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 آي ]2110115 2 ان 1" ل ان ال.

 "118 اطممآع, ةرث"قم 260 011 3 21087235176 مآ1هلتر, 15 12162060 10 اع

 اطومعقأن 02 لتقوم ساطع طقكحو ةهص ء3068أ ه4 ظ1مص6قأغ 111 1م ةهععاتأن

 طع ع] عم. "طفت اهقاع 5111 طوع احم طمعوتق 586 82 6883: هطعر طاتأو

 11 ءم160 هدأ "ةهةواتغ عاوز هصل نملة ععتس عازكر 111 م؟هعاتتنع اطعاتت أ

 ةواتقاوعاتمس 01 طوحتسو# ةعولم1160 3: 22016 اةانقت 37612386 86

 ه1 قرضوطتعر ةهعا هم 7111 ةدهطاع طغت 205 0517 10 630 3152081 827

 قوط1 م ؟هدناع 11 طماتت 01820163:, طاتغ 9180 10 1هانطح 5 660868

 زل عصعمسأ هه غ6 ىمطتعا طعوجعاط 02 قعوطأع 1عوطتس# 320 1116

 ادعو ممتعاطأ ءالممودع غ5 جععونعمأ 30؟هطاذعع 10 اةاطعتسع ةمععاقمل 8607و

 زد ةمعم»لمسعع م11 طفت 12017101381 1986 2201

 '1"احأم 15 ههذص عن غ0 ال6 ةىعءم10081 ها 918ه عاعا 01 111118 "هم ة7:1216

 مس ممعت 1 مص. 1س 3 0113126 320 2"عوتت عدأ]و: طقعطأو 82118112: 10113و

 . عموساءلت مع ىتغا ععومتمسم 511, 800 15 118 طءمغ موق83ععق ةموعتم ع 0 6

 1[101عوأ عمسصح متو 01 ةواطاتسع طمس عاأ هطل ةعتا1 ام عادا 16 6051911318 3

 ءمعو 010226015 27 26م 01 طق ةءعطم]ةت*فاطتم 04 طلق 886 ةط0 م6061ر

 هل 15 مدع ع0 اص هد 182 عاتقمع 89018660 5165 طع ء]وقةهزغولأ 08

 ه2 لطف © ةصر 02 ةسواطأع مم, 820 01 ةطف 1807 ءنطق 01 طق 06عقعاأ

 معوطع. 113171 38 طم هان 8ةق7ةطر ن.2. 1054, ١ 1ع 06ع2068 ة[اعا

 ناطفع 0ممحتصسأمم 0 11 تطقسحس ء0لوصتقاتت 180 ءهانلطت128660 12 4

 اطقممسوهت18 همحوتتعقأ 04 12018, 3520 طق 0160 ذط طلع 281176 0171و

 ىن.2. 1122, ىطعط 15 102081058 5ع طفاط عم 88831160 طز طه 4

 04 طع 8ءازادلع 1دضاعف هدد هدف طقصلر, 8020 116 601312161-12077 61261(

 م"هى0هاعع0 طوع ذكر 02 نطق هنتقو068 هرج طق هأطعا'. 18118 ]!!هر 88 1وت' 8

 زا زمام ممأم اتق ماكر 15 همدصم»1ق0 ذص طخق 5هدناكر ؟8طخعط 1861506, ذط
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 1 7711015 م1 814 017

 3001 1مم غم طع ققدعس ]1 ءور ةورصف ؟ةلسوطاو ععوسمت 31631 8

 زن مرخمدع هم0 ؟ةعقعر ه0 مقص م0ءانعو] ماغععق 05 ءم28106ه516 10611.

 قف طع طعقأ فاطم 04 دقتسوم ططوت 780:1ع, 1قن* "03 018813801138, 0

 طع بداعوتو 1 ةانمد عاون 05156 طق 1عوجصءتع غ6 طقك؟ عر هن طق 013186أو

 ممعمج هم أم (طعم عربه 0 12ععوامدف "ةصف]ه 105, 026 01 طع هأانعت'

 ه6 ىطتعا ريتل] حم لمجطأ طع ععععقةهزطاع غم طقس ذص طع ماجااأم 11181168و

 ةوزت هق 58 هق غ0 غطف 1اهدعط ققدعسمطاو, ؟طتعا م0110 288

 مومن06مع0 ذصغم 18م عاتما طوع طماط (طغقو ةساطم»ة. 116 ةطمات11 00 0

 زد هرلع» غم محولاكع طخسقوأا# ههدعوعةوسأ متغط 822118 ةا716

 تو معاك, طاب 2267619: 88 8 ةاعر متم عمأنممم 6018108 انطق عمر ؟"طتعأت

 (طف ةقمتسمسأ غ0 طف طتعطعقأ مممقءلعمءو: ذص اطع ]19081886 18م:

 مدقاغمسأ]رب ]عموم ذم توج ر (طقغ قر ام طوءمددع ةمقعمءدلعمأ ه6 ه1

 0001 1هدها1 همنط م ععورمطأع عوز ءعو طعومصل اطفق ؟ه0دقه1ة216 1168و

 هرخ, ذم هأطعت» 7008, غ0 طععمرتع ةط16 غ0 "عو30 قةعوطتع ؟1(طماتأ 86

 8قأم08 01 70681129361052 210

 ][مرع هدجع ءاقطمرع ونعم ةرعاعسج ه1 طق ]هنأ عن, طف ةعوطقو 8

 ةزسرد]ز غاطع ؟ن11 ةغمزرج ص اطفق ةطقمو 01 ه دحمانع 01" 1688 01781161181

 ةهقاعع ماع قتل 01 طلق 56 طقهق اطععتت 20806 (1286680 015 ]16 3

 83110 د11 ةام» ةهصر10760 طز 06 8وعول, ه5 856 ه5 زم ط6 263710131

 ءلتاتمدر طعاس وع طف ءمدقاتكدعصأ م18 01 8 00:7:2/, ااطعات اناا ع

 طع نم" مع (طعصةعاو عقر 1ة88غ]7 طعاسوعسم طق مملس عت )ه1 0110136111

 رمسلمصسق ه2 عم ققوعساطاو (ىطتعا 56 0010 0تةانصس عاتتقال 07 ؟"عقط

 ةاتصسعوف), هسا تمص قةقوعسداطازت 1111 همكقتنل 16 طقم طةهءه2مم 4

 ه[ ه1 مععئاطع#». "ادع ؟دعغ 06 (طق ههقع قر اطقهأ قةيعوطتع وص 7 71

 06 ملغ طماتأ ما02ءاتهأتمدر طفعوجمو د ةاعدد ةدغدتكإل همت 7081108 8

 هءعامومتع ةزسصرم]1ءلأزت 06 ذاق ءمدقأتءاتمد 8ةعوعم]7 7ءواتتتعق ةاتعآت

 ءىاممد] ةزعمق ه2 ةمط1؟كةزمدر ؟طناع ذم هدا ه2 و حما 6180786

 ةازئ16 طع ةمزدتر هده مطؤتستع0 ممقعر هالونو ه قناع قدك هوتتت؟ة ]عطا 101"

 ادعت, كو مطوع ص 118 "ةممانام2 هع مأنآ1 د06 101611

 عمم" عمععر 206 هص]زت 0لتفاتصعأازك طحقعاعق هنأ طق دمعت ءائق 01 هب 210-

 م6مق616(1هر طاتغ 18 ةلقمر ذص ءمرصطتسقأتمص رز( اةطف موتنقآ]ءآذهات 01 3
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 هاعرونم0 0م ءدندا 01 ءاتمصر, ه١ عئعوت طعام غم الطمع 6204 هد ةهجزت] وذ ع

 ط6 معمووووتنزت ؟0ءولت ةون160. ]هع طلق "عوقمسر اخص اطع ءوتناتعا" موتكأق

 01 هرجع 501غ ةوعا "طزطتعق 3520 28781161 م98552عق ةدنف مماصغع0 1

 (طعتس ؟هىعا-ممتصاف هدآزن هك طفت“ 8285 ةيبجمءوتنق2 66, 163110 عع ال6

 ةاد0عمأ ١6 70ءواتتع (طعصح هد اطعتمع "ءانعةأنمد 8[ طع ةوتو

 موا ععمر 121688 ط9 ممعازعوا ![1ععدععم ه ءاطهص عع 01 7077عا1 1831293 م196عر

 ةقر 10 1سفاهط ءعر هز 2. 10, 1. 6, ؟طعانع عانرنهت" اناطقتتتصم ع8 1771[ 001407و

 ه0 ةطنق 5161 مهب, ؟طعضعامدنع ةاطق ةصئاتقا ذنح طع ةقأ 7010 18

 رجس م60 مزاح جدت ه/ر 10 ااحع ةععمد0 51 رهام ه0 اخ اناحع اطقم

 مشط مامأ ءانطعتك طفءواتقع طغع 15 طقق طق ةوصع 7077ع1 ه8 انطق م"6-

6601132 

 لطم مهاأعع 06 ؟0ءواتةواتمم 15 طر 1ددخ طمماخع ءماصمأأ عهغع0 اطقص

 اطقأ 06 ماسعأتته لمصر 850 "ءواتت"عق طف همدق10ة2هغخنود 01 567691

 عاتمز ]1 ءدصعم هرمز ةز عمق, 6651068 امنع 10 طف ؟هرر عاق طغت قعا؟ءقر ه1

 ه6 ماطزعا 83مل( ها- آدمز ذص طلق هععفا1 دق 11116 عدئوستسسلت" مم

 1م اع 10من ء[جهل أ اطخأ , ““ 1 ردتغو موه ؛طق جامطقطوأ.” 1"

 جدنع : 1ع ط6 7019 6]- مهز ل 3و لزاما ( حو ه)و 2011147 ( شو 40)و

 هل مدد (-, 2, 091160 80ه1نفل, "' طممانمدقر“ طوعوتتقع ال6

 همرجقمصقطأ غ0 ؟اتعات ةطقزك ةعف )01260 18, ه8 11 77616, 1220760 (721-

 [رم»"ه/ه/ن) هد* هقدتاتأعل هج ط7 اطغطص 05 ةلف طق 1011هو13م ع 1ءاانعال

 اع ةزعم 15 طع ةطققدعو ه8 و 7061 ( كلر 031160 311817, “' »ةقار”

 طوعوسمو 1 "عم0ع8 ةطق ههدقون فهما (016ةهعدأن (210:/30:/), 01* 761144:/و

 “ ءوااتموم 08, طوءونقم 16 ةءروضو أوو 15 مس طف 1011ه1مع 7<:

 هةاتعطن مهتتقوز ةذطف مه/0أ0], '' ةاحومعااطعمأ ص عر” هه ةزعو 108 اع

 0هدطاتمو 02 همدهمدهسأق : اطق ”هم00ه]ر ““ 1ةمعاط متسع“ اصلن ءواتصعأ

 طع همدزات2 01102 01 ١أ ذصغم هدم مطوة ع160 ةمات>0 5 1ة8ؤ197, طع ع8

 /هت:عمأ هنا نهعآ (-) هت انمتنعمبا ها-وم#“ ( كلر ؟طتعاج ةطمك؟ ؟؟طعاطتت

 ١ هز طق طوعتسمستسع 02 8 00 15 غم طه متمدمات>:60 ذأ 5 701761 5

 115 هدرصر ها 0626208 101 15 ؟0ءولت ةا10م5 هدد اطف م16عو0لص 7010و

 لص ةعءم0لحمعع 16 غاطع 0165 عامود ص 1ج]ص ع8 ((ةططتلل87,

 2م. 12 300



 91 ش 2211015 4

 01 (طمدو هناطم عمد طتءوا ةوصحطم]و ةططف 37/76 طقف هع 0
 ولسمو مزغطمسغ ةهعععماخممر اطقغمتعطمتن ااه اءدعار 88 طعاض# أ
 زصرحم»نممأ ؟هرم ءطف لتئتمنود ه2 قعوطتم ةمغم ةزتا]هطاعقر ؟؟ظتعات م8
 اق موصل هأنمد ه7 قنوطتع م0500و, 1ص ةقصلاتعط 88 8 7/7/0710: //, 01“

 ج00 16م1 مع (1ه» زممادمعور نع 1نوعمةموطام مععرم دز ام بر "* زر“
 هاع.), بصمات نأغمع عم هع 8ز11ةطاو هدم عربصعوعمأق هب قطماا 8117و
 طسغ مطعم ذغ ذه 10110560 طوب ه ه4/::ه// هده ه1 6ةهعمأ 1ع“ ([0*
 1نقأممععر, زن طع 006 تب , '' موقق طق هتعاطخ ! ”), طه زم

 (اطانق هلمو60 ز5 همصقذ0عم0 مممه001ولا1ز: 1هصعن. 1ئاطتق ةاتعق 8180 0

 عز 118 8 6-5 7مم 70114 هة11 10هعب 839 7061, 6 ف (ركذأ)و
 اف (رك), ىف (رك#, دير هانزوءانز؟ء, ةه20 01106 6
 0 01 مفو “ مماننطر 1ص همصزا1 عنهم لنا 101021281

 81035568, هجععمأ اطقأ 02 اطع 186 موئقمد عاط عاتأ هل, وو هودتكسافمأ 0

 3 فو ىف , ادع نست فومعصت 16اأمع طعم طفلص ع هدف 01 انه 7 عولخ غن

 ىو آر قه20 ىر مطلع زن اطلق 6386 6 201160 16غ[ عنق 01 م0105 عتهأ101 م

 طتغ انف هيرو زم لتممعمفمل تكدر هم0 طوومومعو ةطعيضفوب وتلقت م

 هد: محواعتس ع اف لنمط و هم0 ىَأ (ه: وص هثرذص 01105181

 قعوطتع 6 ه00 6), 88 ]0 توق (رمت#), “' لة ةوطعور” ةاع.ر 820 تميت

 (ةهن0), ““ (ةدكر”* ““ طمصقمر” ةهق '' ماوعم مطعمف طق هتعات 18 738860.”

 لاو ]رك 01 ماث010م عوازم طقق 8 0011116108 18 طف ه0-ع51160 هلأ“

 720817ه/, ععطع7ة]17: "165 ىعر هق ص نحف ) ركنا 270110

 صقر” “190,” ىطنعا ذه معمدملتءولارر ءودنعول ءدغ 6 ًاتف. 04 اطنق

 50 اع ؟ةكماتق 878 ه2 ةمعااتسم ا, 1 ةاطهلا مسعوعصتازت 8816 80126-

 طلوع 016 غ0 7

 ككاو ةهىععمانمدق ذص ؟اطتعا ااطف هنو طقق طفععص 0هزنزمم0 ةط أ

 نمممزم 60 مدن 04 (طنق 01[ ةنعر ة8غ]13:, نممد ط6 ل ه4 نطق ةظا161©و

 زم هلع غ6 ةاطمز» هن هدعع اطقأ طف 600 ذه ناعقأنمم 15 5 18

 همسي 800 206 ةمدصع 0615ةهنتس ع 04 وه مموأ اطءعتمصتسع "1غ ل. لق

 غاطو ١ هك طع ةماتعاو طقق ةاسوجرتق اطق مهجاعمأ هادهدقا 4

 ىذا هعمل ةغ طع طعوعتسستس#م 07 ه ةءعصاعطةءر ةتتا 16

 (0ها1هوكتسعب طع دختلءق نتمأغ60 ةاطوزور لطتق ةزععط وص 1]ئ1عه7186 6
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 ه10460. '1طتتق ىيدابلا , ةمع]أ 51 طماتك 3/14, 5014 1طن عهأ6 اا

 طع ه0 15 ةععسأ 01 طق 006 ودبر طقكحتس ع 8200 عقأ هأاطعت» أعمل

 «هوازتمدق اطقأ 01 *“ وح زمطقطت أوصغ 04 طع 0عدع»أ,“* وصل "عر0لعع0 عصا

 او طم ةسانعا م. 8 معاغ هتك تنن/7 11 010 ظع وه عال هاتكع 02 اا6

 2004 دبل , 8165 غطق م؟هدمصتسها ةانلتع 04 طف 156 موةه3, 80 4

 هناا ىيدابلأ 01 يدابلإ , ذاع عمطوغةوصغأقأ مو 01 طق 1هدنطحعان طعاش#

 طع ماسعف] 02 دّمل , ““ صدرت 820016 ه1مغانعقر“ هع. 06 انطق 18666 86

 زمقصمتغنسع ه] طف 4نط ءمدز د عونتمدر “دمرت ةطالتس عر” ءهاع,. 11و او

 ممجنعم/و 15 ااطهأ 0 نمغ , هسا دمه ه1قم طع هدصتغامل, [مععافطع» 51

 امه 70 عا-مماصأر, 88 الطف ءمداعتعأ ععدء18119 7111 ةاطفس نطتعا ؟هدنص 3

 رصعوسأ. (0(طممع عادوا ؟مسصق طفعتممستس ع هذغط أ طعام و نت عمععدأ

 166م, هطتعا عنف همأ 186 معقم ةص عب 0 ةممتعأف, طقحو اف متسع

 هادممعأ, ةهج0 ةتخع اقطع“ ص مءانهتلك عم 01 طف مرتلصسقتتإل نا هك اا

 اطمعتمستسم 01 ه م"همموزأ1مدر, م0126 1غ جدته 0 /نمقت"هآ) 0

 اع مه: عمبأب (ةصحتص., مزز 05 م7, 30), هز اطقزت هتف مواعت أ ع5

 1مم م11 76و 01 اع ةعرجعدغا هبل ؟011هكتسع ؟مسسقر 11 م/م" هذ

 سامر زمعطمو تلو. آم طف همداعدأ اطعت» /مبهعملا 15 04

 ىلا طع قصها 70ه ع1 02 طع م"ععولتس عم 77010, هان, 1 اطلق 1600138

 1م 5 001 6مءعمغأ 1عانعس اانع ةععمج0 656عمأ 10, 27671038137: 8115060 غ0

 (ةهلاكعق ماوعع, اطقأ 15 0 ةوزكر اطلق 1ءاغع* 1ههوق لاق هنن ةطصل 83

 1297120 زنط 00م6 0 (طع (ططعو 70161 مماضأ8 88 120168660 (6 "ةتطتتتت.ر

 12. 18و 1. 9و ©[.

 "طم مدل 15 ؟ءاهتطع0 ه8 ةز عج 01 "علصم] أ ءةغ105 01 8 8023105

 1م 0ع1760 ؟عطق ه2 طف 220 هم ةأط ءمصزات عه مات, 120 0217 6

 1غ هضم طغت" ءطقتة عا ع1 ةاتعر طاتغ ه180 طءهعورتقع 16 26ععاق طع 226181

 12068081116 01 طق 79010 : 5-5 , ' طع هماطحا70 82060” 108 12868266, 618

 8 111019861 (تا تا ب)و طاقآ رع “ 76ه ةمممز 060 88 همرصتصت 82061,”

 5 1]7][096(-ب ب-). ىف هج ةزعو 07 ةقوزسمت]ةهأ1مم 01 50 1عااعاتق 1 18

 ممعومم؟ء0ل هلع ذاع ةاتعاو ذص ه0 طءوعتصسستم عع "15 ه ةماهع 1ةانانعال

 (موصحست., م. 11), غم معدصتسا ؟طف ةنج0لعصسغ ةطهأ طعاتف طع ل 02

 ةرسانغ16 (ةلكعو طق ةودصل ه4 طع 1011هروتسم 1ءااعتخ, ه0 12 76208 01 اان
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 8غ 10عصحب كاتم ع 0ع ةتمطمستع ةوقمدق ط6 1ءاام»" 01 1صع»ءوقعر تو

 وققز دز]وغمو عه ىعولع "ةلنعغوأا, هد ه0مغم 8[1ءا14 غ0 ه عائم 006ر 17

 هال ع» يمع ط]عمقتسم رتغاط 1غ ةصغم ه 0مدطاو همصفمدفطتب. 8
 هع, داقتإ 10 داقتؤاو 7.5. 8 0[ دّكوو طمغاط دم ءعوصتمع “2 طتتتمتتت عر"
 800 راكدإ ؟هم راكدذا مس هن عامل راكتذاو 0110 01 رك, طماط دم عمم
 “ و مووص عصا وعتم م. طف عغملعصك طمتقأر ]101967 ءاثر طه مع78260 0

 ق0 زد طجقصسزت هوغأزع مااسكقر ءاع.ر نطف ةلعط هدن1[غ60. 115, هذ 6

 ه(طع» طقصلر غاطع ةعموز]و تن طوامدعو 0م طف ؟هنطوا 1س ءاتمد 01 8

 3قممأغ ممنفمم ةزسعت]ةخ, هده طف ةععمص0 04 نطق اطعم دادس ط قر 820 لق

 رممعم060 طرت همم 04 طف 0626818, ثفو دو 3 ضو طو ظو 1 00-201

 101108 04 8ومونم ةمعااتسور هطم دمهتعف الق تن اددتغاط 208/010 (101

 زموأومعم تضخبل), اان ا1طقهذ ه2 اطو 8ءهردعمدك ه0 183180 60141 0و
 ىانتعار وق زج هغطف» ؟عمطقر ماوعو طمعانعار ه 1/07 ممم ناجع 216060117

 166ه (تكبل). 1طقأ طلق 15 (طف مانو ههنمعوأ ةازباو 18 هاهم ن6

 وزو (ةاكعم طرع 1ك عطخ زص طتق 6 مةططصت هت, 1, 2. ١

 "انو م0047 طق طهعد "ءةاوتسع0 أ اف طعوعتسمستسم 01 50108 الكم

 نم 4 1معصح 01 5 “ طه طعانورء0, 608660, م0116,“ اناتأن

 هرتغأع0 هن طف حل ه2 ؟ةعدتستصسع 80 ةءاتس عقر, طتغماععم ماتتتثه]ة, 4

 زمل011763 هرم معاممأعق 0 76ولع ؟ءةدعطقر هق 10 11686 69868 1 آه

 ةملتعز ةيأا]و زس01عوه6ع0 طوع ااطع ممجوعمل اتعاب 10110193 اا.

 1 طقوم 201 غ0 ةمءولع ه1 طق ةزتقاعس 02 قعوطتع 706811281052

 ام ممم ةعمقع, 820 02 طع معأمعتو] عم هد 8 طتعاب اق ةأعاتق ه1

 اروعم عمولسوا]»» ءازصتسقأعل, هد" ةهأ 1عوقأ 60660 غ0 8 طحاتت]تتت11133, 2

 هترع امرك, 1م 1طوبتس8 معءامعو 1 طقأو عتكود 8 8م6ءز062 01 56

 ماوس 1011060 طز لع 8وعزك, هس ؟ه0نغمد8 02 ممزسأع0 [ةدغ8 ةط انف

 همامصكإت ةه0 ذط طظهسمزع أح عع ءئؤ], 818مل مر 120176761, 2

 اورو طف رداع هق ةاتط70860 غ6 طع طع ؟هدنعا ه2 هموت 1ةانمع "طلعات

 15 006 ممامأع0 هتك جوتتت#ه/ب هده /عمهه]ر, هل هاتقعنوذط عام هب عانقت

 ةهءاعمأ (اطع رمتاع 1ه0نغهغ60 هد م, 7 07 طتق مءاوععر, اطقأ 1

 هام عمورماطتعوأ ةز عمق هوح طع ةور"ع0ل ذن م0 ىاتما 986 41

 طرت ه مو::21161 ؛هعصح ذص هدتهسهغو ممم6. 1س طق ةقن ]ت26 04 لذه
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 1/0/0001: ئ//, 101 1هةأةهت عع, 96 20 طع هاتا]136 كتممهلاو , ؟طتعأت

 06 8ة0مرب مملسأف تَمَهْلَأو طاتغر ام طه ةامعأ]ر ءمدقتقأءةصكر هاتعاطأ [0

 طقعو معصماعل, ملغط طق 8ورتنمدأ 011013, تميل ندع ةمعالتم ع:

 تئيهلأو مم ب ىتغط ةطعقم هب طف ةزودف ةصرامر60 طور 06 ةوعزر

 220 متغط هد 04 طف مهنتعع ةعلتغتمس, غ6 ىطتعا زد انطف 11101128

 78191161 1من تغعِمْمأو اطع مهنوعما ها-وم# طخقإت طغ 300عا, 80 اطقأ

 11 1150 170108 8676م, 1عق06ا1717 طلصع, 060812ةررطتعقأ 8

 ه6 غ0 ه1, 1716 ط مانا همته متم ع انالع همزنععأ عه0128 01 6

 603 1س 00عوانمم. "لطف معصعتمام 04 طق ةودصع 1125861052]7069 101

 نم["ععزجمم ل15 عع [هانحق 15 38 76١ ةمو110عأز 058ع7560ر اطاتأ 16 76عولط 8

 ها معولوت عتلعصغ طمرو همجتعأاب طحمانع ةوكتسع 58111 طف مععوومغاور طاق

 تام 115 ةمما1 هوغنمد 15 هونت عل هدنغ 0١م اةطع ة011, 60غ 10 8

 ؟هرخصسق ج20 غطف مطرعصمعق 04 طق ةمزد“ هد* طق م06ا1 63و ١

 "طع 7هءولتمهخنتمو 02 قعوطتع 0عممجلق موغ17 هد 1د21ءانممر, 8طتعأت

 زق م0160 طوع طف 6 موصست“, موخغ]ز هج ءاودصم]هعتعها مععات]ت 9211168,

 ىانتعاج محتقأ طع عونطع عل ظعمسم انالع ]161102817. 10د "ع1ع"ع7ععق 0

 انو 0 عورصانصوت» 1 2876 هطمقعتت 28122618 7؟01ن]ع, 66681186 16 18 38

 همر 060 ذأ 0عاوتلمف ةطقس 111 عطغ فر 320 ءعوتتفع طق 61088877 01

 عروس هاناعدل اعنسقر ةناوعطعل غ0 كر 5111 م1076 قعلاتأ ام 1086 70

 دورت 1ةع] 1سعا1 مع غ0 (ةلعف ازد اف 81037 01 اا 221176 1٠

 1[عاعمعممءو ١م غطمق اطن1ءلمدهإ ةرم1و ام ممر همر طلعات 7188 اع

 قرون مانط]خنمطفل ذص ظصعاو20 وأم طه268 طحهتتتتت 62181 77011[ 5

 همصصم]؟غنعلر اطعم طف ءطقم عم 017061 01 اف 72 علتهأ "201691 12 6

 ةعمسوأ طعوس اطقأغ 01 طق معاعاتاع 18 20660. لموططقم» 5 000810,

 ةعرمأأم 02 168 طصالع هم طقصلو 10 طق 7؟11]6-عنمات7060 348015[, 8

 0ع مماتجو ذه طف مرر ءةوعدأ181 مماصسكر 320 (ط626106 0141 86

 طقستب اةطقس م0004 10 طق 1معاجاعمأ 1ةوعصعتث, ؟؟طماتت 16 5988 82 10

 م06 مءعاعءاأد1 04 طف 01من ص عانم» #9110 ءااطط عال

 الز هعورل غ0 هءواتةواتمد هه 0ءاعمصتسع0 طوع 1س06عءاتمهر 8

 مات 0ع طة, 02 همرجتمعر 80220360 10 طو96 8 ععدع7ة1 1201916086 01

 قموطتع ىعوللعمعءعو هد ةلكتمسع د الطف ممعوعمت 50211. 1س 00م8:
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 طع 1مل ءانمدهآ ؟هرع] مماصأف ةغمر» طز ةغورج, طوب هازوءأ ذه غ0 هلع

 طخ هنت همس سمتأو 01 "عدمت ت1 هكتص عع مغ ةهعان ةاعرج ذاع ععو طم ته

 ممتصغ نملع» ءمدمقهأ0عمواتمس ذص هل1 ذاق طعوسمعق. 1ص طه عمم

 قموعصطاو, هم زهفامصعع 1 هدصتغ غاطع 7061 ه2 ندع "هرك“ هدع تمس عانت

 ومع زص م0005 820 ة0ممأق, مطلاو عاجتسم ا(طقف 01 طع هغطعت 0

 هوقعور عمم اطق رعاطمأ 0[ اف هع, زج 00عط ام ةصمطققأ2# 86

 هالتعو هأ (اطو هرك“ دم ةملنعوتتس ع طم هيومن هن ةهطزومأ (رثكا) 15

 و عطول ةعواعمعم هرع طف زمعامواتجو (؟:طادعأد) ةتل 8

 (عقمؤعب») 0 و ممددتسه] ءاهتقع 1 طق تماتت ((ةتتتاتت. 7. 288-2084)و

 300 هق 01مم عمتقطتمع طف ةم18غ6 ما"0 معا "هاند 15 322060780.661

 (ط., م. 173, 94) همح طق ةمطزاتصعأتلع (ةط., م. 171, 98) 15 616 710.

 (همععممتسع غطف 0ععءاومفتمو ةذص موه عاتاوع, طف 02عقاتمصدق 79طتعأت

 اع ةؤملعمغ ةاطمت]10 طغت ةصقكعت* غم ططسقعال هتف : زق طق دماتت ت17

 0ععازمع0 ((ةصحصت., 7. 97, 48), هزع ه 01م6068 (1طءر م. 100,51), 01

 1206ءازسهطاو (ذط., 108, 52) ؟ 17+ او (معتن, ]825 طق 2281 16م[ عت* 0

 طه ممساععل رتغط (غطق ةزسماف هموت: هع اه ةهنتت701::؟ "لآ طعتح

 معمدقتمف 11 ؟زغطماتأ 70عا-هز عد, 3820 ؟طعص اهاكعق 16 انطق 8011111 01

 [ممد"هأر, 0 رلهاطملا 90 الق 101111:1 116 هونج انعقأ الطله 011608

 01 طلق عمق عع 0 اطققو ]وقأ نص6قأ1055 طوع "ءاعرتسأت# 10 618103103.,

 2. 99, 50, تاطفعر 10167 ءان, 1 18176 2017 10 800 8 199 "ةا8[2281:1 0

 نانع ىعولع 1من عقر, هل نطق دحهسمعا" 01 ةرجعا ]خصم طعس, 80026601 112 77

 (ةعار ءةمععأقاار ترج معمصح اطلق مدلصت لأ ءعقتتل 0 8 8281 ىو

 ىطتعا قغاطمم دمهزت طع 74 (ي), هده ه]زإ هوو هنأ ( ىحر ف)١٠

 1[ ىوق معد 10060 ةهطمعو غطقف هع ه4 ذاع ؟دطعا1مدق 04 ةاطع ؟ءولع

 ]1ءاامرو 15 غ6 عملو هق 1ءالعق هأ مممامد عوفتمدر ذص الطتعات  همقع 6

 مممععلتمم ءمدقمدحمأ 15 محقه1عع0 ؟ذغ طف همعدقهأع قاما 7019ع], 8

 اق و ىف: 11 عمم ءمحصانتس ه1 مطق ةأوص0 هن ةاطع طععتسمتسم# 01

 ادع م0016 0[ ه 0170, 101105960 طرت ه همرتقمدقتأ ؟"طتعان ]88 8 701]

 ه1 ]15 هدر 820 همدقعواتعسا]7 طععتصسف ه8 دع ةزتا]هطاعر ةاطع ؟01آع

 ممامأو وص 6710عضالزت طف هجن( غ0 هق سما غازت >ه0ءئمغ000. لانك

 ور ة00 ى وع ةأقم !1ن1110 60هه30ههصأقر !ئاعم طق اند عاتفا 0 هل 1, 4
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 رو طقوم ةمعم طق وق ةدمأت اطعوج ةونح اهلعع طق هن, ؟كمصطصتمم ذا

 اان م6ءععمللدو رهام طق لتماطغطم صعق هنن ه0 ه2, هق ص نازوأ

 “ معمزوطخو ” (ةمو. 11, م. 160, 1. 3), هظ0 ديت, “' هىمعمأ ” (لط.ر 1.7.

 ,. "1"ادعزك هوص ظيساطع» ةققاتتسع اخف 1231000, 01 اطعإ 272837 0عات* 0غ

 وق هزم عام 320 هتطاو ءمصقمصخطأو طوال عع اه 70618, . "طغت

 ومومولتمهمد ذص (طنف هةمور ذك ةمنععمقا ذه ه هنن ىدذل] طو عرمماكعت» 0

 هر ؟ممق10 عم طق ءارطمم10عتعوأ ةألم هل ذطف ندعقأتمم. 116 (طعإ

 1 62"عقأ 5 98 ةمهأق, ه0 1ص طغت "عاها1لمد غ6 ط6 707618 02 ة0-

 0ءالم». 18و هه ى وع م'6هع060 طز هن ن1 6ةءودأ 16161, ه8 ذه

 1م ه1 15مم 01 طق طم عوقا76 لغف, هذ طه96 انطق 128/000, 98 ذط ودك و

 ““ همعدسرور“" هد* انطق ه0)ةع176ق 04 "ءاهاتم» طذط كر اطعإل 6 00

 12 طف مماصتمهأت76 1711 ج07216/ 01“ 18 1011174, ]أ لكع 27 061

 ممن ةعصاأ موألم ع 10 9 602802932.  ظاتن 11 طع معءولتسعب 201281

 طقم /هم"ه/, هه اط وداع ه» ىئضاق , طع و 04 طف ؟مصع» ءطقص عوف أم

 ىو مخسصتسم ةطف اع ىداعر طلعات 112 ىضاقر 17 متعمم060 طوع اه

 ةرمانعاع, 01ةمعدفعو مذ اطق جهته 01 احم ”هرك' : ىياعلا و ىضاقلا َ

 10م ئياعلا , ىرِضاقْلا . 11, طصر» هون, طق ممادس ذه 1س066ه166, طوغان 84

 ى ه0 الدو جهت: ه/نر اصطعاعاتأا 12 116 20141202 01 تكجر 01880681

 30 طق طاتسم 2102 15 "2816" ام ااحع 7عءولتس عع /عمقت"هن/أر (01:طللت

 ٍقاعو ضاق .

 ىل عوتسر 11 3037 20210281 ةاعاط 0611760 "مدح هب 00غ 11 5281 ى

 (؛طموو تخط قصها و ءطقصعو 1غ ذص اطتق هوقق ذصنم ى) طققركتنانم]ب

 انادع معءوعلتسع "0181, 26 ى اق 201 21020112660, 3520 ط6 2010 1[
3-2 

 1206م ص1 اع, اهلععو طق 072721#: 01 رهام 101 طع اطقطعع 2388 : ىتف.

 11 1615 0060 .0عقدصتخم طوع طع ةحعاتعاور طع رتب 21026 0

 زخم 1ه21عءاتمدر, 300 16 16515 066260 ط7 8 ماهدهدد1281 3415, 186 ىذ8

 هطقص مم ةصغم أ : هانف . . "طف ى دس (طتق هوقو 15 031160 27ةرك 720-

 عة"هأر ةتط0ل 98 18 01ةاتصعاتم» ةعودح 70 م10مءل' 18 01 ععواعقأ

 زسصممساوتعع طمغات 1ع 06ءاعمقتمد 820 همدزات عونت مدر 1 2876 ةاصتاتلح

 (ةسعمسمارب زكا طق هدمتقمتمد 0 701عا١ ممزسأق 200م160 طع م1982 01

 او 8ورعمسر '!"هصععتقمر 3820 هأطعتن 226176 ماتط116ة(15طقر ؟؟طتعأال 14898

١ 
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 طع ممصصع» دتكطمسأ ةهمزت لتفانمعاتعع مدقتاع (ىل), طناف 1 18601

 و ]غ1 مم طوع طف 00غ[640 هطوضوعأءع» (ي). الئاطلف طقق طعون 6

 ارعموسدم 8و تمر ذص موههاتعت] هت, ةتمر1 16م طف عات0عطأ هأ 8 066

 مسمع سزغط ه ممعون هسصاطع» 02 ةةعاق اطتتق مائلاضأ60, 206 0217 05

 ه]ومدزعو]ل 11(ءعموذدععب طانغ هاهم هغ 7و1 تهطاو ؟هدعاكف 0 عاتوططتماأ 1681

 ماطئام]0عتءول, هسا ةءلعمقع زناعععمأن معم0هعع4م طوع 2006ج ةضوطأع

 جنا طم. 10ه طف ةداكف ه2 بدحزت] ءاعدعقق ]1 297 300 (طقأ 15 58

 مسمع ه» !ضغطووععدمطعل ذص [هلنه اف هآزز“ نهب وت" هأن 15 "ع 14

 طرر ىر دامو طف مةمانموأ ةنعماكو ةادصقف 10 ار ةملتعدالس# كف

 م ءمغتوال ءطفصمعم ذصغم ةطتف 1ءانع, ةطم انف 24' 710261 23 ىو لِ

 هرم ذأ طمسأ /مع"ه/ج صلع" نانع م"عععلتاط ع 16غ[ ا.

 "اع معدغأ ةاعرد مى ة708 غاف [عاه] هدم عووزمد 01 طع 7019ةا-مماضأق

 زد (طفه هرماعقإضدص 01 طق ةزععمف 01 20هع) (0طزوعءاأكع 18 2011138, 8111-

 زاوسعأتسع اص ؟ععانو) هسا 06 مءركب (هاطاتسوسع همهع). 1111 "ععقت"0 [0

 او مصعب طع ععدعول ماس عءارت1 م هماتح ع5 ةعدتط 1510 0261861010, 18

 و 1ةااغمع [هرع ىطتعاب طع 6 عةصحسسمل" 0 اطل1ءا1 05817 0068 201 م1868

 ةممااع» ؟هعار 15 غم طه 680 مزغط ريهنطم#.  '"لئطع ةجماتعداأ اتا 01

 ااناق م"صعأمما عر هدع, زنط هأطعت" 710108, 01 طف ةهععااتق102 01 2071110 4

 /[ممد"ه/ي زن 18970 0[ ااحعزهازبدنأبر "1111 طه ةوهذ]] "عممممتتع0 هددت 86

 روس ىاطتعاب ه هيؤه/مم دهمان ةعاق زص ااطع ةعماعم عع, لقطع ١88 0طزوعأ

 هو (نةسقلال56 هرع لهدطا]وع نوصقأا1 76 7ع (( عوصمطتنر 2. 188, 104)و

 هن هق م6031 ءوغغ ةكاور» طف ةطقموعغ ؟ةنط ناك ةصل أه ةزقاع 6

 (ةط., م. 249), هع عه ه0؟هنط 12061 168 7821018 8[852760 (ةط., 2. 189,

 8-100)ر ه» وه عمر ءنصع0 طن مععوأتسعق (ةط., م. 158, 150-7), 820 7

 ؟0عونأل ع مو" ع1عق زم هعماوتس هةقعق (ةط., م. 199, 118). "6 22582160

 رمعط هر ةدطز هصعاتتع 5111 طه 10عم61660 طع ذه طعاسم م7666060 )7

 ج03 01 طع مون( ءعاعو علجعمر اط.ر زم. 171, 983. . 'ائطف هطاتوتتع 6886 0

 طع همن 18 ةهومقألوب 19611 066م0 طوع زغه طعلمعب قكانع» عمر60 60 طال

 8 مع20مقزأن1ز مم 0 10 60م8أ700أ105 1؟16ط ة20غطعت*“ طماتتت (ةط.ر زن. 19و

 14-109). "لطف هدازع مدمن عات] هتف, 16606, غ0 طه "عمم 160

 همم طع ةطقعمفع هر مي"عووومم 05 طق مما (ذط. م. 97, 48) : اه
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 رهام ذح اع مهه6 ةانعتع هه حمصتسول ةغعطح ذأ 5ه281 ي (يضاقلا ,

 ًايِضاق فو 1ط., 2. 100, دعوت طق 620), 3520 12 116 ةانطز112611756 01 8 7ءاناد

 (ةصتس وأتم م لطف (ىِضفَقي ىأر 1ط., م. 81) : هصل, ةعوتسر انطق زها

 35 هز وثم 10 طمغات 0ة8عقر 7046 ةتحل 17 هركعر ذص از م؟[ءعا]7] 4

 رمان, 11 م0أ 12 60281101102 ه1 77ععع060 طوع طع ةعاتعأعر ؟؟طقاط 6

 هاد]1 نع هوقو ةاكعو /ممعب"ه]ب (ةطءرم رج. 100, 51م. 108, 6[0[8).

 همن ع غ0 اطفع 70ءولأةومنمد 02 هذاطعتن ؟ععاقل ؟0"طمق ه8 1160 اإل

 عتوستس وت, ط6 ةغ306دغ طهق ةط0ه7؟6 و11 غ0 20166 5طعاأطعت' طق 18أ

 301691 02 و معاسسصلا1 76 مهاعسأم (هرع ذاق 220760 8607116 1ةااعاتق 01 8

 067م0 1؟ممسق) هس الطف معقم 02 هج 80156 18 غ0 طه ممه160 51غط

 راهااملب ها جمترترومأب (نعةجععاتك او /!عمههن*دنأ ادتطص06عا ]هن عفأ 21-12051)

 'لخاتو جمجوم ذم اطع 1هدعطم ءز' ءوقع اه016وغعغق اطقهأ طق معاعلأاع 8

 7مةق5176, 800 16 18 10110160 طوع ممهبهآ# ص06 طع ةععم20 "201و]

 (ىِضش» ىضتشْسْأ 11 اع جمجوم ةاقهطلق 076 ادع ما"عقع 01 ةص

 3م ةأر طع !جناعع 15 هاكطع» ةعاتكم ه2 ه 03031166781 عطر ؟طعاانعا"

 هت عتسوا هد لعما7عل نمد وه ت11 عانول ط7 1011 0 93 ديلا 16اانعاو

 راع انطق معدات! 123 188 7057" 0/ 10د: 115 7071 ( صّقَشَفُي : يِضَقُي و

 200 10م1" نئضاقُي و 811 ؟هانا يِضَقُي 4أ]1 103, 191 عار 120765961

 زه ممؤ ص نقع متغط (طنم 7ه:) : هع 15 أذ موهوتكو, ىتتط رهتقمل هد اط#

  ممصسال ألطف ة20 323 220760 86116 1عانع» م"عءععلتس# 1 (ىَصْقُي :

 ست مشي): 0( طعم "ن1عق 101 ااطف 70ءوات 231605 01 ط6 3018[ 916 0

 ءامدحعماوتإت ام 2660 طمعصا1مص طقاع. قه غ6 طق 12م6186176, ©

 201128 01 ةعا1نمدر, طع م3111 م1ةقر طف 1مق11768 11 7247, ط6

 1011128 01 11506, 21866, 8121 18111112610, 9 1616160266 10 018100113© .و

 رز. 29, 32, 42, 46-50 77111

 الزنا ءعونل 10 7هءولت 2310م, 988 10م طه ةقءوعأةتسع0 طز 6

 11م1 هدمسوب, 11 18 وع ممتنع 0186 ج16 غ0 ؟معصم ]هم عادتلنط ع م11201ز)168ر

 101 غانم اط1عا1ه1327 18 هه ع10ات8ر١ 820 72/7 6 60083160, 10397 هل

 [علتماتق طع م10ءوقق 2287 ةرممعقت" ام اغطق 1هون ع“. طلق ةجم1168 زد

 موس ناتاهسع غ0 ذاق 70161 02 طق ةمعم2ج0 201631 02 ١ 511 ةل

 معمم هصل 11ه ءاسوسعع ذص اطق ةم1ةغر ةععمرنلتص عع غ0 مطتعط 6



217 2711101:5 51411465 

 ناز( وموال رمح زد "ومعمل زمغم ط6 ةزع هل1هققعق 068621560 (1"ةططتتلل .و

 م. 80, 20. 1م 211 هزطع» "عةموعأم ذاق 0 مةيصتقت" 8111 ةعقتت 4

 مموج معلنا ةقدزفاومعوب 14 ةععلم] "علقم عدعو زق 20806 ام 15 "ةتتقتاعكق

 من60 همانصق (م. 51, 11-8), غ0 زأ5 ؟ةسماتف 9168 02 1280115768 01

 ممااسع 02 هعاتمد (م. 45-49), هسا ةهةمععازولار 6 اطمذو 05 0>هاكعد

 ماسعملف (م. 133-114), (هعمئطع» متغاط (طف ععصممتنلهأ ؟167 06 ااه

 [ممتوتزنمص ه4 ةدعط ؟طتعاط 1011058 (طعصص. "طع ةئاعسأل 76 ةغخ06صأ

 111 ةممد قص0 هدغ مموسزت ةمه10 عمق 10 طلق لتضءءانممر اص مطتعال 8

 111 طه ممعوناوب ه10ع0 طوع همالعاس مع طع لتس1منمد 01 طعس هأ16 "8

 ه* ه4 11117 1ه06ءام0 :؟هدث0م ةصغم ةرج1]1ةط168. '1'ةاعتسعر 10 186326,

 او 015ةز1!1عطتنع ةئعدصق هتك ه ؟ءدلع ]انعم ه1 ممم1مم عوالم 1 156

 عمعمج0 ةزتا1هطاع, طف 5111 هطوعطالو اطقأ 06217961768 01 ]ط6 18

 لاعت هنو ممدصقر 02 لاعف 1ماوصقأ هو ه2 طم ةعودغ هذ لعاف, عمهم

 هع ماطم يوم ءنمعم ه "206 هرن طقص 01 سوكر 01 لاعف 1208617: 8

 01 طف 80 ؟مهنر, 01 لاعُف عمان طوأومأ1 ؟هقر ءاع. : اطهأ 061721568 01

 او ططءوقات"# ليعق 4 لوعَف هع عومعاة 117 6)20ءام768, 01 لوعُف

 ةزئاطعع طعماعم مامسولم هرع ةصلستا 168. 4م عوتسي 12 طه 2266أ8 7118

 01 (طه 8598 03111868 كيضقو تيضقو تّئيضقو ىضقيو ىضقي , ااه

 ى:0/076 هزه اناحع ةظصهأ 01 طق 88غ ؟0هد:0, 6710عمغ]3 8 810 م6780 !عالثم

 ه1 ١ م:ةامه عر 5010 ةطمت» طخ اطقأ اطق 74" قوق 66117663 0

 مزن عاق, 800 ه8 اطق آا1ءانودة77 طقق 1010 طئس اطقأ طع 6

 ىضق (ةحصتسهأامق اص تأثر“ 70و" هأنر 30 ااطعت ءامانع 10110 10ائاتح 8

 10. كمضق , طف 500 نوص هنآزك طو (طق ةهدن. ه2 طف م8

 مدعض 1 0560 ةطو؟ع (م, ءتلأ), 320 0146 4 2ظ00010 177161", 0

 ةسولمموب لن طق مااتتقأ ةيضقا هم0 طف 7.5. 2 ةيضقت , طه 174"

 عرج" عقعجأ18 8 768]ع 02305810 2101760 اطر مبب. اذ اال ءه0ماتأ1ة7]'1و

 اع ةطوومعع 0 طق هبي زذص اطق ةمعماتل هدتكاتمسع 8آ0598 (طقهأ اك 18

 ادع قةصهآ مطتعا زق غ0 طف طم9؟60, غاطعت ط7 جمبرتنداا هذ زتلأاه/او

 1م01ههغامع غلف 185 هرع ه0 معقمد ماع. "عنز معاأ7 ه7: 02 طم 8و6

 ماعم موققتكور للف ذط تّيضق , ط6 ؟هر:هةزجمم 01م 0103 01

 طع ةعالجوعر اطق هاززك 7هو7هآزر ؟اطتعأت 16 طقكو 866 دلل 8
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 طعزمعع م مممهمصسصأموأ 2925 ءطقص عمع1 زصغم أ (ةعنع م. 51 85096), 4

 ىطتما طوع غاده تت مغ طه 380 مهعومد ؟ةدح. طقق 018ه 4

 هما مءازت, طععمرتعو طغعع ه وماتممععمأ 74, ةصل ؟معصق أغا اغطف م6'1-

 هىلزدوب رعهتطملب طع 01مطغاتمد ع ه2, ه8 زذط م7عممةزن1م0م5 غم ؟طتعا

 7020085 816 8060. مف ؟هدع طق ]981 50 170لقر, طع 0

 ةانووكتس ع (طهذ ىضق (ةلكمو /مق"ه/ ذص انطق م81, هه ةطهأ 16 طقق 0

 101111 0011481010 ىضقي هوم هد197 طع صقاععل مزن رهن 0 18

 مخعقعر ه8 320186 01 اف مصسصأاال "ع 7ءانطر 00 ىضقي 121186 6 6

 01 طع ةوصصعر 1غ جدته اص اف 288غ 1181.

 ظعوفقمستن م زم اغاطتق طحقممعال, 3820 ططقاكأم م 000830[ 1186 01 ال6

 عدس مت ها1غو1 (ةاطاعق, ادع ةغا0عمم 7111 ةممد ةعواتتتم 8 عدا

 جمان 01 6ه01هع3و 1م ةاتمم] واسع طق م0معتع 7017ءاقر 820 1 ذه

 0 تطا1أد1 ءةمقعق طف طقق "ععماتنع غ0 طع ]10081[016], 310 2281158 86

 معم110 ةزعمق 0مم ص طلق همز, طق 20125 9 18816 77111 8

 زامع]؟ محمرنع ؟ه"عنطار تمدص طلق صحعس معو ةاطقس طوع ممععأامسم تخط أ

 وه مدعم (نطدعق 1ص 8 70611260 اعد. 1 طمقزك طمعطأ102 (غطقهأ 12 0'21-

 مممنمم 85 طف ؟هز؟ء]-هزومف ه6 0هممع0 12 هاتن' 6016100, ©

 ىطتعاب هرخع 02 هج مدع عاما هارت 1!عهلتم ع طهاتتتع 18976 طعقد 0

 ام طع مماغق, هس 5111 (اطعمتو 200166581 !! عانت هز 18 8

 111 نقاةغ 60 (طعط عالم

 "انعم ؟هءدط ناد غم طع !ههأ "عم ق4قدعس ناعم طقق طععد مدح 43

 ىزغط عمعون هوصع عمد 06 85378 (روانح ء2131'], 8110 11013 8

 مرن وعم]وت* 8006عقر 01 اتعاب 1 طمانغعع هص ةىععال مدت 183, زد 27

 ممووعووزمور, 165 طاحتص 70085 12287عأ1521 9320 1ةضاععل1صءولع 8ع1088ع8ر

 مدموؤذ]ر زم قةعهطتعر طاتغ موضنلور# 8150 ص ءعموزوم : 8انععتقطته طل

 5200 19:عوذأ (هدحت م0913, مانتط]1ةانعل 26١ 8130: ه2 08

 1ر1زءغلمدهتتإل, الط هطخعرو 50 ةدصقأا 10110 7ه]اسصعو ط*هدعطغق هتك

 8ورعمتك. 1طنم ؟هءوطواطسرب زق ةمغفم0م0 غم ممعمدجو غدع ةقماأعمو

 رم مسضوطتوأ 10د طق ةغن03 042 طع ص816 (رورت 1262631165 4

 1هء1 عم عجةرماطتعدأ ؟هدعاكفر ام طع ![جانعت*. هك رى طتعاب اع الطدطتا 8

 5 7ةلمواناع زمام تعامد مطاع طع عمه]1 غ0 طع مءوعاتع0 طرت طعس ط



 ع1 2211015 74277.

 لنع مدماتنعماو»» 01 5هماتمع, 1غ طع ؟عوام ةمعاتسع0 ام 067هذو طقصقمأا#

 غ0 1(, 0010 طع طف 0ةصققر, ىزأغط طق ؟ةهقأ ()هدحطم عتق" 012 اان

 عاوضلقت1 0:1 ممر ذص م0 عنعمم 05 مانطا1 ءواتمد» هنأ 11١

 4]غاطودعاح 1 وس ةن]]وز ههدعتمعمعل, طع مظةعان6ه1 ةهع267162066, 01

 ادع ءققعوعرب ه( حيت ماقمر, طقاتسم 10110160 11 12 127 0159 8

 ىاعو 1 86عغ (هماع دج قعوطتع هدر ز1عوتتق ةعمر 1 ةنتص م9111!”

 وصدقعأإماتق طق غ5 هيععد أمد 15115 دع ةاطمس 06 صج 0عقلع2. "لئطققو

 رمز عرعر 15 005 هررتسم 16 26ما1معأ هده هج 01 29118[ ةلكلات ع 012 107

 موتر طانأ غ0 ع ةمع ءةاوستتأو سىتغط مانعا 1 طقكو طوعس 82016160 05

 ]ونم. "طع همصاتنسسها معدلتس ع هبل مسامع ه1 نوتسع 081

 هطوصوعأوع, ءمرصطتسع0ل كتاط ةعلعمأو] طقطتلق, 80 86108137

 ةللععأع0 محو ءرومزعطك, مطعمي ةلاعتع همصتط]ءانم12 02 203 278180-

 اضم عانوا ]1ءغغ مدور, 1 طءوعقس زص 8ءماعس طعن, 1898, انطق ماطاضأألا ع 0[

 ردو ةلتغأمسر 105805 طع ءمقأ 0 ىطتعاب طع 8ةءمواوإل 01 8اةأ6 101

 12015 ذه 0ههدعأا 220 ععوصأع1 ه ععمعتنماتق ةاجاط؟ءطغأممط 50 طف

 متط1 1 نط عمم, 1[ددنن. 7!. 11. قللاود كلت 00. '"لئطع طمتقأفق م169ةن1126

 زم 1آم20602 95 غطهغ 8ءعوقمج 7620660 (طع [ةقلاع 01 600716 نانأل أ 116

 12210018 80 11010110118 10 12237 3 عقر طه اا ل1 03 101

 دم1017, هس4ل هغ طف طءعتسستم# 04 1894 1 98 (هاهلاإب . طاتسل

 (طررمم مات ءوامضوعأ زص طماط 01 غطغعتص. 1'هدتتع 0762861008 12 م16

 مرقم 04 غطقهأ ةصل طع 1011هروتزسم عووص ءعقام60 ططوت ةزعاطأ ا

 و هعيماقتس معوقات عر طاتن 11أ 1, هه 1615 0217 00 دهاتتتتهقا ها غ6 6

 ه6 78, ]ضخ 8 معءوضماتق 60020110ه, ؟؟طتعأت 1 ططاتقأ م1680 88 127

 ءءءانقع طماط ؟01* اطع 10 06187 ذم اغطف قصهأ] 38م7693128266 01 6

 طمماع ةطل 10 (غطق دمتفمعمأق هص0ل هى هنهزعطغم ؟طتعال 28176 61:6

 1060 1(, 'لئطعف رطمؤأ ةعل078 01 (طعقو ]1ةغاعزع اطاوطتتقاطع8 8176 6

 (011هوزسعب ةننمتنق ء1ه76 غ0 طق طمعاعو :-0هن م. 14, 1. 7, 4

 ه 1من 206 بدع غ6 طق دممن6, ه0 ذص اطق 0ةهقصتا1 هز 01 86

 1[مردت مددفاإفس م, 26, 2. 88, ةمطقأ تاتو طف 7100 '' طق]]1هق ”” 1م

 ““ ممرتتو] 10112: 1ععا” 0م 7 78, 2. 50, طه 226116 8101114 1:
 ةيبسا

 مسا. هيب سس ديس ميستا . ةميسيت . ةي يبل يس حمال ؛
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 هد 2. 192, 2. 8, اع ةعاعمتع 04 طع 7678868 0ا1عاططأ 10 56 :
 يس اس حس اذبسا ١س

 مش هس عةر سس |[ نس سي يس سل [ ل مس نس و

 هج 2. 220, 2. 49, 8692 :

 هرج م. 366, 2. 9, 1 88 2118160 طر 5 ماونعصعتا ا ط6 4

 ءهلتانومد 02 06 8967 06 طف طمماتتو 01 10 اتطعق ه8 ظوتطهلب

 ىطتعال ص اطقأ ه3ققع 7501110 ط6 ممول ةانطلر, 88 068611560 12 16 2016 و

 طصغ هر ؟ندق:06ع"ةهمخهج 1 1020 1622 50 56ه 181828),: 88 2. 5و 2. 7و

 8691212110 ع: : 1 اب | هنو كر ٠

 '"طومع مح1ةأولكعو 1 طوع ذطع 806م6 10 "عءازلو 86 0266 و 2012017

 061ععءاقر و8 ذاع 06ععوهزمدو] هدطحتمد1زه> هان طتتفم] ةععططع0أ 01 12611691

 00غ, هدم ذطف ماكسس 01 طم هز عم تح 1081650 01 2, 320 7166 7183و

 آه 5111 هوقهز]ج 01ة5ءمو دن, عجل 1 طممو 60506026 هج 2عءماتطأ 05 طه 4

 زسقسستار. 14 طف ةد08 طتسقعأا# زنط هدو م6م1مدستأإ موق 5017128

 281060, 1 ةطق]1 8158ي8 6 طقمز7 10 8281961 8023 0761168 0

 10 م6 ه5 227 3007688 ع1, هن 0 6]8[2061 8 601186 01 "6808

 ريخا طنسم ه5 120062ه56 (ةطتقر "ه3 1؟طتعا 1 هون منمادتةع طقس 1810

0100 

1". 8111110488, 25.1 

 6, 6 دتقتمو2 ظمشطمر (04351313:118آ:آ:, 5.

:9612161 
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 *ي* 1م ظمسمتب نتن طوع هكاعتن ةطع دهتتتق 01 هوعاج ال[هانع ةآ208 اناطع ' لمع, اناطع ةطتوتطأع
 هرجف 0هد1صدقتوو اف 22:7. 1 اف 1ما1عتنعرعوو طالع 1مدطقتت 121121261 9

 الع ققذ 6

1 2206401 

 ا

 ذر م. 19, 2. 44: م. 20 (21), ص. 511 عير 2. 196, ص. 68: عع

 2. 812, 2. 54 : اتا 2. 3867, 2. 2: 2171, 2. 3881و 2.6 2. 5.

10 

 ع1, 2. 189, 2. 60 جعل 2. 248, 2. 38 : ع27111, 2. 320, 2. 45 :

 عاجلتتر 2. 386, 2. 25 2. 388, 2.

 مال:
 د١١

 سواك ا ا 6106

 2207 299-2, 2 :24548-:800, مم 61: لتر 2: 819, 82 3

404,222 .2,2 

: 1 ,1 ,/2100 

 0 دا 1716

 11, 2: 58, 2. 7 : لقت, 182 355,9

0 

 هي | بدع

3 86: 81,-2:-82 2.85, 2. 2 

110117, 1, 1 : 

 1, 2. 1659: 2.497 دعدتت, 2. 168, 2. 59و 25217, 2. 28, 2. 409

 عاو1, 2. 881 2 '



 0 عاللممقتق هر 1ك 3181155.

9 : : 2 ,1 ,71077121 

 2مل دا ل تايد ابد

 تيا ساسإ تايم تايد

 دعدعتتت, م. 172, 2. 28 ؛ ىدكأر 7. 209, 2.

 دال 1:

 عععأوتب 2. 308, 2.

 دل 11:

 ءينت هيرب مس ديم مسيح ويب ينص يس ري

 بي بين بع ص دس مور يي مسح ا يج يحج

 نا 2 49, 2. 59: »لت, 2. 181, 2. 69, 271, 2. 296

 م. 299, ص. 56: 2.801, 2. 761: نم 004 7

5 .2 ,396 .2 

 اكت4 00

 يب يوت ” ب ةموع تع نتانإادح 116

 17, ز. 36, 2. 80: 271,2. 122,23:29: دلك 0 ا[ 59

 2. 178, 3 43 م. 177, 2. 87 معك م. 290, 2.77

0 4 6 ,298 .2 :45 :297,12 .2 ,371< :113 .2 ,286 .2 

 2.72 هع21, 2. 388, 2. 1115 :ءآقتكر 2. 400, 2. ٠

: 1 1 7110 

 مك ك6 سه دس ل لا 20006

 ع, 2. 78, 2. 50 (ةوون مدنوءلم0, 2162ه ععب م. 2971) و 2697و 2 1
 م. 42: م. 114, . 68: م. 117, 2. 74, مانت م, 140, 5. 100

 >1 2. 201, 5. 38: 5511, 2. 209, 8, 29: ا 0 ا ا

 2. 466 ج71, 2. 328, 2. 77: ع1, 2. 3980و 82 1

 2.879, 5. 25 م. 880, طم 4: م. 882, 2. 0 1

-4 

 دس ضبع رمش | خب هن يسال 00

 لارا 2:94 2. 89: عال 3 0 ,25551 2.6685 ,216 ١

 عاوتتتر 2. 398, 2.



1 117/0538 71024 : 
 اا ل ا الا 2 14 د14 1-8

 ذر 6. 12, 2. ةقز م. 22, ه. 60: دتثتي م. 100, ص. 40: دل". م. 105,
 2. 275 2. 107, 2. 507 دعع71, 2. 296, 2. 48: م. 297, 2. 44:

 0 0 م. 801, 2. 745 م. 802, 2. 795 عاتت, 2. 857, 2. 1.
00 

 ا 117115061, 1, 1

 / م ا

1 

 تاع د ا تدي ادب تاك عااد

 ا م
.2.9 ,2-220 ,227111 

1 ,1 ,117100018 

 ا ا تال كذا | تانك 1166

 1, 2. 14, 2. 72 (5طعتنع طع طخعاتت# 15 10 طه هه:عمنع1 2600012 817) و
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 بمكه ٠ ند 7

 ةنانشيكتلا مهمه كامو

 ميحُرلا نيخرلا وللا مشب يي
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 هق ه ةةهءطستعم] ةورحسر عاوصلف 120 "' مطعغوتعر”* هع مهغطعت» طف ءمدصتت] وع ه2

 011 غاطع 01ةءةماتسعو, ؟طقعاط هلت غ6 ةطق 66017 02 5716 2204 101,

 طمخا دع م1056 هل 20عا17. 2, نايت (و 566020317 مدت 01 7.2. 2 01

 نيب ةعموسوأتسع ه0 تمد عاتتفطتس ع 10685 زن 026:8 هرج متت, 11

 15 50101 50 5و 4 (ثتشكميبلا) طوع ةطف 0269601. 57 تقبضأ ال

 “ طموتت طققأ 96 (ةطم 056) ةم #1028 858 0 مهوعط 6 21011110, 6

 ٠ طم طفت مقلق ةطدصقمست ةمغ همدصم1 66. 4. ءاطغلا نم تالبشأ امه

 رىطقأ 761 ةاطماح طققأ 10عدنعلر مءةعحتسع 10 ةطق 015126 2812© راثس , 0

 77 هلله, 1.6. 116 "طم ت15 طع ةذص ه5 طع ة3317 162626821. نسللا ةرسشو

 طعس ةمعم 02 1ع عل” س7 1105117 08 انتم7656181260 506662. 60

 رذهلا 3 اوصف, مده]اتج17 02 80112ه6968688. 51 نكللآو 18116111866 01

 1ةلنءمتسع ةمووعطلم 8. , طمس هدر” سم علت عل, 66128 5018116-

 1001 9 نكت بن , 76 هعماع 10 8و عج22060 ةعمتسقا, 062652060 012

 10. ءاضغا (0.2. 4 ه1 وضغ), هلووزسع هدن ة؟هةئانسق طق 676, 0222117.

