 إ



| 
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 ءاضخشتوا ةجرانملا لق
 قيرفنلا وأ مسقتلا ىمتغاط

 نالوحلا قيشالوط

 مادنتلا قملوأ نامثب
 قيناض

 قمشلا

 قيلغوج
 --0 هيلا
 3 ءادب
 قيساني

 نييختلا
 داوعتلا

 7 ادليق غي

 ملك ات ولنلاوا ةودعلاو مالو

 ةرثكلا ١

 ٍ قملوأ ىضار ةرشاعملاوأ ةبطاخلقيششنوف
 | ةلافكلا قَملوا ليفك (للملاوا لعزلا َقبْناَضْو

 أ (تابنلل)ةخرخمشلا ةّمايراق
 | ءافشالا

 مام دالأ

 اطل

 قيئلعاص
 د
 قملر ريص

 1 كرمت

 ٍ (يعإ ّف ا)يرلأ نس هتاربإ

 ةقافالا يلي

 طلغلا

 راهبنالا
 د ه-_-

 قيشابق

 | (دحألا ارتشنلا متر وفول
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 وو سللانسيللا . قيئقود

 ديربتلا قّمووص
 صل +( قصاكا

 ف ةرعل | قهيناط

 اينغلاواراكعنالا] ٠

 بنلابلع ا
 نيختلا 2 ىمتصيا

 نادجولا قلوب
 قالا قدشل وأ
 ةيلدنلا قيشت 0

 قيئانلا

 (مزاللعفزوغلا د

00 

 ذاهدنالا

 ةروششملا

 اك تيلواب لياق

 قنات ا

 يدلك

 ةريغلا  قيناقُرِق
 لاصفنالا 3 2 01

 | لاعتسالا قينلل وق

 اهلا تييتاط

 )نب ةلقا - ةيملابا
 اباسكالا وَمن

 قمحلاوا لعزلا قيلِراط' عادخلا
 ظيلا قاب

 ا
 عيجوتلا قمتجا

 (ديرهلل 1 فا اوين سأي



 ْ بديّدالا
 د

 كيدلأ 2 اهي
 ل 56 و

 نضِنَنْلا قلَج و

 قنعلا قول"دازل

 جلصتلاوا عيقرتلا قمل
 53 بكرلل تيقزتلا قمل

 آخ

 حرجلا قه قمل هراي
 ديدتلا 0000 1 اه

 ل كل
 كااثلاو

 ذخالا قبلا

 ارغلا ' نمل اوفا
 ٍرصلا 2 قيشراب

 قعتارب

 1ْ ةعاعلا

 | طيقسلا

 ١| نيللأ

 ره
 مس ات سس 3

 5 تح

 م ل 3 :

2 

 قيلطظس
 هي 1 1 ص

 قشاشموي

 امل يتفاوت
 عقرقتلا عكاذأب

0 

00 
 ىهو(رو ) عراضملا هيف ذخايام

 ظ 0 ٍْ ةماقالا وأ ااا ا
١ 03 3 0 + | 

 أ (مزاللعف)لالدل اويتلزان
 | يلا اخي
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 ا ميعتلا 2 ئمردزا ليجضتلاوا ةينشلا اذوب |
 جلا يفكثلا قيلئاص يردجل) يعطل: م.( 5 | ٠ ا 1 لل

 فضلا قماقيط ريحلاوا ا

 ياا بىهنم  .قفنا سلا
 ىبلا ايوا ١ سلكلا| (ءااوتاوط |
 000 لم مما طفلا قمالتأ |

 نمايلا توف ظ ]

 عق ةرقتلا قم درت اجا ةقيعلا قماش ا

 داقتللاب دقتلا قيَلاَقَ داد دوال كقمعرأرت ا

 فيرشتلا قيلولزا باصخغالا قيلروز |
 7-0 قلما شيكستلا واصلا قملقوب |
 نضتت# قاصدلالا قهتاداد ذيقتلا قلد |

 ريعجاوأ تيوصنلا قم .رقياها رارغصالا قمزاراص |
 5 ظ هدأ كلان كلكم هيدا فيتا |

4 || 
21 
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 تاتا اشيتاث جتا ٠



 ارا

 ١ كرا بولا هذا ياا
 نانسالابنحنلا ع جينلا قموقوط

 و در
 هردنكلابقزقزتوا . ةيصوتلا قارمصأ

 | نطلاوا 0 دو ضقراوانسعلل |

 عملا قّملراب عجبا 5
 لصرتلا  نمااوبا نابتسسالا ناس

 ةادانملا قمْرَغاج ةليرغلا قّيكروبلاق
 ريمشتلا 2قماغص ميطقتلاواقيزمتل قمل هرب

 يا قداس وسلا 0
 يعل . ”مقملتواا, ناي وعشلا قيلرخ

 | اولا قةيرددلا ىمارواصا ليحتل سحلا قمرات
 |مالدريرخلا ىتانلرخأ رفا قريع
 اجرا نينا ضاييشسا ل١
 ١ بالوسلا .نيودرف منا قو



 قمويوأ

 قمرد ليج

 قمروأ
 قمرغوط

 يرق

 قمرصيأ
 قلزاغوب

 قيلراز 50

 قمانص

 ل

 بيذكتلا قيلنالي سواجلا
 ا ولو فوفولا

 املا" قييرغللا ايس. وتلا
 ريضعللا قيل وضاح نون 4

 الا ل ارا ةيرصلا
 . رتطعلا اضم ةدالولا

 فلا وما: عوطا :نياظملا

 رارجحالا قمرازق ضعلا

 فرماواسدحلا قيلقياص يذلا

 رنحل قميزاق . عفرلا
 كرفلاوا كعدلا قيوا ا

 ا قمر مرق طرت

 قمرغاج 1 7 | رك ىلا 0



 لالالا

 ا ةبقوصا موكتلا قيغم أ ظ
 م 0 | ماسلا ١ ىنطللا قييراجإ |

 وهو(ر) عراضللا هيف ذخاي امينانلإو»
 ] 1 ا سل ظ راسلوا دلايقاج
 ] يو رس (تاركسم) فسزاجتابو
 علا ا 5 ةءارفلا "2 ىقتيقوأ | - قلاب مهلا قيلكأ|

 ٍ رايد لففلا ىقمايق فيطغتلاوا علق |َمرايْؤف |

 ديصلا ٠١ يلوا | :-'' اكاد ارازلل
 ةئبحلا ىتالقص لسفلا قناه
 صيلخلا قمراتروق' ناينبلا قلاني
 0 قالي ءلملا قمرشوط للا نموا تياابللا

3 

 ظ
ْ 



 ير

 ا قميوق

 نزولا 3 ةراطا

 ظ قزخلا قمري

 للللاوا فرفلا.. ىّمقيبإ

 لدلك

 ظ ,زواختلا 0

 اووطتلا- . قواق

 لودعلا قيياج

 ريوذتل اوابصدلا قمْروق
 قوس جرعلا : 5 8

 (نعاوالل)نيغلا قيصاف

/ 

 تطإلا ١ يتق ١
 عبشلا 2

 دا
 م

 كا رصلا»ا ةكفيسا

 يتلا قبصوق ئ

 ةشقالا نوللةتببلا قيلوص ٍ

 ضكرلا قبشوق |
 ايش امامي
 ىيعدلاوا بكمل ١١ قيصاب ّْ

 هل وئاراب زييجتاواريطستلا قمديج ||

 التمالا ا ىملول ١

 قافتالاوأ لاثتمالا قميوأ ةدامغلا ايياط
 ظ :زونحالا 2 قيفيص/ناخوفواةناتلا

 و 0

 ا



 داقرلملا

 قرحلا ىبقاب
 قمترا

 مدملا 2٠ قيقي
 ةقرسلا وأ عرقلا قَملاج

 نايلغلا قي ظ

 ناريطلا قيجوا |
 قتخلا ٠ قيغوب
 تلا ١ قمت
 ”اواريشقتلا قييوص
 درهما. في1

 كلل قماراص

 قوذلا قيتاط

 قمزوب تيكا قيصؤص

 برويولاخ/ةفيلاصا يو مالا ف

 يو

 ملشسنل
3 

 ذبل قيجاص

 نك
 الاوأ عانتقالا قمنا ةدايزلا

 أ ليسلاوا

 ريخاو اال
 ردا قمربف

 ميتا كة

 راسل و الف
 0 ذلا 5

 نايرجلا قيقا
 ةفاضالا قوت

 3 درطلا| 0 2

 باعتالا قمّروي

 دلع ايما و
 فالتالا



 ارا

 ظ ظ 1 ليدل

 1 ناقل نوكللد لتمر ةكرشلا ١ رداصفف ظ

 بلاطلا ايلا رقتني .تاباعك و ت 0 6 ا

 داتا نييسف ىلع ةقرتل ارداصملا * قيفوت ١/ هللابو ظ

ماسقأ ةنال للعين ةليقنلا امأ ةفيفخو ظ
+ 

 (را) عراضملا هيئاذك أي اما لوألا

 جورخلا قيقيج لاوزلا قوص
 ىلا رقاب مبانكلا ةنئوطواوا

 ممل قلالا ذي نافل ١ واما
 سطفلا قملاطاونشلاواقيلعتلا قا |

 قارتحالا قينأُي راوفلا قيجاق

 قرغلا ' © قمتاب لمملا قباب
 ذا قيباص نير ب قررخ |

 لاوسلا قمّروص| ينبلا قا ظ



 آه
 تو مم صسسسم» د مد وبسم

 ا ا قالز ل قمراتقا . قمراغأ
 نضلاكناعملا +5ل1 : تايرخالا  ررابلا

 ل يقل ل
 ا ءارقلالا ع مينلا ةيعرثلا

 | كينيادش كلكسا قفل كل ١
 أ ةناعتلا دوسالابروحتتلا ندعيتلا . رارصالا

1 
 ] 4 6 0 ريد كم هلفوا || ظ

 ا 5 قمريوق 00 قووأ
 ' أ ريخلا لالهها . ديجتلا .ةدهاعمللادبعتلا ةارادملا |

 ] قمروف لمادغأب ققرقشف كبنا» وضل 1

 | نيلجرلاعيبرت ءرغالا رنحلا محتل ةيقنتلا
 قيساداب : يب 2 قتادغاب
 ال الفيلا يل ةتباطملا "ريش حاس

 ل جحص من يوه سس سس
 0 تت ا ا -
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 هبال علدتالا ٠١ ناذحالا يالسالا
 قمارواك . .. قفلويق كسْشْوك قيشبات
 ةدشبءاليسسالا فظوبلا .ةاختالا . ةفطاقلا
 قماليغراي كبشي قمريإاق قماللوبق

 لصفل اوا مسح خابطنالا عار طب ضل ا راكصقلا |

 يللا وسلا ١ امطنلك ١ ١ قيام
 جاجرعالا ةبراضللا نيستا قرتلا جرحدتلا
 نواف ١ كلمدر . : ىلخا نلفت
 ةيذالا مسجلاباعتا عفّرلا 1 ا
 ” تيب ييرافلا  كيتكا يسد
 هاد ٠ ضيا ةةةدلاملا !1 هوذا

 كرا 77 قئابط د 0

 تالطلل ١ 17 ةيلابلل .٠ فنا را تاجألا

 مالتافف قييثأ 2 قرين
 ناسللا تلف ةشقالل حلا ةغلاملا



 را

 كلم هربت قمالساط قمرسقيط ظ

 عرعزتلا ةلطابرخافنلا ساطعلاوا قدرشتلا |

 ' قيرثاط كيركوج قماليف كيتياواج
 الصلا مكره“ نا

 'كمريو جودوا قمشأري كبنياراعتا 0 كمدي
 7 ةراعالا 7 ةقايللا رات )وسلا

 قمروإ شوط ا تطربلد ال

 ش ظ 42 ١ : 8 ردنغتلا

 كلينيسك اروي كتاجك .ىمدتغالا) ىارألا
 ينال ربا ”رنصلا ةفرشل ا
 'كيريمس ققرمرص قياس كنفوس
 املا :ريثكملا < ةيرحاب بطلا ”ارسللا

  قيقلاق قمرابق 2 قمنجوق كمركس
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 ظ 2 لل فرلأ رساراومللا
 000 نكتب . كم كفر
 0000 الا. ريزنلا كلا واورئاكلا

 ظ قمالمويوا 5 تكلمّري |
 !تادبلل شيرشلا . كرتلا بييعنلاوا مللا |

 (”كينياشراي كمريو دوكوا كم هليج

 ل ضلل ايصا را
 , كمريو يدنقيص كيشرب كمروكموس

 | دقئاضلا - . .داذنالا اهلل
 0 كيلر " كيفادحم . . قلبا
 للدنلا ةنهارملا ليلا
 تنكر كيفك ا ظ

 '. طوبملاوا عركرلا ةلخادملا مهكر ضختلا
 0مل اعربا "تاق قمم راض

 2 ةةمحلا 0 لقرعتلاو را عرملا



 ار

 قمثا دغاب كلوب ككرسا
 ايرمسولجلا ميلا 7 نمر انا

 كبت را كفا تمذخ كلمري و هدزم

 <برلا ةمدخلا ريشبتلا

 كهنياتين 2كقمزا كمتياونع
 | 07 ةيلاوا مرفلا ١ ناصخلا» كو لا

 كمايوس نالي كلك" ذيمأ 3 تليلجا

 يدكلا مايل 1
 كك كمرأ تلم وأ ظ

 رلسلا وا علا نمل جيوزتلا

 للا تل 70 0 1 3 0

 قمرقشف 00 0 2



 ارا

 رارويم هريو ربح زكسووبم هريوريخ

 |وربخي نيرداق مسيل |وربخت نيرداق متسل

 ةاوشأ د ودب اذكه فرص ةثافوا ةيفابو

 ركل دحيم لف لعل
 نسرويليب هي هلأ مرويليب هي هلا لاحت

 ل ر داق لخا رداق

 كسروبلج هيدلا ٠  زرويلب هي هلا  :رويليب هي هلأ ا

 ال ردات لخ نيرداقا لج 0 ظ

 نسرويم هي هلأ عروبم هي هلآ ارو هي

 را فمان لضر دادس ا ني 0 ظ

 كم مة ملا ةرويمدي هلا ٠٠١ رويمدي هلأ |

 |ولختنيرداقوتسل ل رادابل ل دادس



 ا

 ربختردقتانك اذأ داو اان :ردقاذ ١ يلع ١ شل | نميلانلا ا

 0 نسح لا عونلا نأ نيعون ىلع هيغنو

 رويس هري وربح 1 ١ 1
 ظ 5 رضاخلا يأ لاحت

 رويبايب هريوربخ 2 نسروياس 4

 ربخ# نأ رداق ةيينتل رض ن 3 تاق كن

 ار بلم هريو ربح زروبابب هريو ربح

 اوربخت نا نيرداق متسل ري را نيرخاق انس ض

 اوربخي نا نيرداق موسي رلرويميب هريوربخ

 دا 0 ودباذكه فكرصنت ةنم : :الاةيقأب 7

 ىهف رادتقالا مدع لعف نم نقلا عونلا امأ

 نسرويم هريوربخ ٠ مرويم هريوربخ 0

 رخ نأ صاف طي ربخأ نأ ردا ”عيسلا

 زرويم هريوربخ رؤيم هريوربخ
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 ل كج هي رو
 أ فة

0 
 ازباب 5” رب |

 رخ .ردقت نأ بد 0

 ره

 لا زكيديلابب هريو راج

 | اوربخت او ردقث نأ بجي ناك
 لا مهليب هريو ربح ا 2 ليب ةريوربخ

 0 ل يمر
 ا مدي - ل يضاملا طرشلا هَ دبا هلع شنت تس

 يبوجولا ةياكح

 م

 : اك لم رد هروح 0

 8 000 ةسداقا علا
 ربخت تردقول ظ

 هل 0

 0000 را

 4 ك هسرولبب هريوربخ



 ١ 1ا/

 56 ش 0
 ريخأ نأ رداق تيك

 4 نس روليب هريوربخ
 عراضم

 هلا يدروليب هريو ربخ عراضة 10
 ربخغ ن ارداق ن 5

 هلا كدليب هريو ربح
 ا يدوهش يضام

 |وربخي نأ اوردق اوناك
 | مشسأيب ربو روب يلقتلل قبس ا

 رح د ردن حض

 لا نسكج هليب هريوربخ
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 .ءأرب يمتنم يدعتم لعف فيرصنل ”لثم
 نسر ويترغاب مرويترغاب رف

 5 رضي هلع نالا ربع 7 < |

 كا زرويقرخأب رويغرخاب 0

 خرصي ةلعجال خرصي ةلعجال 1

 ماقرغاب 1 مر وتر خاف 0
 ةيعد ل تك

 رابخالا كمريوربخرادتقالا لعف فيرصنل لثم
 نسرولبب هريوربخ مر ويليب هريوربخ لاف

 رخ نأ ردلق ريخأ نأ داق

 زروبلبب هريوربخ . رويليب هريوربخ
 ريغ 8 َِس رداق ربح نأ نداق

 رارويلبب هريو ربح كس رويلبب هريو ريح

 اوربخنانيرداق 2 اوربت نأ نيرداق
 دلل مديارويلبب هريوربخ | لاكلا ةياكح



 آه

 ' يكب يئلالس < يكس
 0 ظ

 مىنكا يذلا له ة سا ما يجر ةج هزأي 4

 ةتكاس يذلا هب تكس 0 ا ج هليزاي

 رذصلا

 ةبابكلا مدع ةناكأا قمامزأب قمزأي

 ١ نسرويت الغأ ءرومالع
 1

 يت(لاعا يكالاعا 5
 0 4 مروبمت الغأ

 ظ لأ ىبباال
 عراضمل ظ 4 مامتالغأ نا 0 كنا

 دل
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 يرلقدزاي ركغيدزاي زيغيدزاب
 هنريكي يذلا ' بكت يذلا ٠ةبك يذلا

 ةبتكاال يذلا له ةبنكايذلا له ةبتكاال يذلا
 2 غيدردزأي ا ميدل :اي لأ مرلقدزاي ظ

 للا هب بكأينذلا 0 ظ

 شمالزاي 1
 بركمريخلا بريك

 يغجهزاي 2كلغجهزاي مح هزاي
 مكبس يذلا ةيكحب يذلا :ةبكامئدلا

 2" ىرلتجهزاي كج هزاي زمغج هزاي

 ظ هييكيس يذلا .هوبكتسيزلا ةيكنس يذلا

 4 يمت هزأي أ مج هيمزأي

| 

 ا
/ 



1 1 

 ناس نازاي :
 ١ | بتاكريغلا . بتكوابتكي يذلاوابتاك 2

 ايمزاب ازا

 ا بتكام يذلا له 0 بتاكلا له

 نايا ْ ناليزاي
 لا بويكمريغلا .بتكيذلاوا بونكملا

 يا ناي ظ يناليزاي

 ابق اميذلاله 2 بكيذلا له ا
 يناردزاب نايمردزاي ناردزاي ٠

 أ بتكينلا لم بنك ام ىنلا ١ "نيك نا
 رلنايمزاي رلنازاب ينايمردزاي 1

 نيبتاكريغلا نوبتاكلا. بسك اميذلاله | ١

 فئرصتملا لوعفملا مسا ]
 يغيدزأي كغيدزاي مغيد أي

 ةبكي يذلا ةبنكت يذلا ةبتكاوا هتبتك يذلا

ٍ 
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000 
 خلاك هسيازالزاي 2 م هسياروليزاب

 . هشضن 0

 هي م تيتك اذا

 8 ين هسيارولبزاب

 كيك اذ 1 اا

 هلا يبق هسيازالزاب
 انتك اماذا له 0

 يدعنملا

 2 كهسيازامردزاي 2 م هسيا رردزاي
 1 هيقيانا د

 5 0 ماخأ ثيتك اذا
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 دنأب 5 2

 املا 52-0
  0تيتك اذا له

  00يع هسمردزاب  #1اضل 3
 ماذا لها لا 5

 يطرشلا نم يناثلا عونلا

 م هسرازاي 8 هسرازأي هسرازاي

 نفك ١ ابكانا .2 ١ ربك اذا

 000 ١ كاع هسراعزاب
 يكمل ا

 نذل 0 ان
 اذا له ماهغتسالاب 00 9

 ل يع هسزامزاي

  117بكار لخا
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 7 ما متبنك ام نأ له ابكام نا لع
 لوهبجتاب

 0 ا
 :كينكأ اماذا . تع ذا

 يم هسلزاي
 0 همر ا
 بك اذ لك >< 0

 لا يبق هسلزاي
 0 ١ اننعسإلا  ةعلاب

 ايدك اماذا له كل

 ي دعنملاب

 هسردزأي كهسردزاي 2مهسردزأي

 رك انآ 0 تيك اذا تيك اذا

 رك هسردزاي ق هسردزأي

 متبنك اذا انيك اذا

 و رص ار راما
 تدك امانا ب اوبتكاذا



 اوبتك اذا مك أذا انيتكاذا

 هةيسمازأي ّك هسمزاي مسمزأب وا م هسمزأي 1

 بتك ماذا تيتكا اماذا تبتك ماذا

 1 معزا 0 و قهسمزإأي

 اوبتكاماذا مبتكأماذا  انبتك ماذا

 ماهنتسالاب
 يم هسزإي 0 م مزال
 كيم اذإ له 0ك تبتك اذا له "تيبتك اذا له

 يعرأ هسزأي ! 0 يمت هسزأي

 اويتك اذا لف 00 5 انيتكأذا له

 يم هسمزأي 0 يمم هسمزأب

 تكامدا له تثبتكا م نأ له تبتكا امنرأ له

 | يصرل هسمزاي 2 ييزركهسمزاي يق هسنايا

1 
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 0 محال امكانإلا
 لوهجنا ظ

 ظ ا كدي هيلزاي 0 ما مدي هليزاي

 ديرو يك
 ما كديا هسلزاي لأ مديأ هسلزاي

0 0 0 
0 1 

 م لا كاديأ هيمردزأي 5 2 مدي هردزأي

 يلا
 ظ 00 0 مديرا ْغ

 ا ا
 1 لا ظ

 00 00 اذا تيتكاذا

 رل هسزأي 0 قسنزإي

 7 دل هسزاي. ٠ ٠ مسزايوا مهسزاب
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 تضولا ةيبكرلا ا

 رك رأي ظ كدي زاي قدي 2

 اوبنكول متبنك و ل انينكول

 يديا هسزايكدياهسزاي مدياهسزاي .
 بكل فيكرل تيكر 00١

 رليديسزاي ركيديسزاي ىديسزاي
 امد كيل ا

 2 ظ

 يديأ هيمزأي . ٌكلديا هيمزأي مدي هيه هزأب

 بيك امولا ١ تيكااعول  ”تيشا ذ

 (رلي ريمزأي ةكيديبمراي .  .قدسمراب

 . اوبكامول ةيكامولا ةنيكانلا
 | يدياهسمزأي ٌكاديأ هسه اي مديأ ا هزأي

 ةكانرلا تكنو تيكا
 را يسرب مل يدير قفيسمياب
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 كي نا ديرت لق بيكا نادي لع

 ينرلنوس ردزاي يبل هردزأي

 أوبنكي نأ ديرت له كة

 ماهنتسالاو يننلاب

 يجوسم ردزأي يبي هيهردزأي
 ك1 نايت لع ينكاذل نا ل رت نإه

 يرلنوسمردزأي يه هيهردزأي

 ارامل ندير لف سكنا نانو لع

 المالا فورَح دحأب ايبتنم ناك امو

 نوساني وأ 3و هيأني وأ نس هيأني أ مي هيأني د

 يضاملا طرشلا
 - ُي ديا هزأي كديأ هزأي مديزأب وامديأ هزاي
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 تكمل لا ديرت له... :بنكاال 1 لا
 0 0 أي

 م

 نوسردزايوأ هردزأب 2نسدرد 0 6م 7 زي

 وانو سرد زايوأ ار ةرحو :أي 3 :أي م هردزاي

 ) هيمردزي ةتمرحوأب قس ةيفردراي مم هيمردز :أي

 بئكنال نأ ٍتدكيال نأ كتل نأ بتكأال نأ

 رلنوسم ردزابواول به حرا يس هيهرد ءزأي

 ماهتسالاب

 يبوس ردزأب يمي هردزأي
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 رانوسازايوارا هليزاب ركسهليزاي مهليزاي |

 مهيلزاي هيلزاب نسءيلزاب مهيلزاب |
 بكتال نأ كيال ا بتكتال نا . بكا الك
 رانوسلز ايوارل هيلزاب كس 0 زاب ْ

 اند ل اودكتال نأ ْ

 ماهغتسالاب ؤ

 ظ يجنومسأز أب ىمي هليزأي
 بصكي نأ ديرتاله ثتكأ نأ ديرتله

 يعرلنوسلزاب يب هلي زاي

 |وبتكي نا ديرت له بسكت نا دّيرت له |

 7 اهنتسالاو يننلاب ]

 ٠ يخوسم زاب ين هيلز
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 رلنوسمزايوارل هيمزاي ركس هيمزاي م هبمزاي

 يكلي يكل
 ماهنتسالاب

 يوسزأي ع اي

 دكي نا كير له ك7

 يعرلنوسزأي يل هزأي

 اوبنكي ناديرت له 2 بكت ناديرت له
 ماهفتسالاو يننلاب

 ينوسمزأي يمي هيمزأي

 بكيل نا ديرت له تتكاال لا قناة

 يرلنوسمزأي يَ هيمزأي

 ْ اوبنكيال 85 ديرت له 0 نأ 0 له

 ظ لومت
 نوسلزايوا هليزاي نس هليزاي مبهليزاي



 اوببكيال لف اوبدكتال

 يل هردزاي 1 ييوسردزاب ْ

 0 نأ ديرت له ا ْن نا ءرتله ؤ

 يفوسمردزاي ا 0 0 0 ْ
 بتكي النا در ا ناديرتله |

 ١ يرلنوسمردزاي يل هيمرد 0 ا

 أوبنكيال نا ديرت له  بشكنال نا ديرت له
 د

 نوسزايواهزاي نسوزاي ٠ ميهزاي
 دقيت. تكلف بكازا ون لما

 رلنوسزاي وأرل هزاي ركس هزاي ل هزاي
 لكاس كس

 ةيفن

 نوسمزايوا هيمزاي نس هيمزاي مي هيمزأي



 , يجرلن :وسلزأي

 اوبنكي نا دّيرت له | 0

 00 0 ماهغتسال او يفنلاب

 .يبرلنوسملز اي يب هيلزاي
 |وبتكيال نا ديرث له ١ بتكلال نأ يرن

 يدعلاب

 ممهردزاي 2نوسردزاي 2 ردزاب
 يسكنللا ينكر

 رلن 01 ءردزاي 8 ردزاي 4 ّك ارد ءزأي

 اوبتكيلف اوبك

 م هيمردزأب 0 همردزأي

 1 رثث 2 سمردزأي 3 0 كيمردزاي >زاي



 بستكيلا 0 يننلاب ان ' ينرانوسزأب

 يعرلن وسمزأي يل هيمزاي |
 اوبتكيال نأ ديرت له بيتكتال نا د 3 له

 لوهبجتاب
 م هليزأي نوسلزأي لوف

 رلنوسلزاي «زككيزايواكليزاي

 5 اوبتكتالا
 هليزاي .