1 



2 5411115 40 

 * ِتاوهشلا *قؤس نو كرِفْغتْسنو * مضافلا ثكتهو * مداقلا "*هارزز

 ايم يتلا ٍلقن نم ثرِفْغتْسن امك * ِتاهبّشْلا ضع
 !4 نة مم اًملق :, * نسل ىلإ اًدْياق اًقيِفوت ثكئرو بهؤتشنو هتايطسلا

 اكول ب اذقزخ اًقطُنو * ٍقدِصْلاب اًييحتم اًناسلو « .قملا

 اهب ردن ًةريصبو * سقس أ ىوه ًةرِجاَت ةميزعو * ْغِبْرْلا نع ٌةدْئاذ ةباصأو
 اندضغتا * ٍةيارّدلا ىلإ * ٍةيادهلاب اندعْشُت نآو * ”ردقلا نافع

 ادفرطتو * ةياوزلا ىف * ةيارغلا نو انمصغتو * ةنابألا" ىلع « ةناعإلاب ٠
 !*لئاوغ ىفّكُنو * ديالا ”' دئاصح نمأن ىتح * ٍةهاكُتلآ ىف * ٍةهافشلا نع

 "”قهؤت لو * ٍةمدكم فقؤم فقن الو * ٍةمثام درؤم دين الف * ' "ةفرخزلا
 هذه انل قع هللا # رباب نع راكم لآ هيلكال ةسما 5

 انلعجمت الو *« عباشلا ثئلظ نع ”|ىييض الو * هيْعُبْلا هذه انلِزاو * ةيْكَمْلَآ

 ”اهغنو * ةلئشملا دي ثّيلإ انذدم نقف * ”غيفاملل ٌةغَضُم

 "ادن س2. 02 ى 37 رز اعوان ع 11 هماجاءاتطأ, 602611123617. قوس

 5 مز, ةعسكتسور هنعتسع هد, ةوتس ع. 18. ططخ (م1. ه2 ةطخ),

 مسمع م0 هك مد طاتنلةنسعر '' لمدصمتس.” 14 باقتُم (مودن106. 5 01 باق),
 ا 1

 ةدسسصتسوع ةطمدك,ر 0ءولتسع ذك. 15. هك “' لمصمم مه مطر” قم

 8181121611. 16. ردقلا نافع اةطع ][سم77160عم هدخ ل16 ءهةاتسنهأا# 01 013:

 مموجم» هدخ همموهطتاتا». . 17. دياصح (م1. 02 ةديصخحل), 2201911188, 128156848,

 ةدمتطقر طم هتقاتسو ةدرتسع#. 18. لثاوغ (م1. ه2 ةلئاغ), ههلوسنا 65,
 هوذةلفر 1118. 19. َهف ةرخز , 2001310616, 6506610117 ه5 8 ةاط07 ه4

 ماتم ه1 اعتصلر, 412561160 ةزتووءآات. قهر ( 1581956 م8838. 01 قهر)

 11877 176 06 نان وسم طفطتسمر 07618162. 21. ة ةرداب , طققأر ة6ءعاج هد

 ة0ا103. 22 اءجقُت ال (4 وعض) 166 ن8 206 6 د طق 207620023 877

 طمدسب مافعق اتق 205 هدتكو:06 02. 28. ْغِضام غش , و رممدس1]6 20 طق

 سوق داما, هن ةعرج»*:ءوو1زم» ةطادتاطاتك ع0 طز ه0نه2 40 1طتطقستت 80, 1201: ظ

 “ ةقومتتاخ هل ةامسلو ض8.” 24 انغحعر, ىو طقوم هد ةطتماتعاطت طه
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 ىِذَلآ ئلضنو * محل ١ ثكسرك انلزكتش و * ةنكشملاو ثكل ٍةناكوشإل اب
 1171 ف م م[ 5 .٠ 0 . ِس

 > نيّيبكلا زر تكبخ ىذتا *رشغملا ىف عّئشُمْلا عيفشلاو
5 3 #06 » 0 6 3 2 

 ٌقدّصأ كمنأو تلف * نيِبُملا ثكباتك ىف هتفصوو * ”نيكلع ف ةتجرد

 ىلعو ِهّيلع لصف ْدُهَللا * نيملاعلل ٌةمكر الإ ئانلسُرا امو * نيلئاقلآ ني 00 ا ْن م 5 9 غن عا .٠

 عهيذهو ويذهل انلعج او * نيولآ اوداش نيِذلا وباعمأو * نيداهلأ هلآ
 دب 2 دب 5

 ةئش لك ىلع ثكنإ * نيعمجا غيدبعمو ودّبععب انغفلاو * نيعّبتم

 177 يدالا يدل ضعبب ىرج دق هناف 16 ني ثعبو * ريب دج 4 ةباجالا ايو * ريدق

 ثاساقملا ركن * هتكيباصم تتبصتو 1 ا ُْف كقدكر ىذلا

 ل ىلاعت هللا ةمجر #3 نأذمه ةسمالعو 3 **ناسزلا عيدب اهعدتبا ىتلأ

 * اهتايور ماشه نب ىسيج ىلإو « اهتءاشن ْيردفكشإلا_مثنلا ىبلا ىلإ از
 ا 00 ود 5 0 4 4 1 29 ب 6 0 8 5ك 5 2 4

 ادد ركرديللا "قفين ا ل رال طا اأ علاقك

 ؟طعموت (05 ه ةطقمعرو» ةح هاه عاشو ع 16), عا 776 2376 52662

 25, نييلِع فر همدسروتنم دس” ةصر اطعععتتل. 18. 26. دعبور 0 دعب اأو

 ةسل (طدق) ةقفوتن, 1.6. '' ةصل ممك؟ ذه م:00مأ0,** طف ةودتصتتلف 05 0

 مس اطقم استهل عط0م17 ماهو عع ١0 اف ةاجاز ةعان تحقناءا' 01 هب 018011156,

 16 طو هرتعتسوأ6ء0 57 © دمفر هنح ةل1موتتعدأ (نطصتماأتمسم م:ءوعاطعا»» 05 مزة

 هك طف مع ه2 ة[دطقستس20. 27. بدالا , طونو 1ةةحستسعب 8620132:ةطت]لو

 هةموعزم]]لو' ةطقكش رطتعا 15 مدحوصت7ق60 ةح هدتتن اعتصم 16-661168م668. 28. عيدب

 نامزلا , 82001 5 *ع-عوسفسمر "طق 702062 ه2 ةطع ةعور”* ت16 02 202011 2

 5 4لط1-0:1"هج1 قططسحمل 1طن 11-21 ةدنس 1-1 هسم0ةصأر, 10 01601 4.35. 8

 (ىعه. 1008), هتتل ه2 سطمتم ممتنع 77111 طه ماحس دج اطلع 2161266. ل ةركن

 فرعتت , ةمرحوعفطنسع ةس0ءقستكو 205 22806 12201912 01 78716111811260, 8

 5 طمان 18 طع ذاق 2261616, 830. نم ىف ليق امر, مطهك 15 همئ0 ذأ عدت



4 114111185 11740 

 + مينْلآ ويف راح ىذت ماقملا اذه نم ” ثلقسكو * يعيب وأ اًييب مظنو
 ٌدمْقْبَو + لّضفْلاأ ىف ملا ةميق ّيبحتو * لعل وغٌربشُيو * مهول طرثيو ب د ا 1 ا د د اطالع ب 50 ن1

 املقو * ٍليخو ٍلْجر بياجؤا * ليل بلياعت نوكي نأ ىلإ ُةَبِحاَ
 نم ىفغا الو * ٍةلاقالاب فِعَسُي مل اًملف *ٌرانِع هل ليقأ وا * ٌراشكو ملس

 دْهِج وَيعواطُم ىف ثلذبو * عيِطُملا ةيبْلت ةتوعد ثعيِدل * ةلاقملا

 ٍةنطِفَو * ةدماج ٍةحرق ْنِم هيناعأ ام ىلع ثآشنآو * عيطتسُمْلآ
 ىلع ىوتم ةماقم نيسمخ * ٍةبِصان موُمُهو * ٍةبِضان ٍةيورو * ةدماخ

 لس و * هررذو نايس ررشو * هلراجو ظْلْلا قيقرو * ولْزِهو لولا دج

 ٠ * تايانْكَلآ نساعمو * تايآلآ نم هب اهئكشو ام ىلإ * ٍهرداونو بدالآ

 را

 ة* هج اح الآو 4 ةّييدالا بئاطتلاو 3 زّيبرعلا ٍلاثمالا ند اهيف ةقْعضرو ١
02 

 بطل آو * *: تكلا ٍلْئاسْرْلا # ةيوغللا ىواتفلاو # زوالا

 ؟* تِئلعأ امو * ٍةيهلملا * ثكيحاض الو * ٍةَيِكَبملا ظعاوملاو * ٍةريعُملآ
 ثراعلأ ىلإ ةتياور ٌتاننشأو * يجورسلا دز ىبآ ناس ىلع هعيمج و 4 3 نامه 0 - و

 * هيئراق طيششت الإ * ويف ”ضامخالاب ثادصق امو * ثرضبلا ماّمه نب

 0 طئس مطم, :ءاوردتس#ع 10 طق ةدوذس عب ةطقأش ةتح 8116102, د 8116668ةآلاتلر

 15 22206 5 ةةنععأ 1ه» هدكتماتق ةهتحل 222167016هم5 ه1 ةدنمر 1 26 29318, 1207

 هزدزدت"هطتتتست 820 06115102. 0. تاقتشاو 1 15160 علمت 1102, 4

 0 طو ده]هو560 طوتس, '' لهم: هءهلو0.7” 8 ىجاحا (م1. 01 ةيوخأ)ر

 2100168. 38. ركتّيم (مدد 610. مدقق. 8 ه2 ركب), طقك 15 ههكوم هق انف ةققأن

 ممم تك, هتونممل. 34. بيحاضا (م1. ه2 ةكوعتأ), اهسعطمطاو
 (طتسوف, زودأق, ماهتفدص6ة 68. 85. ىميلكا (4 0 ولم) 1 9

 زد01660 هق طع ةطم ةمدعتع.”” 86. ضامخكأ (؟.:2. 4 2 ضمح), و فتق 8

 طمس عتسم 165 موقؤتسو-عتتماتت0 عود ةزىععغ طغداتو 10 8016 02685 2626© ...
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 * نيتيسب ل زٌيبِيِجالَأ راعشالا نمو عدو ملو * ةيبلاط ”ناوسريثكتو

 امهئئلوض * "" ريماؤت نيرخكاو * ةيناولك 1 ةماقملا ةيئب امهيلع تيس

 و# "ور شوب ىرطاغن كلذ ادع امو * ةّدجركلا ةماقملا متاوخ

 *“ ياس 4 د ةمجر عيدبلا ّنأب ينارْتعأ عم اذه * ه درو دول ٌبوتقُمم

 ولو * ٍةماقم ءاشنإل هدعب ىزصتملا نأو * تايآ ثجاصو * كاياغ

 كلذ ىرشي الو * ةَدلاضُف نم الا فرسْعي ال * ”ةمادق ةغالب ىو

 لئاقلا ٌدد هّلِلو * ةَيلالدب آلا ىرشملا

 مّدنثلا لبق سفنلا تيفش ””ىدغشي ٌةبامص تّيكب اهاكيم لق ولف

 مّدقتُملِل ليشفلا تقف اهاكت اكبلآ ىل جيهف ىِلبُق ثكب ْنِكَلو

 * ةثداوت ىذلا ِدرْومْلأو * هثدروا ىذل ا رذهلا اذه ىف نوكأ ال نأ وجو

 قعلأف *« وّقكب وفن نرام عداجأآو * وِفْلِظِب ؤفتح ” نع ثِحابلاك

 رصعفممطمةهدل1ج, ' ممموتسع طف ةدطز ونا.” 837. دأ وسر 6198612688, 8

 وتتم عمن هؤطغت» دمماهمطمد»ةءم1 دممعوستسعف طق 02 '' تورو, عدوكم هتتتع ا

 ه1 مومزز٠,16* ه8 ةمدستت ع 8 51261 22288 7ع 8662 110223 8

 38 نامسأوت ةرتسفر 116 550 هماتتج1 655 هلمع0 0 طءتسصع اةطتتقق 4

 طععوتتقم ةاطعو طءعامصع 16 ]8 ةدصصع جاتنطمد»» (5ع6 ةطق 220 هم 265غ

 ققووتتط]1168). هرذع وبأ , 1ةهكفطعا» 01 155 ؟ة:عتستأاإ, 2221160 50 9

 ممم ط7 8 ةءات-ه؟10عد6 مجعاةزجطمال, 226828 1416 831165501 7080 25من

 متتموعطقو 16. 0 تاياغ قابسر 10 عدمموأ :هوعاطم»» 02 ةسصتتتع 705ر

 هتكحتسسما“ 02 عممه]ل8. 41. ةمأادق, ىطؤ :1- "هوز 1طد 010ةسمط اان

 لوذمت» ذطسص 70740, ه ءهمامط:ه6ء0 ةوتطو ه2 83ةع0ق0, مه7هنطتقل 26

 610016266 8320 ]111167 01 867168. 422. تكي , هاله مار 262160

 رممات60, هلق 20 ه ةممن0-16ه56ر مطتعاط طف مموق, معمطدطاجع 40 د

 هرت-804, طقف طقوتل طووووتلتسع طع ةهطوودعو ه2 طقس دصهأع. "اللطف

 ستمأتنو ه2 ةط6 ؟ه2565 18 ليوط , 2286 ضورمع, 8660201 بيرض : تا ل

 تدنادةلال د ةةيدشدب | تبا سا, طماط 11268-11]28 هاتلآعم (566 6 012118

 طعاتعو1 اق 01 دحعفتنعو ص اا ا 43. نع ثحاايلاك , ةم6., 8



 6 114111185 40 ش

 نوبي مهو * اينذلا ةايعل 1 ىف يعم لض نيِذَل 7 كاملعآ نيرسخالاب

 مضل و« *” ىباغتُملا نوفل ّىِل ضم ناو ىِنَآ ىلع * اع نونييشي مُهأ

 ىذؤوا * لهاج ”رْمْغ نت سلخ ناك 33 نيالا عي

 ىجهانم ْنِم هنآب ُنّدنُيَو * “ حولا اذهل ىتم ضني ارؤاتالا 00

 4” ىنابم ىف رظشلا معئاو # لوقملا نعي د ءايشالا دقن نمو + عرشلا

 ثكلشم اهكلسو * ِتادافإلا ليي ىف + تاماقمأا وشن < ل
 ابن نمي عمي ْملو * ”تادامجلأو ”تاوامغعلا نع * تاعوُشوملآ
 * ٍتاقؤال1 نو تو ىف اهتاور مّثأؤا * ٍتاياكأ أ ككل يع هغنس
 * ِتاِيِييِذْلا ِدرَقُعْلأ ناقِعت ا اهبو * تانيتلاب لامعالا تناك اذإ دق

 55 سم اهب احر * ” ”ةيومثلل ال * ويبكتلل اعلم ًاشنا نم ىلع جرح آف

 بدلا نم ٍةازئمب آ1 ثكِلْذ ىف َّوُم لهو * ”بياكالا ل * بيذؤقتلا

 .ميقتشمم ايارص ىلإ ىده ا «ميلعتل
 اناحع هدف (صعدستس ع ه ةطعع») طتعات ةءتهغءاطط ع4 اتز» 155 0عوخط (1.ع. ذاق اكو

 ميتا مطتعا 155 هرجع" 738 10 1211 16) 1ك 155 2002, م207دنط 72211600

 5 12832 710 طاتتس عق 250115 115 01911 068610166102 (566 116716585 كاتم

 طمورمدطتق, دن. 894). 44. اكبّص ... نو رسخالا , 0110436102 اح

 0118 دين 1035. 45. ىباغنبملا , 026 69761635 هد: 1

 46, ىنع و , 10م 22:00160 01 ظيمدم طحعر 061 ع2060 دع ةتح 201518:1732: 6

 مةقدوععر معيصعتساط و ةطقأ تح 9 ه0ه203610281 ةه2162266 416 721:6661156 8

 اطعم 1066و 018 9 اتكاتتخه 01“ 1126156]811. 7. رمُغ 111661162660 28579

 ه ةزسر1 6602. رمِغ وذ, 2011 ه2 موصعماتت, ةجتكهلاتل. 8. عضور 598

 ا“ و ا ةزنت7 همته.” 49, ىنابم (21. 01 ىنعم )ب 6016668, 1011208-

 هد8. 50. تاوامكع (م1. ه2 ءامكع), ةتسات طاعة. 651. تاادامج
 (م1. ه2 دامح)), ةصقصتستة66 هطزوءأق. 6. هيومث (؟.2. 2 018 ةوم ذت انه

 ةمدقع 01 ممتعتس عز, عتالتس ع, عامدتس عر 818 قتح 1016 0157187. ىتكامسر

 ردامعم ىطتخطعت» هع ةتتتنقر, ةح انف لت: 6عام1مج 02 ؟طقعال 026 220568, ©

 21120086. 84. بميداكأ (م1. ه2 ةبوذكأ)ب 1آ1هو, 12015هطم0ه4, ةةطاتس عل. -
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 ةة|يل الو ئاعال هئو صّنخأو ىوهلا لمخأ نآب ٍضار ىننا ىلع

 ىلإ * ُدِش شرت ردو * مصب امو * ٌمِصنْعَأو *« ةوتعأ ام ىف * ةينتغأ وللاَبو

 الإ ٌقيفوتلا الو * نب الإ ةناعتْس الا الو * ويل ذإ ”عزفملا امف * ُدِش دْشْرُي ام

 * ٌنيِعتْسَن ؤبو * بينأ وّيلاو تلكوت هيلع * َوْه لإ لثؤملا الو * هئمو

 * يعمل | مز وهو

 55. ايل الو ىلع الر مماطتسو ذه (ةهم0) ةعدتسمف صفر هصل هماطتسو (036) 0

 رصف, " ىككاطمدك ةهسسوت 0656 ةهعمتسمت دصف هد م ص6.” "طف مممطنو 0 اطقم

 عمرسمو زقه طف ةددصع ه8 86096, لب ط 1161 ضيق د طق ة221 2006 ه5 تكاطعا

 طماماتصو, 1.6. نلعافم (ب بد ةم> نليعافم ( ب ا. ام

 مدتم16م 15 هن 21125152 50 هدف ه2 طف م06 ة1-ةفطممت ةطد 21-4.

 56 عزفم ةطقش مطتعال 6911568 1عوتن, 3120 8150 98 261802 01 71866 0

 22 ؟طتعاط ه26 1668 دنت 16312, 2

 داس ب ل يل ىلا نيتي ش





 18818118135 1.2 0141:آ1:2» “07 84124.”

 2 نى س ص نت 2 ص 1 يك

 ةيناعتصلا ىلوآلا ةماقملا

 * باردغإلا "براغ تادعتت ١ امل لاق مامه ٌنْب ثراعأ5 ثدح

 ىلإ * ٍنصرلآ مشاوط ىب تحير * *بارثآلا نع ؟تبركملأ *ىنئأناو
 ٌِلْمُأ ال * ”ضافنالا ىداب * "ضافول 7 ىواخ اهشلخ دف * نميلأ ءاعئص
 لم اهتاقّرط ثوجأ ثقفطف * ةغّشُم ىبارج ىف ُدجأ او * ةغلب
 جراسم فى ةورأو * " يئاعْلأ نالوج ”اهتامؤكح ىف لوجأو * 'هئاهلآ
 * ىتجابيد هل قل ًاميرك * ”ىناحؤرو ىتاودغ ”حباسمو * ىتاعمل
 هشياور كونو * ىتْمْع هكيؤر عجوفت ابيداوا * ىتجاح ِهْيلإ حوباو

7 

 1. بر اغر ه (ةوسمم]-)طتتسص, طقدتو نقع 20» طف طووهقأ 16ةةهآكم

 2. أنا ( 4 01 ىأن)و مهم0760. 83. هب ررثم# , 207617, 12315617, 28 228138:

 مومرت1و ش5 عممرو1 ذه ةآنو 086 ( برت , ب ارث 4. بارثا (م1. 2 برت)و

 ه2 طف ةدونصع ةععر 6069918, 6208. 5 مح اوط (م1. ه2 ةمحتاط) يرو

 1والتسع لموردر, ههلهستا قر عقدوتتلكةر '' ةطموءاعق.”” 6. ضافو (م1. 01 ةضقو),

 وادتعءدنو (02 1همكطعال), 58911648, طهع8. ضافنالا ىداب , ممدستمووث 01

 (1.6. نط 27) 2660. 5. مثاه (موتنا1 ع. 1 ميه 026 612812011160, 56©-

 5711016160, 613560. 9. ةسموح , انآ ه2 وكوت هدع ةدصقب ' كعماطق.”” 10. مثاح

 (231:16. 01 موح)» لسواتسع هنتر 88 8. ةطقتقأإل 2110.6 1. حاسم 0

 01 ةعححاسم), 10ةتطتتتت ع5. 1. ةوأدغر 0 عمزس ع 01 همانتتتت ع 12 1116 1201101118 :
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 *«“فاطلا 7 ةجتاف تتدهور + ٍفاطملا ٌةمتاخ !"ىبثا ىتح © ىلا

 * مكجل أ ةباغ تّكلوف * بيجتو ماحز ” ىلع ودكأ# * بيجر هان ىلإ
 تريعش ًاصغش #* ةقلعلا ٍةري ىف ترف * عدلا ”ةبلكم رئسأل ِ

 بطي ٌوْهو * تحاييلا تَنر هلو * ة-ايسلا ثبهأ ِةْيلع * ةقْلِيلا '
 تطاحأ قو * هظلعو ”رجاوزس عامشالا عرقيو * ظل رهاوجم ''عاجشالا

 كتغفلدف *رمثلاب ”' ءامكالاو «رمّقلآب ةلاهلا ةطاحإ يب 1 مل طالخأ ب

 نيج لوقي هشكوسف * هدئارف قب طيقسنلأو * دوئاوف نو ' سبتُقأل علا
 ىف ”؛يداشلا اهْبأ * هلا 8 ءهاقش .ثردهو * هلام ىف اد

 ىلإ ميناج * هتالهجج ىف 20 ## هئاّيخ بوت لداقلا 5 زئاوكُم

 4 * يع 2 ُئركتشتو * د كي +” ىلع ريك ناعم ”مالإ * ”هنالبعزخش

 * ثييصغمب ٌزرابت * كويل نع ىهتشت الو * كوز ىف ** ىقاطتت ” ماكحو

 ةحك ور , 2 عماسع هد" همدصتسق 1 ط6 676طتق مق. ىذا (2 ه2 ىدا), 6

 همسفر طءودعطق. 14. تفاطلالآ ةححاف , طه 56 ه2 (ةتحتسم) 28760انت8,

 . ةكاعتن طدقتإل 61815. 5. موليغ وتع» (موجاتع. 8 05 ىوح), همدقتقأس# 05و

 ءوصتمتستسعر ذم ؟طتعاط (15 ه) ه8.” 16. ةيلع» , مطقف لتهت8 20:

 17 عاجسا (م1. ه8 عجم, همدوتصع ه8 5 00م6, ةطفط ط6 22086)ر

 لا 18. رجأوز زا (51. 04 ةرجاز), هطخقتس عقر "هم0025. 19. رمز

 (م1. هذ 0 هزل, 02008. 0“ مامكا (م1. ه2 مك ), ةمهقطعقر, ةطقوكطقر ط١

 21 سبتفإل (8 02 سبش), (طقك 1 متع 6316 ه طدءوص0ر ه2 11عاتت وانتر

 1.6. 01006 27. 22. ىش قشاقش (م1. 01 هقشقش), 120121 طةوعق ه2 انه 8

 ه2 فسفافر طخعاط مها106 هصقلعت» طق ةسكتتمدعو ه2 وعو هدد ةعولنوسعالك

 ىتكا ه ؟هدستسع 20156, طغدنع ةردزت1160 50 ةطق طم ءط1105167 02 116 8

 زسرمموت ممل همس عو. 23. رداسر (طصحصلممم علك طمأ اطموذت# 0:

 فيتسفع ؟طقأ طق دق ةطوتتك, '' هواك ووو.” 4 عماج 1650176, ةاتصستضق#

 هوو ؟ةكطب '' طعفولفانمت م.” 26 هلبعزخ و 1016 (6ةللع,. 26. مالأب 101

 ام ىو 01611 1؟طعدتر 12019 10289 77 ماثحرب 101 أم ىتحر 0 نينا

 هرياع7697 28 ىهانتت )6 01 ىهن ), طم :همعاطقو# طف ناطسمةأ ائسقأنر ها



 017 ةذلا“ ل. ش 11

 * ”ثكتريرس ملاع ىلع * ثكتربسم سقي يرتجعو * ثكتّيصان ثكلام
 36 - 2 04 ِ دع 7 8

 نو ىفحاستو * ثكبيقر ىأّرمب تنأو * ثكبيرق نع ” ىراوتنو
 ثكفنكسس نأ ٌنظتأ * ثككيلم ىلع * ةَيِفاخ ىففصت امو * ثككولكم

 8 ىفي وت نيح * ثكلام ثكْذِقْكُي وا * ثكلاعستو 7 ”*نآ ١ذإ * ثكلاح
 وا * ثكمدقت ثكب تّلر اذإ + ثكمدن ”ثكتع ىَنْعُي وا * ثكلامعأ
 36! و هذ © ل3 + كس موي ال ك فاو

 * ثككئادتعأ ةابش تللفو * ثكثاد ةجلاعُم تادعو **7” ثكئادنما ةجك*

 امف * ثٌداعيو ُمامِحأ امأ * ” ثكئادغأ ٌر بكا ىهو ثكسفن تغدو

 يدلل ىو * ككاذغأ امف * كئاذنا بيشملابو * ثكدادعأ

 0 :ريصن نكف * ”ثكريصم هللا ىلاو * ثكليق امن * ”ثليقم

 * *” تكعاقتف ظعولا ثكب لجو 4 تشعاسف مهاذلا تكظقما املاط

 *“ تق/امتف ٌقعلأ ثكل صحشحو * تئماعتف ريع ثكل تلجتو

 هعضمرصو. 29. ةريرسر دز ةأهتإل, ة6ههنءأن طم عطل, 86036. 30. ىراوتت

 (6 08 ىروز, ةطمت تفلت هنأ ظنوا ةاقطخر ط1065أن اطوقواك. ةيفاخ و

 ةطوتطتسع 10062. أ (م1:عان. 01 نيأ)و 116 11226 8 000 839. قبوت

 (4 05 قبو), عتكوو هرعت 5م 0عقطتتعأ102. 4 قئكنع ىنْعي (4 08 ىنغ),

 7111 ةاتكظعو 20 ةطعور ؟ةك., 88 9 102[66[710. 5 ثكرشخم» كدر

 عواطعدتس عدم19ععر 1.6. 1هقا111601101 50 26عام ]110822652. تيمهتنا

 (8 01 يق طم طققت 7211م0 دصر ةمتعاع ص. 87. *أدتعأ (8 ه1 ودع)

 ةتتتطل051657 2عمتتت أ, ةاقتطقأا], 618115816881013, 10101117. 0. ثكثادعا ري أ

 انا عرتموذومأ ةحعسجر ص ذاق ةعدقو ه2 كل ةخعصف 18 ةوجتقتع 10 8 2233 0

 8م علك هر طقس غول“ * 600 ههدخماتص 211 طز ةمعستعو هععورجأ ةطوسو]ك.”)

 89. ليقم , ة1ووزر 85 دممه, 71266 101 ةاتعطر 168أ128-م1866 1232

 40. ريصم» , 8181 06811286102. تسعانت (6 ه2 سعن ), 11011 881:

 1هذومم0 50 5و هد1وو. 42. تميسعاقت (6 ه2 سعف ), ةط011 1856 41

 0 ممات06 ةطف طخءوقأك ةتحل لتنقص ةط ةطغ طوعاكر الكم ه 6قام56 ءةتتعألب

 “' طم طقفأ ةددتسع0ل ةعوتشفأ.”” 8. رمع (م1. 01 ةربع)و 682210168,

 ةةموعتم]7]1 7ةحستسع 02635. 44. كتمد رامت (6 02 ىرم), ةطمان 8886 61
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 *:تيسآ امن « ارث نا "ثكدكمأو « تيساسف ثنؤملا تقفل

 ورب ىلع * هيلغت اًرصق رادخعو * ” هيعت ركذ ىلع * ويِعوُت اسلف ٌرِيو
 بوث ٌبُح كلغتو * هيدهشت باز ىلإ * هيدهت 0

 و ثكيلقب قأ + ٍتاَأ تينا * ديرحشد 7 ":باوث ىلع * هي
 ٍةالاوُم نِم ثكدئع رثآ * ”تاتذّصلا دالاغُس و * ةاولشلا ٍتميقاوم

 ؟ينئاعص نم ثكْيلإ ىهشأ * ”ناولالا ”فاعصو *« * تاقدّشل

 ** فرع اب رمت * نآرقلا ولت نيم ثكل ٌسنآ * نارقالا ةباعشو *نايذال
 مملظلا نع حزكزتو * داماحتت الو ركل ٍِس ىهتعتو * ةامح كت تكن و

١ 
 وو

 دشنأ ْمُث * هاشم نأ قحأ هللآو سائلا ىشفعو * هاشغت هَ

 ةئابستا اهكلإ ربل اينذ ”تلاطل

 | هبابصطرفواهب اًمارغ قيفتشي ام

 "ه«بابشص ُموُرَي ام مابك فردا

 ووزع 5م 0مدط45, طقذأ ندمد6ممم0 هم تعمدت 16. 45. ثكمكتوأ (4 02

 نكم)و 1 8 ككيلئلاب ةطغععر طقق طءع 2085116 10 اةطقور 1هق ةعا> دن 157

 201761. ساو اون (3 ه2[ وسأ), طم طقفأذ ةقدلقأف0 ةسماطعت“ (ظواس هاتك 0
 طوع هوجن ةجطقاهصعع, 1206 ط7 81176111016168). 47. ةبعت (ة07. 05 ىعو)»

 رىطتعا ةطمت مهر مدذ م»ءوون؟هر مفرج ص هتتص0. 48. تاقدشلا ةالاغمو

 طم طماعطكمدنسع ه5 005365. 49. تاقدصلا ةالاوم , طه نسنتك-

 رنج560 طومذمو621 02 هلسقر '' همصغتستتما>عو 02 هلسفوتكتس معو.” 50. فاعسص

 (م1. ه2 ةفحص), م1966هؤ, 0ثق268. نأاولا (م1. 028 نول, هه1033:5, 228727-

 همامدتنع0 ةطتسعفر دطمغدجطمتعه]]7, ؟ةحتمانق 226865. 652. فئاع (م1. ه2

 ةفيعع), 163765 02 5 طمواع, 09عو85. 658. فان 1 تح فو رغملا , 5طه6 18

 اددمزسا 10 طع معطقر, 21825601181688, 0270860 10: 4 كك ح :ركْذُمْلا

 طه ؟طتعا 15 هطز هء2:هدهط]1ور ؟12ه2ع, 066061. 5 ل 0 , 261016102 10و
 و

 106 60, هات 1202. "11656 ؟هنه3 طو1]مد#8 10 ةطهم 2266268 فثيشك"#

 وز" , 1.6. هتثن ةطمتنا 01 انطق ]مقا 1006 01 هدعا طقاك-اتصعر 772086 18
 ذب

 طم عطمدتم لق : 2 تا | 2 تس, طمدتم متت لع ان ءودووم هذ

 ةاطع قون ةرتالهط16 ه2 هدعا 2006. 56. يامصر ةءوسكو ةيحفتساو ه2 تن



 017 هذا“ 4. 12

 "*امثأتو * هتوكش دلضتعآو * هنجاج#“ ضيفو * ” ةكجاجع دبل ُهنإ مّن

 * هزكزرم ةليازخل ُهبْهأت تأرو * رقت ىلإ ةعامجلأ نر اًملف * هتواره
 فرض لاقو *”* هبْيَس نو الجيم هل معفأف * هيج ىف هدي مُهْكِم لك لخدأ

 ىنشن أو * ”اًيضعُم ْمُهِم ةلبقف * ثدقفُر ىلع ٌةُقْرَف وأ * ثكيقفن ىف اذه

 اًيراوُ ةئغبت آف ماه ٌنْب ثراعلا لاق * هعبرسم لهججي كل * ُةْعِبكي ْنَم
 ىلإ ىهنلا ىثح * ىناري ال ٌتْيََح نو ُةرثأ ثؤفقو * ”ىنايِع ُهْدع
 * دين علخ امَكْيَر "ةقلهعأف * ةرارغ ىلع اهيِف "باس آف * ةراغم
 ىلع * ٍذيِمْلَيِل "ايداع ُةندجون * هيلع تمجه مث * هير لسغو
 دانه و و بر 1 1 : 7 5 : 4

 اذه اي هل تللقف * ذيبن ةيباخ امهتلابقو * ذينح ىذجو * ذيمسزيخ

 رص ه ؟ةددو1 هد ةدصلع, م ةممو16ث. 57. هةتجامع دِثل, طم 1310 طف 86-

 هلم10, 1.6. همومهم ظعمدس طقق ؟ءطعتسس هنأ ةمعععطب ؟؟طقعا 15 3150 116 26831313 ع:

 ه2 طف همك مطتفمو, طم 166 طقف ةمتكأن1و ةئصلع ةكويك هد ه0.”

 58 طتأت , طف مدق هسلعت» طق ةسوتت (طقتأ), همم مم»تقكواورع د56 ذك

 مءوودن1 15 ةطف ه5, ؟طتعاب ءوتتتتتعو 2 1عطقول“ 01 2817:0161 2010 (طقط

 طم طماغ16, طف ]هع طءعتسع م1906 دت0ع»» طف ةم:ه-هنسنص (دضتكعأ).

 69. ةبيس نم ليس , ه طا1ءاكعأ ظودم طقق ةاتنئعوتت. ('هدمووتنع 5م 8

 طع عترنم هععم]1عدق 2056, م. 282, هدج طق 226637018 12 472516 8

 ؟ةاعورج ظعماتح 77ةانعت دع 155 1201:0266 10 كلوا ][116. 0“ اسك , طه]1-

 ءلمدتسع طقق هيعقر ظنمدتم ةطقتتم ها 606171284 81228. 1. عيهم , 7181 19

 مرتمم0 طوقمدعر 050, طقتنع '' ةطف ه7 طق 7681.7” 62. ىنايعر 127

 ةهعرروعأت, 1.6. 116126167 01* 261802. ةيناستا (7 08 بيس), 29 0,

 38 9 56]828. 4. هتلهمأ , 1 عيوتتتم0 طقس 8 06187, 211060 طقت”تت

 65. "لطم 8ووسعمادك هته, ؟؟طخعال تت 8 206 38 ايدام وق '' ةانس#

 هد ذاطم عاش هدم 1هلأ ”* (1.6. 8106 67 8106, ]11كم 8 مهوتت“ 01 82068)ر 8

7 



 14 245519111831: 1. 01" ةذتت“ خم

 داكو * ”ظْيقْلآ ةرقز رفزف * ”ثكربكم اذهو * " ثبح تكاذ ٌنوُكِنآ

 ا وسب ملو * ظْيغْلأ نو ”زئمتي
 دشلا * ”هراوأ ىراوت و * ٌهَران ”كتبخ نآ اًملف * ىلع

 هدش لك ىف يضم تشاو ةضيلللا ىغبأ ”ةصيمغأ أ تبل

 هصينقلاو ب ؟”*صينقلا نا ةلرقعا ىدظعَو تيركسا

 هصيع ِثْيَللا ىلع ىلايتحلأ ٍفْطْلِب ترو قبح اقحلا ىنأجلأو

 ةصيرف ُهْهِم يل تضبنالو ' 9س ”تضأعل ىبلا 0

 هصيرح ٌسْعِن َىِضْرَِع ُسْندُي دروم ىلع ىب *” تعرش الو
 هصيقُتلا لكأ َمكعلا كلم امل همكح ىف رهذلا ”فصنأ ولو

 12 116 6 اًمفاثم ه16128 02208166. 66. كربخب طوع 1216, 1.6. 21:0-

 1688102. ككربُخ», ىطقأ 15 50104 هد ةهعجمو11ةه2060 018 4طقعر 77

 722366166, 6. ظيقل أ ةرقز و اةطف مان 01 ما 69. زدمتي داكر ““ طق

 77م2 26837: 10 طاتتتقأنر'* ج11 5116 طاتت'ةن. 60. ليس (ومخل), 625 00و

 رمق هعمتسعدتمطم0. 71. رأوأ , عامسم هغ د قحنف هد دف ةدسب معا همط مت عق]]7

 ةمرانمل 55 مدعو, تعزل. 72. ةصيمخ, 8 طآقعاع 0طور 88 هد 5

 ممعوعاع»ة. "اطعم م6616 01 116 8 8 براقتُم , 8:86 ب درض 01 6

 18180 ضورع : باد 7 تالا كا باس, 55166 60[260686, 79111 8

 11نعرععو طعدنف 120163660, 320 هت ا هاطقسعو 01 طق 1886 1006 01 :

 ةطق ق6 طق]ك-]1126 2208223 با ا 12860 با. 6 خبرا (4 01 خور)» ظ

 1 هؤتكو 10, 7 10 ههطاتتع, '' هزءه1 ةعدتسق6.”” 14. صينق , هل 4 ظ

 12011هذ2ع ةصيئق , طف طتتصخوا» هع ءكطققو» ه0 طق عوتتق 02 18860, ةتو

 هرعمامتسع0 57 هأاطعتتق 16م3 53615126601117 ه8 طق 72816 320 62816 6.

 75. بصأ م (ة0. ه5 بيه), 1 هدم دما, طفع زكا طف 20266 ه5 لم

 76661156 ه2 906عماتتتكت 01 مم 70. هفرص , ذاق (10ةاتتتطع'8) هاته 86, 1

 7161581611068. 06 كيضرش و 101 160 د26 و 6 سس ٠0 ةطقق 761:

 ذص هلع هدم. 15 ةهصي دردح 55 وه ععم0ر دصتسقب 8 هم9ةأما38 ةماتل.”

 78, .فضنا (4 08 فصن), طف 4هه1ع طف طقاتك 0151060 سقم 570 ن1
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 هذيملت ىلا تفتت آف * لقو مُقَد ””تيثش ّنإو * لكو ُنانآ 5 لاق مث

 *« أذ نم ىنربخكأل * ىذالا ” هب مفاتشت ْنَمِب د ككّيلع توزع هل ثاقو

 م ب بص. هم م. . 5 0 : 33
 تقرصُن اف * ءابدال أ جاتو # ءابرغلا بار ٌئجورشلا دي وبأ اذه لاقف

 تر امو ؟ ىويعل 1 تيضقو 1 ثنا ثعح نو

 مدجسأقر, طفدعو طق 7738 ]5أن, ه(11162016. 79. 8ودسم 11858. 40 الإ ور هه

 1ك 206. 80. دب عفذتست نمي , طوع ظتس ظودح ؟طمتص 61011 8661658 220-

 (ءءاام> 98803286. بيهعلا تكتشئيضفق, 1 هوددزن1 6560 227 16:

 1.6. 1 708 هعيرنعتلع 1211

 245811181:5 11. 0471:1آ:1732» ؛“ 017 2011.”

 08 + و 4 1 5 نا 23 4 ص

 ةيئاولحل ا ةيئاثلا ةماقملا

 * 'يئامثلا ىثع تطيم ذم ذم ٌتْقِلك لاق مامه نب ثراعلأ ىكح

 باكر 4 5 ةيضنأو :# بدالا ناعم ىشغا ْنأِب * ”هثامعلا ىبب كطينو

 دْكِع ةنزسو * مانالآ نْيَب ةنيز ىبل نوكي امب هنو ؛قلْغل * بلطلا

 1 مث امث (م1. ه2 ةميمت ), ةتستت1 ناس, ىطخمال 766 660 طهاتصل

 دععاعو 55 ماه ةهعءان طغت ةعوتسقأت ١16 6911 676. 2. مثامع (م1. ه2 ةمامع),

 ةدهناطوسقر اق مدس ع 05 ؟طخعا 2281:1560 ةطق 761100 01 223611117 4

 طن 8 طوإت. كتيطيم ةتتق تمطيت هتف 70388. 02 طيم ةد4 طون , طعتو 0

 08 ” هس '' ش0 قمح” يلبس 301 يضنأ (4 08 وضن), 1 مهلك6

 1هوت, 11306. 4. قلعالو ؟طمأ 1 متعطق هلهور6 60: 201166 آن 1115 4

 م
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 ١ هسابيل ”صققت ىف عمطلاو * ؟ويابيئاب يهل [ايزفل تدكو « ماوأل *
 ىسعب لثعتأو * لطلاو لولا ىتشتكأو * ”لقو لج نَم َّلُك ثحابأ

 نازوال ا تربسو * ناوخإلا تقلب دقو "ناولخ ثلدح اًملف * 'لعلو *

 اهي تّيَمْلا * ناريجبلاو َنالُحلَأ اهب تيفطص أو * نازو ناش امه تّربخو

 بيلاسأ "' ىف طبكيو * ٍباسوُن الآ بيلاوق ف" بلقتي ىجورشلا ِدِئز ابأ
 لايقأ ىلإ هرم ىزتغيو * *تاساس لآ ْنِم هنأ ٌدرات ىِعديف * بايك

 ِدْيِب * ءاربكل ارك اًنيح سبلبو * ءارعشلا راعش ى اًروط زرجيو * '”ناشف
 ةارادشو * ةياورو ءاوُرب ىلحتي * هلاح» نّيبتو * هلاح نولت عم ُهَنآ

 طم 0 مهءوةتسع 7ءاناطو ةطف بمضن , 06همود0128 تأ ص ةطق 2012061,

 ةمل هدد طف ل ذص طق. ةء :سابشل] (7.2. 8 08 سبق), 60201128 ©

 نارا 0 طعصعم طورصضموتسعر ؟ةلكتس ع 85 5. 10ج 12 عء26121. 60. صخقت

 (,.2. 5 05 صمق), ةهدتحتسع 16 : عدتتس625 صيمق , 2 1120 02 76886 02

 05 لقو لَ ىرسر طم 7735 عتنعوا هز* 05 ةتطق]1 26عماتتتأت,

 8 لعلو ىسعب (5 01 لع) للعتا, 1 ةنجون ه» طءودنلم سجوعاك ذغ

 ““ دمدجطمرمو ”* هس "2 ممتعطك طور: 1.6. تكا طمو ةصل 06ول26. 9. نأ رك

 ك1, 3 501912 210115 10111: 86351028 69585 01 8380830, 20160 15017 0

 مولس 66وو 10 ؟اطتعا ه 62221123516 16عع720 15 35186160 (566 1637188

 معمر. ىسط. دن. 47). 10. باقتي , هطئقتسع (ذص طف دممان108 هد مدن

 ه2 عوممو10عور “دس طم ؟ةتمت6م ه2 مولنعتتءوو ”). طبخ, ةاتطتط ]38و

 عممجتسعر ١ طووقسع ةهطمتك ** (؟طف هم, هق دس اق 0:هءولنصع ماتقمور 8

 طوتصع طووؤ ةتمسقامف 60 طوع طق مومتعتم16). 19. ناساس ا 2266 01

 مؤمؤس, طق همر 015 ظوطسمست, ظنمدح 19012 456 8ةقؤتتقت>ت 0728817 01

 2هروزمتسس ]لعمق 068ءع2060, طاتقش طم, طعما 15 ههنا 11156 085 ةهتح 6

 . ةممم»عقأ طاق لكت1708 طوفعوسنق اطلع 21050776 3120 17786101 05 8

 ه0 طووعمتتف (ءمدصتح. طف 4945 ققووسصطار). 1 ناسا لايقأ,ر, 8

 ه1 6طمقذدسر, 5 36, هدتعتسماتصس ع ةح 1 هدفت, 2116 5656160, 2161 8

 ريحت عه 08ر 112 87118, 171616 11201 910115 ى.2, 292 201 350 768318 61677
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 16 4 15 « 1 71 2-1 2:72 14 » ء 520 0

 مدقو * ”ةعراب باداو * ةعواطُم ةهيدبو * ”ةعئار ٍةغالبو * ةياروو
 5 18 #1 يت م ل

 * هتضراعُم نع بغي * هتضراع ةبالخأو * هتيؤُر ىلإ ىبضي * هتياور ةعسيلو يعدم 3 م2 19 نا تا عع 3 8 1

 * هبادآ صئاصخل هبادكأب تقلعتف * هدارمب فعشُي * هداريا ةبوذعِلو

 هتافص سثافنل * هتافاصُم ف ”تشئفانو

 2 د لا ايو ل ع1 2 أ را
 ايِضلا وكلم جوا قلط قىنامز ” ىلتجأو ىوومه ولجأ هب تئكف
 23 مخ املا ياك 00 0 0

 ايح ىلإ هايخ»و اير هكيورو ةينغ ةانعمو ” ىبرق هَبْرَق ىرأ

 ىبلق نع ”أرديو * ةهزن_مؤي لك ىل ْنِشْكُي * ”ٌةهْزُب ثكلذ ىلع انّدبلو
 مدع هاربشأو 3 قارفلا سأك * قالمإلا دي هل يش نعت أ ىلإ * ةهئش

5 1 2 5 1 :2 

 طععودمم طف "نلت ع 1266 112061: 116 21066151011 01 16 1:01231285. علا رو

 رسم 7هددتكم, ههانقتس ع هون 0 7702067, '' مؤمدتمطتسع.”” 15. عراب» 8117-

 مدقوتسع (ذص هععوال1ءدصعو هع طووتمو). 16. ع راف 010 مدق, 9101

 ممم خ12 8 150 ةاع طعتعاتتق (]11. 220153128) 01 طع 86162668. 2

 90 15001, هعوتح ز: 2676 ةهكاوتستتءاتأن, 88 9 126818 10 1596ة]أ] 820 3ةتتلخم

 15 سلا 9 طه 1328 3850613560 11, 16 01056 ة0ط62ع2ع6 0

 عمس و5 150 طق 6007 طوزسع 22306 9 ةزستلم 5-7 31137 126111866 6012-

 مدصتمدسقفطترد, هةموعت2117 طق طوائعود طتتقطوس4 هصق 26. 19. ف راعو

 طعم ةهلموتتعسعور 6ءدصقتو 02 ةمومعطب '' ةمتحن ةمودلتس ع.” 20. ىف تسفان

 1 6123760 20. 1. ىلتحا (8 01 ولج)و 1 طوطع]1 015م18760 50 226 (8

 ه ط106 ذه ش6 ةطف ط06عمممدت). طف دمعاتنو ه8 ةطفدو ؟هنووو 15 ليوط

 هق هدعمامتسع0 2986 5ر 2066 42. ىبرش زكصمطتم). انو

 161م ذسم 181 1101 181؟6ةان. 4 ةهرُب و 2150 ةهربو 90 87866 05

 25: اردي (801:. 01 أرد لسعتس ع 25377, 17261112, 167209128. 0 قارقب

 5 طوصع م10160 هده ثم و ما61عم0 طور ه 0معر طقفصعم طق ]1هع]ع هد" هت 01 16و

 02 2اةرتطما“ 101 707617. 7. زواعم (م1. 01 زوغم) طعنو 15

2 

2 
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 ٌرارِغ ؤلخرلال نعشف ”ىافخالا ٍةيار قوفحح * بنل تكلي ف١

 0 نزأب بلقلا دانقي نعظو * ِهْيِمّزَع

 هلاصول ىنقاس نم ”ىنقاش الو ٍِدْعُب دغب ىنقال نم ىنقار اهف

 هلالخ لْكِم زاح ”لالخ وذ الو ِهِلَْفِل دي دن ذم ىل حالو

 اكلف * اًميبم ةئع ””دجا الو 4 اًئيرع هل فرغا ال * اًنيح ىتعرستْساو

 ىتل 1 اهبكك راد تزضح * ىتبغُش تبقم ىلإ * ىتبْرُع نِم ”* تنبأ

 تابرخخأ ىف سلجو *” لآ ىلع ملسف *ةثر ةئيهو * ٍذذك ٍةيكل وذ

 ٍلضفب نيرضاعلأ بقيخيو * ”ٍيباطو ىفام يدب ذخا مث * سائلا
 ناويد لاقف-* هيف رظكت ىِذَل أ باتكلا ام * هيلي نمِل لاقف * ”ةباطخ

 هيكمل اميف هل ت تدع له لاقف * ٍةداجإلاب هل دوهشملا * * ”ٌةدابُع يبأ

 هلؤق معن لاقف * هئهلفتسا عيوب ىلع

 قافرأ (4 ه2 قفر), مهقسع هدف, همم, ةانط17» 7 قافخا

 98 1 9 1 قفخ), 205 0طةوتستسع# 026:8 66]0أن, 2ةلل076ر "“

 30. هم 31 (م1. ه2 م امز) 1هملنسع ةاتص عقر, 26128. 1. ىنقاش (مدنمأ. 01

 قوشرر, طف 81161 محم نط 10صعتس ع. وصحف دطعأ6 88 850076. وذ

 لالخ (م1. 02 لب ممودعووم» 05 5262017 ة2مءاتمطق, 21620. 1

 همومهم لالخ 15 م1. ه2 ةلخ , ودماتكو, ههطتتت1 تممههن52. 38. دجأ

 801. 02 جو. 84. تمأ, م06. ه2 بنوأ. 85. ىدتنم (8 ه2 ودن)و

 ماهعوم 08 ةقوورسطاو, هق طق 108 ىقتلم (8 01 ىقل) 158 21266 01

 رمممطلس ع. 36. كثرر هدد هتك, ةطقهططإل, ةواته]10. 87. سالج- (م1. 2

 سلاج), مومر1و ةزكاصع. 88. باطو (م1. ه5 بطو), ةاعتس-ط9858 01

 امعمتسم ددتللع م26 طم73 2117 هءءررادع1هو 20 ةحجتأاطتتع 601١

 89. هيباطخ لصف, ةطو ةتدوتستسم#هد ه5 طنك ه00::هةقر طنق 01سم

 هاموتعممو. 40. ةدامع وبأر 1573144 ةطصد 310, دحمتنو عمت6:2117
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 ”ءاقاؤاٍدرب وا ٍيضنُم ٌولْول نع مسمي امثأك

 ةعيصِلو * ”بمجعللاب ُهل لاقف * هيف عدوملآ * ِهيِبّْشَتلا ىف عدإا هنإف

 دشلأو * رْغثلا تاهّتشُحم عواجلا + ا هنوملا نع ملا نبا

 ,ى ف ند نع ا ل ل ا ا ل و ا
 ةببكس نو ثكيهان بنش هنازو ةمييّسم قأررب ] هادؤأأ ىسفن

 ني 8 00 ن 3 عاوع 34 ست

 تسيح ىنيعو علط نعو حاقا نسعو كرس نعو بطر ولو نع ر نعي
 ص ص ن 7ص م. مس

 * دلفتشاو هَئِم هداعتشاو * ةلكاشاو رضح نم هداحاشان
 ا 1 ا 3 ا د 5

 لاقف * تّيم ما هلثاق ىدح لهو * تثيبلا اذه ْنَمِل ليسو

 . 1 ينو 0 20 0 س سو 3 5 ( ملل لل
 موق اي هلإ * عمتشُي ناي قيقح قّدصللو * حبشي نأ ىح هللا مي

 نإ

.١ - 
 ني

 قيدصت تبأو * هتورعب تاتو ١ ةعامجل أ نأكو * َموْيَلَأ ” نم

 هه 80-41ه]جكمدنر, طوص ه6 اكةقوط ةددتاوع اص اطع 30 هعدقاتتإل 08 ةطف 1]81ةلظو

 + نص. 288, 0211608 طوع ةددصف ةقستتم# “ ةطف ةعه],:* 1.6. اهقذ ةسل هطقفل ه2

 طق 126م 706م3, 17طمقع 2261155 91201 1911165 126 7208865560 50 83 6.

 41 حاقا 111 281156 201 رحاقا (م1. ه2 نأ امك ةمرسمسست1م 120628. طم

 1261616 8 عرس 121:56 ضورع , 51 برض ا ا ا وب ا تي دخو

 000 ا م أ دع دش م 42 صيعلل اير هج علقم

 هع: هدوتكم ه2 هقامدتماطس مسكر ذص رطخما طف ةستته1 ل دقو 5و 2620 ذغط

 1ةف]جهاط هد ]!؟ومتنوط ل مرو وذو عوم01162, 07220860 50 172111372 01 1.

 كدنم هس طم 2ه11هوتسع عمد هدمتمد : '" ةطمت طقفف طامرد هج ةطقت ؟طتعط

 18 م0 261,” هنو طمتتنم7م0 عمم طاق 710761181 12828عا12عع 01 ]16 06:

 4دهطو. 44. نم ثكيهان , ]ئهدللرع . 208010ةنصع ةطمو ةوطتر”” 16
 وه ةعووطمعقو 320 ماخ67 ( بهش ) ماطخما مدنمطتط1ا5 طعم ظنودح ةقلكتسم 201:

 ةصوت هانم, 50 هعمت:ءود ذم طخعطموأ 0عوعوو ه2 مول عءاتمس. لطف مممأاتت# 8

 طيسب , 25+ ضورغر 8386 تبرض : 2-2 لد | سس قلاش | عد تاب ك1

 6166. 45. ذمه , 20 3ك مطعما ةكوواغ زق ه هصتم مس ه2 ذأ نور وت

8 
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 و
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 1 يبا جواب عيوج ره وجولات يس ةبومم عار حو +
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 ١ مهراكئدش1 ىو نطب امل نلفو * ةهراكفا ف سجهام سّجوكف * هتوعدا *

 مثإ يلقلا ضب نإ “أرقف * مشو ُةقعلب وأ * 7 رئلا طرقي نأ رذاحر *

 رد لدغ «يمرللا نزلا هم * ضيرقلا “ ٌةاوُر اي لاق ٌمُث

 نم ربغ اميف ليق اذقو * تكلا“ ادر دش قلادة تاكا

 تضع ذق انأ اهو « ناهي ؤا لجبرلا مرْكُي * ناحتمالا دنع نار
 ةحا ردت اف * *رابتغالا ىلع يتبين تضرعو *رابيخ لل ىتُئيبخ

 50 كيرف تحس الو * ”هلاوثو ىلع يسمي لي هل ايِب فرعأ لاقو *رضح ْنَمه

 * بولشألا اذه ىلع عِظْناف * بولقلا بالتخلا ترثآ نايف * هلاثمب

 ٍنربَل اب ”' ٍباَدُعْلأ ىلع تضو اًدْرو تقسو سجؤن م اوِلول تَرطكأف '

 برغأو دشن ىكح ©« برُكأ ْوا رصبلا مقلكألا نع ملف

 ىطعقتتر 1.6. 51266. 165 158 عم2672117 50110160 57 98 م11231156 01 2

 هطاتوتتع ءةقعر هت طقدتع 77 طف ة0؟ة2:5 01 ده موهلأ 07-0 ىطقعاط 156

 هصرمطقةتموقر ]ناعم ةطف 1معاتما '' طق ؟ه7 087.” 46. رق , 26 4

 11012 6 كا ةس (داتع. 12). 47. ةأو هر (م1. 01 ىوأر) 16011618, 88 86

 101101 ةاسأ ذ 18 م1. 05 00 1691615, 2275161828. 48. رابتعا ل 8

 01 رمع)و هم251062ة6100, طمتصا16 1572661013. 49. هلاوكو ىلع مسني ا

 (طفتتع طقق طفعرج 20 1؟ةوكعتس#ع هزه 1655 1همددر 1.6. 20ةطتتت 1116 5 5 1ع

 721:0011660. 0. ةعكبرق , مهطاتته] 015مهوز هدر هنمواتكو عودتتتق. 51. باشعر

 ه "ع0 0781 ظتتكر "عةويصطاتسع طع هاتكو ةط ةطقزمو, ةتت0 طقدتف  ةتستلمف 107

 اع طعصتتم+ة(ةلت60 28-273867, 8 سجن , 221:0158118, 15 85121116 201 6

 63768 ولو , 18::768, 20 غةو-010مةر د درو, 056, 10 ط8 616 عءلكر 81101 كرب و

 طقت 1 ةنمددعقر, 201: ناطق ةععاات, لطم دمعك ع 02 ةطق ءماتزج1ءأر 8010 50 176 ت6ةنتع '

 مموه0 طوع طنا -1”هدز هلعاا ةحكذر 15 8دقتأ, ه5 25056, 20 ةق ذتح اناطع 10ان
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 ريل بيلتا يعئت عادباو ىنافلا اهرب وَمَن تراز نيحاهئلأت
 ”رطع متاخ نو اًولول تطقاسورمقانس ىشغ اًقغش تحزشزو
 عهمانثتك[ سنآ اقلف * ”هتهازكب اوفرتغاو * هيهادبل نوريئاعُلأ راعق
 لاق مث * نّيعلأ ةنّرطك قرطا * هماركا بْعِش بغش ىلإ مهبابصت آو * همللكب

 دشنأو * نيرخآ نّيكيَب مُكنودو

 رصعلأ م .داثلا تانب ضعت يبوس ٍلَدُخ ىف“ ْيِبْلأ دج مْ دي تابُقأو

 رزلاب ونيل ِتصرَضو نضع ا اع كبل حالف

 اولمجأو * ”هتميد اورزعتشاو * هتميق مؤفلا ىنشتشا ٍنُينيِعَ

 تغلت كار ا ال " هترشق اولّمجو * هترشِع

 تخالسو * ٍهِوْسوَت ىف رظتلا ثكعمأ * ”هتولج ” قلأتو * هتوُدج
 رس بي دل

 هليل رمكا ذقو * ئىجورشلا انخيش وه اذإف * همّسيم ىف فرطلا

 توت ءطم 1011هوتسع ممعك, 52. اك. 0طعصعتو ةتدصقاهأوق ةطتق : '' عصق ةطم

 0هزدزجتم0 معدتنتاق ظعودح ه2 ممتنع 1128,” 320 6181285 د 5126© 8

 ““ (ةودنو طوسم طق هيرو.”  'ائاطفدنو زق 2016767, 20 هءعوقتم 101 16318, 4

 “و موسما متسع :* 701104 ةءوتنوواج 56 ةجماتفال 50 ةاحم 6768 : 16 8

 دصمدسم 20د طاق دمماتكطب طوع طتعال طم" 70208 (ربخ 01 ةطو

 انسم) 2211 آانلعو مود15. 58. ةهأزت , ةممؤ1655 مادتتكورر 1072169, '' طصطعقو.:”

 “ قس ه متعطت (طقت» عامذذزرت ةمتاع طقتس) عافوسم4 اتيجوتح 8 م0132 (67

 طرقات ةهعو)ر  هتحل ه طاتقسعاب (طقدن ة1مسلعد» 2 عمتنم) طودنع ةاطفصت 60غ.” 1

 عاود ةعمتطعو 05 اةاطع ةتست1لعق دح 56636 20 طع م16عولتتتع 761868 15 671-

 06هدخكاج ه ةاننماعع 08 قمم ةمدو هد كلطن 72210:8 هد ةكطعت» 8821118 2831:نو

 دس مطخعات طق ه1616156ق, 7865 طف 280 691160 ط6 8701162 86716 01 ن6

 هرتعتسمالج نتم4ه0 همددصاوم ه2 8-41هطغمدت, طوع هدك-0هذصع 16. 6565. ةميد

 ه 556307 1ءاناتله 28212. 0060“ رشف 2120, طودناع, ةطقا], 26176 32281:6]و

 “ كمواطن.” قلاآت (ى.2. 5 ه2 ىتلأ), طتعطغم عر عافوتتم ةولج 1
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 * هدب ماي تردنبآو * ٍهدرؤمب ىسفن تاتبن « ” ىّكوج دلآ

 *ءأو * ثكتفرغم ثلهج ىثح * كئفص لاحأ ىذل ا ام هل تلُكو

 لاقن * ثكتيلح ثيكنأ ىتح هح + ئكئيذطل بيش نش
2 

 " ثلق ساشلاب رهذلاو بيش بئاوشلا عقو

 و يبق

 ةعم بواد اًييكتسم»و * هعِضوم اًقرافُم ضهن عَن

 طف ةتدماموع هغ و طخقمر '' دصكحوت1م0 طووتتمو.”” 69. ئجوجّذلا هلّيلرمكا :

 طق لهجتاع متعاطت 7328 2200د115, 115 518615 12811 7588 116111181614 0

 ' 772166. 0. 2ظك“0 ءمدختستته117 ءاطمس عتص عر 26116.“ "طم 726616 08 6

 5761868 8 قضم , هدذس طف ةمون ةدووسطاجر ه0مأ6 ةقر.12. 61. ل نأد

 (ىنوكدز, طق 7538 طتتحصساطاف 50181203, ةاتطدستفةأ76 طم, 71610138. تنل 6

 هععوملتس عار 0عععماتكم, 23111112117 ةردز»1160 50 ه 61010 7056 11 عطنا

 15 206 5011060 7 >ةذتتع. ىرضأ (4 08 ىرض), طق اننهتصعا 0: 4

 :هزج 3 طتتتص 4128 008, 16 120112060 2801125[. 4 بوطُخ (ماب 01 بطخ)

 ك0
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 04 1آءاراثار 01" 11810 1اكاا فلتر” 01 “017 4114.”

 نيا (ر س

 هيليَشلاب اضيا فرعتو ةيرانيدلا ةشلاثلا ةماقملا

 هيف بخ مل * نان يل اًنادخأو ينمظن لاق مامه نب : ثراعلأ فور

 بذاهتن تم امني * دانِع ران تكذ الو * دانز دق ابك الو * دانُم

 شسغش انب فقو نا * ةديناسأ 11 “فرط دراوتنو * 'ٍديشانأ آل فارطأ

 ةثاشبو * "رئاخذلا 'رياخأ اي لاقف * "لزق ِهِيَبْشِم ٍفو * 4ٌلَمَص هيلع

 ا رميا ورع ارو *« !' ًحابِطْم 1 اومعتاو * ”"اًحابص اوُمِع * رثاشعلا

 لاز امف * ”ىرَقو ةراقمو - 1” ىو رافتعو * اًدجو ٍةدجو * ىّدنو ٌيِدن

 * دوسكلأ رش "ررشو * بورُكلآ بورخو * '* بوطُعلأ بوطُت وب

 1. ديشانأ (م1. ه4 ةدوشنأ) 16011861028. 2. فرط (م1. 61 ةفوط),

 20665, 207616465. 8. ديناسأ (م1. ه2 دانْسأ), 00560555 26260 0

 قلت 831101167, 92600668. 4. لمس, 9 022 عوتتتص626. 5. لزق

 ه8 122: 6. رياخا (م1. ه2 ريخخح هد م1. 02 ريخأ)ر 1 7. رثاخذ

 (م1. ه1 ةريخ ل) 8ع601عقر 208308, 6168811168. 8. رئاشب (م1. 0 ةراشب)

 لمرتمل ةقنصعو, زورق.” 9. رئاشع (م1. ه2 ةريشع), 71000-61861085,

 زكصلت م0. 10, اها اومع قسط. 01 معو, 510 ةطف مممصتسع 50 6

 1811 180 7011. 1 احابطص7 ومعُتأ (ةسم. 4 01 معن 1283: 76 607

 وماتت" ممماصتسوع لست عطق. 12. 5 40 0 ةيرق), ؟1112ع65. 18. راقم

 (م1. 02 8 ارب 01ةطعفر م1868. 14. ل رق ١ 0ع 20211

 15. بوطغلا بوطق (؟.2. 08 بطق ه0 71. ه5 بطخ ), طه 1038

 ايلا عاما ند 8

 تب عج

 7 ؟جاديودب



 21111111 ااا 1 ]1 ]1|]|> 101 1 | | 2 12 12 2 2 2100207 فد

 ) 0:3[ تتيششش فس
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 * ةحاشلا '* تيرقو * ةحاألا ترفص ىتح * دوشلا ”" بولا بايتلاو

 + عبشملا " شقأو + عمجملا ” ىرثأو * عبرملا ابنو * عبئملا 'راغو
 * طراغلا' مجرو * طبارملا تلخو * لايعلا لوغأو * لاعلأ تلاحتاسو

 انلأو * تيماقلاو ةيباعلأ انل ىنرو * ”تماشلاو قطاتلا ىدؤأو
 * ىجمولا انكذتخ نأ ىلإ * * تذل رقفلاو 3 ”عقوملا رقذلل

 * ىولتلا ىلع ءاشخال! انثوطو * ىوجلا ”اتطئتْس آو * ىجشلا انيذتُم آو
 ىنّيسانتو * دانّقَلا انا طْؤتْس آو * ”داهولا اًمطؤتس او * داهشلا ” انلمكاك أو

 * ماتُملا ميلا انأطبتشاو * :» _نئُملآ نْيَكَأ *انعطتْس او * داتقالا

 *« ”ةليق نو ينجرختش 1 يذل اوف * سوم مكس وا + سآ ربخ نم لهف
 ماّمه نب ثراعل أ لاق * ٍكلْيل تْيَب ثيعأ ال * لمع اخأ تّيَسمأ دفل

 01 307616065. 16. ررش (م1. 08 ةررش), 5مهتلكقر “' 5:ه-1ةلعوؤ.” 17.

 ' بونلا بايتنأ (؟.2. 8 ه2 بون همه م02..1 ةبون هدموءدهآز), ف

 مستسع هد طء1والتس ع هع ه6 92061, 116 81166685102 07 0168.

 18 تعرق (80 مده. ةعدص٠)ر 7885 5810, طة. 19 راغ (مد61. ه5 روغ)ر

 015ةرمزجءودتع1 دتح 4166© ع201120, 8وتتآك. 00, ىوُكأ (4 01 ىوك), ك7

 7010. 0. صضقا (4 08 ضق), "05 ةنورر» 5115 م6163, ةسق

 ةالعدتته1م16 12810. 02, تمماشصلاو قطاشلا , طه 116615 8 8501121 40

 رىطقع 15 هتلوصك, 10 “' همكأام هصق جمم08ق.7” .23١ عقوم (4 08 عقو),

 ىطقأ سقلعمو 1211, مموةملنعو. 24. عقدم (4 08 عقد), 7186 8

 غ0 ستقول. 26. انطبتسأ (10 ه2 نطي), 76 211604 هنن 0611168. 26.

 انامحتأكا (8 ه2 لع ىو ةسمتسكم4 هدم هرتمد مذكط. 27. داهو (م1. ه2

 ةدقو), 109 عمماتتلفر, م1685. ان أطوتْسا (10 61 ًأطو) 17و هان 5028 هد:

 8220011. 7“. ماتك» (8 01 حوج)و مدمموذصع. 80. ليف, ©0هتلمطي

 ومععم ممن ه2 طف تطوع 'قسف هس 1طممهز, هل متت عطخما“ هذ 21-4703,

 ه2 طه 66 ه2 6ةطقمةؤسب 10 ؟طخعط دعو طعم مو قطن دن معلق

 طتسقعءاك, 77 ءامتستسع 0عوءورتأت طم طق. 16 226261011 01 161 128126 8
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 « اًرانيد هل تزربأف * ”هرّمِذ طابكتم 5 ىلإ تولو * هرقافمل ٌتِئوأف
 دْشْتُي ىربت اف * امكح ثكل وهف * اًمظن ةتكدم نإ * ”ارابتخا هل تلقو
 لاحت ريغ ْنِم * لاعلا يف

 ةترفص تمارت قافآ باؤج  ٌةُبرْفُص ثقار ”رفطأ هب مركا
 هيأ نقلا هم كعيرأ ةق“ ةدرهشو ةدقمش تروثأم و

 ةترمت مانالآ ىلإ تتحو ةترظخ* يعاسملابحأ تنراقو
 هترص ةتوك - لوصي هب 5 بواثلا نم امثأك

 ةترصنو هباصن اذّيح-اي هّئَركع ثناوت وا تنافت ناو

 ةترضإ تيتتسا هب رم مك ةترضُنو هتانغم ادّيحو
 ني 4 ن يي و ا

 هنّرك هةكمزه مه شئيجو هترشح تمماد هالو فركمو

 ا 7 1008 1 7 1 9

 ةترشأ ”ةفملشأ ريسأ عكو ةنزش تالو هاو ”رسأ

 عزكم تقو 6 ذم ةءءمد0 616 ه8 اطع ةكددوسصطار#. 831. رقف (م1. 05 ةرقف)ر

 زطوتتتعقر 601112165, 610166 761868. اًرابتخا (9.2. 8 01 ربخل 4

 ١ ه0ه:012117), 27 58 ه1 ةءواتسع 01 7107128. ٌرفصأ هب مركأ , 001

 ةطقأ 761101 هدعر طمعدتستس ع 2017+ 20516 15 156865 761101 026 (866 ©2.