 ْ بكت نا ناديت 0 نمتكي نأ وير ع ئ ِْ 9 7 يوسلزاب م ءابنسالاب
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 مهزا, 202١ نوسزاي زاعأ|
 بتكيل بتكتاف بتكيلف 31

 رلنوسزاي ركيزايوأ ْ

 ظ المالا فورح دحاب !ىمتنهللو

 كيانيرا كياني .طييانيوا- نوساتيوأ ١ اذ

 اوبعلا بعلنلف <بعليلف بعلا

 اوبعليلف رلنوسانيوأ

 وبلا
 م هيمزاي نوسمزأي همزأي
 بتكناللف كيال ]ف بتكتال

 نلنوسعراب .  :ركيمزاي وا تل ١

 اوبكيال لف |وبتكتال



7 

 بكت نأ بجي 0 1 0 تجي ناك

 دس 1 00



 ارد

 اوبتكي نابجيناكام 2 |وبتكت نا تجيناكامأ||
 ماهغتسالاب

 كديجلمزأي مديم يلمزاي |

 بكت نا بجي ناكله ٠ بنكانابجين اكلت[
 قديملمزاي يديهلمزاي

 بئكن نا تجي ناكل ه بنكي نا تجيناك له
 رليديهلمزأي ركيدبهلمزاي

 أويتكي نا بح ناك له  اوبتك نايا ٠

 اهغتسالاو يفنلاب ١
 كديهلم امزاي مديم يلهمزاي | ٠

 بكت نابجي ناك امله تتكان ابجي ناك امله
 قديميلمزاي يديم يلممزأي
 بكن نابجي ناك امله بنكي نابي ناك امله
 .رايذيم ياخ مزأي زكيديم يلممزاي

 اوبنكين ابجي ناك امله اوبتكت ابجي ناك املج |
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 : 2 00 يلم ردْزأي ْ
 2 0 فس ا

 بتكن نأ 0 له 0 0 |

 - يلوجو يضام
 كدالم هزأي ش مديلمزاي

 1 نك نأ تع ناك هيا رك

 007 قدرا يديلمزاي
 بتكننا بجي ناك بكي نابجيتزاك

 رليديلمزاي ركيديلمزاي

 اوبكي نا بجيب ناك  اوبنكت نا بجيناك

 كديلعزاي مديلعزاي

 قديلممزاي يديلمزاي

 ظ رليديلممزاي ةكينيظمراب



]| 

 بكندا يكيابمال 000
 راردبلمزاي ركسيامراي] ١

 اوبنكي نا بجنال اوبنكت نا بال ْ

 ريكا
 9 :أي 1 4 ميلازاي

 كاكا نأ بج 5 نأ بجي

 ديعلطزاب
 2 ل ا

 2 سال

 بتكي نا بجيله 0

 حازيم لماليرايا
 دك سايرما 07

 يدعنلا

 0 1 ملا ميلمردزاي

 ل ردا يطرد ا
 كي ناديهم 0



112 

 حبال كاع خال - كلذ لحل
 يككنوش يك كنوب نوجيلرلنوأ
 كاذ ل نم اذهل ثم كيلوا لجال

 ءالوه لثم  ءالوه لثم "كلذ لثم
 يبكرلنوا
 كيلوا لم

 يبوجولا يأ يموزللا ظ

 نسيلمزاب ,يلمزايوا ما يلمزايا
 بتكت نأ بجي تكاد مزلي

 يرام ملا ا كيسا
 بتكأ نا تدب 5 |وبنكت نابجي

 ظ 0 رديلمزأي 1 ا



 َن هي 2 : : و 1 006 9

 كاذ ٠ 0 3 و 7 اناا

 1 ندرلنوب 3 و

 0 كلذ نم

 0 0 ندرلنو

 5 ذي 1 هاذي اذهيق - كرا 37

 0 أ "1 ْ 0 ١ حز 8 ف هدرلنوب 4

 01 3 هدرلنوأ

 0 اذه عم 3
 53 1 ظ

 هل 0 هلرلنوب ْ 5

 00 ٍ ا نوجا كنوب رو 50 1

 ََك ُ )]آ حال اذه حا 8 9

 ٌكنو
 رويل

 0 ١
 دأ

. 
 اذ

 وك

: 
 نو 03 1 0

 أر 5 1
 نو
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 0 يامل 4 ىد مهعح هردزأب 5
 مك ناك لف ا 1

 2 قديبقح هيم :ردراأب

 "بتكسادك امله
 ةراشالا ءامسأ فيرصت

 كلذ هبارش ١ .كاذرارمجا ١ اتهولم
 دمع كرار ١ كا كلوا ياعرب
 كلي |وأ ةباد (طسوعمل) ءالوه عرز ءالوه ناد

 هرنوش هرلنوب اكوا انوش كوب
 هد اللا .كلذلاا كلل ادم

 مدكود ينوش مدكجيفوب هرلنوا
 كاذ تيك اذهتيدش كيل اوال

 مدووق يرلنوش  مدتشيا يرلنوب مديي يفأ

 اتم مت ل تن حج تح هجرت ع صعب دعما ١

 ءالوه تدرط ءال أوه تعمس تكل ملكا

 لكسر كنوأ  :قلليتي قلنوش .. ينابدرت كنوي



 اة

 ! (ُ مدس ةمزاب ا م :أو

 | بيكن نيمزاءانك امله بكي مزاع 7
 رليديمتج هيمزاي كيديمتج هيمزأي

 ندم :زاع اوناكأم 0 نديم :زاع مك ف له

 اوبنكي نأ اوبنكت نإ
 ظ لوهتل

 ْ ا ءادئج هيلزاي 00 7 ا
 أ ع هل

 ل يديمغجمهليزاي

 يكس ناك له
 0 د يف 2 - نفتح هداف

 7 اناا
 6 كلل 0

 يدعتملا

 ما كدقج هيمردزاي >2 خلا مدقج هردزاي
 كل ا 0 بك اسف

 قديمتج هيمزأي

 ماهنتسالاب



 ( ١ قدقج هيمزأي يدقج هيمزأي

 رليدتج هسه مرا 0 هما يمزأي

 |وبتكي نا نيمزاع |وناكأم |وبتكتنأ نيمزاع متتك ام
 ظ 0

 كديمج هزأي مديمقج ه أي

 قديمقج هزأي ىديمقج هزأي

 بكت نأ نيمزاع انكله بكي نا مزاع ناكله
 رليديمتتج هزأي ركيديمتج هزاي

 اوينكين | نيمزاعإوناكل ه ..|وبككت نا نيمزاع تكل ه

 ْ ماهغتسالاو يفنلاب
 كديمج هيمزأي مديمج هيمزأي

 مزاع تنك ام له مزاع تنك أم له

 بكت نأ بتكا نأ



125 

 كد بكا

 (رد)خلا يقج هردزأي

0 
85 . 

 ماهنتسالا

 ازيمتج د هردزاي

 2 كانا
 يف وجو يضام '

 كدقجهزاي 2 مدقج زاي

 قدنتج هزأي يدقج هزاي

 نينكت نا نييزاغاكا ٠ بكير مزاع ناك

 رليدتج هزاي ركيدنج هزاي

 اوبنكينانيمزاءاوناك 2 اوبنكت نأ نيمزاع متك

 كدقج هيمزاي مدقج هيمزأي

 بكت نا: ءزاع تنك ام... :بنكأا نأ مزاع تنكأت
0 



 ا ١
 هللا

 7” ةدكس لح. :نيكسلم بكا يدب له |

 زيقج هزآي يمرلقج هزاي ركسيبقج هزاي

 ” دك ]ه٠ نودكس له. بمكس له

 يتج هيمزاي نسيمتج هيمزاي ممقتج هيمزاي

 زيمتج هيمزأي

 ا[ دقي نأ لغ بكت نإ له . بكا نب له
 |١ ١ يعرلتج هيمزاي د را ْ

 | | اوبتككن لله ايتكتنإله بتكتنل له |



 قرا
 مم رككش
 يبوجولا

 (رد)قجهزاي نسفجهزاي 20رمغج هزأي
 نكس اكسل هكا يدب 1 ا كت

 راردقج هزايوارلقجهزاي ركشقج هزاي زغج زاب

 (رد) قج هيمزاي نسفج هيمزاي رج هيمزاي

 رلقج هيمزاي ركسفج هيمزاي رزغج هيمزاي
 "ابكي نايك ل
 ماهغتسالاب

 ( رد ) يهتج هزاي نسيمتج هزاي ميمتج هزأي
/ 



 اما

 0ك ل نا ملل للف
 ' دلال ١ يرلا يل + يدلا ين" هر
 أ هذخا كذخا ىنذخأ 0

 | ندب ” يدل ا !يرلنا مدل ىو حلا يزب
 (ا001 0 درا كش ا اننا

 درا ندرس .-. ندب... :ندنا ندد

 | مده يكتم انهم ةنم كنم |
 | هلهب هدرلنا هدزس هدب هاذنأ ::ةدكس هذنب ||

 |يعم مهف ركيف انيف هيف كيف دق |
 | نوجا مب هلرلنا هلكرس هلمزب هلكنأ كك ا

 | يلجال معتم عم انعم ةعم كعم |
 || نوجل كزس 0 نوجيل كلنا نوجيا كنس |

 ] ملجال انلوتل# .هلدلالا < كلج

 ٍْ 53 كلنا 53 كنس ّك مث نوجيارلنا ]
 ْ دلك © كلم 7” لم مجال ْ



 24 كدشماللز 1 : 1 2 مدشلز اي

 ميكا
 م يديمنراب /

 نينركم ناك لع انتا
 3 ارلير تم هالز أي

 وب |وناكأم له

 يدعتملاب

 كدشم اهارحتأي 0 0 00

 ماهنتسالاويننل اب

 : ًانفتسالاب
 سكك 1 ْ

 هللا قديمشم امردزاب 00

 ١ عار الأ
 انيك كاع لع او يننلاب

 ةيصخشا ١ ماضلا بفيرصت
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 0 ىددمارذزأي ا 0

 8 2 ا اق ديسىد 7-- | ٍدمرددَي 1 : 1

 انبكاتكله | ميبتكم نك امله [اهتضالاويفن

 5 0 وأ يلقن يضام ةياكح

 مدشمزابو 23 0

 54 روم
0 

 01 ْ 5 | رايبتوزاب
0 

 ل ةردمبا 0 ظ
 ؤ 0

 2 ظ 0

 تكمن 7
 ماهفتسالاويننلاب ظ

 لوهجتاب 0



 م

 رد دهكعك 7

 وبنك اوناك ١ |وتبنك مك 1:

 ةنيكشك 23577 ايضا |

 ا كيد يدزاي قديدز :أي ظ

 0 ءاضسالاب
 51 تيك تنك ا

 لأ قديم يي يدمزأي
 غتسالاو يننلاب

 انييكانك أم له 0

 لوهيجاب

 خلاكديايدلزاي, 202027 هلا مديايدلزاب
 كت 05-7 2 3 7 5

 2 يديميدلزاي
 ٍ كك اهنتتسالاو يفنلاب يدب ل 2

 لا مديايدردزاي ,, 2 قديم يدلزاي



 امل
 (0 0 ل لو

 0 اه ع تيك امله تبك امله |

 00 كسيمشمامزاي ٠ زيغمامزاي
 اوبكأمله مييعامله انيتكامله

 ةدعاقلا بسيد وه 5 ّك وهاب 1

 مارا قدح ل مليا ظ

0 

 ماهفتسال او يفنلاب

 يدزاي ٌكديا يدزاي مديأ يد إذ يديأ ىدناي 8



 ام 00

 كك 0 ى نول |

 رشوش راشمزاي 00 200

 ويك أودت 3 3 ردرلشمزايوأ

 ند شامر ٠ ىسفمامزاب سا
 بنك ام سسك ام 11 كيا

 ايكام -. ”[ستبسالا ىلا
 ماهغتسالاب

 نارا نسيمتم زاي مهشهزأي
 بدك لف ها ظ

 يعرلشمزاي م ب زيتمزأي

 .(رد)ي شمام هزأي 8 0 مييشمأمزأي

2 



 ةنهأرملا

1 

 لاعتنإلا ١ بففعا

 قيشارغوا 2كيكود كيدس قئاللوف

 طلما ١ كيلا: دق
 قيموي

 ضمغلا |

 قمالغاد

 يلا
 قيصيأ

 قدلا

 قمجوف
 ةقناعملا

 قيشلتسود 2 قمالتاق
 ةبحاصملا يوطلا

 قمالوب قيشاوأ
 ناكين الا ناقل |

 قملرغوط 2 قمرويوط

 ملل لا
 قمالصاب قماجوق
 اكيالا ةخرخشلا

 قمزس >> قئوط ساي

 الا ١ نو اناداججلا

0 
 يلقن يضام
 ١ (ردل شاب نسنمرأب



 انيك أم له
 ةدعاقلا تسح فرصتي وهو يدعنملا

 يدردزأي كدردزاي مدردزاي

 رايضرتر 0 ةكيدردز إب قدردز اي

 اوبك وتب انبتك

 كم رد 1

 ل ا

 هلثم فرص
 قمردسق قيراب قمالب قينغيص
 طغضلا نصحت !ثولخلا هينا
 قيشنوط كمليس ققوط ثحب



 ل مدلراب |
 0 كا ١ شوا ا



 ةدلل ١ ”ةيارلا ريض
 قمايط قلواكاي قاليقزاف ققوطجروأ

 ديتسللا ":ةرابطلا ٠ ةاليغلا مايصلا

 قياب  قلواوللب .ققوط نيك قماليظ قياياا

 يدوهش يضام

 يدز 1 ٌكدز أب مح ا

 هيغل

 يدمزأي ك|دمز أي مذمزأي

 رأي هز أي ركيدمز اي :دمرالل '



 أ

 لا هيلا ل ناهس ظ

 حا ىديمز الزاب ا

 بيكن انك أمله ا

 ةدعاقلا بسح وهو عراضم اضم يضاملل يدعتملا ا

 ] بكت تنكأم انك تنك هد نافرحزا هيفن رص |

 ظ ظ را ىديمز امردزب 0 مدس دراي

 ا هزل ل ا لها
 0 ظ
 قمولوأ قيكوأ قمتووأقفوأ ا

 لا ١ لفطلل يدحلا ءزيغ

 قمقاط ىقيصبق قمقيط ١ قزيق 3
 عشوملا ضصرلا كسلا الا

 قمروق تين قيبجأ قموق يل
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 | رليدزامزاب ركيدزامزاب 2ىقدزامزاي
 | اربتكي اونا ام... |وبتكت مكه بتكااك ١

 ] ماهفتسالا'

 بتكيزاكله . بتكت تنك له بنكا تنك للا

 ] رليديمرازاي ركيدسرازاي قديمراز اي

 | اوبككياوناكله ..اوببكت مك له بكت انك له
 ظ !اهنتسالاو يفنلاب

 ّْ يديمزام هز ايل كحد هزام هز أي مديه زام هز أي

 أ بكي ناك امله بكت تدك امله بكاس امل

 | رليديمزامزاي ركيديمزامزاي قدسزامزاب
 || اوبكياوناكامله |ويكت متكامله بكن انك امله

 ةدعاقلا بست فرضي وهو لوهجتاب

 ملا كديارالراب 0000 أ مدياروليو |
 دكت بهات |!

 ا
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 رارردزاي رس ردز أي زرردن 0

 ا اوبتكت ل

 ةدعاقلا بسح هما غتسأو هيفنو ظ

 2 يمزامردزاي 24 نسيمرردز أ 2 مأم دز ١

 كب ال له ع له ك1 ال

 حراضم ةياكحع وأ يضام

 يدراز |! كدرأر ب مدرازاي

 .ليدرارأي ١ ركيدرازاي قدرا ا
 اوبكياوناك وب مك 2 بتكاك

 ا ناكأم اسكت تك ام نكا تكا



 اال

 يرلرازاي ركسيمراز اي زيمراز|ي

 اوببكيله اوبك له بك له

 مينسالاو ىلا
 يزامزاب «نسيمزامزاي ميم :زامز أي

 قزلزامر اي' ' ةكسمرامزاي 0 راسا ١
 ةويكبال له. اييكتال لهن بكندا

 ةدعاقلا بسح فرصتي وهو لوهجلاب

 ا بأ 3 يري
 اويل اا ل يلا ا ا

 ١" بتكتأل لع 0[ نسكب لح

 ىدعتملاب عراصملا

 رردزأي نسرردزأي مرردز أي



 مرازاي |
- 

 اال

 , . ماهنتسالاو يننلاب
 يل انبتكي (لاع) | امله رليدبمرويمزاب ١

 عراضملا

 رازاي : .رازأي

 رلرازاب كس رازاي

 نك د

 رامز ايل 0 .نسرامزاب
 كك أم 16 أم

 رازامزاي ركسزامزاي
 يكل كد

 ماهغتسال اب

 ِ رز ب نسيمرأز 2

 بنكي له ١ بتكت له



 قئاج قاب قينص
 مدصلا لقتل طفلا راش

 قمولوص قئادلرم قاروص

 سفنتلا رمرمتلا ناخوبلا

 ةرعاقلا بسح فرصني وهو ىنلاب لوهجلا لاخلا

 مل بتنك 1(لاع) تسل مرويمزاب

 ماهفتسالاب
 ملأ بنكت (لاع) ام له نسيمرويلير أي
 امم ماهنتسالاو يفنلااب ظ

 هلا بنكي (لاع)ام له (رد) يمرويملزاي
 ةدعاقلا بسح أيا وهو لوهجلا يننلاب يضام ةياكح

 لا بنكت (لاع) انك ام خلا قد رويلزاي

 رسل ظ
 هلل اوببكت (لاع) مك له ركيدمرويليزاي



 ا هنا نب ١

 0 هس 1

 قدرويردزأي يدرويردزأي |

 يك ايكي نك

 رليدرويردزاي ركيدروب ردزأي

 اركي اراك اريكت مك
 لاما

 قمشانيوأ قلوأ داش قماربخ
 ةبعالالا جابتبالا راسل

 1 0 قيساف ٠ قللا 1

 هابننالا ١" مسجلا نالكالا ءوضولا
 يوما ٠ قادما ١ ىلع
 منلا © نايذها ١  ”ضارتالا

 قمروب قهسوج قف

 مربلا 2فوطلاواناروفلا ةرسملا
 ا

 قمانو : : قمايوب قمازوأ



 اك

 قديم ويمزأي يديم رويمزأب
 - بنكي ناك د

 رليديم رويمزأي زكيديمرويمزأي
 اوبتكي |وناك آم له اوبتكت متكأم له

 لوهجاب لاح يضام

 كدرويليزاب مدرويليزأي
 6 سسك تش

 قدروبليزاي : يذروبليزأ

 مك 06 ناك

 را 35 هر

5010 0 

 يكد تدك اما له ٠ بسكأ تنك أمله

111 77771777777 771777 77 

 ١ كدرويردزأب مدرويردزأي
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 ْ كد رويمزأي مديارويمزايوأ مدرويمزأي

 || بتكت تكام نيك تكاد

 قدرويمزأي يي درويمزأي

 أ بتكت انك أم 0

 | رليدرومسزاب 0

 | اوتكياوناكام اوبتكت متكام

 ظ مرسلا
 ْ يديمرويزاي كديمرويزاي مديمرويزأي ٍْ

 ا ْ ظ
 0 رايديمرويزأي ركيدبم روزا قديمرويزاي

 ماهنتسالاو يفنلا ظ
| ' 
 ك ديم رويم هزأي مديهرويمزأي ظ

 هيه

1 
/ 



 ا/ 1١

 زاكسروملب 1 : زرومليزا رويلي 2

 اورتكت بتكل بتكي

 رارويليزاي

 يدعنللا لاحأ

 روب ردزأي نسرويردزأي مرويردزأي |
 ع بتكت ا: بتكأ( ]|

 رارويردزاي 7 روي ردزأي ردو

 يد رويزأي كدرويزأي (مد)وأمدياروي زاي
 بنكي ناك بشت بق نيفكلا )0

 رليدزويزاي ةيطرفو أي قدرويز أي |

 كانك ١ ايبك تك ابتكن انك



 ااا

 رويمزي < <-0-سروبمزاب 2 مروبزأي

 رآرويمزأي كش ويمر زرويمزأي

 0 ايدك اما ١ يسكلام

 احلا ماهفنسا

 4 يرويزاي نسيمروي زاي مروي زاي

 دك لع "بك له بكا(لاع لع

 ا لاخلا ماهفتساو يفن ظ

 ممرويمزأي ظ نسيمرويمزأي

 بيكت لاع تسلا بتكا ( لاعا تسل له

 نسرويليزاي مرومليزأي راع , ايم رويمزاي
 00 بكد بكيالله



 ٌمرودصل.

 | قيالخ هك هدكشوك

 أ رصفلا يفينلا ةيراجا
 ٍ دوم أ هاذ رب

 ةدحاو ةصاخن

 ا يدي راد ناد كا مدي
 انا مم أ نينا مهم ةذخاو كلل

 قمزاي لعف فير صن

 لاحم

 نسرويزاي عردب زاي

 دوي رالا 2 ورا زرويزأي
00 

0 
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 ل هسا حاشا
 ا ل ل ا عر
 رابذليوس يرمدا .همدا 2 يرلفرحكزمدا |
 ابنا اولاك ١ ابمنأل © انما كورحأ

 كلغوأ هلزمدأ هدزمدأ ندزمدأ ْ :

 منا انمساب انمسايف انمتانم|

 مروسيركلغرا هكلغرا يقايذلزكلغوا |
 مدبابحا مكبال مدار |
 هل كلغوأ هد:كلغوأ ندعوا ١

 معا عم مسايف  مسبانمأ
 هنيراسكوك يسيرغا كنيراسكوك يرلسكوك |

 ٌمرودص ىلا مثرودص 2 ٌمرودص ] ظ

 ممثرودص نه مثرودص|اودرب
 هةر هدنراسكك



 ا

 | كلج يناصحبواعم يناصحيف يئاصحادعام ْ |
 هكوود  ينويوب كود
 كلج ىلا ” كلف
 هر هود 0

 تللج ىف ":كلح نال

 يكتركنغاربط ١ يفاربط
 هبارت نول هبأرت

 هبارتإولامش |

 بأ يغأريط
 هيأرتب وأ م

 يس هحاب ٌكلنس هنأريو

 وتبرخ ةقاط

 1 درا ينس هناريو ظ
 ىو

 ةتبرخ ترظن

 ةبأرت نم
 هليغاريطوأ هلي

 ظ رايدسك يو 0



 هنم لوعفم 2 هب لوعفم و

 ندقرق## يديوصيي يرد يدقار,يقاكودر
 ةقوزحلا نم .٠ دليلا لس ٠ ٠٠ نشيحلا لحم كر

 ىدانم هعم ك ]وعفم

 رجا 2 1
0 
 (كلوزدلواي

 ةفاضإا ربامعم مدا( لاوجا
 رليدروسيت ١ 1 مك

 اناس  نايح ناسا
 8 هود هليأ مآ يو
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 تلات ذ فقس

 هيل لوعفم هيلأ لوعفم
 هناوط 5

 ديصلا هلا يل

 هبل | لوعفم هيلا لوعفم
 ةينرك ”ةهلتللا

 ممل نال
 | فاضم هيلا فاضما

 يلغوا . كهاش
 ءاقلا "ول

 فاض ديلا فاحت
 يداظ .ٌكلن هسأرب

 تاركلا ةعط

 هب لوعفم

 000 ذأذذأ1]1]1 ]1 | 1 1 1 1 1 1 1 1

 هب لوعفم
 ا

 هقوف فقسلل ايفرح

 يده يرآ يدكايبازتب "يدك

 هيلأ لوعفم

 | -هيرقلل

 | فاضم هيلا فاضم

 | يلف ٠ كياط

 ١ فاضم هيلا فاضم

 | يرادخل كوا

 | تيبلا جاتفم

 | فاضم هيلا فاضم

 ظ يس هطروي كغواط

 ا "ةجاجرلا ةضيب

 | هب لوعفم

11 
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 ىرلهناخكنأ ينيود ُكلرلنأ ركيفاجكلزس |

 هوبي مهياود كسوم

 يرلقا دود كرلنأ

 ةيصخشل| ريامضلا يف

 اا رد نيا وا قلمك نى
 م متن م ع وار كلا انأ

 زيازب ردوأ نس نس أ نب

 نر ١ وه وهتنأ (نوكازوهانا

 ردرلنا ركسزس

 1 مت
 مدالا لاوحا

 د لات 30

 يتسوأ كناوط ناوط
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 رلهسيا تيكيا 2 باقاقروق

 لاطبا اوناك اذا 00 0

 نكيأ هدزس نب | خلا هسيا لكد مخ
 ةددعافأو فنخا ناك اماذأ

 ملا نكيأ هد همكحموأ 56 د

 ةبكحلاب وهو فصلاب تنكأل

 ةيفاضيارياهض عم ءاوسأ

 (ةقبط)هجرد (رعشل)هتتلم كترهز يصبق

 | ىموسلرللا يرارداجْلنا رككروي زفاج
 مردنغ همايخ مبلق انحور

 زمري زب يزوكشلنا كغايا كنس ملاعب
 انلحم 0 كلجر 0



 أ سم جن تحسيس وسب سمو بموسم مس يوج بسمع ب دمج هع يحس بجسس يصر إإ | ب موصب رن ام وص جلل مجرم ريجوومص راع دو وح ل ١ حا وسم معجب

 0002235232 2 يي بم

 1 1 ل0 1 ا ا ا ا اس اول را وام
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 2 انل ناكأم ةيمومعلا ةنينح اك

 رليديا هد هناك ركيديأ هدذري سفنت

 ةدئاملا يف 0ك بعلل اراد ف مك

 مشب يلص 4 4 مديأ لكد هددنا تان

 ومع للا نراعي ١ نقل ةواق ف تكاد
 (رهز راما راكيعابص |. ١ نستمايقئادلا

 «اصيسامفا ور لسا كلا زوارق

 ركسشدرموج زشهازام هزاي
 ءامرلا 35 نولوتي نيشئاط اننا نولوقي

 نسا لكدراك أغج راشباروككان

 تسل كلنا نولوقي يركان مما نولوقي
 ءافج بحاص فورعملا

 كهسيازسدأ مهسيأيلهييرت

 بدا الب تنك اذا ىلزم تنك

 كهسيا ككرأ | هسيأ هذي 0



 1 ةأ/

 هلل هسيا راوركماج | م0 نكيغويزيدغاك
 جاجز كدنع ناك اذا قرو اندنع ني ناك امل

 م زسوقيوأ 4 هسيغويرأك هواللإ
 مون الب يف ةوالقب مكدنعأ» ناك أذا

 زيامدأ رد ىلتورب نسر
 سانا نحن يوري هنا بنذ الب كلنأ

 راكدراكهاك رلردنث اخ ركسرورب نطو

 رلكدلتوعد لد در يم هنأويد

 نيموزعمانسأ طوسبمهسل ١ نونجم عيل

 راردلك دمداروا #2
 كلانه ممسل 00
 ٌكديأ هذقيأف مديأ هدوشراج

 رولخشلاب تنك 5 قوسلا يف تنك :ه

 كديأ ةيينما يديأ هرنسدجتلات لم



 (رد) قوي رجاص

 رعش يلام
 (رذ)قوي نقرأ ع

 دل و

 (رد) قري يحب

 كابنت دو دنعام

 م يديغوي وص[:
 هام يدع نا

 4 يدم .وايفياطق

 ةفانك هدنعراصام

 2 ىتج هيلبوا كهاتشا

 قوس كدنعام

 (رد]قويزمدوس

 (رد) قوي ىترغوي ٌكرلنأ
 رول مدنع !