 7. 28). 16 ممااع 01 ط6 761868 9 روطشم زج زر (1.6. هز وم 4

 00 للف 02 ذه متنقل هو 1666) : 2 2 نانإ 2-2 ند إ 2-2ن-:

 34 ةرسأ (م1. ه1 رارس) 1تص 65 ه2 ةطق 20ءطعو4 هد 12 516 281123 2

 ىطتعاب ةممت265 276 5010, 676 ةزما11606 50 16ه 12271655102 08 68

 0عدقت». ىعاسم (م1. ه2 ةعسم), هم0639005. 836. ةرقن, 2

 عم10 هد هلع, دصم] 62 026.0 7 طيشتشم (10 ه2 طيش), ا!كهةلنس#

 (ىتكط ةطععالا رسأ (4 02 رثس), طق ةمواعف ةءهمءم17, طه 4

 80. 09“. ملسا (4 01 ملس) طف طءا272ع0, 35161060 ان 50 82 626127"
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 ”ةترطف هثعدبأ ىّلَوم قحو ةترلسم تفص ىثح ةذقثأ 69 0 ب )ب ن ا
 ةتردق تلج تلقل ىفشلا الول تدل 1

 * لاخ حسو * دعو امٌرتح ”زجعأأ لاقو * ةدشلآ ام دعب * هدي طسب من

 ةعضوف * هيلع ” ٍفوسأم ريغ هذ ثلقو * ِهْيل [رانيدلا ثادبنف * دعر نإ

 * ءانقلا ةيفوت دعب * “ءاندتإلل رمش من * هيف ّمُهَللا ثكراب لاقو هيف ف

 « © ماريغآ فانهن ١ ىلع تلّهم * مارغ ةوّشن هيهاكف نيو يل تاأششف
 0 ١ 11/7 + ف ا يا

 * هّمضت مث * همذت نأ ف ثكل له هل تاّقو ّرخآ اًرانيد تنةعف

 اجع ادشو * “الجت دشنأف
 قِنانملا ا ئذ داما © فاد .عداخ ْنِم ُهل اين

 قلاغلأ اكس باكتب؟ ىلإ وعدي قئاقعلا "يرد هنو 00 اب ل ل 0 ٍقِساْرْلا نّيعل نّيفّصوب وُدْيَي

 هن 10 6و عا102. 40. كن ةرطف هئعدتا , 7طمقو هضووأ1ئ052 2858

 01:00:60 16. -- )4 01 زجكأ)و طعوس عاطت 10 60261115102, 110

 موي[ مسع0, 10ه ةطف هدتعتس 01 ةطقق ةدوتسع 866 2207. ته. 11.

 42. لاخ و, 66 2 61010-1212,”* مهطوهط]ج ع هلم ؟طقعاط ط7 165 11706:

 ذق '' هد م0560 ”* (ليخخ) 50 5و م»١ءوصقفسكت ذك هنت 0 فوسأم ريغ

 هيلع, مكمان 165 طونصع عمن0عول, ذصناة0> 02 هيلع بوضغملا ريغ,

 0دجثؤذس 1. 7. 44. *انكتأ (ى.د. 7 ه* ىشب) عمون. 5. مارتغأ فائتنا

 ؟.2. 8 02 فنأ ه4 مرغ 28ه26617617), 121111118 058 5.

 46, الجرم (8 ه2 لح رز ةسصنم»تفتسو (81406 زثم00). 10ه: انام 10110

 هَل 0 مو014102 .ه2 طتسر 002222016 2016 55 60 ققدعتساط]و 1. ه0 خم

 هد1.1. بهل ىببأ أدي كتبت , صمت طوغا طف طقصقف ه2 كن ةنهطقط موافق

 لطم مصعب 02 ةطق ؟ةرفوق ذه ةطق ةدنتف 88 ةطو6. 47, قدامم (6 01

 قذم) هدم 1سقتسععتم دس 21600طتر» (هدق طم 5014618668 ةآطق دمتللع هل

 طخو 1076). 48. سهو وذ, 20-0016 60ب انآ. 07261 01 60 18668, 8



 . .1111416 1111 017 -ي 0

 قساف نو ةملظم تدب الو ىقراّس نيمي عَطَقُي مل هال

 8 فاعلا لطم ” لوطمَملا اكش الو . قراط نم لاب ٌزاَمّش ا الو

 "ىئالمللا نم ويفام رثشو 2قشارووسح ْنِم ذيعشآ لو
 قسبالا رار ريف اذإ 1 قئاضملا ف ثكتعينُعُي سيل نأ

 قماولا ىوج ةاجان اذإ نمو ”*قلاخ َنِم ُهفِذَث اي” نمل ماو

 قرافف يل ُثكلُسَو "يف يآرل ىداشلا لِ ملأ لك ل لاق

 رانيدلاب ةيوفنف ه "* ثلأ طرشلا لاقو * ”ّتكَلْبَو رزغآ ام هل تلّقف

 0 همأؤتب ةنرقو * هيف ف هاقلأف * ””يناثملاب امه ذوع هل تلُقو * ىناثلا

 مامه نب 0 لاق * هادنو يدادلا حدئميو * ٌةادْكم دمتي افكذ او
 7 كلقر ” ةثذعتس اف * ديك ”ةجئاعت نآو * دير وبأ ُهّنِاِب يبلق يناجانف

 طف 101101128 قس انتعلا ووذ 22697228 2085688075 01 6116 20610128 '' 617

 ىطم ةطئسصاع ةحت]رت.”” 49. لوطمم (مود. مه55. ه2 لطم), هدو 5م مط

 1[ 15 0618760. 0. قئاع (موجضن. ةعان. 08 قوع), "ط0 2323[05و

 8208[1:6, 2115 011. قئالخ (م1. ه2: ةقيلخ ,١ نسمات وو ر هنسنامتاوع طم

 101012: قياضم 15 71. 01 قيضمم و 8 21311017 21206, 56 “ اواو“

 52. ىنمل اًماور مه11 قمصو طه. 58. قلاح , ه م11 006, طغدعو

 رسومممطمتءمللجج ه طنلل, طفتنعطك,ر دسسمدسكةتس-ه). 54. ف يأ أر, طع

 15 20 م205مءعأ 12, 1 ]ق6 20 201201 101. 5 ثكليو لع أمر, 5

 طقف ممه06 ةطوع ةطم7ه> (80) ةطاتصسلقتتأ, 101 “طور ةطدسقمست دق 7

 عط0ا7عدنر”* ه 1مدحتج 01 ةتتت11:836101, 1116 هايم مر 0 0.7. 2056 27 6

 ا ثقلكأ طّوشلا ةاتما1126102 20108 29566وهأم, 15 ط6 8602861. 5

 2207. 42830. 1. 669. يناثملا (م1. 01 ىتكم)» طم 57106 661660

 16. طع همعودتصسع 8ؤسوط ه5 ؟طق 873*012, 56081156 15 15 57166 0

 1 ط6 660131 ! يب 58 ٍِج راعت (.2. 6 01 -ِ رع)بو 8:

 ]وسمت هة5. 59. هتاوعتْم أ (10 ه2 دوع), 1 م1560 طئسن 60 26ًانت0,



 28 20202 مقوطظرل81: 111. 01“ 1851 747.

 كا عل نأ لاقنف * كيشمب مقتسآف * ”ثكيشوب تفرع دق ُهل

 * ثراعلأ انآ ٌثلقف * مارك نيب تييكو * ماركإب تيِشحن * ماقد

 * اخرو س 24 نيتاعلا يف بلقتا لاقف » ؟قيزارشلاو تكلا ا

 + لرقلا تيعالآ فك تلتف * ءاخو عزز نيحكيرللا عم "" باقُنأو

 دشنأ من * ىلجم ناك يذلا ةرشب ' رستس اف * * لزه نم ككل امو

 ىلو يح

 ”ءرفلا باب َعَرْثأل نكلو 2 جرعلا يف ةبغر ال تجراعت

 ا يبراغ ىلع يلح يقّلأو

 "ءرح ْنِم جرغأ ىلع سئلف اوُرذغآ تل موقلآ ينمال نإف

 “ 1 21164 طئس 1.“ 0 يشو (97.2. 01 يشو) هرتط7010627, 6

 3001160 50 ةم6ءعءاطبر م ' هلم 6206,7” 6. كثداوح (م1. 01 ةثيداح),

 (طتسعو طقم موصتسعر, '' 6>20د0 68.” 1066 ام بضن , 06مود0328 02 وو

 مانعا 15 طمدو يعم وأو, طقعتسو نطق 20206 052 عم ذكر “ ونسخ ”

 (ةوو 65. 2.192). 69. باقثأ (7 02 بلق), 1 7665. 3 م ثكلدم انه

 لزه , 16 زج همأ طم آائلعم ه2 ةطفو '' ىطم ماقوتق طاتقموت.”” 4 همست

 (10 052 رس), ةطعتنو ةومءام0 ةطةءا, 01582268260 "و17 ” 5١ ج رقو

 1307 هقاعد» 80107, همطتخماةنا, >ءا161. كه 226626 18 ب دراقتم , نقال

 فوزخ» برض , 1.6. نانو 4181 باس - 61282864 1260 با. سييلف

 جرح 2.006 هالسمزمد 40 0دعؤس عنك. 60, “دم نبتسم ةطقآ1 15 طو ص

 اع طاتس4 ه0 276 747:6 ((0 ه6 هل 7013: 685168).”'



 488]ئ5.]018 .1١ (فللرآراتا) “' 0" 4.”

 ةيظطامدلا ةعبارلا ةهاقسلا

 طايه ماع طايمو'ىلإ ثكعظ لاق مامه نب ثراعلا ربخأ

 بعشأ **ءاخإلا نومؤم ”هاخّرلا قوسؤم ٍذّيِمْؤَي انآو * 'طايمو
 تق *اًمكص ثقفارف # ءاّريشلا فراعم يلهجأو ءارقلا فراطم
 ريكح ه« قانيلا ”شيوافأ اوعصتواو "ناقشلا اصغ اوقش

 "مائيلا ف ةدجاولا سفشلاكو ءاوتْسإلا يف طشُملا نانساك اوحال

 دق لك 1| لشاب 1و اجالاريسن ككلذ عم انك * *اركألا

 * ثكملا د ثلا "انشلتخ ] * كتم انذرو وا ًازشم انلزن اذاو

 انيرشآف * ”” باهإلا ةّيفادغ بابشلا ةّييف هليل ف باكذلا ٍلامغأ انل ٌنعف

 4 طايسو طايه ماع , نط 2 7697: 01 هلم ماتت" (08 760216 همدصتص ع) 820 611-

 ممتن1 (02 مومم1و عمذص ع), مد: '' ه2 ممصعاط همسصتسع هل عمدت ع.” 2. قومرم

 ءامخرتلا “ هاو مم غوت" 0 سرع هلل هم عمو.” 8. *امخ ل نقوسؤم 1-0

 ماعم ذص (طةهاؤطعمار) طعس مطتم.”” 4 اًمهص (م1. ه5 بدحاص), 60,

 ©0137281210128. 5. قاقشلا اصع أوقش , ' ىوطم طفل طعواعود ةطفق ةغه4 ه2

 لتموودفتمدر”* 1.6. 3010604 هدم ةطوصلمد ع0 1. 6 قب وافأ (01. 015 قاوفا 0

 01 قمف , 21. ه1 ةقيف) طف 106627815 طع ومرح هموت 60 ممتللكتس عقر, 4

 طف دمتالع هم116ءمم04 دع طف 3006 ةطعتنوتسر < دصت]ا 4108.” ماثتلا

 (9.2. 8 01 مآل) ), ةفاتسع ذصخغم هوعط هأطعت, '' عورنعويصعطأ.”” 8. * احوه ( عدت

 01 جوهأ) متعطسم44160, 2666. 9. انسلتخا (8 02 سلخ, 7:6

 10 3 3 (4 ه8 لوط), 56ه 1!هصوغطعدم1 مم. 11. باهإ , طخلور ةاكتسر
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 ىرشلا الم ىبسف ه "هباضي تشل تلو ناش ل19 ١
 * '“ابشلا ةتتغُم '”ىبلا ةلصحم اًضْرآ انقداص * ىركلا ىلإ انلو

 ل "سيرغتلل اطعمو ” سيعلل اًخانُم اهانزّيخاف

 يف هريمسل لوقي لاجّرلا نم '' اًئّيص ثعغوس * طيطغلاو طيطآلا اهب أدهو

 ىعؤوأ لاقف * ” ئتريج + تفي عل كريس لح نبك « "لا

 ىدبا ولو طيلحملا لمتكآو * لاص نمل لاسؤلا لدي, * راج ولو راجلا

 ىلع قيفشلا لّفأو * ميمعلا ينعرتج ولو ”ميمعلا ثوأو * طيلختلا

 ليزجلا لقمشآو + ”ريشعلاب ” ئفاكي م ناو ريشعلل ”نآو * قيففلل
 و

 لحأو * يريمأ ةلزكم يريمس لزنأو « ليمجلاب ليمّرلا رمغأو * ليزكلل
 «* ” يقفارم يقفارم يلؤأو « ”* يقراوع فراعم عِدؤأو * يسيئر لك“ يسينأ
 ””ءافولا نيم ىضْرآو * ”يلاشلا نع يلآست ميدأو * يلاقليل يلاقم 0

 مقثآ الو * ملظأ نيح ملظنآ الو * ءازجالا لقب ءازجلا ني عنقآو * هافلاب

 “ مصر 1 هعتم0.* 192. هباقخر دو جور ممدصتس# طقتو د5 ةمتاع 6.

 15 سر او (م1. 01 ةوكر), طعتوطكو, طئالق, طخل]ههلعو,ر طفدو 06ةه560 ه8

 ةلضعغ» (9 02 لضخ, صماككومه0, 0677. امشلا ةّلعدم (8 ه2: لع)

 ؟متسك 01 هده طعةعمور 1.6. '' متكط ه ةمتصك هوقأ ططووهول” 15 سيع

 (م1. 01 نيييعَأ) ااه جءا1هرستقط ؟طتغو (مسعاف). 16. سيرعت (؟.2. 2 01

 سيرع), صقفتعكتسو ه طقاف موج ةطف ه0 0غ طف دتعطت. 17. تموصر 1011:0-

 701060. 18. لاحر (م1. ه2 لخر), طمدم هوست.” 19. ةريج (م1. ه2

 راج) معزعطاطم1128. 10 راج ه0 لاص 1001 هانك روج ةسن لوض:

 20 ميهمح اتسمتسمال, هما21306, ط1عطتخ : 285 3180 طق ططعوتت]77 عع 018 1

 مدخول, ' هرمز ةعوتت عال.” 1 فلا 801. 08 ىفو. 9 ٌئفاكيو 801.

 8 ه2 افك. 28. ريشع , 8. 00127811102, 821 0 “و ةهطان.”” 04 فراوع

 (م1. ه2 ةفراع), عتق. 25. قفارم, سذكط 8طقتستسماط 8 02 قفرر 6
 1هغابهط م1. 01 ىقتفرم. 0. يلاس (ةععدأ 01 ولس)و 1710 107 8ععاقر 2681665,
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 نينضلاب *ْنَّضُْي امثإ يكباي ثكيو ُةبحاص هل لاقف * مقرا ينغدل ولو

 9” ىتاعلا *هسيآ الو * يتاؤفلا ريغ : ينآ الانا نِكل * نيمقلا يف سفانُو

 ل يغلي نم يخاوأ لو * يفاصن] ىب أي نم يناصأ لو * يتاعارشب
 او * يلابح مرص نمي يلابأ الو * يلامآ بيه نم ”نيلامأ الو

 الو * يماسذ رفح نم يمامز_يطغأ الو * يرادقم لهج نم ”يرادأ
 اميرخأ 3 تكادقل] يناعبإ#* عدأ الو * ”يدادٌشإل يدادو لُدَبَ
 * يتاآسمب رقي نمل يتاساوُمب ممشآ الو * يداعألا ضْرَآ ف ”يدايآلا

 "” يئاَبِحآأ ]إ يئابحب ٌصْحَأ الو * يتافوب تمشي نم ىلا يتاغتلا ىرآ الو
 * يتلح كيال نم يننخ هع * ” يئاّدِوَأ ريغ يئادا ٌبطتْسَأ الو

 معُنُي ل نمِل يئاعث صاخأ الو * ينم ىثمتي نمل ينّيِن يقمأ الو

 " لّذبآ ناب مكح نمو * ىئانا غْرْفُي نم ىلع يئانث ”خغرفأ لو + يئاعو

 لب هّللاو ال 3 دما كو قتلا بوذأو 14 نش نيل نرفع

 * لاعنلا وذح لاعفلا يف ”ىذاحتنو * لافثملا نّرو لاقملا يف نزاوتن

 1101658 0. 7. *افولا , طفدتم صرع 6.” 28 نصي (301:. 28858. 01

 نضر 15 هدن ةطمان14 طه هآتتتص# 0. مسأ (302. 08 مسو), 1 تقتنع 1 038-

 6111182. 00 ىت اع (ةعودك ه2 وتع), طم ةهىع6ه6ء08 طواتص0قر 15 8015

 01: 06ه: ةوتتتط#. يخاوأ ب أ, تك 2طقسسمط 8 02 ىخوو متنا هعمل

 م1. ه2 ةقخأر هور همطعور 6 2006, 00. يلامأ (6 01 لما,

 1 طعام, 310, 285518[. 3. يرادأ (8 05 ىرد), 1 ةرم 6013160115 0587:08ر

 نعوم اكمسل17. 834. دادضأ (مآ1. 02 كض)ر 207عءرةمتتعق, 022026265. (آلط

 (توسسمت»» كف 15 ه 77020 متغاط 0708166 126821288.) عدأ 201. 01

 عدو ام 201 1هرىنط ع داعيأ 7.2. 4 01 دعور 0.79. يدايا (م1. 02

 دنا م1. 08 دي), ص ةطق ةمدقع ه8 طومعقكزؤ ز طاف 1108 يداعأ 0

 01 ودع)ر, ةهطعتس7ت 68. اثحا (01. 02 بيبح), وون هدوق, 5.
 نب 3 ٠

 838 * أنوأ (م1. 08 ديدو), 10هدفر ظمط 0, ةصطتلل 2665. 07“ غرفأ (0201:. 4

 سدو ورك جب وجرمتبا عويس وج مسج ----
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 * ينّلِعتو قكخأ ” مين الو 5 ناكل لكل 41 نبافكأا نمل ل

 علا حرشأو تح رزعو نحل ”- رتجأو * ينّلقدستو * تكلف

 عم سئش * قرْشُت ىتآومْيَصِب فاصنا ” بكتب فيكو * ينحّرسُتو

 هشا ىلع ينّبي نسم ءازج هدو يب قلغأ نم تيزج

 هس وأ "ليلا "ايو ىلع 0 لإ امك ليلا

 ة-سرسغ ىنج ١١ 2 ىنج يدْئع 0 سس لكو

 "يصح يف نوبكملا ةقفضت ئشهسدلإاالو يفلا 00

 هسفن نع قعلا بجوي )ل نمِلاقح بجوملاب تسلا

 01 عرف 1 مدان هاتكز طه 20110128 غرف , 801. 2 01 186 88326 7200,

 رمعوستس# "طف ةمص7 168.” 0 ىداعكتن 6 1 وذح) 1عأ نق ممهاءأ (آنلعو

 9 موثت' 02 82068). ىباغت (,.2. 6 08 ىنبغ), 0هطةهتنانق ع ؟ةعط 011261

 21161181 0ععوزك, ه 7010 ههدقعءت منعا هق ةاطف ان16 01 ةةعنط ]:. 4. مل 3

 12ه اميل , 2م مطقأك, مطور ةمصعأتسعق ةمحاطعا" 8556918660 مه مل

 45 لعأ 4 01 لع), طفدنم ““ 1 هتعاعمدب هدم لتقعمقع0.* 44 ّلقأ (4 01

 لقا 1 م 1 81121201, 1 201586. 5. حرتجأ , 8. 01 تك 0107

 46. باشجم, م8088. 8 01 باج 0.7. 47. قرشت , 401 قرش 285 16,

 ةددصم محعمستس ع ه8 طق مدخستلا76 20د قّرشت , 11868, طاتق 158 01 1:31:61 1156,

 ول ةطغتنعأمم طممدنع 111617 50 طه ةحصتبج107ع0 طوع 8قت111. 4 ةطخخو

 هرودسصمة مسعف, 8646, ههم016103. 49. ثك وبأ هلل ائ0 0600 طء]1ه2 عق ها 13

 وموتطول طوع ةدفطعتت, هع هع: ةةقتمد ه2 هقستخما هدب ت2 طم ةموما1ةد417

 8378 انت 186161.” 0 تك : 4 ليك , 186 هد 820 763:80 1656166و

 . 820 7.2. 01 نايل 0.7. لئطم مجعاتاتو 01. 61686 5761868 8 عيرسو 88 2. 19و

 2016 41, ه206مأ 4186 616 بيرض 15 ]116 616 ضورع (ل سا ةآ1.رسخأ

 (همات7. 02 ريس ), 108لتن8 2016, “ ةللئسو ةطمد.” 659. هشح يف نوبخغم
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 "ه؛سِل ىلع ولا ةقدطآ ”ينلاخ ”ىوهلا قاذم برو
 هةسنحجج نمو » َنَدلا ”يميرغ يِضْنآ يننأ هِلِيِج نِم ىرد امو

 هسكمر يف ”نوململاك ”ُةِيَمو ىلقلا ر كه ئابعتشا نم ئِكهاذ

 ا و نب لالا ١ طفوا ولصو اغ مل ننلاو
 هسلف ىلإ جاتخكم ثكنآ ىرب نسكن ةولا هرشالو

 فرغا نأ ىلإ ”تْقُت امُهنْيِب راد ام ثيعو الف مامه نب ثراعلا لاق
 | ل ءايضنلا ولا فعل او *ةاكذ نبا ال اًملف * "امهنئع
 دوما وص يرقتُشأ تلعجو * بارغلا *”ةادِتْعا الو باكرلا ” لالقتشا

 ةنئاو ٍيبز ابآ تنخمل نأ ىلإ * ا هوجولا مشوتآو ٌىِلْيَللا

 ابحاصو يتلُيل اًيجس امُهَنآ تئلعف * ناثر نادرب امهّيلعو ناثداعاي

 امهئحآو * امهتثاثرل ثار امهتثامدب فلك دصق امُهثالصقف * يتيأور

 هديه 0هطه060 دع طقق ءةقماتر 8 ةدتط716602. ىرهلا قاذم, 212

 هلس1 6 ءنونوت» 08 106, 1.6. 125126616 12 1. 4 ىنلاخ (مد:هأ. ه5: ليخ),

 طع ةاطما1 عاطق طحقر طع 1826160 181 1. 5 سيل , 015856221112,

 560. مي رغر هتاطعا“ 01 10 2615025 6 71012 3 122012167 20

 هدتماأور ةطفتضعأمدنع عطاه: هدخ تنعلتكمد: ه5 طع هههع 7287 طعر طغدنع ناطق 186661.

 5,2 يعل 1227261. 01 بمطو 0.7. 3. نووأم#, متمطعه ذهب '' ةهكوتصط م.”

 59 همنا نع بغرب (م988. 01 بنع ا 15 ةطتصتسلع ظنماتح), 2022 6

 11107 ري ةطضملع. 60. تّقث , 0161. 01 قوت 0.7. نييعر 58

 ةةوهرعو, 16هلتا7, 26178028117. 02. ءاكن (عاموتسع 6081) 18 1861 8

 3 مدممعت» مقسم (ةسمءتأ معارج 0عءاتسع0) مد ةطع ةاحصر طعطعع طف 802 01

 2دلعف مدع ذاق مم00تسعو5 ه2 ةطف مممتحتسوعر 88 210011660 ط]' ط8 هانت

 63. لابقتسا (10 ه2 لبق), دتعتنسع 5» ءمدجطتتته. 64 *أ دشعغأ الور ةه

 مما رتكا طف هدجتاتسعوو هذ, 1.6. تكا هع ءوجناتسودو طةهرجم20 136 01, 2 1681

 هل جمعت هعطوسفأ مدر, 50 هع ع5 م026110137, 0 هع 103ه, ؟طتعاط ده

 هلمدستع ةعطتع هدلج ةصقتعمكوو ةصقوتمدتكو, هه ذص طف مطقققو الو تف

 ثكلامك , ج مدقس هس د0: آانلعو 21ةلئلع, 1.6. 206 6031 50 طقتس دن 1
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 كنا يوي

 تن 72 2
22 

 نأ به ندجمو
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 نيب "ريسأ تقِفطو * "يلو يدك يف مكعتلاو يلغر ىلإ لؤحتلا ظ
 ناحالاب اروغ انآ ىلإ +امج م ا

 نارين رنتنو ىرغْلا نايكي هو نّيبتن " سزعمب انك ر * نآلغلا نو اذِخحناو

 يندب ْنأ يل لاق * ” هسوب هلجكأاو ٍةسيك هلت زون نار اقل د
 يصقآو ”' مجئاسإ ةيزق دضق يف يل نذأتفآ * يسر ذق ينردو ”” مست يق

 * ”ةعجزلا ةعجتلاو ةعرشلا ةعّرشلاف تّْئِش اذإ هل تلف * ٌمهُملا اذه

 مث * ثلا ككفؤط ”*دادِتْرا َنِم عرسآ ثكّيلع يعاطم دجتس لاقف
 رثغ هنآ لدعأ ”* علو *رادب راد هبال لاقو رامشولا ف قاوعأا نانوشا نتصا .

 * ناورثلاو ”عئالطلاب علاش ””يبايعآلا ةبقر ةبقون انكيلف *رثفملا بلطو

 راظنألا دسا لاط اًملف * ٌراهتي موُيلا ا داكو راهثلا مره نآ ىلإ

 8 1151115 همس. م7. ةتتهط. 11. 218, 320 1181235811 2. 378. 2. يردك

 يلق, هي جاطاتصلقدعع هت ق7 868612688, 1227 221161 310 227: 11

 06 ار (30>. 4 هةر يس), 1 50630 35090, 1611 20265 (ةقر 101 2ق81266,

 ه م2076:5). 67. داوغأ (م1. ه# دوع), 70008, 616683, 5.

 68 سرسعم , هادو م1866 01 168 سب رك , 10 طقعال 566 2056 16 76.

 69. ةسوب ءالجعحنأ (م.2. 8 ه2 ولج), طف ىتمتسع 3583و, 1.6. 6220181, 01 طق

 0156633. 60“, ست أ (8 ه2 مسو) طقق طوءومحصع 0177. 1 ماس (10 05

 محب اطقث 1 صقر اهله ه طوقط. 72. ةعجرتلا ..... ةعرشلا, "2 29816,

 طققأمر 8201 1عطاتتتلر 16ات310,7* 201 : ''  دممقلعم طق انك12085 188546, 3201 30

 هه ندتعاكلو هه ممو51516.” 78. داذت رأ (8 ه2 ثر), :ءاتعسز طف 201108

 نرتصأ ه0 نانتْسأ 15 طق ةودمو ةمدتت 62 نسر 96 ا

 74. لغعا, هم. ه2 ليل, 0.79. 75: دايغأ (71. ه2 ديع), 263855, 6

 ىوكوءاطتسو 01 ]6 1698م3, دمعوصتسع 116 7؟ةكءطتس#ع 01 16 108غ 10 6

 261 220011 21 طع 18311811 16981. 6 عل الط (م1. ه2 ةعيلط), 5 68ر 8001363,

 095 116 103: داو (م1. ه2 دثأ رزر معوق 2028 ععانقر طن دمعقتتق 08 1

 اطفر 806 ةءووجنعط 5 طقس (عماطتشن 10 6 عاطل 20 فرح 0

 فرو 738160 طقسصتعب طقدنف ةيدم11604 50 ةطق ةورصفتس0ع»» ه2 طاق 0877, 01
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 ةلهجلا يف ”اديهانت دق يبات لق *رامطألا ف سمّشلا تمحالو
 * نام نق لججزلا نأ نابو نامزلا انغضا نأ ىلإ * ةلخرلا يف انئدامتو

 يتلجار جدخ تّصهن و ”نمدلا ءارصخ ىلع اوولت الو نعّظلِل اوُيهاتف

 بنتقلا ىلع بتك ذق ٍيتزابا تدجوف * ينلكرل لمعتاو
 هلا مدد اة انس + اةيليم ول تش ومابي
 1 را للم قيع *؟تفنان نتأ نيرا
 ةوننا مل ان نيش *؟لزآ كل دم ىصقعل

 اوبجكأف * بتع اذ ناك نم ُءَرْذَعَيل بسقلا ةعامجلا ٌتأركاف لاق
 *”اناع ضاتغا ينم رن مل و * اًدعظ انأ من * هتافآ نم اوذوعتو قتفاركب

 مطخما» 16 15 ةدتقر ةطهذ د6 '' متعط طقه هحتسطاو4 ذص” (راهتي كاكر 7 ه2
 روه). 134 ه ةزستلمت»» 0011 دمعذةهجطمت طق ةاتع 15 8310 0 “ هطنسم د

 130601 عوتصعد أ ةر”* 1.6. 2681“ 8616128. 151 انئهانت 20 انئثدامت و 6 01

 ىهن هل ىدسمر 0.5. 9 نمذدلا ءارضح (م1. 02 ةنئو), 189 9

 ه5 تسع -طعوزق, 226128 327أ1طقصع 06115176, 320 2321160 57 111-

 طوستسته0 150 طءوتتكتغت1 702262 01 7116 011عل. ثكتتأن , ] 6

 ةءعمور2660 طمس ةطقور 1ه2ئ5 ةطفوز اةطق 1286 650 5ي1125165 08 ةطع 4

 رها154 طه 020 ةمعوؤطم»» ىتكط طف معدعت طقاق انسمر طق مممانو طوزصع لمأكو

 اتا برض ه2 ااه طق ضورعر ملط ذطم 10[1هم56 01 ههداتةءاتسع ا

 70 ةاطم 87118016 ةصنم ه 102ع هدقر 01 تئهزز12ع 026 01 4من,

 )اسد | 6166. 58. لزأ مل كمر 8 6111101158 6

 ىطتخعال ذص اكمعاتمال 701114 ءوتتتتت6 ط6 10112080116 618125186102, 6

 1 7738 ه6 7720 205 761 063560 10 6ة1ةأن, 25 ““ ولسمو 1 588 02

 تسكتل ةطقق 097.” 82. قمنا معط انا ومر مط طق طق طقق 6866

 ةمجدجمكوقر, هج ه11هم3مم 55 ةطف 0دةس ععستتت, 58. 88. اقع ضانعأ نمر

 ىطمسم 126 280 هئ6832860 38811251 115, “' ىطموو ههرصتتقتز" 26 04

 عماناعا> 12 0111 72126.

3 
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 هج بنل وو هع ا

 ىنينول وذ اهميدآ ةلْيل ف 0 0 لاق ماض لاخلا ىكخ |

 2 قم ةفقبساي لو كم ظفْشُم نم لإ ةييف اما* نايشإلا لذ "كابس

 رمقلا برغ ْنَأ ىلإ رمسلا ”اناوهكشاف * هكع ليمي الو ِهْيلا قيفرلا ليميو

 نيب انغوس * ميوهثلا آل قّثي مو ميهبلا ليثلا "ور اًملف *رهشلا بلغو

 نكللا ف كك | نم ادلقف * ميشتشُم ةكس اهكلت مث "كدت ةأبن بابلا

 لاقف * *ةهلدملا

 1. نين ول وو ممووعودعل ه2 جو هما1مدتتنور '' 02 5702010 طسمر”* هوم

 0 ةطف ءهدصجح1ءعتم» ( مي دأ) ه2 طف متعطك,ر معمصق 4طهأغ طق دتعاتت 8

 0351060, 57 هج ءةةواج ةءاالتسع 22002, 56م6ع> 11عاتق 8201 81655

 رىلطتعال 15 ة1قم 120163660 567 طه 7620 تزررهس 1 588 025615128

 م1 عادت هةمعمع1ه117 طلع ط6 ط3 عطغقس عقق 02 416 22002 12ععز23 2602716 ٠

 2. اد (م12عاتم 2888. 01 وذغ) اطفرع طق طووص مماتجتقطع0. 83. نابكس

 8ولجطؤس 159411, 8 هم1عط7ة6560 معوعطعت 08 ةوت17 1ة1هتتتب 2 01077

 ه1 الم طمستة0 |[ 54 5. (4.2. 678), 320 ]316 ©1185 (866 م. 8قر 2. 26), 210-

 م1181 201 6100116266. 4. اطفحم 201 طقس , 202. م9855. ه2 ظفح هده

 زام ةذاط ةمرحس هةموع67ه]7, 0.7. 5. اناوهتشأ (10 ه2 ىوه)ر 0101010

 هن ةمهعلسمهأ ه0 138. 6. قور (2 08 قور) ““ طفل هم6ن0 115 ةححصتس#.”” 6

 (10 65 من هع طم, 68:611128 86 طقعاطت, 22813 طوتاع ((6

 0هعم), غم عدت0ع طتس د ةطق 0هد:1عدعق5 60 م 0ءالتس#. 8. مهلدم (8 01
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 007 مب الب تايقلالو اًرش *هئيَقُو عملا اذ لقا اي

 ادبغم انعش مكارذ ينل ل يذلا لْيّذلا عفد دق

 اًرفضمم " فوقك ىنشلا يثح . ””اًرطبشاو لاط رافي اخ

 "نغم مُكءانف ارطع هيقو» , اذمنلا قيعت قفا لدم لك

 اًرقتشمو مُككِم ىَرِق يغبي 2 مانآلا نود ْمُكَضَآو

 اًرمآ امو ”ىلؤلحلا امب ىضّري اًرحل اًومق ًافْهَص مُكنودف

 اًربِلا ثقي مُككع ينثكيو

 هارو ام انميع و ِهقْطُت ةبوذُعي انبلخ الف مامه نإ ثراعلا لاق
 مالُعْلِل انك و * *باحّرشلاب ةاديقلت و بابلا تف انّردتبا * هقرب

 ال كارو 00 تا تفكقلا 2 * اسهت 00 اند انه

 فايشآلا شو *” لكأم م داق ٍةلُكا تف * ىلخآ

 مِهَلد) طوتسوع 67 06286 01 03:1. 9. متيثو (م1:عان. 29888. 01 ىثو) 2237

 رو طه عبمت 060. لطم مممطتو 01 طقوم 761868 18 زجر , 88 2. 25, 2. 83و

 رىتخكاح اف ةهعععرجتم ةطقأ آف نلعفتسم ( -  بدح) 57 116 1

 عطق ه8 لعفتسم - ناوعفم عيل رطبشسأ )8 ه0: رطئس),

 طقو ةانواءاطع 1ةءلك, طقق طءفع 1ةهدعاطع7 ع0. '1'طع ةسهاأ ةهكاجهال 18 210-

 1هدد عمل هدج ةععموات215 01 طق 226656, 85 12 56976181 01 ةاطغق 71266ءلتتع 4

 1ه11هىذسوع ؟هتطو. 11. فقوقعح» (12 058 فقح)ب “ ةتوصكر”” هسعتسملل

 ةمزم1160 15 ؟ذسلتسع ةةتلطتاق (فقح ٠) 12. ريشعم, 8 هر عر, 0.7.

 ىلولخأو 12 055 ولح 0.7. 14. باحرت -ح بيحرت , 2 01 بحرو

 طئةةئمع مءاءمرص6ص. 15. ايه امه ونسنعاعإ وتنعاع ! هه مله مدت 40

 طدتسع ! ةتتع ةهععاوستةه 61008 01 2760116121 06611116266 10 11186 416 726*-

 1هدحصفتعم 02 ه طوطعق. 16. وأ مك ارقب تمظشلت ال, 1 111 صم 011 طن

 مد عاتم 067 70ماحتع 1000, ان21683.” 1 "هد: ذاق اقع 08 طع م6616 ةط اطتق

 220 ةذسن]قت" مطت0563ر 566 6ةقتتتطةا, 2. 170. لك اه , مآ. ه2 لكأمم هد:



 هو ننس
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 ماسخألاب قلتعي ىذأ اصوصُح و * فيضٌّملا ىذآ و فيلكتلا ماس نم

 ءاشعلا ريخ هرئاس راس ىذلا لثملا ف لبق امو * ماقْسلا ىلإ يضْعُبو

 ”هّهَللا * يشعي يذلا ليذلا لكا بنج بنتجو يشعلا ليعمل الإ !؟

 ى ا هناك 0 3 هل 3 لو نما و دقت نأ آلا

 0 ام ملا كلو ءانجشلا 0

 فئيشلا ْمُكْنِيِْهيِل يب هل فلقد نكروبأ وم اذاو هكلحا ١ جارسلا

 رمق علط دقف ”ىرغشلا رمق لفأ نكي نايف * درابلا منعملا لب دراولا

 مح ثر هردشلاثب نة اتا زا أ ريل

 ىلع بكم دير وباو * ” اهووط طم ب ةماقلا رك ىلإ ارئاثر اه ون
 نم ةبيرغب اهفرطأ هل ثملُق * هئيدلام عنرتشا اذإ ىثح هيدي 5 لامغإ

 تؤلب ثقل لاقف * ثرافشآ بئاجع نم ةبيجع وأ كرامشأ بئارغ

 ام اهبجتا نم نو * ” نووارلا اور الو نوُوارلا ري مل ام بئاجعلا نم

 لوكأم 6م868. 18. رفاوس, م1. 02 ةرفاسر ه1موتار ةووصب >ءةوتتسع 0

 ءايثشع , اتم ءدنق, هل معوستسع ةانعاط 484 هتف هلع طولم»ع 032:1. 00ه.

 12107. كتن. 1. 442. 9. مهلا, ص ىطتعال ةطف ةصقها 217027 15 83104 50 6

 ه ةنطو 646 20 طف ؟هءوطتكم مدت عامر, 0 ق4تلهطر”” طقق طولمتنع ه 26-

 همت عاتكو ةعدكودعع الطف معو ه2 هج ةقدوو همم : '' دسا1موو, طرب 4للهط.””

 20 ىرغشلا رهث , 166 12002 01 8111118, 1.6, 516 220012 015 81111211261, 268717"

 871210237120115 1161 طع 2011012 ع ةرثشلا رب 1111 مدمم> 02 طع م1018

 دموع, 1.6. ه8 طق ةةعطقاط 01 ااه 00 11111871 51015ر 585

 همس 0106و تكا ط6 طوعتستتس ع 01 ةاتستت 61. يقامر 21. 01 ىَقْوُم

 قأم , (طصطصعال) 00122618 01 166 676. 2. 1 نافل 4 7م1:666لتسو وون , 68

 810 مآ معان. 01 ىوط 81201 ىون 265066117617, 6.75.6 ىلع بكم

 امعأ , ةمغودأ نمد سدقتكتسع 60 هد, انه م1718. 21 توؤأر 214
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 ١ ةفرط قع ةانربختساف * مكباب ىلإ يريصمو مُكبايِتْنا لِيبُت ةليللا ٌهشئياع
 0 ل ىيسطبل ةبزغلا ّيمارم ّنإ لاقف * ةارسم رشم ف ةأرم

 تضهنف * ” ىسوم ّمأ دامك بارجو ىسوبو ٍةعاج» وذ انآو * بيلا
 ”داشقا وا ًافيضم دانْرإ * ىجولا نم يب ام ىلع ىجذلا اجم نيح

 ْنأ ىلإ * بهجعلا ابآ ملا ءاصقنلاو بغشلا يداح ينقاسف * افيغر
 *«رادب ىلع تلقفر راد باب ىلع تق تمْعقو

 لضخ شّيع صّمخ يف ٌمُكشِعو ٍلزعملا اذه لمآ اي ” ُمُكيِيْح
 ”لَّيْلَآ ٍلْبِل باخ ىَرُس ومِن لِمْرُم ٍليبس نإ ُمُكدْئِعام
 لّكأم عمط ناسوَي ذُم قاذاف لمتّشُم ىوطْلا ىلع اشعلا يوج

 لبسُملا ماظلا ما ىجد قو لوم ْنِم ْمُكضْرَأ يف هل الو
 لهتملا بدع عئزلا اذهب لهف لملمن يف ةريعلا نموقو
 لّقعُم ىرقو ريشبب و شٍإهاو لُخاداو ثكاصع ىّلأ يل لوقي

 لاقو ٌردؤش هّيلع ”ٌردؤج ٌيلازربف لاق

 تووأرد 2ععاأق 01 ىأر 020 ىور و, طع 8256 م2ععم06ع40 طز ةطق 20. 1

 ةطم 1ةهنعو 05 ه مدءانءت6 هد ةءعماتتتك 01 مل , اف ةعءم20 ط7 ةطق 2.

 15هءاك 08 طع 6ةزجععأا76 7668. ىسوم م داؤفك , 11126 ةطق طفوا ه5

 طف ممماطعت» 02 !110ةعقر دمعوستتت ع 61231217, 9 21:05761:5018:1 ©:21:655102 1

 ودم 833*0111 9111. 9 :

 7010 (ةطتحخمتن عا 2 ءو),“* هه 6 ةدجع طاف 5100 260 ظئواس طق 2683,

 206. 170 داتكأ (8 08 دوقر, 1 دتواطلت عقتسر 80126 4 دانكأ (8 01 ديفا

 1 سمتعاطت 56 م0860 57.2 متي (مدهق. 08 ىئحرر مقر يم 6

 رصقلمع م اتكو, '"'طو دصعأطنع 15 ةقدتت زجر , اان 5,1660116 46 10116

 هءعمامتسم4 ذه طم6 9 هطو96. 28. ليلا لْيل طباخ, مُمتسطاتسع ذص ه

 متعطخق, دصم»نع طودتعطغء0 طمس دتعطق ة6هءاك, ' ذص اةطف متعطك -هتتع

 ستعطط.” 29. ردؤج , ه رماتسع طاتقق1م, معاد وطم 162117 108 8 3

 “ هج طق طعوتنأ 02 110563: دمماؤطع» ةءوطت6
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 ىرقلا مأ يف *يريطملا سمو ىرقلا كس يذلا "للا |١)
 ىرذلا يف خانُملاو ثيدعلا ىوي ىرع اذإ قراطل اندك عام

 ”ىرسبلا امل ُهمَظَعَأ ىرب ”ٌئوط ىركلا ُهئع ىفن ْنَم يرقي فِيكو
 ظ ىرت ام تركذاميف ىرت امذ

 اذ تفاي نكلو «رئذ فلج ”لدكوركف لركمب عنضآ ام ثلقف ةف

 تانروو * *” نيف ىئاشنمو كيز يمْسأ لاقف * ثكُميَف ينندف نقف ثكمشا
 ينذدز هل تلقف * * سبع ينب ْنِم يلاوُخأ عم سكأ ةردملا هذه

 + ةرب اهمكاك ىهو هرب ىشأ ىنتربخا لاقف **”تّشِعُنو تّشِع (حاضيإا

 سنآ اًملف * ناشغو يورس ةارس ْنِم اجر” ناوامب ةراغلا ماع تعكن

 . 0. سيشلا ةمردحوو 57 ةطق "همم عتعو 06 0, 01 57 ةطق ةدصعأتأ] 01 ااه

 هعمل دمهحر, ةهاذع., 2 عوتتس ع ةط7>:ةاطقطتر 7710, 02 2601112 01 119

 اف هج عم15 هتحل ممدود طمع 15 12 116 67م3 01 الط ]طقدطستتت208728 516 721:060-

 رم 01 5 11طء251 طمقؤ, هت ؟طمتتت ةطعز 6025106 388 آه ةماتتحص067 01

 هاف ةوددرن1م ه5 21هءءور طعتو 4 ع , ةطف ماهعو طتغطمعا» مالح

 عانت 3عع 15 228206. 1. ىوطو 11111261, 1616, 01 0011156, 20122. 50 8

 7610 ىغن. 032 ىربنأ (7 08 ىرب), مووودأق 156]ك 60, 601268 01

 “ هوووتاف.” 88 لزنم م11 7817147 07 م. “ ماوعو ه1 هاتنعطغسور”

 ىتكاح 07من:ه], هم طم ةصكذأعو 60 ]11عطك, 8 208[. 834. دّمفر رقتتو

 ه1 5 مامعع ص 130, طعدنع كا طاق 54:64, ؟طقلف 12 6 000

 ه1 1210 طق 7010 هععانتتق 17م ع71عأن17 06ء11260, 32 31201:21 4

 1س ذاق هوسصتص ءسكقتإ 0 طاف ]1266 2385938عر 2. 906 01 ةتتم58'10

 3 سبع ونب 15 طق طهتتع 01 026 01 116 2205[ 19220115 47:8 621068

 ىاطتعال 7172عم4 1تنط 165 ]120760 4156 1"طمطووت 416 661658660 58:
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 .امف * ًارج لهو ارم اهنع نعظ * ُلاقُي ام ىلع ”ةعِقاب ناو لاقثإلا اهو
 هتكلعن ويزوبأ لاق *« عقلبلا دغألا عيوأ مآ عقوتُيف وه عوتحأ فّرْعُي

 تصفف * يدي ٌرّثص ِهْيلِإ فّرعتلا نع ينفدصو يداو ُهَنآ تامالعلا ةميصب
 | بابل يلوأ ايو خدم لهن * ةضوملم عومدو ةوضرم ويكي هلم

 1 || 11 لاقل * بادكلا ملع ةدئع نم ل انلكف « بالا اذه دف
 1 * قافآلا ينايكيربم سن امث * قاروألا نوطُب اهودّلخو ق دافتإلا بئاجع

 ٌةائطئتما مك « اهدرس ام ىلع ةياكِجلا انشقرو ”اهدواساو ةاوّدلا انرصخأن
 لثكا نأ ىلع فخ ينذر لقث اذإ لاقف * هاتف مامضيضأ ف ”ةآتزم ت2 نع

 7 لاعلا يف ىلا كانتا لاملا نم كاصز كيفي ناك نإ انلقن « يب

 يوازلا لاق * باصُم لإ ةرذق رِقتكم ٌلهف * تاصن ىنعِنُقُي ل فّيكو لاقف
 اذضلا كلذ دئِع ركشن «اطِق وب هل بعكو اًطَسِق ايو ّلك مزدناف
 اج © لوطلا انئلقتْساو لؤقلا انئطتما انثإ ىثتح * عش ما هاغقلا يف دفطتتاو

 ٠ "ريوكشلا لظا نأ ىلإ * ”ربجلاب ىرْزآ امرمشلا يشو نِمرشن هنا هن
 ٠) تمباش نأ ىلإ اهبئاوش تباغ ُةِلْمَل اهانّيصضقف *ريئُملا حيصلا رشجو

 2 مدعو طق عمدت ه1 أذطق 107 هد القت ةصر 120162665 ه معوتن 08 لمص عقال

 ١ 1م ةطف ةسطقطت(هتتأن5 ه2 ةطقهك هماتتقتإل, ؟؟طقعات 5011104 1201166 2 1

 7 02 1010 6م دصقتتتا 10 م:06نا1ئ62. 38. ةعْقاب, و تدق طلع, دمفأو-

 . مطمتتعداار م0116 50 هوك ءاتصطصلتت# 26185012. 3 دواسأ (م1. 01 دوصأ)و

 1 ط]اقعاع ةمهاععور طقدتف مجعوتستت ع 56 1660 7628. تاتوم نع ءاتطتتتم

 - (10 ه2 ىنطب) وم ملقاعا 56 ةدغاطمسم طقق ةصقوطتأ102. 01161 00165 4

 ا ةانطيئتنا (10 ه2 طيبن), ”' ىو ةمدعطق 50 قنوع ةودص طش طقق 18.“

 1[ 41. باصن , هرج ةمماتسم ه2 مممصعو ]3516 50 ةطف 24841, 1.6. 8 ةدتس 05

 ١ 20 ةمصمتس» ه2 عم10, هر 200 لتمطعتسو ه2 هتاكو. 42. لوطر طع

 7 1 دووم” هع ' طوتساإللا“ انكطتكا هسه انللقتْما (10 2 لوط 220

 7 لق مووموعمتجة]ر), “ مه ةطمدعطت 1هدعر”” '' ىو همدقن0لع»ع4 ةدتقل]1.”

 7 48. ربح (م1. ه8 ةربح), هسحطت:010ه:601 ةاتنكلق 08 الوتسسقتن. 44. ريوثت و
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 ةركلبا تالصلا شسيفقنل امب 3 ا # ةلازغلا وش ل

 كتّلصوف * ىدلو ىلإ نب نينا يدبك حوْدّص تراطتسا د ٍدّقف * تالاحإلا

 وب ِهتْرُص ف نّْيعْلا زركخآ نيعف * هحاجت تّيكس ىّثح * ةحانج

 ةكَلاو ثكيمدت ىطخ نع اري تبيزجح ل لاقو « هناي

 بيجتلا ثكدلو ادا ىعبَنَ | نأ 0 هل ثقف ** ئييلع 2

 دشناو ا ةاتلقتم ترغئغت ىتج

 تور يذلا تئوراجلا 'ءامةفارشلا" هن 0

 تّيدع يذلا ليخت نآو يركمّرسشي نأ تلِخ ام
 "كيتا دب نبأ 0 الو يسرسع-ب هد امهللاو

 تئدتقا امو اهيف تئدنأ "رحم نونف ىلاملاب

 08102. 45. دوعس (م1. 05 دكعس), طق 8118111168, 1017 86838. 46.

 ةلازغلا نرَق ف طف طمدصص ه2 ةطق عمجو]1و م6ه6م60 20ه < ةطق ةانح

 م0556. 47. ضئئتشت, 76 028 موودسعالل 02 (3860.). 48. ةحانج كتملصو و

 “ 1 زهثسم0 طنم متسع”: ع 1 مودع متكط طتص طقس دع طقص0. 49. هللا

 ككئاع يتفيلخ , “ 604 ذه هدم دمقوت طو صوت ةنطقكاتأنو 40هتلف طعور

 مدعوستس ع "1 هةسسمأ 2617310 طعو م7861.” 60 ىنظت , 6 01 0 0

 كم دممؤ»6 02 (طقذو 7هدووو 15 طيسب , هه ةعجامتسو0 م. 19, د. 44, انف

 1هم5 120065 01 ءمعط طغستقاتعطب 10167, طعتصع 320م6, ةتحل 416 226-

 هءلتسع ناعفتسم (- سد ح) طقسعول 0 ناوعف (-ع--١)١ م

 ععاطعتتنتو 03 4126 122688111:6 1116161076 1 :

 51: تقئدتُكا دب (8 1 قفك), طمس 1؟طمدص 1 5916 8 283-77:6ر 1.6. هل .
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 ”ِّيِمُكلا اهكاح لو ىكح امين ”ّيعمشآا اهكشب غل

 تيئهتُشا ىتم ينك هيحصل ايف ىلا ةلصَو اينئذفم

 تَّّوح ام وحا علو يلح تتاح اهكّهفاعت ولو

 تّينجوأ ترآ ثنك نإ ضاسفوآرْذُعلا ٍدّهمف
 نا

 اضغلا رئج يبلت عدؤأو ىضمو ينعُتو هنأ ّ

 دطمتس 1 ةطمدت]1 طو 021164 دير وبأ, 1ةقطم» هذ 2010. 652. ٌىعمضالا ,

 رىطمنو تال ممسع د5 كطث 8350 'قةطقتسا- 8[هلناع دطع 0دهتطت-: 1-1 هم

 (ى.2>. 881-740), 598 اةطق 2208[ 1هتتحما18 2281 01 1666128 01 طقق ةةت«عر 4

 طع ا ةتاتثط م1167 هاج 6201610281 106 ةتتم2عقأ طع 41258. 3.

 تيئمكلاو م1 لكما 12 79510, طوا”تح ىه.2. 679, 77611 762860 دل 6

 2061127, 0838-526616, 220 210761568 015 طع +2.

4881:1181:5 751. 0841:1111 “ 01 2 4.” 

 ي

 ةيفارملا :ةسداسلا ةماقملا

 دقو 'ةفارملاب رظنلا ناويد شرخ لاق مامه نإ ثراعلا فور

 بابأو *ةاعريلا ناسْوُف نم رضح سس عمجأف 7 ةغالبلا رك 4 ىرج

 الو ءاش فيك هيف فرصتيو ءاشنالا *مقُي نم ىتكيي عل هنآ ىلع ةعاربلا

 1 ةغارم, 23126 01 3. 501712 121 47616182. 2. ةعاريلا ناس درش و |1501

 51 ذطق عمل مود, 1.6. 0تماةص عات1 81260 71216618. 31١ ينعي ىرم ر ]10 4

 ووو دج جب

 >سلب نحف نتيحف رع
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 نو ””ارذع ةلاسر عرتقي وأ ةاْرنَع ةقيرط مدتتي نم ؛فلشلا دعب فلخ '
 '"لايعلاك نايبلا ”ةشزا نم نّدمتُمْلاو 'نامّرلا اذه باكثُك نم قّئُملا

 لهك سلؤملاب ناو « "لثو نابنكس ةحاصن ثكلم ولو لئاوآلا ىلِ
 يف مؤقلا طش املك ناكف '"ةيشاعلا فقاوم دنع ةّيشاعلا ف سِلاَج

 زسماشتو ةفزطم ””رزاخت ئيشُي مهطؤن نم ”' ةوئكتلاو ةوخيعلا اورهنو عهطؤش
 لابتلا يرثي ضيانو عابلا دُمَيَص زيئرخجت#و عابتيل ” قيترغم» هنآ هفْذآ

 ةيددكرو ”* نئاكشلا تفءاقو لئانكللا تاك اّملف * لاضّتلا يغّبي ضبأرو

 ”ةرجازلاو روجرملا تسكسو رجامزلا تمنكسو عزانمملا فكو عراضتلا

 (ّتج دضقلا نع غئزجمو نإ ايش ْمُكُْيِج ّدقل لاقو ةعامجلا ىلع لبُآ

 مدختسم, 1.6. ةقصف 820 مداتقط. 4. فلس, نقم هه هنمع. ةصق ماتت“

 طمع دع ةطق 1326661 121112261, 1“ 010060688013 سم2 02 010.” 5. ةلاس در

 ءارذع , ه مهتم همت م 081100, 200016 هت عتصقا دس 5716 6 نامزلاو

 ةطخق ةععز هةموو 000165 4 ناولا. 7. 7 رم نكمتملا ط0 8

 و ةعطغ عومو ه2 طع جءنصق. 8. لايع (م1. ه2 لّثِع), ةعموصةعصأ8. 9.

 لثاو نابكسر ممو م. 87, 2. 8. 10. ةيشاح , ذه طه 256 1866,

 “ هقعور طونلمت, هديكفلستعاو ز ” دص ةطق ةوووه0, '' ةكاعصققتلق.”” 11 ةوطعلا

 جدع طع ةسعقأ ]نصل 05 08668ر ةوجعألا ةاحم همز اتصل, طعدعم طف 6

 رسعوسف ' ظطحتتك, عمم0 ةطل 780.” 12. ِر زان (6 هةر زخ ), ةاطع هدنة عاما

 ه1 طع هرو-1108, نط 10ه]كتس ع 2818266 01 006170110115177و “ 106-عامس وو.”

 15 8 رح“ (3 05 شيرخ) ديلا 60 آف عتهاتتت0 1122 8116266, 388 46

 مةمدمسسع 10 1ءدرد ز ةطق 20110ذصوع زسرك»» طقق طق ةزسنلمت ةمفدتنتس# 01

 ““ هدم همك معاتسع طخق 2007, ا ” 12 006 150 45316 8 10ه ععت“ 86106. 14

 نئثاكسلا ترافق ر (محمدصعتأو 02) ة1همعو ه0 6غا17060ب نثاكس طوتسع# 6

 م1. ه2 ةنيكس. 15. رجازلاو . . . تشكس. 1لطثو 0955386 00698 4

 هءعمت 1س 126 8وعر08 ةلتغمسر طانق 15 عامود ذه طف هلئاتم> 02 8هرصتنماتأن,

 هج طم ةسكطمتكو ه2 ةددصم 2188. رجامز (مآ. ةرجم# «ز), ةطماتكو 02
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 ٌمكضمفو تاف نم ىلإ لئملا يف ”مكدفاو تافّرلا ماظعلا ٌمتمظعو
 مكيسُنآأ تاّوملا تدقعُا مهعسو '"تادّللا مك مُهيف نيذلا ٌمكليج

 مئارقلا فراوط ُةئزرببآ ام دقعلاو لمعلا ةذباومو قتلا ”ةذباهجاي

 ةاراعتسإلاو ةبْذهُمْلا تارابعلا نم حراقلا ىلع ”عذجلا هيف زربو
 ءامدقلل لهو :علمتسُمْلا عيجاسالاو ةعشوملا لئاسرلاو ةبذغتسُملا
 ةلوقغملا داوملا ةقورطملا يناعملا ٌريِغرضح نم رظشلا معنآ اذإ

 يّناو دراولا ىلعرداشلا مدقتيل ا دلاوملا م مُهنع ةروثأملا دراوّشلا
 انها بها كراع ربع اذإو ىشو اآشنا ١ذإ نم نا فرِعآل

 ةروظان هل لاقف ٠ 0 عرتملا ىتم و هدش هدب نو زجعأ زجؤا ْنأو

 دذه عيرقو ةافصلا هذه عراق نم نايغأا تنلرأ ندمو نويذلا

 صرف تش اذإو ثكلادج نيرقو ثكلاجم نْرِق هنأ لاقف * تافصلا

 ال انضرآي ”' ثاغّسلا ّنإ اذهلا هل لاقن « ابيجع رتل ايي + نأو ًابيجعأ

 فدقهتشا نو لقو ٌرِسيتُم ةصِقْلاو ةضِفلا نين اندكع زييقالاو رسكتشت
 ذَمُي ملف ناحتك لا ل لاضغلا ءاّذلا نم صلخن لاضنلل

 * مصاشلا ةحاصن نع ضرْغُت الو مضافملل ثكضْرِع ُضْرعُت الف ناهتمالاب

 7" ةتوتإل 10262. 16. مثتفأ (8 08 توذ), جه طقكع طوول 620688156.

 ةادل (م1. ه2 ةدل), همو9518. 18. ذباهج , م1. ه2 نبّيج , مطتعط 15 طم

 قةدسوطاع هرج 01 طف كِبهك , 8 ططهاععدن, طقصعو هد6 ةاكتلكتا د

 هدانسمكتس ع. ةزستلم»اج ةطم 2011هىذدع ذبأ وم 18 21. 01 ديوم, 9 1

 01 اف طوروتمسم 1-21:6هد:ةاطتمرت ءائقر 16266 ةرجزن1160 50 ه دمه 08

 2201 ةات0117. .19١ عذج 15 ه طمدنوو هماورتسع ه2 ةطق ةطقتتل 7683,

 َح راق هدف كو 7ءوجتق 014 320 8720102-5011. 0“ عرخ , طم 1643768 01:

 .عماتكذ,ر 226(هم10168117 طعدنع طق 15 ةسع15176, هد 260020328 80 061615,

 “ هو عجبوو.* 21. ثاغي ((طو ذمتاتم1 1666ه: ذه هلهم 620 رتكط رغم

1 

 دن دنس يتم

 700 ا لا ا
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 * هش نع ليلا ىرئفتيسو ”وحدق مسوي فرضآ ردها لُك لاقف
 مهدحا لاقف * هبيلقت هيف دمغُيو ةبيلق وب ربْسُي اميف ةعامجلا تبجانتف ١

 ثعمو دقغعلا ”ةلضم اهتإف ينشف رج“ هّيمر] يتشِح يف ةورذ
 * ”ةماعن ابآ جراوخلا ديلقت ةماعلا رْمَألا اذه يف ُدردلقف * ”دقتكُملا

 يلاح مترأو يلاولا اذه يلاوأ يتا َملَعإ لاقو لهكلا ىلع لبقاف

 تاذ ةعسب يدلب ف يدوأ ميوقت ىلع نيعتسا تمْكُشو يلاعلا نايبلاب
 ْنِم همم يذاذر علكآو .يذاح لّقث اًملف ”يددع ةلق عم ىذإ

 حارو ةدافولل شهف ”يئاوزاو يئاوُر ةداعإل ةثوعدو يئاجرب يئاجُا
 حارملا لهاك ىلع مارملا ىلإ حارم يف هئنذاتْسا اًملف ”مارو ةدافإلاب ادغو

 ٌىشيكث وأ اتاتش ثكل عمجأالو ًاتاتب ثدؤزأ ال نأ ىلع تعمر ذق لاق '

 اهيتيلك ىدخإ فورخ ثكلاح حوش اهعيؤُت ةلاسر كلارا ماما

 ينايب ”تّينأتشا دقو طق نْمَيَعُي غل ىرخألا فورحو طققكلا اهُمُعي
 تكعتتاو ” نس الإ دادزا امف ٌةنس يركف تٍهقنو وق ”راحآ امن ًاوح

 ةصق ةمم07), ةصقا1 طتختم ةطقك هنو م6760 تجود.. 22. ةحق . . . لك

 ءوفعاح دمه 12018 ءقأن ةطق 2281:1 08 طقق 221:01. ''طقق ءاعاق 50 6

 05101 ةتنتهطاأ 6 عقطصتقو 4 رسم ر هرج 5طققأال 866 832 ©:1811561576 2056 7

 0طعصعتو, م. 328. 28. ةلغغر, ه اسما ةئ616 10 تسانو. 24. دقتكم

 (.2. 8 02 دقن), [ءةاتسع همذزص. 25. ةماعن وبأ , ط4 15 ةسمط 04-31ةتأر

 و ءاتعأل 05 «ءطعاق ةهعدتسقأ ةطق طمانقع ه5 ال387 37ةلحر, 71056 ]16 15 50 6

 عمسسل ص 1طد طاكطقاا 1: وقصر 320 50 1مطمصت ةددنق ؟ةدتقعق ذه طاف هدف ةال

 جرتع ة501560. 86ه6 ةهلقم 11 هزل, 6 هوءاتتعططو 06 (0طماتتعد, 1. 395. 6.

 يددع لق , طع ةرصه]]سمو5 ه2 دمج هتتسسطوال, 1.6. ه2 سبع ةوسنا.

 ءأو ور (4 08 فىور), 5 ؟ةاعاتتتتع هاد 1 عتق 8 '“ 0مم 666“ 28. حأر

 طعم طق هقتصف هر 030 ذص ططق ةموصتسعر”* 8طقلف طف م"6ءءلتس# حار

 رمومتق “طم 7هق 7168860.” 29. تئينأتسأ (10 ه# ىنأ) 1 1876 62

 001000 راحا (4 02 روطع), ءاناتنتتم0 تت 381181761 (6 ةرواح#سر

 هم واتمد). 31. ةنِس دادزأ (8 02 د زم زسععممع0 ده 0201712688,
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 نع تطدص تنُك نإف باتو ” بطق هنو لو باككلا ةبلياقب

 نقل هل لاقف * ”ىيقداشلا نم تدك نإ ٍةيآب تداف نيقيلاب ثكفضو

 ان سوقلا :كئاتغآو ابوكسأ تيفشتكاو ابوبشي “ تيعتستا

 منمشل ءدتشاو ةتحيرق مجعاسا امهقر رّكف ْمُث * اهيناب راذلا ”تّلزْنآو

 بتكاو ثكنادا دو 0 ثكتاود ”ىنلآ لاقو

 ضيع 0 0 010 شمبج هل د 9 يعل

 وما يذَعُي مالا < فيش لحاملاو فيشإ م

 يقي ءاعذلاو * يجشُي لاطملاو يجب 2 ه "يذق

 ا . هزشب ا يزخم ا / يبعب قمل
3 

 ا 1 ا * ٌىقت “ كر مو ل يس لآ
4 

2 

7 

1 

 طوعوتتطع 122016 010187. 0. بشق (2 05 تيدا طف ظمر260.

 ©جممكدعمس وس طع 0دسؤسب عد91. 154. 34. تمئعشتشا (10 2 ىعس)

 طم طقفأ ما 5م ةطق معه. 8385. كتمأ نأ 0001 1 100ععملب 2م: ؟طتعط

 هاما" ءمز1نو 0 فضامأ ةاطمتت طققأ طمه06م 10 05611. '1'طتق 20 6

 م:هءولتسع مطتعوموو ةهدنع ةةلععا نواس ةطق 191عوم 86016 08 4725016 7.