 4 شهشوي كباروج

 قودنص 11 ف

 لا (رد) لماما يفكر
 ملم دنعن 3 نامزلي ناكام

 راو الواو ا يليدنق
 ءوضهذنع ناك أم ليد هزنع نوت



 رول وارد ازاي

 ةيفيص ردانكم- دنعر بصي

 قجهلوأ مسوه
 ةبع رايد نع ريصيس

 قجهلوايكزوي

 3 أ هدنعريصيس

 قع هلوارككيلردبم

 ( نوزرب)
 (ردر ىلا أ متاشن

 ناشين يلنوكي نا مزلي .
 (رد)يلوأ يبيت

 فيس هل نوكي نأ لي .
 (رد) ىلا واركيوط

 بهذ دع نيكي نأ نب عفدسك دن نيكي نان

 رولوايكلت ركز كرلنا
 سالفأ مثدنع ريصي

 ىج هلوأ كلقع

 نقع كد نع زيصيس

 9-5 هلوازمشوق أيرانق

 رانكر وفصع اندنعريصيس

 قج هلوايس هراي كرلنا

 0 مطر يصيس

 -  (رد) يلوا ككفت

 ةدو راب ك دنع نوكي نآمزلي

 : (رد) يلاواز مرج

 ةيركاشانل نوكي نا مزلي
 (رد) يلو ينونلا رنا



 _ د

 تفوخ كلل راض ةراسد يل راض .

 يرلؤازينيغتاي | يدلوا يسوراي
 ةقيرح اندنعراص مارد ةذتعراص
 فلو روما كرلنا | يذلزأ ةكغوغ
 ذر رخام غار ماض |... ةقاخ 118 رام

 شوا كل هصح (رد)ش أ وأ متواسق
 ةصخ كلراض |نْزَخ ىلماصنا لاق

 نا يردك د يوسع رع
 كفك انل ماض ءاضوض راض
 شلوا يسهلولو ُكرلنا | 2 نملوا ركعلفت
 0 رش راض ةلق مكل صاص

 رؤلوأ ٌكازقربهدكتس 5 رول وأ مدال وارد هللا اشنأ

 ةنبا كل ريضي ثنإو ١ دلو يلريصيهللاشنا
 رول وازم ةسبلا قل وول وايد هبتررب ةركنأ

 هيوغشةسبلا انردنعريصيأ ةبتز ةلريضيوهو



| 

 (رذ)ر إو كرلنا (رد)ر إو ٌكزس
 ملوأ مدنع لوا كدنع

 (ردارإوك هدلاوكدس | (رد)راومرفاسممب
 مأ كل فيض يذنع

 ١ ةيسومان انلا يرق ال
 (رد)ر إو ىغيدصاب كرلنا 6 |وزكردنم ٌكزس

 يديا راو كر رك 2 مالرت

 و ا 6 لقح يل ناك

 يديأ راو زيربب يديارأو ىزوت

 اا ىديأرإو زكيغاب نويوب

 1+ مدع 15 ةبقر ةطمق مكدنع نا

 ي يدل وأ 5 كوقوق يدلوا متراسج
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 كالتمالا لعف

 (رداراوكغشاق 7 ة(رداراومف
 ةقعلم كدنغ وا كل |١ ٠ شوبرِط يدنعوأي

 (رداراوزم همروخ (ردارأو يلكسوي
 4 اندنعوأ انل ةبارش هدنعوأ هل

 (رد)رإو يسهبرع ُكرلنأ (رد1 روب

 ةبرع مثدنعوأ مل ربع كدنعوأ مل

 (ردارإو يرلقلرومغيكرلنا | (رد)رإو يرلن ويدل | كلنأ

 تيبابكمثدنعوأ مل ١ فوفك هدنعوأ هل

 ردرأو يس هطوأ (ردارأو يق

 هضوأ هلنعوأ هل مق هدنعوأ هَ

 (ردارأو كنس (ردارأو مند
 كدنع 1 كلل يدنع 1

 (رذ)رأو عزب (رد) راو كنأ

 هزنع 0 هل اندنعوأ ا



 ها
 اوك عج >1 ووعي 4ج

 ناليعتست ال:(ةيزلو ةيينرملا ةبسنلا (قزركلا معاو وعادل
 0 ةيبزخ تانك عم لب ةضع هكا تال( |

 * يلق يا لرد لب ٠ هيباق يا هيكروي الو* يلمر يا يموق
 يا تي راواما *اهانعب هيّريم*ةيرهشيئ| ةيهام ذشو*تيئاتشناو:
 هذه ءابدإو روهشم طلغنومستي ثريغوهيبلقيا هينوردورادتقا |

 ىنوملا عمج نوهركتسي ال نكلو * ملاعتسا .نروهركتسي مايالا
 تون اهوا ةيدعب ا ةعرزميا ةضحم ةيكرت كلتنج ةاكلءملاسلا
 «ةيكولا ا تينإوملا وا عرازملا يا نؤياه تاكلتنج نولوقي لب
 يفوايكرت ةدودمم هات بتكت اي رع ( ة) ةطوبرملا ءانلا نا لعام

 يا هيلع تلودوحن تافصلا يف اهبلغإو ءاه ىتبت تامكلا ضعب ١
 اهافما ءامسالا يف اما* اهانعب هحوذنم لاعفا + ةيلعلا ةلودلا
 هيلع سقو ةفطاع يا تفطاع # ةيانع يا تيانعوحن

 يئادنبالا ميقلا

 وللا هب يدتبت يل مسقلا | ذه تاعج دق

 اعضأو هل وح 1 ل ةئاعكلا 1 أي لغات

 ذاتسالا سن دياذهءادخ دعبو هيتادتتإ دعأوق ضعب

 : باتكلا اذه ءادتبا يف

ٌ 
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 1 يا و ل و ووو

 ةقحم ةيبرعل اةبسنل |(ءاي)ايكرتةلمعتسملا تالكل |ضعب
 || كتاذوبوتيب ٌ !يقاكميردصللواةيعونل ةديفمءانلاب

 ىأ كلمشل ي يأ) ردعقم لجرلا ذه يأ دام ينراف

 ا 00-- ىنعمب دز * ( أم عونب ةردق

 ىح ءادنلل لكلا رع ١ ف فودحب

 لا اع لق نوفا 0 يلارداق ظ

 : ةيبرعلا رحلا فورح هيكرثلا ةغلل | يف نوليعتسي مهنا |

 ءابلاو قو نعو نمو ىلا لثم ىرخا تاودأ ضعبو
 فاكل اوطقفو ًالاوريغ نمواضياو(الب )المو اهدحو

 لجالو نيحو دنعو فاك أمفو ماللأو دعبو لبقو

 نالا كلاوخ +لعو ذنمو تخنو نيبو بسُحو ىدلو

 تانلكعم لوعتستالفو رح هذهدنأ نوع صضوصخلا ىلعو

 نمو لجرلا يلع يا قايالا ىلع لاقي الف ةضخت ةيكرت
 .داونلا نميدرجلاك لافي لبجرنلرلا ني حا شابلال

 زل نيببلا ىلع



1] 

 |ممىنعريصتف(ره)ةظفلبةقوبسم(هج) + لاك ,ن اي
 + تلمع امم لععا يا بايك هسراباي هجرهوخت ْ
 هجوةلك اهاهيف تفذح هنو < هجو نمةبكرأل (هنوكج حو ا

 كف ىاز وابواب هنوكجو وحن فيك ىنعمب يو فيفتلا ا

 بوبحم انو سيل وا ال وا ام تعبةيفانلا (ان) «بتكي ||
 قفم(نادتج) ةرظان نيل ايار 00

 اذ 0 مل ىأ 33 راجي نادنج وحن ردهلا اذه[

 اطخيبوحن (نودبيأ)ةيكرتلا (زس)ىنعب (ين)ءرادقملا
 يأاس :اربنع ون (هيبشتلل) اك ىنعب(اس ٠ )ا ظخالأب ٠

 .هيعدقأ نوك د نجر ؟ى عب( دنج)ربنعلا اكوارشعلاك ٠

 هبش يأ ٌشوباتف اوحن هبش عب( ش)* مويماكأ ةدمزم ||
 0 »رب ماكته وحن تقولا نيبتل (ماكته) *سمشلا
 ياردقيطلاب كوخ اك ىعج(ايوك )+ ثدرالا تضر
 ' ار انما |ممالارخا قتلت( ي)+ب فيطل ةناك
 قت دقو «ةيكلم يا هل 2 (تللزو
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 ؤ عم اكرم اال نأ لعاومميطلا |

 | هتسل نأب زوحن يب 5 ا ل ١ ةيلك

 كلا طوبرم ناسنا هنأ ياردناسنار ب

 يف اك تاودا ةيسرافلا ةغللا يف دجوي له٠ س
 يقامو ةيكرتلا هغللا

 اًيكرت لمعتسي ام اهنم ةرينك تاودأ دجوي معنا“ 0

 يو فطع فورح وا فورظوارج فورحامأأ يو

 ) ءاب)بجحابصلا َّف ازورب وحنءىلاو ١ دك قعبا شا هذه

 . ةيناهاشلا ةدارالاب يأ هناهاش ةدارأ ابوحن عم

 يلعوأ 0 يأ ا ربوحن ىلع ىنعب(رب)و

 (ءاببلر ضياع ورع حل قعمب (ءات)«كراكلا مويسر

 تح يأ أيردبات وحن هب هيلأ اع بولطم دال اًياطم

 يأ تدافأ يارب وح لحال ىنعب ( يارب ) « رجلا ىلإ

 نر راو نم دع( نا)+ ةدافالا لجال

0 

 يفي لاح نايبردوحن يف ىنعب(رد) + ةديدم ةدم نم



1] 

 | بسأنم ككولس يأ ردبساتم |

 فلباقلا يسرافلا لعافلا مسأ غاصي بفيك ٠ س

 ين ةدايزب : --

 ل 3 عضوبب ذي ايكرت غاصملا لعافلا مس نأنج

 ضعب نم 0 315 هادم 0 باكا

 (ند)فذحدعب(هدن)ةدايزب 71 .رافلا لاعفالا

 ذخات لاعفا ضعب كلذ نع ذشو ردصملا نم(نت)وأ

 ندناوخ نملاقيف ءايب ةيبتنم نوكت ابلاغ يشؤ(هدنن)
 عادبالا ةعبإ ٍراق ىعب هدنناوخ ةكارقلا

 قلاخلاو | عدبلا ىتعب ؛ هددنيرفأ ةنلكلاو أ

 ئ*رأن انلا لوعفملامس اي 0

 يي الآ اًضبا لمتسيال يسرافل | لوعفملا مسأ

 نونلا فذح دعب(ه ه) عضوي ص 7

 ْ لسا لوسر ىنعيهداتسرف وخر دصملا ةمالع نم

 نتخي نم خوبطم ىنعبب هلخدم لاسرالا نداتسرف نم ||



 || ةظفلب يهتنت اهاي اهتعفلخ ةيسرافلا رداصللا امإو
 | يهقلا والحلا ندانشكبكلسملا نتفركوحخ( ند)وا(نت)

 يكب عتسيالوهو يغامل يتب نونلا اهنم فذحاذإو
 اهعياوتو قملوأو لميا ةدعاسملا لاعفأ عم لب هيسفنب
 ةفورعملا طف اًيكرت ةليعتسملارداصللا ةي كلذو

 | ١ دانك ع كلبست ىنعم يدنيأ تف ةرك لايف لاعتسالاب

 || لصاحاَضيا امل عتسيو *لجوا غ ىنعيىدلوا
 ١ مسالاك اقرصم هيلع( ش)ةدايزبرصاحلارمالا وار دصملا
 ييايكل اهااكر اهنمقلعتسملا يفكلذو قرعلا

 ' كنأ يأ نسررأو هيورليأ رو هشنأدوب كل كلوقك

 رمالا(ناد) ىلع( ش) ةدايزب كلذو+مدقتت ةدمل هذه.
 امك هيلا لوعفملا ةمالع عضوب مث +ةقرعملا نتسنأد نم
 اال هادالع يعزل ىلا نيود ع

 دادي عب نما ويف كج اميهيقو ةيضرلا
 كراتفر تللذ لاثم مدقت (5' اضيا ل اعتسالا ةيعامس
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  ادحإو ًدحإو اوتا ةبلطلا
 : ةيسرافلا ةيددعلار وكلا الك رب

 ةيسرافلا ةيصخشل | رئامضلا يضام- س

 «متنأ امش + نحن امجوهوأ + تنأوت * انأ نم يث» 3

 عضوتو ةبسنرئامض عفن اهسفنرئامضلا ذهو« مث ناشيأ
 عضوي بئاغلا درفملا صختلاو ذئيح مسالا لعن

 ًالثم ةبسنلل لافيف ةءاكل ارخا لع نيشلا فرح ضيا

 نولبعتسيو + وبا شرديواواردب + كدي يلوت تسد
 بلاغوةيكرتل اودنكىنعبةيسرافلا (دوخ) ةظفل ًايكرت |

 دوخن دوخ لاقيف ةبحاصملاءابب ةظبترم ةرركم اطارعتسا
 هنودنك ودنك ةظفل ضوع» هتاذب مدقتيأ يدنيأ م

 ةيشرافلا رداصملا ئزعنتت قيقا نع
 اهءاكحإو ةيكرتلا رداصملا نع مالكلا ّرم دق: ج

١ 
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 * نوتس تصش * نوسمخ هأجنب + نوعب را لهج
 دص + نوغست دون + نوناك دانشه »+ نوعبس داتنه

 لوضالا وه 1 : اممم لمشملا انا + فلا 0-0
 الأ و ةياملا مورشعلل دحاولا نم يأ

 اههاكحإو 0 ددقلا# احا يقام م

 انه اهكحو ايددع بيترتلا ىلع لدت يقلا يض١ج
 . ىلع( م) ةدايزب غاصت يهو اًيكرتةيبيترتلا دادعالا كك

 ىد ٍفو+ لوا يأ مكي دحاو كي يف كلوقك دادعالا

 ا لصحت دق (هس) كلذ نعذشو « ناث يأ مود. نانثأ

 كلان موس ريصتف ءاهلا فذح دعب (مو) ةدايزب

 ةيسرافلا ةيوسقتلا دادعالا غاضت كد ب

 غاصت اهيلع مالكلاّرم دقو ةيجسقتلا دادعالا ٠ ج

 هذه نمل عنسيمل انا ةطيسبلا دادعالا ل ء(نأ) ةدايزب

  ليطإو ياهاجل ومع( ناكي )ةلهنل الإ ايك م هغبصلا

 ءالوه يل رليدلك ناكي ناكيرل هبلظوب كلوقكدحإو

 006006000007007 77:77:07 ا
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 ىلحالاو ٠١ ٠٠ نم ىلحأ يأرتب
 ١ ةيسرافلا ةي را

 ] كَ اهكحو ؛كلذوا«كاذن أ اذه نيل يف ج
 | ةنيعلا | ف ةفرضن ليعتسف الو ا | ةراشالا ءامسا

 ] نيا وحن نيتيشراف نيترابع نيب ابلاغ عقثو ةيكرتلا

 |( كلذ دعب نم يأ نازا دعب + فيسلا اذه يأريشمش

 اا ناكحاوةيشرانلا ةيددغلا تافضلا يف اس
 | ضيا اما ىعدتو ددعلا ةنيبلا تافصلا يفءج
 ىدهدحإو كي. يهو ةيكرتلا دادعالا كك اهكحو

 ' || ةسمخ خي ٠ ةعبراراهج واراج « ةثالث هس * نانثأ
 ١( هدييةعست هن + ةينام تشه «ةعبس ثفه + ةتس شش

١ 0 0 0 ١ 5 3 

 | ةيناث هشه رشع ةعبس هدفه ري رشع ةئس درر

 نونالث يس + نورشع تبسل»رشع ةعسل هدزون «رشع
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 دا اوجرضاح كلوقكةيكرتلا دع دعاوقلا || تسح هلا

 ْ 0 هايس + بإوجلا 00 لجر هنأ يا ردمدارب

 يسرافل ارضاح ارم الأ نم < ةيبنيعلا ليك يل

 لاثم هيلع ( هي لوعفملا ي دال عملا اوعفم مي دقت

 بونذلل رونغهلا ي ي ل اك د تللذ

 ةدرملا مسقنت 1 كلاش

 اهفوصوم اًماد ةقتحاللا يهو ةمزال نيمسق ىلأ 3 ٠

 ةروسكلا لمجلا وحن ةمزالل | لبق عضوت شو ةمزالر يغو
 هيوك كارع تام هيرقلا ىلارع ةلسرا يذلا ةلجر

 ىدرك هود قربق يغايأ يئيدردنرك

 يليضفتلا فصولا غاصي فكك رب

 نابنعاب ا فنم ناعون يليضفتلا فصولا نأ 3 ٠

 نيعونلل انه لصحيوهو رم اكهسفن ىلع لضفمو هريغ

 مه مسمو

 تفس هتضتيسشتيب/ بو

 | يسرافلاوأ يبرعلا فصولا دعب ( نيرت)وأ (رت) ةدايزب

 + لكالاوا٠ 2 ند لك دل نيرتوأ رتلماك وحن
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 ٠ بذع مالكي أ بذع _نذ# + ةيئسلا ةدبعلا يأ
 عقوام لاثمو * ةليضف تاذ ةأرمأ ىأ دنبتليضف نز

 هذه يا رديبرع ظافلا وب نوكلا لعف لبق اربخ ريخ

 ةح ةيبوعلا 0 نافوةيبرع ف ظافلالا

 ةيكرتلا ةفصلا ماكحا عبتل اهتافوصوم لاعتسالا اذه ظ

 ةزيزع 00 1 يراقزيزعرب وحن رم ام ىلع

 .هالعا روكذملا يبيكرتلا فصولا بكرتي فيك س
 فاضملاو فاضملا نم يبيكرتلا ف صولا بكرتيج

 ع 7 ةيس 0-0( ق كلذو هيلإ

 00 1 وو عزت .وفاضملا

 ناتسب يأ + نادج غاب 7 سغلاك جو يأور

 م ريتملارمتلاك هجو يلوتربهام ىور +ايندلا |
 يأ تعلظرف نيبج + ظلا ديعس ريرس يا تخت داعس

 ةمدقمأ.خوصومو ةفصلا نموا *لالطلا ةعلطك نيبج
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 طقف نإو هجنب ةلك يف امير

 ٠ ةليعتسم مسالا دعب دازت جو زم ينعمب 5 ةظفل نا

 كح ناز تح وح وذ ىنعمب ىأ ةروك ذملا تإودالاك |
 | لييقنمقاتةنصلا هذهو*نلمزيمآ كن رج( ةكحلابجوزم) 0

 بكرملا فصولا |

 ايراخو ابرع اهماكح و ةعصلا/ خان خزن

 ةفصلا عضوت درر مول ]

 نييكرت انوكيال نا ةعم اهكحو يبرعل اكفوصوملا ]
 اييرعاهدحاوا نييبرعوا نييسراف اما نانوكيف اًقلطم |

 ةيسرافلا فاض ةمالعفوضوملا ذخاأي :وايسرأف ةرخالاو ْ

 ىلدق ةذهو ةبكرمو ةدرفم نيعون ىلع يشثو قبس اك ]
 يفاكث ين انلإوريكذدلا مكح عيت ينو يبيكرب فصو |
 اربخيلات ملام لاعتسالا يف هيلءاباحلايبرع فصولا |

 أ لاثم ثينانلا كح نع جرختت نوكلا ليف اقزاس يأ |
 رباط 4 3 ْ

 ظ هيتس ”هدببع + رءاس “رم ا



 انك

 أ ةديفملا اًيكرع ضيا ةلعتسملا ءايلاب ةبسنلا نأ١ ج

 ةرسفم ةبحاصللاوا ام ةعانصلوا ءيشل باسننالا

 ةيسرافلا تاو دالاةدايزب ايكرت لصخت يذيوأ بحاح

 | فئاظولاو عئانصل ايلو ًال(زاب)و(ناباو(راد)و(راك
 أ رادقاريب + مداخ يل راكسم ذخ كلوقكلئاصخملاو
 | يناتسي يل نإو هبغيرا ناب هجغاب ةيارلا لماح يأ
 ادام ريا راكؤ ا «عادخوا لانحم يازابدليح
 || ياراكيانعوحن صخشل ةمزالم_ةفصوا ةيجام ةبسنل

 أ (دتم)و(كان):(ني)تاودالاةدايزب وبلال
 | ةيكرتلا |ولبرسفت(ر ياو( راياوا رواو(نيكاو(راباو ظ

 ١ ىرايشكا وأ نيشت ا وحناهب بوسنملا ىبست (رب)افأ

 *لامجوذوأ ليمج يأ لامجرب *ران شن نم نارين انين

 | «ةداعس بحاصيا دنئتداعسو »+ ضايف يأ كانضيف

 رايلخي +روسج يأ روالد + لقعوذ يأ نيك دروخ

 الا لعتستال ( ناو ) نأ مث + تخيم تخ بحاص يأ



 انا

 اا ا سلا
 يا هناكم مسأ ىلآ مالا كلذ ليوحت نادبفت» 2

 يو راز نمو اناا ناريغ هيف نوكي يذلا لا

 000 | نيبنل موق ة سان 0 لك
 ا رازلك لاقي : عقإللا اذه عفت ؛الف رأز امأو نونطقي ||

 0 تارك نالع 0 هدئجا ناسك
 1 ندهرهاق#(درولا لغد ؤرولا تحت ةئيلخملا ىعفالا

 ٍ وول هنس يقل ا"يكي ناهوكيدلك هناتسررع ب وقيج

 | | دالبلا ىلا يروضحو ةرهاقلا نم يجورخ ذنم يأ ||
 أنه لاقي الفعةنس نورشعو ةعمايرلل دجوي ةيبرعلا

 ناكم ىنعمبةيسرافل ايان هلك اعل ١ لهم رازبرع

 هاكتهزت وحن ناكملا نيينل مسالا واردصملا ىلع دازتف

 لحم ) جرتفم يأ» اك *« ( هزننلا لم ) ) هرتنم يأ

0 
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 نعوم 1م ةامتسلل ةبرعلا دن 1

  فعبريرت يف كلوقكيقيقحا اهعمج ةغيبصبب ل والا
 ثنوللا ةغيصيلعاعيج اماو+رافنارفنو«ريراحت ةباتك

 6 ىلع دازي دقو اًيبرع ًالمعتسم نكي ل ناو ماسلا
 تللذب لك ]امو ان اغيأ( ْ اة عملا ةمالعيبرعلا

 تارفنورلريراحوريراحتورلتاريرحتو تاريرحت كلوق
 كوملا ةغيص لاعتسا 2 2 هيلع سقو رافنا يأ

 فاما ةحاصفلا بوبا نم تدع ىتح اًيكرت ماسلا

 مالا ”ةيناث عيبجيال مايالا هذه يف ةليعتسملا ةغالبلا |

 ديب رع عووجلا ش

 مسالا ىلع( ناد)ةيسرافلا ةادالاةدايز ديفتاذام.س

 ظ يركسر هس ةلمرمنادكير جلمر كيري كلوقك

 كلذ لع نو ةيتكس تار
 (نانس ان ناو)افيسرانلا نان اي دينتاة ادا



 ا

 ءايبوأ( ةباتكلا يف ءيش عم قلعتت الو ةعتتك ظنلت ينل

 | ةروصلا هذهب اًيكرت بتكت ةروسكم ةزه دازبف ةلعلا |
 هدلب :ىفمج.ةركذنلا لماح يأ هركذت ةدنرادوحن (:) |

 ءايدازيفواوب وأ فلابايهتنم نوكيواجدلبلا يتفم يأ |
 رطاخ يافص ا ناسنالا ودع يأ ناسنا يودع و ظ

 ايهتنم ناك امفءايل اةزمهلاب قاعت دقو رطاخلا وفصيل |

 لاقيف سكعل اوءايلا عضوو اهفذحز وهج ةزمهايبرع |
 ءافج يا + بابحا يافج وأ بابحا ءافج لثم ف |
 ناك أيفالا نوكتال ةفاضالا هذه نأ لعاودب بابحالا ْ

 اًيسراف اهدحاوا نييبرعوا نييسراف هيف نافياضتملا |

 نييكرت امنوكب لاقي الف كلذريغالو اًيررع رخالاو
 ا اكزتاودحلا نوكيوا هشبل تاي بارا كلتا
 ةيكرتل |ةفاضالا قايسلعلاقي لبيع بل م يأ وأ 1

 ىسوبق كوا

 اًيكري ةلمعتسملا ةيبرعلا ءامسالا عيبت فيك س
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 ااا

 كلذ نع ذشو +فويساهريشم» هيف لاقيف فيس
 منج ليل بش لزم نيعونلا ىلع عيجت ظافلا ضعب

 نامثج »+ لايل اه بشو نابش اميق لاقيف نيع
 ظ نيعأ اه منجو

 أ ايسراف ةفاضالا لصحت فيك ٠ س

 ١ سايقىلع يرجت ةيسرافلا ةغللا يف ةفاضالا نأ١ ج

 هيلا فاضملا لبق فاضللا عضوب يأ برع ةفاضالا

 اهيلع لوو عصفلا يكرتلا يف بحتسملاو لعتسملا وهو
 ةدايزب كلاذو اهلثم اضيا ةيبرعلا ةفاضالا لاعتسا

 يل هاشرهاوخ وحن اع ناك أذا فاضملا لع ةرسسك
 فذحتر »م ملاعلا ةنج يل لاء سودرف + كلل تخا
 يل يضاق _كحو'”اًيكرياهدوجو مدعل فيرعتلالا

 قول ةيسر ءاياهتنم فاضل وكي ناوى ١
 يف كلذو اًردان الآ اًيكرت ليعتسنال فيرعنلا تادا (1)
 رذقيحو . خلا هذه ةلاحما وحن اًيكرت ةلمعتسم ةيبرع لج ضعب
 ظ ةدودمم هات بتكت الو اهلصا ىلع قبن ةريغصلا ءانتلا
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 2222 بببططلل 7

 ا

 (ار) نيعضوملا يف ةتمالعو هيلا وا هب ًالوعفموا٠ بأ
 ةراجلا ( زا ) هتمالعو هنم ًالوعفمو + ارردب لاقيف
 هيف ًالوعفمورديزا لاقيف مدنالا ةقباس نرم ىنعب

 هعم الوعفمو :ردير د لاقيفيق ىنعبيقلا(رد) هتمالعو
 هيلا لوعفملا هنا مث «ردباب وت عم ىنعم ( اي ) هتمالعو

 ريصي ىدانملا اماجب الل يأ رد و ءابباضيار يصي

 هدل|واي يأ ارداموحن ةاكل ارخايف (فلا ) عضون,
 اًيسراف عمجلا ةمالع هام“ 7

 ةدايزب لصحي لوالا نيعون ىلع ايسراف عمجلا ج
 | رتخ ديفلاقيف حاورالا يوذل كلذو درفملا ىلع (نآ)
 (اقاك) لدبتفغاهبايهتنم نكي امهتانب نارتخ د ةنبا

 .ريصت«كالم هتشرفوخن (ناي)هتمالع نوكتفرفلابوأ
 ءارقف نايادكل اقيفيريقفادك يقكئالميل ناكتشرف

 ريشمث يف اكدمإوجلل كلذو اه ةدايزب يناثلا عونلاو |
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 قنا ءاريثك ىنعب و ًاليلق ىنعبزاعادبا ىنعب
 قع تيلي هجومي كيو ناهيك
 انه+ اعموا ةيوس قعيربارب « طقق وحب طيتفوي أ ريخا

 هرص دين الا ىنعب رونه د« اذا ىنغمب نوجينسنيا ىنعب
 نوكيالفا ينعم هسيا لكد جهد عبادتلاب ىنعب يدرإو
 طق تاتال يل هلك قئرا ون طق واذا ىبعُب قئرأ

 نكمم ىنعبردل اهحاوا هكلب م ( داعوا انتي جرادلاب)
 (نراكجرادلاب)راركت ىنعب هنب +« دعب ىنعب اهد
 شاوي شاوي + ادعاصف نالا نم ىنعبب هليوبندنوب

 ابلاغ ىبعم اي ركام ةجاي 3 حب داير دقوا نيو كا

 : عسانلا لصفلا

 أكرت ليعتست ةيسرافو ةبب رع دعإوق ضعب يف

 ايسراف ءامسالا فرصتت تفيك 'س

 ١ تامالع#لو لاو>|ةيناث ةيسرافلا يف ممالل ن١ ج

 ْ درب نوكي ناب كلذو ةيكرتلا يف اك اهيلع لدت



 رسخت إو بيجتللو ب( خوأ)و (ووا) ذ ذلتللو بى دتل عب
 «خاو وأ.ةآو فساتللو «ددم نراما حرفللومأ

 لّوأت هادن داري نم مسأ نع قكيوب(فوا) ديهدللو

 نرالف ىنعب (رلنرا )(وهاي) يقواهوحنو نالف ةملكب:
 ةاغلم ظفلت نالغواىدانملاريقت اًضيأ اهنمو حاصايوا
 من( كلوجرادلاب )دلواي يقيقتلا اهانعمو نريغلا
 (هللا اشام) (”ىلارظنا وأ تفنلا) (قاب كب )(اكس ىتاب)

 58 رع هللا اشام نعم

 ةفادذ ناعمبتاودا

 انآ وانا لورد ودينا رك وس جاف قو
 ىنعمب لصنو اهم الك ىنعبريخ دج ىلب ىتعب ل توأ
 ردقوأردقوش رذقوب 3 روان يكن ناك

 كم 08 0 9 0 0



 ١؟ا

 أ نا اب هيرب كهاعنأ ةكمادائ وح ازا اهيل
 لكأتال ةيلباق كل

 نماثلا لصنلا
 اذنلا تاودا يف

 ادنلا تاودأ يقام س

 لعىدانملا 0 اهتطس|وب بلطي تاودايف 2

 9 ا وأ ١ ةعل تح نوكي كلذ 3 ,تراو طاع

 بيرقلا ةلزنجب دوجومريغ وا اديعب ناك نإو ىدانملا

 ماقملا هيضتقي ام ضارغالا نم كلذ ريغو دوجوملاو
 كلذوخنو ءارغالاو ذَا وعجودلوةبدنلل اطاعتساك
 . ىدانملا مسالا قبست و سفنلا تايساح ن عر دصيأم
 وحن (يا)+ديجايو حن (اي »ضنا اددلل هش اودالاهذهو

 ريزهتلاو .(نامأ )(خا)عجوتللو.بيطاخاي ياراكهانك ىا

 (هدياه)2 ءارغالل او+رذحا ىنعب(اهنيقاص)وأ (نيقاص)
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 ا نيبامسج ولا وأ (ةييخوب) فيتكت نأ الا نكنال
 ف 00 الو ةيطرشلاْنِإ نم ةبكرملا)

 الأو يتيهام ينطعا يل ماقركوأ هسيغوي تبأ
 رم م هتوطوحن نأ اضرف ىنعبب(هكمل هتوط)

 هكئاص وحن ناك ىنعب (هكئاصوأ) (هكياص)+يقايال هنا |[:
  (هكضرف)+ ضيرم هنأ بسحاو أ ه6 ىل رد ديسح

 01 رع ا سويس اكد
 ظ سمشلاب تدعف نأ ضرف ىلع و رولوا هن م هسروتوأ

 روطاريياهلمجوب وحن كل ذعم ىنعب(هلججوب )«ريصياذام

  (هسيأ)«روطاربمالا طقس كلذ عمو يأ يدتيا ظوقس |

 . قويمربخن دهداموب هسيا نوح (ةيليصفتلا ) أما ىنعب
 دعب عضوت (هد هسيأ)+#ةداملا هز ببر بخ يعمام انا امأ يأ

 وحن نا ولو ىنعب هلمجلا لبق ( هكردق هنره)و

 اة كبح ةيهور ل تهيجوت فادلد مدتتيأ تيزع
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 م مدرعو هريلرب اا وحن رمالاب وا بتوسنملاب اهدغن ٠

 || ججهذدي يلوا بهذي ىتح ريل ةعيطعا يأ ا

 ىحن ق>ىنعب اهدعب (هليب)وةلكلا لبق عضوت (قح)

 رولبب يشياوبهليبزموشوقوا رولي يغي|وبزموشُكوق ىتح
 ىختاذا ىنعب(ةجركا) لغشلا اذه فرعي انراع تخيل

 (ركم)الثمو + يسرذ تفرعاذا يل م هسليب يشر دهججركا
 (ةههتتلل) (ذاف ىنعبب (يديا)ءيطرشلا فيرصت قرماك
 بوني و*مداخما لسرأ !قافءىلل وي ياش وأ يدا وح

 كلوقكر مالا ىلع ةدازم (يدن) ةظنل ةادالا هذه نع

 انب) (ينيماكوب ) (هيلعانب) واذا كحافيفا يدداوك

 ةلمج نم اينتتسم ) كلوتك ًاضيا هيلعءانب ىبعمب (نيرب
 كلذ: لع ةانبو راي يدبس نيرب ادب ( اًقباس ةيكح

 ايزو (هكتوج)بنيقابلا اميلع قوما
 +« يقي دص هال يأ ردقسوداريزوأ هكنوج نذل ديب

 ل سيلعب نينالا ردو هينوتي( اعاتب اوي ايا

1 
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 ١ ' ام اهنمو ةلمجلا سفنبرركتي ام اهتم . نيف لامس

 | || اليارج أ هنري رخال نع نايف رركش لاف ركب
 ٠ مءدلك خخ( ل ا) ( و )ىنعب (8)+برشيالو لكي

 ظ رلغأءاك وح وراي يعج هاو )هتسبعجو تيتاويا مدت

 ىحنوا ىنعج(اي) مكلعضب ةراتو كيب ةراتيارلوك اك
 ةبحاصملا )و ىنغب(ةد)+«عيبيوأ لكايوا يا راتاصأيرياي

 ناكل يأ ءدانفاب بكب و ( اهيلبا تطخلاا

 كرك نستلركو حناذكل صح اوس ىنعب(كِرك )«كيبلإو
 ىنعب(نكل)+يضرركدثال تلو يوه ما تنأ تنك اوسوأ
 فعلا (وإو) ماّضيا ىنعب(يخد)+اسا ىنعب(اما)+ نكل
 ةمفك ظنلت نيتللك نيب انايحاو ايداينعا ( ف ) ظفلت
 كيسا يا كناشومسأ وحن اءنمققباسل ار خأ ىلع ةعبشم

 ىحن يف ا؟ اهيفوطعم نربي ردقادق يو + كتتيصو |
 (كلت)+ طشملاو ةياشرفلاب تما يل روك يغارطهججرف

 لعفلا بلطت  يفو ( ابلاغ ببسلا ةذيفملا) ىتح ىبعم



 ا :
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 ٌ اعف فرشا هنأ يارد هرزوا قارب ينو روباموش اخ

 ] هتيرومأم كرت

 يضليعافملا تامالع عينج ةنارلعإو
 ْ 00 فورح

 | كلذ نع اتايحا جرخت دق (هليا) امنا حرصلا هب لوعفللا

 ] فذحتو ةيعملاو ةبحاصملا وأو لثم ةفطاع لعتستف

 | رياضلاعمبلغي كل ذو (هل)ىقبتفقيفنخت (يآ) انأيحا|هنم

 ] ًيِغ ةفاق باث ليت لعف ردصمعم ةفوذختقاوو ٠ أقف

 أ ةطقاسلا (يا) نع بئانلا كرختلا توصلا يعادب
 ] ا رديت تك اخ

 ' | يزوك هلغقاب هكتروب + ناكزابلا قوس كمإو كوبا
 | نظن عم يأن وللا اذه ىلأ هرظنب ةتعجو ةنيع يديرغا

 م2 بظعلا ف وتتفال

 ْ د 3 0 دحأإو |و مح 0

 ْ تاغللا ل فالدخال تطاق اه درفت |
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 هيبنت

 | تاودالالبقار دصمدالعاروكذملا لال وعمل يلا اذادنالعا

 : لعافلا مسا ةغيصب عضوي د+ ىنعب( نيك د)و( ردق)و(كد)و(قد)

 ْ [ندق هنا رايك ك3 نبك لوقك لوعنملا ةمالع ةدايز عم فرصتملا

 ١ ناكدلا يلا لصأ ام دل لغتلا اذه ضقا يأروك ىتباوب قم

 انا اهنالاك اضيا فّرصت ىلع ىنعب 5
 | لمعتستو ابي اهتعضّوعيو رئتتيح اا اهنم فذحت
 2 ليعافللا تامالعةيقعم اهجازتمابريمضلا | اك

 || يدلا شورغ ٌكليبن وا ندم هنازجاع هرزوا كريو
 ا ىلع وا ينيطعي نا لع شرغفالا رشع ينم ذخأ يأ

 ْ +ةيام لك ةدئاف 0 رح 0 ينيطعي نأ طر وأ 8

 | ةدرجم نوكتو ثودحلا عوقو نمز بيرقتل يلات دقو

 م ا

 اى
 ظ ىلع فشرشلا عض يأ 23 هني ارزو ا ككشود يشراج

 ْ كلل اوقراهتح ربعي و كار دتسالا تعب يأت دقو +شارفلا

 ] 0 نوكي كلذو ةدّرجم لعتستف (. نأ ىلع) |

 1 006 رب هدزويهدهأم وحن درع 2 .بأوأ ةيلضالا هتغيصب
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 كي ندهراي وح ةهج نمو سرصخب ينالوا راي
 يبالوظ ندنتي رومام + مثاردل | صوصخ وأ ةهج نم يأ ا
 0 رم وأ ضوصخن يق ا

 اجراخ يأيراشطنديل وج وغاجراخ ىنعمب (6 هرشط) ا

 ياورجل ندويقوجيلخادلاب يأ (ورِجل) رادلا نع ا
 ببسب وأ ةهج ىرم ىنعب (ورتوأر+ بابلا لخاد |
 الد دارخلا بيس ياوزحوا نضال
 نافرصقيو < امساك اناوحا نالهعتسيفورجإو يراشط ١

 قعمبا نو )١ امأود# الجاد دعقا 1 5007

 هيل افاضلاباءليقام نابلطيف لمع يكاد
 نوج ا كنويوحت ةراشأ اشا م أوأ ًايصخت اريمخ عقواذأ : ا

 ريغ ناكن أ الإو كل يك ٌكنسو#اذه لجاليا

 نو#/ ازقو ءاملا لثم 3 وحن درت مزل كلذ |
 تنيلا لجال ||
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 نروكيف اطل ةيضعنلا تالومتلا تامالعب ةنع ةلوصغم

 ىحنبم بجو, وأ بسحب (هروك )لبق هيلا ًالوعفم مسالا
 ا هلع 2 ةندلولا بسرسح ىلع بسس يأ ةريك هه

 ءامسالل (قد)و(لعلا ىضتقيوأ ) لعلا بجوبييل هروك
 د>ىلا يعب(نيكد)وا(ردق)وا ةفينخل(كد)وا ةليقثلا ||

 0 دحليأ كلك ووش 7 00 د يأ قدهيوشراج و

 نكد ةيعدكيإ» املا نش ندق هماتعا ةييدلا

 ضوع لدي هررض ورغ ضوع (لدب)«رصعلا د
 يأيرغوط هنامروأ الثمو حت ىنعب( يرغوط)+ررضلا
 ي وشراقهنمشد وُخ دض ىنعب (وشراق)+ ةياغلا وحن

 ( يريغ) لبق ةنمآلوغفم مسالا نوكيو +ودعلا دض

 يا يريغ ند مثادنرق وحن (كلذريغ)ادعاميأ(ادعام)

 هريشم وحن ىوس ىنعب(هقشب) ءيخا ادعاموأ يخاريغ
 ىل نم تان ىنعب (يثان)مكلدخا ىوسيل هقشب ندك
 «لسكلا نعى ثان يل يقان ىدكللبتت وت نع يثان

 ب اا ل

 ل م رم ا ل ل تتآ؟آ لس “ل ص4 يي تتللتلللل7ل7لال

 7 يي



 ٠ | ايرص ًالوعفم الو مالكلا يفةدع ةعقاوريغ ةرورجم |
 | نامسقةينائعلا ةغللاحالطصاب يضوتاغللاةيقب فاك .

 اهتقحل ام يف ةلصنلاف اهنع ةلصفنمو |مار ورجن ةلصتم

 | اًماد اهريسفت نكمال ةنا )عا م ءيغب اهنع ةلوصفمريغا ظ
 1 1 0 ١

 | ىأ(نيل)«بدا اليزسداوخ رس شوايبرعتارورجب |
 1 ةيناسناب) راسناك يا نيلجدا 1 نيلمدأ وح (نيلج)

 ظ (شاد)+(هجنرفب ) خرفالا يز يراو كنرف وحن (يراو)

 ا شادو قيرط لوي ص ةبكرم ةماك+قيفر شادلويوحن
 ْ قيرطلا يقيواسم ايفرحشادلوي ىعمو ةأوأسم ةادأ

 1 هك م قيدصك يادن ةسودوحن(هنأ) 17

 أ ةرعاقهيلع ىرت فلابوا اهب يتنممسا ىلع تادالا | ١
 | (ككل اهيلع دادرب و ءاملا فذجت يل اًماق يسرافلا عمج | |
 : ون (هج)اههموزلا ةيدوبعبهناك ذنب ريصيف ذبعم ديون | |

 || (ناسنالا ل نم)ةيناسناب يأ هحناسنا «ةيكرتلاب ياديكرت |

 أ امل ًالورعم هاياةبلاط مسالا ىياتف ةلصننمللا امإو
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 لاقيف# ءارووز 7 مادقوأ )+ مامأ ورايا «فلخ درأ ]

 يأ روتوا هدهكو وجت تازب يا مدنيا هي يغاشأ |

 ادد اةوساهم لمعمل رمياتقبسلا |
 يأ وربندنود اهيف لاقيفوربو هتوأ يهةنم لوعفملاب |

 « ناكدلا نم اجاب ىلإ يريدناك د مرسم لم
 ناي, فلا املرصم نم راب ف ترا ندرصمو | 1
 رجلا بيرق نقاي هر دوحت هيلا لوعنملاب ًالومعم ذخايف |

 ليعتست ةيناكم فورظ ضعب دجوي هنا لعأو
 توا + تحن تللا ا ءامسا

 ىحن يطسو هطروا * نبي أرآ + لخاد جم هأ ب قوف ْ

 هيلع سقوبيسركلا تحت يا هدننلا ا هلك ]
 اير تاوادا فام

 تالورعم|لعيقف غامسالا ىلع لخدت تاودا يف١ج

 ىحن) ياجابو ورب «جيارل اب ( الملف ادبعب )هتو ا<كلانه ا

 ار قازوا+ يرق نقايدعمادق ٌكواوذنموا (لكنللا ْ

 ابيع

1 



 للا

 رورج وأ لوعفم ةمالع لخد اذإو ( سيفل جرادلاب) ْ

 نيلحابصن ف دئاوزا |فذحت اريلع دازملا فورظل الع
 يدن دأو + يلم اشعل خرم ماشخأ اذكهو حابص ىقبب

0 
 عة وب قاسلاب قع يسنايو + نيدنكيأ نم .٠

 شيقو + نيزاي نم زايو«نيزدنوك نمزدنوكو#نبل
 كرتأ يأ قارب هي يستاي يل هداموب لافيف# نيشيق نم
 ليعتستال يلا ناهزلا تفورظ امإوهنع اشغللر مالا اذه
 ٍتقعرذو + ءإوق الاحزنتوا قياج يف ةحيرصالا

 (روفلا ىلع) ًالاح هلينأو

 ناكملا فورظ يف ام نم ظ
 اكل طي ستوديو صه اع 35
 دقو ليعافم عقتف لمإوعلل ةضرعيلا |ممالاك ليعتستو

 بجوبب تالومعم ةذخارج فورح اهضعب نروكي
 + قؤف يراقوي دج كح .:يغلشأ: عضو ةكرتلا دعاوتلا

 اروأ وأ هروأ+* كانه أروشوأ هروش +انه روب وأ هروب



 ملل:

 1 مشو بجرم يلا هل سلا ]
 ١ || ىرخا ةغليفاهياقياب اهريسفت ابلاغ نكمالفةغللا يف |

 ' | راجيراجالو ا فرظب اًيكرت فرظل ارّسفيال دقف |

 / | قفاوي امعابتا كاذ ذا يغبنيف فطاعب فطاعلا الو |

 نئارقلا |
 0 مسقث مسق م ىلإو فورظلا | ذأ يهام ٠ س

 | نامزلاسفورظف ناكم فورظونامز فورظ يف.ج
 || ةهج نم ثودحلا ةئره ىلع تلد اماهنم نامسق يف
 || انايحاو الومعم انايحا امهم ضعبل ا لمعتسي دقو نمزلا ||

 0 «ءربظلا نيبلي واوا هليوأ + حض نغلشوق يفو احرص ]
 ١ 6 اسمو طمانتخا هرصعلانيدنكي ماحابصنيلحابص ظ

 | نيزدنر كلل نيل هيك ءادغ نيرايهت[شع نييسناي |
 يدمش» فيضلاأ يق نيزايجع لاول 1 ْ

 نود هين 5 0 دك حويل شات نيك ستوب دعنرالا ْ

 ارخانم ببر نزدؤب اع رك رسب نكرا سل |
 اش ك1 >1 7م نا 231777 +
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 مه هدزهرب هزس .وغ مالكلا نم هبت يم 9 :

 ظ يأ ) نّورست له كيرشباذ يلركسي هرولوأ دونش

 ةفيصشلاضوع نولعجي مارتحالا 2090

ْ 
 .تاذ كلوتك مّدقث ام هي قلعت ام كلذكو نييئاغلا ظ

 هروب ناسحأ كرب هلتهج غيدلوأ ببنوسحم هرل هيج

 لع نودب م كلشاإل يأ ردقوي م ههبش هنيرلقج

 ظ كشاالليو انيديبجلا ماو ذ بوسع يال فورعملا اذهب
 ظ هيهبل كلا لا بورق اذبب لع لا

 بالا لصفلا
 9 هجرت تاوادا يف

 5 لاخي اهيكرتلا ت 0 00

 يي ا حج

 ظ ىلع انكلو ةددعنملا اهغقاومو انماكح ١ لي ا

 ظ تاودإو ةيفرظ تاودأ ماسقا ةثالث ىلا مسقت بلاغلا
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 0 نبأ و ىلا ةتلسرإو هاربا تيدان يا ا
 اسرأو هاربا ىلا يل مدعيا لاسرأ هغانوق يروكذم

 5 نرودب بيكرتلا 2 رادلا ىل ىلا روكذملا
 مدقل ام صختت اك (روكذملا )

 كلذ تيكو ايكرت ةلعاق لعنلا قفاوي له: نم
 امجاد ارفا هصاختا لك يفةلعاف لعفلا قفاوي ٠ ج

 الآ (ةيناؤعلا ةغللا يف ثينانلا ةبسانم نوربتعي الذا)

 ةمدق: اذا بئاغلل هلعج نييئاغلا لعف قف غوسي نأ ا ش

 ءايشا وا صاختا نم عوببوا بكرم وهو لعافلا

 يدب وأ شوق +« تبت مدلك نيون دحإو سنج نم

 ىارليدجو أ رلشوق + انتج كدلكَرب «روفصعلا راط
 سقو»«راطريفاصعل اوأر ئ افصعلا|وراط يأ يدجوأ ظ

 كلذىلع

 نولعبخت باطخما يف ةتفاوملا هذه نوفلاخم دقو اذه ]
 تاغللا 1 ُْق ا بدأت نيبطاخللا ةغيص بطاختلا
| 
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 ىلع (هك) اهرخا يف ناكى م ةيعرفل البق ةيلصالا ةلمحلا
 لاقيفو هلم 2 ةآل !5فأم ١ سسك و نو هك راس

 هنايتاديراو اينأينادير ! ينل ميتين ظ

 امتروربع ةعم دجوووب لوعنملا ددعت اذا هن ةنارلعأو

 ةددحم ليعافملا تناكولو رورجلا اذه ميدقتزوجي

 ل هناتسأ 1 ةرابعلا 0 2ك كلذو ْ

 بلهتسا يأ ي دتروتك ينبقرابوأ وأ قجوج قلوج

 هأوح أمو 0 هدالوأو هلانع هناتسالا 7

 5 رخادملا لعفلا لع او هب لوعفملا م مدقئاذأ

 | يشل انه 010 برع 3
 ممدنع بسحي“ ةنيرقلاب هيلع نولدتسي ثيحلوعفملا

 ْ ناطمايكإلا 0 انايحا ةنعنولممتسيدقو اًوغل

 هيلا حوملاو هيلاراشملاو روب :زااو روفسملإ ًّئ موقرملاك ْ

 كل لغانل 00 ناك ىتم بلغي كلذو

 مدنيا لاسسراهغانوق بورغاج يهرب كلذ لاشم لوعفم



]1>7 
 / يع هيج ج بح مسح حدس

 00 1 96 | اهنم لك ىلا تنوئدحلا لوضصو ْ

 ظ !ةرفعتب اروكذملا سل تصوم (لكو 0

 انام 1 فوصوملا ةملكلا لبق هب ىتوي .ةلمجوا ناك |
 نفزوأ ينلغو سل ل ل دنا
 حرابلا ىأ 0 هنا يف 53 ندوشرات ْ

 ليوطلا قوسلا نم ريغصلا ةنب لس 00 ]

 الا هيكل 0 نيتلج ]
 ربيغت كلذ لك ىلع أرطي دقو هيلصالا ىلع ةيعرفلا |

 ىلع ةظفارحال ف اور ءشلايف كلذو عقاوملا يف ٍْ

 عفدو 2 م 0 2 0 0 ١

 ةغللا 0 اى ع 50 1 ْ

 عضو زوجح ةنأ مث: ةيحص !باتكلا تاباتكو ةئبصفلا |



]1 

 : غيدلوأ اوأ 3 0 2 اه 5 , 08

 ظ دوجو لاحوأ سيلا يدوجو لاح يف ي ا ميددلوبوأ

 يببل

 حاملا لصتلا
 اهبيكرت يفو ليجلا نم ةلك لك عقوم كيس

 0 لا اا

 ] بسك ضنرودي ل ند ه مالكلا دارفا عقاوم' 3

 ْ صعب اولعج م ١: ا 0 ١أب ةقلعنملا ةلاحأو ة هي هال

 . | ىهوماعلا قسنلا كاهو دعلا ضعب لبق تالضفلا

 | مزليعقاوم ضعب يفآلا نامزلا فرظب رّدَصتةلمكا نأ
 | اًناع سقي ذا كلذو فرظلاب : زسفلا فاشل
 ظ م ؟ةديالا اب
 | دعبف الو اًددحم ا دب لوعفللاب م : لماقلاب |

 أ ملقث بسح ةرورجل 2 ةيقب مث هروربخلا ليعافملا
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 ينلاثم تفرع ام ينال ينم“ غنأ يا يدلراط ندنبويد

 ديفت اذامرو كوديأ ةادالا لعتست فيك ٠ ل

 رئاوغب ةلصتم ةفرصم لمتست ةادالا هذه نأ 3

 نرعع دّربم لعف لكن م يلقنلا يضاملا ضعب ةبسنلا
 لثم ردص؛ثودحلا كلذ ليوان ديفتو لءافل ريض

 داكن هيغل افازتو اهاتععاب 0 0
 نامز يف الا نوكتال اهماألا يلع لماوعل
 يا هنأ تفرع يل مدليب يكوديا 0 0

 دور سكودا شمزاي ايا سم عرأ

 ١ هيلع سقو .يباعكنموأ تبتك موا تبتكينأ نم

 (هيفطعلا )بو لثم طقتف لمجلا فطعل لمعتستدقو

 يضاملا نامزلا ىنعب لازمالامأ
 ينات اهناوهو رخا اعقوم ةادالا هذه نا ملعاو

 ىأ ةروريصلا لاح ةنييم (هد) هيلع دازماردصللا دعب
 عقوملااذه يف اهيرازيو رضاح نمز يف ثودحلا لاح



 اا

 ل ا + سطغلا ىلاطي ع !ااديدشؤا |
 (خافانلا ضيا بلقثو مقلع جكليب «)لعلا كملي
 ةكرح يفاث 0 اجيحنانايحا

 ةبلكلا ةجرد

 يف لولا كيد لوف نب يقاتؤيج ةظفل نأ <
 ىرتاو ءابلا فذحب كلذو بويد فطعلا ةغيص

 لكي اًماق ةرسفلل نأ ةلزنب مالكا ثاينانيغ لماطستو

 نود لولا ىنعبب ةلبج دعب نوكت اهأ يا اهطورش
 اهيدوصفللا طبرلا يل 0 أهدت نوكي نإو ةفرحأ
 ل ايبنرع لوقا لاح ةل ةلزنم وأ اهعضو 0

 نا اهيناعم لا زيبكو ةيلعت ور الوأ مال ةلزنم

 335 هندنت هيد ن وسمك ندةزوبو أعضو نئارق

 ىيد كناروط وحنو «اده نم بهذيال أ ة# يصوأ يأ

 مديليب يسرد هاو يمت ًالئاق انب حاص يأ يدرغاب

4 



 قا

  يدعنلل تاو* نمسح ل زوكن م قتشم»«نسحا كلل
 ظ ظ هايس نم ديوستلا قيتلهايس وح طقف تافصلا نم ظ

 || عيارو ثلانل فيفخلابو ةجرديفاثو لوالليقثلا قلاب. .ظفلي ةدازملا ثالنلا تاودالا هذه نم لكو#دوسأ

 هحرد |

 نم مشل اردصملا لوهجت ديرا اذا هنا لعأو
 كح ىلع ردصملا ةمالع لبق اون هيلع ديز مسالا