 ١ 36 علا (ةسصرم. 4 01 ىلا, مات (5001) 1260, يوم 101 1

 3و مركلا 15 50ط]ةهءأن 50 طه 761:8 نب ربو 210 تشل ه6, 20125 8

 مدعم كطموتفر هدم ةدوتكو 02 مدمج : ”سقإب قللقطر” همم. نطق معك

 2 1011هوتسع ةعوكومعع 15 همدقتتتعاع0 هاج انطق ةدتصع ما21016. .لح الخ

 1 ه 1020, هدم هطخمك '' طف متسعم]و#.”” 9. يدق , 26 8615 8 22056 1210 6

 72 هومر " طم مدتطق.”” 40 طاطلا (ةسخ. 4 01 طل, 06هدوتسع 8 06, 762110118-

 102. 4. نير 72888. 08 نمغر 0.7. 4 حار (م1. ه2 ةحار), مهلستق

 (08 طف طقص0ف)إ. 1. ىف همم دضلو» ًاتف ذص طف 100879.
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 ”ثوالآو * يصْعُي ثكملِحو يضُي ككلالهو * يفشت ثكوآراو ” يفي

 ثليواومو +“ ينْقُي ثددوسو يني ثماسحو * ينثُت كزادغآو نعت '
 * ثيغت كؤامسو ثيغُي ثكحامس * ينتشي ثكح ٍدامو ينتج

 هل قي ْملو ”َّيف هاكح يش ثكلوؤممو * ” ضيغي ككذرو ضيفي ككؤدو

 * ” بج اهروهم بخأب ثكح دمو بشي ُهصْرِح ْنظِب ثكما * ٌّىِش
 2 * بسم همامو بذحجب ٌةؤارطاو * فشت ” هراوأو فيي ٌةمارمو

 ينوهو * ”فشنف مهُّمَعو فدج ٌمُهُطحو * فظش ٌمُهنْسم ”ففض ارو 851
 روصانمل # بفيس و تيصلت مهو «هبييدع ترو يح ةلومامل + ”فقنز 3دوكرو يشل مطرف ذك هل 1

 م م 00
 هذو عزي ملو * بّيغت ودهو بين هُدَعو * بيش لامكإو بّيخ
 لا 5 1 < بو.

 :يفكاب ةلمآ هيب ذ ةمرح ذِين ثكمرك 1 51 امو * يي هلّضو

 44. ىشغي , 201. 01 ىثوو 0.7. 5 الآ (م1. 01 يلا 5626818, 5.

 46 ىنَقُي (ةم. 4 02 ونق), صتتعطعق. 126 8567 68058 8# نتا 5111108 112,

 طصسخ طف ةمممعت»» "عولتسعب ؟طتعا 15 ةطه5 01 ةطف 28671016 60161012, 8

 م:6268516. 47. ضيغي (30. 08 ضيغ), 16 ةذسلعق 35087 (85 13162: د

 طف عتماتت0), ١ لقط 15168 “15 مورو” 48 ف ةاكحر 5 55280037 26-

 ةمصط]وو طئسيب 12ه: : “طق دق اتلعو ه ةطه00.” 49. بج اه دروهم , العلا

 مو13165 هتف 0عمع2؟ع0 هد: ةسعاتتس ا ةاتأ 012 116 26661761. 50 رصاوأ (م1. 01

 ةرصأ )و طمع “ هلوتسق.” 51. فق , 1051101616121 226851016, 2666و

 مدعاة طم68117, ةصقان7]161620 01 22687228, 8. 101156011 100 018

 غ0 مممتس(ةتتت, ©1606. 52. فشف مهلعر 80118101 ٌةط001768 41622.

 فين (2 08 فون, 16 طقق 120768860 لان 8111288868. 54. ةرذدص ثمغن الر طقق

 طخعممأو طقق ج06 همك 61000 هد: ةماج1 مخه 67, 266821201168117 201: 22811811812
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 هاطغإو بجش ”ةطامإل تيقب * هملاع نهب ثكدمح ٌثعي هملآ

 ام * ضغ رورُسو ضخ ًاوصْوَم * نفي ةاعارشو نجش ةاوادُمو * بشن

 الك نو غرف ائلف * مالَسلاو * ىبغ مقو يشأ ّيديغ دهم َىسَع
 ًاوقو اعف ةعامجلا ”ةكضرآ هتلاست نع ةغابلا ءاجه يف ىلجو ةملاسر

 تآ ٍفو ةراجس ”بوعشلا ثا ْنِم لْيَس ْمَُن الوَطو ةوافح هكعسؤاو

 لاقف ةراجو ” باعشلا

 ةميدقلا يتبْرُت ٌجورسو ةميمّصلا يترشأ ”ناشف

 111 ةلزكمو " ؟قارشإ سمّشلا لثم تّيبلاف

 ةمهيقو درشسم»و ةبيطم سؤدر-_ةؤلاك عسئّرلاو

 هميمع ٍتاّذلو اهيف يل ناك شّيعِل "هاو

 هميزعلا يضام اهضور ف © ٍفطي بعتأ ماي
 ” شرا قتلا" لدخاو بابقلا دب يف ©لاحتخأ

 هموووات. 56. ةطاسأ (4 ه5 طيم), هجوم نسع. 56. هةكضرا (4 ه2 وض رز

 طئست, 57. بوعش (م01. 08 بعش), 62065. 858. باعش (م1.

 بغعش) 1351168, 0868-12011258112, ”811678. 259. ناساف 866 2. 16

 2. 18, 320 2.24, 2. 30. طق ممعأف16 01 66656 7612568 18 ةآطع ةطتقال ضو رع و

 2156 برض 01 لماك , ةطم اه56 2506 ه2 طم برص 11206180128 46

 211110 ليفرت (عوع همس قتل, 2. 304), 1761657 ط6 22683811126 08 8

 ا ا ا ل ب ا سل | يراد تناس يي سدس ندع حو

 020006000 اًقارشأ وستتم ةاعو از 165 2186 57112016 اطه ضورع ةصل طءوتسق 1

 هنحينن و

 مس يح 1 تع اهيريبا دبا 4

 يرش رف

 : 165 مهصمتستسعو 2816 616 بمرض. ةزستلمت» ههقءو هءءاتتمن ص ةطق د65 4

 ”٠ عورودتو1 ممم 02 طع ةاجطةءوتنعاتأن ]1265 02 ]6 20682. ماو, و مرد

 ' 01 هلتصتتع مان, :88 '' طوع لسمو هاتكور”” 20د, “ طمو» هععف]1 همك ه اثكع ”* ( 8

 " (تهسسقتل, 7. 277). 62. لاتخأ (8 ه2 ليخ), 1 مهتتعمم منمسقلإل

 هد 1 1326160 2278615 862265007. 6. يلد: 1 1001260 11202, 85 8

4 1 
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 ةفسلكلا هقواوح و ناسصزلا بوت يفشل!

 ايقفلا يبرك نم ثلث

00 

 فييمح ازيك اولا

 هميركلا يتج ٌةثدفل 2 ىضم شيع"ىدتُكُي وأ

 هميعبلا شيع هشئع نم ىمفتإٌر يخ تؤملاف
 هميظعلاو ةميضهلا ىلإ ”راغشصلا ةر هداتقت

 هميضتسُملا حبلا يدها اهشونت عابسلا ىربو
 "هميش "كت ْمل اهموش الل ماِيآلِل بئذلاو
 هميقتشُم اهيف لاوحأآلا ينتاك تماقشكا ولو

 ”يوضعَي نأ ةماسو ”يل اللاب هاف كمف يلاولا ىلإ ”ىمن ةربخ ّنإ م

 ةيالولا نع ٌةفلظو ءابجلا ”ةبسخآف هئاشل] ناويد ”يليو هئاشكآ ىلإ
 هترمث ”ماديإ لجق هترجش دوع تئرع تكُكو يراثلا لاق "نإ ١

 ط306عدنمودد عهجعق اتزجما> طقق 12561160 52106. 64. ىدتفُ (مو88.8 هل ٠

 ةيمقر 16 15 هد 0110 06ه هلعوت>260. 5. راغشلا رب , ةطم دتضصع 02 8115-

 20 ةرث 15 ه متسع ه1 ط>255 م126ع0 دنع طق هةهتسع]'5 2056 50 4

 ذ6 طز. 11 ةطم متسع 15 2206 01 طقتت 16 15 4 مازخ ه0 1 01 7000,

 نيف
 هئس هد: م1206. 67. ةميشر ممكاتتد1 0تعممدنتمص, ةصصقفوم نت12116168, هطقع

 220ا61,. 65. ىمن , 636160, 588 220160 50, 69. يل) (1. 01 ٌولول)» ل

 “ 76 211604 طق محماتكاط ذك 268113,” ذه 8 م20762:191 ةتكد 8

 66. كنت ّ (3ممءممو160 901. 01 ومن), د015560 205 دق 3

101 

 مزعومزم1 01 16011685 00611116266, 38 “ طم هجوكحطعاسعل طقس

 ميكا متعقع218.”* .00١ يوضشب (81]. 7 08 ىوض), ةاد011104 ]58 تسع عا

 0م, 8501111 ]012.6 0. ىلي (801:. 01 يأو)» ةاآ01111 0126عا هذ 46

 0761, 00 نسا /4 0 بسحا), 22806 1312 587 يبسجح .يبسحو

 سرع همن ةدعور دموع هايل ل عسعإل, 1.6. 80615860 طئقنب عاني ١ ىلا
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 ” ضاميإب لأ ىحؤاف هرب ةرانيشا لجق ةزذق ولع ىلع ”هّبنأ ٌتاِكو
 ًازئاف لصفو جّرغلا نيطب جرخ اهلف هنقج نم ةبضع دثجأ ]آ هندِج

 ضرعآف ةياولا ضئر ىلع هل ايحالو ةياعرتلا قح ايضاق ُهكعِيس يللا

 اهنرتُم دشنأو ًامديبتُم

 يسوم انه ةيمقلاو (  .ةوطقتنن مهل ةالولا ند

 "هبترام دّيشي نمالو عينشلا بري نم مهيف امو

 ةتشأ اماذإ اًرْهأ 75 تأت 3 7 كتارشلا عومل 7” ثكئعدخم الذ

 ةيحئااقل عوردلا ةهكردأو م دريم ملاح مكف

 ا 01 عشي), 21062128. 4. ا دك , 1 طقهل دتعط ه5604 (ةدم

 | 0602716).” 75. ةبتعم اهل اير 0ر م ذك هه ه ةدس]-ةسقنسع ! 20: : “ 01

  مطقأش 1مل -ةسفتس عب” ةسماطعت» ةمدصتت]ص 05 ةهلستتنه1 هدر, ؟طخعاط 516 022-

 ١ 2101018 هعمامتس ) : اهمظأ أم, “ طوع عجنومم 16 15” (20» ةطتق 1861

 ١ 627268810131 866 تن ةطتتتتة1', 2. 278, 1, 220 60232816 2. 88, 2. 25 25076).

 " لطم سمان 02 ةطعوو ؟هنووو 15 براقتم ر هق مر 14, 2. 72. 456. نم

 هبت ار ام ديشي , »طم مهتدوو 21026 ةطقف مطخعاط طف طقق ةاعفاعطع0 هات.

  ثكئعدحمال (ةمممععاتع مانهطتطتا76 01 عدخ ), 165 205 طءعتتلف 1666©.

 . 28 تثأت ال, مرمطتطتغكو هذ ىن أ, 12م طم دمعوستسع 02 طخعطب طع

 0من طق 0ط]6ءام1756 0086, ةهم© 0877.



 2 لي منا ا دوم د. انبي“

 488181181آ:5 711. 0471:آ:72» “ 01" 4.”

 2 يا تام 5 -

 ةيديعف 7 ةعياسلا ةضاقشلا

 ايديا مقال ةلخرلا تضركف ليه قب سا ش

 يف ةئشلا ثعبتا *هلجرو هلي بلجأو هلقنو هضرفب لظآ الق ةنيزلا
 0 ماعلا ني * دييعشلل ررب نم عس تربو ديدجلا سب

 بوجح" نيكلتكش يف يش علط مظكلاب ماحّرلا ذخآو مظنناو ىّلصُمْلا '
 فئوف *ةالغسلاك زوجت داقتكاو ةلشبلا هيومسما شلقملا» ا

 0 0 6 0 'تياعتلاا 0

 1. ديعفرب , ةسمور معمار 0ءءاتصم0ل, همسم ه2 ه ههدق0عه516 0 1

 مما 01 ال[هد1 هل ةمدكاط ه2 12[هقزطثس. ك6 26ة15ه], ةزم]ععت> ه2 ةظ

 اف 1011هرمتسع اتطعق, 15 41865 01 رطِفلا هز طف همصع]سف162 02 طف 1886

 051 ظمدسقلقمت 616518560 53 او 11نطمسس و لمسف ذك عفوأ موطضر» 820

 همجوسمس]7. 2. هلخ رو ٠ : كيلوا طم عاق ان 16 ط0 هك 1

 100163612, 8 7211:6886 6011:0160 هات 00111811, 2711. 66, 11138 « ميل ١

 511 ك5 ةهكاوصقتسو لسوف مص عوور”* هق 76 7014 ةقرع '' رتغط 211 دق سِ

 ستعاطك ةسل سمتس.”” 8. ةالغمر ه ةسماو 6ك, طف سصق]ف طولصسق 081168 ١

 عكتكع , 550 ةققاتتلل6 78110115 10135 50 س1 عطخوا> 0 هت166 618961161: 1 ش

 ذم ةطق 06و62. 4. تمفاهتم (6 ه2 تمفه), هذا[هتن ع, ةاطواتك 80 1811. |

. 

 00 غابصلا ناولأو م1015 هد' 70710118 ]آك1208 01 0763. 6. نوبزوح , 018 -
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 بوتغملا ردقلا يل اتاف لاق * هيدل ٌنُهكِم ٌةقرو ٌتَقْلَآ هيدي ىدن

 ٍلاجؤآو اغجوؤآأب 'اذوقؤم ثحبشا ئقل

 'لاسفغكو لاتخمو ١ لابتي اوككمو

 يلالثإل يل لاق ناوسخألا نم ”ناوخو

 يلامغأ عيلضت يف لامغلا نم لامغاو
 لابو لاسم ١ :لايعلاب ىلسأ عفف

 "لانب يف ربطخأ الو ' لاب يفرطخلا مكو
 ”يلافطأ يلافلطآراجاّملرككلا تّيلف

 ”يلالعغاو يلالغأ يلابشأ نأ اؤلو

 سلاو 3و لآ ىلا ئلاما تزوج انمل

 11د يس ملم يلاي ذأ .تيوسعم--الو

 8201 79117. - .٠ وقوم , ©815560, 0 21560 25 ؟ذكأط 850268. طه 6

 1 وز جزه, ىطخعال همدقتقأو 0 11474119012 11010410018 ( باد

 بتدساد -) 5710و, ملقط ةطمق 1106256 08 ضعف هده ل , 1716704 410010 عوق

 1128ج 1700/0 410/18و بن سس باس و 032 7007447 باس كل 8 لاتعم (8 ه2 لوغ)

 هدف اطقم هت416ع5 ةتماطعت" 60 هب 1هصقار 87م0 220 12118 طتسر 111م 3 1

 9 3 وخلا , ةعرستسة56و 1ك 165 21:56 ةاتتعو 571125168 طق 8756 1126-1811و

 ىطخلم ةطم 1255 ةرالقط1و ى طووتسق طق ةوءومم0 طغعصتماعط. طص ةزستلقت“

 متقن ءد طع 2281 هجم امم أ لامع راج 3 ىلابشأ 220 فيد 126

 4ك ذب ةاط هصخ 111 اتصعف طءامدع 55 ةطف ةععمد0 طقات-] تت 63. 10. لاب 1

 طقم '“ ممتس4,”* من16 طاف م:ةءءلتصع لاب معوق “و >0 عوو4 عهتتتت عا ”” و

 ةععم »لتس عار ةطق 5 رطخأ ب و تشو طف ةوومد0 “1 هءعاتتن ”* (0

 ةطف ممتسل, 1.6. 1 هس 66011عطق 01). ىلافطأ افطأ (مد:عان, 4 01 افط

 هل م1. ه2 لقط مةةمووتجوءارم), طق هعتس عمتمطم4 ( ' ةاقتس ””) متت 6.

 192.١ لالغأ (م1. ه# لعل زمر هها1ة:5 هدم هطفتسم 20 طف معولعز لالغأ



054 455111131: 

 يل ! يمدكا َىلامشأو يسب ىرسخأ ٌيباردع#

 .نادجوب 3 تين ىري رح ل

 ىلإ "تفك 2 نارتلا ةلح 2 كاذب اعلن ماّمه نب تا لاق
 ينانار نجلا يلا َلْسْوْلا آب رُكِفْلا يناجانف اهملع مقارو اهمِجْلُم ةفرغم

 اقم افص بفوغشلا ”* يرثدنبت يدر اهتديصرف روح فراقكلا ناوأح نإ ناب
 اهئدي دي ىلع مشؤي الو ئآنع اهل جك نإ أس اقك انك فُكآلا !* فكوتشت

 تلامو ”عاجؤيسإلاب تّداع اهفاطم اهدكو اهناطغيما ىدكا الف *انأ

 يشع ىلإ "يت ملف يتعئررك ناطقا اهاسنآو عاقرتلا عاجزا ىلإ
 هلل اَنإ لاقف املا ليات بكا نامل هيا نقلا ىلإ كمآ ١

 "لة يعشاو شعم او اسما

 (م1. ه2 للِع, م1. ه2 ْهَلِع) 128120168, 8161226886ة, 1118. 1 يل ىمشسأ

 ( نمسح. 01 يمس) 1701110 طه 1016161, 22016 6221560, 1.6. 22016 6

 1م» رصف. "طم 00 ىلامسا 15 01. 5 لكسر 5 238, 711 6

 هقتع ه2 غطفع 1 1011 14. لابّرس, ه ةطتتك لاوُرِسو 32 موقع ه5

 01018618. 15 تقث (م1:عان. 01 قوث): 1 102860 10.2. نول (20(0

 320 والخ و عرععأ), ١ ع9 282 عواط10مد, معومدك, 166. ('هدمووتنع طف 1خعدجعط

 ““ قمدتععتتت,”* ذص طق ةعدقو ه2 “ لتس عصم267.”* 7 2 , 801. 10 ه5

 يرق , 0.75. 8 فكؤوتست (10 02 فكو) عآلم معولع5 مد ه لحتم1عأ,ر 7688

 ه 00168. 19. عاجز تشا (؟.2. 10 58 عجر), مهطماتتعأت 8 3 ١8

 مصصتتاق : '' 150 ىلالقط 6 طءامدع, هد0 10 كنس 76 ط1 16611110,”

 هىعمعووزمج 012 هولعصسقهأم» 60 ةانمه طلعتسم 1511, 2560 ط7 ةطف 113-

 طقس 3093113 011 67617 1171118 6116186267. 00, ريع (ةم1. 01 جوع :

 طعم متكا طف 107عع 08 ةطق م7265. هز> ةععماتتتك 01 مل), انان1260 6.
 21. نيعم , "ذا 211:4, ه ةزاتس#8 (ىنيع)ر "ذا 07ه11114/], ةقعاطأن 4 01
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 نقل تلاقف ب دو و بف ليوا و ١ لاق 4

 ا 0 دا سيبقلا تك م 5 عاكل 0 است

 املف اهجرذُم دششتو اهجردم شنقت تصهاصتاف لا ع غفل #4 اهنإ

 © ك6

 فوشملا 5 ترسِغَر نأ اهل تلقو ةعطقو امه ِ ةعقلاب 0-0 ينشد

 ْنأ تيب نإو مَهْيْمْلا سلا يحوبف مهرّذلا نإ تئشأو مَلْعُمْلا
 ميلا ردبلا صالخاشا ىلإ تلامف يحرتماو ٌةعطققلا يذحف ” يحرشت يي

 علل“ اهئغلطتشاف ثكل ادب انمع لسمو ثكلادج عد تلاقو ”ثهلا ملت آلاو

 وهو جورس لّقأ ْنِم عيا ْنإ تلاقف هتدْرُب معانورغّشلآو هتدلبو ْضيَشلا
 اتسقرمو قشابلا ةفطخ ةفطخ مهْرّذلا تنطخ جوسئملارْعّشلا يع يذلا

 00ج هيلا راشُملا وه وير ابآ نأ يبلت 5 نكات ولا
 يتسارف دوُع مُجْخَل هيجانأو ” هيجافأ نأ تن :ثاو هئرظانب هياصمل ىبرك

 نوسع), 8 طفامم». لطف 7ةووو هته 08 طق 830 ضو هرسع 01 طنيسب

 ا باح | 00“ | باح اهتز 2و تكل ظظ(6ً 7م 61016102 02 2.

 (هدتحرتوتنع ]16 مطهر هَل ان 2. 26, 2. :146.١ عاكل اير ه6

 متاح 105707 هدج اناحع قطق], 0 2 ءانعاطب 01 16 36 لاعف , 116 6

 1هدصم ه1 طاقسعر ءمد:عدجمم متسع 10 اطلق 5298ءان]326 2012 ةلعف. 4 ثغِفل

 هلابإ 6-0 ه طقصكت1 50 طق 108, 5 م07ه:طتقه1 ةهعمت ةدولمد 20 1

 درصدس 111,2” هده ذص هن هممموتنو ةودقو '' ]جماع تمص آدماع.”” ةهلابأ هءعدتس ده

 طق 072:82, 07.8. 5, ىح نش آب ةطقكش ةطمات (ةعرم.) ةهعوامتسري و

 حرش , طع 5011 سموم ه0 10: وصسعاة17.” 20 مهر عسا

 رتعوستس عم ةهتح 018 مممص, 15 عع ةمم1160 50 ةطق 0ت2طقتتت 058

 6012886. 7. تعغلطتشا (10 61 علط) 1 127656149660 ةضسغم, 0

 10, طع هطز وع طوتصسع علط 151غ 1260 8 8661:أنر يوهم نانا

 طقدنو دصقرع 86 ةتدصق]2660 “211 ةطواتط.” 28. قوري» تقرم» هاله 1

 31827 5161 انطق لمت ع (38 021265). 9 هئجافأ (8 01 أعنف, 1 46

 ّح
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 .برولارامع هزم نب ديروعما وو +7 7١

 سس تقع 5



 50 855173118185 ا

 هكع يهتملا عمجا باقر يطختب لإ هْيلإ ”لِصإ] تشك امو هيف
 تكوسف مؤل ىلإ يرشي وا موق يب ىذاتي نأ ”تئِعو عّرَشلا
 00 ةبَطْعْلا تصقنا نأ ىلإ ”ينايع دق ةصخش ى 0 يناكمب
 * يتّيِعملا انذاف هكدقح ماحيلا ىلع ةتلفظوتو ديلا تغفمم# ٠ ةبنوْلا

 هتّرْثآو يصخش ٍذُجنيح ُهتْقرعَف ساّإ ةسارف يتسارفو سابع نا ةيعمل
 ةوظد ىو ينافرعو يتفراعيل ٌشهف * يصرنق ىلإ هب تبهآو يصئُت دحآي
 * يناثآلا ةئيلاث زوجعلاو همامأ يلو ةمامز يدبو قلطناو ينافغُي

 عا006217 ه» نسعد مءأءطعللج ترجم طقس. 116 18 هيجانأ , ودع خم

 014 وجع, 1 4011 ةوءعانار هد ؟طتقووأان 14. 0 لِصأ (ة0. 05 لصو, طعم

 ةمطز هصعاتكم هم هععمسسك ه2 ل), 1 زهذهر :هدعط, مدصق 60. 11ةدتغاط 15 تتق

 10 ةم21هةعا طّتقت تتالطوما هانم هد طق 26ء]ع5 02 416 701:ةطق]]7 61:3,

 مطعما هععم»لتسع 10 م مهن 6مده1 ةدوتسع ه5 3؟هطمستسد4 ' ' طق 4

 مدملعم 20» طئسقوال ع ط250عم غ0 طع]1” تُقِعر مز6. 01 بفيعر

 0 ينايع ديف هصخش تعج , 1 سدد0و طخق مونقم» ةطق 6:

 ه1 دو ةاعطك, 1.6. 1 آعزأ 227 676 هذ طلق . "عملا 101 عملا

 (001 عملا رورتر طصعطك, 15 3221160 50 9 8088610118 26185012 و 161266 8

 2 ةيعملا , 52800117, 726266186102. 45 210717181 10 98

 316 0110660 ط2 “< قةططقفر هفدقتس ه2 1كطمسسسة0, ه0 هدف ه2 ةطو 5

 و11164 6203161001565, طم 8  جووتتق طعاماتم طاق 12ةلطب | 261776627

 و210 74 ىد.:5., ه2 1745 ه1-الط[ هموت, 9 1ةمتتتع0 0201 05 8ة52ةهطر 85 8

 ءم0 ه2 طق 220 هةصكتتتتإب 02 طق 181]ةطر 02 710856 228156110115 5888617

 دمام عوق 50311 طو محصل ذص طخق ]نم طوع 15ص 1كطما]ت نخسر هس تح ط6 ءهصتع

 22621817 10 ةكدنهاط. 21207. 1. 593. 4 050 0 015ع, 15 8221160 50 51

 ورواطتسع هد20 820 2484, هدم ةءومدتس عار: 81, 02 8 5782161 10 6

 ماتت و طقم 15 1268185 8 1081. 5 يئاثآلا هكلاث (م1. ه2 ةيفأ) اةطف

 مممز» ه2 طق م0هأ, معوستسمع طاق 51076-22011612 هز ؟طتعات طع 656

 مهطو 1ءمصف0 ةطقذتخ 1عع6616 انزجما> 690 ةأغمت6قر 2120 126532101163117
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 هكر ” سلاما اًملف * ياخ هئلع ىنشب ال يذلا بيقرلأو

 00 سيل تلفن ٌثِلا انعمأ ثراح اي لاق يتنُكُم ةلاجُم
 ههجو اجار اذإف هيتمآؤكب أر : ايسر ك0

 بئارغ ْنِم تيجو هرصب ةمالسب تئمتلاذ نادقرفلا امُهنأك ”نادقي

 ىلإ ثاعد ام ةعلاس ىتح ٌرابطصا ىنعواط الو رارق“ "نفل مو ةرّمس

 يف ”ثئئلاغيأو يماوملا ثكبؤجحو يماعملا يف كريس عم يماعشلا

 ٌيلإرأثا ءرطو ىضق اذإ ىتح ةنهّللاب لغاشتو ةنكللاب رهاظتف ىمارملا

 ' دشْنآو هرظن
 ةدِصاقمو هن اح ف دّشٌّدلا نع ىرولا وبآ وهو رقذلا ”ىماعت اّملو

 ةدلاو وذ ىتفلاوذحب نآورغالو ئمعوخأ ىنإ ليق ىّتَح تّئماعت

 يقدُيو فّرطلا قوري ” ٍلوسعب ينّتأف عدشملا ىلإ ضهنا يل لاق مث
 كيلو ةدعملا يوكو ةققلا دُّميو ةهكتلا رطعيو ةرشبلا مجنُبو فكلا

 ًارورذ يبل ةبسحعب قكشلا معان قدلا ٌىِتف فّرعلا مصرأ فّرظلا فيظن

 لّصوْلا ةبوبكم لصآلا ةّيِقن ”ةلالج وب ْنّرَقاو ًاروفاك قشاشلا هلاخو

 همم1160 55 ةصواأطتسع 16853, 01538610115, 01 11601256121612. سلكت ا

 (10 ه1 سلحا) طق طه0 م2506 طقق 2985 0 830016-ء1هؤاطر طعاتعب 28ه 0
 اب (ر

 (هلعمد ههه6. 837. نأدقي لت. 20. 02 دقور 0.75. 8. يئقلي مس 8001

 4 02 قيل نمع4 اثلعم ةطم مدتستكاكو مدس ذص 456 86256 01 “' طعنو 4

 ممأ هائسع 40م مصور” 1.6. '' مموومدو دصو.”” 89. لاغيأر, ص. 4 ه2 لغو, 0.

 40, ىماعت (6 01 ىمع), 15 طاتسلسءوؤر ممهلععو طقسقوأات 11117

 طاتسل 50. طف ممعا176 01 12656 761568 8 ليوط , 21286 ضورعو 00

 برضو 88 2. 5, 2. 42و 9820 2. 7, 2. 55. لوسغ 15 ةهعما1قتت 60 7

 اكسو ىذخكاط مهود"ه] هدخ 07مجننه]ر ةالكماتل 0 5008 1560 120 59 ةقطتت#

 42. كلالخ , ه غممعطمتعاك, طف104 دع دصتتعال طقعطمت ةقالتج86102 312028 8

 قحتنطو ةطقت ةممم28قأن انقر 012 2066112 018 6 15007, هد* ءاعوسقتست 8# 01

 ؟طمق ةةوؤاح ةمدحصتس ع موتنا 08 اطف هءزنعصمت181 21141028 612016 218765.

 8717 حوا -

 هنزمبتلا روب »

 7 ل اب
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 لاو بصعلا ةلاقصو ٌبشلا ةفانحن اهل لكآلا ىلإ ” اعدم 0 ١

 هم ارد رمآ اميف تهتف لاق هاك يطتلا نقلا ما 2 |
 هنآ هييعظت 0 عدشسملا يلاخ إب عدشب تاافصت نأ ٌمِهَأ علو رمثغْلا

 سمحلملاب ثّذُع اًملن لوسعْلاو ةلالغْلا هاعديشا يف لوستلا َنمرهس

 تق ةَحْيَشلاو زيشلاو الخ نق ْدَعْلا تدجو سئفئلا عجر نِم برثآ ف

 نمك ناكف ابلط ِهرْثإ ف ثلغؤوآو ابضغ ٍهركم نِم “تطشتكاف الثخأ

 هامشلا نانع ىلإ هب يرغ وآ ءاملا يف ”سمق

 483. ةاعدم , هس ذصعتغة60هدب, 20 '' "طتماط ةموتنوو.” 44. تطشتشا
. . .4 4 

 10 ه2 طّيش , 0.7. 45. سمق (0385. 05 سمق), 15 ةاتطآلعز 80226 8

 000 اد , 519161 116 531226 ٠

 م15.]12018]483 124 ']0 “« 0411111 .١111

 -- ْنَأ نامّزلا بيجاعآ ْنِم تأ لاق مامه نب ثراعلا ربح
 0 ةئم بهذ دف امهدحا 1نامعتلا ة ةرعم يضاق ىلإ نامضخ

 هب دتآ امك يضاقلا هللا دِيآ يَشلا لاقف *نابلا بيضق هناك رخألاو

 1 نامعلا ةرعم و ظدمم ه2 2[ سقت 1ك طق دقتتتق عت 50 ه 40ه

 عودتمر مسمار م1160 كمقن :1- 0يلس, طوع ه1-1[ه دش طط 183ةقطتتك هدف هآ

 1مل هس ف 0ل5 ءمسرحدستهدقر 220 عم؟عدنمت» 02 1[ةق (1506555), طع اه

 130 1055 5 ةمزج ةط انف 201:56 17. 2. نابيطآلا , ذاع 570 هعع1656168]6ر

 ت2. 22م6ا156 220 ةععاتق1 06هزتعر 2ععمانلتط ع 60 06618, ة1معز> ةتل هزات,

 هز ما1اجتت7116355 8120 701161. 07. ناملاو الطف ظوح عور 837 مودنهتتشنا عنق



 ا ا ل دوس وب اخ | يح را ١> شلي ص حو
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 2 رم اظل ةلمسأ دقلا م ةقيشر را يل كنناك هنإ نيانحالا

 0 يف دعو دهملا ف ًاراوطآ دقّرتو دهتلاك انايخحآ بحت دكلا

 خدلت ”ةراتطأ البا مفو نانبب فكو نانيو دحو نانعو لمَ تاذ دكبلا

 ىقشتو ضايبو ٍداوس يف ىلجعتو ضافّضف لذ ف لثؤتو ”ٍضانصن ناسلب
 ةعفنملا ىلع ةعويطم ةعلط ةابخ ةعدخ ٌةحسان "ضايج ريغ نم نِكلو

 ثكذع اهتلصف ىتمو "تلصو تغطق اذإ "ةعشلاو قيضلا يف ةعاوطمو

 تمّلاف كّيلع تدج امثرو تاّمعن كئمدخ املاطو تلصفنا

 رصمتةس عمر 38 88372617 666 11 162061 طخقصعط عقر 2601162517: 22806 27

 ممعأذ5 5 ةزم116 201 701 طخات1 5696111:6 3201 81122162688. 4. غلا ليتنا ,

 ]مدع (0781) ةصل ةسممدأط ه2 ءطعواعب دع ةكولمم ذه ةملعود 1162:0117 8

 5 ة1ة؟6-عتتا ز دع ةطف 266016 15 206156000, ثتعح مده7 ةاعدتكو 1655 5106, 02

 اف ةجتتنمر؟ طتعال 16 2281م8 12 85019128. 8121121 0011516-126871111185 3

 ؟ةاصمت عاج ةطق 7طم16 051 ةاطق 101105128 2355386, 220 56 1عق56 15 50 6

 سمع 105157 220 ةدصعوع 05 طاف ةؤنلعدكت ١0 قصح اح ءةعاط 286 116

 همدربرم0" 01701145, محط عططكتتب ع 1]01786؟عذ دكا عتكذتع ااطق 1233:67' 118568 01 6

 1هدلتسع 008, 651065 ةطق ءاتتتنعاتأات 0268. 65. روبصر ““ موك عطا ”: هه

 طوزسع ه4 طف ممعدفاتتتع ل وعف متكا طف دممعدصتسع 01 ل عاف , 156

 2237 66ه مجه8ع. هد" 1ع. (5ع6 هدتصتتت. 2. 94). 6 ىنطا : اجمال

 "طه 7005 لقع , 120615632013 عر 4 نان , 16112, ©1118 20168117

 “ هما مودامتسار”* ةجواتع1 0 ةطف 6 سمج معقم '" قسم 1010 ”* سف

 '“ ةطتوم0”* طهور وعاتعوآ7 فكر طقش0ر 18 2150 6 نو 01 8 201061,

 هكاكود» 315 ه8 طعفع 28664 و مقر ممطر, ه0 “ هيو .601 5 08 ”2

 7 مانقلا ه مقلع, مدن 32 مد عانع همدقتلا18117 طل 2206102. 51 ضايج

 (م1. 01 ضوح) هلقاوتق : اةطق 266016 15 22806 50 لحتسلتعب 201 12002 12:6561:-

 ؟0هزتقر 515 57 ةطق ه7عوم 05 116 86761. 931- ةعشلاو 27 ةعاوطم ب

 '“ 0طهلنعدك دص ممدود هس ؟ةدلغطب”* هن '' هوقتلج: عمتسع دصغم هتوت 021066ر

 522811 هدب 18عو.” 10. تملصو تغطق اأذأ, ىطعس ةطمان طقهلقأك تانك (26:,

 هد طف ءهلماط), ةطق زودصو0 ((طعور هد اةطغق م1غءمو 1210 8 8عقتتتعاتأ)»

 كم



 00 مق583181:5 11 ظ

 ِضرعالب اهائا ُةككدُح اف ضرغل 'اهينهكدكتسا ىتفلا اذه ناو تلملمو

 اهب لاطآو ٌةءاتم اهيف لوف اهعسُو | اهلِقكُي الو اهعقن يسن نأ ىلع ١"
 لاقف اهاضآ ال ةميق اهتع لذبو ”اهاضفا تقو ْىَلإ اهداعآ من ةعاتمتسا

 تقو ءاطخ نع طرفف ءاصْقإلا اّمآو '”اطقلا نم ىدضآف ِسْيَملا اّمآ ثدعلا

 ىلإ ابسكم نّيفرطلا بسانتم يل ًاكولتكم هتكدؤا ام شر نع ةنئهر
 ىَسْفُي نيعلا داوس هّلعم نراقُي نْيَشلاو نردلا نم ًايِقن "ىّيقلا
 نأ ”ناسسإلا ىماعكابو ناسُنإلا يذغعُيو ناسكتشإلا يشكُّيو ناسكألا

 ريقتسي ال داز ديزكتّسأ ىتسو ىلا بهو دوز اذإو داجأ مسو وأ داج دوس

 داققيو هدوج دنع ومشيو هدوجؤمب وخشي ”ىْكمالا مكنُب امّلقو ىنغمب

 يف حَمْطُي مل ْنإو هتنيزب عشئتْسُيو هتنيط نم ْنّكَت مل ْنأو ةتنيرق عمم
 '" لاطآو سيشلا قرطآق انيبف لاو انيبُث نأ انمإ يضاقلا امل لاقف * " هتنيل

 لاقو مالْعْلا ردتبآو

 017 اهينمدخكتما (10 012 مدخل, طم هقاعم4 طم» ةوجتعو ه2 مم. 12. اهاضفأ

 (4 0[ وضف), طم 12عمه560 طق مدخن, هده طق هم01160 دق طوع طدعةلعكتسم 8

 هرو. "لطم 0ههط16-دمعدستس ع 01 طف م:هءولتس ع 862562668 1111 52ه 4

 مدس ؛طقق. 18. اطقلأ , عاطف ةدصل- عجواتقو, م0762:5181 101 6 ات]638و

 طوعوتتقم 16 06ءاغوءا5 وكون دنع اةطق 0عقعدتأ تكا 116111138 11256126, 01:

 طوعوتتفع 155 ههدكتستتهص1 017 00404, 0040, ةآنعت»» ؟؟طتعاط 16 15 651160, 8

 4 ط41117 155 281226. 4 قوقل مقتسع 02 ه ططقسعال 6106 01 طف 8ةث

 م5505 ةمماتعل م ذاع :(37-مءدعأا, نصق سصعفسق ه طاق عاعذستكا هذ تاكل:

 15. ناسللا ىماكأي طق ةعأ عاجق71 هج ةا6 502 8اتعر 1.6. 767737:60 01 نر

 ءوتتتع 206 2687 1[. 16. دازلا, ةاتمم17, 210115105 : ةطق 201108 داز

 (مه06 ديز), طف 68560 20060. 7 قفز 610 57 0. هتديل 47

 د 165 ةهلدعققر 1.6. طغت 15 77288 500 م1ته516.  قةمووا1تع0 50 طق 81856-

 طمور نيل حقو طو ةندصفامكم0 '' هكوستسة ع.” 19 لاطأو 5 قرطاف,

 ؟طفص اق 010 مدقتح 1001م0 هزه 20 165158660. 11686 008 816
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 اهدّوسو 0 اهافع ”ًارامظأ وفر ٌةرسإإ ينراعأ

 اهدوقم تبذج انجل ىو [طخ ىلع ىدي ف تموعااذ

 ”تاهدثات ىأر نأ انعيفكأب : ينحواسُي نأ يشلاري ملف

 انة نآدعب ةميق أ ' اهلئابث ٌةرثا تاه لاق لب

 امدورد هِيَ اهب ”تكيمهانو هِئدل انظر ىليسم ”قاععاو

 اهدنم ككفت ْنأ نع رصقت 2 يديو ٍهدهرل ىهّرم نّيعلاف

 اهدوعت نكي مل نمل ثراو يتنكشمرؤغ حّرشلا اذيربشاف

 لاقف هيومت رّيغب هِي لاقو زيشلا ىلع ينضاقلا لبثأف

 ىنو ٌفِيَك نيكياتلا نم ٌمض مو مارعلارعّشملاب * تئسُمأ
 انهر يذلا هليم انهترُم ينرت 3 مايا ينششم ؟فعاس مل

 انمئالءاهلاغٍةربأ نِم ادب يف
0 2 0 6 ١ 

 غتنأ كن_ددصن و

 و و ل 10 0 5-00

 انهو انهاه ْنِم ٍتايِهْصْمِب ينقشّرت بوطخلا سؤق ّنِدل

 معزفاطمدم آس 06 896ي8 همدع طف 86ر06 6016105, 11 ةةلكعاب 1002 8 4

 115. 112 1327 2085688102. اًنامطا (م1. 02 رمط) انةاناع160 وتنام عر

 23من. "طع 1856 10 871185165 01 اًنامطا طعا1مدع 16 ذاع 5ععم20 طهآك- 1126و

 طف دمممكع طولس# ح رسسسسم» و د6 ضوربهو قو بقرض+ سنا

 اا ١ 1 تجود كح بدع [ حاف حي[ باين 1 اهدئآت

 (97.2. 5 01 دوأ) 115 طءواس ع 61201عع2. 2 قاشعا (8 58 قوع), طق ام

 طوعاع, "عاوتطع0. ا اهب ثكيهان , هد 1هضق ه2 16 20» طعم مذكط

 عودت 0 ةاطقسعر 1.6. هطب ]16 هعععقم5376 ةاطقتتع ! (ن0هد2281:6 2. 19, 2. 4

 "0 ثكيهان ة]توو طف ةودمو عدد2: 25 0 اًنامطا ةطووو. 24. تّيسفأ ,

 1ندخ ؟؟طتعات 06 50672 8 مِسَقَأ 15 ةطف ةدلنتسع 02 طع 867201156 2

 هل هذ صصوع 218., هبل ةوءورصق م1:ع1ع8516 50 مفر 6ءعءوان5عم ةطق رماطستعقل

 سمر مهد ما 01 طق 70108 40847140[ 781 (- - ب ) 15 22016 81116816 0

 ةاحع ةماعطدستكإ 02 هج هدكار ةطقتج 16 ء1202ءوصتاطاع 4081740: 58*[ (# باس .١
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 25 يلع يراك ير و ل 0 0 0

 ”انآومر "هاقشلا ي هيظنأ :ةانافنانشئب ركشلا لل

 رسم 0 ف ادذغ 2 كدورمو 0 عيطسي مه ال

 ىنج نيح وعلل ٌعاسِتا هيف يدي تاذ فيض ” يلاج الو
 "جلو انمييو اسيلإ ؟ظلانا:  ةحتفةمخحم ل

 اًرانيد مي دكا امهصّقختو امهتصاصخ ىنٌدبتو امهدصق يضاقلا ىعو اًملف

 نود سشلا ١ *”ةفقلتف 5 ةالصفا ا, ماصيإلا 4 اعطقا لاقو 200 تصوت نم

 ىل ُهفْضِن ثدحأل لاقو ثبعلا ل ّدِعْلا هو ىلع هصاختكاو ثدعأا

 ْمْمَف ليمآ قعلا نع ثشلو يترثا شرأ نع يل ثكموسو يتمم مقسب
 اءامس ىلع ٌرهفكاو 81 قرايشكا تدح امل تدعلا ىرعف * ليعلا ٍقصْحو

 ل[ يضاملا رانيّدلا ىلع ةفصأ ”* هو يضاقلا بلق ل ٌمجو ”باعس

 25. ىنض , اند ععتتسعو 51012688. 6 انآ وضقور هط0 طف (02) 1, 10 وهو

 . يريظن طع 15 طاق اتلعو ه2 مصحف, ه ةتنع ه0 طقعاط]إ 10101221316931 013

 ىطتعال هط01110 6 20560. 7 وفعل 0 قلاج و 1115. ه0 ةطعتت# 8

 جم مموج متن ه2 متسع 02 2601121 01 616 2231101912688 01 227 2268728, 111 112

 ةادورتو 15 هود 101 10181965688, 6. “16 15 ممؤ ةكطنص صو طماتص0ف 0

 20و م.*- 28. انلو.ت رظنآف: عم 10012 مم2 115 (711 602128551013)و

 هج طعن ءعرج 15 ()110عع نق ؟ذكط 1عدتعطعو), 3820 1201: 115 (ة1لت058 115 ذك

 760111“ ةلتق). ىلصم (12 0010 الصم 0117 21266 6

 مهر م15 ه1:6 0161760, 81 0186017, 6 “و موووت" ءانقطتمات ه* هت,

 همدتتتت من17 4 ناس. 80. فقلت (5 + فقل), طم هعمل وتقل

 هممامءطع0 ةحعووت, ههتجعاتت 2. بائتكا (م.م. 8 ه2 بأك), عع

 5005688. 82. باح ..... دهفكاور ه0 ةطعتنع 1019 هتعمل 3 610114

 طخم هلع. 1 طعقو 70:03, ةلكاطمات عا ةزحزتم عشا "عوتتتتع4 ]ع 116 0071471

 هدم هدمت ذص 06 80678 ةهلتكتمات, ما:هطواط17: مدن 076-ة1عطقب 0 1

 (2 65 ييه)و 16 5611160, ]ط6 10311186156 38: باقر 16 0 6
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 ابيها امل لاقو هل اهب مضر *تامهْئِرُدِب ةلابلبو ىتفلا لاب ربج ُهْنَآ
 يدع امف تامكاعملا يف ينارُشُمت الو تامصاخملا اًارذاو تاماعُمْلا

 هدم نْيعصخُم ودْفرب نّيحرف دنع نم اهضنف * ” تامارّعلا سيك
 شر دلي هدمك لغتي )و هرجح ضب. ذم ٌءرجض وطي ام يضاقلاو
 برشأ نق لاقو هتّيشاغ ىلع لبثآ ٍهتيِشغ نم قافآ اذإ ىثح ”هدملج

 فييكف هاعّنا امكخ ال ءاهد ابحاص امُهَنآ يسدع يناّبنو ”يسِح
 و

 ةرارشو هترُر ربرْخ هل لاقف امهرئيي طابكيتاو امهرس ىلإ ليبشلا
 امهعجُي نوع امهاققف امهب الإ امهئْبخ جاركتما مين ْنل هلأ ” هترمج

 ٌنامآْلا امكلو ”امكركب ْنِس ىناقذا امُهل لاق هيدي نيب الثم اًملف ِهّيلإ

 لاقو سيّشلا مدكآو لاقتُساو ثدحلا مج اف امكركم ةعبت نم

 ديلا لدم ريخلا يف لققلاو . . :يدلو اذنو * تجورشلا انأ
 : 0 ٠ , و يب

 ب

 120267. 6. :دماج مش 1 صب ذم , '' كام طق ةامدف 4

 لس مألر . . . . ةكاعت» طقق 0ه]1ع 280 00260,” 210761:5181 226487212018, ©ت-

 ممعووز؟م 01 1[1طءنواتكو, ]16 “ ممتعممو5 ه2 طقصقر* هع. 181م غ6 6

 59, 2.195. ىسح ةفتيشأ 127 موءعرا1ه2 15 عتكو 50 لستسلعب 13

 سط 60, ةمدصعوط قف آنلعم هد ةموتسع '' 5م ةضستع ص "كملمدس.”” 838. 3 رارش

 4 زرمج ر هامه ةمودتلع ه5 طقق 1156 ؟ه0ه91 هد 2:6-طةةت0, 1.6. 19ه 1

 هما عمات ]15 26662082385, 5126 0 ةرمج ةسرم1 7128 2150 2 2007 05

 طع10 60ه عمفطعت» ط9 61181 5168. نوعو 0 861؟ةدتأنر 6[8866111,

 40 امكركب رسم يناقدصأ 4611 2ج6 411117 70133 687261:5 8ععر 98 21071:

 10ه: طف هدتعتس ه2 طخعاب 72110118 560165 هع 5010 دص 116 (ن0ج22611877 0

 قفا. انم7.1.710. يجو رسل انآ. 1م دمعاو ه2 4طفقو 762868 ف

 روطشم زجر هه ه2 طف مهموم هج طق ط8ءةصقتن ص اف 1110 ق4 قوعسصطا

 (ةوو م. 25ر2. 38). لطف عموم دتتحتاءدن 08 51016 571182165 ةص ط6 1



 يافا ع
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 * يدتج انودغ ىتح انب لام يدتغُمْلا يملا رهّدلا امشإو

 “ديلا لولغم فكلا دغج لك درؤملا بذع ”ةحازلا يدن لك

 دلاب آلإو ىدججأ نأ دجلاب هصلام لكبو يف لكب

 دكنأ شيعي ركغلا دِفكُتو 45 يدشلا ظعلا ىلإ مشإلا باجي

 دغ يف ىجاف مويلا جاغُي مل نإ دصّرملأب انل ةّغب نم تؤمّلاو

 ككل اًماوو ثكيف تاكفن بذعأ امف “ "كرد هَلِل يضاقلا هل لاقف
 11 ليرداعلا نم ثكيلعو نيرِتُمْلا نمل ثكل يناو ثكيف حاد الل

 ليقُي ”رطيسُم ُلُك امن نيمّحتملا ةوطس قّتاو نيمكاحلا اهدغب زكامُت

 * عادترإلاو ؛تروشم عاب ابا ىلع سيشلا ةدهاعو ٌليقلا عَمْسُي ٍناوآ َلُك لو ا

 لاق هتهّمج نم عملي ركغلاو هدهج نع لصفو هتروص سيبلت نع ٠
 ثاآرق الورافسآلا فيراصت يف اهنم بجعآرأ ءلف مامه نإ.ثراعتا

 رافسآلا ”فيناصت يف اهلثو

 ممسا1ممق 01 ةطتق قةقووسسطاو, ه0 ةطغق موعاتلتمت» 787 ةط  ؟؟طتعال 6167 6

 مدته ق660 ذك 108ع هطعقر 81568 150 طه 761865 8 هةر071010138 8120

 1ه010هج5 ءاطمته عام, 611 1ص اعععماتسع 11 طق 86716 01 ذاق 7108316 2836 0

 ه1 طف همصحتمه عت مد, 210 1هملتس ع اقر 25 1شءاعع1 هزتأ1و عدتقه1لعقر 8 تمطتتعت] ١

 مهكطمو, 05 ه هدر مامدقتسع هللعوأ. 42. يدتجت انودغ, "6 فسم هدا

 10 طءعر يدتجت طوزسمع 8 051 ودح , ذص طمع ةءدقو 01 ةءواعتسم 5 عزك ع

 (ىودج). 483. د ١ ءملأ .... ىذدت , 220185 01 مولتن, 8؟6عأ 01 20ان2ةمق

 عمم 2056 86 86076. 4 ديلا 200 دعح , 65660-1056©6, ؟؟طمقع طقطل

 زو 1ءانم»ه4 (طوع ةكدتتعو). 45. يدصلا آظعلا, هدم (طتسسأوع 106, 1.6. هاتتخ

 2660 هتهكلتت ع 101 8166[885518. ثكر د هلل , ثم كا]وط (طء1هدعو) طب

 ردن 4107-11, ةسمكابعت» ة0مددات18 01 ةلستت'ه6101, 101 ؟؟طتعا 566 6 ةطحنتتتم

 7م. 277, 300 18.206, 2. 194. رت يمن ه عانق تهسر ع076201:, طصختنتف 1.

 48, ب 3 (؟.2. 8 01 عدر)» طم '' ةطو(ةدكتمص.”” 49. فيناصت (م1. 62 7

 فتينصت ), نمره: 08161035, 616 ' 201



 دقو هنا مدع نوال بذيل نويل نيف او تا سدا

 13833181: 12. 0هترآرات) “017 1475174.”

 3 ا 2 ِس 5 ا

 ةيردنكسإلا ةعساتلا ةساقملا

 ىلإ باسيكألا ىوهو بابشلا .حرم يب اعط ماه نب ثراعلا لاق

 ٌمِحاْفَأو رامثلا ينجآل 'رامغلأ ضوخأ !ةناغو ةناغّرف نّيِب اه تمم ْنَ
 تققثو ءاملغلا هاؤكا نم تقل تنكو ”راطوألا ثرذأ كل راطختلا
 بيرغلا دليلا لخذ اذإ بكرا بيدآلا مزلي هنأ هامكشلا اياصو نم

 ماصخخلا دنع هوط ةدشيل ”هّيضارم صاخخاشيو ةيضاق *”ليفحقي نأ

 ةتلعجو ًامامإ بدآلا اذه ثذخهتان ماكل رو روج ةبدُعلا ف نمآيو

 كخزتماو الإ '"ةديرع تأو الو و اسال

 # جاور "الاب داسحألا يؤوقت هتيانعب ' تلقت حازلاب < ءاملا جارتما اهمكادحم

 لامرصخا 5 دقو ةّيرع ٍةّيِشع ف *ةئر دئكشإلا مكاح دْكع انآ امنّيبف

 1 ةناغو هناغّرف ذاق روم هعاموسست168 01 ةطع الطظتماتس 701:10, 31”1-

 عطقسماط طفتسع 5 ءعتمات 320 61157 12 113250:18128, 26831 46 50106 ه5

 (طتسقر طقعاط 7388 هه201161601 57 © 3603طةهط 12 . الآتةاتتتب 4.25. 5

 (هصن 7185), ةص0 6طقسمطر, ه تكور ه8 طف 8ةققسر 820 اطق 20856 5

 ام رمطتعال جفت ءطقتتأو 62761160. 2. رامغ (م1. 01 ةرهغ) 066ج 736618,

 0عرتاطق. 8. راطؤا 1. ه4 رطو) 26608. 4. ليمتشي 7 10 ه2 ليم)ب

 . طق 22168 0 1 011:08 طتسر 1ع 60261118668. 5. يض رم (مموأن وضر)ر

 : 00 0 6. نب درع, 011عت22117 9 1028[1 لعن, طقاتع 8 081186105 6.

 004 ون (5 08 ىوقإ, 1 1 41 ا 8. ُهِل :ردنكشأ

 0 انام ةوصما1ق 6167 01 1527م. 0. يرعب ؟هدر ©2010, 4

 طر ه هم10 متصل, طعم و ةو1وءم601 هه هع هءءعوقزود» 0 ل7

05 

0 
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 دغت '' ٌةَيرْكِع ميش لخد نإ '"تاقفلا يوذ ىلع ُهَشْمِيِل تاقدصلا | و

 اا ين ىضارثلا هب مادآو يضاقلا هللا دِئا تّلاقف * ةّيسْطُمم ةّيبْصم أرك |

 ”يمسيم ” ةمومُع و ف فرشآو *ةصورآ رهطأو ٍةسوُنْرَج مركا ْنِو
 ب تاراج نينو ينّيبو ' ا معز يقّلُح 0 قلو نوهلا يتميشو نو

 فاعو ”” مهتكبو مهكس دجلا بابزكو يمل | 1" ةانب 0
 يذ ريغ ر جاصُي ال ْنآ فل ىلاعت هلل دهام لآ ياو مهتلِصو
 يبأ يد دان ”ةعدُشلا اذه رضح ْنَأ يبصو و يبصشي ردقلا سين هل
 رد ىلإ 5 رن مظن املاط هنآ ىعااو تهيب وطهر نيب مسكآف

 رابيملا لْبَت هينجؤرو هلاع ةنرخُزب يبا ردعاف ”ةردبب امهعابف

 ئلإ يناقنو ”يسانأ نع ينلحرو يسانك نم ينجركتاشا انقلف هلاح
 ””ةسون ةعجض هديفلاو ةمدجل ٌةدعُم ُةّتدِجو ٍةرْطآ تدع“ ينلشحو

 10. تاقفلا وذو 011 019261 01 207617, 38. 266037 261502. ةَيرْغعو

 ه2 مهمان15176 ةعمععأر 10-111ه]كسعر, ةطفق ةعصتستسم ةءصتسقأ102 1616 طءاتت#

 ةرررات 60 40 ه مدقصر 50 062056 ةهرععوووزوهن635. 19. ُةيِمْضُهَو هلم < 4

 ايْيص تناأذ ممووهووم0 085 مماتسع ت16 “و م0103, هذ“ 8ععظ 4 02

 وبص, 1076-زصفماستس عرب 107617. يضارت (.2. 6 018 وضرإ), دج161181 0

 هعتععمتعدأ, 6026010. 4 مهو 0 005 01 9 1عع, 06[8لك. 5. ةلوؤخ ٍُك

 ةمومُع ور سماعها ه0 مهمع281 لكصقطتمل. مددسيم» ب 11ه 207 521820- 1

 ذصعر, مسدمتناع م0060 طوع ذك, سعاد جطمتتءه]7]1جع هطمتشد عامنا, ءطقتنه عانت“

 17. نوعلا مكن يقلخ , رست دقكاتتع 15 جه عمن40 طعام صععأ 15 ةطعر”” ١

 1م: : سو هه6101:6 15 10 طه ه عمم17]0ج طعام -صععأ * (ةوو 6و. 2. 247).

 18. نود, 014616266. ةانث (م1. هأ ىناب), ةانعات 388 180 1116 111. 1

 20 تكي (2 ه2 تكب), طم هيو 07 8181136116 طم :ةرجم1160, ءطق4ك

 2197. 01 معد , هس ةنوط سوت مم 0.6 00 ةردب, 2 ماتو ههاتافتتح ْ

 ذصع 10,000 ت3طقتسق, 862618! “و ]ونعم ةاتنتح 02 د06.” 25.

 يسانآز 123: 11 همم ح يله, 1237 760ه2216. 4 رْسْك , 89 اعده, 3

 طع غ6 17211 ه2 5 طمانقعر, 128617, ط6 طمانقع 165ءاك,. هون ء 1 ا
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 ” هضهلا قوس يف ةعيبي حرب امف يرو ثاثآو ٌيزو ” شايرب هت تئُكو

 يلام قفثآو ”هرشآب يل ام قرم ّنآ ىلإ مشقلا مشغل | يف ُهنمث فيلو
 تلق ةحادثلا نم يذلا يدي صاغو ةجازلا مقا. يباب انلذ هرشك ف

 باسيكإلل ضهئاف ”سورع دعب رطع الو سوُب دعب ابخ»ال ُهّنإ اذه اي ُهل
 داسكلاب تَّيمُر نق ةتعانص نأ معزف ثكتعارب ةرث ينيجأو ثكتعانضب

 لاني ام اناكو ةلالج هناك ”ةلالُس ُهْكِو يلو داسفلا نم ضْؤالا يفرهظ امل

 ثكيدل هت:صضخأو ثكيلا ُهثدُك نقو ٌةعّمد يوطلا نم هل قؤت الو ًةعبْس ُهعم
 ٍهّيَلع يضاقلا لبكاف * هللا ثكارأ امب اننّيب مُكَحتو ةاوغد دوع معن

 || ا1.3]و ثكسفب نع نالا ضيف ثكبرع سمق فيجو مق نق هل لاقو

 بزعل مش مث ناوغْآلا قارطإ قرطاف ثكسبححب ترو ثكسببل نع
 4 اقر ”ناوقلا

 ةدعق , 2 هزئاو-ةهك-طماتصعر 666. 10 ةطقذو 50108 05 116 516 ُةلعُف

 «ماق». 2. 55, 2. 238. 26. شاير (م1. 8 شير)ر 1606118, 211112886, 201

 تعط 37229161. 0 قوس, ه 1هةنصو دصه:166. 28. ةرشاب ىل امر

 ىطقأت ةطء1مد عمم 50 مدع ة0ععاطعت» 15 168 0مةر 1.6. 211 02 1,3 6

 هدتعتسملار قعا دع ةوالتسع 8 20756 هد هوتمعل. 3 سورع دعب رطعالب

 هن ةاطتقتمد 50 5 م07ءدنا) (ةسضسط. 207. 11. 482), هم ةط16 59816 طتعاط

 هعمامتسو ذك5 هدتعتس, هصق ذص ؟طتعط "قف دق ةطق طقتتف 05 8

 متت طققر مدور عدن, ه71062617 ةدلععتت ةطق 701:0 دخ 165 1156181 6

 ه2 طتقعودممدس, ط6, هم طف ممعدستسع ه5 طق مطتقمو قر '' طعدنو ره

 20 مءعضطسعر 1.6. عامدتم ع 018 22866618, ةكاعا" 61011 2885 663860 50 56 9

 طمع عيتمودنح, هد ]1 ه١ 5106. 15 ةطقتنعأ مدع 287 56 رث"ءدآو نة

 ْ “ دم موعتسمع ةككعت» طف ؟ءلقتس عر” ةافامات عا 1 001, 785 026217

 ١ ةنتكا طمعوؤمرب ةععرج 50 1]18عو 1ه* عتوطأع0ب 1 سيورع 6] 165611 1288 761

 " طم رصعمستسع 05 ؟ءللتس عم. ةلالّس , ةصوغطتسع لنوم هك هذ ةصماا عر

 ةمورتسر, هكدرادتس عر 8 607.7” 831. ناوع 071160 10 بيرح 706825 8

 ردع ةيفتسع 0065 01 ةنماطعت» 731, 220 146262026 مانع ةتتطتغغ 4

5 " 
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 ثمع ُهَنإَف ىثيدح ةمكأ 5

 يصئاصخ يف سيل رشا انآ
 اهب تال 0 يراد و

 7” ثحتائبو ٍهحّرش نم كت

 بتر ةراسخف 2 لو ٌتّيع

 تسيتتأ نيح ناّ_سغ لآلاو

 باطلا اذبحو يبالط ملولا
 ؟ليطتلاو ضيرملا ْغاصُي ُهْكِه

 ست رابعا رقشاو نلف ناينبلا ل يف 7

 ةة بطتخم د دوعلل يرديشو لولا مه يملا عنايلا يدشن :

 اناين ةنشف ظطقللا ذيك

 ابشن ”يريطأ لبق نم تنكو

 وا يصمخأ ” يطتممو

 ىلإ تالِضلا ”تمقُز املاطو

 هب ةاجربلا تلغي نم مولاه
 الو ناصُي هثاآبثآ ضئعال

 ”* فيج غهسارع يف ْمُهْناك

 82. بلسحأمب , 09388. 8 02 بصحأ 0.7. 16 12666 ||
 بو

3 ِّ 

 01 46 761868 8 حر ستمم 8 8طم976, 2. 61, 2.20. رسمكاإت (؟ 2

 34 200 (م1. ه2 ةبطخخ), طوت# ص056

 تعهذ هثإ ليف ةحكطا

 تنلعماو ئحلفلا بدآلاب

 ”بتُر اهقوف سئل ابتارم
 * بهي نم ْلُك ضْرآ ملف يعئر
 بدآلا ؤقوس ف ةىش ةملك]

 بسن الو لإ مهيِف ” بقري
 ني و

 رمع) ة لتولتم د 1126 1

0608 

2141 ١ 

 همدس70و161008, 0220560 60 ضيرق , 20617. بالطشخب , 8 2

 .تطحب 0.7. 0 (طعت» ءمر1قو 4 باطتخ», رصماعتس م 46 56266266

 طمصتت81 1256620 01 76591. 6. نا 8301. 8 08 يرصسر 0.7. ا

 يطتنكي , 01660 01 وطم, 0.7. 08. و (51 01 بتر 866108, عيسقمور

 عورتععق. 9 تقر هز (م888. م16[. 2 0 تف 01( ممتع 160 دم 1000001 ك

ْ 
1 

: 

000 
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 دخل ١ هينا ةحاو تورس طع وس عج نوح حتا

 1ن1عم ه ط6, ؟16 ط01181ت1 12 2010212. 40. بسهل ر 801. 08 بسطور 0

 41. بمقر, 0388. 801. 08 بقر, 0.7. 1و 8 للا كنان بسن

 ردعد طقسضم 61م0 دقطتم, طاف ةمدصم»“ طوع ه]لتحصعو (007ءدهتتأا 01 6011-

 ةموعان), ةطف ]همه طوع طلماط. 42. فّيح (م1. ه2 ةفيح), فتع



09 01" 411121 

 نب تيينك امي ىجل رامن
 يدي تاذ قئيضِل ىعود قاضو

 ىلإ ميلمملا يرهد ينداقو

 “دبل يل قي مل ىتح تليف
 ىتفلاس تأقثآ ىتح ” تنّداو

 بغس ىلع اشعأا تولت م
 اضرع اهزاهسج ًالارأ مل

 ٌةهراك سيشكل تلق

 هب ع نإ تزواجت امو

 اهمهوت اهظاغ نكي نايف

 اهتبطيخ توزع ع نإ ينثأؤأ

 بهع اهفرصو *يلايللا سه

 برُكلاو ا 7 ينترواسو

 ببلقتا ويلا تاعبالو

 بغللا ** ىنضمأ انجلِف ايش

 برطضأو هعيب ف لوجأ

 بئتكم تملقلاو ىرتع نئعلاو

 كيسا ثذحيفن يضارقلا ةحح

 بسكت مظٌتلاي ينامب ْن
 برآلا مجأيل يلون تقرخز

 ا بجألا اهتحتشت ومبعك 2و
 بذكلاو هيومثلا ” يراعش الو

 ىلا قاذزتلا ديراب يذلاوف

 بكُكلاو ” عاريلا يضاوم الإ نهب 7 تثاآشن ذه 57 الو

 8 ب هشلاال موظكملا يرغشو يفك ال دئالقلا مِظتت ينركف لب

 6010568. يلايل (م1. 01 ليل 21عطق, 01 كي 12 56261731. 44,

 يسن 7 ىاس © 4 روس, 85831160 226. 5. قكولُس 15 1122518660 27

 50000 ريتك " موكطقر”” هه م1. ه5 ةكلص طاتن 15 ةعوزم5 م161628516 0

 ةولعم ذك مد طق 762581 طماتتت 46. دبل, 8 481ه ه2

 مهمآ 15 اةطف ءولتسع 08 06 8ةعو, 2م طتعاط ةطق 28672015 6016102 8

 دبس , 091:8 طقتتم ز هلاطعت" هلت 15 ةةلععاج واتت 516 210761:5181 7185و

 ديل الو دبس هل ام, 50 قوممؤو هعؤئوصو 06210861082. تنثُدإ (8 01

 ىنيد), 1 هداه عام 0655. 48. ينغمأ - ب ينش ةرخآ 110 0 4

 126. 49. بجي (م1. ه1 يسيل 1عمأ ةوتتحو]ق, 20516 866608. 0.

 ! يراعش , اف عوسصعسط 26:5 227 ةاعتصر 126532101168117 2273 6

 نال يضاوم (01. عد 54 10د عار 866

 7. 43, 2. 9. 52. بوم (م1. ه5 باغسض), همءاك120685 055 6

 ها 61113 2 102.“

  , 85111722يضام) ١
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 ١ بتجأو اهب يرخأ تئكام ىلإراشُمملا ةفهلا ٍءْؤْهو
 بجي امب مُكحاو ”ثِقارثالو اهل تْنِنَآ امك يحّرشل نّدآف

 دغب ةاتفلا ىلإ ىضاقلا فطع هداشنا لمكآو ةداش ام مكحآ اًماف لاق
 ةالوو ماكل عيمج دنع تمبث دق ةنإ امآ لاقو تايئآلاب ”فغُش امه

 ”لاخآ ينو مايِللا ىلإ ماَيآلا لثمو ماركلا ليج ضارقنا ”* ماككألا
 ضْرقلاب تكل فرتغا دق وه اهو مالملا نم ايرب مالكلا يف اقودص ثكلغب

 تانغاو مّظعْلا قورغم هنأ نّيبتو مظل قادم نيبو ضتملا نع حرصو
 راظفناو ”ةداهز رقفلا نامككو ”ةمث 00 سئيكو مالم رِذَعُمْلا

 ” يهنهتو ثرْذُع ابآ يرذعاو ِتكردِح ىلإ يعجئاف ةدابعربّصلاب حرفلا
 كج سبات دكلا لامك دزت علإ 5 هاه يملمو تك نم
 هذهب ايذنتو ”ةلالعلا هذهب الذعت اميل نا عم اهمهارد نم امُهلوانو

 را وا متفلاب ين أي نأ هللا ىسعف هك نامل ديك ىلع اربصاو ةلالُصلا د

 دعب رِسوُمْلا ةّرهوراسإلا نم قلطُملا ةحرف َتيشِلِلِو اضهنف "ودكم نم ٠١
 هسمش تغزب ةعاس دي وبآ هنأ تقرع ٌتَكُكو يوارلا لاق «راسْعإلا ١

 طويصتمم, طصصع هانص0 ةطق دععاعو ه2 هطتلقمودب '' هطقجج1مأ5.7” 6. تقارثال 1 ا

 (مهطقط. 8 08 بقر), ةطمال ن0 ةةرجون6 (60 ةتكطمت“ 01 18), 1.6. 06 ٌدتتتح ١

 7231181 3220 ]115[. فغش (مو53. معا.), طق 598 طعوتا-ةاتتاتعاع. 011262 3

 607168 680 فعش , 86 طوءوتتع 652812011160. ماكخألا هالو (م1. 02 يلو 11

 200 مكح مووموعتجه]ر), هقسنستم عدكم ه2 زدفاتعم. 56. لاخأ متن

 1:03:07, 101“ ا 1 ةمصعو, 1ةستقعتسع, 812 1010ه 01 ط6 4116 1377 #6. ش

 ملا (601 مثأ), 811. 5, ةداهز , مم]1-ةوعمتسار, 06-8611عدتقه1. 9. ش

 (ةسصموت“, هدم, 01 ةنقن), هوت 2012. 00“ ةلالع, ه سمر, ه ةنةزت16أ

 تمس طم ه0 َلعر ه2 مطنماط طم مءءءلنصس# الذعت 15 انت. 01181 01 نو ِ

 ةؤاط هدر '' طووتتاع يمه هء17هم مككط.”*  كطم 2011هىتسو ةلالث ر دمماقأاتتعو 1

 انلعم ةمسم1وأر 1ق طقم نق60 ذص عطف ةعطقو 01 01668266. 61. ىسعف ....ا

 ةهدمع , 11036102 واتح انآانع 802*011, 7. 57. 107 ىسع 866 6181031181 :



017 17754 "1 

 3 تقفش 5 , * هن انتقأ نع 00 0 2 0

 50 تئوطو  باترقلا ماجنخا لؤقلا يرع تقلا لعف
 ّناؤل لصو ام ىلإ لصوو لصف ام دعب تلق ينآ الإ باتكلل لجشلا

 "انة زبع هورشكم انو ريح طفي انانآلؤيثا اف ١ قلطتي نم'انل

 عجز نأ ثيل امف هئايثا نع سشبجألاب ةرمآو هت انمأ دحآ يضاقلا
 ا 0 5 اب 0 يناغلافل ل "اهم رقبتو ا

 0 هئقدِش 5 لهب لرغُيو لَكِ

 ”ةيركش _حاقو نم ةيِلَبِب ىلطأ تك

 ةيردتكشألا ميكاح ٠٠ لول نكيشلا روزآو
 ل ءاف اّجلف ةكتيكم تو ا توه ىتح يضاقلا ع ”«ىيضف

 نيبّرقُمْلا كدابع ةمّرحصو ملا لاقرافْعِتسلاب بارْعيسلا بتعو راقولا
 7.88 (41). نادت (س.ص. 8 58 نف), هعوعفاو هه:ءعةممد0ق نط 6

 اكد عاتما هوو ل17, ه5 ذاع 101101 ع نانقا (م1. 08 نف), طخقصعط عقر 96

 15 ممعوسأ 101 037178 291[ ه2 860162668. 605. باتٌرم (موعدت 8 01

 ايست 7 ه26 7,0 001:65. 4 ءامنأ (م1. 01 انفو 26378, 6101188. 5.

 هلقدتم (هوعمم6 2 ه8 هدذهد), هدتوزسه]اج ممالتسو, 11ه 8 56026

 16  مودسقتسو د 10.٠ 66. هقمقلم (معومم ه2 هقفق), 12 عطنس8

 10017. 2. ميسوم ىطقأ 15 16 9 طق6 طماه8 00 عمات طاطةطق ل هد

 1لخمدصت 02 طع م6هه216 ه2 ؟ةهت282. 68, مي 1 ابآ اير 0 ةدكطع» ه4

 المتمم, ةععمدنلتس ع 10 طق هودص7726258601:8, 3. 2101228226 81562 10 أ

 هات عءرت5 ةتحل انقطعتتو ه2 ه 09038 همدتتات, 69. طم ججع66 08 86

 ؟6هرتووو 18 لم هرر 201 ضورع, 221 برضر 8 01 4 1١١١

 00000 يل تفرع ٍْ 00-5“ 60 كندر طع هه
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 قلطلاف وب قلع نيمآلا تكِلذِل لاق نت نسب ّداتُملا ىلع يسيح مر ١

 ول هنأ امآ ىماقلا لاقف هيآنب ًاريخم» ”' هيأ دعب داع َ هبلط يف اةمحت

 ّنم هل ٌريخ ةرجآلا نأ ةتئرآو ىلؤآ وبّوه ام هيلو مُثرذعلا يفك رضح
 توّقو ِهيلِإ يضاقلا وُعم ثنيآر املف ماه نب ثراعلا لاق * *ىلوألا
 ٌىِعسُمْلاو راوشلا نابآ نيح قدزرفلا ةمادن ونكّيشغ هيلع هيبكثلا ةرمث

 ”راهتلا نابتسا اهئ

 ه1 5 ]00عم, 50-ع21160 ظعودم 15 ءووصطاتسع 8 5ةصم-ءوقلع (نذ). 1

 هيأ دعب , هتكو» طلو ةةيحوتسع ه "طناف, 20 ةسماج “' هكوع ه ؟طنلع”

 72 ىلوألا 001 2 ةالطسمتمد 60 0” ةسر عنخ. 4. 78. . . . ةمادن

 راهثلا , ةطف :ءمعدادسعع :05 1-21'ه:270320 طع 1ع ماتت 2587 12287, 01

 ه2 1-21كدقو 1 مطعم طف 03ر11 عطغ ةجروقتت60. طف 5 1"ةهه7080, 2012

 ةطوبك ن2. 46, [ ةطواتك 110, ط8ه0 طووس همدصتص0ق510260 50 ةقلع آهكةتن, 616 ١

 ةمدنعطتو»» 0غ فتنس ةطس /دطوتن ذص دقت 3ععز طاق طوءوستسع ةدقتضها760

 ه2 طعن, طه 5001 طعن 20 طتصسقءاك. قطه ةقءمهد05 20م0 طقصست 10 5

 ةتجمدنعم طغت, هل مطعس طق هان ةاطقأك طاق مدتتاتتع 788 12267068116

 طم هعءامتسم0 : '“ 1 ه1 ه :هموصغدسعم آثلعم طقأ 02 21-1331, 2019 5

 روم طقق طفعب ماتت ةنكقجت طر صف.” 4 ]-آكتقو أل, ؟طموو 2311 طقم دف 1

 عتكوم طر همم هق 1كدالجؤستا دطص متم, طوع هكطمدو هق مستمع ذطصد 1آهتتكاتب

 طقه ةدمطتمد» عل 5 0 05 2 قطع 71450 6*عور ه0 1160 16 57 ةطممأتسع دع

 طم دتعطط 25 5114 ةقدوو. لطف طووو 8ق ه5 ةنوصعر طقأ طه 8

 ىمصخ طا عاج طافت" ط003عو هس ةؤمتعاع هج ط6 0هاع طوطتس4. 1ةدتس#

 ذاق ةمادصلب طق ةطمتعطت طق طق دمتقذءع0 طقق ةتسقر ه0 قع“ ةطم28](0

 طتتق 276 لص عقر ]6 طائضاعم انالع ودع دعه 2286, 50 طقق 116 66181106

 ىطعتب ه2 ةطق 081302 01 طع دحمتتنتت ع 16 8535 276 ةقوعو ]1متضصع 0680,

 2161660 57 1طقق 5.



 م5.]4581118 >>. (0فةل]الا) “201 4.”

 ةيبحرلا رثاعلا ةماقملا ند ند

 اريح, ىلا ىؤشلا يعاد يب فته لاق ماّمِه نب تراملا ىكح
 اًملف ةلعمشم 5 0 ,٠ ةلبِش 103 1 هنئملف 1 |

 ا "بيات ف نأ الق تن" يسار

 ةتفرع رككُي مالْعْلاو ةنئاي ثكتف ُهَنَأ يعاذي ُةْندر ,ب يش قلتعا دقو لامكلا

 نيب عمجب امهيلع ماحزلاو رارشلا 'رياطتُم امُهَنْيب ماصِخلاو "هتفرِق ربكيو

 يلاو ىلإ ”رفانّشلاب ددللا طاطتشا دغب ايضارت ْنَأ ىلإ رارشألاو رايخأل

 تانبلا ىلع نينبلا ثبحح باغُيو ”' تانهلاب نري نمو ناكو دلبلا

 1 ةيح 7 ظوططوال 98 50302 02 116 111113658 '؛ةمحط ةسق

 13000, هةأغمع01 ها ءسصطء]1115260 57 ال1ةاتلع 1طن 15110, ط0 ةظ 1

 عمستال 180 طععد هج ه2قععد» انس0ع من 14-3قط10, 320 01616 0

 طم 0هلئمطمكم ه5 2كم ةمسنقب ه.>. 878. 9. اًيضتكم .(ةوودك 8 ه2 ىضن)
 نسماطعوكطتص#. 3. يسأرم , 71. ه2 ةاسرم, 0.73. 4. سار 21. 01

 سرس, 0.7. سأر كمس , 8137128 018 566 2680, 9 20 00002 0

 ط7 ةطق معمزج16 ه8 ةطق طككوقأ طع ةةلكتس ع 2 2861. 6. غرف (م388. 4 01

 خرف), طق 588 ءوقأ (]36. 201160 013). 4. بلااق , 111 208107 01 7

 02 طم دل 1201110, 10132. 5. فرق و طقدتم 811572161011, 3661158102. 9

 رارش رياطتم 66 01 ريط هسا م1. ه2 ةرأ "رارش 26850666195617 )ر 8

 8091:1285. 10 رفاشت (م.2. 6 ه8 رفن), ك15مانكاسع 20 ةدمو110 طاتصخاط 0

 سمعان هسا هلعرحتسع ةاتعاط 03501166 10 82 371:0163601, 16176 ةز222177

 مهظمدتسع هد ةجموواتص ع 606. 11. تانهر (طتصعق, 2366615, 117
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 هاوغد نيشلا ددجح ةأرصضح انملف هتودع ف نراطا < 4 ؤتودن َّك اعراب 5
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 رواس(ر

 ُةهلقع ٌرطو *وتْرُع نياحب ةكشف نقو مالُعلا قطتتشاف ””داودع ىعدتساو

 لات ةهيضعو كاقس ريغ ىلع” تاق ةكيفآ اهنا لاقف هتط فينضتب

 نم ناذع ثكل دهش نإ ْميَشلِل يلاولا لاقف لاتْعمب سْيَل نم ىلع
 ايساخ ةلدج ُهَنإ نيشلا لاقق نيميلا ةكم "فكان الاو نيمِلِسُمْلا

 ةنيقلت ينيلو نِكلو دهاشُم مث ْنّكي غلو ٌدِهاش يل ىتآف ايلاخ ُةمد '”حافآو
 ثكِلْذِل كِلاملا تننآ ُهل لاقف نيمي ْمآ ىذصيآ تكل نيبيل نيِميلا
 يذلاو لك مالغلِل جيشا لاقف كثكيلاهلا ثيبا يلم تكلاعتلا ثكدجو عم

 ”مسابملاو يلملاب بجولاو ”روعلاب نويغلاو ”ررطلاب هابعلا نيز
 روغُمْلاو بهللاب دودُكلاو ممّشلاب فونألاو ” مقسشلاب نوفٌجلاو يلغلاب

 ه1 5 580 06وء1مأ100, 2287 2616 66 6122512660 57 766ع3031108, د 05

 منجم 0068. 12. ثكيلُس, 8د]هنلن ه5 هوحدسأ 20562 3204 18

 تستلم 10 طم 866 4285. 2097. 11.152. 13. ىوذعر طقاصر 88-

 8185638266. 14. ع طاوجو هد ه طم7ة6ه:5 20ءطع20, ةطصوااتتس ع 11عاتأتو

 طمنم طسعطخك 2هعو هد طتنوز#. 15. ثك ان ةكيفأ, ]16 ه2 5 عجمووم ]183.

 16 بفوتسأ (ةسسصرم وان, 10 01 ىثو)» ةعدمقت0, ©عةعأت. ' حافأ (معان. 4

 هغ حوف), طف ةطم1. 18. ةابجر ما. هذ ةهّبجر ررطر مام 1 قرط , 6-
 ةممعاطتكع]7, 0.7. كاطع معصأهدتسع 220 ء-صعت 1 هدنتسع 02 اه ةكادتلح

 طوغوو ه8 ةعرصق1و طعوجدأتو اح طق هدكط 01658660 57 طع 010 طتقتتب 8

 ساء 060 50 ةسكمسع طف 6072208 م083102 101 طق 707 ةهص ةطتتق

 01هرتموع طقس مد" طقق مات165856. 19. روح 15 هعم]مت2 60 67 22086 هماتقح 5

 26040605 85 ةاآف 1266256 ط]هعاعتعقة 02 ططق مانزرتأ1 همد6ةقأ138

 لو ةسمكعرتقءز26م55 01 ااه طتقو ةاتتتا'وان0128 16. 10 مسابمم (م1. ه2

 مسّسم» )و او موتك همدقزتتءم5 دع ه8 ةستلفر 1.6. آئمق هصل ةهءاطت. طه

 7700 يَ , ميسعتمم117 ةدمارعتس# 40 ط6 ةءةءااجرب مذكط ءعمتتل 50 ط1

 ز ممعوصؤ ةطمتتس ةانعطقاو ةاةوصلتس ع 881:6 17 284107:6, 1287 78]761118 2

 سار 8150 ةانف مدهعاتسع 01 616 ]103. مس و ز11سووقر مطع وهل
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 دااعإا لعق وٌ يننا فيلا 0 0 ا ”بشلاب

 الاب نه ربل ؛يعلطو مم أ انتسكلا قاوشو 00

 | داب فاكتر 0200 يتضفو ةاحملاب يرانبو زاخلاب 2-0

 متشلا ىبأ ةسآ هب ب كيل 3 7 فيلا الو و دابقنألو ين

 000 ل هيرم مفن يع" ا" عشي امُهنيب

 تثلأو ٍهبْلق ىلع ةاوه نار نأ ىلإ ِهيّبلُم نأ ف هعمطبو هيؤلتب يلاولا

 ةسع 01 طف هرىءا110ق, 0هج01ع5 ةطعتتم 000هم128ع 13281101, 220 16 11012

 مهش ء1عموط1م2, 32111601 50 20868 226325 1طع11 861318162688 8120 710-

 وعءا1مد, 5 ةءوطدسصو 01 03ةأتس عاتتفا ع1 طعدتتتو 920 مة2ععوات2685 028 018-

 20516102, 0220560 180 28626853, 88 8 851ع72 018 10؟ طاسصاتط ةتاآ 6

 126112861028. 22. بشش , 166 2688[81661 320 1682688 08 9 انتر

 111 156 20618 9 ةوووسمتكم ةفطتطدغكو ه2 طم ةةوغطم 2. ةماه, 6

 طعولرب ههد510660 57 ةطق ةعوطو 56م 56ه ةطق هعو5 01 ]ةئع, هه ةصعامسلتس ع

 10111 01 طم 856 862568. 4. علط, رمواست-ا10, طقدع ةدست1716 02 خطو

 اععانات و 2 31 1121126 0966, 3120 155 876622688. 5. راهبو 0-676

 ه رو]10 4هرجمان, متكط هعوتل 50 '' ةطف مدع ”” ه2 طف ءطعوات 01651 عطه 1

 15 طاصصتس ع 761107 ذك زةة120166. 26. قف 811761, 2616 6

 ممطوطابع مهععةرمطمد» 26د ““ تسر” 206 1202 “ مطتغم هطفعاع”” هق 0127

 ةهصف] هك عقر 220 ذاع 8ةرهدجأ ؟ه0نك102 هعر]ةلتتقر, 68 قارتحا ه1: ' "ميت طنس عل”

 رسعدتستس عع 165 طولسع 0158 عاتتع1 57 9 ةرمانماتت2ع 266310. ةأودر 111-

 ظمكف] و, ةندصلف طعم 20 تمضأ , ن.؟. رتكط :هعمتل 10 ؟طخعط 126 2

 10 مالقأ , 660- معاق, ةءوه7"عع17» 26608 ةعر]مت 86102. طق 6076122017 3

 ىف

 6 لل ا
3 

 لا 202-

 1 طم 5” ويش تا

 0 ةاتتتم ن0 62ةأنو20, 3120 76 طءااعت: 16142 2200656 122018266. 28,
- 13 

 ءاليأ, ؟.ص. 4 ه2 ولأ 29-6007 رقما (4 01 رقمر, طم 500160 ةط 51268587:

 1.6. هسصط16[غ 660. 30. رعتشي , هسه ةطو 108 رعي ر 801. 8 01 رعسو
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 هع نأ ”' همظوت يذلا عمطلاو ُهَعْيت يذلا دجولا هل لّوسو ويلا |
 لاقف# ةصيئقب مل دب طشلا ةلابح 8-5 ةذقكُي أ ةصلخاشبو مالعلا 1

 مالا لاقن ىوقتلِل بيرثأو ىوكألاب قيلأ ّوه اميف ثكل له شلل 1

 لاقلاو ليقلا نع رِصَتُت نأ ىرآ لاق هيف ثكل ”فآ الو ويفتُتآر يشت
 يقابلا ثكل يبنجأو اضغب اهئرو لمحت لاقكو ةثأو ىلع ُهْئِ رصتقتو '
 ةدقنف فالخإ ثدغول نكي الف فال يشرم ام ضيشلا لاقف ضرع

 ”” ليصتلا بؤث ٌىرو نيسكخ ةليكت هتعزو ىلع عّروو نيوُشِع يلاولا '
 جاجللا ثكفع عدو بار ام ْنُح هل لاقف ليصّحألا بوص هلجآآ عطقلاو '

 ُصشلا لاقف لضحتيو يقابلا ثكل ضيي نأ ىلإ لسوتأ نأ دغ يف ٌلعو |

 "فنا اذ ىلع ينل ناسا هاعربو يتلْيل ةمزالا نأ ىلع ثكرئمأ لبثآ

 بود نم ةبئاق تصادم مشل لام نم ىقب اهب تقلا اغش] دعب ٠
 تكار ام يلاولا هل لاقف 55 بوقععي ند مد 0 :كقذلا 7 3 ١

 تيار اًملف ماقه نب ثراعلا لاق نرخ 60 لو اًططش تس ٠
 تيفي ”ةيجورتسلا ملع هنآ تشع يع رجل يشل ل ا

 هل 807. 018 رعو 650661717, 01 831 ملكوت (5 41 مهول طف 0 1 1

 (ماععد صنم طف مصور. 82. فقأر, هم. 02 بفقور 07. بوث قر 2 :

 ليصالا , طوف هو ه2 طف هىعدتصع هوم غطئصر دمع درمطمت»“ 2م“ 628

 عءاتستسع ه2 طع 087, 20 اةطع ةز70هةعطقتع 012 1416 8112-1 84 1 :

 ىفغأ 4 01 وفع)» طع طقق م01 ذص طلاب 22806 ات2. 88. .... تصل 14 1

 بوقكي نا, ' ' عطم]1 سقوع عمم هلعوجس ه2 كتعاكع ةصل طف سصقرب عم عاتتاا- ْ : ٠

 1هوو هق ةطف هل مءصغ عمت ل 1655 ه8 طق 1004 02 طم هم ه2 لوعمار”” ١١

 طم 1ةهرحمعت' هتح ةننهط م207ءمط, اةطق 1266612 ةتح 01115102 150 ©17*ةقتب 1 1

 دنع 142 00 ةيجم رسل يرجح اكر “وم طم ما1هوقتضسعو ه2 (ةطد) 8من ا

 ه 1همحمم0 قمعام» ه2 طق غ6 ه5 ةقطعةطقشق 1 ((0 طتعط رمت طتسقءعاك 0

 طوامص علل, مطمقو د11 دقق دق قطننا قططوشم ةلجنسفل ةاطد "دقت" 1 2

 8ةمسمتز, 820 "طم 01640 4.85. 306, ةك اةط6 28ه 05 87-867627 6ر 10 1 :
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 انا
 هديا



 اح قل 2ص ا يي ال ها ااا هلو لا
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 ءانف تدصق مث ماحّرلا دوقع ٌترزعناو مالّظلا موجع ثدرهز نآ ىلا
 ىأ لاقف دز وبا وهآ هللا ”هّثدشمف ”يلاك يدلل ميشلا اذإف يلاولا

 لاقف مالآلا هل كتفه ىذا م الغلا اذه سس كلش ”دعشلا لجو

 لساصمب تعا هن كلن "يش ة تنسكمفلا و ييجزت مبستلا يوه

 "ىلا هدهئج ريم غول لاقف هترطب ىادعفلا يلاولا تئفكو تر
 ىوجلا ران ٌيفطكِل يدع ء ةليللا * تب لاق ْمُث نيسمغلا 010

 الطأو رسب نسلا نأ لع ثغمجأ دقف وتلا 5 سس وهلا ”ليدتو

 نم قنا رمس يف هعم ةلّيَللا تِيَضصقف لاق ةرشح ران ىلاولا بّلق

 اأو ”ناحرلا بسند ّىفألا أ اذإ ىثح رجش ةليمخو رهز ةقيدح

 قيرعلا باذع يلاولا قاذأو قيرطلا نم بر * ناحو رفا جاليلا

 طعطتس(م ةطماتأ 10133 11120160 1701125 018 طقق 00122081610132 023 7145

 011510555 01 ذاع الد طقتتتتت 30812 189. ةيجورشلا ملعو 116 0

 ه1 م12112616, 00 ه1 طع معهج16 01 8020]ن. ىلاكو ةععمأ 01

 الك, و... 89. هللا هثثشنو 1 46 وك ةرموت" ط7 طق دمهسصع ه2 قل]قطب

 “1 ةهقزدسول طنسص طرب 6002” 40. ديشل ١ لعسو, 57 طتس م10 م62:-

 دتتكأ ع0 طاف ءطققعر 5 ةوتحع7؟طقت 12267 ةائعتق 211115102 50 طقق ه9 312

 “ هوتمو ” هك طف 60707. 41 مالحا (م1. 61 ملح 15 طعدتم صح

 ةومدعمم4 طوع طف ةهمدصسعس ه5 ذك ل رقع , 206:ةاهط0ن2 83. 42.

 0 , د7 ةماتس عع, 12 ؟0م1هدج117 112 طقق 2ط0؟ة-دصع2610260 طاتصاتتل

 10100 لطو سس 15 طعداتم 7.2. 8 01 سك 00

 اع ةعرتقو ه8 ممماعاط# ع912. نيشلاو اطف 1ةانامو* اد, 7711 76

 ةطقزتو '“ 10-1096هآعو ”*” عتنم ءمصتجةت م0 طوع طق ”م06غ3, هه طم 676-78

 هع 111ععمم4 ١0 ةطع 1ةغ6عد اككؤصر 2 ةدحق]1 ممماتكاط 50 6 1 11 05

 2160181 1هدحدح, 8 ع 06 0 ةطف ىل15, هاه. 44 تسكر 21101001.

 01 كتسِسلر) 0.7. 5. ليدت (ةم. 4 01 لود) 181 56 22337 2156 8 3

 (50 هد هردصعدأ ة1اع7 5622786102). 46 ناح نسل هن طه 18

 امثل, 5 دمع عذوو» 50 ةطمف قدا, هدن ة0-«51160 ''اوتصع”” لقحصت. 7.

 نأ هته ناح ور م66. هذ نوأ ةد4 نيد 26806017617, 105 6
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 يلاولا ىلإ اهغفذا لافو قاصْنإلا ةمككم ةعقر قارفلا ةعاس ّىَلإ 0

 لثو نم ”سّئمتملا لف اهئّضففف رارلا امو ققحعت رارقلا بلس اذإ
 تودكس.اهيضااذاز ”شواعكلا الل

 نيَديلا ضعي امداس سيان ينيب دعب هن هثرداغ لاول لق

 نيكيرف رشح ىظل :ىلاطشان هَ ٌةاتفو ةلام:زيشلا بلس '

 5 0 ىفئاف همهم"  ةاوف ىتعآ نيح نيعلاب داج ٠

 نْيَع ٍدغب نمراثآلا بال يدجب امف ىنعُم اي نزعل ضخ

 * ريفا د: نسيملتكلا قل لجاستك تكارع اس لم

 ةوصمدوسما5 دمعمستسع 566 12160دقتإ. 48. سلممتلف (ةوعدت 5 65

 سلم), هدو طم ةاثررو ةحقجع طوس, 1.6. "م1101 وو طقسقواخ 04.”

 49 سملحملا ةفيع» , 1ه6ه» 02 1121ه طحستق, ه2 ةتعنطأأ 8:

 ه1 ام ه1هه516 7111606 86112" هربآم:815.  اللتتخكما هتصتستق 910 طق 2621677

 '1وروكدا, طماط مهعم5 05 ةطغ 1عمم>ة2عور ةطق 1ةطاع طولصق اةطق عتق

 وعدتكم 0غ هدم ه2 طع اكد ه11عومطق, ه6 ةوصغ طوع طق ؟تسقتعاتكو لسع

 “قة طتص ةتس4 ه2 8تعوطر ؟طمصص ةطفر طقه هقنعدلعمة, 5م طش ةكةتتطر

 60ه ءمم» 01 ظوطتخمتسب 111 115 عوتتعةاتس ع طقس 50 1116 41612 0

 عمك. كنطع ه106» مهعغ دحاقن60[5 ةطفق ةعطلعت“ ه0 طقق طط1قق6”15, 220

 طقجتسع 72206 طتسقع]# ةعوتن212660 711 ططق ءمتقء255 015 طقق 166861,

 هةءوزجع0ر ط5 ه0م10 206 7267831 هز> طقق 6طع7؟ 50 247 161 طققم

 "هوما ءمدختتا1:60 طقق لداتتتعإل, 820, 02 طقق اخ هان ]6 ماتت

 ه2 ىطأن 1قسضطر, هق طفل ةاتعور مطعس ةءمععاز "طق ةمد هل اننفاك

 161 76818.” 050, لا ول 51 611 ه همدتس (هىهصم, 0 طعصعتإ# تقتل 1 ْش

 ]ونود ةطف معدتك 270 ائصعم تخط '' ةطقأ طف 010 طصقتتر”' هور طاق 6686

 ةممتومععو هتف ه710ةعدكار ء1ه61756 ء]هتتقءعذر ةهعرجاهتستس# 116 168802 101

 طف 6مرءمم8”1 طتختس ع طقق طقتت0ف دنح 2621866, 8201 116 21655886 0

 طخس طءفعتسق 11 صّيخ ص طع ةمدتكط اصف. 121666 فيقخ, 1. ضورعر

 1. ببر ا بسم 651. نّينَصعو هاا
 را

 ' ه0, نط تست 12100 '“ مصر” ل6 ةوءمد4 '' ةرتوي”” 69, نيسشلا ها 2-1



 3-0 2201 ريدحت ودول >1 نيوز "نابل
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 نيب سيل هابكلا دّْيَص نأ ٌملْعاو عماطملا اهدعب نم صغاف نْيَذ يغّبي بيرآلا بيبللاو ًامّرحو آمن هنو كضغا ٍدقف
 ايييللاب# اقدم ناك ولو فلا يلي رئاط ٌلكالوال
 09 ئنحرِفلع قلب مو ديطضاف ذداطضيِل ىعس نم كلو

 نيبعلا و ىربتل ردي نوددتملا ب 3 ا 1 نيو لذ بؤث هيف يصتخت  مارغ نم عرتشت فزللا ضنا ددمب ىنواوس بيغ قزيل شيث.” قرش لك عورم اظوزرصبمم
- 

 طم 111-هغ6 ه2 ه1-1مدنسر 2115155 50 طق نهعنع ج0 02 'ةلتتق 20861

 802. 58. نّينح 9 اةطق ةطموو 015 1811128112, 2 210761019311

 -- ؟طتعاط 7111 56ه هعرجامتت ع0 ذص اةطع 20565 ثم ةقووتسطا7 5غ

488181181:5 51. 041:1: “ 07' 47.” 

 ةيواسلا ةرشع الا ةيماقنملا

 د ةواسقلا يبلت نس ا لاق ماكه نس ثراعلا ثدح

 ايلف روبقلا ةرايزب *اهتاوادُم يف روثاملا ربغلاب ثتذخأو 'ةواس تللح

 رثق ىلع اعّمج تآر تافّرلا ”تافكو تاوئمآلا ةلح» ىلإ كرو

 جرد نس اركذتُمو ”لآملا ف اركفُم مهْيِلِإ *تّرحتاف ربقُي زونج»و رفصكب

 . 1. ةواسر دمتم ه2 5 ةدرجت طور وعد 8ةنجع هل 1كهتص40811, 661167-0

 موتتدجمدت ع5 015ه ظعوح 16 1010261. 2, ةوأدم 7.2. 8 08 ىوكذ و

 8. تافكر ماووو ”؟طع# ةهسوااطتسع 15 601160560, 84016-011856. 4.

 تررزضإ م61. 4 01 زوحر 0.76 9 معمم (60 604), "هده ه2
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 ةووابر نم ميش فرشآ "تيل لؤق تافو تّيملا اودحأا اًملف لآلا ّنم
 لثِمِل لاقف وثاهدل ةصخش ركنو هثادرب ُهَهْجَو عقل فو ةوارهب "ضخم

 نوريقسلا اهنآ اورجشو نولفاغلا انهِجَ اوركتاف *نولجاعلا لما
 الو بارثآلا نقد مكنْزَح ال ”مُكل ام نورّضبتُملا اهْنَأ رظنلا اونيبحأو

 لوزدِل نودعتست الو ثادحألا " ٍلزاونب "" نوأبغت الو بارقلا ليه مكلوهي

 الو عمشُي يغنب نوربتْت الو عمدت نعل * نوربغشست الو ” ثادجآلا

 شغن عكدحأ عّيشُي ”دقعُت حامل '* نوعاتملت الو دقي ينلإل نوعاتؤت

 صالات يف و هببسن ”ةاراوم دهقيو تّيبلا 'هفثت ٌةبلتو تملا
 مكس املاط ةدوعو ةراصرمب واكب 4 كدودو هدودو نيب ”ينلخو ةبيصل

 ةرشُعلا ضارتغال ” ةتئكتساو ” ةّبحآلا ”مارتملا متْيسانتو ةّبعلا مالنا ىلع

 دعست.” 6, تمثل ل وقر اةطف ةدوتسع 01 “ ىون10 طق,” 16 0

 ه2 هوم 120 ةمدصعاطتسع ةصوات6م7ةهط]ج 1055, “طم دوتسع هؤ ىكلمف.”

 4 ارصختم (ةوودتن 5 08 رصخ), ماهءنسع هد طتذ طث» (رضخ) هم ةةلكتش#

 101 001 (ةرصخ#») ”1هوصتسع هم.” 8. نولماعلا .. ... لّكمل ,

 نتتمكدكتم» 05 دج هع عسعكتتل. 59, طعم ةةلعوم هه ه هع 20 طق 12011019-

 ضع 3007685. 9. مك امر عطقأت هثلف رمد طماع 15 ذك متكاطت ومات

 10 نو ابعت ال, رم طعم طمأن. 1 لزاون (م1. 01 ةلزان) 0 ل

 هاتعطك, "طم فمنه مدق.”” 19. ثادخأ هصق طوف م»:هءولنسم ثادحأب

 21. 05 ثدح 201 ثدح 250606175617, 0.7. 1 نوربعتست ال (801,

 10 ه1 ربع), 76 16 201 2207601 80 66818. 14 نوعاتلت : (801. 8 01

 عول), وو مرتع 205 طاتصسصت نكاح عتتعأ, 50006260. 15. دقعت (موقق. 20.

 ه1 دقع), طعم ذو عوتطو>ه0.” 16. "قت و 7,1. 601 ىلا 222666118:

 هررعمات 2161, طعام 115601 88 هت 320565181 26611536156 د 1416 ةعدقو 01

 “ وعم ةمةت0ق.”” 17. ةاراوسر طم 8 0 فىرو, 07”. 18. نيب ىلغع

 ]عه 16قعون طوزرععتح ه6 320 ةتتمؤطعتن, 101 طق 163763 هه زان 61١6

 هاما. 19. مارد (؟.2. 8 01 مر )و اطق هتكاتسع 02. 0 ةيحا

 م1. ه5 بيبحر 07. 21. متئكتْسأ (م206. 105 نوك)ر ريو طقكو طووظ
 ١
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 ىنذزلا ةعاس ” عككحض الو نقدلا دنع متكحضو ةرْمألا ضارقتاب *” متئهتساو

 نع متضرعأو ”زئاوجلا تق مؤي مكرثخبت الو زئانجلا فخ مترمكجتو
 * قن انلا ىلإ ”لكاوقلا قمع نعو بدآملا دادغإ ىلإ ” بواوثلا ”ديدغت

 ىكح لاش 00 ل 000 لو لاب ره 0 000 ياا ف

 4 ءاس الك تاذّثلا 5257 ماس 7 "تالا ةماسب متديو 1

 دشنأ ل 5 نوملعت افوس الك دق نومظوتت

 مهلا اخآ اي عك ىلا ٠ مِْهْفْلا يعدي نم ايا
0 

 معلا اطخملا يطخو 2 مذلاو بنذلا ”يِبعُت 0-0

 7 فمك قمل 22 متئيتسا (مدنعم. 10 ه2 نوه), يم طقكعو 2306 6

 0002 مككجت الور هسخ دمت عمدت امنعطغقوا, 20 ةق رم اهتعطعت

 201” (همدص77. 2. 38, 2. 64). 4 رئاوج (م1. 01 ةرذ اجو 6085117 5

 285. كيدعتر, 7.2. 2 01 دعو ©1211126136102, 65206612117 01 طق 2261165 01

 طع 06هدقر دم طتعال ةعصقو, طمع وجهه, طف مدت كأدعت ذه دطماتو

 56, ببنأ ون (م1. هأ ةيدان), ممادحصتسع "هددع». "لطف 2110ه تدام

 15 م1. 01 ةيواضر 007 0071 لكاوُت (م1. 02 لكاث, هد ىلكل), احم ظ2ظ ه4

 ص ععسمتملر هده 7هدحف ء2ء3560 02 طفشت ةهطتلقتنعت. 28. قل أت 0

 : 5 01 قنأ) اف ماتتنات15 01 111285 1 0 1”

 1 29 ماسذ ب هاتعدكسطتم, هلمتس 20 م>066ءاتم3. تاذللا مداه, 0

 2 0عوممو وع ه5 0عاتعطتكو, 16. ةعوكط, ١ 0عهنوممهأتمد طووتعمأا7 هععاتتتتتت ع

 ص طم ةجهطتمم الا1عططق. ىنوماعت . . . الكر ودمادتمس» طعوس م

 - 0دسنؤس هتتع 4. 02 ىتعَت 301. 2 01 ومع, 0.7”. '"للطع دممأاتع 08 طه

 1 762868 سزهو 200 نضورع 100/4101 كتب ]وز جا “سلس سس | دمام سا ل

 ناله ةونصو برض . "طع مووت 15 206076 05 9 اطتناأ 4 طمستم, 2

 1 ىمطتعا 216 15181 تاينئا هد" 0151 6طق ه6 0151060 ةط50 5592783, 516 1

 0 ه1 مطتعاط طققف طع ةدصحف داطوحسم 811 ةطتغمت عطر ه ءطوتصم ؟طتعاب 2150 ةةدطتع

 2 دمثود طم قسمت انهمو ه2 ؛طم هتظطوووسعدك هفدهتدم, ىطنلم طعتع مههومةنسع

6 
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 بيعلا تكل نأب ا

 تؤملا ُثكب ىدان امأ

 تؤفلا ص شخ امآ

 وهشلا يفرددئست 2

 وهللا ىلإ بصكتو
 98 تكتناي ماشحو

 كالؤم تطغشأ اذإ

 تيكشلا كتكوت[ اهأ
 نم نت كك شطب الو

 تئشلا كتكعمتأ اشآ

 ممهتو ”طانقتتف

 وهلا نم لاتفتو
 مح أم تثؤملا 50

 يي الا
 ”*وصضلا ا. ايوُيَع

 كااذ نم قلق اهن

52 

 ككاعشم قفا نو
 شّقشلا ككل حال نأو

 ” سلا كك رن نإ
 مك حصاقلا يصاعُت

 ريغ نمل *”داقكتو

 مهلا نم 00 د 2

 ٌمغالو 0020

 روزستو صاشئكغعتو

 من نمو نام نمو
 انصعو طقععم ه 0126 عدخ دطوتسممع 01 ةطغتت» هر.  طعدنتع 311 طف 22081

 وزر ن185 ه1 ةطع مطوصستسع 750108 376 8ةا1221:65560, 320 ةدعاج هدنع 15

 ط7 7057010 (") هع طوع 650 ىفمدصقموممسأو زكا هال[ (* ,١) ؟طغعتنعط] اله

 رت هع معا ةدطةتحتعتمس ه2 غامق اتصف طوومدمفو 70074171 (تادع كب

 88. طاتخف (ةتطز. 8 ه8 طوح), هم ةطهك طم 66 837. 34 اجت

 36. يالتر
 7.2. 6 01 قلو 07.7 30 مضل معا. 7 01 مو 007 57 5 سل :

 رفصألا , ذاع عوجتسع 01 طق م6110 هدعر 1.6. طق 0عطقت" (ةنو ةقق. 0 .٠.111

 ١ ه1 وفج), دمم1028 80115 6قأ16ةق17, 6 .2.,(

 10 سفن , هه زد 7ة110115 01 ةطق م:عءوولتسع هت 20110ذصع ه4 2772268

 116 ةععرتتق 186 طع 150 011168ءع21 02802872655 816 10 66 6280 ؟ذكط 8 1 ْئ

 اعتس0 01 40014170, 88 6 شن , 80 55 150 طوصم 1 ششّتو هسه ١

 هزس11917 ذص ةزست]قت» 63868. 1 ”هدع طق 8610ج 1 5111 66 2 عمم0 ةةتعاث» 0

 مم غ6 مدتصسك ةدعاط ه1 ةطعقو 008 »ذك ذكق مهروتخ مم" هانمأا 05 ةصخلعءاتماتم 1
 88. تنئماغت (مدوأ. 6 ه2 مغر 1011 26180686 ج26 89. . .. يصاعت :
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 ”هئامرفكذتالوو سكرلا ةملظ ىسكتو

 اهوسللا ثكب ءاطامل. اعلا. كظنحنال ولو
 ٌمتْعت نازكآلا لج افكولا اذإ تقف و
 عمج ال تئياعاذإ عفاللا ال مكلا يرذكس
 ةيع الو لاغ 2» ”"دمقلا انام ىقب
 طغكتو ى_ئللا ىلا طحت انك ينل اك

 ا نم ىيشأ ىلإ 20 ثملتبا 0

 9 رق ا يسكب 0 1 قع

 5 اذا ير نم ذك الف 6 ىرسمو

 ١ ع اهلا نع .٠ ةنم رستع ماع

 لف ةّرِع ىدذ مو ل دقو م مك و

 هممت عب ولج انك" رفا ابا وياياف
 ف نع تعغلقأ 3 رمْعْلا ىهي داك تقف
 هدم 334 نال نر -“ نيفذتلا هلا ينال

 داقكت , 202. 2 ه2 ىصعو 8 058 ضوعرو9 01 روز و 7 01 دوق, 0700 مل أمر

 رىاطقأ (15) ةطغعص هل اةطغتنع (1.6. طصةهرجم20 طف عتتقت6). عّمجلا صرع ,

 مامعو هدن ءماتحأ 05 ققوعسط]7, 1.6. عواتتت"عءا1م2 : 116 معءعمتطتع عمج

 رسعوستف همرسرددسور, 02 ع16عدطتم (08 طتفم0ق هطغ 61861055). 412. قيضأ

 مس ىرمر (8 م1هعم) 282210161 ةطقتت 3 26601608 هرمي 1.6. طق 82876

 . :ه006ع06 80 50 ]6 ءةدكقمدمط ع0 متسع“ ةطتقخماتعاط 832عات1ةأط 8320 1683.

 45. 0 7 دف يسمي ر اتت 20612, 220111061. 10د: ىسفمأ 28 026 01 6

 ؟76دئطو 48 نك تاوخأو ةزوام8 ه2 ناكر موو 6توصدستقت 7.

 44. طارصر ه موقكطر طقتنم طف موغطب ]نعم 2 ط10ععر هه 22201 35 2 طقتتت

 320 98 هط87م 85 8 817010, ه7: ؟طقعات 22612 221156[ 23855 3166
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 ريشا نمش * لك

 ”ئيقارت نم ضفخو
 ثكيقارت يف راسو

 دا رعص ثِناجو
 دن نأ ظف_”لا مرو

 بلا يخا نع سنن
 ثلا لمعلا ميو

 ” لمح هشير نم * شرو ظ
 .صّققشلا 97 "سكت الو

 لدا كا 5" ناعو

 لذعلا عمتشت الو

 رهغلا كسُنن ةؤزو

 ريشلا بكرم ٌىِيِهو

 ”ماص اي تْيسفا اذب
 حار ىتفل ىبوطف

 مه ْنا لككسي امو

 4 قرم نأ انجل

 مر نم منفاذقف

 0 شخ امو 1 استني

 لذببلا كنك هده

 مصل 0 00

 ريفلا "نب 54

 ميلا أ نم 00

 حاب نِمك 57 تندم قو

84 

 عمم ©متصتسقت, 2. 278, هسا ةطق م:هءءلتس# 17

 ”ةهرنآأاب يبادآب

 45. ىنلت (م388. 201. 4 01 وكل اطما1 77116 طه 1020. 46. ينا رت 3

 6 01 يف قر)» هءرناطعوتتس عمعقق. لطف 1101 يف ارث 15 م1. ه8 ة ةوقرت

 ؟هم118-طمت 68. 2 سس دعّسأ امقر 20 طمت؟ طق 15 6 ا

 ط11016غط (طتق ةم6ءءءطل

 48, 7 ص71. 02 شيرر 0.5.5 شح, 10 ظ

 7 025 صح ر 0.7. 50. ضخ ... امب , تكا مطقك 15 عمون ةصل ةسقلل 02

 عالا8). 52. داع (ةصر». 8 02

 ودع), هلق. اههنن (ةطزن, 2 01 هزن), ]1عومز» 165 02, 116 31

1101658 ٠ 

 6 سأنالب ممطتطأ 356 02 ىسأ,

 1611:1173 عع 0 فك , طقسلر, ىطتعاطر, ه8 0ءعمماتت ع 0526 01 ةآط6 0011516 5 0

 55. فادح و م

 ه5 طم طوله, 15 ه2 طف ةوسصتستسم عمس0ع» (ةوو 6ةصحتسقتل 2. 92, 7٠

 654. بقك (ة0, 4 08 بسمقعإ), 521188



 001111 1 ز "54 علا ”نانآ نوب اد 8 ضر نر ©" غال 0 يس ا يا ااا
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 )0 1 59 ع 3 * نع تكلا 4 37 002 سا
 رشكلا الركملا رثامج هيلع دش دقرشالا ديدش دعاس نع هن در رسح مل

 ىتح الملا ثكئاوا هب بلتخلاف ةحاقولا ضرغيو ف ”ةحامتسالل ًاضّرعتم
 .٠ 0-00-000 : ٠ هه“ عتيك 2 ب س م 37 .

 11 01 ١ 1 ©« ه6 ِء 97
 ادايف املسم ينهجأوو املشتشم ىلا تنفتلاف هثادر ةيشاح هثأرو نم

 هل ىتلقف هنيمو هنّيعب دئز وبأ انخإش وه
 ةنيكلا ىف تستافا ديز اناا مك حلا

 مد يمي ابغت ال . ديشلا تكل شاصحايل

 نلاقو ءايتءا الو ءايحتشا ركغ كم باجانف
 مويلا ىرت له يل لقو ميكا 6 ريع

 لل هو 03 10 ف 37

 ةوالط يف ثكلشم امفراعلا ةلمازو راثلا م د ادغُب 1
 0 «بنل 1 0 2 ب ل 6 ل ِء .

 لاما يم ناو عيررملا

 ةكفوخ و +. حاص ا 2060173660 ؟0هنان176 101: يجاص اي (ة6و

 61 ةات. ا 57 كم هده حاب و 155 4 8 121:61. 01 جول و 0

 58 مث ب ب 001. 8 01 طعام 50 6 6-0-2 طر '* 2011هىتسع ةطعتترا'

 نلتمس طقصقء]1 61616573. رثابج (م1. 01 0 طوق ععقر 811218٠

 60. ةحامتتا 1 10 سايق و 0007 . (10 601 ملس)

 هم همس ةيطستخسعر طقدو ' ةدطستقوتكو172.” 69. ىينفأ (01. 01

 و 0621786156 01 ند)و ]زكر ةم63. 1ئطم دمعة 08 ةطقق 220 6

 مما 2011ه زص ع 76هد:م6 15 ةطق ةقد26 38 8107, 320, 88 طق ع17 26228118,

 “ون مواز هوم ذه 4 57 مقماكتممع 84غ 2002685 ةطق حط

 مموكمت" د 76هة6عم ]ثلآعم طتق هه, 3204 قطن 72570 عرار 12 1896© ©

 1811261.” 68. تمس د, 2ةدوزهت> 10 2820,” ظفدتتو 02 8 881726

 همحلق, 2م همم سستكو. 64. ةينالعر هدغدقتل 52019, 1“ ةةعطتت ع:

 65. تمعم , 01ة:ناعاخ نما 1؟طقعا 616 771214 ١



”.4605 07“ 0475:1732 .211 :285813181 

 5000 نس 8 5 ىف 9 5 ند

 ةيقستمىلا ةرشع ةيسئاكلا ةماقمتا

 'ةطوغلا ىلا قارغلا نم تضغش لاق. ماكه نب "تراها ىلع

 ينيهدريو ”عرذلا ولخ ينيهلي ةطوبغم ةدجو ةطوبّرم درج وذ انآو
 اهتئفلا نينا ءاضناو سل 0 دعب اهتغلب اًملف * عّرصلا لوف

 تكشف ىنيغألا ذلتو سفنآلا يهتشت ام اهيفو نٌّسْلَألا اهّنصت امك

 0 5 اهب 00 00 تا "ا 0 0 دب

 تسؤقف كلا يلا كيلعلا نطولا راكذت نم ديع ينداعف ' قارا نس

 1. مط وعر ه 101, 611 76260 ماقهتسر تنط طق ةنتتعاو ةهةمعءاقال7

 ةمما11م0 50 اع عاج 220 طعوتتكتلات1 ماهتتطس اح ؟؟طقعال 10322856118 15 11860

 20 مطخعاي 11 طق 721167 ه2 ظوتتتعؤسسر شطف آنط111181 02 828ه 4

 ام 8هعاطل 01 وسمت عومتتل, 15 ءمد5106760 هدف 02 ةآط6 ماتت 291:3018568 01

 (طو هدجط ةطأ 8ونص ه1-آكدحةعمست ةه75 : “1 طقعو ةووح ةطفتص 211,

 هل ةماتسم ةاطف طغشخدلل 6م 56 طاع دمموذ 2316, 1انتت1ةهت, 820 ةةهتطآ< ك 1

 م1 02 طعم.” عرذلا هل “ 5وولمدس ه2 ةحتب"* 1.6. 1هقاتتتو ه4 1

 11260266111. 57. 32 0 ل وقح ظدلسموو ه8 0062, 1.68. 6: '

 4 ىوتلا دب , طه طقصل ه2 ةومومه مصر 20 '' طق طوصسكإ 02 287617”

 5 قلطو 9 0011186, 681661, 2866. 60. راَضو 8 601128117 05 1٠ ْش

 7 قاع 7.2. 4 08 قرغر, 5 0”0منصسق, 015138, طقو ذضأم 7168811768.

 طم م ءععلتس م تفتْسإ 15 م2616. 10 01 قوفر 0.75. 5. لطعي اعل 1

 طع مامعو ه2 اسعءاتسع ه2 ؛طف همسماف هاتصق ةطق ةقوا, طقانو 2014 0 2

0 

 5-5 4 ل
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 "ٌبسششاو قافرلا ٍتبهآت الو ةبوآلا داوج تجرمأو ةبّيغلا مايخ

 ةليبق لك نم”'انّدئفريفجلا باعتتشا نودريسملا نم '"انكلآ قافتأل
 انلخ ىقح *هايخآلا يف هنادجو زوغاف ةليح فلا هايصخ# يف انلمعَأو

 ””توريج بابب اودتناو ةرايشلا * موزع هزوعل تراعف هايحألا نم سيب هلآ
 !* يجانتتلا دين نأ ىلا لكسوو رّرشو لحو دنع نيب اولاز امف ةراشتسإلل
 سوبل هسوبلو نايّشلا مسيم ةمسيم صخش مهتْذِح ناكو يجارلا طئنقو

 دّيق تقو ”ناوشُسلا ةمجزت هّينّيع فو ناوُسْيلا حبس هديبو نابكُرلا

 قو '"مهؤافكلا ىنآ املف ”عئشلا قاريشإل هنذأ فهزآو عمجلاب هظعل

 راح است" مكيزتي'مايأو معبزك ” حرثنل مؤق اي مهل لاق مهؤافتخ هل حرب
 ةرافخخلا عّلط هكم انغلطتشاف يوازلا لاق ” مكعوط ودّييو مكعور ورشي امب

 12 116 56286 02 طم726. 59 تسسعتتا (10 ه8 تمست), 157 4

 06871610 1.6. 788 2 اد هدنلعتن هده همدتتت716ه660. 0 انخأأ 10

 05-4 سول, 0-07- انو 220 01 كور و 0.75. ءايحأ (م1. 01 ىف

 ه]ق28: 56 0 ءاينغألب م1. 01 ىح , 12 126 56 ه4 “و انجتس# 026.

 15 موزع 008 يرعلا 265011161083, 76801768. 14. نورسحج باب, م

 عوام 01 لوتعتسر اقطع" 2 عماع 01 ةطق ه6م60[165:2 ]10ةوتتع ه5 32515,

 هدن, 22016 م0ةاارع همه 01 ةطق 0157 ع0ه5ع5 هج ااطه ءةقاواتت 5116, 48

 هلام لوتتاتس, 8 5012 01 ]6 5111106 02 ])ةن205ا35, 52056 05911 23126 38

 لطاسمماطو, ةمزح 02 اكاستنم0, ةءعملتس ع 50 0ه6طع7ة, ةما> 05 8ةقلت, هم 01

 ااةاتلعك, هم ه8 ةمطق عب _- 01 ةاطعسر هه 05 لآكهول. يجانتو

 7.11. 6 01 وجكأ, 0.9.2 160 نأ 567 ه6 ةسام1 6960, طعام ه6 1235 6

 ه1 عا0لتسعوو مهم طع ؟وكءطتسع هل ءمهدغعسرت]196102. قارتسإل

 عمشلا (؟.2. ه8 قرس), 50 ةاهه1 ه طغعقتس عب ماطتنقو 202060 نوم

 سؤ عك. 18, هل عععكتتم 10. 18. ءافكتا +.2. 7” ه2 أقكو 07

 19 سرس 10.4 01 3 رف, 1 اف ةعجق6 01 طاق ماتتست176 761:0,

 20 برس, طقفدت# ”سصتصل.ل”” 1 مكعؤط ودعي, 01501875 056036266 0
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 0 يف ”اهنقل تاملك اهتآ معزف ةرافّشلا نع - هل "انشا |

 هك املاطلو 1 يربت 0 0 يذدج شا 35 0 لاق

 نع اهب تينغف راطخألا ”محاقم تخأوو راطقآلا ” فواخم تبيح
 ٌلستساو مكبار ام يفناس يلا ْمث ريفج باعتساو ريفخ ةبحاصم

 نايف ”درامشلا ىف 00 راما ف يقف ناب مبان تت رذعلا

 هايؤر قيدضت 7 ماه ّك فراغا لاق 0 8 يمد

 هلؤقب انئكصفو انام ىلع * انئهتٌسأو هتلداحم ع نع انعزدف ةأور رو قيقا

 * تسمكع انملو ثثاعلاو ”ثباعلا ”ءاقثا اشْيغلاو ”فسئابالا

 ةيقابلا ةيقاولا اهلعّجحُل ةيقارثلا هتاملك ”انلزكتشا لاحزتلا فزآو لاحرتلا

 ومات, 1.6. ' ةطموو ةكوواغ ذص ةعوم»0 تك 703.” 29 ايفو 53

 4 01 وئسر 0.5. اهنقُل (0355. 21عات. 01 ىقل), ىاطتعا طق 180 62

 6ةتن عطا. ضغو ظخعأ نسب ك1 كل 8ع10621:01 320 0017؟3-

 ىو,” ص ممنم1ءعم4 ةصعتنعمتتان 7. م5 رّوخا انرعشتساو 1 1

 1655 176ة]عت عققر 60025106160 16 0 5و 116116. 6. 1 م1. 02 ةفاخم»ب

 لا 1 ميحاتس# 21. ه1 ةرمقم, 0.7. 28. قفأاو 1 قئفار 1 اما.

 8 01 قفو 820 قفر 26506617617, 0.59. ةوامشلا , طف 88181

 طع 0عومأ "هع 6ا17؟ءعد 0 هل 1240.6 00“ انئهلأ (مو88. 4 0

 مهل) 76 761ه 1. انئهتشأ, م2665. 8 هل مهو

 82. ةلداعم (؟.2. 8 ه# ل ' طوالمسمتسع هدم'و ةواغ متغاط 3206161,”

 0 “ تلتسع هله طوع هلع هج طق ةدتصو ههتت6].” 8 ىرُعغ

 ثئابؤزلا (م1. ه4 َةوُرَع ةسق ةئيبر >ه«همءوات7617), طم 1ههمو ه2 طئصتقسع8

 هم ةسموةنسعسكو. 84. *اقتأر, ص. 8 ه2 ىثود 4.75.8 ثباع , 086

 ملم 636ه: تثاع (جم0أ ثيعز, هدم طم طقتتتق (8180 هدف 02 اتق . 1
 12181268 612 416 1102). كثيكُع , 2888. 01 مكع 00111 انكشف : ا ا
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 ناسلب لّقيل مث ناولملا لظآ املك ”ىنآرقلا ْمأ مككم لك ًآَرقيل لاقف

 ايو تافآلا عناد ايو تانُرلا يع اب مهلا عشاخ توصو عضاخ

 وفعلا يلو ايو ”ةافملا لثؤم ايو ”ةافاكملا ميرك ايو تافاخملا ىقاو
 ميباصم ىلعو ثئابلا غلابسو ثكئايبنآ متاخ ددقح» ىلع لص “ ةافاعُملاو

 تاوزنو نيطايشلا ”تاغزن نم مهللا ين ْذِعَأو ير .ستافمو © تأ

 ناوّدُعو نيداعلا ةاداعمو نيغاطلا ”ةاناعُمو نيغابلا تانغإو نيطالشلا

 انفي نيلادعملا «نيعو نيبلاثلابلطو |نيثلاغلا تلض نيياعملا

 فكو نيرئاجلا ةرواج#و نيرواجملا روج ئم ٌمهَللا ينّرجأو نيلاتْعملا
 ىنلخ داو نيملاظلا تامّلظ نم ىنجرخأو نيمئاشلا فكأ ىثع
 ' يتبّرعو يتبرُت يف ”ينطخ ٌمهللا نيعلاقلا ثدابع يف ثكمكرب

 5 باقم ةنمو يبلقت لقتو ” فرصتمو يثصتو يتعجرو يدع و يتبؤأو يتجبفو

 (10 01 لرن زر 76 0عجتق2060 (ععسعتتولاو: 2560 11 عمه 50 مهو عد6).
 همس 4

 838. نارقلا مَآ ذاع محمماؤاطعت» ه2 طق 0 دؤسر ةطف 1ةكطقط 0 همعدتس#ع

 ءاطمماأءعت, ه5 همدقدتسام ع طاف مصمم عت491 00عاما عن ه2 ةطع 77016 2001.

 89. ةافاكم, 7م. 8 ه2 نفكر 0.7. 40. ةاغَع (م1. هذ ىفاع)و ةعواعم>8 ه1

 طودستءور ةتممات عصا. 41. ةأاناعم (؟.د. نه هللا هافاعر 1137 4

 . [عمورم طتس 1ص عمم0 طعدلأاط), 22016ءمزت ع 6816. 42. هت ميباصم (ما.

 001 حابشم) اةطف !1عطقو 01 طق اكص 0760, 2110128 10 1586© 8

 1 .(باحع#ا) 01 ال1 نا هطتتت 80 00 هز 30عماتت 01 116 107:15 01 ااه

 أ 6150 270015 بعد 41 ميص. 40 هترضُن ,سبتاغم (م1. 05 حاتقو), 66

 - 1عمور8 ه2 طقق 711627, ة]1ط15102 10 طع ةتتعتلت 9 (راصنا), ةطقأ 15 6

 ” ةللتعو, مطتعاط الطدطقسسل ل ةمدصخ ذص 211205522. 4 ةغزذ , 01018101

 2 ه1 ةمععووتمض. 45. ةاناعم هسق طم م1]1هىوتسع ةاداعمر, مص. 8 هل

 2١ ىنع هسا ودع :هةموعات7ءال7, 0.75. 46. لّمح هس ةطم 20110128 لمع و

 7" م1. ه2 ةليح همسه ةليغ مههموءاتكوا7. . 7. ئيطخ (ةسصم. 061 طوح)

 00 اور ص6. 48. فرص هسه طع 201105138 بما قت , 7.2.7 هن هه 4

 00 سميقم»» ذص الكلس ه5 فق ةرص 4 باق د6ةمووتسو17 0 فارصتأ 220
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 ينكسو ” يددُعو يددعو يضرعو يضُرِعو *' يسثافنو يسن ف ينظفخاو |

 يلع طلست الو ارييْغت يب قلت الو يلامو يلامو يلاحو يلؤحو ينكشمو
 ثكنؤعو ثكنْتعب ينشرمخا مهلا ”اًناطْلُس ثكلذل نم يل لعخجاو" اًريغُم

 ”*ينلكت الو ثرّيخو ثكرايتخاب ” ينّلونتو ثكئمو ثكنشآب ينصصخلاو

 ةيهاو ريغ ةيهافر ينّزراو ةيفاعرّيغ *' ةيفاع يل ” بهو ثوريغ ة*الك ىلا
 ءادخآلا رافلكآ يب ْرفظُ الو ءاللا يشاوغب ينُفتْكاو ءاوآلا "” يشاخم ينِكاو

 انلق ىتح .اظنل .ريخي لو. ظل ريدي ىرطأ ميدل ويب

 لاقو هسافثآ دهتصو هصآر عنذأ من يشع هكسرخا وأ ةيشخ هكسلئا نق

 ياججألا ءامثاو ياجفلا ثاذ ضئآلاو بارثآلا تاذ *ءآمشلاب مسُثأ
 ميا نمل اهنا ياجتلاو ءاوهلاو ياهلا را را اكولا للا

 قفْشُي 00 قلغلا ماستبا دنع اهمرد نم ذولا يسبال نم مكتع* ىنَاو
 هتليل نمآ قسغلا ةعيلط اهب ىجان نمو قفشلا ىلا بطخ ْن»
 اهاسئن ال كِل اهانشرادتو اهاثقتا ىتح اهاتقلنف يوارتلا لاق قرشلا نم

 بالقتإ. 49. سثافن, م1. ه8 ةسيفئر 0:70. 50. ددُع (م1. ه2 ةَدع)

 معجم هطتمصقر 56063, '؟معفسف.”' 10 طه م:هءءلنصع دذع 8و6 2. 46,

 2. 26. 51. ريغم (دععدأ 4 01 روغ), ةضكه061. اًريصن 4 لفض

 طخ عتكو دمع نمسح (ةطوقعال طعامتنس# 20191, 011048610131 1012 00

 2711. 82. 5. ينأوت (ةطت. 5 ه1 نلف طعظتعسا 226. 4 ينلكت ال

 (مدنماطتط. 01 لكو), 60281811 1226 120. 655. بيم ر 1121. 01 بمهور

 56. ةَيفاعر طمدلكط. "لطم ةهءمد4 ةيفاع ذه ةوصعب هك اع , ةطقهش طتعط

 كحتما هوجو ةنسنامن1ار ةيهأو رمغ ذص أطم 101105زهع اتسم ةنودتقمق :

 “' ةطمخ موتفطعألال 208.7” يشاخ“ 3120 6 5-0. يشاوغ, 006

 ه: ةيشخغ٠» هما ةيشاغ :هةووولوآإ, ءامسشلاب مسقأ, 17

 ةرموتن 67 ةطق طغعقرع (؟ةكط 1613 1ع 60. طل 820 628

 1011هىزسع ةقوعع نمط زمصسق هتف (1069635دص5 هل ه]طجم1هدق 5م ©نت”ؤ ؟كنتع

 121. 19, ه0 1257111. 18. 59. يدع (ءماتتت»ت. 01 ىشغ) م
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 تاومُحْلا يمكو ةادُعلاب ل تاوعّدلاب تاومعلا يجّرن انْرِم مث
 زجعاتسي الو ةادغلاو يشعلاب اندّهعتي انبحاصو ”ةامُّكلاب ال تاملكلاب

 0 0 ةناعإلا انل لان ةناع' 0 اتياع 0 ىثح تادعْلا م

 يلح "لا كلا ىوس هفخاسأ 1 ا

 ةرقف هب سي امب ءانو درثو امهم لخلا نّيعلاو يملا ريغ هنْيعب
 انشحوأف "راّرغلا تالصنا اندم تلصناو ”راّرطلا ةسلاخم» انسلاخ مث

 لك هئع ربككاسشنو لاذ لكسب  ءدشكن لون ملو هقارتما انشهاذأو هقارف

 ىنائغاف ”ةناعلا لياز ام ةناع لخد ذم هنا ليق نا ىلا داهو وُعم

 تغلذاف هكلي نم تسل اميف كالت الا ون“ كيسي لؤقلا اذه ثِيُح

 00ج ب

 ٠ قت منس ع 60. ةامك (م1. 01 ىمهك) متع 2117 ه6. 0. لالطا 01

 #4 للط)و 01] ع5 06128 طق موو ذص طق اكد 2112045 هما قنهطذع

 . ممعاتو ص عمجع781 2211612117 ةججا11601 50 ةطعق 626م3 08 ةطق ءوصص)

 ! . هع ةهطوقم ذص زطتعاط طف طو105604 طفل هاكر طقتنم '' طق طما7ةه-هزو ” نذل

 'ةسمطر طوءوصصتسع 151516 طوس طف 000 012 16 3 8ر

 . 1508 هواهم ع0 1م ند لصف 01 طتعال 56 5ط811 م12عقود117 عقل

 00162. موتكملا .٠ : رلعملا ““ طه هعممدول هصق طف طخققعد, عطف

 ؟01060 ه0 طع 0 1.6 2 ؟هجتما18 اتصف 08 عمملم 1طغو طائمتت عطك

 سكن ةطعدسر طماط 7185 538 هز2ع2 10 7161 320 585 528 02060 دس

 . طولقو هن ةهه160 درج ذص طمعوو ” (0طمصمت7). 63. ضاق كلآم نفك,

 . 0همه06 مطقع طم هنن 0ءونقتسعر 1.6. “هم طم 157” 64. فغا

 ْش قرلاو هاف ]1عطق هل ةطفق هدحفسعاتأت, 1.6. 7865 15 20162516 ةنه

 2 1601008. 65 راوط (طمطم 2 طق تهاتآ)و 8 131-0111856. 66. 0 3 9

 10ع1176 متعاك دمتم عتكواح 50 9 06769331 706ا ؟؟ط0 56016 عمدم طع "ةتطلعف

 - ةسق 460 وس طوطأنا1عز ةهلقم هدطقسسع 01 011112851197 م, ؟؟طتعال 15 1266 5

 م0176 370710011866, معمم 0 طر 0طعصعتج. 67. ةناحر ةطمو ه2

 8-377106 ع]1161, 48576112. 68. وكشنم , ةطف طمعاأتس ع 018 2264815, 50 111117
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 نانو نكباةرشمم ةذخ ف خقلا اذان ةرّكمُم ةئّيه يف ةركصُدلا ىلإ |

 وهو رهزمو رامّزوو رهبعو ساو رهّزرت عومشو رهن "' ةاقُس هلوحو ةرصخبو
 ناحيرلا قشكئدسي و ل ةعفدو اطيل قطشتشي | أروطو ناندلا ”لرحشسا ةر ات

 هسنمأ نم 4مود توافتو هسْمل قلع ترثع انملف 4 نالرِْغْلا لزاغُي نرخ 3

 ايدطم دشنآ مث 4 ف

 حرفلا ينجآرافشلا تْقِعو ”رافقلا تّيجمو ”رافبلا كفيل ١
 نمتلاو ابنضلا لويد ويلا يفر 6 كنضحي
 دقلا فّشرو ”راقُعلا وشه راقعلا تدغبو راقولا تطمو
 ياعلاب يمن حاب ناك امل حار بّرش ىلا حامطلا اًولو

 مشلا لمع قارِعلا ضرآل قافرتلا يئاهد قاس ناك الو

 ضو يرذغعف يدل الو تبعت الو ب س

 2# ندو يأ شعم نا ميش نبيل الف

 حرّتلا يفشتو ماقشلا يفشتو ماظعلا يؤقت - ٌناف

 طعس طفدف ' ةةوةتصع.” 69. ةاقشس (م1. هل يفاس) ©6-0عو18©:7. 40.