 . ويف ةيلصأ نكت ل نإو ماللا دوجول مدقت اك لوهج
 ظ د م

 ديفت اذامو اًيكرت ةغلابملا غيص غاصت تنيك ع

 عم ردصلل ةمالع ترم ميلا فذح غاصت ٍ

 ,فاقلاواف اكل ادعب كلذو(نونبلاما اممعضيوعنلا

 . يهاننل اذ كيح نيتو ضيا هدعب (جتوا قلاب ن يتظونلم
 ' نقجاق برملا قمجاق وحن يف اكفصولاايف ةغلابملاو
 ظ عام نكتشيا عمسلا كمهشيأ + برها رينكوأ باره
 دى
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 «قطشنايايدلدياقاطنتساو حت ةيسرافلاوةيبرعلا || ٠
 يا يدنلوأ كقرو « دقوا عاض يا يدلوا بئاغ : ظ

 يداروبب هلخادنإو + م يأ يدنلوأ #0 لزع

 ظ * ركفلا نع جرب وأ (هيمرب رهأ) يعّر يا
 ٍ ردقضلا دعب ةدازم(يزس) ظل ني اتا

 ظ جدل هكر قات نملخلاا مادعالاب هيفن ديفت ٠ ج

 ظ نودي يانيرسفملاب ذجالا وللا ف كلوقكذ لكلا
 ا

  نيزسكمريو * ء
 ممم

 اظعالا كلم هر و*«ذخأ مدعل يل يل

 اميلع سفقو اطعا نود

 ظ ظ رداصملا ضعب قيشت نيل نم٠ س

 ا تافصل او ةدماجلا ءاوسالا نمرداصملا ضعب قتشت.ج

  (ل)ةدايزبطقف ءاممالا نمقتشتف ةيبرعلا ةغلل اًسكع

 راويد نم نيوصنل ايل ىلا اويدوخناّيدعتمكلذ نوكيو
  *«روخ وستوت نمر يختلا كوستوت + روس وأ طيح

 زوك وج مزالل (نل) ةدايزب مسالا نمو تاقضلا نمو



 ا

 نياق وحن هتاقوا لكب رذئتيح فرصتي وهو مسالا
 . يبا قج هباي يارسو +ابكرم عنصوأ لع يأ يدباي

 * ايارس 0-6

 نعتست فيكو ةدعاسملا لاعفا يام س

 يأ لعفلا ىنعت قيليف كمبليا )١( كما اي

 لئغل |ىنعب ل عتسيو رمال ىنعبل |يحت 2 قمرويبو لمعلا

 ليعافمو لعاوف ءاساوأ رداصم عم لعتست اكو

 ف فم( رباك كرت |طاععشا تسنح ) ةييرخو ةيسراك

 تياتغم( البق لعف ) لبق يدتبا لتقوحغ يدعتلل

 1 متدعاس يا ٌكيدلق هرعاسم + تينلعأ يا كدليا

 لوهجلاومزاللو م( قل أب لضفتوأ خي ا يدروي داشك

 3 قلروبب ىيدليق قماوأ قلوا كلديأ

 بغلل | نم ليعافملاو لعاونل | ءامسإ اورداصملا جم

 دخل اد بلتت اضنأ كيتيكو كمت: ايفيقلاءانلا نالعا 01(

 . امكيرحن



 نمو+ شيل رضاح راضحالا ق.رضاح نمو + شلا

 سكع عبيجت ةغيصلا هذهو شيالغا اكبلا قمالغا

 رخآلا

 لعف يضام هيلع لخادلا لعفلا ديفي اذام ٠ س

 صخشتلا عم ًاقرصم ٍلقتلا و ل 0

 نمز لك نم ثلاثا

 عوقوتابثا ديفي يفن اذإو عوقولا يفنموأ ققحمريغ هنأ

 ةادالاب قبسي دقو ل بابل ىننملا ىنن نال ثودعكلا

 روم اجي انزع( كاين طرشلا 0 كى عب( 2
 كلج ديك هرصم ركمود«ةعاضبلا عيب يفأ لاقي يأ مب

 رسم 0 ف أءزاع ك 000 | (ىرت) 1

 ليعتسي فيكو قوباي لعف ديفي اذام س

 بكرتيو ةعنصلاوا لبعلا ديفي ىمباي لعف  ج
 كاد طاح وأ نم لع دف هان ءارحلا عم
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 6-0 ةغبصل هذه د5 ردصملاةمالعفذحدعب لصالا

 نمكللذ لنمابلاغ ةّرملا لع لدت يو لعف لكم تال

 لما لعا ناشر ينانلا عونلاوبةيمر متايمرلا قنا
 اهيلعتوصلا ظفلت يثوردصلا 0 0

 0 دب ظنلي ثيح يملا نع قرفتل

 ىلوالل اسكع ةيسايق هذهو ةيلصالا ةلكلا نم ةظفل
 ريفّرصت ةأ تا يلع تديز ىتمامنأ يننلا ةمالع لبقثو

 هيك برشلا كمجأ نم لاقيفاهو ءاه فزحت ام

 د ركعمجلاو + يف دلل هيمحإ اود بجوملا ةبرش

 58 رش مدعيأ (نييبطاخخلل ةبسنل |ريمضل ةفاضالاب )

 نكي ل ام لصالا ىلع( ش)ةدايزب غاصي ثلاثلا عونلا

 هلع فدع ذه فدلذوةيلكلا ةعردل ةكرح

 ةمالع لبقث الو ةيسايق ةغيصلا هذهو اضيا ردصملا

 رجلا لأ نم لاتبف عونلاو ةئيطل نيبتو اتلطم يفنلا



 تدافا لعنلا ىلع(يم) ماهنتسالا ةادا تععضو اذا. لوالا

 دعب تعضو اذإو لعفلا تاذ نع يا ثودحلا نع ماهغتسالا

 ةزه 5 لييقلا اذه نم ”قباطم وهو هنييعت ةدافال تناك مسالا

 * بهذ وأ مانأ يا ييدتيك يميدناي لاقيف اًبرع ماهنتسالا
 ْ كنخا مآ فك كوخاأ يا يك هلبعيدتيا فيرشنت يمك ردا :

 رصبتف سكعيالو 1

 يناثلا

 نوكيا اذا ضب( زكا )هادا طرذلا اًنايحا نست لقي 00
 يضاملا يطرشلا ىلع طقف لخدت دق تيا ىنعمب (يشاك) و اهنودب

 لصالا نم بكرملا طرشلا عراضملا نميناغلا عونلاىلعو قباسلاو ظ

 تبرش اذا يا م هسياريا رك وحن مدقت ام نوكلا لعف طرو ْ

 يشاكو ىلوالل ( اب رع اذا ىضتفم ىه 15 لابقتسالا ىنجي) ظ

 تبتك كلتيل كدياهزاي 7-0 بهذت كبل يا ءاهستيك |

 ةقيقحردصللا مسا غاصي فيك ٠ س

 ىلعةبلكلا ٌكللت ةجردل ةك رحيفاث نم ةظوفلم(م) ظ



 عيبأ تم

 بلا

 نموا عيباس يف ثيح نم يأ م هسيأ ىج هتاص
 خلا عيبا نأ مزاع يفأش يح

 ىضاملا لبقتسملا

 مدياهسيا قج هتاص 0 ئديا ىح ةتاص

 عيبا نأ امزاع تنك ثيح نم يا

 يوجولا
 اذاوا عيبأ نأ بج هنأ ثيح نم م هلأ 0

 2 ان 00

 . نم يأ هسيا مدي يلئاصوا م هسيا يديا ىلئاص

 ا
 أ

 ٠" عيبا نأ مزال ناكاذاو أ عيبا نا بجي ناك ثيحا

1 0 



 زل تب اتك تيل

 عراضملا

 م هبسيأ ر اتأاص وه لوالاف ناعون وهو

 يناثلا 0

 يل مديأ ا سا 3 1 هسيأ يديأ شقماص

 نادل

 ليا هماوخ| نوار طرشلا ثيحل تبا 4

  ةفيرصتو نوكل | لعف يطرشو 0 غاصيوهو
 نسحاوه و١ تعباذ عب نايا مهستاص

 ل يضام

 ال يف هسيا مدياراتاص وأ م هسيا يدياراتاض
 تا

 :الاوعتسأ ٠



 ش 0
00 > 

 ' || فيرصت اضيازوجيو كانه هانبترام ىلع هيلي امو
 ع كلذو طقف (هسيا) ةدايزووصاختا لكب تقول ظ

 يابو جيرصلا رشا انعو ىرتساكةزالا ضع
 ظ ةديرصت كاجو ةينيحلا (1) نراقم عت

 لاخلا

 '- ها ديل الاع ند ميال ع هني روعاص

 ثيح نموأ عيبأ تنك نأ يأ 7 هسيايديأ رويتاص

 امىلعهسيا مديارويتاصاضيا لاقيو+# عيبإ تنكيفأ

 ظ هاللعأ أنهون

 يدوهشلا يضاملا

 3 ثيح نم يأ هسيل مدتاصوأ م ةسرأ يدتاص
 نل

 "تعال
١ 

ٌ 

/ 



 ا

 ِ مسا مس

 ىَدعيالف(< ات) نكت امةيدعنل اةمالعدعب(ء ات)ةدايزب
 ا اذقبلا كم ل ا ١

 9 يو هينا لامتالا رج 01 ةدعات ع ني

 0 0 ل 0 8 ا م 9
 قاب رسايل ناززطلا يكن: ملا
 *عيقوتلا ك.هروشود" عوقولا كءءثود# قي رغنلا قمرت اب اب. قرغلا

 كيتيب . جيرختلاوا جارخالا قمراقيج » جورخلا قوقيج

 8 رظنلا كمروك * 2 كمروتب (اهتنالا)٠٠  يضولخلا

 قمشاش#بيرهلا قمرجاف. برطا قيبجاق# لا الاك 1

 دييزتلا قمرترا . ةدايزلا ىتقرا# ربختلا قدروشاش. ةربحلا

 فيرصتل |عون 1 سس

 ُّط ول كر :داقياس هانف :رصاك طيس ناعون 33

 (مسيأ )وا (مدسيا) نوكل |لعف يطرشة دايز. لصحيوهو
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 مدشكود و - اعفألا ةيقك تفرض وو#»ةب راصضملا ظ

 ظ براضنت نسروشكودو تبراضت

 غاصي فيكو اًيكرت يدعنملا لعفوه ام :س
 فيعضتلا ةطسأوب ةفعاضم ةيدعتدافأ اموه 8 أ

 نمةظوفلم لصالا ىلع( دز جاي يزباكرت : ناصي 58 نع

 كلم .ردسك عطقلاك اكيكوتيلكلا اتجردلةكرحيفاث |

 يةنيطملا ”تعلذف مدسك يزوبراق لاقي ,ف»عيطقتتلا

 .لعنلا نكي لامج ةخي بلا تق مد دردسك يزوي راقد"
 طقف( ءات)ةدايز , نقيح ىّدعي ةءاروأت ةلع فرح ايهتنم

 قمرغاب (ّقكب نم ) ةيكبنلا ققالغا+اكبلا قمالغاو

 'لعنلا لصا نوكي 0 خيرصالا ىقرغاب خارصلا
 ىدعتي ةدحاو ةظفلب(غا اري) يهتنملا وأ لتعملا ىّدعنملا

 ْ +عضولا قموق هي 1 (رد) ةدايزبىأ لصالا بسح |

 قمردروط# فوقول | قمروطو»# عيضوتلا قمردوف ظ

 كلذو ةيناث يدعتلا لعنلا دعب دقو +بفيقوتلا |
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 0 لعف نم الكن ال ةعواطملا لعف نّوكتي

 عضونا وأ عضو يا يدنوق وحن لعافلا لوهج لوهجإو
 يي دخو يأ يددلوبو+عضولا قدهوف لعف نم

 فرصنملاريغلا لعافلا مسأ ديرأ اذا 2 معأو

 ىلع(رول )وأ (رولي) ةدايزب يد لوهجت لعف نم يعراضملا

 | ريغلا لعافلا مسا نا ىلع)رسكي ىلا وليريق وحن لصالا
 5 ا ها ّ ا كرت 30

 0 0 1 رتلا 00 نيترو 0 5

 ْ رولير يك كلوق ةعواطلا لاعفا ىنعب ل وهبناب ةمزاللا

 هيف ماني 0 يأ هطواروليتاب 5 لخدني

 غاصيفيكو ةكراشملا ل عفوه ام- س
 يبرعلا يف اك نانثأ هثودح هي كراشت اموه١ج

 3ك رح شبا نم 0 عضو غاصيو

 ا لاق ترعلا ككذ كيوتل ا دل



 ا

 غاصي فيكو ليبختلا لعفوهنام» س

 رسال سل لسا ع ار لسد

 قاسي( يس يف يدري يأ كل 00 هذعب |[

 كت يعل برج يأ ريو

 ظ غاصي فيكو لوهجلا لعقوه ام س
 اكو هد وذ> لعاف كيج 2 ةغيص وه 6 ٠

 ةنكأ استناك أذا (ل) ةدايزباًيكرت غاصيو تاغلل |ةيق

 يناث نم ةظوفلم لصالا دعب كلذكن كتل اذ ا(لياو
 | لاقيف مولعملاكفرصي ةبلكلا ١ كلت جرد ةكرح

 لعف نم+ ينص يدزوس نع ضوع# ينص يي دروس

 ايبتنمو ارخالا لتعم نكي اذ ١ اذهيةيفصتلا كيمزوس

 زوج لتعلل و( ن4 هيعم عءتناكك ل ذك ناك ن اف مالب

 . امدايزب ينلا نونلا ينو لصالا للعاضيا (لن) عضو
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 .ةفرعملا (كدليب) لعف فيرصنب غرخالا لتعم ناك
 يل كذليبهيالتا ل خداردقا يل مروليب هريكوجم هدعب

 ظ ةمالعةدايزب ل والا نييعوت ىلعفهيفت أماو برفق 5 هردق 0

 «لخداردفأ اليل ماليب هريكوت كليب لعف لغيششنا ١
 ةمالع غضوب ًالاعتسار ثكآلاو نسحالا وهو ىناخلاو

 58 كد هيالتاو+لخداردقاال يأ موريك وحن ةيلكلاب

 زفقت تردق

 رخآ لعف عم ةدارالا لعف غاصي 5-7

 ناي اضن ا ارالا كلبتسا لعف
 00 دارا يأ يد قم مروثو ام لكأ

 ةغبصإ هيعضوبب يل اضي نأ هيت هتفرعم رابظأ د دارا لاغفلا

 ىح هدعب كلف ةفرعملا لعف فيرصتو يف 2 اردصملا

 بعلت فرعت لهن سيمروليب قمانبوأ
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 ظ ندنغيدتاص + تعب كلقدكأا 000000

 ل هدا ب هم انك ند زرعت ز تار عاب دك
 ةيفنو +« اوعاب معوكنم ندنرلقدتا ص« تعب كنوك نم
 2 ندغيدتاص

 عيبام لبقلوأ ١ ندزااصوا لوأ ند هّئاصني

 هدا تت ام دعب نمهركصن دقدت اص نبجخلا

 هلتهج غيدقاض ةيفنو بلا عياب ينوك نم هلتهج
 ةيفنو ( غيبلا عياتتعم يل) عيبا اذكهتاص هتاصور

 هيفتعب يذل ات قولا يف تقو مغيدتاص+هيئاص هيقاص

 نوجا غيدتاص +تقو ميدئاضةيفنو +2 تعب ألو |

 ةيفنو ل ( تعب يأ لجا نمنوكنم يأ) يعبب لجال
 لايف يعيب لاحيف هدلاح غيدتاص ءنوبجأ ميدتاض
 هدلاح يدتاص هيفنو ل عيبلاق ناك

 لاعفاريغ عم رادتقالا لعفغاصي فيك ٠ س

 اذا(هي)وةفيرصتدارملا لعفل ا ىلع(ه)عضوب غاصي٠ ج



 1010 و1 ا 10101 اا 1133 طيبا اول رار اوم سو 3 رو ل1011 او در 5100 ودا اوال اال دنا

 ظ

 ع7

 اوناكأل هن رلقج هتاص + أوعيبت نأ نيمزاع متنك ال

 لا هريغج هيتاصة|وعيبي نأ نيمزاع
 ةيفنو ملا تعب ام ةدم نموأ ذنم يل هتاص نب

 ١ الو يعيب نبح نم قجتاض اضيأ لاقيو + يلهيقاص

 يهل يفن

 لبق هجيماص نب 2 تعب ذا عيبا نيح هجنلاص نب

 0 ءياالاماطوا عيا ع
 هلضاناص ةيننووميلا عي هلمئاصرا

 نيلقدتاصهيفن :ودزلا تعب لاح نيلقدتاص نب

 «هنلري كلغيدتاص + هلرب غيدتاص 8 ١ لاقيو ذل

 يهلرب كغيدتاص هلرب زمغيدتأاص + هلرب ىفيدتاص

 اذهامأو 2 يبكغيدتاصاضيا لاق ود+هلرب ي «راقدتاص

 يتعب اكوا لثمىنعب اضيا ينتاب
 غيدتاص ةيفنو +« لا ةتعب ام لثموللثم ميدتاص

 يف تريح نمو م ينوك نمندغيدتاص+#وللثم

7 
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 هيتاص نب يننلأو ٠ لا اعياب يا قر هتاص خب

 ةلع فرحب ةيهتنإلو ٠ يم قرهتاص نب ماههنتسال وقر
 | يل هت دتاص نب +اشياعقرهيانش ايون (ىر هي)ريصت

 | يهجغدتاص "3 !ال الكم قد اص نبجعيبا الك
 8 آر هلعضوب نو ؟ةفيضخلا لاعفالاو اوعي ١الكله يأ[

 كاروريو ون (ك) بلقث (ق)ناك ألك اذكهو (هجكد)و
 نمل يطعا اهلك هد ريو جايطاع

 هدقدتاصنب يننلاو' كلل تعب ال يأ دقدتاص نب

 (يعبب تقو يف) تعب ا. ياهديغيدتاص+اضيا لاقيو

 هدزمغيدتاص+ عاب اة فردت انمي 1. ةدكعيدتاض

 +اوعاب ال. هنرلقدتاص» متعب ال هدكغيدتاص»# انعب ال

 هتاصو+يع هغيدتاص ءماهنتسالا ورع كغيدتاص ةيفنو

 تنك. 0 نأ مزاع تسك أل. هديغج
 «عيمب نرأ مزاع ناك أم. هدنغج هتاص ؛عيبت نأ مزاع

 هدركغج هتاص» عيبن نا نيمزاع انك أل هدرزغج هتاص
 اند سس م سستس سهأ



 و

 | هيلع سقو 0 نكيأ 30 نيو نكيأ |

 ظ يننلا اذكه 000 . ي 1 راس

 نا 0 0

 ] لدتا

 | نا عيبا نأ مزاعانإو يا نكيأ قج هتاص نب ١

 || ىج هتاص نب مابفتسال|و +: نكيا قج هيناص نب ةيفن

 ىعنكيأ ىج هتاص نبوأ نكيأ يم

 يبوجولا ظ
 | نب يننلاهعيبا نأ مزتلم انإو نكيل يلتاص نب

 يمنكيايلئاص |
 (ايبرع ةدرفمل لاحلابرسفتيشو) ضيا اهنمو
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 5 يهد نأ عمزم+ كج 1 د تيطعاو ا

 برشلاو لكآلا نم ندكمبلا بوبي +(ىتب ) قل
 تاقوالا م ٍِق ةفيرصتو ظ

 بويمتاص ةيفنو ' بوتاص

 اهل دوجو الةيلعف تابكرم ةيكرتلا ةغللا يف دجويةنا ملعا

 طباض الو لاعفالا راركت مدعل ليجلا نوطبرب اهب ايرع
 اكل لكيلا نسم اهلي[ افرصم اكرم اهزاخ أل اهلا
 1 انف املع اقف هل عر صول اراصس ل١

 ل
0 

 نكيارويتاصوأ واد#عيبت (لاع) تنإو نكيأ رويتاص ظ

 رويتاصز رم عسل نحتو نكيأ رويتاصزب# َ 5

 + نوع مثو نكيأ رويتاصرلنا و متلو |و نكي ظ

 رويقاص نبوحن سايقلا ىلع نايرجي ماهنتسالاوةيفنو
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 هيئاصيفعيبا نا يذل اخج هيناصوخت ىجهيفاص
 اة ل يذلا يس هيتاطيفعيت نك ىلا 0

 'نل يذلا كغج هبتاصيةعيين نل يذل ازهغج هيقاص
 هوعس نأ يدلا راع ةياضو

 ييوجولا مسأ
 لاح ةدايزب يبوجولا ةغيصةنم غاصتو(يله) وه

 ىأ ثودحلا بوجو حاضيال نوكلا لعف يضاموأ
 200 ءار دقو لبقتسم نامز يق هموزأ

 ىنطعلا

 لصالا دعب دازحرخالا لتعنلل (بوي)وأ (بواوه
 نوكيزرخألا لع فوظفنا بي قلل لعتلا نأ نيل
 نيلعتسم نيردصمنافوطعملا ناك اذا امفاضيا كلذ

 تنل مدريو بول اوم ةنمزالا لكل مدجيو ءانماك
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 0 اهيف نكستس ىتلا رادلا هناخ كلغ هلو نكاس
 (ةلصلا لعف لعافوأ)ثودحم 0 ريظاذاو.
 | ىحتاًفاضمروكذملا لبقتملا مسإو هيلا اًقاضم 1
 بيكش هبكريس يذلار جلا ان هي ةايكشا
 ىحن ام ةلاح انيبم ىرخا ةليجل ًالوعفم اضيا ياي دقو |
 ظ ندوبف مديأ هليب يركغج هروبب فيرشت هم هنأخ ريقف
 فيرشدلا نومزاعمكنا "تفرعول مدياز اهتيج يراشط
 لصا ناك اذإودم ةنم تجرخ تنك امر يقحلا يتيبسىلا
 (| (كج هي)ّوأ (قج هي )عضوت ةلع فرح اًهعنم لعفلا

 . ممالا,نع ًاضوع ضيا لهعتسيو

 ةفيرصتو

 هتاص ةعيباس يذلا ,غج هتاص وحن قج هتاص
 +ةعيبيس يذلا يغج هتاص+ ةعيبتس يذلا كغج

 يذلا ٌكغج .هتاص + ةعيبتس يذلا رغج هتاص
 ةنوعيبيس يذلا ىرلقح هتاصوةنوعيبتس |
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 ةسردهلا

 ْ لوصوب ًالؤم اكو تودحلا لعاف يتناو 00 |

 ٍ اا مانت ف ةرصنملا لعافلا مس |يف مدقل ا؟ةيلعف هتلص

 ] شوق قج هججو اعراس 1

 ىأ ( . ىج ه) ةدايزب غاصيو ريطيس يذلا رعاطل

 كئايح لّوّويف ةلصنملا ةيسمل ارئامض ةدايز عم كلذو

 قداس ةفص يا هلثم اضيا 3 ةنلص لوصوم و

 ايار وربح و .اليفتم دئالا نو 5: تيح لولا

 أ بهذيس اذيللت ترظن يا مدروكدركاشرب كج

 ١ | لبقتسملا نمز ةنم ب ل
00 

 | هديك بتكموحت لبقتسلا نم غاصي لبقتسملاب ةلعجي|

 ١
 تت

 | +اهسرغاس يتلاةريشلا جاغا 9 ون ِكاذيف
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 أ || لمق نم فرصخملا لوعتملا مساعم ( شم) فرصخلا ريا |
 | اهانسرغاكيتلاةرجشلاجاغازنغي دلوا شكيدوحن( قلو ا)ةدعاسملا |

 000 ترسل لوسفملا مس
 أاهركد دعنا لماوعلا هيلغ دراومال يذلا يل |
 ْ .امولعم 4 ةلاعتساو ( شم )نمو لصالا نم غاصيو ]
 | راك ايا ةيلوسنلا دينيالو ةللطانلا نلييتاهيال وا |
 5 . ٍضام كلذ لكي ةنامزو لوهبخل اماما

 1 وسل ربعنا لعاإلا مل يف مدت اك نيب لهفسو 0

 ْ انه دجويال يأ هدهروب يقوي مدآرب شمتيك هرصموحن

 ظ يأ زاملا ورك هيده شلريو «رصمل بهذ لجر

 || ريغلا يضاللا ةنم بكرتيو + درتست ال ةاطعملا ةيدهلا

 1 انواع ةنيرضتو هلخ ا ام دودحلا

 عياب ريغ يأ 00 عياب ي ١ نيئاص

 ا ديرأ اذإومعابم رع شمات اص# عابم شمهتاص
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 | « ةنؤوارقثام تعمسوأ + نو رق دن تعمم يب مدعشيا |
 ظ ميهذ مدوكل تلعز يأ مدنجو 5 كي دعك هيورتأبت ايتأأ

 ةنيرصتو+ مسالا نعاضوع لمعتسيو بباعلالا حيرملا ٠
 ظ كتيدئاص ةعجب يذلا غيدتاصوحن قدتاص

 يذلا زغيدتاص + غاب يذلا يغيدتاص» ةتعب يذلا

 | يذلا يراقدتاص «ةويتعب يذلا ركفيذتاص «هانعب
 أ ةبسنلا رتامضب ةغيصلا هذه لاضتا دنع من ةوعاب
 ظ تئئار اك (ك)و ( )لبق (ءاي) عضوت

 '|| كديدقاص بةئسب ام يذلا ميدئاصوخن قدقاص
 | رغيدتاص« هعابام يذلا يفيدتاص« ةّمعب ام يذلا

 أ + ةومعب ام يذلا ركقيدتاص « مانعب ام يذلا
 هوعاب ب يذلا يرلقدتاص

 ٠ لوعنملا منإو لصالا نم غيصةنم قبسالا يضاملا ديرا اذا ||



 ةنيرصتو ( لصأو
 عيببالا ّ دقن ا آدودس) زائاض» 0 ؛راتاض

 فرصنالا لوعفملا منأ

 أ ةنلص لوصوب الا اًبرع لؤتال ةغيصلا هذه
 ىأ ًالوغفم لوضوملل دئاعلا ناك ىنم كلذو ةيلعف

 عم لصالا ىلع ( كد)وأ (قد) عضوب خا غاضيوارورجم ا

 2 هزو لعافلا ن راسل هيلع ةلصتملا ةبسنل 00

 لوصوملا قباسل ةفص عفي وهو تك وأ ضام
 نكاس « اهسرغأ وأ اهتسرغ يلا ةريعتل أ جاغا 000

 اذاوابيف نكستوا تنكسينلارادلا يأ هناخكلغي دلوا ظ

 ظ ما لعق اءافواز ةيودخل لف 00 ظ

 هلكت افاسيريكذلل ل وععفملا مسإو

 ١ راي دل بكجخكا ل ياط 0 ظ

 | يزكغي دوقواوحنام ةلاح اتيبم ىرخأ ليج ًالوعنم



 مال

 نوعئابلارلناتاصو + عئابلا ناتاص ةفيرصتو |

 هن

 ] رانيتاص وأ رلنايناصو +« عيبيال يذلا نايتاص

 نوعيبيال نيذلا

 ف ةرصنملا ريغلا لعافلا مسأ

 أ دراوتنال ةناب فرصنملا لعافلا مسأ نع قرفيوهو

 | ةيلوعفملاك مسالا ىلع ةددرتملا املا لماوع هيلع

 | ليواتب يأ) مدنالا ةقباسةيلعف ةغفص ليعتسيو ٠ اهوحنو

 ا ةنامزو(تعن ةيبرع ةلمج لعف
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 | (رؤلوأ (نأز ةدايأ زب غاصيو مدقث اكةسفن تقولا اذه