 ل ]رجتسي ةمان م 10 ه2 لذ ربو 0”. 1. نرد (م1. ه2 لا ارغإر عدا 1 7,

 101 طعقتتأةكات1 2078 3201 5902262. 7. رافس (؟.2. 8 01 رفس), 2711118 1 1

 زورصتعوتسع. الطعم دمعات 01 1656 761863, ؟طتعاطل 6 ا

 (نمرستج. 2. 81, 2. 32), 3 براقتم 88 2. 28, 2. 65. 3. رافق 1 2ث ا

 رغق)» 0ةوعاتاتق. 04. راقع انيللل رهاطمآ, هةاوكعر اهل, ذك لمسها 1

 571116. 0050. 2 (م1. 601 ملم ء1معمم 0168. 76. نبتت ... ٌنبصعت الفو -

 طو طمأ ةتعتتإلم 201 637 210110 20 ءاطق06, 6262ععانو 08 "0

 بضغ , ببخ# , 311 بتع 0017 2وذ2 ٌنغأ (4 08 نغ), عود
 ةما208 ذك طآ6 طاتصت (طغاتو 02 71816015). 64501 - رطاب 80 ح رطل :

 و
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 2 ٍ؟ ني ْن 7 5 . 23 .٠

 امد دق هب ثئاسآ دئزف كثكاشح نيبو ثاوهب صف

 رشف 1 يلا 0 تايب موسمهلا ” لو مولكلا ”وادو

 حدس نإ هل 0 0 يي تؤوصب ديشُي ٍناشو

 0 ام انا ميلملا لاصو ' "سبب ١ يذلا ميصقلا صاعو

 ملص ام ْدُشو لاقُي ام عدو ”لاعُملاب ولو لاعملا ف لجمو
 مس نم ثصو تفانشلا ثسو معانا ام اذا كابا ؟ قراشفو

 "بيلا لازر ليسيملا لزاو..: ليخلا نانو: ليلا او
 مساق ميرك هناي قد نمف باهذلا مامأ باتملاب *ُنَل

 . تا نم هللابف ثكدياوغل فقتو يفأو ثكدياورل خب خب هل تلقف
 مصفأ نأ بحا ام لاقف كصبيوع ينلضعا ةقف ثكصيع صايعألا

 ينكاس يللو يع

 101 ماهتسم, م6162 10 01 ميهر 0 80 حدق 00 دلزف,

 هدن ه156 ذاق ةو-ةهأ[51 01 ةطج عماعل 5111 122016 462عوقتر 105 2 82:1

 01 16. 81. وأد (ةنصر». 3 015 ىود)ر 66, طول. 82. لس (ةسصر. 2 01

 ولس), لت ءدئ, 6025016. نطقت 617, 520 8 ““ لتونك هك 6137

 هورعور* ةمءرم8ق 50 5816ه ةاآطف 700 مدع ةطق دست. 01 كي طف 07269 035

 اف ةوممدن0ي طا 1 0ء]11676 طتسس 150 66 دطح17ةةةلعو 12 ةطققر 38 ةطع 2011097-

 صعب 21261ةم101 01 ““ طه ةمتنعطخو» 02 طق لطف” 32268725 50 6.

 83 قونغو هج متت عنه عطق, 02720860 0 حوبص ر 126 021212 12 6

 مود يجوس + 7
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 ” طممرتتتس ع. 84. دبمت (81:0 ةودح. ةثع. 3201. 05 ديم ءاوتتسع 10 6

 ا طواعمم ماتتمن1 لابج), هتف م0760, هقعئال1ه66, ةطتتللا سيمُي ال(,

 ” 4 هر 5111 مما موصصتت. 86. لاع» متكط هده, “' همكار تسستتنعر”“

  04741111007 “ 11088111167, : 226912128 6 “10 17 0لقا ١

 5” مو (م1. 01 ةدحأس) عئااو. طع م:هءولتسع 76105 ةتنع ةهللر
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 "«ألا ةبوجحتاو نامّررلا ةفورطأ انآ

 محعلاو بزعل يف لامها يذلا 7 3
 مضتشاو رظثلا هضاه :ةجاح نبا ين

 "ضو ىلع مهل لثم اودب 0

 "هلي مل لاما اذا ليسكلا ا قملا عاب

 دوسمو بيهعلاو بيزلاوذ دز وبا هلا ذئنيح تّدرعف يوارثلا لاق

 ناسلب هل تقف هدروت ميدو هدمت مظع ينااسو بقل هو ١
 رههضتف املا نع علقت نا انخّيش اي ثكل "أي غلآ ةفرغملا لالذإو ةفنألا .
ل الت ال حارو هلي اهنا لاق مث ركفو ركنتو رجزو 1١

 9” اذنك ال حار برش ز

 اقّلعت ال ”هتدبرع نم ”اقرف هتقرافف ادغ يقالتن نأ ىلا ادب اًمع ”نعف '

 ىلا مدقلا ىطُح يلقن ىلع مدنا ”دادج اسبال يتليل ٌثبو ”هتدعب |

 ةناح اهدغب رضكأ ال نا هناحّبس هللا ثدهاعو مركلا ال مركلا ةيا '

 ىلع تر ولو بارشلا ةرصغم دهشآ الو ناذعب ككلم تيطخأ لو لا

 1ن1عو طم ظنون ففاص, م 5و ه0 .11 5487047, 220 ةت'ع ةطتت). 05 8 ع 3

 اممستس ل 20 كَل (ةسرن. 01 تول), ولكم 2611م6. 89 ممأ 1 1

 (م1. 05 ١ 2861008. "طم دمعات 15 فيفخل 8310 ضورعر 186 برسف :

 ن0 د | باس دس 571062 15 221156 56 12625 112 101114 انآو 2

 1مهرصستق امه ةاطمتت 87118168 (ةعن (ةصدتتقت“, 2. 294). 0 0 8

 طوكءاع»*8 طمقتنل هدد ؟طتعط ةطف 22686 18 18104 0136. (هم“ 1

 2883. 01 مول), ذ زم ممن طاعتص60. 92. ثكل ىنأي ملأ (82006. 8201. 00 ىنآ), 1

 طقق 205 1ع ةزتتف ةما16 12م1 6طع6م2 8, حافك 097.2. 8 01 نفك 6011- 1

 1626102. 4. ع , 102. 2 02 ودذعر ا اًفرف (ة0ةنطتص1 800.),

 (طعمتواط مور. 96. ةديرع, طه ن15]3216هد262688 02 هدن6 قتاتتتلكر

 5 حتسشلععح طسسماتل.” دع (2006 دعو), متمستقو. 98. دكادحو '
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 نيب انِيّلَخو ”سيلعشللا تو سيعلا انت اننا 000
 ””شسيلباو ديز يبأ نّيكيشل

 120111:121112 372281:61. سيل (.2. 2 01 سلغ)و طم ةعافاتسع ةهدخط

 012 3 ]0111267 3161 6 سبرعت هد طقالك مطتعاط 15 22206 اح 5ط6 18667

 مودك 08 طف ماعطق. 16 6912ه م1هعو هكا“ 7612016 03592, 01 265 ع

 ةطف ةسعسوذ لهعىا 320 ةطق 15122 01 66 8112. 100. سيلكأ , 1طاتقر طم

 06و31 (ءمدصت». © ةس 11. 28), م058517 0621760 عود 86:2/8026؟, 4

 طعن عل مدنعر 35 35 مدئهمعد» مقنع 01 101ه1عتح 011عتصر 12261166119 40

 (ةعو (:ةستصصقت“, 2. 101

 4881:0181: 5111. .(ةلارانا) “0 4.”

 ةيدادغبلا ةرشع.. ةكلشلا: ةمانقملا

 - نم ةخيشم عم 'ع :اروزلا يحاوضصب تودن ماّمه نب ثراعأا كور
 يف ”انضنأف رامشم يب رامم 0 يرعب, الو راهغب راب مهل ”قلغي ءارعشملا

 " تبصو راكفالا رد ضاغ اّملف راهثلا انمشن نا ىلا راهزالا مقفي ثيدح

 00 1+ أروزلا ىحاوض (م1. ه2 ةيحاض, هدتوتسو]17 ه ماهعو هعممد60 0

 . طف ةتسلر ةآط6 طوصلعو 08 طف كدتتتل, ه مهطمع 2221160 6 ةطع 11ع2135, ّدط

 ! ةطف معاعططودعطمم0 02 8ةع020. 16 15 ةعتص. ه2 رو ا طفت 2016878

 . هج ةععماتست ه2 طف طوص ه2 طم متكون. *أ رو ول 15 150 ه دهتتع 05 6

 . هكر 1امعاك طوعوتتقم 115 هدطتقسعو عمموم هتف دمأان ع ه ةنوهتعطت اصف 1غ

 1 طف عوافو 05 هرعت. 2. ب هن عقليا طه 885 02 50, 1.6. 12678 112 5112

 ل رابع مهل همس 101 مهرابغب هرابغب : رابم هسه ةطو 108 رامم هته ةعوأق

 51 58 01 ىرب ةم4 ىرم 768ةموهءانتكع1], 0.75. 3“ انضفأ 226. 4 08 ضيفو
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 نئِجلا راضحلا *ضتحو دغبلا نم لبق ازوجع انشمل راكزالا ىلأ سرا
 امف "لزاوجلا نم فعضاو لزاغملا نم فدتآ ةيبص ”تلكتسا دقو ١"

 هللا اّيح تلاق انترضح ام اذإ ىثح انقرع نا انتآر ذإ ”تبذك

 لمارالا لامثو لمآلا لآم اي اوملغا فراعم نكي مل ناو ”فراعملا

 نول: يلغبو يلظا '* لزي مل '' لئاقعلا '' تاّرسو لئابقلا "تاورس نم يا
 رظدلا ىدزا اًملف ديلا نولويورهظلا نوطشُيو بلقلا نوريسيو ردشلا
 افجو رظاكلا ابن نّطبل ارههظ بلقناو دابكالا حراوجلاب عجنو داضعالا

 نيميلأ تنهوو ديلا دلصو ة>ارلا تدقُفو ىنيعلا تبهذو بجاعلا

 رضخالا شيعلارثبا ذمف بان الو ةّيدث انل تمي ملو قفارملا ثنابو

 ىتشح دوصالا يدؤوف ضيبلاو ضيبالا يمؤي نوسا رفصالا بوبكملا روزاو
 هرارث هنّيع نورت نم يولتو رمخالا "تملا اذبتعت قزالا ودعلا يل ىثر ٠

 0.7. 4. رضععاو (ةمان. 4 01 رضح ), طم 21568 د طق 0011156, 15 1120انال8+

 6. تلاكتسأ , م66. 10 02 ولتو 007 6 لزاوج (م1. 01 لزؤج) 616

 وماتت 02 00968. 7. تمربذك ال (م»و6. 2 ه2 بذك), ةطو طواله 15

 طفضءاك 1.6. ةاه 201161 206. 8. فراعم (م1. ه5 تنرغم), 16 8

 01 5 هوت 205 0760 57 اةطق 71, 1ةة2عووز ةآطه ةوهعم20 فن :راعم 7

 71. 02 ةفرعم, ةءوهتسه206. 9. ثنأو رس (71. 02 ةأرسو 71. 08 كرس)

 1هننلف, مدتسعمو. 10. تراث رم .721(  12622. 01 عناب ع>6865 .180168٠

 11. لئاقع (م1. ه2 ةليقع), ةطنصس عم دممق65 مهعلماتقر '' زوهلمدتقار# عتقت060.”“

 12. رجالا ٠:٠ لوا | م رصوت معمرج16 هس دوت طتتقطقسا 069560 20, 66.

 "طم ممسك 02 ةطقق ةرمعوعاط 1165 ةح طق 00ها:16-دجعةتطقطت عق 08 6 7702105

 هسرم1 67م0, طخعط ذك 111 ةهقتعو 26 معسكتمد, دص هلع 60 دضملعم طف ١

 1016111 ععصك عم06د* ان206:ةادتل هت ةزجزم>>عءعاه56 1ز رادصو طععوقأ ةخ آ ا

 عموم 01 1020133 و 300 طعمتا هس فدو ه2 هع هنت ز ركظ ر ه مقتل 1 ا

 طوعاع هل طاف طوعاع 08 5 530016-طعوقأ هدع طفققأن 08 0تلعتت زو 8180 88518(:- ش 0

 مرموز دير طقصل 820 626865 دكضعر 110261 م01[ 01 16 "ةتتلح ةسق 5

 16161: و َح رأ وج, طف ةعانعصتا165 01 طق طولجع طزع ؟طقعاط 8 هل هوجصتق
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 تئكو ةدْرب هتينمأ ىراصتو ةدْرُت مهدحا يغب ىوُصُق هرارفطا هنامجرتو
 ينكجان دقو رشلا نم تمم يا ؤلورثحلل الا "ةرتكلا لذا ال نا تّيلآ

 عيباني مكتاب ءابوعلا ةسارف ينكنذاو ةنوعملا مكدنع دجوت نآب ةئيرقلا
 اهيل نّيعب ْئلا رظنف يمّسوت ىدصو يمسق ٌربا ارم هللا رشنف ءابجلا
 ملمو اهترابع ةعاربل انمهف ماه نب ثراعلا لاق ”دوجلا اهيذقيو دومجلا

 ! ئضلا روفُي تلاقف'" ثكماحلا فّيكو ثكمالك نتف دق اهل انلقو اهتراعتسا

 طخم انصتسع, طعصعم, مممكدجطم »302117: دكهطد1 ةهم؟ةصسكو رز كابكأ, ]9ةةله, 8

 معوذ5 01 ةلقوعافتماح, هت طقصعع ءطقللتنعتت د رظان , 106 0عوتت 08 1101

 هل همه طم 100125 265 320ةطعان 1ك 1685266 و بجاد , 676-017

 هل 0ه:اععءرجوا, ةطاعملقمسأت د 86261815 سصعر هرم ة20 ©0122 ةعحاأو

 مواس 02 طق طقص20 320 6886, 68201111167, 022101265 كنز و 1016-12

 3201 5811-276 و نيميلأ اةاطم معطق طق 320 2016 ((]6 05

 هلتعام» 2008 طقانور راسيلا عاض , ةس4 ةطق 1625 88 1086, ”6>6 راسي

 2207 هلق طقكع ةطق طمعومتت28 01 7؟ءولكط) قفا , 61501598 321 8

 ا5 ]هوس تجمهر 1.6. ههدصكما5 : ةينث , ١ طوصق ههأط هل ه رمدصسع ءةتصع]

 (سطتعات ه5 ةطق0 ةطققو ةءعاط) ز ناب , هةهدتتطصع 5001, 820 32 28عع0 هةهتتتعا

 (ص مطتعاح ةطقق 60ههؤط 18 ؟025216110115) ز دن ةط6 ةءمفتستت ع 2016102 01

 . ةطق ة00د:عوو طق 00516 مجعدتطتسع 1168 دج 1ع 282268 02 14ه 00101318,

 ةععم »لتس 50 7طتعط رضخا , عتوعم, 51201268 111 6عم10 50 ]116 م16261-

 آان : رفضا, 76110, 3221160 0 “' طم طو10560 هدعر:أ طف عم10عص همز د

 َْق نر طاع, متت :ءاعرنوتعو 50 ةمعسإر 116 6760-51116 ©3ةعاعب 85 6

 آن ءامموكو دعست 08 طف قضوا رمكأ 260, ةرمعولتسع 01 عدا, 0عوانط

 دص طوطن1ع. "طم ا: ةدنهل هل ممعاورجط م3091 ممعوستسعق 08 ةطف 6286و ؟طتعط

 ةععماتص زج ة27 ةطعقع 201128, 7111 16 عهكا م1760 طواتت 12 13. رح

 15 هعرراهتسف0 طز طف هودصتت 62486015 85 كج ولأ ءاممر, مونو»» (طتخعطغد عوة) هل

 اطعم ةهعور 1.6. ةوعو ذنح عم1]26178, ءطفعاعم. 4 دوجلا 1 اهي نقي ,  ذسكم

 ىطتعا مويسولتم27: ةع5ّ هب 2066, 1؟طخلع طواحسخو م1خعاعق 16 03.” ماعلا

 (؟.2. 4 ه1 مع ىعوكتس عر 8616 101 7517328. 160 رهضلا رهف, 4

1 



 508 8455111131: 7 ها

 تااقف ثكتاساومب لكن مل 1 أوو نم اهتنلعح نإ انلقفرك الو

 تزربو سيرد عد نذر تزربآف ىراعشأ مكتيوزال مث يراعش الؤا مكتيرأل

 لوقت تأشناو سيبدو د زوجع ةزرب

 ضيغبلا يدعتملا نامّرلا '” بئر ضيرملا ءاكتشا هللا ىلاوكشآ

 ضيضخغ مهنعرهذلا نّقجو ”ارهد اونغ سانأ نم يا مؤق اي
 ضيفتسم ىرولا رس ميتيصو عفأد هل سيل مهراخت

 ضيرأ امور ”ءابهشلا ةددشلا هيف تروخأ ةمن ايل

 ضنرغ امكل فْيشلا نومعطيو مهنارين نيراشلل ”ثشُت
 * ضيرجلا لاح“ لاق جوزك ”ابفاك نا ا ام

 نفيغت ايوخا مل دوج رامححب ىدّرلا فورص مهنم تصّيغف

 01110 22816 8 20عء]ع 0 عاتفا آه.” 17. أو هر (م1. 01 ىوأر) 76016618, 3

 211115102 50 8 61285 01 موةمدق ط0 دع ةطق ةزتصع5 025 ءوتتارب كنتوطتع 2066278

 ىطع ةطفم هبت 08 دتكتسع 788 1301220392, 6011:685702060 50 6 1

 طق ل0501565 08 ةصعاتعاما 626606. 18. بمئرر 0038, طقتو 011

 ةاوانعر نمععاهتساإ, 12866177167. 16 معا 8 عيرسو 8 هدام 1

 219,241 ًارهدر لسعر طعدتف 20 8 10هد8ع تنتفع : 6 هو رهد ا :

 ذوق ص طع ةعدقو ه2 3 مهز 6065 02 تسفر 10تت6, 7056 '' م0886

 110-676 ”* ممعومف ؟طقأ ةالف متكططع]0 ظوصم ةطعتتم طقتن ه731 6726. 0. ةنشلا 1 ّ ٠

 ءايهشلا , انه ةقاتإت 7683, 6. . رعود 01 لدم عاطق 3201 56876167. صضشلا| 01

 12888. 801. 018 كثمش لش 0.7. طق ةعدنح, "ءآعتتق 50 ااه فني 1

 1101 نارينو قمعف, ىطخعا طوع عمصعتمدتق ةتق طمقزتكوط]ع موهنعمدق 766

 اتس0160 هع همتوطخ-أتسصم 10 ةكاتنوعأان اف ةكاعمأتمت> 01 ةانهزت 78067618.

 22. ضيرجلا لاح, هطماتسو طئصلممو (ذص طف ج11 ةمدصص هغ طف ممم»هتات

 “ طئسلمرتو عودت 76286,* ضي رقلا نود), :هماجرع ه2 طف مهو 6 4 زطص

 مطروم 10 21ه دجس (ةععم»لنسع 60 هع ةكمصمتس), اضصع هذ 81هطر 7910

 طقم 0همدحعل طقس 50 0ءوقطر طاح 115160 طقس 6ع1م6 0جتسعر 0 16ءم6 0136

 01 طق 22086 6616122660 ممعدتتق (ةهم ةتنهط. 2107. 1. 340, 8 لق
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 صضيرملا* ةاسأو ىماحألا دضأ ئرثلا نوطب مهنم * تمعدؤأو

 ضيضخعلا عافيلا دعب ىنطؤومو اطملا اياطملا دعب ىلمجمن

 ضيسمو موي لك يف هل اسؤب يكتشت ” يلت آت ام يخركاو

 ضيفي عمدب هؤدان هالؤوه ةلْيل ب تناقلا اعد اذا

 ضيحر ٌىقن هُذلا سند نِم 0

 ضيم وارزاح نم ةقذمب ولو ادع حوجلا ران ُىفْطُي
 ضيرعلا ليوطلاركشلا منْعيو مهبان ام فشكي ّىتف لهف

 ”ضيبو دوس عملا هوجو مّوي هل“ سا نعت يذلاوف
 ضيرقلا مظنل تيدصت الو 9 ج_ىفص يل بت مل ٌمهالول

 00 0 اشعأ اهتايئاب تعدص دقل هللاوف يوارسلا لاق

 ةهنمااطعت» ةؤمد7 هرج اق هدتتعتتس ه1 طع ة37128 15 ع18660). 3. تعدؤوأو

 2م6ها, 4 08 دعو , (.؟., 15 ذاع :ءماتسع 01 06 8567, ةههدقتسسمع0 طوع دوت 18,

 ىطتلم ذاق 8وودنماتك ؟016102 8 تعيوأ» 720838. 01 416 ةوط02ع 101:2, 40

 ىروطب ذمع6ءو0 01 تروطب . 24. ةاسأو م1. 01 يأ 0:75, يلتآت, 001.

 8 01 0 0.7. 0 26. . ضييعم» , طانماععج ةعوتس (ةكاعتن طهزتقع 56[). أ

 سم. 4 01 سبت 09, 20 يصاوشلا ونغت نعت “50 طق 116 258

 (م1. ه2 ةيصان) ةط811 201 قموصب”” 1.6. م 50 111 11110211167 31141 38

 . ةعروعاهاتم2. 29. ضيبو دوس, طامعاع (08 طف ةصقلع]1م) هصل طقغو (01

 طف طعا1تممءرتقز, هعو 0 ن”ةص َثَخ. 102. 0“ [يغصب 51016 02 طع ةهععر ءاطععاك.

 81 بولقلا راشغا تمرعدص , ةهطف ه1626 شطه 216665 08 ةاطه 16815, 101

 “ هلم هلعكك هدجتن طفقتنام ص م1666.” 801 ايامخ (م1. ه2 ةئيبخ), طلع

١ 

 7 ووو جس: 0

 ا

 او صوور نجح هايبرد ويروح

 رمق

 2 طتلقعصس (ذص خطف طووورصف ه2 هاتتن عم2726865), 1.6. عتكأق 08 202677

 حايتمأ (؟.2. 8 01 سامه, ه1 مطتعات 1ةنأةهدخ ةطف م:عءعولتس ع حام 15 6

 معاعرتكء), طع ةءعاعكتسع 08 2 عتقأر طءعوتس ع ةططصقر 9 22631128 01216660 27
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 اهرلكي توت ارب اثم لك اهاؤاو اربت اهبيج *”معؤعفا الف * اتي هلخحتا ١
 اهركس ىلا اهرثمم دعب ةعامجلا ' ؟"تئارشاف رغاف ركشلاب اهوفو رغاصالا

 رثا وفقا تسخهنو زومرملا رثشلا طابتتساب مهل تلفكف اهرب عقاوم َوامت

 تسمغناف ماحزلاب ةضتخخ» مانالاب ةصتغم قوس ىلا تهتنا ىتح زوجعلا

 ىلا لاب وله تجاع مث رامغالا ةيّشلا نم ” تسلا رامُعلا يف

 نم اهعملا اناو باقّيلا تضنو بابلجلا تطاماف لاخ جشم
 ةبهأا "كوستا اغلذ باسسلا رب ياكل اد بقزاو بابلا ا
 فشعأل هيلع بش ىنأب تئئمهف رفس دق ديز ئبا امهم تار فلا

 ةريقع عفر م نيدرمتملا ءاقكلشا ىقكلشاف هيلا يرخا ام ىلع

 دشنُي عفدناو نيدّرغملا

 يردقب املكع طاحا يرهدأ ”ئىرح 5 تنتكل اف

 يري سيل ما عدغلا ف يروغ هكُك ىرد لهو

 رك 1 نع 2 2 و 26 كه مسك
 رغشب و ساو ظعوب ادوع داطغضا

 ردع الفقعو آكةع ليف يفت أَو

 هويه عطخر نحن هانت" 121661038337. 4 ماتر را رع حاتري , 0266. هط4 202. 8 0

 حورد 0: 3 معؤعتا 04 12 5 م 1735 21160 60 طق طلسم

 36 تبأرشأ, معا. 8 01 باأرشو 987. ىرسلما 1011 7 08 سلم, 1

 0.7. 007 ترسنأ معان. 7 01 ىرسو 0.7. 0 رفغلا ةمق ام ععقتت 0

 ه2 مم006ة7, 1.6. نطع 7611. 40. يرعش تيل , 701110 (ةطعدنم 77626) إل

 زمموتسور 20 ' 0310 1 اصمت,” ه طمع دعطلو 101 هصمتتع مالت 1

 رصعطو 01 اةطفقو انصعو 15 ثكعح#* , هم هعوامتس60 7. 12, 2.565. 41. فرش, "

 3 12203911 2012, 07205600 3ك 8 015811156. 42. ره تنشأ .. ا

 هل 865 هدف تنصف 1 هس 8دلعطتط 35 ةتماطعت" ةةتتف 46 1567 0 8ولعاطت. ل

 طم 126661, ةماظ 01 “قة دتنت" 188115, 01 اطلق 156 8ا]1ةتطنب 785 9 همام 1 3



 مسن ل لل ا يلا ا دس

0177 ٠ 101 

 يرشح 1 ةفدلاج 5 اليد يبسيكلس ولو

 يرشُحو يرشسُع مادو 2 يحذّتو يحق باغل
 5 يرّذع ثكنودو يرذُع اذه ملل نمل 927

 ** هركمأ ةعيدبو هرئما ةّيلج ىلع تهظ املف ماّمه نب ثراعلا لاق

 عممشي ال ديرملا هناطكيش نأ تقلع هرذنع نم ةرغش يف فرز امو

 ام ” مهتكئباو ينانع يباع ىلا تّينشف ديري امآلإ لعفي الو ”دينفشلا

 زئاجعلا ةمركم ىلع اودهاعتو زئاوجلا ةعّيضل اومجوف ىنايِع هتبّتا

4 

 طوع 32210 م0ءان, 38201 طقق 8515661 1111238213, 8111181360 21-18,

 1سمرم طاع ةطقزعم 01 طق 2056, ؟؟طتعات 1788 117221111260 11126 4186 01

 5 ع3مجو]1ةر, ةطق 22086 0151081115560 2066عق5 01 ةاطف 4355 35 116 6

 ه1 الاماطقسست 20. .ىلل-اكطقتة8:5 ه16ع265 ه2 ةطع 0ءوكأطط ه2 طقت' 520ط عدت

 ةولكطت, ١6 طمسص ةاطق 585 م085101126617 ةطاةعاطعار 7؟ةدتع 115111035560 م

 ةاطعتسع اعتصم, 320 هاف 180 آةطق 210110 596151361102 50 عءلتع ةاطعات 10 6

 طمهمطعأ طتصسقعاك 62 '“ةططققر طغت ىو طعوس طقدن ةهءمد0 قطة

 ال1204, زهزصعل طقس ص ططع هةعاطقاط عموم 08 اةاطق 1311:ةط 26 ةطعف 2620 01

 5 42011531210 ةحعا> 02 ةطعه ونصت 5312122. 0. يرذع ثكنوكدو 0

 ةعودفم ةطقت ذه طوقمدنم طقور 26د '' ةولعو طفت دصوت ةععات56.”” 44. ةيلج

 ةركمأ عي دبو طرف “ طم هلةدحصسعوو ه2 طتق همقو ةطل طف دمقت7ه1 ه2 طخف

 طق عتج ةننهمف] هطنعقر ةععم>لتم ع اه ذاع ءولتسع 01 06 50637, 1 12010

 '““ 210 طق طق هلعم22655 02 طقق هوقو 22م6860 5م طمعر”* هع. 'طثقر

 11م1 هجمات, 15 122661118[. 1256690 01 5 ترهظ 17111 16 6

 طف ورودها 60161012 83101 227 2 118. 4 ىلع ثكهظ مدنا 6

 هطاتوتتع هوقو, ؟طتعاط ممموصق "طق 1 76166396, طوفعوتمو ةك7وتنو ه.””

 رلاتح رهظ مم10 ةةعصتخا '' طعامو0 ممم.” طقرنو رْمأ 8101110 1616 6

 (ةلععج دن ةطق ةعرتقو 02 ةمدصتتقتت0, 311501167 50 ءمدحتصتق720, 20161, 4

 رئمأ د1 11865 058 بيععر 320 116 2355886 دم1عطق 66 6206160 :

 1 معمعمز60 طاف طصتالتقسعو ه2 طقق هودحستق7:0 015 ةزتووءاطر 820 ط6 207117

 051 طق 0806211 6886. 45. دبنغت (7.2.2 01 كنف), 2611126. 6. تقكثأو

 320 ةاطفع 1108 تثبنا هدنع م1". 4 01 ذيب 8110 كتميث 2652760117617,

 ١ : ودرج ديس
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 ةيكملا ةرشع ةعبارلا ةماقملا

 ”مالثالا ةجع ؛مالشلا ةنيدم نم تصهن ماقه نب ثراعلا ىكح

 فداص ثفرثكلاو بيظلا تكبتساو ”ففتلا هللا نوعب تّئيضق ايل

 ٌرح يقي امب ةرورضلل تّيهظتساف فّيشلا ناعمغم ؛فّسغلا مسؤم

 سيطو ىمح دقو فارظ ةقفر عم ” فارط تت انا امئْيبف ةريهظلا

 عِسفستم يش انّيلع مجه نا ءابّرعلا نّيع ريجكا ىشكاو ءابشعلا

 ةرواع» رواحو بيرا بيدا ميلشت معشلا ملسف عرغرتم ىتف هولكي
 لبق ”هطاسبنا س انّيجعو هطئس نمرثن امب "انّيجحتأف بيرغ ال ببرق
 ففاعن انا انيا لاقف فل داشسا امو تكأو فئكو تنلا 5 هانلقو ؟هطشب

 1 مالسلا ني دم , طق 01157 ه5 2ءوععر 1.6. 82380980. 2. مالسإلا خئيح,

 طم مز1 عتسمععم 01 1ةاقسر هد ؟طتعاب همم 11عطقو 1016102817 01 1ةاقتتتب

 م.7. 198]). 8. ثمغت, 81غ, 50118101, 8 75010 ةهلععا> ظنواتح 813*0011 ت1

 80, ىطخعماط 8005611 تدصفامكوو : “ "طعم 166 طعس طسسع طق دععاقوأم ه2

 ةاطعتتن مورتقمدق 10 ه ه٠.1036” 15 15 اةطق ها[ة66 01 طعتس# ت77 011128 6

 نسق ه2 ؟#ةبور طع دك ذه اتت]ة5131 50 ةاطقكع طق طقه, ءاترد طف طءهتتلبا

 هد: موتنم ط6 23115, 62م1681 0 ةطق 866 01 دصم»:ه1 هنت عاعوتصلتسعقق ه2 له

 ط1 تسر ؟طتعا 15 50 آف "ءم20760 ط7 ةاطق 7151686162 01 ةطق 1017 6

 4. نئغلا مسوم#ر ةطم عماطعتسع ه1 1كطمتك طق ةا1مزو ه2 محماتتتك 1[.

 5 فارطو 83 هيو ؟ءدك ز ةطعق 10110128 ف ةأرظ ذ 15 01. 08 في درظ, 201166,

 160260. 6 انئيجعأ (مة88. 4 08 بمعش), 76 هدو 10806 0 160106.

 7”. طاسبنا (؟.م. 7 ه2 طسب), نت::656256. 8. هطشب لبقر طولمنو (هانت) 3
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 انماو "فاك يل عيفش ٌىلارظنلاو "فاح ريغ يرض رثسو فاعّسإ بلاطو
 ءامرّكلا ىلع ام ذا باجتب وه امف بايتؤالا هب قلع يذلا بايسنالا

 نأ لابقف انِيلَع لدتسا: ميو ادييلا ىدتها ىئأ اانلاسف باجح نم

 جّراتب تللذتساف اهتاحؤف هضور ىلا دْشْرُتو اهتاعفن مسن ارشن مركلل

 نم بلقتملا نشب“ مكدتر عؤضت ينرشبو ” مكفّرع 7 ىلع مكفرع
 ابرام يل ّنا لاقف هتناعاب لفكنل هتنابل نع ذئنيح هانبُكآساف مكدنع

 كلو ىضّري فس امكالكو ىصقيس نّيمارملا الك انلقف ابلظم '” ياتفلو
 لاقملل بشو مث فشلا ككقلا احد نمر لج لاقف ةيكلاربكلا

 دشلاو لاقعلا نم ””طشئملاك

 : ا ا 7 عدلا يسرلادك "ب ةيادرسا ل

 يببخ اهنعرّصَعي 1 يتقشو

 هرسطو106هدتسع طخسر ةءطاتسو طنسص 86 60356. 9. ففاخ , طق0062. فاكر

 هم ون وص. 11. فرغ ح فورعم , طماتتأاإز 116 06660328 تفرك, 6

 12. كن و ا“ و ظووسوسأ 66 0, طف عدوه, ه1ق0 (ةجزد1ت64 50) طف 41ل068ر

 طف 21716, هم ةطق ]تلععر* 60 عتكو 16 651213231102 018 6 طيح .

 18 ياتف , 127 607 (ةوو © ةدصتتتق7, 2. 152, 26). نيكل تيكلاو ناو

 ء]1لعد, ةاطف ه1067 ! 1.6. 1ع ةطع ه106 ةرعهولع ظفار ه طقعاطلو 101028116 ©ة-

 ممعومتمسر 1 ؟؟طتعال 026 ه2 طق عز265560 7501085 15 5010 50 ةةآععم ةطغع 26

 ه2 اطعم ه5. 15. أحد, ةوؤوطم0 هدتك (ةوو © ةص اعستتعم 80, ةتلا 6

 ةهدتتعام اكوا ذص ططسعطمو 21ء10دمتو ه2 1ةاقدس). 16. طشئنمس (مدكتعسأت

 4 02 طشن), 100560. يب عدبأ (م988. 4 01 عدب)و 16 6885 طعون 20162

 لموصم تكا دهعر مد "دموع طعوقأ طقق طخواعمج مرد.” نطق دةعاتلقت همد-

 ةاناا101[16 7011101 56 هب عدبأ رم عدم , ه مفتت 710 288 طوق ط2هآكه22

 0 1.6. 51056 563865 طقؤذ 19011652. مقلق ةطهف ةء25 8 عرمأ يأ.

 “1 دنم ه سقس,” موسقتسف هالتمءد]ل, هسا 4قهطث 7210 491ع3 تر طه

 م16 دص طتق هركح طقتسع ةعدتس. 16 صفات 01 طق 7612568 18 زجر, 40

 تن مجعد
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 بهذ نم ةعوبطم  ”ةلذؤزخ يعم امو

 بطعلا“ يعاود تقفخ اجا راشيل تأ

 سيجد ق واصض ةقفثلا نع تفل تأو 20

 ببص ف يرتب يع ف 5-0

 كيوشلا لالهنا لو 0 5 ُمكاهل

 برح يي مكرفوو 0 ف مكراجو

 بوشلا نبات فاهين مكب حاترم نالام

 2011 امن مهااوج ليما ردتساأ الو

 يبلقنم اونسحأو ىتشِف ين اوفطعناف

 و

 بدالا ىذت ** تمفاضو نم مد يا تؤمئلف

 يباهيف ”يسفقعو هسّوش يناهد دقف

 ضورع : 2 ند | نع تن ادناووم 16: حسنا ةلدرخ , و ةامتصرتب6
 رسا1ةأ و101 هعمل ه2 عما, 2م ““ عم دمتتغا 35 3 دصمتتقأة70 ههه4 ه2 ةنوسمأ4 ا

 عجم.” 9. يعاود م1. 01 ةيعاد , 0 1؟طتعال 6811868. 0, بهذ,

 طعم تح 56 0 متعوستس# " ةجر)“ ىهل (م1. 62 ةوهل)

 عالاق. يبح ع معان. 01 0 طقق طوود عتتتولب

 38 716856265. 3 تقام كح “ موكط ” ذح طف ةعصقو ه2 هم281,

 0هءاتتسعر, 7660. 24. تمض رأ (2888,. ما. 01 عضر)و 580 طوع 22806 2

 10 هيما. 23. قعر طف تمع1مم640 طئف ةلتم] هم موةكوتق1 نر ه8 طق
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 ثكتقان بطعو ثكدتافب ككتايثا تحّبص دقف تا اما هل انكقف

 اي مك هل لاقف ثكدلو ةبرأم امف ثدلب ىلا ثكلصوي ام ثكيطئمكسو

 ضوهن ضهسف ” وف شفال ثسفن يف امب هنو ثوبا ماق امك ّينب
 لوفي اشئاو زارجلا بشعلاك اناسنل تلو زاريأل لطبلا

 هديشم "نابت مهل يلاعملا ف ةداس اي

 هديكملا عقدب اوماق بّطخ بان اذا سفو

 هديتعلا زونكلا لد مهيلع نوهني نمو

 1 د د -بصعو اق دوجو ءاوش مكن درا

 قاسفرع ذ الغ نايف
 31 9 !| مك هب

 اذ الو اذ ا ملو

 اعط 300 3

 يسفنف :ف دهوجورف

 ه«نسم ثب ال دازلاو

 ودير ىم ةعتشن

 ”وديياهلو ةريعل

 هديدق نم ىّظْش ولو

 هديرُم جوريامل
 ةديعب ىل ةلحول
 3 و

54 

 طفشر ريخ ٌمتْنَأو

 موي لك ٌمكيديا

 دعم دصقوب طور طفف طع ]هكا 6. 26. ثكوف صف ال, طصقوع طوع طحماتكاط 05

 طو طقتضسموةي طخعاح طف هودصحص ءصكم كم5 ةعرد]هتس : '' مقج طوع ةةوغط 206 6

 طولا.” 27. نابم (م> ىنابمو 721. 01 ىنجمز, طانقالن2 83, 061١

 الآ هاز:نو ثتقتحت" هم هدوامتس 2. 12, 2. 56. 28. قدرجر ودم نه

 111001010 ةدرك , ه8 011201 هةلكو, 8 1082. 29. ةديصع , 10111 1282016 5

 طر طمتلتتسع. 0 ىراوُتو 72388. 3801. 08 ىرور 0.7. 831. ةديهش -ح ةسيره ,

 ه اتصل ه2 موه660 معو. 832. ةدب 00 طدنمااط دع درطتعال 61620 11255 40

 م1مءوو 02 22686 816 8666060. 838. ةكديهتر 8 ةقتتعو 507 03665 22806 ]7

 طماتتسو 6 ةطتعاع همدقتمةهدعر» طق ةموهلق ه2 طم ءف1مءوسغط. 34. دايأ
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 هديفُملا تالشلا لمش 2>”تالصاو مكحارو

 ”هديهز نودفرت نو 5 يءاطم ف يتنيُعببو

 نس
 ةديمح يبرك سيفكت ” بقع و ردا ” ينو

 ةدينست لك نطق. ليقف« اخت لو
 دلاولا انلحتا دسالا “هش لْتقلا ابيار اقلف» ماقه نب: فنراعلا لات

 ىلع امزع اّملو هتيد ”ايذاو ”هتيدزا ارشن ركشب عئشلا الباقف دلولا اننؤزو

 انتدع تمهاض له عشا تلت *قاطشلا ثعبح ةلخُرال ادقعو قالطنالا

 120 ىدايأ , م1. ه2 دير ذص طع ةعدقو 02 طواتصعو رز طع 608 يدا 18

 ماحس. ه2 طق ةدسمر ذص تكد ائنءه1 دمعدستسع '' طفصلف.” ةاصاوو 31137:-

 (طتصسع ةطقأ طصةسعو ةهععااطعت, طقدتع 668609128. 36. ىواطم (م1. 01

 ىوطم)ر 10108, 1.6. ]0168>1. 837. كبهز 2 , همدنوسدكتتت ع 1ةءاك, ةطه ع

 161111 0 ا ملقط 06ةلت6ه. 8. 0 1 ُُف 177101 1116 3

 - 051 ط6 1855 موتهم 51360 (ةوو "هلعاءدعع ١0 ةطع (2:ةتتحتلتة“ 815612 11 06

 18 8076). 39. سيفشت سو الف همصقعوتت م2066 01 0 26و111581 201

 ةطو 261169128 (سيفنت, 7.2. 2 08 سغنر 9 40. جاتن (م1. 01

 ةيكجتن), مطقأ 15 617 طموح, هاكووتتسع. ا 001. 4 01 هبشر <

 طق مدتستتاا76 76ه, 0.7. 40 ةيدْوَأ (م1. ه2 *اد رز, 22826168, 1068, 0

 ىطخعال ط6 ةطقسلعق ه2 طق 650 ةاتزنزت]116872585 81:6 همدت]781:60 02 266هات6 0

 طفت ةسص1 معدن. 48. ايذأ (م»ه6. 4 ه2 ىدأ), طق 70 م3010. هيدر قتقور

 ءورمعمن0117: 2م دمستان, طقق طقدتف ةطق دمعوتتت ع 01 “ لوو.” 44. وتلا 0

 (م1. ه2 ثكابح) قاطخلا , ةطو ةنقتنم108 ه2 طف ةاتم. طم قاطن و م20-

 مودن17 ةرموولعتس عر 15 هب اكص0 018 7-7007عزلر 1160 57: 8 7022812 101110 1161 5

 دس ةانعا 5 122871161 41:81 66 1112161 2831 18288 00192 0761 ]6 101761 8

 ؟مد١ هق طف ]عطفوقر الطف 101662 «ةوعطتسع هرج 10 طاف 26مم.  ىلطؤغ 8*1

 ةمسعطغخم» قعسفن مق 21164 طق هدعصعت# ه2 طق 70 7ةتقا-ه1مانططق قت ْ

 ص طم هتعاتك ه2 !11طسهطقستسسو0'ق كتعاطق 10 طف ءةكو ةطف 6026 طقتت 7؟هققأاتت

 ه1مأط ذص 250ه, هدجف ه1 50 86275 88 8 659116-ء10هأآج 10 طق 2:هزتان عار 6 : 2 ْ
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 الكو هلِل اشاح لاقف ”تجرقغي سفن ف ةجاح تّيقب وا *”بوقرع ةدع

 امك *انّدِفاو ثاند امك ”اثيف هل تللقف ىلجو مكفوركم لج لب

 ركذا نم سفنت سفستن ةريعلا ثكيف انككلم دقف ”ةرئوذلا نيا ثكاندفا

 هناسل مثعلُي قيهشلا دشنأو هناطؤأ

 اهّيلا ليبشلا فيك كلو يرأد جورس

 اهّيلع اونحلاو اهب ”يداعالا عانا دقو

 اهئدل بونذلا 553 ىعبأ ترب 3

 اهّيفرط نع تّبِع ذم *ئش يفرط قأر
 | نأ هركف عومهلاب هعمادم كتنذآو عومذلاب هانفع - كنق ورع م مل

 |  ينزجؤاو ىلحتسملا هداشنا عطقف اهفكشكي نا ككلطي ملو اهفكؤتسي

 ىلوو عادولا

  هاطعن هق ه طقص0لع ةم» طثف ةاعتس- طوع. 46. بوقرع ةدعر ةطه مروستقو 05

 “وفطر ه دصقت 00762181 م “' طعوولتكتمسع طتق 7010 ”* (ةمو قدها. 0.

 1. 454). 46. بوقعي سفن ةجاح , “ و همم ذص ةطم ستصسق 05 18260,”

 21115102 50 0111812, 211. 00, 68. اند (ةسرم. 08 سيك)ر 16810 ٠

 48. انذفأ متكا ةهد»ه7 انتل بف, م0345 5: 111 رث1747 0965: لنور "8

 طمكم م»02664 طعم. 49. ةركوذ (ةنس. ه5 راد), ائكأ16 طمتقو, '' مان”

 50 يداعالا (م1. 01 ودعإو طق هدمعست عقر هلعدتتتس ع 10 116 (011500615, 0

 طقه 06مم 00 16. 2 [همنو ثتحت", هه 80076. 851. تقرؤرغأ (من:

 12 015 قرغ), 7858



 ملم ري. 0831:1111 12210 1<

 ا .٠ 00 ٠ ا

 ةيضرفلا ةرشع ةسماخلا ةماقملا

 بابلجلا 06-5 هيجل تداذ تقرأ لاف ا 0

 0 عرق ىّتح ينام ل
 ظعلا ليلو رمثا ذق يتمثلا سرغ لعل يسكن يف تقف *عشاخ تؤص

 :.بتيرغ لاقف نألا ىراظلا نم بسلقو ”نالضع هيلا تضهنف رمثا دق

 ريّسلا مّدق رعسآ اذاو رّمغال ”ءاويالا ىغتْميو لّيشلا هيشغو ليلا هتجأ

 1 بابرلا ةيماه, ةهودتسع متكاط هلمد08. 2. ءالمل ةليلر وه دتوط»

 0:1 55 (هطض2. 2. 89, 2. 28. 3. تصضمخأ (موق8. معا. 4 هل

 صضمغ, 0) يوعبسلا موصفات وق '' 1 ه0 دمأذ ه1لم560 دوت هيور** 2011هةص#

 06 80عي:مع :هملتس ع كضمغأ طدغق ةطق مو:211ةاتقدح 02 هودقأت1عم102 820 1

 مطوع ةععزتتق 10 21680 ذة 1270111 01 1416 6ع 85076. 4 عشاخ م11-

 0160, طتتطتط16. رمُثأ ... سرغ لعل, “مونءطمسعو طه ماقتت ه2

 ىتمطتسع طقق 2017 طوق ظحتتأ.“” 1 "هد» 668 بسمشقن 051 ةاع ة605]5 ةكاعتت

 لعل همو توسسمت, م. 248 (154). 6. َتالكع :> نالععر ذم طقفأور طولس#

 ورح 6)20ءات5و ه2 طق دمعدماتنتو نالغف , مطتعاط ةمحصق طف وحب ىلعُف, ه0 1

 طمع مدع سوة ءءفارع ةعواتسم4 (ةوو 6عةسصستسمتت 2. 100, 83, 0). 7. ءاويأو

 9.2.4 01 ىوأ)» 200010 زمام هح ةط0ه06, '' مطعاغ تسع.” طم 1011هوتس#
 ريغ ال مدهز طو 5680 ذكط ركتا14], 07/411104, 01 8ة70101 01 انطق 1861. 8 -
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 نأ تيفلع هسئط رثسب هن 201 مار وسلا ىلع .عاعش ل .اهلخ: كلف

 مراعو تلقو ماستاب بايلا تدكافف مكن ةرهاشبو مك ةترماسم

 تع ف :تدئبرطقلا لبو هتدغصركلا 6 دق صخغش لخدف * مالسب

 0000 " هتوص ةيينبلت ىلعركش. مس تنذم ناببو كتيسف ناسلب

 "”دقتكملا لات هتلشاتو دقتملا حابشملاب همّينادف هنو ريغ ف قورّطلا

 نم لعم هتللخاف '' بيغ مجر الو بئرالب دئز ابا انخّيش هسئفلاف
 مث برطلا حور ىلا بركلا دو نم ينلقنو بلطلا ”ىوضقب ينرفظا
 تقف قير ينغلإ هنا لاقف *ىكاو فيك يف تذخاو ىلا وكشي ذخا

 3 داأ اذهل ا ْ سل 0 طكش م ا يقيرط ينبعُتا

 صيقناف ىجالا لّيَللا يف ىجافملا فّيضلل رصحي ام هتوضحاف

 ”” ينظفحلاو هعانتماب '”انظ تؤسف مشبلا ضارغا ضرغاو مشتكملا ضابقنأ

 نييبتف ”" مالملا 4 ةممحمج هعسلاو مالكلا يف هل ظلغا تك ىتح هعابط لوؤح

 لكاب ةقّقلا فيعض اي لاقف يرطاخ ”*رماخ ام يرظان تاعمل نم

 اي تاه تلف ”ثكل ابا ال ىلا عمتشاو ثكلاب هتؤطخأ اًمع دع '*ةقملا

 8 مالسب اهولخ تأ , '' قمغو» رم ذصخم ةطعص ذكط مووهعور* ع0 ه0 وح

 © سر 57.46. 9. ةتوص م ل “ 10 هوجو لتس ع ( جذع تكيِبل)

 16 طتق 70166. 10. دقتكم (ةععدأ 8 08 دّقن), 026 7910 63131111658 7٠

 11. انيغ 7-0 رو ةطف ةطتووتسع 038 08 ةات101568, 001161111 ١

 12: 09 101 ايصق, 00 6ه0م21231:36156 01 ىصقأ, 121010010.

 13. ىنّدأو فتك يف تدشن ' '* 1 ةهواع غ6 810 2 هل ؟؟طقدنو 2” 1.6. 0

 ةصوتتتسع هكون طتق طعولذط 220 35006. 4 يغيب 7 ينغللار 161١ مف 2107

 قمح دمج ةمتكأاه, هج ةصعتقمأ ماطتخقمور هما:6مممملتسع 50 هددت 2 6 6

 1هؤءل] صر طعوكط ”* (ةوو ةطق 6001 08 206, 3 19. 165. ايظ تؤوسو

 1 35 هى11 ذص طم عطك < ىنظ امد 16 ىنظفحأ (مد:عا. 4 02 ظفح )و

 21286160 226. 1 مالملا ف اةاع ةالط ع ه2 طافتشم. 8 رماخ (3 01

 رمخ), دمه06 16 ةهحسعدأ, م62؟58060 (لثلكم 16؟عط). ةقملا لقأو

 موممام ه2 هلكوعاتمد, 1هدتسع طعص0ف. 20. ثك ابآ ال, ةطماخ ط0 2856 0



0 .57 :4581511181 110 

 يجو سالفإ فيلح ةحرابلا كب يتا ملعا لاقف ”تاهرشلا اخ

 قارشالا تو تودغ ”هبهش ميشلا رؤغو هبت لّيللا ىضق اًملف ساوطو

 ارت اهب تطعلذ يمشي رخ وا ماشي دّيصا اّيكصنتم ىاوطالا ضغب ىلا
 ءافص قيقحألا ىلع عمجن ”هفيصم. هيلا نسحاو هفيفطت نّسح .دق

 نوللا يف ىلجتاو رفشلا يرث لك زرب دق أبل هتلابقو قيقعلا هونقو قيحررلا
 ولو ” هيرتشم يأر بّوصُبو * هيهانت ناسلب هيهاط ىلع ينّدُي وهف رفغزملا
 ىلا ةمّيعلا ينكملشاو اهناطشاب .ةوهقلا ينئرساف هيف بلقلا بح دقن
 ينمو دول ٌبص نم لهذاو بض نم ريخا تيقف اهناطلُم
 ةقررخ عم باهذلا ىلع ينعواطت مدق الو ”داردزالا ةذلو دارّملا لن ىلا

 عجتلا نا ىلع هتتروفو بغشلاو هترؤسو مرقلا ينادح نكل باهنللا
 اد راهثلا ثكذ ةباعس لزا ملف ” ضّربب كرولا نم عنتفاو نمزانلُك ||

 نأ ىلا هله عقن بلجت الو ةلبب عجزت ال يهوراهلالا ىلا يولد '

 . هيكب ترو بوغللا نم سفّتلا تفعضو بورغلل سْمشلا ”يمغص

 (احمووم) ةهكطعتت, 1.6. 0 ةطمآ1 6856-طهدتتر 01 26ه010328 50 011:8, 3 ريل

 اطمح طوعمدمع 1مكطعت:1عةقر* طاتق دن ه1161 6 0017 18560 م1272117,

 11عم ةطع مطتعقمو هم 611 اعمر 10 ةط6 630618 ه2 انف ةعوطتمقتت 218145,

 هللا ثكلتاق , “ 41135 ههدغماتسل ةطعو.”” تاهرشلا اخأ, طمؤطم» 2

 1016 10108, 1.6. ةهم7717 ة1]ععاث, هتح 60113117 218371111 617 50 516 76

 87208610016, 2 (م1. 02 باهش), ة6028. 28. فيصم, م1906 ه* . 1

 سم ه2 ةمستسمعتتسع. 24. ةيهانت ىناسل , ذطفم 102عانق 01 165 م61:16661013.

 25 يرثشنم هعمصأ 8 08 ىرشر 0.7. 156 15 150 طف طقتصع هآ نطق ماقتع6

 لمت عمد, ةملعوس طعوس ةطف دونم ةنودتق ءوطتمس “40 ةطتسقر”* هرج ةععماتتتات 02

 طم موعماتمت» طصلطنمسووع ه2 طمع طسسنسمتإلا 26. دأ اردزا ".2. 8 02 كرزو ٠

 0.7. 27.2 ضربب درولا نمر ملئ 2 ليتا1 هم طوس ةطف ؟ةهطعتسعر 1.6. فكنا

 ه 111616 ةعمدتم هد ةتقأ أو 01 طتتتعام 28. راهتلا ككيذ ةباحس, هاف كامات

 ه2 طقم مج, مدع '' طف 1عدعأط ه2 ةطقك هامات 08و27” 29 تنص (مد6ام
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 باو دمْتاو ىعشا انا امديتبو فرخ أر ّخواو الجر مثقأ تّينثناو ”ىرح
 م ينلغش امف نالمهت هانّيعو نالكشلا ةظا هؤاني يش ينلباق دا دكرأو

 عمطلاو هتلخادم ”*يطاعت نع بيذُملا ىوخلاو ” بث ذلا *اد نم هيف انا

 اررشل ثكقرلص## هاروو ارسل ثكئاكيل ّنا اذه اي هل تقف هتلتاخم ف
 يم دجعاس كتاف ** ثكئاعصن نم ينذنتاو ”ثكئاحرب ىلع ينغلطاف

 نم الو تاف شّيعل يهؤات ام هنلاو لاقف ايساوم انوع وا ايسآ ًابط
 هل تقف هسومشو هرامثا لوذأو ” هسوردو مّلِعلا ضارقنال لب ”تاتفارقد
 فسالا ثكل تجاه ىّكح تريهغتسا ةيدضقو تمجم ةثداح ياو

 اهلزلا نقل هّماو هيباب مسكاو همك نم ُةعّكُر زربباو فلس نم دف ىلع
 رابخلا اهل قطكتساو ” سراوتلا مالعالا نع ”اوزاتسا امف ”سرادملا مالغعاب

 ينغأ يلعلف اهينرآ تلآقف رداقفلا_ناكش :سرم ل اوسرخت هل بائملا

 اذاف اهينلوان مث * مار رّيخ نم ةير ترف مارملا ف تذعلا ام لاقف اهيف
 ظ اهيف بوتكملا

 ه1 وغص), ةصعاتسع0, 0611260 “ طوصخ ”* (50 طع ةعئاتسع). "ئاطم 725 هععاتتتو

 رص ةذطع هدد" ةس 1عو1. 4, دص ةطق ةودقو 0 '' وومجتسع ”* (طودط نانكط 4

 موعاتطت06), ةرمزم1160 56 ةطف طصصقست طقه7. 30. ىرح تنك , 8 117

 11ه.  ل016ع اةطف 11 061 طقم 01 ىّرح , 38 ع2. 01 ناّرح

 (6توسصسمت“ م. 102, 4). 81. بثذدلا ءاد, ةطو 70128 156هقو, 1.6.

 طتتس عمان 05 13856201185 385 ناطقا 015 87011. 2 ىطاعتو 57.2. 66 01 وطعر 0

 58: ء*اح 1 الع مودممعتمسم 01 5 1ةرعم1:, 1عملت3 ع 10 98 21518, 5671م 0150101.

 و4. ءايصن (م1. 02 مدان) ه0 ةمدننر همحسقو]108. 85. كتاف, تاتفا و

 معان. 1 320 8 02 تتوفر 0.7. 6. سوردو ©1661 7.2.01 سرد 21

 0116, 601 21. 08 سردر 86110168, 1688028, 86580018. 837. س درادم (م1. 01

 ةسردم), ةمطمو18. 8. أوزاتمأ م16. 8 01 زيم , (.5. 39. سراود مالعأو

 0111-57012 7؟2291:158-87 : اةطق 66011: مالعا 15 م1. 028 ط6 هو226© 0

 ملح ص ةاحق ةعدقو ه2 موولعف, 1.6. '' هطتعلم.”” 40. رباعملا رابخا (01. 01

 ربح 220 ربح» >هةووعاتكو]]7), 006غم5 08 اف صا هقاكق. بو

 ده 4غ
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 ةيبش نم هل امف هذ قاف يذلا هيقفلا ملاعلا اهنا

 هينقف لك راحو ضاق: لك : "اهنع داح ةيمق ف اايقلا

 *هيباو ها نم ٌىقت ٌررخ ملشم عا نع تام لجر

 هيوكت الب صلاخ حاربجلا اها اهل ةجؤز هلو
 هيا نود ثيالاب ىقبت ام اهوخازاحو “اهضزف توعف

 هيف دجوي فلخ ال ”شنوهف انلآس انّمع باوجلاب انفشاف
 ؛تافقس اهب ريبعلا ىلعاعل تلق" اهل تنظم: هر هجن

 ءاشعلا ىلا ”رطضم ءاشحالا مرطضم ىنآ آلا تيططح ”اهدجج نبأ دنعو
 تيئيناجتو طارتشالا ف تيكا نقل لاقف ياوكف عمتتما مث ياوثم مركاف ناي انام وإلا ف اوشا 1 ال را

 امك بِلقنتو ىغتبت امب رفظتل ىعبؤم ىلا ”ىعم صف طاطتشالا نع

 جرخأ انّهب ينلخ اف ”هللا مكح امك هارذ ىلا هتيحاصف لاق يغبني

 مار :..., هبل دمقتو 8 ةطمأ زق ؟1طماتك 8 51200465,** 2 00762181 6

 . مموصتسع ]85 هلع طق ط0 15 20 م12651560 طودوصتقتت, 065 طاع 283:1

 طوع طفسعو. 42. اهنع داح  طقف ةطتتسسمع0 طوس 16. نطق مدعاتنو ه2 نه

 ؟هرمومو 158 فيفخ , 88 هعم131260 2. 78, 2. 50, 5151 0663510281 ©

 02 656 212812 ب ب 1260 ---. 49. ويِبَأ 1200“ : م نأ, 8

 طيعماطع» طمخاط طوع ةدكطعت» ه0 طمماطعتت, 110 588 2 الظدقاتسي 266, 210138,”

 هس ةطعتضعأ منع د11 هد64516404 50 ةمطعتأل5 ظعودح ةطفق 0663860 مدقتت

 44. اهضّرف, طعم ةطقتنع, 1.6. ةطق هديتنا مونت 02 طق طتتقاطقم8)0 2202 61:7و

 دع طف 1هوععو مم ءاطقللمودر هن ةطق ءاعطخطر 1 طق 16ق5عق هكةمدةتع (6

 مسوس ذك. 14). 45. صن, ه هلعمج هع, هسا ةصقتعزات ه0 هلنسوصعو 02 ١١

 13. 46. ا ا ئلعر اطمات 1355 191162 هد> ه6 510 15 6

 عمو دج 1ك, 8 71705610151 مطتقفو 10 طخعا 566 قةعوط, 207. دن.

 47 اهن دج ىلا 0 همر 51 م:0102عع4 ةاقج دس كر 1.6. 10:0 عاط]7 ةع- 0

 ودمنسكو تكا ذكر هك طمع ذص ذا. 48. مرطضُمم , ريطضم , 8 02 مرض هت

 رض همومك 617, 0.75. 0 ىعم رص (ةنص. 08 ريص), طو هد: عمن ةطعو ذك :

 معرب 16. 60126 21028. 0 هللا مكح امكر هه قلاوط طقق مصحف 4 :
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 ىهزا ديرا تلقف ىرتشي ام ” بياطمو ىرقلا ف ىنمكعف ”هعوذ

 ركفاف 5؛ يويضم كفا عم بحاص عفناو بوكس ىهشا ىلع بكار

 اطيشتسم ضرر مث اطيشن ضهشف تّئشعت امهلكحالو تئئنع امهاثا

 كثككامكب الف ةهاع بذكلاو ةهابن ىدصلا نا هللا ثكحلسا غلغا :لاقو

 نام نمب قتملت نا ىلع ءايلؤلا ةيئحو ءايبنالا راعش وه يذلا عوجلا
 لكأت الو ةرعلا عوج“ ثقف ناميالا بناجج يذلا قللاب ىلختاتو

 نوبرب ككل تشل يأ مَن اهيلا تّوطشصا ولو تّينّدلا ىبأتو ”اهئيذعب

 ركشلا ثكتهني نأ لق ثكترذلا تق انا اهو نوبْعم ةقّنص ىلع ىضغا الو

 ة* اذح ةبذاكملا نم راذحو راذنالارثدت غلت الفرثولا اننيب دقعنيو

 الو روزب تهف ام ابللا لكا لحاو ”ابرثلا لكآ مّرح يذلاو هل تقف

 2111151012 50 001178312, 5111.509. فيولا الف هدناك, طمع ةطقأت 01

 11هوعور ممع26102601 32*01, عع. 89. طه 1201105134 ةتتتتلف 02 غو

 عرج8*1067 عاد 15 ةها1قم طوصنمو عل ظعماتح ةاطف 01”ةطب علت. 40. 2, ةعسوت

 هعرد , او 104 هد 1ة2عوصع5و 08 طلق ةتئتر 1.6. ةطق هيف 08 طق

 110691167. 58. بمب اطمم (م1. ه2 ةييطم), ةطق ءهطمتءووهم, هةمووتقه117 ةجماتع

 ام لهنعقر طقم اف طعون (08 ؟طقك هوتح 6ه طواتعطق). الطف 2205 16

 مودق 01 9 هةتتعا (روزج) ةتنفه 64 بياطا , 21. 01 بيا . 54. ىهزا

 يبوهيش# . ... , ةطق ةطصقتن 1062 112011 516 068160 855660, 820 6

 مطم]عةمدتحع ءمحصتحتت102 1165 طاق طتبساتلات1 4طه65 15 ءمدحقت1 ع0 1

 مجعد ع 166 0037 08665 713660 112012 116 1115610118 6168122, 31211 0

 ه5 ععااطع»» ه6 ةطقأت ةطع ةمع6ن5 01 ةطق 1مم علت 22337 ؟0116عأن [طه 8

 ه1 اطعم 126661. 5. اهيبذثت لك َّق الر هطق 5311 205 هقق 57 طق 268868,

 1.6. هاف 5111 . :ةكاتعت" ةاونعع ةطقتت 1156 ه2 ةطق طمعصته] 56291668 01

 8 1211186. 0. راذح 126 - كذخحأ (ععم هددت 2. 238).

 ابريل لكأ مرح , طقق 202510062 ةططق ءةوكتقع 08 1151117, 811115102 10

8 
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 شيهنرثشلاو هابللا لب دمك رطالا ةقيقح ربكتسو رورغب ثكسْيلد
 نا نم ” عرشاب ناك امف قوشلا ىلا اذغم قلطناو قودضملا ةشاشه

 لاقو يلع "ّنعهملا عشو يدل امهعضرف ”ملكي ههجسوو ملي امهب لبثأ
 دعاس نع تئسعف لاق "شّئعلا ةذلب ظح“ شئجلاب شئجلا برشا

 ةويو قنعلا ظعأي امك ينظعلي وهو مهتلملا ليفلا ةلّمح تمحو مهثلا
 دعب ارثا امهترداغو نّيعؤملا تئقله اذا ىقح قدتحا ول ظّهغلا نم

 امف تايِالا باوج يف ةركفو تايبلا لالظا يف ةرّيح تانرئا نّيع

 لاف بارجلا تألم دق لاقو مالكالاو ةاودلا رضخاو ماق نأ 7

 الا يدكع ام هل تلقف تكا ام مارتغال تكن نا ًاّيهتف الو باوجلا

 قيفوتلا هللابو ثتكاف قيقحتلا
 ةهيففعت يذلا اهرش تاشا ينا لئاسملا زغلي نمل لق
 قل نبا ىلع هسْرع اخا عرشلا مدق يذلا تملا اذ ّنا

 ©0111: هةر 11. 270 3201 2748807: 58 رسب ن ناك امر ىطقت نق هم دنقل

 طه نستعاعع» 7 1.6. ممأطتس# 15988 01116161. 637 مكي 8301. 01 يلج 0

 15 12 ط1 8عودطم115 ؟015102 1201107601 27 عبتلا َن سه 1102 156 1013

 ىاطتعال 5005 هنف من20 معافطع» دنط 06 89678 ه5 201 12 227 15.

 0. تمم, 3عم6 8 05 نسر 0.5. الا 2 د 4 ترضأ, باى 27

 ““ هطتاعم طمقأ متكط طم” هتكاطمت ماعمتتوتس ع, طدتتع ةطعتط (ة]16 08668 ٍ /

 هس دصتلاع) ةمععفطعتت, هد, هه هؤطغدو ةيج]امتسر 56 طماط طبع تيتو“ ةتل

 15ه (ءواطب ه0 هه 0 هم]07 ةطق 1]06عاطق 01 اتكور* 1.6. طق 2681 أ

 طوقمدو ةطفو, ًظحت ذو طم ةهم06078660 30118, 0ءرعدلتت ع 02 516 116- 1

 ءملنسع ةصموة76, ه1 يظح , ىظحعي , 0.7. (ءمدص7. 0 ع ا

 مرت. 83 ةطل 176). 6. لمآ (تصص. 4 ه2 ولم), لتعمل. 6. يفضل 1

  , 320 011611617 8 1 1١ىف , 0.5. 16 8967 383 اهيفشم 01 4 .001

 طخس دح طق 6ة25126103, طاق طاق 3076 ءولتسعر تح ؟طتعا ةتتزت 118:
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 هيف وسهل 1ك ةامش اصر عم: ةشقا لور لجر

 هيكل هلا نبا تعءاهف هكم تقلع تقو هنئا تام مد

 هيوكت الب هسّرعوخلاو  ءارمرّيغب هنا نئاوهف

 هيلخا نم هثزاب :ىلؤاو “جلا ىلا ىنذامرشلا نِالا نئاو
 ةينوسشت 'ثاركلا نّمث ةجورلل بجوا تام نيح اذلف

 هيقاب اهشا نم اهوخأ لالا ىفو» يذلا هنثا نبا ىوحو

 هيك ىرا[ ةكينكي املقو كثثالا نم قيقشلا حالا ىلدعتو

 هيقف لكو يصّقي ضاق لك ا ثككاه

 ” لهللاو ثكاظا يل لاق باوشلا هن "تم رطبا بها فلا يلا اعلق لاث

 ةبرزق لضفا يئاويا يفو ةبّرغرادب يا 7-5 ليشلا ردابو لّيذلا رقشف

 ءمحعتتتنق تكا ةطع 18عودما75 6036102, 566235 22016 372710211866. "6

 مدعم 02 166 762868 15 فيفخ , 11126 586 08 طه م126060338 5.

 64 ةعلا 200 نتاور هصق (ططغ) ةطق ةمظ ه2 ةطق ة6-طونط ه0

 15 26و71: 50 ةآطف عجنوبسلت وهن طعتتر ؟طققاطر 56128 80, 186 6386 1ةر 28 1 طم

 سقس 2204 4 1ةهوعتسع هطتللمصودر 20 11616206 ةنح ة6هم:ةه266 ذا

 اف 18 هكهغعه0, 2056 44, اةطق 5100 2عءءعالمو هدلرو طق ءةعطخاط

 مم:6102 01 116 12161163266, 75116 طق 11155820:8 ع78206110, 0

 15 2150 طمع طةهاطعتت, 1]68عمق دمقتتت 281:6 08 116 م0مءاتاتإ, 8320 طقعدت

 ط10ه6161:-185-111 8 00 65 اهيذتحم (ةمدن. 8 ه2 يذه),

 ىتلل مهام طوع 16.006 كا تريشتْسار 186 موومص م66. 4 ةسف

 10 هةموو ]ع ه2 كميت, 1 230 3806 16 (ةط6 328612), 304 41

 (طمدصس طئصس) 50 ؟ءدتخو (165 همهدءءامع53). 106 8وعرع :ه308 ةطه تن

 متكطماتك 1081010, ؟اطتعاح 50114 56 طع 8310 موتقمدر, ءةةعرتتتس# 0

 مط 70:0:5 همكم متسع ه0 ةتمصقامت ه0 طر 0طعصعتتب : '' سطعص طه

 م

 7 طه دص06256000 غطق 311561 هنآ 7612601 1685 02288.77” 0067.

 ليللاو ثكلهأ ااطع معمموا1ع ه4 ةطفق دتعطكق] 1.6. 1ة226225961 617

 1ةدستلب» هسا ط6 ةرم»نهوعط ه2 0مهاعط عوز, ه 201166 2مطناتت12 1201
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 ثرا لاقف مامغلا يف دْعرلا ميسو مالظلا ماج فدغا ةقو امّيَسأل

 ملو تقف تيبت نا يف عمطت الو تيش ثّيح ىلا هللا ثكافاع

 رضحام ثماقتلا فرظنلا تفعتا ىتال لاق ثكارذ واخ عم ثكاذ

 ظفاح يعارت الو ثتعلشم يئر طفيت ال ثكدشارف رذت ملو قت مل يك
 نم صلي مل تفطبت امك نطبتو تئعما اميف نعئما نمو ثكدتتص
 تكد ام يع يرَخاو ”افافك هّللاب ينغدف ةفلكم ةصّيهؤا ةفنذم ةّظك

 تغمس انملف تيبم يدنع ثكل ام تيميو ىبكب يذتاوذ فاعف

 يندوجت ٌمغلا دوزتو مُكرتلاب همهب نم تجرخ "هعّيلب تؤلبو هتّبلا
 "”باوبالا يب فتداقتتو بالكلا ينمعإتستو ءاملظلا يب طبخضتو ءامشلا

 هل تنلقف ”*هاضّئبلا هديل اركشف هاضقلا فطل ثكولا ينقاس ىتح

 1101 تبرَغَأ مو ه2. 68. اًفافكذم هعم131260 57 1126 759

 مذ ةمالسم , ده ممومعع متكط هدم ةصماطم#. 69. هنّجْلب , طئق دصتقءطتعأ

 1.6. طقق طم1863690115 01520816102. 70 باوبألا 10 دوجكو , 4

 اةطعق هلك مهتصع4 انج02 دمعي 320 416 0ةت:آع2685 2806 26 50 ةأئاتتطط 16و

 ج0 ذاق 00عق طو:126ع0 ةقفعتت معرب ه0 566 00018 ةرداتتت>:60 226. "ل8

 1211:011516156 8 طبخت هم فذداقتت هطادنس طعدو و وصفته 2م632-

 رص طوع رصعدسف 02 طق م26مموزكتمدر 7؟طخلف, هرج طق همحطتنةتإ, كوجك ةه

 ساكت , ىتكا ؟طتعال 16 7010 هعمععأات 2 01620816108, 807111 1: 6

 4دوطتع هرج ةععاتقة61756. 1 مجدتتت, طم دنع طقق عدنوتست77: 861681 501:1 0

 صاؤغلا (ةطف مووتنآ ه2 طق ةثعو) مودقتاعو, ةطقف ذك 70014 59 ه

 7111281151223 50 8877 ىلع سكت , طققر مزن 6710626 126626102, 218660

 طف 06 ]08 01 003م 0و زن 00251051, 85 هن 11815266 08 عة

 هد0 مهقسع4 3ع152. 71. *اضيب هديل اًركشف, عم ةطقتلعف 8و6 10 8

 ىطنكو طقصلر 12 311115102 50 313*0111, 711. 106, طعم 15 15 8811 8

 ال[هوعور طعؤقمدتو طاطقتدماتب 01:67 ه1 طقق طق عودت طق طمقمدتحت

 16 288 5طقأنو ص ةطعق رمق 018 ةطف طوطم1068 (ذ55 مدع“ 01017,

 جعومدلنسع 40 ةلكدماتس سكون م»:ءوهطتمدب طقكحتسع طووت طتئوروط هان 260).
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 هتاياكح يف نقي ذخا مث حاترملا يبلق ىلا حانملا ”ثكئاقلب ٌببخا

 يعاد فئهو ”ابشلا هغلا سطع نأ و هتايكتمب ءناوءيضم طمشيو

 ثاعينالا نع كنةعف يعأدو يلا فطع مل يعاذلا ةباحال بخماتف الفلا

 رع ذا دشناو يرخملا ما مث جّرحو دشانف ”*تالث ةفايصلا تملقو

 هيلع هذزتالو مويرّيغ  رقش لك ف ثعح نم ززتال
 هيلا نويعلارظكت ال مث مؤيرؤشلا يف لالهلا ءالتجاف

 ٌناَؤول تددوو مّرقلا يماد بلقب هتغعثوف ماعه نب ثراعلا لاق

 287 ةطتف هالسمتم» 50 110هةء3ةر '' ىطتخو طقصل” طووورصع5و ةودتكو1اوطم 0

 5 طق 8516 50 7011 020618 31201 6686077 18701118. 0010“ سيشل

 ثككلاقلب , 205 عود 15 ةطق مجمعات ع 5111 1طعع, 2 1مد21118 01 ة0لطت17:3-

 ق8 0. 25, هدم 3585. حابصلا فن سطع , هاو 2056 05 328

 ممععدع0, مطمعوصتس#ع آةطفق 27186 02 ]6 دممد01728# 0839260, 7632 86

 الام ءدمتس 2115 50 م3762. 64, ثالث ةفايضلا, '“ ةطو همك هتسس ودك

 051 5 عاجعمأ 15 ةاطقععو 0878ر* و هوم1وطانهأنع0 2016102 ةععم>لت5 ع 6م ؟طتعط

 اف طموذ ةطقلا] 4686 طقق 7151601 ه2 اةاطف ةتقأ 087 ؟ةكنط ]طهدنعم ]كة20-

 معق5 320 هماج7[عوو,, هج اذاطق ةععم20 820 ةطقتل 711 طقق 01012 1151131

 1016: ةطع2ط طه ةطقلط 276 طتتح 6 ةزئاجو 23122617, 72

 ممى1م102 16ه 2 087 20 دتعطك, 820 79185 ه>عع608 ةطتق, 15 هلق.

 1طو دمعات ع 01 ةطق 762868 101105138 158 فيفقخ ر 88 6.



 م1.1]8818118ل 5171. 0411:1510 2017 10518.”

 ةيبرغملا ةرشع ةسداسلا ةماقملا

 ضعغب يف 'برغملا ةرولص تاهش لاق ماٌمه نب ثراعلا ىكح

 ةققر ُفْيط ذخا ؟اهلقنب اهتغفشو ”اهلضفب اهتئّدا اًملف بوُعملا دجاسم

 ةشفانملا سأك نوطاعتي مهو ةيفاص ”ةوقص ؛اوزاتماو ةيحان اوذبتلا دق

 بدأو دافتست ةملكل مهتتداع» يف تئغرف ةكحابملا دانز نوح دتقيو

 اليزن نولبقتا مهل تلقو مهيلع "لّقطنملا ىنغس مهيلا تّيعسف دازتسي

 راوعلا ءاعّلم ال راوعلا ملم يغئيو رامقلا ّينح الرامثالا ىنج بلطي

 1 برغملا ةولص, 1طف مددزم» ه2 ةتصموأا, 02602600 3 267 متستتكع

 8161 0 ةاتت:8 0155مم61ه2عور, 15 طق ماج 01 طاف هءنة2202181 0877,

 طتق طةطف قون 01 ةطف هلكل 037, ؟طقعاط 15 266120560 عمات 8111186 0

 ةانمفعأا. "طف 1011012 ب دعما ااه 11 هون, 0651ع285605 0

 مطعم طمس 1دص]قق 10 1100060. 2. اهلضفب , 12 165 6021216662688

 (اهلامكب), ه» ةعومجلتسع 4م هؤطغعنو ذص ماتطاتع, ؛طقك ذه ذص ه 2050116 ر

 ىاطقعال 15 همدق106260 طلم6 2261150110115 1812 218767 12 2117866.

 5 اهلقنب , ىذكاط مطقأت 15 هماتمصه] ه2 ذكر دمعوستس# ةطف 670 01:67

 ه1 12611286108, 591161 316 1 ضرْف, 1.6. 21268011560 7 طه 5 ٍ

 ]وحر طاتغ ؟طقعاط 2287 566 هدم60[16 160115 هذ (566 طاق 311616 287:67

 11 11168 لا ه1 1ةافتص). 4. أو زاتكأ (8 01 زيم), ط6 ل

 لعوجرا 2287.7” 57 وقص , 30 5155 8237 01 طه 6 7017 0-61 و

 هرج طق صر 15 ةطق 22056 ة6ه16عا موت 08 ةصواطتسع (طع266 8 28126 01

 1امطقتسس7780 885 46ه 6636 01 محمستعا70)ز طقدو ه ةعء1ةهعا همت78127 61 _

 1165208. 6. لفطتم (5 ه2 لفط), هدم مطم ماقرق ؟دكمتلب 6 ةسكان 065



455171117187 551. 01 11. 1019 

 قراب ةعمل آلا سلجا ملف ابحّرم ابحّرم اولاقو ”ىبعلا يل اول

 بارج هقتاع ىلع باج انيشغ ىثتح فئاخ رئاط ةبغن وا فطاخ

 بابلالا يلوا اي لاق مث نيتميلشتلاب دجشملا ىيحو “نّئيتملكلاب انام
 نتماو تابركلا سيفكت تأبرقلا سفنا ّنا نوملغت اما بابللا لضفلاو

 مكتحاس ينلحا نمو يناو تاجاعلا يوذ ةاساوم ةابعألا بابشا

 لهذ ”سصاقش 6 ديربو صاق لعم ديرشسل مكتحامتسا 1 حاتأو

 تزئضح ككلا اذه اي هل اولاقف ةعاجملا اًيمح اّتع اثبقي نم ةعامجلا ف

 دجع امف اعونق اهب تمكك ىناف ءهاشعلا تالضف آن ملو ءاشعلا دعب

 تاضافنو ”دئاوملا تاظافلب عسقيل دئادّشلا اخا ّنا لاقف اعونم انيف

 هيلع ركشو عئشلا هبكعاف هدنع ام هدوزي نأ هديع مهنس# لك رماف دوازملا

 بندالا ملم ةرافتسا ىلا نتن انْيشو هيلا لمكب ام بقري سلجو

 112012. 11ه 415 2107615121 210605776 01 5702ع6185 566 ةتنط. 220

 11. 858. مل مءا8 آس 01 عاتتعدأ ةكاكواتت طقق مواطنون 15 40 ش ةرأوو

 ىطعس طق زودسق ه طوصوتعأر 820 لغأو , مطقص طق هءءوقتمد 15 م لحتستعتس ع

 ط0. 7 ىلا 52 ارلح طفو 100560 ةطعاتت 10078 50 226, 6.

 1086 50 1226©, ورم ط6 مقتل 04 ه1ا128ع 26 ©0386 2002560 57 او

 قمومو ه2 ةطف 06وو5 طع ةطقتتع 5985 20أةطتصع 50 1ةوتح 566 9ع]ع

 ةهعدتسقا. 1'طعو لع طفت ا266عو 50 ةطعتت" 56001363, 220 آععمأ طعس

 12 طه 20816102, ءلفطعت“ 7 طستخاناتط ع ةطعتت" 18208 6ء1م26 ةطعاتر 01

 طمالتسع 8 ةرمى00 دص مطار, 01 17128 16122 79162 850226 4

 ةوقط 6 طف طققاك. 10 10056 ط6 ىنبحع معوق 15661026, 10 4

 ام, 220 150 طاس0 6 ىبح , 0 عزا 0092. 5 نيتملكلا , 116 0

 570108, 16١ مكيلع مالشلا 26966 082 70114 ىسسسفيلشتلاب طف 0

 501116861025, 1.6. 186 21876128 01 0 ,مه1: هور ثم 5و هم هدد هحكعتتس#

 8 2208016. 9. صامخ (م1. ه2 صيمخ), 62232018660 واتح 1112861:

 “اوما -طء11160.* 10. دئاوم (م1. ه2 ةدئام), ةهط105 1210 مذغط 43
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 ليحتسي ال اميف انلج نأ ىلا هنويع نم هنيعم طابكتساو '' هنويعو

 راكفالا هل .متكتسن نا ىلا انّيعادتف سأك بكاس ثكلؤقك ساكعتالب
 مث هدّع ف تانامج ثالث ىدابلا مظكي نا ىلع ”راكإالا هنم عرشُشنو

 عّبسيو همظن يف هتنميم وذ ”عئريف هدعب نم تادايزلا جّردتت

 عباصا ةذع انّمظتنا دق اكو يوارثلا لاق همغر ىلع هترسّيم بحاص

 بحاص يتنك» مظعل ردتئان فهكلا باعسا ةفلا انقلاتو كلا

 لاقو ”ثكببر رجا ءاجر رك هنمايم لاقو ”لم اخا مل لاقو يتنمّيم
 ككل من نم لك تّسرخآلا لاقو ”مئيرئب اذا ٌبري نم هيلي يذلا

 ملف يلع يعابشلا ططشلا ملظن يعن دقو ىلا ةبْوشلا تضفاو "' سكت

 (همرسرت. ©ن2”ة2, 7. 112). 11. نويع (21. 05 نيع)إر 8 “ طمذعو

 ممتساو.” طه 566020 نوبع 18 560 د طه 86286 01 8011288 01

 2مدسقو. 12. راكأإا (م1. ه رمت عزتعتسف, طقداتو 12 46 86286 0

 وز عتتل 2172:8863, ةزطت0193 0 ارّْذع ةلاضرر م. 24 ميم عقرب (2 0

 عب را ةاما7104 013023216, 22816 01 م17001166 10111. ىف 167 5616 27©ر

 ةممزمممع0 50 56ه ةتككسع دنع 8 هلعامر طف 16هلا-طمسل دعاعاتطوانت' 08 6

 طووتسسمت" 7738 طع ةقكاح ص 00ع7, ةهتجل 70114 طقكو 10 21001166 8 8

 01 86762» 8 (عّبسُي ), ه ةهقاع ؟طقعاط 2611 اتزجمدن 16 128718601, 85 8

 ردقس هج طنق كعطغ ه0 ةاد6و0 قمم. 10ه طم 1ةععوصل ه2 '' "نطو

 دنت ةآط6 0376,” 866 813*0111, 27111. 1 لله اخ مَ طاقسم 5 طصوماع

 10 185 ةان]117, م6918, 01 57681150236. 15. 1 7 رجا ءاج 7 كد

 ردماعع عتعوم ةطجع طم ص طاع عرمو::0 05 (طمسس) انوع ظب010. "طع 27386 4

 ]1وم5 ه1 ؟ةطعقو 7,008 هععاتنم دنت ةطقف (0*ةح (ٌربِكَف نتكلا رو ]ج١7 8)و

 ىطعتنم ه1ق0 ه ةععمن0 ةعم0ءدخكه1 ةصقادسعو ه2 ةطتق اكسل ه5 هتتقوتنقتت 18 ٍإ

 40 ط6 مات ّدنح يكلف 3 ْلُك (ةدعاط ذص ه ةمطعتور ع1. 84). 16. بري نم 1
: 0 

 مكي رب اذإو طف طم 1م مه1156 (115. همدصتم1ةغع) مطعم طق :عم063:8 اتطلع

 معمر  عمتسق 120169386. 0[1 ه3عع اةطف ةججوعمزتهنع4 ةهمدتقأ ةنح ةععوتلمصعو 1

 (محصتسقتن, م. 174 (95). 17. سكت ثكل مل سس لك تكس, '“' ةناوت6
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 دجا الف معطتسا ثكلذ نّمض ٍفو رسغيو " يرثيو رسّكيو غوصي يرّكف لزي

 رضح ول يباعصال تقف ميلسالا صحضحو ميسفلا دكر نا ىلا معطي نم

 "”ساياب هذه تازن ول اولاقف ماقعلا ءاذلا ىفشل ماقملا اذه يجمورشلا

 ثكلذو اهباب قالغتساو اهباعصتسا ْف ضيفن انلعجو سأآي ىلع ثسفال

 يرذن ال نمعأو رردلا فلويو يردرملا ظعأ انظعلي يرتغملا فّيشلا

 هانعلا نم نأ مؤق اي لاق ”انحاضخ# بوضنو انحاضتفا ىلعرفع اًملف

 مث ” ميلع ملع ىذ لك قؤفو ميقشلاب ءافشتسالاو ميقعلا داليتسا ميظعلا

 0 ناف كتيبات ام ثكيفكاو ثكبانم بوناس لاقو لع ليلا

 لّسْؤم ّلكب ذل لذعلا رثكاو لكبلا مذ نمل ابطاخ» لقفرثغت الورشكت

 مظفت يذل لقف مظكت نا 00 ناو ”لذب ثكلمو مل اذا

 اهيماريملا اذإ ”ءزلو 2 ريع اف[ المرا شا
 اهييند ةانعأ ” تيا د ةيفايساسا هسا
 اسلج نا بغاشم مشاف بانج ”لشا

 ةرعرج همم طم 12855 50 ةطغععر 220 11011 59115 66 7156” (كسكت 7

 جمد. هكون ةصر. 02 سّيك). يري , 001. 4 01 ورث 00-0 ساياي,

 طعاكمدتع 1عةقر 2م ىطمسطب 8566 2. 56, 2.88. اخ اضؤض بوضت , 8

 لدوتسع اتزح هد هدتتخ ةطه110 غوت“ ( * ممم1:*). ميلع 0 قوثور

 ه0 ةطعدتع 15 هدف 1ءةتتمع6 35076 211 طاق 1ءةمتتع0, 01036305 مد

 0م ة كل 167 92: لدتا 3 اهلعم مهطدعو (ةسم. 0 دول)

 ىتنط هرم 567 موقتنم» (]16. هدف صح طمقص طمزرو 2287 56 7192660)ر

 ىطمر طق 16 588 60116عا60 320 208863563, عتكوو 2:عول7. 5

 1111. 01 سوأو 0.7. 1م دمعات 01 ]1686 761868 8 زجرو 220 ض ورعر 8

 2:-108, 2 1703 94 عر (ةطسم. ه1 يعر), 7 0 25. نبأ

 (نسرم. 4 01 نسب), ما ةلكقتن, 56733816 واتت, ©. 060١ لكلب طل. 01



 ال يح كد
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 انييهر لنا ةمنفو مزاو ارم تنبه اذا "رشا

 انيك تبق ةقعشسم 1 ل ١) ميسسعف وقت نكس

 . دشكي ضهنو هبارج ”رفدزاو هبايثرمش مث ىفكتسا نا ىلا هانتكاسو

 000 لاتبخل ودص  'ةباصدع د هلل

 ”لقاب مهْيدل انابكم تجوق 1
 الئاس ادوج تييقلف *الئاس مهيف بف نرللحو

 ةثالباو اوناكل ابيج ماركلا ناكؤل تيكسفا

 ولصو 05 م 112. 08 ورسو 0.7”. 28. هب مر (ةسزم». 01 ىسرو

 8عم7610128 17 516 7216208515102 بن), 0ةقأن 1 3587. 9. رفد أ ]م16ا. 8

 ه1رف 210 1م دمعاطتنم 02 ؟طفدو 7هدتهمو 15 لساك هه ةعوامتسع0 5. 85,

 م. 80. 830. ًالواقم, م1. هآ لاوقع, طم, كم, طقس. 81. الضاوفر

 م1. 02 ةلضافر دس طم ةوصقو ه2 هجمات عتق, طمتصمإ. 82. تيواح

 286:18 ه2 روع, و5: 88:ةقاببر ةماعلا تدةدجوف, 1 8876 4

 8ةوططوس دس ةطعتم م:ةةعدعم 2 8ةوتل. طق ةمدردصسعت" 285 ولت 4

 رص ققووسط]ر» ؟. (ةمم م. 86, ص. 8). 2ةوثآ, ه2 طف ةتطو 8281 ةطر هتلر

 هععم»لتسع 50 هأاطعانق, 01 1720, 525 20116560 ؟ةكط ةهتح 123601126125 01

 ةمووعال طمعا ءم0660 طتس اةةهعاااتتتط 10 2 068766, 0266 1726© 8

 ميسوتسع طمصصع 9 2م ؟طتعاح طق طقه طمتعاطت 120 ه1ه7ه2 011طقتتقر

 ه0, هدر طوزسع 381[:ع0 طماك طحتتعال طق طه0 م8010 20 1, 26 4

 زد هم“ طق ةصععت8 زنط 065616[ ءطع0 ةتتصق,ر ةتحل م1365 هات طقق

 هدعمعر, ه5 ىطخماط ةهععستماف 1معمدتمسم ةطف وجو نتتعالر ةجهن1م4 1(ةءاخت 1

 0 :ءعمتس 155 ةمءولمسح (ءودصر», قت. 2207. 11. 146). 834. الثئاسر هةععصك 02

 لأسر, سمول ة0هطتمالر» طءووهتنسعز طف 20110ىذصع الثاس ذه انف ةدتصم

 مدس 02 ليسر ممدمتسو. 35, لياور دمهنص ذص طمدجر# ةموزتقر, ' ف 2004م7
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 لآلا مدع نِمزع اي لاقو نيا نم اذيعتسم داعو يحمر دّيق اطخ م

 دق ةهحملا هجوو ”بقو دق قساغلا ّنا ”لاملا بلس 0

 حابصم نم لهف سماط قيرطو سماد لّيل يشك نيبو يد بصلا
 يتجو سمتلملاب ”يج اًملف لاق راثالا يل نّيبيوراشعلا ينتمي
 يباعشال تقف اندك 0 اندّيص بحاص تيار سبقلا هؤوض هوجولا

 اوعلتان ا نأو باصا قطن اذا هنا ىلا تّرشا يذلا اذه

 نا ىلع هتليل مهرماسي نا هولاسو قاّدحلالا هب اوقدحاو قانعالا هوت
 ينارّيغ مدّكحر دنا مكب امخرو متئبخا امل اح لاقف هتليع اوربجب

 ناو عوجرلا ثكشوب يل نوعّديو عوجلا نم نوروضتي يلافطاو مكن نصق

 بهذال ينوعدف شّيعلا * يل فشي ملو شّيطلا مهرماخ <” ينوثارتسا
 ابهاتمرثالا ىلع مكيلا باقثا م ميش * +يسأو مهتصمخم» ثساف

 همُئْيفل عرشا نوكيل هتُتف ىلا هعبتا ةملغلا دحال انلقفرحشلا ىلارمشلل

 مث هدح زواج ءاطبلا اطئاف هبايا انهثك"و هبارج *”انبطشصم هعم قلطناف
 لاق ثيبغلا نع ثيدعلا نم ثدنع ام انلقف هدخو مالغلا داع

 ةيرخ * ةريود ىلا انّيضفا ىثح ةيٌعشتم لبسو * ةبعكم قرط يف ينذخا

 همممدع4 م طع م«ءءءةنصع ايحر ةطوو6. 86. لاملا بلس . ا (اي)و

 ("ءوقاتتتع 02 طقس 185 15 7615 018 ةداكط!] 1.6. 2017 يم 15 116

 7001 22812, 7910 2660 205 1697: آف 0228618 015 38 1026850126 9.

 80. بمقو دق 5 قياغلا ل ةالتمام2 50 ©1732, هعلتل. 3 (1 15916 "66

 0 طق طم0 ه2 ةطف 027 ::عولك) ةعدتسقأا اق طحتفعات ع1 01 276 ر"ث14 001:1:-

 ,لموق م16 14 هند»ةري»000211. 38. بقتتا م68. 8 08 بقنو 0.

 29:7 نيك و مات. 2988. 01 يجو 10 هماتتعر جماع 67 166 71:6-

 120516101 بمر 10 511228. 0 ينوثارتسا , 2 10 08 ثيرو 0.7.

 ل0 يل ةماسع 1158. 0 مهل. 42, يايأ 3201:. 4 01 عوس طمدنم 4

 1611676.” 43. اًنيطضُم, 28612 4 01 نمضر 0.7”. 4 ةيعتمم َْق وو 0
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 هبارج يتم يلتحاو هباب متلقدسا مث يخاركاركوو يخانم ًانهاه لاقف
 ثكاهو يشم ”ىنشعلا تجؤتساو ينتع تققخ دقل يرئمعل لاقو

 ملاصملا ”سراغمو .ئاصتلا سئافن نم يه ةحيصن

 ”لباق ىلااهتيرقن الفا  ةل نوح بثيؤوح امال

 لصاعلا لبتشلا نم لسؤعحف  ردكب ىليغ تيطقس اتا

 ©لباحلا ةقك يف بشكحف تيطقلام اذا خعهبلت )و

 لحاسلا يف ةمالّسلا ناف تكس ام اذا ”تلغوتالو

 لجاعلاب تكس ”الجآ عبو * فؤوسب ثواجو تاهب بطاخو
 "لساولاىرس طق ”لمالسلا نيا 1 0 ا

 ثكبحس ىلا ردابو ثروما ف اهب ”دهقاو ثكومأت يف اهتزخا لاق مث
 مهل لقو يتيصو مهيلع لّثاو يتيح مهغلئاف مهتغلب اذاف ثكتر ةءالك ف

 م ىمرو. 45. ةركوذ, لئستساكت96 02 رأدر هدو دوست. 2. 149,

 46 ىنسُملا 15 هعم]1ه1260 57 ةطق 0512262186018 7 نسعلا لكفلا,

 “ ةوزع ةمعوطسمالل.”” 47. سراغم (مآتتت. ه2 سرغم) - تباشم ب

 1182148:61028, 12111561168, 2105-5660. 8. اهكبرقت ال, هدعمععألع م20-

 طئطأالوو 08 برق, 86 “ لوم.” 21 [هنو ب دراقتم, وق ةص 4 قوعطتط]7

 1. 2. 14, 2. لياق (موععت ععموتت), هل ةطف 2011هتسع ه0

 هدم 10 56ه 630 1ك يس طمدنم 1هد عع 27 720641691 116ع286. 49. لباح.,

 هدجق طم ةمأؤق معاه هد* ةجدتس عمو 20 طق طتتققر “' ةدهتعت.”” 60 ىنلغوت الو

 يومومتع مهاطتطتتكع 4 ه2 لغور 0.7. 51. فوسر, مدهانءناو ةسلن عة

 و معو ةدكتتعر, 2ق26 '  طرعو-ءةص0عطوو.”” 6 لجأ , طه 15 015 ةطأنر

 هممموع0 5 طم 2011هومذص ع لج اع , طق مص طع عمانمد وتتتعاعاو, '' ؟طقك

 ورسوم 86 همه.” 58. لم, مودققتكو ه2 لمر ن5 54 لصاولا ح

 ةلصاوم ريثك , ىطم 1165 هدم ةسصصوتانصعق معطر "طم تس عتتم# 6.”
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 يسارتخا ”ىغلا تمشلو تافأآلا مظغا نمل تافارحتلا يف رهشلا ّن يع

 انقرفت مث هكذاب رارتشلاو هكرت ىلع انقولت هركمو هرثذ ىلع اهغلطاو
 ةرساخ ةقفصو ةرساب ةوجوب

04 

 055 ٍكتكأ و 1110. 8 02 ودق ر 0.75. ىغلا تمسلأ , 1 عنج 2058 026 0

 26عامعأ (ة01. 4 01 وغل , 0.7.). 57. سوه, هىم1هتت604 7 لقعلا 2

 245381118215 51711. (ةلرابانا) “18198 5101.“

 'ةّيرقهقلا ةرشع ةعباّسلا ةماقملا

 نّيبلا ”مراطم ضعب يف تعا لاق ماه نب ثراعا ثادح

 ىوه مهدّصقل ينزهف بوهلالا ةطتشم ةارابمو بوبهلا ”ةدتشم ةارامم

 تفؤئظتلاو مهطقرب تقحتلا اًملف ةرظانملا ىنج ”ءالكتساو ةرضاعملا

 1 هي درقهف , 11 ةرقهف , عما2ع 626ا]عآه2:08 5  طءتصع ةطتتق 651160 هد

 ةهععماتصكت 01 16 00عوو ههدغوتم م0 دن آان, ؟؟طتعال 21765 8 0611605 86

 ىطعتاع»» 155 10105 ةدنع عد دن ةطعتت طقااتت"ه1ط 0106ه, هد ظعودح ةطفع ه4

 150 ةطم 0طءعتستتت ع. حراطم , 220 ةطف 111012 عماطم م1. 01

 ح رطم 220 مط 2عمزجععطم17617, 2106م5 560 ؟طتعاط 9 ةطقتع 15

 )0 رط), ماهممو 56 مطتعاط طق هرته 10013 تو رز 28. ةتشم , م910-

 هرراو 8 ه8 تشر 56028, 7101625: طتشمم 01550 08 طش , هىعوءلتس#.

 4. هالكتما ةسقستكل6 10 01 ولح “طم 0ووسدتسع# ةممأم.”” قة. كلير ماع



 16 4551511171:5آ 51

 "ءالدلا يف هولد يقلبو ءاجّيهلا ف ىلِثي نقم تثاا اولا مهطككس ف

 7-3 بّضلاو نغّطلا ءانثا نمال بئعلا ةراظن نم انا لب تملقف

 ل ادع سا سا ويلا هكر دق يش مهل

 نابكس يسكيو باجا اذا باجعلا يدئي ناك هنا آلا 'ملج نم نا
 ةباصعلا كلت 0 ةباصالا نم ا امن 2 نابا املك

 0 ل درر را ا 1 افلا ع ر اًهلف تارا لاوشسلا دفنو ا

 ”اذب انل نمو .اذّبح اولاقف ةحافملا ف نذأتساو ةحراطملاب ضرع مولا

 5 نشلاوكس ىلع تمجسن اهؤاسم اهحرصو اهؤامس اهضا ةلاسر نوفرغتا لاقف

 ه1 1طمه م>عءولتسع ولد 12ه طف م207ه2:ط391 مطخققو, 40 هةمهك 8

 طينلععك ةسمدعمأ ططق طدعلععأور) همانحتر»ت. 4205. 2207. 11. 260,

 06 أويرضأ, 72260. 4 058 برض -ح أوضرعأ اطفو طمع 23737 ومب "6

 0 ا ملج ةطغوتت5 فدو 31160 لت, 6ةعوتتقع 205 1560 تتتتآ28 6

 21 1 ه1 ]16 76201: و ةم226 01188. 40 ملح 90 6161 01 56.

 8 يدا امير م2686. م8988. ه2 ا 21 19186 26 8 9 “

 عالاع0 زك.” 9 ىنعمو ب 4 01 ىمع , 6506160 08ءانت6ر '' ام 6

 10 6 , 201. 4 05 ىمصر 0.7. 14 15 0000560 0 يمُكُي , 26ه 516

 ىتيكطماتك ]كالتسع, عم ةطقأش طاف 1هان2060 ةستسقا 0165 ه انس ععانتسص ع

 017 ضافتاو 1م1. 4 08 ضغن , (.7. "طم 1108 رارطضأإ , ذصخ. 8 02 رض.

 12..أذن: ال نم ةعمامتسو4 طإت اهي اع 5 لقكتي نمر مطم 5111 96

 هدم م160عو 208 طخ. 18. نّدلاوكو كروسل , 14 15 707612 021 2170 6835ر

 1.6. ةهرمق 38 15 76126 150 01د هطخغ 61551165 01 دج عوتصتس عقر 266010328 0

 طعتصع :ءم4 ودم طع طءوتسمتسع هد ]16 ه0. طع ةدتصق 1069 15 ءهاتح
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 لاق اهبجتل ايف اهبرْعم نم تعلط ناو اهقنورب ثكيهانف !هقرشسم نم
 سبن امف ””تاصنالا ةملك مهيلع تّقح وا تامشلاب ”اومر مؤقلا ٌناكف

 مانصالاك اتومصو ماعّتالاك امكب مهر نيف ناسل مهدحال اف الو ناسنأ مهنم

 اه مث ةكملا ” لوط مكل تيخؤاو "ةدعلا لجا مكتلجما دق مهل لاق

 نأو اندم مكرطاوخ ىرويهس ناف 18 لضفلا فقؤومو لئشلا عمج»

 مركبا اذه عل يف انل ام هّللاو هل اولاقف '”انح دق مكدانز ثددلص

 ةقعلاب ةيطعلا ىتهو تكلا نم انراكفا ”مراف حرشم هلحاس يف الو

 ةعاس 520 تقئقتسا نم و تي 7 | نوبشي اناوخا ان ذهتأو

 هدول ةريخ ل 9 ميشو بذتشلا لف ليمعا يو نانا

 م76 57 اف ءاهتتقع5 م1ةهءولتسع 320 20110128. 14 اير 121:61. ٠

 01 ىسمر. 1 تاصنأإلا ملك , طم ه0 (ههصسقس4) ه2 انة ءدنصع ده

 ه116همهو, ةصخم 4 018 تمصنل. 16 ةدعلا لجأ , طه ةونص ه5 عموعور)

 14. ه1 اف متحصصطوت» (1.6. 01 04و78 طقعا 201151 612256 761016 2:2 4

 1116 هونج 66 عع 281937). 7. 0 طر اءاطعت» م ؟طتعا 5 عنممتس ع ةسستتسصقا

 1و 660. 18. لضفلا فيقوم , طم ةاهغمج 012 06ءاقتمات, هذ طف 6

 ماع 53896167 15 10 66 8120102. اهيا ومر 1.6. 1, 5111 ه6

 طور است مذس ع 26 اطع ةدصصف طةاتصعر 260010328 10 طع 00111 8

 ه8 طف ؟هدنم, هس ذص همزمموز66055 150 ةطف م:ةهءءلنسع انك دم, هس صح

 81211801012 015 0181226. 0. حاسم و رسم و 761531 201128 01 هيف 220

 حرس 268060115617, 41.75. َح رأد صمم. 4 02 سورر 1.75. نوِبيشُيو

 تييئتْسأ , 208 4 همه م2066. 10 08 بوث :هةموءات؟ه17, 0.7. 28. اعمس

 ةعاطو مكل , 1[1ةاذعدتم ع 50 7011 ه2 0560136طعو, ةطق مطتنقو ه0 662177

 هوعدسصتسع ص طق قعوطتمس 1[2عطغقر '“ 1 طفت 2011 ه0 0و.” 24. ةعينصر

 مما م0060, طق ' ةووكاتتو.”” 25 بترو “ طه مو نس“
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 لامغتساو ”رشبلا ريشابت مركلا ”ناوكعو ةداعسلا رامثتسا ركشلا بسشكو

 قدصو ريدكتلا ” يصدقب ةثملا دعو ةافاصملا بجوي *ةارادملا

 ىوهلا ثكرشو ”بابلالا ركس قطقملا ةحاصفو ناسُللا ةيلدح ثيدعلا

 عرولا نيابي عمطلا وسو قئالخغلا نّيش ”قئالخلا للمو سوفتلا ةقآ
 عنتو ”بياعملا ريش بلاثملا بتطتو ةمالسلا مامز ةمازعلا مازشلاو

 ةئدهتو ةّيطعلا ”ةصالخ ةّينلا صولخو تاّدوملا ”*”ضح تي تارخعلا

 ةنوعملا لقبلاو فال لقسي 5*نلعلا فلكتو لاوشلا نمت لاك

 *”ةاعشلا تقم ةاعّلا ةنيزو ردّصلا ةعس ”ردشلا لضفو ”ةنوؤملا يتسب

 * يلم, لئاسملا عيفّشت لئاسولا رقمو مشانملا تب مادملا ءازجو

 26 ناوكعر “ 00ج” هد 1616-مو عمر, 20261501666. رّشبلا ريشابت 1

 طف عاموتسو ه2 هطفعدلسعوو (ذص ه مصهصنو 22عم). 28. ةأ راخك ةافاصمم

 1228216156 8 01 أرد 020 وقص 26850666197617 ا“ ماتا مزر"* "2 2 هءامات.))

 29 يضفي , 201. 8 05 ىضق , 01.7. 0 بابلالا رؤس قطنملا ةحاصف,

 ةل1موتتعمعم 12 ةموععاط 15 ؟11ءطغتنهلا 50 طقوتأة, 91115102 50 8 5718:

 هقعدتط م0 ط7 ه016105 55 الآ تطقتستت 20 5 ةمدنق ةمعععات 15 858 11

 81. قئالخ , م1. 04 ةقيلخ , ههه6604 طولصوعر دمقتب 820 ه2 000 015-

8 7211105656 787110115 151656 01 862856 588116 5052619186 416 1205161015 

 ةزكاع» معوستسع 10 56 ةةلعع» 81565 0 8566020. 0 عرولا نيابي

 0201. 3 01 نب, 50م91262163 طمني 1.6. 15 معدن 786116 11 6-5611مم هنت

 30 بياعم, م1. 02. ةباعمر 0.7. 4 ضح ذي , 301. 4 01 ضح كر
 رب

 3 ا طق طووك مونت ه2 ةصرطتسعر ' سووتم.”” 86. فلكر م1. ه2

 ةفلكت 0.7: 07 كالا طمو ع هأازج ب 1“ 76601371186 ,”* 88 ةنوؤم

 7.2. 01 نوأو ]عدنع 6686081 01 2107151088. 039, رص و 026 5710 8

 طم ةموك ه2 طمصماتت, "' مدتسعو رز” طق عءم رذص زو ةماععم دس 165 11

 867286, 51688[. 0 ةاعرر ةاعّسر م1. هل يعأ أرو 201617 10 يعاسو

 هامصلمهد, ةملطسمت, ؟ةةموءاتعو]ز. 41. ةبلح», ىطقأك ةتاق508 ان]013,



 يس ال تالا الإ رنزيشا الحج 1 دانا
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 طبخ بدالا يذدعتو ادعلا لكي ثعلا زواجو ةياغلا قارعتسا ةياوغلا

 *بترتلا عفّري بيرلا يشاع قاقعلا ىشكي قوقعلا يسانتو ”برقلا

 فرشو رادقالا ةاتاومب رادقالا هؤنتو ”راطخلالا ماحتقاب راطخالا عافتأو

 ةسايرتلا سأرو ةمكعلا ميقكت ةركفلا ”ةلاطاو لامألا ريصّقت يف لامغالا
 لضافتت لاجؤالا دنعو ةجاعلا ”ىغلت ةجاجللا عمو ةسايشلا ” بّدهت

 ريبذكلا ”نهي ريفشلا دئزتبو ”ميقلا توافتت ممهلا لضافتبو لاجّرلا

 قاقحتساو رضنلا ةرمث رئشلا بجومبو لاوقالا نّيبتت لاوخالا لاخو
 هافصو ةظفاحملا ”*ءافك ةظحالملا بوجوو ناهتجحالا ” بشحم ”دامحالا

 رابتخلاو تانامالا ظقمكح تاؤرملا ينمو يلاوملا دّهعتب ”” يلاوملا

 6901156. 42 برُغلا طقم (ةمان. 4 ه2 طبخ ةصق م1. ه2 يدق 101

 ةويولو وو.” 48. بي رى بترو م1. 04 ةمي نر هس غب 12000

 44. راطخلا م1. ه2 رطخخ , طه ةموم ذه طق ةمصقو ه5 مدصلعب ةتعدتكإ

 مموج مع : هاف ةمعمت4 ص ةطقأ 01 اقلك 0028عء1'.  ةزسقلمتناو نط 586 6

 10110128 6526 رادقا 15 115601 83:56 1201 7019 ءاتقر 121111612181 2081610138 :

 8مهع020137 20 019126 7011618, “معوض 0مم.” 45. ةلاطأ, سقس. 4 ه2

 لوطر 07. 6 25 سقس. 5 05 بذه , “' :هقصعتت 631.” ىغلت,

 301. 0888. 4 01 وغل , طز ت ىقلث (ىطتعاط 15 ذاع :ءملتسع 025 ةوط6 2188.).

 01د ىفلث 8ع 1 رىطع اة]6 ممعوتس ع 01 116 م17856 4

 طه 57 مورنوتفذومعو دح ةقاعتسم ه1 06151962658 116 اةطقطقع 501عاطق 101 8

 هطفدتسعل, ةح ة6هعم>لم206 7105 ط6 2109610, دحو دج ىرمر طق 0

 مور:م1565 7311 قطط. 48. ميِقْلا ةواغتت (00. 6 ه8 توف هس م1. 02 ُهميق

 جمدموءطتل ]وزر معصم 78165 هتف 018ةسعانتنطع0. 49. نهير 8201. 01

 نهور 0.5. ةصماطعت» :ءةلتسع 3 ىدهي و 801. 018 ىطور 301 8 هلت

 سعوستس ع. ' 50. دامكأ , ذمغ. 4, طعو متكط موقوتكو هنعمتقهه108, 02

 دمح. 51. ابمسشتكلاب 6 “ذم مهمودنانم» ذكط.٠” 652. ءكفكر دود

 0111691, 0116. 60111983162. ىلاوه ةهععاتأت 8 01 قلو 161م61:, 856178101 و

9 



 1ظ0ظ0 455111131:759 1

 رششي ةعئشلا هاقّثاو *”بطاعملا نموي بقاوعلا رصبتو ءالهجلا ةنراقمب

 هذه لاق مث ”رارسالا دنع رارخالا رهوجو ءافولا ناني ءافجلا مبقو ةعّمسلا

 هارم الف قاسملا اذه اهقاس نمف ”ةظعو بدا ىلع يوت ةظقل اتءام

 رارسالا ”لقيلف اهبقع ىلع اهذري ناو اهبلاق سكع.مار نمو قاقش الو
 مث ةعنشلا رشكي ةعمشلا متقو ءافجلا يناني ءافولا رهؤجو ”رارخالا دنع
 ''اهرقف ةمتاخ نوكت ىتح اهبهئي الو اهئيشيلف بعشملا اذه ىلع
 عدص الف ىواٌرلا لاق ناسنالا ةعينص ناسحالا برو اهررد ةرخآو

 ّنأو هاشنالا لضافتي فيك انملع ةديفملا ”هتحولماو ةديرفلا هتلاسرب

 هل ذلفو هلئذب اثم لك قلدغا مث *ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لشفلا
 تأقف يتذمالت 2 تنمشل لاقو يتذلذ لوبق ىبأق هلْين ختم ذل

 لاقف ثكنججو هام بوضنو ثكتنكس بوعش ىلع ”دئر ابا نك هل

 ىلع هبيركت يف ثذخاف ”ىلوع» فشقو ىلوعتو ىلوع ىلع وه انأ

 ظ عجوم بلق نم دشلا ْمث ” عجرتساو قلؤحأ هبيرغتو هقيرشت

 طف 2110 يلام 21. 01 ىل وسمر 1010, 2288161. 64. ءادوأ , 21 0

 ديدو, 0.7. 55. القع, الهخ, م1. ه2 لقاع هد لهاج 7.

 856. ثبطاعم , 01. 08 بطعم, 0.7. 5. رارسالا دنعر 15 7911 8566118,

 1.6, 15 ةطمالام آن 2[1ةعررتت ع 66132. ُهظِعر 7.11. 011 ظعور 21ؤ2917102301101 1

 659 لقيلف , سموم. ه2 لوق , طعص 164 طخص هدر. 60. رارخألا دكعر هدف مذكط

 ذاع >0ط]1ر 1.6. هدنف 615560 50 اع ]اعمعررتس ع 02 طق 20516. 61. رقفو 1

 01 ةرقُف , 0( ؟.: انه 1011هىذسع ررُذ 1. 01 270 62, منول 1620010

 تمدح ةحالم , هاععدسع ةمووعطر, ك6 ءنفتت. 68. كاشي .. . . . لضفلا ,

 0110186101 ظنماتح 873*0111, 1711. 29. 4 ةذلف 8 81166, 7281و
7 2 

 05 أزوا كمشل , 308 64 أزرو 0.79. 66: دز ابا نع طو مطش 7910,

 0600 جمسك ةطما> طه كلاطق 710, 1315861013 01 هنت 1156618266 01 1[ ةقطنت80و

 هج ةعولسضع 8 111620 328 8 01568166. 1 وع" 1272. 05 لع, طوتنت# 037
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 ةبرغ ثكحاو ينعوريل ”ةيسم يله نامزلا لس

 هبّرغ ”لاساو امغارم هارك يشقمج نم ”لفشاو
 هبْرغ بوسجاو هسقر_ش يوطا ىقفالا يف ”ينلاجاو

 ”ةسؤمو ىل موي لك يف ١ ةعلط ويح لكسو

 "”هبؤش هاونو.بزوغسشم٠» هضصخش فويغملا"اذكو

 تفاهتمو هيلا تقلتم نيب نحو هيديب رطخو هّيفطع رجب ئلو م

 ”*ابس يدايا اتقرفتو ابعلا انللح نا. تبلت: مل مث هّيلع

 واج 01-193121 18112, 12616 7207617. 6 عجؤتسأو قلؤح “ 56 مع

 اف طوس ورع 05 600 تح هدتتن عااتتثال 10 طقس,” 550 76165 0623601 ظنوا

 اةطعف 1ةدفتس ع 501085 12 116 89 1 ال, هكء., ةطعدنو 1ق طم 8 عدعأط

 ه0 20 همه: طاتك دنت 600, نوعجأر هْهلا انا و هلل انأو 776 561028 0

 600, 320 50 ظطتتم 56 2661111. 09. يضخ , 02 26601125 01 116 6
 2 4غ

 10: ةبضغ. "16 762568 826 لماك , 8504 ضورعر 184 برضو تمد سدح

 «ةيناةخ ييباحتو هيا يي دس هو دس | الص خر دس حينا سو 6هرعععأ 112 116 51: 1126و

 مقنع 08 00111286 6186 188[ 2006 18 باب د بادو 85 12 668 برض.

 16 111 طه دم66ء0 طق ةطف ةصهأ1 7020 ةبرغ 15 نفعل دع ةهةهعاط انهو

 تنال 3 0111 61:ءاتأن 12693121112. 0 لتضأو مانعا. 8 01 يد 00 0 لاما

 م04 4 ه2 ليس. 792. لاجأ هسه طم 011هرتسع وات مدع. 4 ه2 ل وج

 هل 301. 4 01 روط 265061157617, دوي 783. هبرغ طمدته 1 ٌةيوغ 026

 ةعااتط عر 0020560 50 ةطق 7266602 ةعلط ه6 15128. 174. يوذ , 96

 “' همسه 08.” 5 هبرغ عمت, 1 رمش طقم ةط ط6 562856 01

 ةديعب,ر 015ه, 'ةكوتنن” 76. امس ييايأو “ انام طه طوصقف ه2

 8وطقور** ةللطتقاتما» 50 اةطف طاتتواتسع ه1 اططف 07ل1عه ه2 118:35 ةط

 ه هم1هط:2660 ةموصق دع ةهةنتار ةنعوط طققفمدب, 7 ؟طتعط اطو 5

 01 839, طق 8طقطو ه2 6 ةهطموزتق ع. 28, ؟ةهدنو 8503166760 180 616 ©6:>-

 موستن1 م5 01 ةعدطتمر هل ةصغم 8ودتق 320 121

0-0 



 4م881:11]آ.1ل 51111. (0فلراباتا) “017 511141.”

 ةيراهشسلا ةرشع ةنماثلا ةماقملا

 ؟معأ| ماشلا نم ةرم تاذ تلفق لاق ماققه نب ثراعلا ىكح

 اشملاو نارا ةبوجلاو نالكشلا ةولسو «نالجعلا ةلقع ئجورشلا ديزوبا
 راجغلا دحا اهب ”ملؤا ْنأ راجكأس انلوزن فداصف نايبلا يف نانبلاب هيلا

 ىلا هتعود ترس ىثح الفلاو ةراضعلا لها نم ”ىلّثجلا هتبدآم ىلا اعدف

 1 وجعل 90. 01 .وهعأر 0.7. زوجت وشب, 1طه ةمدق 051 الاسسقتت

 لموءوم060 ةعمصح ©طقغدتحسي ه0 0ةءالتسع ةنح 456 م1125 567020 84

 سمسم ةهنسق طقعاط ةءموج:هأ6 طقسا ظنوسص 180. '1طعورع هتنه هدف ه2

 اف ط6 تارمج هد: 1206مو206525 416ع3 015 ]6 قتتهطقر, 820 ءةدتح

 7م186162117 31161 ب رعلا ةرمج, مزكاط 0115105 50 طف ةةءهد4 000

 01 ةرمجر ]15ه همو], 25 '' م06 هموقتس#ع 60 طاتتتت د 1982.7” .8١ يلوأ

 رّممو ريخ , هرمعتتق 01 ؟6هدلكط ه0 ةطةةدصععر دمعوستسع# 80008 07

 هك طقس هل 220715105335 20 طاتكاتتخع 1156 (ءمدص7. ةتهط. 2207. 11. 684

 4 نالكعلا ةلقُع , ىطم 6و 0م طم عزج0مأ 07 0105 طوعاع طتس طم 8

 11 85 طتقق17 (607 طق ءطقتتتم 01 115 002561886102). راجكأسر 120118

 ه2 و مو دط 1ة03:1- ةزوتتتم 6. ملؤأ مدع. 4 01 ملور 0

 ىلقجأأ 0 اعد, “طم ةصحتكول 40 طنف طوصوتعأ ةطق مومج1و ده

 عمجع7و1, 205 5 طتتتتسساطء»» 01 5760181 01 856166560 عاتعةأةر٠* جطتعات 18666“

 هننه 4 ىرقن . "اه 1011هىذسع الغلاو ةراضعلا لها 18 ةوتن172166



1083 .1174 01 .55111 ,458111131 

 انللحو هيدانم "انتجا الف «ةلفاتلاو ةضيرفلا نيب اهيف عمجو ةلفاقلا
 نّيعلاب ”يلحو مفلا ف الحام ”ىئديلاو ديلا ةمعطا نم رضا هيدان

 نم غيص وا ءابهلا نم عمجخ وا ءاوهلا نم ”دمج امثاك اماج مّثق مث
 نقضو 7” ميعتلا فئافل عدوا دقو هاضّيبلا ةرثلا نم رشق وأ هاضفلا رون

 ميشو ترام '”مارفتمز '“ريعتت قم تشي هيما: قطو ميدملا :بنيللاب مر أ
 01 1 كورنر تاروقلا دسم "كرات اهاخ يسع را
 هبهن دنع ىدانيو تاراغلا هبرس ىلع '”ئشت نأ .فراشو ”تاوهللا

 01 ل لا دعا ع دمار نيت در ربا ردن  تالراقلاب
 60 ردملاو ربولا لها ه2 قوووسطاو دعت, 9. 8. ةلفانلاو هضيرفلا 8

 619126017 مه :راغصو سانلا رابكر طتعاط ه0 1017. "طع م171356 0117

 15 ]ك2 10 لفن و ضرف و 31011601 150 213761, 761:6 15 226312185 1017

 01210 ةاترد 10 831017, 2101 6025601162117 701110 12016266 2616 715025 0

 طف طموأ 588 0511860 50 ةطكلكع, 02 36001126 01 ةطعتت" 20816102, 0

 ةطمقع ؟طمتص طق 1271560 01 طقق 19111-266. 9. انئجا , 026أن. 4 01 بوجو

 0.7 10 نيديلاو ديلا ةمعطار, حتدصقف ه2 هدم طقسق ةصق طوؤطب 6.

 عم 1000, طع ةهةدكتسع 01 ؟طقعاط "عوتتتتتعق ط6 1156 0217 05 026 2810, 01

 ةماخ4 2000 40 طو ططواععم هد: م1160 16 م1هءءو مذكاط طمذاط طقت08. طم

 هرم ءووزمد هدتعتسمأء0 ؟ةكط طف لتس 7065 ظممدؤ 1طن 8411, ه8 هم

 هع 01217 20 ؟10عتقأ 01 الات طقطتتت 21. .٠ ىلح 0 نسحو 1738 18“

 12. ديتخ هل طم 201105128 762508 3126 5-5 01 دمحر ©[6., 6

 10 ميعنلا فئاغل (م1. ه2 ةفاغِل ه»- ةفيفل), '' ةووومؤزمسعدسأو ه5 هدم.”

 14. ميئسل و مه126 01 5 101120112 112 23720186, 201 ؟طتعال 8566 011813

 ]آجءععلتت. 20. 15. نع رقسر 018610560. 1. تيمرتطضا و معا, 8 01

 مرض 0 17. تاوهل , م1. ه2 ةاهل , طوف م91966. 8. ىنشت 020 6

 101105ذمع ىدانب , هم. موه. 4 هس 8 ه2 نش 821 ىدذا 7

 (01طعدم 11858. 0 نس ه0 يدانن , ةطقشت 76 ةطما714 ة6ه20 10, 1

 1776م 855601114 هل. 9 نتناراملب اير مموهعصعو ! م سور همتونع4 ص ءةللتس#
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 رشكي ىذُلاو لاقف ”دومث يف رادقك نوكي الو دوعي نأ ىلع هاندوارف

 هفلآت نم ادب ”تج ملف ماعلا عقر نود تدع ال ماجرتلا نم تاوكمالا

 ءاف املف ةلئاس هيلع عومذلاو ةاثاش هعم لوقعلاو ”هانلشاف هفلح ”رارثاو

 عفوتسأ ىنع» ىالو ماق مل هانلاس تاب نم صلخو همثخك» 2

 ينمضي ال نا ماوعا ذم تيل يناو مامن جاجزلا ّنا لاقف ماجلا
 ”لاقف ىرنعلا ثدّيلا ”ىررَضلا ثكنيمي ببس ام انلقف ماقم 0

 مس ”دوبخو عقتي دهش هظفلو برقع هبلقو برقي هناسل راج يل ناك
 هترشاعم ف هترشاكمب تترشعاو هترواح» ىلا هترواجمل تلمف عقكم

 0 ةةهلعو "هىهد عع 101 12111061. 20. دوم ف رادتك , 85 0110181 1851:

 موسسصنل. 1"ه» قدسفلر, ذاق ةصطقط1ةهصانق 01 1]111-91, ءءء 32]111: 4

 قوم, هعم 0 د:”ةقر 911. 77-71, 320 مة8ةلططت. 1167 7626 1001866178,

 دبل 600 ةعدغ 6 ةطغعسص طاف طخوروطعت 85ةلئلج 50 همه (]6ت, 7910, 5

 ةطعتس عصمت, >0 عاطق هان مدح 9 0ءاع 2 ةطق-ءومع] 12 ةاعتت 015 طلق

 2021585102. 010817, 026 012 (غطعتت“ دتنتت161, 788 8 261766 02026138 01

 ةطق ممرطعأر ه0 111160 ط6 ءوحصع] 7 طقماتعطتسع ع7, 6161:6573: 210-

 ؟ماعتسع ةاطف دوك 01 600 هل طصاسعتسع 063" عا102 112012 طقق 260116

 وج هرودغ طخعاب عمو دتقو 5م طف ممرعط طعم ]1:06 50: *' كودو

 111-هرصع7» 60 ةغطقص طاف طقسماتت عع“ 01 غ6 ةطق-عوتتع1.” 0 مل 1

 هرجمعمموم ع0 20156 1 طق ةه286 01 مءاو236, 101 كحجحو. 2 رارثات

 7.2. 4 01 ربو 0.59. 3“ انلشأ, مهم. 4 ه5 لوش, ه1 طتعاط طاق 2011019-

 زمع ةلئاش 15 ةعالعو مودم ءترج1و ؟ذكط موقدتكو ةنودتقن 961092. 4 سصلخ

 همثأم نم , 505 166 طوس عاتتلم (ظودت 6 مزن 01 ط:ءملعكتسمع طتق 0861).

 5 مل 2م امل , مطتعاط دص ممم ددقوت طه ةطم»ءدف0 داما" 0 مل

 26. يٌرِص, طمتو ةاتعأ, ظللت. 27. يرحر, ةهص. 02 نآّرح , انهنه]ل7

 “ لطتسأور** ةجم11ع0 50 416 707 '““ وعم م طو ةد161160,”* 1.6. هةر

 طتسفتسو. 28. هّدْجَح, “ اطتققمد ةطمدعطك.” 29. ةتنو ةرضخ , “' طه
 1و عنو 015 طلق ةعوردتصس ع” (ءمت7. 2. 86, 2. 79). 0 ةمسر 7.2. 01



017 511747. 155 

 ىلع هكشناو رساك باقع هنا نابف رساكم راج 2 نا يدنعو هتكجزامف

 هلا ملعا الو ”هتكاامو ”سلاوم بابح هنأ مضوف سناوم تح هنا

 نم هّرف دعب هلأ دا مو *5 نق اعو هدقفب ” مرفب نمم هدّقن دنع

 نأ ةيراجم# لامكلا يف اهل دجوي 2 ةيراج يدنع تنناو هّرفمل برطي
 ” ترا تمسب ناو ناريتلاب بولقلا تيلصو نارتشلا لجخ ترفس
 لبالبلا تجيد ”تنر ناو ناميملاب ناجرملا ”عييبو ىنامجلاب
 تازكنساو لقاعلا بل تلقع كثقطن ناو ”لباب ركم تققحو

 ©3الالا كينخاو نوؤقملا تمفش تارق' نأو لقاعملا نم ” مضعلا ْ

 ادّيع اهل ”ديغم لظ تتغ ناو ”دواد لآ ريسازم نم تيتوا اهتلخو

 مسور 007 طقم ' طفت عانوا.” 0. نأ يدع 165 588 59161 126,

 ص دصو سنصل, ةطقفر 1 ةمصعتم4 طم. ةزسنتلمداج ةطف 2011هوذصع نأ ىلع

 هد (غطم ةتممموتاتمص) طفت < “ذم طم طواتعك طمأن.” 89. بابحم

 سلاوم, 8 نهوءطفهاق 562مهل.7 0١ نبل ان مدع. 8 02 7

 34 رف 001 2888. 01 جرش ]07 15 2616. 5 تئيقاعر برطُي 16

 مرسم هق تسلم 20565 35 ةصل 34, ه[ رقع هل برط ةزمعا17]176 (ط6

 غورصصم»» دصعدستسع "1 ةمعوصتع مذسم ( راقع) .168٠ أنذر 20000

 801. 08 ىرد. 16 1011028 رسف , هم:ءةزجهد 0328 10 6 دقن ذم 6

 م1عععلتس ع 6191156, 12269128 1721:0518, 1686128, 622121121118. كر 0

 مانعا. 4 01 كرز“ 98. عيب و 7161. 09088. 01 عيب. 89. تمنرر 2761. 01

 ونر. 0 لباب راو طع 1 ءط عده 01 827105, طعتنع انفع 250

 هممعاق, طقستن هم الاقتك,ر 316 2ع104 324156, 320 ةءوعاط 8016617 0

 رصفساعء تس (ءمدص». 01*ةطر 11.96٠ 4 مصغر م1. ه2 امضعر مماته ةنص

 2088. 4 دوووم ر 0858. 281. 01 دأور طا11160 ة]ت؟عر ةتح 2111151012 50 6

 مهعانعم 01 طع ةسسعاعستت ة4دئهطو 50 اتسع ةعرصقهام ءاتتالنعد ةاتكور 8

 مسح 8 معووزس]فا 71697, طلعات هع 02 ؟ةاطمز» م0عم5 دس ةطف 8[ 5و

 هرم ءووهو دص ةطق ه5 “غم ودمع 0عوكاط 15 طق 12055686 8

 م1.” 0١ دّؤاد 9 1 تكلييئذأ, عازم 5328 عالم 01 ( 0

 رتنط) 616 م1265 01 101 6126 0 9 طوس ع م16م23516 32 7128:

 طف مجعوتطت عج 01 صخش , 12618012. 44. كمعمه 215550 دمت ؟؟ةهطط



 106 4551711131:5آ-17.