 تاجردل ةبسانملاب كلذو لصالا لع (رو)وا
 || ةللكلا

 أ ١ بتكي الجر بلطا يا مرتسا مدارب رازاي وحن

 ظ رورإو هنيحاص ء(كرضز كدضي” ليو

ل لصي مالك لمتال يأ هليوس يزوس
 || :يأ ) هيحاص
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 00 اك ناف فيزختلا انايحا فلالا فذحتو

 نم يابلا نايلغا وحن (ناي) عضوب ةلع فرحي
 3 دكا أم ءامسالاك عمجيو اكبلا
 ىارئاطلا ناججوأ وحن ٍذئنيح عيجي الو ةفص وهف أ

 يذلا وا نورتاطلا رلناجوإو ربطي وأ راط يذلا

 ئ رئاطلا روفصعلا شوق ناج وأو نوريطي وأ |وراط

 ( يع ) ةدايزبهيفنو+ةرئاطل اريفاصعل ارلشوق 5 ناجوأو

 | يذلا وارئتاطلا ربغلا نايمجوا وَ لصالا دعب

 اذاو + نميرك اطريغلا رايمجوأوارلنايمج أو .ريطيال

 لصالا نم غيص ةنم قبسالا يضاملا 5 0

 ( لعافلا م مايا ريغلا لوعفمل
 ا 0000 1 ةدعاسملا 0

 منو نمر نكينل ايا دلك

 بر ينالوا : 0 و لومفل



 /,و

 | رمساب واردصلل مساب اًيبرع ل اغةنعربعيو لجرلل
 | نم كلكمريو كلوقك ةيناسنالا يفكر دصللا عب
 ١ هذه كير أذاو+جءاطعل 0 تقر لعف

 | ءاطعالا مدعيا 3 ا 0 ( اى 0

 ] دصللا لصاح ضيا ىمسيو
 0 ا مسار عيبلا قئاض

 هين ٠

 ] ةرصتمل ا لعافلامما
 ئ مسأب 0 كاف شر

 | يذلا وا رتنآ نالك كلوقك ةبلمف ةيلض لوو
 ْ ةلغاق 0 مسال 2 دكا

 لصالا ىلع( نأ) عضوب غاصيو عراضملاو يضاملا ةنامزو
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 هسلوا شاص + متعب متكول ١ .كيديا هسْلو ا

 ظ أوعاب اوناك ول رليديأ

 ظ يفنلا
 0 ول مديسأو 3- أ مديأ ا لوأ شماًتاص

 تك ام ول ةزديا هسيلوأ شفائاص « تعب كنك
 د 0 يديادسل 0

 كيديا ةسلوأ شماتاص + أنعب انك .امول ى ديا هس
 اوعاب اوناك مولر ليديا هسلوأ شماتاصوج متعب 2

 ضيا هل ماهفتسا الو
 ظ ردضصللا ظ

 ل مسأ وهو

 0 ل ايف اك لعنلا

 (قلاويلع ديز اذإو لوزنلا كفيأ لاوسلا قمروص

 ةيلوجرلاو ناسنالل ةيناسنال 57 ا دافا (كل)وأ
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 شمتاصءانعب انكول قديأ هلوا شقاص + عاب ن 1 ظ
 ىل رليديأ هلوأ شقاص + متعب , متك ول زكيديا هلوا :

 اوعاب نا ظ

 قل

 شمائاص ع كك آل 7 مديأ ه هلوأ نها كا

 يديأ هل 0 نرك امو ١ ءاديا هلوا ١

 0 انك أم ول قديا هل ا راك ام ول
 هلوا شماناص الع 6 مك ف 5 | كيديا هلو ١ شمائاص

 أوعاب | اوناك انو رليديأ

 ْ ةيانتاةعصلا فيرصت

 ديشكمعل تناول مدعو وأ مديأ هسلو 8 قاض

 هسل را شناص تثعل 3 0000 هسلوأ  :شئاض

 00 انك ول قدي هش اذا نئئاص عاب ن راك ول ١ يديأ



 م

 يفنلا
 اهيف ماهفتسا 252 كا ول+ ٌكديأ د

3 8 000 

 00000 دافأ اموهو
 هسمك كا دياهلوأ اهلوأ ا كلتا ورخأ ضال

 رد كعفد تكول + يديأز ا كح ها

 0 ْْن ادحار دق الن : انما

 ةغيصل أو ( شم )نمو لصالا نم غاصت ىلوالا ضيا
 ١ ةراوربصلا نع لعف يي فام قجرش نم ىلوالا

 ا انا ةخيملاو نيمو لضالا نس ةيئانلاو

 ةفيرصتو قملوأ لعف يضام
 + تعب تكول ( مديلوأ) وأ مديا هل هلوأ شئاص

 ي يدي هل اوأ شاص ٠ دل 0 ٌكديأ هلوأ نشماص



 0ا
ْ 
 ١

 ما

 هرج هدايلانا ىرغ قار نيتغبصلا ييلك ىلع

 ايلاطبا قرع قضم ينيلاب مديل هسور ١
 ىلوالا ةغيصلا ىلع ةفيرصتو

 هتاص + تعب ول ٌكإديأ هتاص + تعب ل مديأ هتاص

 | معب ول ٌكيديا هتاضوانعب ول قديا ةتاصو عابول يديأ

 ظ اوعاب ول رليديا هتاص

 غلا

 +تعب امولاديا هيئاص+ تعب امول مديأ ةيقاص

 + انغب ام ول قديأ هيئاص + عاب ام ول يديأ هيئاص

 مرار هيئاص» متعب امول ٌركيديا هيئاص

 هل ماهنتساالو

 هرخأ ىل نا مديا هستاض

 ظ ةمادلا ةعبصل ةغيصلا ىلع هفيرصتو

: 



 ا

 ست نأ
 هول ظ
 ول هيقاص 3 نأ دي يك هيئاص ْ

 0 0 ظ

 3 نادي 8

 رضام يطرش

 لل نا عر نردد دافأ ام وهو

 تدر توا ردا ريب رة

 مراملا ةباوجو يضاملا ةنامزو * تيل ي | يكشاك ا

 000 ه ةبكرم ىلوالا ناتغيص هلو ٠ يضاملا |

 ىحن المعمل صالا ناك ن أ (مدياهي)وا (مدي)وأ (مديا ه) ١

 ا مديأر ديأ مآ 3 كاديأ هديأ تفراكز راكب ا

 ىأ (مديا هس) ةدايزب ةينانل و + تلتمركا تكلا يقترز ظ

 زافاربركل اي كلدباهسوس ينيوبخ لصالا ىلع (مديس) |
 | ىكشاك دازتوهبيدحو ىتكرت |1. ينبت تنكول كدا.
 ا
0 
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 . صخخلا سفنلر مالا ةغيص ةضوع لهتسيف نييلكدما

 1 ذخا ناوا يكل وا ىتح واذخالف ميلا تا ًالئم ظ

 ةنيرصتو || ٠
 ادي نس هتاص + عيبا ىتحوا يكل مب هتاص 18

 00 هتاص هب عيبي يكل هتاص ظ

 اه عسب و مل | هتاص+اوعيبت |

 «# هتاص نمرانوستاصو هتاصنم قفوا نوستاص

 يفت
 هعيبتال يل نس ةيكاص «عيباال يكل ميهيئاص

 يكل زكس هيفاص+ عيبنال كل ) هيئاصوعيبيال كل هيقاص
 اوعيييال ىكلرل هيتاضوإوعيتأل

 ا سلا
 + نيباكتملاو اوركنلل يصخش يفآلا لمعتسيال وهو.

 يي طماع عب نادي كل
 ادا يس تسلل

 1 ام ا 71 1712011 1717117 1332 5 هاا 17217706 101077 5 ل 7270105920053 101051090: 12171 1 تكتل 12710 1 7 كح جب ب بج ب بس برب بسبب

 نيكل
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 ظ بعيب له يمل هتاصوعيبب نا (ديرت) له يبوستاص

 نوكيف ماهنتسالا عميفنلاو +نوعيبب له يجرلنوستاص ١
 له يله يئاص+ عيبيالانأ ديرت) لهينوس هماص» ةنم

 2 ٠ اوعيميالل هيعرلنوسقاص عيبنال

 هيبخت

 نييطاؤعملا ارْكَسو بطاضعلل اكس تادالا رمالا قتلي دقو
 ارديصعلاو ضرعلا:انادا الا ةببرعلا ةحللا ىف اهيراقيالو ظقق
 بكت الق وأ بتكت الأ اكسزاي الثمةني رالل بسن اباه انعم كيفتف

 ةنيرصتو يراكتالا ماهفتسالاكي هف#ايبتكتامأ جرا دلال اعتسالابو
 نوعببت الهوا الآ ازكسناص. عيبت الهوا الا اًكسناص

 وتم م لماعل 0 رودح حوقو دافأ أموهو

 يعي لا 1 تالاذخ ةعوقوب ,كلذو لبقتسمةنأم هزو

 بسح لعرمالا 0 او( ىتحي) 0
 ةمالعب يدم لصالا وهاب 0 وه و لاح ىضنقم

 | صخش الخام نوكل العفلاحو(هي)وأ (ه)هيل الوعنملا



لذ هبشأ امو ياي نارمأت
 ةفيرصتو يناعملا نم ك

* 

44 

 .ءاوعيبت نأ بجي ناك أم له كيديم يلماتاص عيبن نا |
 اوعيبب نإ بحب نراك امله .ليديم لماتاص

 راالا

 ةنيرصتو ماللابو ةغيصلاب اًيرعرسفي
 8 كتاصبعبنل ١ هتاصوعبيلف 35 نوست اصعب تاص

 «اوعيبيلرلنوستاصو| وعيب كيتاص
 ةنم نوكيف لصالا دعب (هم) ةدايزب يملا ةنمو

 اهيل الو صم و يتال يئاصولا
 نييئاقلاو باعلان نيو يل

 رما رادصاوأ ةدارا نرعماهغتسالا اًدينمنييلكملاوأ

 لهوا ديرتوا ياي له يوسلكو حن الثم بطاخلا
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 || نزاكان يديا لماتاص+ عيبتبنا بحي ناكأم ٌكلديا

 عيبل نأ بج ناك ام قديا يلماتا دم عيب نأ بيك
 || رليديا يلماتاض|وعيبتنأ بع ل6 ديايلماتاص

 اوعيبي نا بجحيناكأم

 || ىلئاص +« عيبا نا بج ناك له مديم يلئاض .

 | بجي اكل هدب يلئاض» عيب نا بيزاكلهئادم
 | ىلئاضو«عيبن نأ بجي ناك له قديم يلتاص+عيبينأ
 رليذيم يلئاض + اوعيبت نرا بخت ناك له ٌركيدبم
 وعيب نا بجي ناك له

 || يلماتاص»عيبانا بج ناكام له مديم يلماقتاص
 ْ له يديم لما اصب عيبت قا بن ناك ام له ٌككديم

 | بجي ناك أ هل هق ديم لماقاضءعبمي نأ بجي ناك ام



 00 ا آخ 2س

 ا

 . هي م. ) !

 ظ رار
 بث نر بج لال له 3 ديه لماتاص»|وعيبت |

 دن بجنال : 0 |

 ١ مد 0 ظ ىنوجوة 3 2
 وع 0 لبقنسم 2

 فاضل ١
 ١ وجولا ن . راخايب وج رمام ىلع ْ 00 ئ 1 يلئاي الشم 0 7 ُ ا
2 00 2 

  0 00 0ىلئاص ١ 7

 يول 9 له ضامن 1

 با يلهاص كر 0 ريل فا راسب 5 ناك ذ سحب ناك ي - 1
2 5 | | 0 

 ب 2 الحر َْى بوك 0 5 . بن ن يَ

 ام |

 8 ْن

 ل



>, 

 تمحلال نس

 ٍ د 2 نأ ٍ ردي مااص»اوعيبن نأ بجمال كسيلماقاص 0 0 تمس

 اوعيبي نا بجالرل ]

 0 عيب نأ بح له «نرسبم لقا 3

 ع 1 0 ا ا ظ * عيب 3 ت32 لن : ١

 بي بأ بجي 2
 عسب هلا 5 < لهرلرديم ىلع + |وع . | ]

 يي ءاهنسالا, ىلا أاهفت

 ميلا 00 نادال له ميه ٍلماَجاص

 لهردبم لمان اصدب عيبت نأ بيجيال له ظ



ٌْ 5 

 أ يتاصيميت نا ديرت هك لع

 0 هيقاص»عيبي نأ نا فيرع ناكأم له يديم 23

 ركيديم ىج هيئاصوعيبن نا ديرب انكأم له قديم
 أ رايديم ىج هيقاصءاوعيبت نانوديرت مكامله | '
 5 20 ءاطس وسر

 ا

 يهوزللاوأ يوحولا

 هيلا فاصملا 0 و تقولا اذه 0

 | نا ب سا هزو ا[ ٠

 ْش ىنعم 0 0 داقرا١ بوجو دافاف دق 3 ٍْ

 ٠ كك : | لبقتسملا مسأ ينمو لصالا نم بكر 1

 7: 0 20 لف لاحد ٠

 0 . بييبزد يت نا بح

 بوك راريلبام ماوعببت ن ع ميت



 الآ

 هنأ
2 

 كك 0 كك ةكيذيأ ١ قج هيئاض# عيبن لاذ ر

 اوعيبي نأ د قجةيقاص + |وعيبت ظ

 مايغتسالأ
 هتاصوعيبأ نأ دير تنك له م ديم قع ةئاآض

 يديم قَح هتاصوعيبت نادي ديرت تكل ه كدف قى ْ

 ا قديم َقَح هتاصع يبي ل نان ناك له ظ

 نأ نوديرت متك له كيديم ىج هتاصببعببن نأ نادير: ظ

 اوعيبينأ نوكيري |وناك له رليديم ىس هتاصوأوعيبت |

 ماهنتسالا و يفنلا ظ : : ظ

 ْ 00 َقَح هيّئاض# عيبي نأ كيري ةزاك ام يدي ىقحا

 ظ

 . | «عيبا ناديرأ تنكأم لهمديم ىجهيتاص

 نعيش

 : ءايكيلياوي لوقتحاا



 الا

 لبقثسم ةياكحوأ يضام لبقثسم

 رخآ يضامل ةسنلاب ًالبقتسم هئدحناك اموهو
 652 | لبقتسملا نامزلل ةبسنلاب ضاموهو

 باهذلافي«مديا كجهدكهيفلاقيف بهذا نأ امزاع

 ريضام ةنكلو هيلع مزعلا ىلا ةبسنلاب لبقتسم ةيف
 ىنعم نرم مضتن اى كلذ دعب يتالا نامزلل ةبسنلاب
 تنكوا الر تنك جرادلا ة__رسفيو ماعلا ةلمحلل
 يضامو لبقتسملا ا . اذكل عفا كيرا

 هنيرصتو لاخلا يف تئار اك نوكلا لعف
 ديرا تنك ( مدبغجهتاصوا ) مديأ قج هتاص

 ةتاصوعيبت نأ ديرت تنك ٌكاديا ىج هتاص عيبا نأ

 انك قديا ىقجهتاصوعيبي نرا ديري ناك يديا ىج
 نا نوديرت متكر كيديا قج هتاصيعيبن نأ ديرت
 وعيب نا نوديري |وناكر ليديا قج هتاصوي |وعيبت | 5 2 .
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 ظ مدل رع 0 ل 00 ظ

 ' ١0 اوعي نارلقج هيئاصءاوعيبت نا كستج

# (ليقسملاب) عيبأ له ميم قج هتاص ا
 قجهتأاص»

 هتاصوعيبي له (رد) يف قج هتاص+عيبت لهنسيم |
#2 0 . 

 هتاص» نوعيبت لدحر 0 هتاصوعيبن لهزيمقج |

 23 3 (رد) يعرل 2

0 

 ْ مضاوي

 0 ب 0

0 

 لهركسيم ىتج هيناصوعيبن نل لهزيم ىج هيئاص |
 » |وعيبي نأ له ( رد) يعرل ىج هياص+اوعيبت نأ |
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 ماهغتسالأ
 لأ تعب تعب تنك له يديهرأو ريدا

10 

0 
 لأ ت : تنك أم 0 يدي ميدتاص

0-0 

 يغش ثدح تدعسالا لع لداعش
 فرصنملا لبقتسملا سو لعفل | لصا نمبكرتيو اضخم

 ناك نإو نوكلا لعف لاحنمو(كج هدوا( تج»)[
 (كج هي)وأ (قجهي) ةدايزبفهلع فرح اتيتنم لصالا ش

 هفيرصت كأهو ظ

 اكعد شم (رد) قجدهتاص+عييتس نسقج هتاضو(عيبا نأ 1

0 0 9 
 قح هتاص نوعيبتس ٌركسفج ةتاصوب عيبنس زغج هتاص

 نوغيبيس (رد)رل
 يوت ا ع هع جنها اان وهسه ساب هاا حا زا كاوا تاع اد ج22 هك اا اس دي لاس طا كل خل شل ا 301 -..10--. .٠ ا دل. ل لش ا 2 700460 ا ةسشلالالا# نتن 1 ل2 تل نان 036. ةلاكللاع ها ضع ل هس نع ا هع ظن اهشس ا«



 ماهنتسالأ
 4 تعب له يراد ميدتاص

 ماهيفتسالا يفنلا

 "ل دن اأو للا تسلم كلذ قوي خيدتاص
 «يفامز يف تعب تنك يديا راو يدتاصيومف يناثلا |
 يديارإو يغيدتاص«ٌث عب تنكي ديارإو كغيدتاص |

 راوركةيدتاصءءانعبانكي ديار إوز غيدتاصوعاب ناك |
 | اوعاب اوناك يديارإو يرلقدتاصءمتعب ممكيدبا |

 قفلا ,

 كغيدتاص«ت مب تنكام يديغوي غيدتاص 1
 ناك أم. يديغوي.ىيغيدتاضو تعب تنك اه يديخوي |
 يديغوي ركغي دتاصوبانعبانكام يديغويزمغيدت اصيمعلي ْ

 اوعاب |وناك اميديغوي يرلقدتاص# متعب متنك ام |



 ا |

/ 

 اوعاب

 دودحلا ريغلا يضاملل اهدحا نارخا ناتقو دجويانا ملعا
 اهاعتسا ةلقل نيفلوملارثكا|ولها دقو ىبسالا يضاملا ىنعمب رخالاو

 يرأو لكي دويا بارش ٠ هيلع لثم : امم لوالا فيرصت اذهو

 ”  هرمخ تبرش كرمغ لهوا :رمخ كنامز يف تبرشله ىا
 ه-آ “ 1 ُْ 2 0 ١

 متعب رأو كغيدتاص»+ تعب (ردارإو غيدتاص

 راوزكغيدتاصهانعب راو زمغيدتاص+ عاب راو يغيدتاص

 اوعابراو يرلق دتاصءتعب
 شا

 7 تعب اه قدي ٌكلغي زتاض» تعب امقوي غيدتاص

 اد م قوي زيغيدتاصو عاب 5 قدي ليدتاص

 |وعاب ام قوي ىرلقدتاصو متعب ام قويركغيدتاص
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 ظ يفنلا

 ٌكاديا شمامتاص» تعب تنك ام مديا شماماص

 3 عاب راكم يديأ ا صوتي ا

 متتك ام كيديا سمامئاصبانعب انك أم قديا شماتاص
 ظ |وعابإوناكامرليديا شماقتاص» متعب

 ْش مايغنسالا
 دل ٠ شاصي تجب اتك له مده ضتلص

 تك له يقيم قامو ادعب انك له قديم نّسئاص

 اوعاب |وناك لهرلي ديم شتاص+ متعب

 ماهننسالأو يننلا

 ' 0 او شلح ىمائاصو فعب تيك اس 4 112 كيم

 شمامتاصانعبانك ام ل هقديم شمامتاصو عاب ناك



0 

 يدتاصرج عاب ناكل هيديم يدت صدمت عب تنك له ظ '

 0 منك كيليم هيسدتاص«انعب انك له ديم ١

 اوعاب |وناك لهرليديم يدتاص

 ماههتسإو يفن
 يدئاص + تعب توأم له مديم 5

 امله ىديم هيدفاص ياكعب تيكاي لع

 يدقاص+انعب انك ام له قديم يدئاص»+ علب ناك
 اي هلق لم يدئاصي متعب تتكأم له يديم

0 
 يلقن يضام ةياكح يفو ةيناثلا ةغيصلا فيرصتو

 "ا ءاصدع تعي تنك مديشقاصوأ مديا شاص

 شقاص» عاب ناك يديا شقاص#ت عب تنك ديا
 شاص متعب مك ركيدبا شقاص#انعب انك قديأ
 أوعاب ايناكاب دف

 دياب مش
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 ظ تعقو تنكي مديأ شوشو د لايف نوكل | لعف لاح

 بيو ىلوالا ةغيصلا فيرصتو . اعقإو تنكوا

 يدوههش يضام ةياكح
 يدتاص (اميايوا ) + تسب يقلك دب يرئاص

 ا ل نو دبا يلوم عسب نك كدي ١
 هيسدتاص» متعب متكز ل ١ يدتاصواتعب اك ىديأ

 لا يديأ مدتاص اَضْيأ لاقيو+إوعاب |وناكرليديا

 ين دل

 كديا يدتاص» ثعب م مديأ يدئاص

 يدئاص» عاب كاكا يديأ يدئاص# تعن تنك أم

 »+« متعلإ منك ف ركيديأ هسدماص#انعب ا قديأ

 اوعاب |وناك امرليديا ىدتاد ١

 ماهنتسالا
 2 ر د

 ةادنش ىدتاض#» كعب تنك له مليم ىدتاص
2 7 



 ءاهنتمالاو يفنلا
 ىف نما ضو تعبام له مثني ءايع شماقاص

 ران لع ليلو شف ماس
 اكسب يع شمائاص#انعب امله ل يحش ماهتاص

 ..ايعاب ام لهرلشيا يم شمااصيمعب ام لهأ| |
 قباس ىضام

 خب ثداح يا قبسأ رشدودح ىلع لداموهو
 هلو ةدعب ثدح رخا ضام لبق ضام نامز

 لعفلا سفن دودحم يضام نم بكرتل ىلوالا ن -

 رولا لعف لاح يضامو درفملا بئاغلا صختا

 ردي يذتيك هاجم هسلا 27 د

 5 تهجوت 0 يا ىلا بوتكملا تيطع
 دودحلاريغلا ىشاملا نمبكرتن ةينانلاةغيصلاوهرصم |

 يضام ه. درنملا اعلا هدا د اذ سفن .نم

 < . سسشه سس راش 221 ع ا اد "ا ج سس ا 3 2. يه ىيوندو / يل



 ابا
 ا

 ا ٠

 ا

3 

 ام له يرلشم ءاتاصيع تعب كلا 00 :ءايئاض |
 ب

 دا ماستماب 0 00 00

 شقاص#انعب شما شقاصج عاب شوا شاصي تعب
 اهعايراتلا سفاضو ممر ركسسما ١

 يفلا
 اه ستما شمااص + تعب ام مشيا ش ا

 ام زشها شماتاص + عاب ام شيأ ش هاا هلا

 اوعايرلشمأ شمااصوجمتعبام 5 شضمامتا صانعي

 ماهغتسالا

 نسي يم شقاص+ تعب له+ مب قى شقاص
 . يم شئتاص+ عاب له شيا يم شاص تعب له
 »+« متعل لهزكستيا ين يرش لع زرقا
 اوعاب له رلشما 1 شاص ْ
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 (رد) سشٍاصومتعب نس شاص ثعب ِيئاَص >

 ىأ (ردارلشتاصو مهب سس صوب انعب شق اص عاب ١

 *|وعاب يارل اردشتاص
,/ 
 هج

0 0 
 «تعب ام نسشتاص +تعن أه ماتاص 1
 رستم اضرب |سوام زشمااص» عابام (رد) شمائاص |

 «اوعاي ام (رد) رلشماةاصو تبان ظ ظ

 ماهفتسالأ
 « تعب له نسيم شاص تعب ل اه ميشئاص َ

 شاص جانعب 0 له. ضئاض أ

 اوعاب له يمرلشتاص م لهركسيم 1

 ماهنتسالأو يفنلا ْ
 اعيرام ايس تاتو رم يهتساتاص

 دانعب ام لهريمشمااصوعلب ام لف يم شماقاص |
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 +تعب أم له يكدتاص تعب ام له يمدقاص
 7 « اب اه. نع يقدئايم عايبام له يعدقاص
 اداب م له يتايدقاص ه معب ام له يبريناص

 دودحمر يخ وأ يلقن يضام

 00 رش دح ثودح ىلع لدام وهو
 ام نامز يف كلذورخا نع ايكح ناكوا عوقولا
 مساو ليفلا لصا نرم غاصت ىلوالاف ناتغيص هلو

 ْ 0 نوكلا لعفو( شم)فرصتمريغل | لوعفملا

 ةيناثلا ةغيصلاو رظان يناوأ ترظن ( ين نظا ) 0

 ريغلا لوعنملا مسأ ةأدأ نمو لعنلا لصأ نم

 ىغدو دحر | نوكلا ولا قا

 (ترظن ينانظي)وا ترظن (يف اك]يبا مشيا شمروك
 || ىلوالا ةغيصلا فيرصتق ترظن ينأ ( ينع نولوقيوأ)

 اذكه
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 نا ٍنامز 2 ٌٍثودح لك لد ايون

 نوكلا لعف لاح يضامو لعفلا لصا نم اصير |

 3 ةفيرصتو

 | «علب يتدتاصمتسسب كذتاصي تعب متاص
 اوعابرليدتاص متعب ركيدتاصهانعب قدتاصأ|

 ] يفنلا ١

 ئ ام يدئاص «تعب ام كدئاص + تعبام مدئاص ا

 | رايدتاص مسام كيدئاسيلنسبرام قيئاس
 ظ أوعاب اها

 ظ ئ ماهفتسالا ظ

 ١ م تهب دلك يكباطماتعب له يضائاص ا

 | ييكيدتاص + انعب له يقذتإص + عناكب ماض

 ١ وعاب لع يرليدناصم معي لج |

 .ماهفتسإو ا
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 رليديا زاتاص» نوعيبت مك 7 .كيديأ زاتاصوعيبن

 , نوعبيب اوناك ام

 ماهنتمالا
 ' هعيبا تنك له مديا يحراتاص وأ مويمراتاص

 نراكله ي ديمرات اصيبت تنك له كاديمراتاص

 متك له ركيديمراتاص+عيبن اكله قديمراتاص»معيبي

 نوعي |وناكلهرليديمراتاصا« نوعي

 مسار 007
 ام له ٌكديمزاناصو عيبا تنك امله مديمزاناص

 قديمزاتاص+ يبي ناك ام هيديمزاتاصوعيبتتنك

 +ن وعيت متك أم لهركيديمزائاص + عين اكأم له
 * نوعببي اوناك ام لهرليديمزائاص

 يدوب وأ دودحم يضام

١ 



. 
ٌ 
ْ 

 هال

 «عينالا لهل نيمرااصاع عيبالا كلها يرانا
 نوعببيال له يرازاتاصو نوعيبتال لهركسيمزاتاص

 عراضم ةياكح وأ يضام

 ىضام تقول عراشم ء 0 عوفو ديفيو فو

 كدب رو هلي كلديا هوس ينتوحن طرشلا اًيباوج يقايو
 لمصأ نم غاصيو يدنعل تينا تنكل ينبت تلكول
 لعف يضامو (رأ )فرضنملاريغلا لعافلامسإو لعفلا

 ثا فيول
 + عيبت 53 كدباااص ٍ عيبإ تنك مديأ راتاص

 + عيب انك قديل راتاص + عيب نراك يدياراتاص

 نوعببي |وناكر ليدياراتاص«نوعيبت متك ٌكيدياراتاص

 ىفنلا



 ه1

 3 )وأ (زا )نم بكرتيو ذاشو بف هيفن نام نوكلا لعف

 ةنيرصتو .
 ٠ عيبي (رد)راتاص+عيبت نس راتاص عيبا مراتاص :

 (رد )رلراتاص + نوعيبت كس راتاص مم زر راتاص

 نوعي

 يفنلا

 + عيمالز 00 5 عيبت ال نس .زاتاصيهيبلال ماتاص

 ديل ارازائاص+نوعيبت الز 3 .زائاص,عيبنالزب ريك ظ

 مايهتسالأ ' ظ
 ” لو نييرااص م ميلا لع ميراتاسا

 .راتاص#عيبن لهزيمراتاص#عيبي ؛ له (رد ) يراتاص

 نوعيبي له ييراراتاص نوعيبت له رز كسيم
 را

 لا>نمو(رو)وا (ر)وأ(رأ) يو ةيعراضملا فرصنملا

| 

 ءاهيفتسالاو يفنلا



00 

 . ماهفتسالا ظ
 (لاغ)تنكله مذيأ يرويتاصو ام

 لهيديمروبتاصو عيت تكل هل يسر ويتاص»عيبأ

 يدب ريئاس عيناك له قديمرويتاص+عببي ناك

 نوعي د اوناكل هرليٍديم هد ويتاص#+ن وعيبت متنك له

 ماهفتسالاو يفنلا

 + عيبا (لاع) "تنك ام له مديمر وقاص
 1 يدي ويلا سويت تنك أم له كديمر وقاص

 اك ع ق3 رود * عب ناك ام

 را نوعيين تك ام له ركيديمرٌويئاَص

 « نومسأراك

 عراض

 ليقتسملاوأ لاخلا يف ثودحلا عوقو ديفي وهو

 ريغلا لعافلا مسإو لصالا نم بكرتي وهو يبرعلاك
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 ظ متسل له كسيم رويئاص# م انسل لهزيمرويقاص

 0 روس اوسيل له( رد) ييرلرويقاص * نوعيبت

 لاح ةياكخو ١ يضام

 00000 0 0 نيبيوهو

 لعافلا مسأ ةأدإو لعفلا لص نم بكرتي وهو أرقأ
 : اس ةيل احلا فرصتلاريغلا

 ذلدبأ رويئاط « عيل 0 0
 ندي اممم ناكي دب رويت اصو عيب كك

 روبتأص + نوعنيت مك ينل رويتاص «عببن انك

 نوعببي و كريدي

 يفنلا

 كذب رويئاصويعببا (لاع)تنكأم مديأ را
 رويماص» عيبي ناكر ام يديأ رويماص»# عيبت تنكأم

 «نوعببت مك ام 0 أرويتاصمعيبن انك ام قدي
 | نوعي | :اكامرليديا ا



 تل

 نوعي (رد]رل زروال

 تسل نوما عيل ( لاع) تسل ُوْيئاَص
 + عيب انس ويناصد عيب سيل (رد ار ٌريئاصو يبت

 راق م 16 اص

 نوعيبي

 له نسسيمر ويت اص»عيب ( لاع) له ممرويتاص

 يب لهزبمرويتاص+ عيب له ردا رويت اص#عيبت

 (رد) يراروُيتاَ ندا لإ اها

 . نوعبي له
 أعم ماهفتسالاو يفنلا

000 00 
 نسيمرويماص#عيبأ(لاع) تسل له ميرْويَماَص
 0| + عيب سي له ( رد ) ير وبما + عيبت تسل له
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 .طقف نوكلا لعفو لصالا نم اكرم ناكاذا يلألإو
 ظنلت شوهت بره لهيل يكَبَجافوحن ةدعب عضوتفا
 ب لكلا كلت ةحرفل ةكرج قات نم

 لاعفالا فرصتل فيك س

 ىرتاك اهضعب نما تنمزأ قاقتشاب لاعفالا فرصتن.ج
 لاح

 ةنع مالكلا لاح ثداح ثودحا نا ديفيوهو
 انك ل03 لا ةلكي جرادلاب 4 لح اغار
 ظ نوكسوعرب# هير د الأ انا يل مروي وَص

 فرصتملازيغلا لعافلا مسا ةادا .نرمو لعفل ا لصا
 ةنيرصت اذهو نوكلا 00 ةيلاحا

 عيبلا اص لعف نم
 ووتاط» عيت سروبزاص» عيبا ( لاع)ءرويتاص 62

 * نوبت ز 01 اللا ساروا

 هيبنت



 ها

 كلتملا ءىثلاو هيلا فاض نراك الع

 ا يسود د قوج كن ينجو فاضم

 ١ ةربثك اقدصا هل

 لاعفالا يف يبنلإو يفنلا غاصي فيك س
 ظفلت و اقلطم ل صالا دعب (م)عضوييفنلا غاصي ٠ ج

 ناجم ةلبقث هلل عم بست لكلا متلاب

 متلابو«تقاميل مرهتلاقلاقيفتق مَْْلاَلثم (ام)
 ' لاقيف#تيطعا كدويو وحن كلذريغ يف فيفخلا

 ىلع( هم ) عضوب غاصي يهنلاو+تيطعا ام كسي
 ةمعك لاقيف بهذا تيك حن درفملا بطاخلا مالا
 تهت

 1 0 37 نمز ايا 5 ف

 معا له يأم رولي وت نوكلا لعفو لعاوفلا
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 نرالعتست اهو هكلتم ىلا دوعي ةبسن ريمكب لصني

 لاقيف ثلانلا صخشلا يف هنوكلاح نوكلا لعفلبق
 قرح ا أهريبعتفجذيبن 5- يل رح وأ راومارش

 ةيبن كدنعاه رِدقوي وا قو قوي : كبارش + دجوي يذيبن

 ةركس اذدنحام قوي مكس« حافت هددعرإو يبل

 مالقأ | مدنعام قرف «زبخ مدنعر او ركككا
 يدير ماري, ةيلصالا تاقوالاةيقب يف يرجي انكهو
 000 يدي م اخري ناصح يدنعن 1

 ةيرومأم كلل ن ناك“ شيئا اذ كتيروم امزجي يل

 هسا راو: دارإ «بنذل ن اك ان ني

 كك نكي ملاذ ١| هسيغويركماتشإةدارأ انل ناكنأ

 الف قأوأ نم ةراعتسملا 0
 كلذ ضوع لمتسي لب قويورإو عضوأ ع

 م هرآي اب قوجوحن تابثالاو يننلا يفاقرصتم لعفلا سفن

 لعافرظاذ ذإو + ةرينك مار د يدنعر يصيس ب ل



3 

 نيكلا لمع نوتات
 انس ةيلصالا تاقوالا يف نيكل لعف قت نأ ج

 لكدوا ما | لكك لاقيف هل ةقياس ( َلكَد) عضوب ؛ وه |

 .نمةراستسملا تاقيألا تاما عت تسل واسد

١ 

 ىرتس لااا فاكيريتلال
 ٠ نوكلا لغف لشي إل نإ
 يف اك لاعفالا فيرصنل نوكلا لعف لهتسي. ِ

 هجاوخ وحن ءاوسالا 0 يأ مج سس كلوف
 توعنلا عموجذيبلت تن. م نرش لعمان يل. مأ
 و |نيضراط«لمجرعهلا:ز نا 3
 هديغاشأ دانه نحنزبا هل هذ هروب فاك كورظلا عمو

0 ١ 

 دجوي ل( راو ناتلكلا .:رانيغت اذيفت اذا: ف

 دجوي ال (قوي)و
 ::ناايلعاف مكحو ةمدعو كالاتمالا ناديفت٠ج

3 
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 وارارسشتي واراشب ا

 ا ءايلأو لالا فذحن ا كيك 0

1 

 يطرشلا 1
 دع

 تنك اذأ وأ نكا نأ ن 00 م هسيأر

 1 00 يل | كل هسيا: 8 كليجل# م
 أذا .كمسيا٠انك اذا ك هسيا 00
 عاون أ ةثالث بتكت 0 عيبجو وناك اذارل هسيا
 لا صخلا

 م0 1! ةحردل ةكرح يات نم ظمأ كافل الامذهو
 ٠ اا ررطن هلضلا اله تاقرآ ةيقامأ اهم فرعا
 "اد . ا ىلإ قيقا 0 مانلا

 ٠ ترص مدلوأ لاقيو ةروتصلا . | قلوأ 0

 لمتسيو هيلع سقوريصاس منج وأ .ريصا ولو
 نئاكَنككيإ لمافلا م اردنا كلا لسور اعلا



 آد 776 2--7>:77777-7-27لفببك

 و

 ةفيرصتو نوكلا لعفوه ام س ظ

 لعافلا صخش نييي ةناب هانركذ يذلاوه٠ج

0001 
 لاخلا يف

 نوكت ( نسي ) نوكأ يأ ( 0مل | (مدوا ما
 ب نكت( درا قولد |(رأ) نوكي ( رول

 ويركب (ضاواداوا (رلرب ) نونوكت

 لاح يضأم
 ناكني ٠ كدوأ | تك كد | ثنكمدوا مد

 م امابككدوا قو | كدي وأقد ديا+ىدوأ

 اوناكي دب رلوأ رايب مك

 دد< ريغ وأ يلقن يضام
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 بطاخلا 5

 قيجاقو 2 كم ةفيفخإو قب اهم ةليقثلا ي 00 3 ١

 2 ل كيب ا« فوخ | ققروق «رارفلا ْ

 يأ لصالا ىتبي ةمالعلا هذه فذحيو+ رصبلأ ْ ظ

 لعفلا فيراصت انفبكرت فكن

 يذلا نروكلا لعفو لصالا نماما بكرتل  ج
 ِقء ءانلاك لعفلاب ةلصنملا عفرل أ :ءايفب ايرغ ةعرس ْ

 مِدريَو وحن | 0 لهو نييرضت ةيس ءايلإو تبرض |

 (مجاواطعل اك كيرلط لف ا(ريو)نمايكرم تيطعا |
 ا يوناو أو بلصالا نم امإو نوكل | لعف يضام ]

 نادرو وءوأ' 00 0 00 ]

 .نوكلا لقا نهد هيو أهو يلمو٠ كج قبة

 ٍلعف لصأ 00 1 مرَويوَس دو ْ

 اي اعلا عادلا رع !دااعتييزو قفل كس ]

 . ٠ نوكلا لعف ( ع نمو ظ
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 أ هبلع سقو رتفدلا ف يذلا باسحلا

 | يهو ةيكلملا رئامضلاكفرصتتف ءايو فاكب يكأمإو
 ينقاط كفردأرب لاقيف اط قباس مسأ ىلا اما د عجرت

 يل ٠مدلا زوج وا ينبككللغوا ىتجنا مدلا يللاهي
 0 | رتط اما اي ايل اغ يبخأ ّةط تذخأ

 | ةرابعلا ليو تف: ل ةنيم كت عضو ملط ةظنل راك
 ةيلعفلا"تالصلا تاذ تالوضوملاو ٠ يندال يذلا امأ
 000 نأ لعنلا باب يف ركذتسف ااقتشمو

 ىيياتل لسنا 1 :
 ل اعفالا يف

 لعنلاو 5 نم نال

 بحأ موس وحن نامزب رب تدح ىلع لداموه“ 5

 هبلع سقو مانيروب ع نسريو

 ةيكرتلا رداصملا يرحتت بفك
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 مكوه اذام هند نم مكي و ةييورلا 2 اطاوحاربغتتف

 يرع 5 نمانلا) اك د ال هك د 3

 ا ا
7< 

 4 ور 2

 8 2 كالو ا

 ور افا للابن ري يرع دس

 ردك دببكر واكز ومكه ادحا تلسرأ مدي لاسرا

 را نماأنمو ىلا فاس يأ

 ينففيفنلا ةمالاعب قلب هّسيك لي يذلا 0 هد
 يدل هّسميك ل ايزي دحأ ام كلوق

 ةيلوصوملا رت 10

 رسكل اب دحإو ظفلب ناظفلتو طف يكو هكيه 60

 )0 ةنر عم ردع ىف ءاطأ 2 اها

 هرتساوحت لمجلا تاطبارلا يكل وا ىتحوا ةيلصولا
 2 | 1 تك متجر هناك كانا كل نه هكا

ّ 
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 قلل ىلا همس د

 هيلع سقو انصخت يتلا ء  اينثالا 1

 ريض فيرصتك ايب اهنم ةيهتنملا يف ادع
 0 اون بلقث اهيفءايلا نا ينعا ءاي بئاغلا ةبسنلا

 "فيرصتكة رو مالب ةيهتنماو هزخأ ىلإ كَم ِكْمب
 قابلا اذكهو هرليكمنب كرليكهب ورح ءاهمالا نم عومبجملا

 ناييبنت
 ْ .لصملا ةسلازيف 0 4| ةمالع مسا عم دجو اذا الوا

 ةبسلا ريض مث عيجاةمالع مدقتف ةفاضالا وا ةيلوعفملا ةمالعو
 ' الثم مدقن (5ليعانملا تامالع اًريخاو فاضملا ةمالع هدعبو
 | لاقيف مضوا بإوبا نم لخدو ل ١ يزمرلباتكلاقيف انبتكذخ
 ريض بلق نست هنا يناذلاو . يدرك ندنراويق كنيرل هطوا

 | ينيرتفد كنس مردارب وت فيرصنلا عم اون ك بطاخلا ةيسنلا

 | لصفنم ريض عضو رن ذكيح مز ري , اما كرتفد قرخ يا يا يدنري

 . سابقا عقالش
دحلا ريغلا وأ ةممملارئامضلا يه ام٠ س

 ةدو

 ءاممال اك ليعتستو مهم نرع بونت يلا ١ ج
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 ا «بئافلا كلَ طاخلل يسم كتل م منيه“ ج

 ] + نييئاغلل كر + نيبطافعلل ٌةلزس + نيلكتلا مز
 | المساج هب «ناصنلا ممالا لبق عاضوت فو

 : 0 أ مد 0001 ديفت يو ديكوتلل ةلصتملا

 ئ د ةروك كلش |

 ْ ل نو سو ف نوكلا لق عم
 0 كصخت هعاصبلا يار دْكيس

 1 رس سل ع 0س

 | ةدايزب ةلصننلا ةي.دلارتامضنم ةغاصمرتامفيف:ج

 . | كافاضا هلا نع يتابع لولا 5
 ا 0 «يباتكأه ا يل مع سريعا

 ا يكب هذه يجو +كباتك نيا يل. كصخي يذلا نبي

 يكرم باقل كلاب بطاذعلا كيس ركعلل
 نييئاغلل يللا + . نييطانعلل كدر« نيلاكتمل

 ةكلتملا | ءايشالا : نأ مهيرئامفلا هذه لع ر | ديزاذإو
/! 



 >- ا ندر م نا واج <

2 

 بئاغلل ةبسنلا رئامخذ فيرصت اذهو اهريغ هس

 نييئاغلاو
 م هل | ىدانق كش د 00 يو

 انترسبلا ف رطسمرعسن نادت
 هروفصع يق هددشوفهروفصع 0 .ندتشوف#هروفصع

 هد ماسر م هلي | يشوفوا ليش

 هرز ىلأ هب ةكو#عرز نول 0

 م نكس هيو ديدرز | اورسك٠ ليش

 يب هكودوا 00 داي رز

 هناخذ يزوج يراوشفوقوعمرز عم هلأ
 < ك ليرات 4 انج تب ير

 و ١ 2000

 ندر مهرج ويريد توعدينراوشدوف
 ىل هليراوشوف * مغاربج يف هدئر دوف د مه نم |
 8 مهاريج 8 هليار يومك

 ةلصفنملا ةبسنل ةبسنلا رئاض يه أمه

 هاه
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 ك ناعوبجت اهالك امعءاوا سكعلا ” لع هيلا 01

 ديرا اذإو 'هريئابز وا هرئيانز وأ مثرانز اهنم مهغيف ىرلقاشوق

 لاثملا يف لاقيف لصفنمةبسن روم ينوا سابتلا عقب النأ ا
 كنا يناثلا ينو لوالا يف مرانز يا يغاشوق ك رنا هالعا

 ا 2 ثلاغلا فو يراقاشوق

 مراقد وع 0 م ناكول ا 5
 ّى (يزريمضلابًالصتمناكتلازل مرقد كرت

 نابلقت يسيفينلاو ىلوالا ايل نال ذاشف( ىرل )وا (يس)
 هب لوعفملاو هيلا لوعفملاو هيلا فاضملا قيس اون
 اهيلع دازي ىرل يف ءايلإو هيف لوعفملاو ةنم 00
 لوما هنملإو ةنم لوعفملا ادع ةروكذملا عض هاوملا يف نون
 ىلع دازي دق هن |( اهليرصت ثرعرا 3 ف هيف

 قرثكي كلذ ذو ا نون بئاغلا ريمضلاءإيلإ
 هدحاو ريو لحد لس 57 ةدخاو |و ةظفل تان تالكلا

 ظ رذنيو#هنيريو هني ءًالثمويلا وعنا ُق 0 لاقيف
 رسل



 يو رخآب اهب قتيلا مسالا صصخت رئاهش يه١ ج

 ةجرد يناثو لوال اليف لاب ظفاتف ىرلألا ةلكلا :
 ىرعش يأ مجاص وحن ةجرد عبارو ثلاثل انيفخو ١

 در دمع راكب رتب زوق ءانيجلات :

 ذي 0 تع د ري ب را ا ايزو ناد جي دل د يل“ و ٍِ 55-2 : 1 5 57 2 /

 يهو مسالا كف 1 ةلصنملاف ةلصفنم ا

 لتعم ناك ن ١ يسو بئاغلل ي بطاخلا

 ىرأو نييطاخخلا كيرا ردو نيماكتالزهو 0
 كلت ةجردل ةكرح يناث ن نرم ظفلت هو نييئاغلل

 زهثباق + هسايق يبيجتوأ + هدي لإ «كعارذ كلُ

 نودب ظفلت ةلع 0 0 ءامسالا عمود ممم هالك
 هذهو يجدخم هه 0 ىرخ ا ةكرس ةوالع

 رسوم وح + نوكلا لعف عم اضيا لعتست رئاضلا

 يي ل ل ا ع ار و لأ فسوي صخن يأ

 هيدنت

 ١ مسالإو درفم ةنا اما دافتسي مساب يرل تتحمل اذا ةنا ملعا
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 اهفيرصتو
 ندنب + ينرظن يأ : :دد+ ىلل كيب :

 ينس»كلل. ا نسو#يعم٠ ا ع

 : كليف ةددسو كليم ىرديسيرظت يأ رك ْ

 . || هرظن يا ىدروكجيفواويلا اككنوه وو جك عمهلكس
 انيلا هزبج نحنزبو+ةعم هلكنأ +هيف هدنوأ# ةنم ندنأ ]
 انعم هلمزبانيف هدزب+ أنم ندزب *انرظن يدر وك يزن |

 كتم ندرس [رظن ىد 1 ى رسب كيلا هّرس+متنأز زسو ظ

 ىرلنا+ «مهلا اس ما
 هليارلنأ مم هدرللا عمم ندرلنا +«مرظن ىدروُكا ا

 ٍ نافرصتي رلزسو رلزب يراد وعر 4 هلرلنا و 0

 | اهعورتو رتكو ءانثلا كرب نيك
 ظ ىرتس !؟ةلصنملا ةبسلا رئامض فيرصتك |
 ظ مسقن مسق رك ىلإو ةبسنل ا رئاوخ يف ام» س ا



 ا

 ءارلا لعلنا لا ١

 ري
 1 اضل
0 

 0 ع 0 ا
 ةيصخت را

 ةدودخ ريعو 5 رباح

 ط1 ع 5

 مرلناجمتارلزسوأ زس 1
 0 أ مدنكو+

 2 يسيدكرا يدنكرا ودنك» كلاذ
 1 .زيؤدنكوازب م 31 تك ا

 مهاذ م ىرلودتك وأ ىرايدكو «عاق



| 

 ظ
| 

1 

 مدعب اهي فصول ما ع 1-5
 ْ 000 بهو رهو عينجو لجو 5 هديدحت
 راك دحاو 000 »سي لح | لكري رك« لكيأ

 ه١ م

 « ضع ضعب يأ ىضنق 5 «ناك يأ يأ *ىغنف ره“ لع

 | لك نوكرتو«لجر لك مار يزهو خ هديك 5

 تافصلا هذه نأ لعاو + بتاكى ل: :بناك قوم

0 

 1 ل دعب ل 1 0
 ( لعي ميلغا روليب ! ءيش وبرك , راك وهفاخ انمي |
 ْ هيلع سقو ملك متذخأ ءذلا ي :ببه ع يشلا ازه

 هيدنت

 | ىحن ريك ىنعمب قوجو ليي لييقلا اذه نم نوليعتسي هن هنا
 ىنطو مبلغا رد نطو ركوج ل مك رنا مال الخا



 ا

 يأ هلو شورغر در دءرلارفقو + اجاوزأ |وفقو يل

 عم درفت دقو*شورغ ةعبرا ءكارقنلا نم لكل لسرا| ٠
 ضبا مسال اب |مأرتقأ مدعأا ٠

 هلال

 يأ ك ثلثو + فصن يأ قوم مرايو ىرايق“ 6

 لثمرسكلا ةيقب اماو+عبر يأ. 0 ميروجشلل

 هيسراب اما يبرعلا لثم يبن هرخآ ىل | سدسو سمن
 يل يبيراي ف كن هرايوحت ةيمالل | ةفاضالا له ليعنستل

 ةيلابلا ةفاضالا عم 00 ايويههاردلا فصن

 6 0 0 وم مسالا لبق د

 قو داون | مرجع 0 لمعتست قوُجيو
 وع اهب ناو« فصتو ا يأ. ا

 كيأب يي لماذ ,كياي شب سذسو سه نرع

 ةتس نم ةهسقو هع نينا هلا باير

 ةمهللا ةيفصولاا ءامسالا يه ام١ س
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 (تفيفصلا قم |

 كليإوح لّوا نمت كليإةظنل دجوي نا لعاو
 ةّرم لوأ يأ ٠ هعفد ْ

 ددرعلا تاعصلا نعرحا عرتادجيي له. نس: |
 ا و ارجل ظ

 (ر) عضوب غاصيو ةيوستلاب مسقتل 0 وهوا

 ىلع (رش )و رخاوالا ةحيح"ا ةطيسبل | دادعالا ىلع
 ةحرد نانو, لالا ليعللا قلاب ظنلنو ةلتعمل |

 ع 00 وحن ةجرد عبارو ثلاثل فيفخابو |

 ةينامث ةيناف يأرّركس“ ةيناقركس «دحإو دحإو يأ |
 7 0 رّسيكيإ «ناعثا كيا |
 00 ةنرتقم نكت ملام رركتن ضو ةتس ةتس يأ

 ىرالاقت روب لاقي كلذ ىلعوةدرفم ىقبتف اهب فوصوملا ]
 ثالاقربا قرف ثِغاظرَسيرَس 0 ْ

06 

 00 كيارشيكيإو*دحاو لكل ةسمخ دالوالل |



 ا

 ن2

 تس يأ. يتلا شيلا نوسمنو سخخ يأ شيلا ش

 ردت ا يروم ندفع ب

١ 
 ليك يملا 1 يدي قي نور ْ

 أ عست يأ زول نافل« نوناي نافل |

 نويلم' نيل : كيرجةيام 'زوي#*نوعستو

 ظ ىحنضيأ هلصنل ةبسنل ارئامضلا ددعل | ءامسأ عم عضوتو

 ظ هس

 ايناكحاو ةيمرتلا ةيفصرلا دل "ايبا ام

 || لبق عضوتو ايددع بيترتلا ىلع لدت يفلأ ه٠ ج
 ْ يناث نم ظفلتو دادعالا ىلع( يخ)عضوب غاصتو مسالا

 20 دحاو رب غي لاقيف ةلكلا كلت ةحردل .ةكرج
  ىل.زأ دراي د ا انكهو#لوأ 02

 ظ ةلع فره يي مسأ ناك ن إو+*عبارلا ش ا

 || فذحم ناثيا يجيب نان :اىايكيإ يف لايف فذحي
 ْ ىو يأ' كلا هذه يف اضيا | ياتو ابق

 فص يأ ىف يأ نس هدفنص يضاف
 : ”يل ينع )١ ثنا

 اه



 الإ

 أعم. هلرلنأ وأ هليارلتا« كنلوا يف
 1 و أ لعأو

 ١) 1 ىلع لدتامع ةراشالا 20
 تمدق يأ. مدني مد يبٍهَضِيرع وبس دل

 ةضيرعلا هذه

 ا! دحر ةيعدبملا تافضنا اع

 ددع ءاينأ ىدتو ددعلا ةنيبلا تافصلا يف ب
 نار يدودعل أ مسالا لبق عضوت نرا اهكحو ضيا |

 0 ا لا ى الاثم أهعم عيجي الو ىننيال

 يف ددعلاءامسإو اميلع سنو* بوف 'ةسمخ يات "1

 ةعبرأ تترك 5. ةنالغ. جدان ناننأ. يأ 00 سَ

 ٠ ةيناثزكس ةعبس ٠ يري“ ةتس٠ ناد 0“

 :رشع دحأ يأ ريذوأ 0 وأ ةعسن 1. زوفُط

 . هل فل 1 ا نانثأ يأ. ييأ ىركير

 :نوعارأو عبرأ ي ع قرق' نوثالثو ثالث



 ا

 امسأ.يد ع ستر هانم يف |

 نال "الرع ت تذخا ي ٠١ ميلا يرتوي + ءالوه ٠

 ين هلزلنوبوا هيارلنؤب مالو هيث هني ءالوه نم
 ا ع رشودلادءولث مث الو عم

 ترظن يأ : 5 ذ ىلا ارش« كاذ
52 

 روش +كلاذ يف هدنوش+كاذ نما نالوش + كاذ

 00 يي كلو الوهراني كاذ عم

 ا كروت + لوه ىلأ ٠١ وش + ءالوه

 ا نم ا 1 ترظن. ظ

 م 5 ١ مث «ءالوها عمي يأ. لوا هليل ماله

 ميو أ كلذ اكوشللد لأ .يلفع كلو

 كلذ يف هنأ« كلذ نم. 7” ل كلل ذ تيظعأ يأ

 لرلنا١ كالو 1 «كلذ عم دنا واهلي كل
 يرن كئاوا ىل ا. «كنلوا ىقع يا: يلقع |

 2000 : نادرلنأ« كلو ١ تيظعل دقاق !



 ل 54

 لافيف عيبلا قئاصو 0 , يسوق لاقيف باب
 نيتادالا ئدحأ دعل ديز 6-00 | يجتاص

 اماذا ةعنصلا كلت مسأ اتنيب وا ىل نيتروكذلا 7

 قليجتعاس+يقاعاس يأ: ا ين كلك
 ةيتاعاسلا يا ||

 امءاكحإو ةيراششالا توعنلا يف امد س
 ةيكرتلا ةغالا يف لهعتست ةراشالا ءامسا نأ١ ج

 ىنعبب طسوتملل (وش)اذه ىنعب بيرقلل (وب)يفو اتوعن
 ا ا

 «رانزلا كاذ يل١ قاشوفوش+سرسلا اذه يا 2 ظ

 توعنل ا هت يان اذا اهئ 7 كلت يل 1

 اهعوقو نم فرصتلا يف درج مسالا

 اهنيرصت ةروص هذهو رج 8 اج ا
 اذه ل 6 ري دمع ١ يدا كلر «ادهر

 نو , +اذه نم 00 000 اقلدحلا يأ+ مرا 0

 تانكسسما



 لوخدم ىنعب كرك ل وخدلا كير يفالو دوخه

 ل اعتسالا ىلع ةفقوتم كلذ ةفرعمو هيب

 ةضاورسلا ىلع تلخداذ . ١ هج ةأدالا نييبت اذام“ 1

 000 | ةيفصولا يف راصتقالا نييت 3

 ذإو اليلق ليوط يا هنو وأ“ ليوط 56

 ىأ ا دب معنالا 4 ةادالأ هزه تعضو

 ا .هيتتاستا 2 مسالا لا 7 ةيردصللا

 نيكو 0 ةبكرتلاب هك كيتو *ةيئاسنالاب
 ظ ةيرد نانو لوال ليلا مدخلا هياكل

 000“ ل ااا ف

 0 م 0 لمتلا

 نياق الاثم ةفلكلا كللت ةحرد ةكرخ يناث نم ناظفلتو

 ىنعب ىنلا ذخالا ىلا يف يف لاقيالو ىفطم يا كنس

 ظ
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 ا ثوب تو لاقيف ٠ غراف شوب هك ئراط ليام

 ضيا ضايب «قزو لوب لايف نافلت ىو
 5 1 0 رضخ | ليي + ضاي 0
 0 د.« روم سوم ٠ لاقيف' يمس روم لّيشي ٌبْيوأ

 باج +زود بدوا زود مود لاقيف» يواسم ؤ
 1 مي لاقيف“ دوا هايس راج اجراج لاقيف مير
 تروي م انف سف لاقي لطاعان هايم سو

 كيلا رهاظ يأ يللي + نوعيسي لاقتيف ٠ عيمج

 0 لا لام يدع ا

 رك تو لمنلا 0 1 له س

 نوكي كلذو لعفلا نرم ةفصلا قتشت من٠ ج
 ىلع كوأ راك را ةمالع فذحب
 هلكلا[ كلت ةجردل ةكرخ فا ارم ظفلتو لطمألا

 نم لاقيف لعف لك يف درطتتال ةرعافلا هذه امن

 ءافطنالا كنس قو حوتفم يأ َق جا هتلا ىّمُجب

 جو



 ئ ةيكرتلا
 ا نيعون ىلعوهو فصولا يف الضافت دافأ اموه٠ و

 ] يملا دخلا ياعرب اةمي هلو ةليشنم اما

 ظ ةتادإو نسحال اكل يضفنلا لعفا ىلع(لا) ةدايزب الا
 | يأ١ لزوُك كاوحتةفصلا كلت لبق ةعوضوم (ُكا )
 | هيلع لصفلا عضوب هريغ ىلع الضفم امإو«لجألا
 1 لعنل اربخ ةفصلا ثاهتودبولا اهد هدعبو ةنمالوعفم

 ] ا ب. بيكش نم لقت يرش ف لاقن نوكأ

0 0 1 
 ] كلت .:رم فرح لوا لثب ةقوبسم,» اهب يف -وج

 ةلكلا كلت ةكرح لوا لثم ظفلت ةادالا هو ةفصلا
 ْ ىلاةلو داصي ةفوبس :ايييقؤيلا :رغصأ يراصوخن

 | يرغوط ذشو « ةرفصلا ٍص اخ يل يراص بصا
 ْ لاقيف' قرز | يرام يرغول سوم لاقيف ميققبيم ا



 ا
 مسحت جوخ

 ةيردتك يناث نم نال اظنلتو+لوط يأ: 0

 '  ةفينخل كلو ةليقثلا ءامسالل عضوت قل انا ةلكلا
 كل نإ زل شاقالا نديم اذان نس

 ةلئفسلا زاديبرفلا | يذكةيبحاصلا ن انيق 2

 رصم»ةلو دلاأ بحاص ي 1 لاف تأود

 كو يفاث نم ب يلرصم لاقيف

 .ىحن مغلاب ا اد ظفلتف بترلا ف ايا ةيلكلا ١ ةجردل

 ا الا بحاص يأ ولتداعس

 ْ ىسم تحال كبت اذان ىف

 ةلباقملاب ةلواطملاك ةئيملا ١ ةبراقملا نيبت٠ ج

 ٠١ ١ ىبيزمرف لاقيف«رمحأ ي يأ : يزيزق هو لي وطلل

| 

 اور بام ةانوب كلانا واربخم

 ةبعط هل١رإ) يَداطْرِب ىبغلاب لاقيف١ كمس قلاب
 ( كمسم وأ )كليس

 ةغللا يف ةتاودإو هعاونإو ليضفنلا مساوه ام- س ظ
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 ل الكر كوب + تاريغص تانب يأ: را

 00 اذا اهنا يراك ايبض يلوا

 ديك اهيلع يرهق 2 ٍ

 ىأريو | يكرم نالسكلا بح

 رج 0

 ةيكرتلا ةغللا ف ثينانلا ةمالع يف ام١ س

 اك 1 ةلافعللا ١ هذه ف ثينانلل ةمالعال هنأ

 ا ينلد اه نووولبعتسيف تاناوي حلا ناش

 ها تي اين ركذلا ت | كك ا ةغاقوا

 يشيد +ركذ لج يل هود ككرا لاقيف مسالا لبق

 ثنومل وااوركذلا سلك يك ذا اذه. هقان يأ هود

 رق هب: كنب رون رك كلوقكدي صدخت ةظنل

 ةغصل | ىلع اتعضو اذأ كلو ىلإ نييت اذام- س

 لاقيف ليج لووك 7 مدس

 لاقيف ليوط يأ١ نوزوا* * لاجج يأ. كلر



| 
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 اوا ليقثلا قلاب ظفلت اميف نريزلإو ةلكلا

 وقل

 نوكلا يي ك0

 رخأأتتف اهديفت يقل ةل احكلأ ىلع ةروريصلا ةعم ةنيبم |

 سا 6 . ذنبل يراصو حن اربخرزئتيحربتعتو ةنع ْ

 يضو+ةولح يفةنامرلا هذه يا ٠ردولطأط رانوبدرفصا
 أ الو اهرحنو ةب اوعفملاك تاودالا اهابتقاب فرصتتالا
 عيمجلا و كم ةذردي نوكتف عيبجتالو ىنثث الو تنوت

 كجوكرب ةريغص ةنبأ هرم
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 5 راسن« ةيرهش يل له اذ لاقيف.رهشأ
 د هقوَج قلبفط رب ع سانيالا كباس

 5 (جرادلاب كلذو تع جرخ وجيت طل

 3 شورغ ةسمخي ةعطق يأ كلب لاقيف 0

اسالل ىج عضو لاي عم 6 0
” 

 كي يأ ع كلنا

 نافذحت فاكبوا .وافاقبةيهتنسة لكلا د تناك. نافمهيبب

 ةريغص ةجاجد ىعمب قيقراط سيلو قّجواط لاقيف

ي ةقفشلا وا نجا ىنعبوه يذلا يناثلإو
 عضوب غاص

جاجد يل .زدج قواط عنخ ركج وازغج
 .ةريغص. ة

 قجو »ب ةنيكسم ةريغص ةطق يأ زكر كيةنيكسم

 ةجرد ةكرح يناث نم ناظنلب ركجو زغج يف كجو أ ظ
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| 
 ٍِة الم ةجرد عيارو ثلانل بفيذخل جل أو 0

 قالوق املصإو ناصق 00

 كس :

 ةنمو هيو هيلا لوعفملا يف ةلاكلا تاكرح تددعن ينم

 جتلاباةلكلا كللت ةقحاللا تادالإ/ ظفلز وح عوبجملا يو ةعم 0
| 
 تاجرد عبرالل 0

 ةلعاولا كل وا نول ةأدالا نيبت ان د ظ

 مدلايلع
 نينظوفلم ةفيفخلل كلو ةليقثلا ًءاممالل قل نأ: ج

 نك منا نانيبت ةلكلا ةجردل ةكرح 00 ظ
 0 باستتالاو ةقيطلاوا ةلاكلإو نامزلاو

 5 م ياددع مط ظ

 يلا هام همر يتم ناكم يل ىلجاغا لاقتيف رجحت جا



١١ 
 دلل

 ةلكلا ةجرد ةكرحيناث نم اهنصن ظنلت ةمالعلا لهو |
 لوال ليقثلا تل اب ظفلي ( هل ) ينعارخالا فصنلاو

 ةجرد عبارو ثل اثل فيفخاب و ةجرد يفاثو
 ةتمالعو ةنكحو ىدانملا وهام س

 ىه فوذحم لعفل هب لوعنم نرع ةرابعوه٠ ج
 تاودا ىدحاب أردصم ةليجا هب يدتبتو ادنلا لعف

 هَل ةمالع الو ( 5 1)(اي) يب ينل ادنلا

 الافاع نك ينباي يل. لَو لع لأ او اهاوس
 0 وهلا ىذاي تامل تير اكب ميراي
 ببحتلا لجال ةزملاو ابلاغ ا

 0 لا :ا وح ديدبتلا

 كس فينا دا يقتل قلاب ظفلت (يل)غ ديدهتلاب

 . يع ار لانو اتالا رد
 عمجبا ةمالع يام س

 يناثو لوال لبقثلا متلاب ظفلتو اقلطم رل | ١



 را

 فيفخابو ةجرد يناثو لوال 00 ظفلتو
 كلذ لاثم ةلكلا كلت 7 00 ثلانل
 ا وةياسالا يي هلآ نئيناسنإ

 يل ١ لكن دو

 ةتمالعو ُة ا ظ

 يفرح ثودحلا هيل ا

 لوعنفملا محك هدعضو كحو نريتيفرظلا ابلاو ! 7

 | يناثو لوالليقثلاهتلاب ظفلتاًتلطم(هد) ا
 رك ةدلكلا ةجرد 5

 هيارسل ابدوا هيلرسلا يف "قيل يل لاق هذيارسس
 ا وهاأم- س
 ءانبلا اهاتعب ابو عثربدل لمادا ِ

 كلوقك اًملطم هلوا هليا ةتمالعو ةبعملل واولإو
 هيخأ عم بهذ يأ كال ضار .هليشادترف

 يدبي تكسم ئل٠ . موتو هلي ماوه الاج هاخأو 0



 ميلاهالا بحياشابلا يلرَوس يب كاهل اشاب مانا
 دا ارب أذ نوكىلاريشي داددحم انلوقو

 ةراشالاو ريمض ىلا ةفاضالاو فيرعنلا لاك

 اًرج ملهو
 ةتمالعو ةنكحو هيلا لوعفملاوه ام١ س

 اجا ىلاب لعفلا هيلا يدعنملا لوعفملاوه٠ ج

 رحال ثودخلا لوصو ةبسن بسحب عضويو

 | (0)ةسالعوددحتاهب ل وعفملا ىلع الا ىرخا مدقتيو ةرات

 | لوال ةليقتلا ةحقلاب ظفلتو هي يف ًالتعم نكي مل ام
 تكللت ةجرد عبارو ثلاثل 0 ةجرد يئاثو

 0 مد 22 كلذ لاثم ةلكلا

 3 نا . يشب , هي هاب ةنيدلل

 ١ ا هك هن لوعنل وهال نب

 نيتراجتا نع وا نب لعفلا هيلا زواجت اموه٠ ج

 اتلطم ند ةتمالعو هيلا لوعفملا كك وعضو مكحو



 كيردارب الو ياك كسلا خيل نركو ردارب و
 ددي بلي ياو قويا كليم هناح كسك
 را يازاو

 ةفاضالا قرض ة للك تؤلش فيك“ نب

 ريصتفرخآلا ةأتعم ءام ي ا وض ةباك نأ ناولوج

 اًذوذش يِثوُص فاضملابو كيوص هيلا فاضملاب
 يب ريصيف ي بئاغلا ريمضلاب تفحم اذ | ازكهد '

 لا
 مالو ةكحنو هب لوعفملاوه ام٠ س

 ةكحوانابثإو اًيفن لعافلا لعفهيلع عقواموه٠ج
 ليعافملا دعبف ددح ريغ نكي لام لعافلا دع عي نا

 يب يف رخآلا لتعم نكي 0 ةحالعو رخآلا
 يناث نم ظفلتو هل ةمالع الفألاو اًددحم ناك أذا ااذه

 يل يئْئاَص ىثاق يلع ! ف كلا كلت ةجردل كا

 ع ىلع مل ديجي ياش لنا لح سابا هلم ىلع



 طق ضعبلل ليديلا فاضملا ةمالع لكلل عضويالديلا

 ةفاضالا موي كنا
 ةيماللاف يس رتب كل عاون ١ ةقلل 3

 | ىحن ةفرعم نويفياضملا هكا ناك ام يف

 ام يف ةينايبلاو دلولا 20 يب كو
 اهيف ةمالعال هذهو نامزلاو عونلإو سنجلا "تنيب

 ردا ءاسن توصي يأ يسيراقو 2 هيلا فاضلل

 ةالص يأ يزام يركب ءلوبمالسا ناخد يا قنوت

 نحلل نم فاق نأ تنع نمريدقتب "0

 الم اهيف ةمالع الو ةفصك ليعتستو هيل ١ ف ذل

 2 قِينصرومت «بهذ 0 اخ يأ ك د نوبل

 اهلذا نورولا ١ لويكلل تناك ن إو +« ديدح

 رضوا ناملا لبق فاضملا ي املا لم عضو
 ىف هتان «بنع لظر يأ منو وأ ناطيرُي

 يفانضللا ددعت أذأ هن هنا مث: هيلع كا 5000

 ؤ
: 



 ١ ب كراكو وح قاف لعلا ره رخل ةمالع
 ةتمالعو ةبكحو فاضملاوه امم س

 عضويو ةفاضالا ةينىلعرخأ مهاب لصتا اموه٠.ج
 "ا يل تيبس ةدللا نك هلل !ففايعلا نع
 رةكرح يناثك ظفلتو يم 30 لس
 ريو + رونصع» شوق ًالثم ةلكلا كلت ةجردل

 ةفاضالا نكت ناف يم ِهريغَبو شوق لاقيف كابش

 يابس كهل ةمالع الف نمسا

 ةيدادر كح ييلافاضلل وهام
 ديا يجرح ةلكولا بسعا اموه:ج
 ل نيكول امل ةيضاعر فال لبق عضم
 اللب ةحررل ةكرح انك طفوا : يف رخالا

 لاقيف ةيينيص' يني + زعل :زويراق اف ًالثم ةلكلا

 اة قنا ةفاضالا نكت ناف ُكلِذ ينيسو ُكل ا

 ظ يني < 2) ةمالع
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 ل يف بلت ١7 هَدْرْدَوَحن الادا ةتل

 1 0 كا وأ دناو٠ بيع هنا ياءرّدْبيع وحن 0 ١ نك ا ش وأ سوا جوا تن 5 فواط وا صوا شوا 0 ها ا ادت ظفلت ذل 0 ايليف اع ناكل 3

 : دو فر 4 تجرخ 50

 1 : ةتمالعو ةئكحو لعافلاوه ام“

 دو ليتلا لمف اها و ايوجو ةلعف قبسيو لعفل 3



1 

 11 ف ليسلاو لاتجالا زال بنلإلا امإو هيض
 انا ةماعلا دنع ظفللا ببسب ةلع فرح اهناكعماج
 طلغ كلذ

 يف اتكرحت ىتم فاكلإو فاقلا كح وه ام. س
 ةلكلا رح

 اي تفاكلاو أطخو اظفل اًنيغ فافلا بلقث٠ ج
 تالا اورقظنلبة لكلا نكت ملاث طف اًظنل
 اله ًالثم هغويو ىثوجج قويو قوج يف لاقي ان

 كور هام لاف ط 00

 : قوأو +رذج ٠ كوك 00 ةظفلب ن ناك ام لاو

 ةيبرعلا تالكلا ام ا 3 مي

 قيقحت وحن ةدعاقلا هذه تحت لخدت الف ةيبنجالاو

 ةماكلا لصا كلذ يف غاري هغيفحت الو هقيقحت لاقيف

 000 يثو قح اهلصأ قيقحت يف اك
 ةعبرا يحل ترك ةلكوف تكرحت ىتمادلا كام س ظ
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 رييشلال تيحو جراما يز ا

 (1)!عملل اهبلعت لكد ةيبرعلا يف ظافلالا ذه قفاؤي |[
 ةيكرتلا ةغللا يف مالكلا تاجرد زيمتت فيك س

 ٠ ضيب' طري وحن ةلكلا |ةكر 0 2
 215 رو +« سأبل ل «« ةأرم

 عيطق' ىروساب ةراخ ل كي داج“ 0

 يقامو ةلعلا فرح اك

 فورح يو وهاي كلوق امعمبحيو ةعبرا ف٠ ج
 ثالنلا تاكرحلاك ظنلت امدنع ةلع

 ةمحصأاكفر الأ هذه لبعتست والا

 ارك هيبنتو هيبشت يف اكةخأبس املا ث 5001 1

 ةددشمايلإوهديصُو أ وحن ةيواسنرفلا افل لاجرختواولاو

 رو و+ خت يادغب ومر مياظو يشيل يشرح ةنكاس
 يبرعلا ظنللا يف تاجردلا عضوب ناكمالا مدعل (1)
 هور م0 1 088 الا نقلا ماسلا

 ايمي لسل



 داتا كيلا وشال 0

 ل حلا 0

 ا م دع نا نمو ممل

 د هير 0

 يبرعلاب ظفل ا سيلو و١ ليث 0
 ا فينخ فرح ىلعو ةيبرعلا ةمفلاك. داق

 1 قوح اسيا يبرعلا يت ظفل اهبراقيالو ا ١

 00 يملا ايا ةدركو

 !نانتثاو ناتليقث اهنم نانتنا ت باجرف غير

 ةجرد يفانل و كر ةجرد لوال أ اون نانقينخ
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 هذه هنا مث <15 لادلإو. الاد ظنلت اًنايحا ءانلإ

 لوالأ لصفلا
 ظنللإو فرحالا يف

 ةيكرتلا ةغلل اب ةصنخلا فرحالا يه ام. لاوس

 اهب صدخب ةيبرعلا ةيئاجملا فرحالا ادع باوج

 ربني وحن ك٠ 1 قو :ج ٠ بيكو يضر تا

 ةيكربت وك نيت ردرا قاد نال
 ٠ ةيناثلأو يببع فاك دت ىلوالا فاكلإو رحب رك

 ءاشرط يا + نونرغاصوا فاكر غاص
 ةيئاوغلا فوردلا امسق 5١ س

 ص ص جب جيف ةلبقلاف ةفينتو ةليمت تالا

 لاد ابلاغ ظفلت ءاطلاو ةليلق تانك يف ادع امظ



 هلياراث ار داون قوجرب نالك هدوجو هذيناخ ديمحلا ظ

 ناهجةناختكزاسننيز خخدرو | دئإوفرثاوبشاربارب.
 دعإوق ربارب هليرادتقإو تعرب كنفلكم قر هلوأ

 ظ أرظن هنقاستنإو بيترتنسح كنس هدوجومشحابمو
 . هنسهلجج كلتافلوم ناليراقيج هلويوب ردق هي يده |

 رعاص روك دم ردا نيريانب رداج هسلئيد ردقتاف
 "0007 نابع ناحل يس هعل اظمو رديا كيري

 , مليا هيصوت هنطو يانبأ هلبحلاب نالوا ركشهإوخ
 )| ةداطلم ةسردم ٠ ؟* !ةنس لوا نوناكق

 ىريدم

 يكس
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 اني يفازي ازال ةلسرأ يذلا ظيا تقلا 2 ١
 | ةيناطلسلا ةسردملاريدم يدتفا ينلخىفنطصم ولتغفر

 ةيكرتل اب عرابلا بتاكلإو توربي يف ةرماغلا

 كلن هينامعةيلغنل ود نالوأ زوو لظعم عوبتم
 كلير راجل فرع ا نالوا سيسر قال

 نيناوق ءانب هنتيممإو موزل نانلوأ سحوربند هتوأ
 فوقو كرك ذي نس يل“ 00 تاماظنو

 0 يليخرب ن انلا هملق هبكرترباربملي 0
 يوزر را قليوا هدافتسا راد هصح ا هبل اع

 لدزا هتليصحت كروك ذمناسرتفاطل ناسل هليصوصخم
 هي يدهش كدطو نابش نديأ تبغرو ليم نأجو

 دينار قج هلوار الم هنعفانمو لاَمآ لوصحردق ََ

 هنيرلوزرآو ليم يه دبابلوا يسمام هنلوي عفانو
 يراصعأ يامرف هطبغيديا شقياروتفو س أي ثاريا
 دبع ترضح رصح نساحمرصعوب نالوا فالسأ



/ 

 ندنرلقدلوأقفومهليدعيبرثارب هليوب ردشم وأ دو دعم

 لينعتس هخبف ريو: تيدر كلبرربت فيرا ودك الولع

 ريرحت هدنقايس تديحتر كش نايبهليتهج مهناروانث
 مدنفقأ ىدنل اوأ تت :ردابمدي ىدصلخم همانب أوج

 دمحأ

 تدوج

 منالا ةيروس ةيالو يلو نم

 ىدنفأو لتعقر

 تاحاضيا ىرلقدلوأ قف قفوم هنعبطو ا

 رئاد هنغيدنلق ناسرا ىم ةخعنرب كباتك مان هيفو

 روك ةعبستاج 2 دا 30 هيهب تاريرحت

 ةّتن وعي وأن هلغملوأر اذقفا ءيناؤتتك عض و 0

 ذيحت ىدتلق رادتبأ

 تلاح
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 ىرل هليمج ةينثأ هليسلوا ىروانث تينونمم مزلتسم

 هنيرشنو فيل أت هديفم راثأ قوج كلي هليوب اهدو
 ىغيدنلق راكذتو داي ىرل هيعدا.ىرل هيهب تيقفوم
 ىدبلواودنا هتدومه 4قيع ميقرت هلينأيب

 دجأ ديسلا ظ

 لاك

 ال ا اا
 أ تقولا كلذ يف نراكو ةيبرعلاو ةيناثعلا ةغللا يف
 ةليلحلا ةعفانلاريزو

 ظ ) دنفأولتعفر

 شمرونيب ادهأ هبزجاع فرط ىنس هخعرب كباتك
 تاريرحت نالير ويب لاسرأ هجدقا رئاد هنيرلق دلوأ
 انراسمور خش بجوم دورولاب ىرل هنايرك تايا تهب
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 بجواف ةيفولا تاحاضيالا ىممملا مباتك نم ةزمسا

 يف باتكلا انعضوو اليزج اًروبح صل اخل كلذ
 .[ اننينونمر فاو جاضيال انردابو اليمج اراكذت اننبتكم
 ليزجملا رثالا اذه ءاشنا يف ةفورصملا ةيفولأ كتم نم
 | كلت نابشل ةيئافلإو عفنلا مظعب لنكنملا رابنعالا
 دي زايذلا

 ةليللا فراعملا ةرازو نم

 ىددقاو |تعفر

 هيفو تاحاضيا نالوأ ندنرل هعوبطمتافيل َّ

 هليخعرأت 5 هنن نابعش 15 هليس هتعنرب كباعكمأَ

 لصأو كنس هبحلأ ىذ ه ىف ىرل هيهب تاريرحت روم

 ربتعم رثأرب روكذم باتكر دشلوأ ىروص و لخدي

 ىرل هصوصخم تم نالوأ عقإو هنلاسر' 'ندغنيدناوب



 فى

 ىدنفأولتعفر
 مان هيفو تاجاضيا يرلقدلوا قفوم هنفيلأت

 | ىمهعترب نانلوأ ادهإو لاسرا كربت ندباتك
 لوص دولاب 3 هلي زل هيب رش نش نول وأ هزيابلؤأ
 | تافلؤم وللثموب ردشلوأ لوبف ةناغتتك جيوضوم
 رادم هد همان ىساقبأ هلببسوبو راك داي هفالخا راثإو

 ندنرلتنسح نالوا فورصمهدبابوبتانب هنغجدلوأ
 ةنفايس تصلاخم ديب ات هليآ هريف و تينونمم عا 0
 1 ىدنلق رادتبا هي ةمانب|وج ميقرت

 ىدشر
00 

 ةينرعلا ةغللاب ةليلجلا ةبجراخما ةرازو نم

 يدبفأولتعفر
 ةعوشفملا ةيهبلا تقي رسما ديب انذخا البق
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 تالة حاتم 00 ردا عس ظ
 ضعب ِهبلع تفضا مث ةيناؤعلا ةغللا دعإوق يف ةيفولا ْ
 ةدئافلا مانثال ايا اًدصم ةيناث ةمعبطو تادايز |

 ضفب طاخ ق تانكلا اذهن تفيلأتقارالو | . ٠

 لاسر تس اول نك الور لمالك :ايعالا ||

 نم بالطلا حاجت يف طاشنلا نم هابا اعةصبتلا |

 نايبتل اناوتعويف اننضعب جارد | ان ريقساف نطولاءانبا |

 ظ نيعلاطنلل اًبيغرتو مراكم |

 اولبسي ناب ةياردلا لن مح وجرإو اذه ١
 ريصقتلا نم نوريام ىلع ةرتسلا

 ةمضعل و لاكلا ناف للزلاو
 مهبلع دحالا دحاولل

 نيختال ع هو انل اكتأ

 هيلع ترم
 :رلكوا



 حاتفاب

 دمجح٠ نأ لكيف ٍلاقم لكوير دصي ام :رسحأ
 ناسلورتغل لكيفو ٠ ناكمو نامز لك محب حج

 غي قوسلا ةجتأر ةيناؤعلا ةغللا تيار اهاف دعبو
 مو ددعلا يرينك اهتبلطو ةيروسلا انتاحنأ رئاس

 ةيليبسلسلا اهدرإومرثوك فاشتراب ماظ ناووري
 ىلع باتكلا اذهيفيعمج موفلا ىلع لفطتلا تدصق

 دعإوق نم ةعمجرسيت ام ةبوجالاو ةلئسالا ليبس
 ام عم ناكمالار دق ىلع ةينسلا ةغللا هذهطباوضو

 ةيبرعلا نيتغللا تانسحنررد نماهسئأرعر وحن يزي
 5 كتالك. رئاصت مص اا ةيسراغلاو

 لبن تاتاكم ضب لي اليذم ماقال
 قاعت هلوخ اج هنا لع ةكلاهتم اهضوخ 2
 ره



 فام ةظونحم باتكلا اذه عبط ةداعأ نأ

 ما امسي سس



 : ةيفيلات

 ةيسنرفالاو ةيكرتلاذاتسا

 ةيناطلسلا ةسردملارظانو

 | /(15 ةنس توري يف ةيبدالا ةعبطملا يف ةيناث عبط
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