 نا دعب امينز اهدنع مانز ىعا ترمز ناو ”ادغبو قاعسال اقكس ليقو

 نع مئامعلا © كلاما ثصقر ناو اهيغز بارطلاب *اميعز هليجأ ناك

 اهعم 4 يد نزأ كتشئئكف سووكلا ف ا صقر 2 كئاسنلاو سوورلا

 سْمّشلا 0 بهجخاو ” معلا ديج ”اهيلمتب يلحاو معنلار مح

 يرّشت نأ نم 5” سيلا ثكلذ عم اناو رمشلا ”عئارش نع اهارك ذ““ دوداورمقلاو

 "” ثئكّشول قفتتاف ”مهلم قرب اهيلع نب وا ”مهطس اهب نهكي وا سير اهاترب
 مادملا ايمح اهفضوب ينكقطتا نا 0 علاطلا دكنو سوختملا ظعلا

 لاخلا " تشسكاف مُهّسلا درص نا دعب مهفلا باث مث ماقنلا راجلا دنع

 ام ”هكع ىلع هتدهاع يّنا دْيِب لابؤغلا ثكلذ عدوا ام ةعّيضو لابولاو

 نرش امك رارسالا نزشم هنا معزف ”هقظفخا ؤلورثشلا ظفح ناو هتظفل

 ربغ امف راثلا "يلي نال "ضرع ولو راتمالا ثكتمي ال هّثاو رانيتلا ميثللا

 (معءم»لتسع 10 هأاطعتنو ةط2 0ةغوه2) 4 قاعحضا 1550 1طص 1ط:ةاطقنل 86

 طف ممموك ةمسصماتق دماتقت مصر طف محطم" 85 ةطف تنصف ه2 الكت ت77 ةلطب

 طم 1ة6661, اتلعم ةطف ةتشو-م1876» كادسفتسس 126210260 م:ةةعدكاإل 01

 مة سنس-ه1-1ةقط10. 45 اًدغبو اوس ليقر 16 011 66 5310: 387!

 طوعمتع! 46. ميعز آطمرنو ت سن ار, ءطقفأر 16206 و ةطق ةععمزن4 ميع 2

 ةام208 20 ليقك , هدم ط0 ةاوصقف طقتل هد, 15 ةتموأو (20» طع 8

 0هاتعطغ). 7 تلامأ م16. 4 02 ليم , '' هطق 015100عم0.” 8. سيت ا

 مدا. 4 08 ىسستو 0.7. 49. يردْزأ 801. 8 028 ىرز. 0 يمت ك7

 5 01 ولم. 65م مع 71.02 معن. 2. كوذأ, 801. 01 كو 0 م هم

 ه2 164 03 كنك , 1 امهر عمدت, 656111060. عئارشر 71. 01
 5 1 م

 ةعيرش , 56 “ موكطق”” 54 يلا 901. 4 01 1 0.7. 5, ميطس,

 8وؤألج 0 طم قطو ظوصفت كانط, 8 1وض20115 0151116186. 060. سيم , همومنا 4

 ه4 حول 1 10 116 86286 01 0 1ةقطقتت ا. ناشي , ةةل1128: انت 010/08

 1اعلتس عز 6 نكون “ لهووهر:: ت2 ثكشو, ىطتعال 15 طف :ءولتسع هل

 همدسم 3588. . 58.7 تئيسجأ 7166. 4 05 سحر 0.7. 9. مكعر 1
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 اهيلاوو ةردملا ثكلت ريمال ادب ىتح ىنامؤي وا موي نامّرلا كلذ ىلع

 ارطّمتسمو هلهخ ضرع اددجعم هلق باب دصقي نا ةردقملا ىذ

 يدي نيب اهمّدقيل هاوه ” مئالت ةفحح هيعصت نا ""داترأو هلين ؟"ضراع

 ةرفظي نمل بغارملا ”يئسيو هداؤّرل ”لئاعجلا لذي لعجو هاوجع
 راعلا ”"عارذا ف ىصعو هلوذب ىلا راثغلا راجلا ثكلذ ”قماف هدارمب
 هيلا هتورشأ تئك ام هقباو ”هْينْذا ارشان يلاولا ىتاف هلوذع لّذع
 ينموسي ىلع ”هتدفح لايثثاو ىلا هتيغاص '”بايسلا آلا ىنعار امف

 مغلا نم نم ينيشغن ةميقلا يف هيلع مكحعتا نأ ىلع ةميتيلا ة”كلاب ” هراثيا

 عافدلا ينغي لو اهئع ' ”عفادا لنا ف ميلا نم ةدوئجو نوعرشف يشغ م

 16 ب 3 1
 ””صايتعالا دايدزا 0 ىأر املكو عافشتكمال

 ال ثكلذ عم يسأنو ” مزالا يلع قرحو مرتضتتو مرجع صانملا دايتزاو

 ديعولا "لآ ىتح ىراص نم يبلق عزا ناب الو يرذب ةقرافمب معشت

 دوم متسع نجر . 1[عمومذسع 01086.” 60. هنظنحإ هتئضْعأ . 61 ضْرْعَو

 2261. 2988. 2 018 ضرع. ملي و 2801. 01 جيو 068 هلق باب و 1126 5816و

 1.6. هماتت, 01 طقق مدتسعع, لك طوزصع 3 مقتمو 22016 65060121175 4

 اذه ةطم اكتسوم 08 طتسصو 87. 64. ض :راعو طعم دةهتص-61010. داترأو

 م26[. 8 ه2 كور. 6. ميالُث ه0. 8 02 ط ةطما114 ةاتتاتر 4 0

 67. لداعج ه2 ةلاعج. 68. يشسُي و 801. 2 018 وئس. 69. فكسأ و

 71:60. 4 028 بفعسو 0.7. عاردأو 7.2. 8 01 عرد» ط6 21166128 0122

 عتطسمات1“ هد* “ ططةوقام1846.” 1. هين ذأ ارشانإ عة عاءطتس#ع ق8 682:8, 210-

 ؟هراط1ه1 هع ءدوزما» 50 ةئ016356 هةععتعم5 05 0عممزتو ها ع7660. 0

 تناينعَلا لايثلاو 7.2. 7 08 بيس ه1 لوث ننال 3. ةدفخ-و

 م1. ه2 دفاح. 4. راثاو 7.2. 4 01 رْثأ. 17 عشادأ 58 1 4

 سما 55 062م0 (عمرءوصتسع 142 نعز ل يد هما. 4 015 وذدح.

 4017 صايتغعأو 7.2. 8 058 صوعر تح عانتمأ عاتق 91. 05 مر 12013:

 ةةءانات, 9 0 م66. ه2 لوأ عراصر ةسقر اتاكم ةطققر 8096صتسق 6
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 " هتعق نأ ىلا نّيعلا نم قافشالا ىنداقف "اعارق عيرشتلاو ”اعاقيأ |
 تدهاعف ىنّيَشلاو مثالا رّيغب ىشاولا *”ظح ملو نّيعلا ةرفصب نّيعلا داوص 0١

 جاجّرلاو دعب نم اماقن رضاحا ال نا دقعلا ثكلذ نم ىلاعت هللا

 ىرج دقف ”ةميمتلا يف لثملا برضي هبو ةميِمُذلا عابطلا هذهب صوصخ“
 ينيمي هّيلا كدت مل ببشلا مكلذلو ينيمي لّيس هيلع
 "”فئاطقلا فاطتقا يب“ متكرح نا ىلع هتحّرش ذق ام دغب ينولذغت الف

 فراع لك ىدل اولعلا نم ”ذلا ةهاكف نم مكتدؤز ام ّنأ ىلع

 "اسذق هل انلقو هراذع انلقو ةراذتعا انلبقف ماقه نب ثراعلا لاق

 رشعلا ام بطعلا ةلاهح نع رشعلا ىقح رشبلار يعح' ةميمكلا كاذقإ

 هطزوءازع. 0. عاقتأ , 7.2. 4 601 حذو, 1 1 عبرقت م عارقب نم

 2 320 8 :عةموعا17]17 01 عرش 0.7.0 82. كترضق , م1266 05 ضيق.

 اظدم مل همس. م. 114, 2. 61. 84. ةميمثلا يف لثملا, ““ و مدووهن

 10 مءوعاسم»7,“* ه]11ه0تمع 650 ةآطعف 2107م: جاجزلا نم مَنأ 206

 (معوعابع ه5 (طونعدوجتس# طع همدقعطكو) اناطهتحت 81888. 5 متلو هةر 101

 72888. 01 مرجع, 01 آطقكع طععتج 201110062, 6. “' طتسل[ممع0ل.7” 1[

 ليوط , 38 م. ةر 2. 42. 8. فئاطقلا فاطتقإ, ؟.د. 8 ه2 فطق ةمق مآ

 0غ ةفاطُق 1عورجمعأ17617, 0.7. قترأس 00. 08 قثر, 7:666064 إل

 طف موجاتعلو سر عتكتسو 16 انطق 20266 01 8 طعقت' 1اقأن1116. 6301١ يديلت

 يف راطو, 1237 (705856898108, 6 7 م0 02068”) سطع 66م0 (“'014*) هدن

 مما معوتتتعم4 ( سمع ”). 89. للا, همصتودتهت76 ه2 ذيذل , 1010

 مدت اق 1006 17 16 516 لعفا (همو 6دةسست. م. 52). 90. اًسّدِقر

 20762151 26611586176 01 مدقر 1غمدصصعتاز, ه2 ه1, “مدع ةزسعو.” 5

 101105 15 هنن هلط35102 50 4ط6 1هطقاطر هدف ه2 ةطق دت055 181861681

 هجرممهعسكو 02 1طت]جوسحسق0, 820 طقف 5126 هه1160 طاقه طووت'عت» 08 831:6-

 7000, ةهعمتسقو طمس هطقمأع» نستع 0 طق هدة 15 0:6ءم6ه0 (طقعأت
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 ا الا يف ذنخا لاقف ةياعرلا ع مذجو ةياعشلا لئن هل شار

 ىسفن ىلع تجرتح تئكو ةناكملا يوذب لا عافشتسالاو ةناكتسالاو

 ثّرلا ىوس يتم هل نكي ملف يسنما يلا عجّري ؤا يسّنا هعجّرتسي ال نآ

 ةحاقو نم "بتي الو هجعلا نم فبئتكي ال وهو ”دصلا ىلع رازشالاو

 الو هساركا نم ينذقتا اهل لك ابنملا ىف خليو لئاسولاب ”ظلي لب هولا

 رطاغلاو وتلا ردبقلا اهب :هفيفن ”تاّيبا آلا.ةماره. لئن "هيلع. دعا

 دنعو هناطؤا يف هل ةنجشم, ”هناطئشل ةرحّدم تناك اهناف روتئملا

 "رشن نم سُنيو روبشلاو لّولاب اعدو ”روبعلا قالط ثب اهراشتلا
 نأ ةاندشانف روبقلا باعصا نم راقكلا ””سئي امك روبقملا يلو

 لجع نم ناسنالا ”ىلخ لجأ لاقف اهاثر انقشكيو اهاّيا "'اندشكي

 لعو هيدكي الو لع هيوزيال دشنا م

 ه02209216). لثُخو ع ليخ د, مطم تعمق دنع 32015618 84 ةثتاقر

 1س 96. طف 2110م تانفمم 15 2مم 4 018 تتوفر "0 0911568 0

 108م, طقتتتتقر, 11168]12. 2, اذكتاشإ 320 ةطق 50 008 20110512 ع 6

 7.2. 10 01 يّذح و نوكر 214 ع 16ةز2ع517617, 0.75. ثصلأ يلعرارضأ,

 0 12 37618102.” 4. 200108 201. 8. 01 بأو 07

 55 ظلي, م : 7 جمد. 4 هع ظل هده 2 26506615617. 00 تائب, لنستسم

 01 تنايثأب ةماتتع 76:ةو1ةام, 12 ؟طتعا 26320158 مو 113. ةهونععو 1ك

 06 8وعور طقلم طم 8وردنونك هلتتمد 285 تايئأ. 97. هناطيشل ةرحئامو

 “و لتحتسع 1هأط 4م طخف 06911,” هلططستما» 50 ©7ةترب 51. 12, هسه

 1011هرمتص ع. 8. روبشلا قالط هي ““ طم دمملع هب 1070 6ن516 7

 107-111 9 رش طقتتف مووت همام.” 100 سئي امكر هغعر

 ءمدصم». ©0هةصر, طع. 13. 101. دشنت, قستي , 20. 4 05 دشن هن0[ قشن

 1هومععأ17617. 102, ا , '  دمقتت 15 22806 اتزد 01 113128616866, 128811688 :”*
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 "”اميمح اديدص هتّيفلا نيح ””لاق ةعيتطق هتيلوا مث

 اميمذ افكج نابف مامذ اذ افلا "ببغجص نا ليف لا

 ”قيلك انجاب يبلق هنم ىسكاو اميلك هترِيضتو

 نيلي اهينعل هع اخف اميحر انيعم هتئتطظتو

 امينا اديرم هل ””يكبس هنعإ ”  يلح اديس همئازش

 هرم آلا بيف خبل ىباف اميسن كسهي نأ كمرئشسوتو

 اميلس كك 1 اميلس يارا زع | ع هعدتل نم اللا

 -ايايعلا كلو اييصح اثار نكل ١

 ©0127. 812*0111, 55911. 125 221. 108. ميدنو, “ طمع 538 98 هما

 موستمس.٠” 10 (طنم دصتكته1 دقو ه2 ور ةصقأءم0 02 كترور 866 (1ةتطتتن»

 م. 198. "طف ممعمأز6 02 116 762568 158 فيفخ 88 2. 78, 2. 50.

 لاق , 2عمتت 01 02 ص طق هوقو ه2 ''طمفتسع.ل” 5. انيحأ ىاطتعط

 13 طف م«ءءولتسع ]1126 7988 60111781626 50 بمب درق , 76186102, 10و

 ةنودتقمو طعم '' هذا 7”ةكم.7” 106. بر 8301. 79888. اًميلكو

 مجما172060 5 ذه ةطق هطز هعاتكو 356 38 م7ع016056 01 يبق , 80761260 7

 يسمأ 4 01 وسم, 12 416 86186 01 ناك 16 م:ةءولتس# ميلك و, 6

 (60 6) ةمماكع» 6, 15 8 مقسم 02 110865 ع طق ط0 ههدكو1860 ذك

 600. 108. اميج درر 026 50 68 ل162 3587 5؟1أ5 ةا0 قر 823 6

 ه1 ةطفه 06911. 109. ىتلفعب 2 01 ولج ع فشك , عما ةنطتت ع 6 76:

 80281 06 طإل نع. 0 يكبس و 8076101128 277 لرخ يي ةرابتخأو 12237

 (هواتسع. 111. امومس ..... . ىبأ, انك. طم مهقمقم4 ش0 طام## طانكر

 ه. “طف 570ه10 ط1مر؟ ممغطتصع طنب” 8 ةلطت0012. 0”1ه 16 6

 ه8 و ه2 ي ذ الطف دطوتق 866 2ةتطت. 2. 35.2 تب 812101 46

 1011هوذصع كتاب , 156 هم 810 ةلصع. 7268. 01 كتميبر ذص طه ةعاتق6 01
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 7 0 مو اميدع ناك ههكل هتولبامل تلق ام 30

 امومن ”””ىفلي حابصلا نال يبلق ىلا من نيح ميصلا ضغعب

 اموتك ابيقر ىجّلا داوس ناك نا لئللا ىوه ىلا يناعدو

 امولو هاتا اميف اماثأ قدصلاب كاف لَو "يشي سس 00

 !!ةءاوب هعّبسو هظيرقت ملهتساو هسو هضررق لزكملا تر عمس املف لاق

 برغلا نم ””فاحص رشع رضتسا مث هتمركت ىلع ةرّدصو هتمارك داهم

 باع#او راكلا باعضا يوتشي ال هل لاقو تيرا دئقلا ل اهيف

 لزست ””ةينالا هذهو ةكظلا يذك كربلا لع نا“ عسي الو ””ةتجلا

 لق راب ادوه علت لو ناعتالا '*' اهلوت الف 1 نوص يف رارثالا ةلزكم

 وبا انيلع لبقاف هاوؤي امب اهيف مكحيل داوكم ىلا اهلّقنب همداخ رما مث

 نك 10ه: طفقو 50-؟21164 هة6ه-هدصصق ه2 ناكر 6م مطتعط ة155و 109

 طق ةهطوءو عدل أدغر م66. 02 ودغر 566 6دنةد72. 2. 242. ىَغلُي :

 801. 0888. 1714 2 , طفل6 "طم طقف همماتعط 01,” عمو ودمت 8 6

 هطزوهات5ه ههه. 115. ىشير 901. 08 ىشو. 116. 10 72161. 01 *وب و

 طف ةسحتشم0 طقس 50 (666756]00). برغلا نم تاع, 7ةهووواق هل

 8119ه. 11. ةدجلا دو يوتشي ال, “ ةطو مومو16 ه2 طم اخ

 هتف 205 85 ةطغع 260716 01 طق ة2:0عدر”* (110ةان1ش01 هات ©1173, آنت. 20و

 محعدستسع ةطقش انام 76مم6ه15 05 ةزلعع»» طقكو 205 طق هز هعا1:028516 8

 ىطخعاط ةطذ 72510 طق ةكاتتاطاع4 50 ةآطمق6 ه2 عا1هقق. 119. عسل و 1

 01 ات , طمرتو 2 زوج, 16 15 211060 هم 1521. 51ه 101105ذه8

 لعجم 15 801. 2888. 100. ين, م1. ه5 انأ, 0.5. .. 121. اهلوت ال, مد0-

 ط11156 4 01 ىلود 1 طفقامو؟ 205 13012 41612, “ هطورع طع 206.:*

 10 داعب ادوه قلت الور: “ دو» هوست 100 متغط 30.” 1500

 طف ططهممطعأات ةعدق 0 4, اع 760216 ه8 طع ة4طج]1ع812 12 1832833

 طفت ممت0قأر, 1؟طمر 12017676م, 701110 205 6611676 ةص طقق م12عوعطتس عر 4
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 هللا ربج دقف مزقلا ”*لامدناب اورشئاو ”*”مئفلا ةروض اوارقا لاق

 اوهركت نأ ىسعو مكلمش ءاوثعلا لظ يف عمجو مكلكا ىتسو 37
 لاقف فاعلا ءادهتسا ىلا لام فارصنالاب مه انقلو ”مكل رخ وهو انيس

 امهالك لاقف فئظلاب ”يدؤملا ةحامس فرّظلا لئاد نم نا بدآلل

 ركش ةركشو باوجلا يف بوف مالسب ضهناو مالكلا فذخاف مالغلاو

 هئاولح يف انمكح و هئاوح ىلا دئز وبا *”انداتقا مث باحشلل ضوزتلا

 لاق مث !اة”وددع 96 اهددع ضفيو هديب 7 ”يناوالا بلقي لعجو

 هلاف ركذا ما هتلغف ىسانتاو ركشا ما ماققلا ثكلذ وكشا| يردا تشل

 ةميدلا هذه تكلا همئغ نمف ةميمنلا منمنو ةمي رجلا "فلا ناك نأو

 يلا عجرا نا يلابب رطخ دقو ةمينغلا هذه ىل ””تزامعا هفّيسبو

 مكعاثوا انأو يلامجلا الو يسمن بم بعتا الو يل ىتسن امب عقاو يلابشا

 يف اعجار هتلحار ىلع يا ودسأ مل ظفاح رئيخ مكعدوتسأو ظفاحم عادو

 هسنأ انليازو هسكئع تدخو ىأا دعب انرداغف هترفاز ىلا ايوالو هترفاح

 ّْ هرب لفأ لثل وأ هرذص باغ ا

 ىمرتع 06و0760 ط7 د طتتصتعممع (5ءعم © ةصر طاعتتعم 6). 3. اوأرفا

 مفلا ةروسر 630, 1.6. مام وصح ذطع دمة طف كطقصبأع»» 02 11607

 مةمسولط عاجتتت. 676160 ه5 اف 2ءوعم 0[ 1100117 ةطر ه0 161560 27

 11ج لج جست ص0 هج طق ةهتكتنإل 120 116663. لامدتإ 7.2. 7 02 لمد,

 00 لكُت, طومعوج عم عسكر اح ة85ه:ة26 11 116 111: لكأ,

 0.7. 16 مك 0 يسعو , ©ندةسر 11. 18. 127. يدعم , عونك

 4 02 ىده. 128. داتقأ, م66. 8 ه2 دوق. 9 يناوأ, م1. ةء انإ < ين
 جعطورور ض066 120, 130. ةددع , طلق 11261, 1.6. 416 221112561 015 ن8

 ةتمد0ف. 131: فلصا, 4 ه2 فلس طمتتق < مكث, طه 1116

 132. تد راما , م06. 7 01 زوحر 885 623760, 8هفطع260ب “ تمم ص

 0 26.” 5. قون 8 08 ىوس. 84 كترس د (8 2ةةزة2 179010)

 اطعم '' قوم.



 48810018115 51. (04ةلرآاراثا) 01" 51.”

 هل يلا: ةريعش ةنعمباحتلا :ةنابقنولا ند اازيإ

 فالخلال ةميوعلا تاذ قارعلا لا لاق ماقه نب ثراعلا ىور
 نيبصخملا اهلها ةينّهلبو ”نيبيصن فرب نابكرتلا ثّدخو ميغلا *ءاوا

 ضْرا ىلا ضْرا ينظفلت ترسو اًيرههس تلقتغاو *ايرْوم تدعتئاف

 1 مدوُع تان, هدو 6 رعود (ةتسم. 01 ماعز 0 126928 12 6

 ةزدتتف ]86 8026 طولمانه,ر هل 18 ه0111781626 10 نيم 5 تاذ ” (ةودمو

 116616 مطتلم ةعم). "لطم م:ءءولتس ع 2016, 320 16 75005 11128

 متكطتتل 1261:6601 هماتحتتتقق, 9316 3 1518281861012 02 1126© 0203328

 موقمو عمق 12 ذاع (نهدحس عد وترر ؟؟طقعال 122111 طقطت قه]11 185 01260]811 50 6

 مرمموعدق ققوعستط]7, 20 طتعات 15 15 56161016 26601688 150 27212001166 2

 اةاطفه 011281. 27. اين م1. 01 *ونر 115. طم ةءاااتع 01 8 ةأقت'“ 06

 115 هممو156 ههدقؤء]112610ه, 621160 : تميقرر 15 تقتسع ذص طق هةقان. مد

 م1160 150 ادع ةأودتف ةمدصستم عع 166 28 2231251028 01 1516 1220012, 27 6

 ععااتس عق 320 1هذط عق 116 ةعوقمدق 76 0ءاورحستسع0, 320 6 ميلا ءاون أ

 120162656 اف ةتسوت ةعوقمدر 1؟طقعات 15 01 م31:822011121 1131:01:31166 101 6

 247808. 8. نيبيصت في رد انطق ا1وعأن ه1 1ههلطتس, ةطعق 1151015 08 6

 ه]وقمدزعؤ, طف عع ةطق اتمتع كاتمطتنقأوق ه0 118215. 4. ّى ره, 8

 هةرسسعا] 02 الكدطتعولل دن آل ةتتتقتت يرهمس و 319206. 7“ 19 8

 هدتع 200660 10» عتجتسع 435 قتمف 10 182668. 06 15 1865 5267 ©

 001160 ةطنق هرج ةععماتتم ه2 طفت طقتلص عوفر طوس ٌئشلا ررهمشأ , 0

 ىاطعت 2 ةطتسع 15 28210 ه0 هذه. 01618 قف طف دقتسم دف

 063760 ظعمدح ةوصساطمتت, 6 طسفطوس4 02 1101122, ها 028 هت
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 "تعا املذ "ضن ىلع اضن اهتقلب ىتح ضخ نم عشر ينب ذو
 يقلا نأ تون بيصنب اهاعزمم يف ”تئرضو بيصغلا اهانغمب

 دّقعتيو دامجلا ةنشلا ىبحت ريم نا ىلا يناريج اهلها ذفعتاو ينارج اهب
 ةتصخمت الو اهمؤنب اق تصمشمت ام هتلاوف داهعلا يمؤق ضْيا

 نيبيصن ءاجرا يف لوجج يجورشلا دْئز ابا تّيفلا وأ اهموي نع يتليل

 باتختو "ررذلا هيف نم رثكي وهو "نيبيصملاو نيباصملا طبخ اهب طبشتو
 راص دق ّدفلا يحذقو امنْغم زاح دق يداهج تاجوف ررذلا هّيْفكب

 نأ ىلا ثفن املك هظنل طقتلاو ثععبلا امنيا هلظ عبتا لزا ملو "اماؤت

 ايؤملا بؤث هبلشي داك ىتح ادم هكقرعو هادم كتنا ضرم ةأرع

 هدجج ام دايقس عاطقتاو ”هايفل تؤنل ٌتاذجوف ” ىيحج يبا ىلا همّلسيو

 !* قل دق هنهر ناب '”فجنا مث هماطف دنع عضّملاو همارم نع دعئملا

 [1ةهفاطختم »ع0 ]1ةصءءعو.” 4 طقسا 0 15 87 76176 22806 5:

 8عويسطمت ه مامعم ص 4هطوووئسته. ة. سصقن يلع اًضَنن, “ “ مم 612560 مق

 ه2 6238618661 6698[.” 6. تا 4 01 ع وذ 07. كتيكرض , 136 1

 (ذص غطف عوصو 02 322:018), ' 9702.7 8. ترضغمت , م16. 5 08 ضح# ,

 1820 53781160. 9“. ىنيبيصملا رت م طبقم “ ممم ةطسطانسع نط

 طم هسوجعل, مموج مةسستسع 71656 ط6 120ا866 ”٠ (2هد ةطفه 06

 رسووستسم 05 طبخ , نس0و1رمتسع ةطقق ةنهصقاف61052 ه2 0مم, 98

 1211077٠ 10. ررذو ررود, 51. 04 د هس ةري هةموءاتتوةا7.

 دف م4 ما وث هدو ةطف ممتسعق 01 ذاته ةتفأ ةط ةءءمد0 08 دص احم

 عدتمو 01 رسّمم زر ةطق مطتخممو طف هلم6 دحفدسق ةطقأت طتق ةذصقام 10, 6

 ةهتت721 ه5 2[ةقلطتسر 180 طوفعمدتع 0011160 7 طق ممععانس عع 115 5

 701:0. 12. ىدمم, م1. ه2 ةيذم, ه اططتكتم. ينيك وبأي 9 طقتتتع ه2

 0ءوكطر هد: ةطفق ةتحقعا 01 06ةأيط. 14. اقل - اقلمو ىطتعا 15 ةطفق "ءولتس#

 ه1 ةمدحع 1188. تحلب 12161 7858 4 01 فجر 01 ؟طتعا فاجر

 020 نيفجرم طو1017 هتنو 7.2. هسه هموت 6ةزوءات7ه]17. 16. دق هنش د
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 ىلا اولاثثاو نيفجّرملا فاجؤال هبكح قلقف قلع دق هب مامعلا بلم

 نيفجوم هتوّع
 اسيردكحملا اوعضتُرا مهناك مهوجش مهب ديمي ”ىرايح

 اسوورتلا اويشو بودخلا اوكصو بويجلا اوطعو ””بورغلا اولاسا
 اسوفكلاو مهسئافن "فسلاغو 'نوشملا هكملاسؤل نودوي

 انئهتتا اّملف هباب ىلا ّغاو هباعماب ”فدلا نميف تقكو يوازتلا لاق
 ةانغلطتساف ”هاتفش ةرتنُعم هاتف انّيلا زرب هئابثا ءاشئتسال انّيدصتو هئانف ىلا

 ةضاملا ةضْيق يف ناك دق لاقف هتاكرح ىوق هئكو يع

 ةيوقمب هللا نم دث فلتلا هّقشتساو فِنذلا هّقش نا ىلا ةكشولا هك
 مكجاعزنا اوضناو 5 «كجارذا أوعجوراف هئامغا نمو قافاف * 1

 ةارن نا انكرتقاو هارشب انكظعاف ”مارتلا مكاقاسو حارو ادغ تق ”ناكف

 ”اقلط اناسلو ىقل هنس انيقلف انل انذآ يرخ مث انب ”انذوم لخدف

 : قلغو “ طنو ما1هلعم »وه 1ه:2هزكر”” 1.6. طقق هوهه "هه طمجو]16988. 7.

 ىرايخ , 2 01 نأرسح و 561101660. ال1626 ب هراقتمم , 385 2. 14, 2. 2.

 18. بنو ور 0-21 برغو 0 12عم 0ءاعمأ 01 1ةوكطعتت, طقاتف 2266821011-

 «م117 560 مدع ةطف ]1جهتسقأ 01658. 9 تااغو ممل. ه2 ل وغر 4

 ةمامعلر, ؟ة21160 01. 00. فلا, 8 2 فل. 21. هاتفش ًارتفم , ““ طنو

 (150) اثم5 مدع متت ه ةصتام رز” م0166 ةطق ةودنععمتعتأ 02 ةطق 80-

 ىمد:0121 50] عزكم تكا طم مانوءولتسع مماحتح دح ه2 61:, 7161 116 1

 1ه11موتسع ذص ععدلم». 22. *امذ, دا : ةطم 20110112 * هب 18 ١

 ؟.2. 0: هيلع لأ م3088. 4 01 ىهغر “طم موق 23206 50 8002,'

  2080٠مكجا ارد 5 مكجأر نأ ف (م1. 02 جرد .8 .5178266 9 1268121118

 24. ناكفر 1هدخ 16 15 هه (طماتعا (طف 030, 1.6. هته 2516 50 60, ©

 820 .١)80 5. حارا مكاقاسر 310 05 ىقسر م160860 مم (؟0هذ6 ه8

 ٠6 م1640عم عمات) دط 7326. 06. ان دوم, هعودمت 4 ه5 نذأ, 35608 84-

 ؟وتمللج» .“ةمصمدسعتسو.”” 927. اقلط . . . . . انيقلو, 6 محم6 ه2 طن

10 



166 45811131: 173. 

 ةعامجلا ىف هفرط بتقف هريراسا ىلا نيقذحم هريرسب نيقدح» انُسلَجو
 دشناو ةعاشلا تنب ”اهولنجا لاق ٌه

 ينيقعت ثداكةلع نم هلاركشو ”هّللا ينافاع .

 ينيرّييس فكح نم دبا هيفا ولع ” ءسنبلاب تك

 ينيسكي هل يضقن ىلا 2 .هلككلو ” يناسانتي ام
 ب 83 نن |

 ينيمثحي هنم ” باك ىمح الو ميج ” نكي مل تح ن
 ”ىيح ىلا نّئيهلارخاما .همؤي ”اندا يلابا امو

 ”ينيلجت مث ايلبلا اهيف ىرا ةويح يفرح ىاف
 و ممهدمكم ؟ةطنسع, ةط0 ه عاتط ةمدعتعر 1.6. '' »و وتس طئتقتت 2051066و

 طوخ طئق 10د عاتم عمزسع 16617.” 28. اهولتجا سم. 8 02 ولج , هوو

 طمع (ةطف طقم, طعم ةسصم»:موتمدتمد) هسكفتلم0ي "' 10ه1ع هد ةطقق”* (؛طم

 هكممدتسع هغ طم ممصعمست). 29. هللا ىنافاع (3 ه2 وفع , 08 5طتعط

 ةطفه 11 يفعت 15 2), '' 600 طقق ةوجه0 مم.” لمكة عيرصس و 15
 يس اذس ديس اديس دس اد

 :ضورع, برع م ملل ميس هيو سس مدس حير مس و مس ميس يب نس

 ب ب | ساس. ا 80. كرير 26007617. 1 ىسانتيو 801. 6 018 ىسل و

 ىاطتلم ةطف 110 يسكي 15 801. 4 02 اسن. 82. لكألا ئىضقت ئلألا

 “ تسكنل طق هده ه2 دج ةهوةنصعر”' 9 1000, 2616 261113 5

 ننال ََك زر , ذاق ةجفاعدمسعم 211064 أو صف طوع لتوتسو 06066. مك

 م1061. 78858. 01 مح, مومح. 4 نعي مل ح عفتي مل. 365. ىمح

 تعلع , 6 دات 0هدصمتتت 05 111815 5 4 01 468 5

 ممو هتان هايتعأام ه1 هسعاعدت ةعواطتقر, ة20 7 طقق ةاقاو» 1[ةعاسصقا ب 464

 ه1 اق ءم1عطة660 م0666 1صحتتت'ا 0818. 115 عتتق7060 هدطدهتتت 1988 68

 1220, طتعط طق 272202118660 50 طتسقواك, 267 مامعتطصعم 5 18226 8

 1ص 165 م1086, هل مهء]متست7 ع, 485 1961:6561 416 ةماتتت1آ 018 8

 طودتاعتس ع .601114 6 0 011 هؤطعتتق 2011856 9ةؤةتتح 03 8810

 ةطقتتمم ءقصع]8 هذع ةطععزت» هز 4186 عتئ01120, 1؟طق16 ةتتز# عوتتت# 012 16 8

 ةمءامجمل 50 طو تسقمع» طتق مدنم6وءاتمص. 836. اندأ, مموؤ. هذ وند 1

 طع 12661108836156 معاقتع 1! نيح, 1 نوح طقف 118 708707
- 
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 مايقلا ىلا انّيعادت مث لجولا دادتؤاو لجالا ”دادتئماب هل انوعدف لاق

 -- اوفشستل يدنع مكمؤي ضايب اوثبلا لب الك لاقف مارثللا ءاقتال

 رم انئرتحتاف ” يسّنا هاو يسفن توق مكتاجانم ن راف يدحبو

 دبز 5 هدئز ضغقن ثيدعلا ىلع انلِبَا مث هتاصاعم انّيماحعأو

 3 ناكو ليقلاو لاقلا نم نسلالا .تملكو ليقملا ثثو ناح نا ىلا

 دوارو قانعالا لاما دق ساعتلا نا لاقف ”ةقيدعلا عناي ةقيدولا ىماح

 هيف اودتفاو ةلولئقلاب هليج ”اولصف ريال بطخو ذلا مّصخ وهو قامألا

 هللا “”برضف *لاقو انلقو لاق ام انعبتاف ىواّرلا لاق ”ةلوقكملا راثآلاب

 دوجولا 75 نم انجرخ ىتح ىنافجالا يف ةنشلا غرقاو ناذآلا ىلع

 دق مويلاو حاب دق رعلاو آلا انظفيتسا امن دوجتشلا نع دوجلاب 0
 انفع مث نْيّدلا نم لح ام انئذاو نئوامجعلا ةولصل ”انغركتف عاش

 10102860 57 201691 0 50 201:. 4 01 ولب . 39 دادتكمأ,

 دادت 3 +2. 8 ه2 ذم هسق ذ 0000 40 ىسنأ لسكان

 اف 2238261 01 27 00 41 دك از, ه1عوتتت, أ عقم م87:

 ديز , طف ةمغطرب طقم ؟طتعط ذه 77010ط16ة3. 42. ةقيدعلا عناي 1110612-

 128 طاق هءعطق:0. أولصو 110061. 02 لصو. 10 زدات 02608 2026©,

 محعوتتق 150 2231م ها1لتقصعو 11 طتسر 50 7210161866 1132. راثالا

 ل وقنملا , ةطف 13012055 طه20601 0072, 211110128 50 1122-58

 ةدوتسعق : '' 201م طف هلعملت1 0هممهصو ه2 هتعطغ طور هامور ص 6

 لهو” ةصل : ' 1هلعو طف هج -ة1ءءزج, 2م 8دغقس ةهلكفو ذك ط0.” 5

 لاقو انلق 72266. 01 ليق. 46. بمرصف, 6[6., “ 576 ممه06 115 0

 ها1ووجر ذص ةعومجلمسعو ه2 طف 7020 05 600 (©0ت"ةسب عجلت. 10): 5 6

 ةصمأو هييدح طغت هدو” ص ةعوافسف هد 02 مطتعط 1 15 هه, 7 8

 ممتع ةطعسص (ةطف ةاعوروتس ذص ةطف فعو) ه2 طعوجتسي.”” اتكرصر

 م66. 0888. 08 بفرص. 48. اسغركتوو 660. “ 1.6. 6 ةفطق0 هتتت

 هعمرءصتخاعو (طقصل هت 12006),:* ه ةموعزه1] ةءنص 10> طه

 ناوامجعلا , ““ ( طم اا دحانأع 72187ع78) 816 166 2187618 01 5010-087
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 ىلع ناكو هلئش ىلا ديز وبا تفحلاف لاحرتلا ىقلم ىلا لاحتالل

 مهئاشحا يف مرضا دق ”ةرئع ابا ”لاخال ىلا لاقو هلكشو هتلكاش

 مّيعن يباب هئدْزاو عئاج لك ىرشب هاف عماج ابا عذتساف ةرمكلا

 تبا لك لا ؟واجلاا ديف

 نم وه انف فتيقن يباب." هع بيذغتو قابكأ نين "را

 هل قون ممد, ه0 21160 طوعوتننو دجحتسع ةطعص ةطق هما ه155 ه2 طم

 مسوس دق دسلع» طف طصوولطت” 49. لاخأر, همم. ه2 ليخر سمج 6

 »هه مناط ةهد»ه] هد رها]ءه] هد6ه» طف 741207. 50. ةرمع وبأ, غم

 1[هكطع» ه5 1سلعسوالتسع (طسصععا“). 1ئطقق 320 ة1طعق 512560116 8

 هد: دتءادمت» 65 (ةن6 عدس. 2. 221) 5ء1028ع 10 ةاطق 621160-80 '1'جهتلك

 1010م, 3201 876 هعو1512560 دن 12181111:5 (نهددتتت 625837 3858 150110198 :

 ف ةرمع وبأ 15 طف دمتسم مد طتتسقمت, ؟؟طقمط 15 8185ه 4 تلاع وبأ,

 طظهفطم» ه2 11ةانلع (ةطم هطقوا ه5 طم11): عماج وبأ, طه 1ةهغطع» ه2

 4دوعسسط اتسع 15 6 ىأ وخ (ممج هد: ةهط16 هد 5طتعاط 1000 15 ة62560) و

 : ميعُن قكأب 1"هن]61 ه8 216959252688, 2 ى راو ةعشلإ 71156 6و0 و

 تتيبح ود 1ةهكطم» 02 ةنوونسعمووو 2 ىذج, وه 130: فيقث وبأو

 مهغطم» هذ عنو مموو ع لغأا, دمتضوعمتز نوع وبأ, 8ةهاطع هذ 1815

 ٍِح 0 ه515 : ليمج وبأ, 8هنطو» ه2 0هرصعاتسووو ح لقب , ”هعماهط]ق

 0 رقلا م ّ الل هأذطعت» 05 805م10117 < جابك, ه تؤ 2206 058 15

 910 7126881 رباع أ مآ الماذطم» 01 5ةهد عا عدتمت ع 2 كسي رهلأ 9 6

 22806 04 ؟طغعوأ, 22681, 31201 5721668 3 رفا مما , ال1056 08 07مل

 - .باذووجلا ه طنس1 ه2 مأهز نيزر 0 8قطع ه2 مز1ودتاتو <

 سيبغلا, ه ةئوط ه5 ةمغمو متكط 84مم هس طتقام»و كلعلا وبأ, هقطعتت

 ه1 ةم110685 ت قد ردشلاو ةهسماؤطعت" ه؟هقأن17 0135 22806 02 120267 و

 سايأا وبا < لوسعلا هالعم]11 20 هقطتس# ز نافجرتملا ب طف 660

 ران 0111618 < قد ربو تسطلا, هرو» ةصل طوهلشز و هرشلا وبأ, 10هغط68 64

 6 معه 5117 ت2 0 م6116,” 6. ةسنقملا هانع., ةطقكت 15

 هطماتك طعانزو ةعح اظاتستس# 310 01م عاتكر, 0111138 اة 10881128. 62. ثمها .:
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 ابا تزضختسا ولو ”نؤع نم هلثم امف نوغ يباب ”ةملهو فيلا

 الو ىرشكب ةركذملا ىرقلا ماب ”له ٌيحو ليمجت ىا لج ليمج

 مقت هالعلا ابا هب ”ئرشت ناو نيزح لك ةالشم وهف نيزر يباب متو
 لومح لالقتسا لق نيفجتملا ءاندتساو ثككااو ءالخبلا نم ثكمشا

 مهيلع ”فطاف سايا ابا اوحناصو ”سارملا نع مؤقلا عزن اذاو نّيبلا

 ةزييمت ةفاطلب هرومر فئاطل هنا هقفف لاق وسلا ناوكع هتاف ورَسلا ابا

 بيفملاب سكشلا تنذآ نأ ىلا بيطلاو تابّيطلاب انيلع فاظف

 بففيك عيدبلا مؤيلا اذه ىلارت ملا هل انلق عيدؤشلا ىلع انْعمجا الف

 لاقو هسأر عفر مث لاطا ىثح دجسف ارينتسم ةيشمو اريرطمق هعكبص ادب

 1112. 4 08 بموهو 0.5. ممله 102. 01 ممله, “16 7 مله

 طتغطم»إ! ظطمعإ طسسقصسعإ) لطف هم>:وءومموؤ5 مدس 01 ةطق 101032 158 10

 156 مله مدع ةصع. 081 820 ماتت. 08 طماط عقم20عم5, 5162688 013181

 عععتتت. 18, 2 ةطموو طم ةهجع 50 طفت ططئوؤطتخقمرب (ءهدصق) .طققاطقا" 50 ا,

 انقل له :* 5115 80216 41858 537 مله مدن طم ةنصع., امله 2م طف لصه]ر

 اوقله 1م: اف ماتتتن. 08 ةطق 229380., 0 ىمله هد طم ةهنسع., امله مد

 اةطف ت81 نممله غمد طق ماتت. 01 طق 2" 4 ىنوعر طفدنو ح

 ةمروسكر, ةفاتهمت0هطأن. 55. له ىحر “ 1.6. طقمأو, طه نتعاع ؟ةكط! له

 121837 56 721:01201111660 0-7911 (له) 7007 25 10110101 (اه)ر ه1 71

 ن هكون كن (نله) وق هم ذسفادسعوم ه2 ذغ زد منسق دع 1طد 1105 30, "طم

 هوجو تكا هعمل 50 انصدمت, " ؟طغعصع7 ون 46 م1018 8726© 4

 طمفأذو مذغا (طو نتتعاع 60 دمعصكتمن) ةندصقتن.”” 56. رقت, 2 , 40

 هزت ع. 201. 05 نرق هل وع» مووزووعل]]ر, طقدتف 3206058660 02 60111:

 ه2 طم همهقتمدهل مدتتاتعاف نأ. سأرو 7.11. 3 01 سرمر 8

 هسودءاكب طمضو متع هةكصع. 858. فطار ةذسوو»..4 ه2 فوط. 9,

 ساعت ال, هصعنعوتع مدهطتطت 376 ه2 ساي. 6 لماكر 88 5. 85,



 10ظ0 4551211831: 2.

 ا ا ترا اًهتال

 0 الا

 عمر“ ةسئيفقت: ىلعوت © وسال عيلتطراملاطلو

 ثتسجعلا وبا ناسرتلاف عؤر بان ام اذازبشاف

 ف يتيح ثا ا جيف

 دزاببلا نيرومشسم ةءربب

 2.80, 60. مك طمرج دصقتتت (ةوو 6 >ةهسنص. 7. 285). 61. هتديفت لغو

 سسعلت 24017 هكون, "' ةوتعططوةو,”” 62, ٍِّ رثر 10061. 5 01 وجر.

 "طه 1ه11هىتسع هالإلا حور نسم 19 6 طه 26980: 010 هانآبا *1-44

 00 حا

”.41537110111 017“ 0411:1832 .2 488181181:15 

 ةيقراتغلا'نورسعلا ةهانملا

 نيقفاوم ةقكر عم 'نيقرافايم تققي لاق ماقه نب ثراعلا ىكح
 مل نمك مهب تنكف ةاجادملا معط ام نورذي الو ةاجانمل ف نورامي ال

 رايستلا اياطم اهب انفعاا اتملف هراجو هفيلا نع نعظالو ةراجو نع ”ةري ٠

 1. نيقرافاّيم, ممتسو ه2 8 ةمدسر ه2 طئرشت» 8مطأ ةطر 8 تس 646, نه

 00 ءءاتحكع ه5 ءامكتهدر, 01 1؟طتعطر هذ ةعءماتصان 08 165 1هتعااتب 181:68 86

 101" 0 راف . 2 مب 30603. 901. 01 مار 8. يدان , هح ةقوودن اناس
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 عطاقشلا نع انّيهانتو ةبكصلا راكذتب انّيصاوتراكؤالا ىلاراوكالا نع انلقتناو

 رابخالا ؛فرط هيف ىداهتنو راهثلا فرط هرمتغن ”ايدان انّذدعأاو ةيرغلا ف

 انيلع فقو ”مايتلالا ثكلس ف انهظننا دقو ماّيألا صعب ف هب نكح انّيبف

 صاشق ”دقعلا يف ثاقن يم“ ىِبحن ٍيروهج "سرجو ٍيرج لوقم وذ

 ثيرالا بيبلل رابشغا هيف ثيجع ثيدح مؤق *اي يدئع
 ثيصقلا ماسعلا ةح هل ساب اخآ يركع ناعير ف تار

 ثيرتسي الو ”ثككفلاب نقوي نم مادقا ثكغملا يف مدقي

 تسيح كك ناكاس ىزي نكح ةساركس ئييضلا" جوفيف

 ثتيضخ حرب نعلا فقؤم نع ىنكتا الا نارقألا زراب ام

 ثيهم اعينم بابلا قلغتسم "ابعضتسم تقي امسالو
131: 

 تيبيرق حساسفو هللا نسم رصن هل ومشي نيح 3 يادونو لا

 قيشقلا بابقلا دب ف سيمب اهتاب ةلقل نم مكر اذه
 1: 5 ع

 هد: 266128 01266. 4. فرط , م1. 02 ُهف هر ءطما1عع, 2076167. 5 مايتلا /

 مع 8 01 م 6 سرج , م1 21/07١ 01: 1205107, طعاع ؟70166.

 دقعلا كثاغن , هه 70 510158 02 8 (2 1731:0), 211115102 0

 01 ةصر هعتتتل. 4. "طه 201105138 دقن 15 هج 121261210 ]1220 02 8166ر

 ماتم مد:طاص1 120 ؟116معم5 (412. 107. 1 518) 8 اذ يدشع و 4

 00/4 (]# تس -), 66 226626 66128 عسيرسو 151 بررض 01 6

 186 ضورع (866 2. 19, 2. 41). 9 ثككفلاب نوب: 001. 4 08 نّقيو

 15 ةات16 10 1211. 10 جرف ىرج , 201:. 4 01 جرف 12 طق ةه256 01 2 012 طم

 ةودق 765, 320 30. م8988. ه5 ىأ أر 265م66617617. بسعّشتسم ح

 نصح, ه8 10276هة3, 8:03 عطم]10. 12. يدون رو م26. 09888. 3 08 وذن.

 18. رصن , هع. 00هاه 6105 مدح 0”ةصر 11. 18, ؟طتعال 701114 268

 1 مرمرنمنأك دس ةطقق همدصععمدب دع طف 70205 1؟ةنع 506 0860 3180 دض
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 ثيبعلا ”ىدفملا لكلا ىدل وهو 0 ديغلا فشتي

 ثتيلص دوعو شطب نم هيفام هرهد”هزمبي لزي ملف
 ثييرق هنم نك نم هفاعي '”ىقل يلايثلا هتراصا ىتح
 تيبلطلا ”ىيغاو هاّدلا .نه هب ام ”ليلخ يقارلا زصجا ذق

 ثيجعلا باجملا ناك ام دغب نم هنكئراسو ”ضيبلا مراصو

 *ثيشملا يهاود قلي” شعبي نمو يقيل يف سوكئملاك “ ضآو

 ثيرغ تيم نيفكت ف بغي نمف * ىقسم مويلاوه اهو
 ”تاقر اقلو بيبعلا ىلع ٌبحعملا ءاكب ىكبو بيمتلاب نلعا مث

 ام هّللاو داوجالا ةوذقو داؤرلا ةعجحن اي لاق هتعؤل ثاشفثاو هتعد

 يمّيغلو ريس ” ياصع ف ناك ولو نايع نعآلا مكتبا الو ناتؤبب تقطن

 كلو هيلع لالا فقؤم تغقو املو هْيلا 5 دامب ”ترثاتسال ريطم

 يرارثلا لاق حانج نم *”دججال نم ىلع لهو حانج الب ناريطلا فيسك

 طم مدستموو كو »ذك ه ةذنسن]قت" ماتم[. 14. ديغر م1. ه2 ةداغر .*.

 15. ىذفمر 7361685 2 02 ىدفر هدق 50 "طقم 15 15 5010, '  دمقإت 1 6

 12806 1173 0.“ 10 201. 8 0 0 ّىقل , 566 2. 145و

 2.27. 18. ليل“, عم. 2. لح طقدتو 6126. 9 ىبغاو م61. 4

 01 ٌىعو 5622160, طم1118860. 20. ضيب , م1113. 5612. 01 ضيا و 1من

 0268. 0. نفد م66. 05 ضيأ ت-راص. 9. شععبو كير 001. 01

 شيع 4 1 265766617617, 1616 8372060778660 012 8366011226 028 86

 م6ءملتسم نم. بيشملا يهأود , مانت. ه2 ةيهأد , طف دمتق8

 ه2 011 3868. 24 ىهيسم, مدقتومم 2 ه2 وجس. 25. تأقر, تأئفثنا,

 م60. ه2 اقر هصق ه2 8 ه2 اثق :هةموءاتجو]. قسم تالا ةأةلك

 ىلا 16 ةدلقتتع 02 116 27186 761802. 11 41616 17616 8 651028 150 2277

 هامل (66 طم10 ذك ظسسصعت), دق ه مدئم762ط151 هع ومهند 20 ''ذغ 1 4

 مومو مز» هز١ 26و28.” طه 201105 ذصع رك 15 لتسنسا1 156 01 .

 ثءثأشسا , قدنمأ. 10 02 نسأ. 2000 ال نمر طق مطم ا
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 مهنا مقوتف نوتأي اميف نوتفاختيو نورمأي اهيف ”نورمت أي موقلا قفطف

 اي لاق نأ هنم طرفف ناهّربب هتبلاطم وا نامرحك هفرص ىلع نوؤلامتي
 ىّتح ءايعلا هابآي يذلا ءايترالا اذه ام عاقبلا عماريو عاقلا ”عمالي

 ةوشكل ”متززه وا ةدوب ال ةدلب ”متبهوتكا وا ةقش ال ةقشم*' متقلك مكتاك

 الف هتاصح مشزت الو هتافص ىدكت ال نمل فا تّيملا نيفكتل ال تّيبلا

 لمتخاو هلقنب مهئم لك هافر هتقاذم ةرارمو هشقالذب ةعامجلا ترصب

 يفلخ افقاو لئاشلا اذه ناكو ماّمه نب ثراعلا لاق هلثس فؤخ هّنط

 * يشاثلا يلع قحو مهبيسب مؤقلا هاضرا الف ٍفْرط نع يرقظب ابجعاتح#و

 انخّيش وه اذاف يرصب هيلا تفلو يرصكخ نم يمتاخ تئاخ مهب
 اهبصن ةلوبخاو اهبّذكت ةبوذكا اهنا تغئقؤاف ةيكم الو ”ةيئف الب يجبورشلا

 تلقو متاحتلاب هتّيصعف ”هرتف نع هاغش تكسو هرغ ىلع هتئوط ينثا آلا
 ثكتلغف مركاو ثكتلكش ” مرضا امف ثكل اهاو لاقف متآملا ةقفنل هدصْزا

 1.6. 666 م00. 29. نورهتأب, نوتفاخأاب , نوؤلامتي 901. 8 هآ رمأ

 ١ ع0 6 ه2 تنفخ هحق الم :ءةموءعاتجوا7 (غطق 13886 طم65260260 7625 8

 رسسا1قوام ع 12 06 853637 هسا تو 118., 511 م1762 57 116 6016510118 05 11

 ه0 8120, 320 هعررامت2 م0 طوع ةطف الطتطتا "16 ىلع نومعتجمب). 0

 عملي (م1. 01 عملي, هاع., '' 0 دمتتمدعوو ه2 طق مامتسرب ؟طنغو ةطتصعاو

 ه1 اةطفه 1108” (عاقب م1. 01 عقب 1.6., 0 عمر "طم 67 ةطقدت' 01

 20156 طمزعق, 6185 7111 عصقتتل 112111611604. 1. متقلت , 216. 8.

 04 كلك 52 متيجوتسأ 72888. 10 08 بهو. متززه, ها0ع., 40

 طومد تعع4 60 ةطف هلماطتسع 015 طم 123 طوطر” 8 هوةنعتص027 117

 موتهم ةغط عفوت ةما1مدصت17. 4 ىساتر 5-2-5 01 وصأ طع

 1011060 27 116 7226208165102 بنو 8 هودنج ول همك غم ءادتقأا. 5. ةيَرِف

 ا رملا 36: فر 1 ثقوط, 1 201364 طئس (انلعم ه هآمط)
 هوو طلق هلم 820 7220566560 (ىنوص) طتق 5019722688 08 100ؤط (اغش)

 مدت ةهعوطت11286101 01 1250664102, 7107615181 هعرماعمم1 028 10 ؟طقعط

 عمم لدن, زئم79. 112538. مرضأ أمر وهو م. 51, 2. 75, 3204 110
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 هتيم نافرع ىلا تغزنف امذق هتلوره لورهيو ”امدق ىعشي قلطلا د

 هتكرذا ىثح يبوهلا ”تّئهلاو يبوبتظ تعغرقف هتّيمح ىوعد ناحتمأو

 ننس نع هتّقعو هنادزا معفججب تذحلاو ةولخ يف هتيلتجاو ” ةولغ ىلع
 تكتمل ينيرت ران اجتد لا اهلنا يعج كاما هللا تلقو هنادئم

 ثئلتاق هل تقف * هلومغ ىلا راشاو هليوارس نع فشكف ىهسملا

 يباعشا ىلا تذع هن ”ىهللا ىلع ثكليخاو ىهتلاب ثكبعلا امن “هللا

 يذلاب مهتربخحاو 7 0 5 هلكا بذكي ل يكل 2 7

 دا

 ل 2 هوت عاطل م هت تدق 08 ه8 0108. .393١

 تقئيلا, موش. 4 ه2 بهل , 1 طتسل160, م «طنعط ةطو 10 !يض ملا

 عاو208 تح ةطفق 56650 02 1138087. .40١ ةولغ 7-5 0 طووو-ةطمأ 0.

 41 لوفر حركل. 0 هللا ثكلتاق, 6004 ةوطغ ةعمتصقف ةطمو (همقع

 10م2 ةطعفع), ه ةءرصح 02 م1371 ةسم7668102, 7611 12201912 1022 46

 مجهطتمس 121عطخكو زر 120 طم 10110ىذطع ثكبعلا ام هسا ليخاأ (4 ه2

 ةليح , مهملم» 017), همصص7. 2. 37. 4. ىهَل , 21. 02 ةوَهَل , ه طقس اتآو

 طمع عتخاةر م7عةءه2ا15. 4 تحك كيك نمر 85 50-ه50-20, 1.6. أ

 ىطقأ طقه طقممودء0, “وك اطق دهاء.”



 58 ق0 .ءى سحخ_ سو ما ةةطظا رت ثار كا نسر ل
 ب هلي جا و

43551511131, 21. 017 41 106 

 458811181. 1-5. (04لراتا) “017 1.”

 ةيزارلا نورشعلاو ةييداتسلا ةئاقنملا

 يريبدت تّكخا ذم *تينع لاق ماقه ىلإ ثراعلا ثاذدح

 ملكلا يغلاو ؛تاظعلا ىلا يغضا ناب ”يريبد نم .يليبق تفرعو
 امو قالخالاب ثمسي انتم ىلدتاو قالخالا نساحمب ىلععال ؛تاظفخملا

 اص ىتح بضغلا ةركج هب دمخحلاو بدالا اذهب يسن ذخآ تلز

 دقو ”يرلاب تلح اًّملف '"اعاطم ىوه هل فلككلاو اعابط هيف عّبطتلا

 *ةركب تاذ اهب تار يللا نم ّىعلا تفرعو *ّيغلا ىبح تلح

 ناضتسا نوتتشمو ”دارجلا راشتلا نورشتكم مهو ةرئز رثا يف ةركز

 1. تليشع 2888. 01 ىنعر 1 77886 64 111, 832956 01:6 -ح

 تمسمتكأا . 2 يريبد نم يليبق, اناقه 55186 01 1556 06 21221015

 معرب مل 165 119155 3587 1012 106, 1.6. !1عطق 0 انفع 200 007

 ه1. 8. تاظع ع ظعاوم, ةهلسمت 108. ظفم هعمطق 4 02

 ظفح , ةدعوتس#. 5. مسيو 201: 01 مسصو. 6. عحاطم ىوصه , ملت

 (ستللتسوعار) 0567260. 7. ىرر دهدسو 08 8 20160 هذأنإت د 2615182 80

 طاساعماممم ه2 طكقستس 1-1810, 320 150132060, 16 158 8310, 57 60

 طعمافطعتنور متع هنا طظقعر, ظنمصح ؟طتعط 12566 انطق طماتت 08 102

 كرأر 15 ةمدتسع0. 8. يغلأ ى مح (م1. ه2 ةومح ), ةطع 100095 08 650

 ىللا نم نعل ت ب لطابلا» نم 6-5 4مومدنةتسع 40 هةاطعت5 يح مدععسق

 ه1هو: ةم6ءءاطر 40 3 , ةموععاط ةطقأ 15 هطوءاتتتع. هل ةزستلقت' 0

 خ5 لئعلا نم ةيعلا تقرع , 1 ادور ه ةصقالعم ونص 8 006. 9. تناذ

 ركب 026 1220111128. 10. دارج, 1هءانقأذ (طعدنع ©01166ع67617), هه 43

0 
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 ملف هنود ”نوعمس ندا نول هنودصقي اظعاو نوفصاوتسو "'نايجلا
 لمتخاو طغاللا ”'يساقا نا ظعاولا رابتحاو ظعاوملا عامتسال * ينّن*اكني

 ةعامجلا ثلس ف تطرخاو ”ةعاوطملا باع#ا تئعساف طغاشلا

 ينو رومعملاو هيبتلا دشحو رومآملاو ريمالا عمج دان ىلا انّيضفا ىتح

 سلطتو سنلقتو '' سسئعلاو سؤقت دق ميش هتلها طكدو و هتلاه ”طسو

 تمسدتفا دقو لوقي هتعمسف روختلا نيليو رودشلا يفّشي ظعوب عدي وهو
 ثرتضي امب كارّضاو ثكغي امب كارا ام مدآ نبا لوقعلا هب

 ثكيلعي امب ”ىنغت ثكيرطي نمب ثكجملاو " ئيغطي امب ثكجملاو
 يذلا صْرعلا ” يدتؤتو ثكيتعت سؤف يف عزئنو ثككينغي ام ” لمهتو
 الو عمتشت تاظعلل الو عنتمت مارعلا نم الو عنتٌمت فافكلاب ال كيدي

 ةةءاوشعلا طّمخ طبقو ءاوهالا عم بلقتت نا ””ثبأد عدتؤرت ديعولاب

 طععوتتقع 16 561125 116 87011201015 (درجكم)» 11. دايدح ماتت

 هغ دأ وج. 12. نوعمس ىنبلأو 22126 01 9 06162660 عوعط67

 (387-800 د..) 05 ؟طمقو ء1موتتع»ع6 ةاطق 120110128 8726612261 1287 6

 ن0564 : '' 13:2216604 طو 600, ىطم طقق هدهط164 دممقتن 50 ةجوقلع طوع هن 6

 ه1 26و (ةطم 602 عاتع), 50 86ه 57 9 م1اهمءمه 02 ]117 (ا5. ةه, طه 676),

 هس 45 طعدت» طوع ه ماعدو ه2 طوصم (غطف هة).” 18. ل ينذءاكتي مل

 (ةممع. هم. ه2 داك), 1غ دمهم محق دمك ةصقتفمم560 هر, “ذك طتصقماته0 ده

 11:01 2012.” 14. يساقأ, هم. 3 08 وسق. الطف 81120 601610> 8

 يصاقأ رطنما 15 هعم]وتسق طال دعابأو طتتق طق مرسم" "هولتص ع 68

 م:هلمدوط1و. 15. معأ وطيور 162. 01 عوض , 0طءلنعصسك, طمدو 2

 م1101 هزمت 2686100, 1121685 706 ةةلكم 16 111 516 1867120116 2

 هو ح ل وأد ةقان. 16. طسو , دم10016, همدنوز طشصور طخققأار قط 85أ»

 17 سسشعق] هام., 2166. 14 01 سعق 2 01 سلق ه0 5 642 سلط.

 18 يغطلو يراطُي 001. 4 05 ىغط هس ورط >هةمووءاتكةاإل. 19. ىنعلا

 لوتعت 001. 2888. 820 801. 2 01 ىنع. 0 ا 001. 4 05 لمه.
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 ثكبجتي ** ثارولل ثارثلا عمجتو ””ثارتخلالا يف باذت نأ ثكفدو
 الو ”ثكيراغل ادبا ىعشتو ثكئيدي يب ام ركذت الو ثكئدل امب رثاكتلا

 اد بساع ال نأو ” ىدس ” تئرؤتس نا نظنا ”* ككيلع ما ثكلا يلابت

 هّللاو لك اشرتلاو دسالا نيب زيمي وأ ىشرلا لبقي تؤملا ّنا بست ما

 ”روربملا لمعلا ىوس روبقلا لها عفتي الو نونب الو لام نونملا عفذي
 ملعو ىوهلا نم سّمشلا ىهنو ىعادا ام قّأحو ىعوو عمس نمل ىبوطف
 فؤس هيغس ٌنأو ىعس ام الا ناسلالل سيل نأو ”ىوعرا نم زئافلا نأ

 لجز تؤصب ”* لجو داشنا دشنا مث ”ىري

 هب او ىرثلا ”يرملا نكس ذا 9 ىنغلا الو يناغملا ينُعت ام ثرمعل
 هباوثو هرجا نم ينتقد امب ايضار لاملاب هللا * ىضارس يف دهن

 هبانو لوغي ىغشالا هبلشخمج هلاف نامّرلا فيص هب ردابو

 ” هيانو هيلع ”ىنحلا لماخ مكف هركمو نوؤسخلا رهذلا نمات الو

 21.2 يدترت , يدري, 30. 8 8004 4 02 ىدر. 2. 5-0 6137 031

 طقطتا. 3. ءاوشسع 1مم. 01 ىشعأو ماتتعطاتت01 (ةطف-ءوتطصول).

 كثاردخأو 7.2. 8 01 ثنرح . 5. ثا م1. 02 ثراو. 26. ناراغو

 او 270ه هقجوقر, 1.6. هد هك م0508. 27. ثكّيلع مأ 208 نزلنا

 ةطعدتتع 15 ةصجاطتس#ع# آن 15137 28901311: ١ 01 3801286 1166و 5100 1101

 01268 01 017068أن. 8. ةكرشلا تا 901. 29888. 01 ير 210

 8 05 بس . 29. ىدسر 86 132ع6م (866 ©1282, 197. 36). 0

 رورسملا لمعلا, ةطو ةءءومؤو0 70212. ىوعُرأ ت ىوعدر ا, مم. 8

 01 ىعرو (.7586 ىرُب فوسو 7958. 4 01 ىأر طه 7111 56 ةطمود

 (طخف هداك, هّمعمر ذص طق هطز هءاتعو هققعر طوووتتقو 4 هد ىأ أر 2096128 0

 وععاتقة617ءؤر ؟آط85 05 طاق موزتقماح طوعمدستسع 2021286156 12 186 2855176)

 38. لجو, ةهدعشمل, سن. 834. يرث, هووصغ 4 ه5 ورث ح لاملا ريثك.

 11هم:6 ليوطر 88 5. ةر 2. 42. ىضارم, 21. 01 ةيضرم ب تس

 م16عوهز2 ع. 0. ندا 4 01 ىنخ وكل 11٠ ىَلَعَر 585 11260



108 : 8458111131: 531. 

 ”ةباقع نم ىوه آلا ةّلض وخا هعاطا ام يذلا سْفنلا ىوه” صاعو

 هباقع نم ىقثي امم وجكتل هفؤخو ”هلالا ىوقت ىلع ظفاحو

 هباصم لاح لولا ”يهاضي عططدب. هكباو ككيتذ راكذت ىلع © هلق لو
 هباص معطمو هاقلم ةعورو هعئوو * مامعلا كّئينْيعل لةمو

 *هبابق نع الزئمشم اهلزكيس ةرقح ىعلا نكشم ىراصق ناو
 هباي قالغا لِكق ”يفالثلا ىدئاو هلغف وس هءاس دذعل اهاوف

 سئشلا تداك ىتح اهنورهظي ةبؤتو اهنورذي ةربع نْيب مؤقلا لظف لاق
 تاصنالا ”ماتلاو تاوضالا تععشخ اقلف ” لوعت ةضيرفلاو لوزت

 لعجو رضاعلا زيسالاب عرضتسم حرشتسا ترابعلاو تاربعلا تقكتساو
 هملظ فّشك نع هال همضخ ىلا ”غاص ريمالاو رثاجلا هلماع نم هْيلا راج

 مدمر و0. 87. هبانر ممطاور ممممىد60, هزممو6ه0 50 طف م>هءءلنس#

 ليواخ . 238. صاع ةطمو. 8 04 ىصع. 9. باقع, م1. 0: ةبقعو

 طعتعطكو, '' طتعط 7" :*” طم 2011ه»ذمو باقع دممودسو باوثلا ةضر

 1.6. 21111511262. هلالا عمم 7. 150, 2. 62. هلت ال, ممطقط. ه2

 وهل : ةطف 2011ه ل 112. 01 2 49. ىهاضُبي, 801. 8 01

 ىهض و 02 لكور طفوعر موتصسر, ؟طتعط 15 نه 5510-0 01 06 89363, 2277

 115. هسخ طف 8120 ؟لتغ1هد, طاق 18672011 0161028 نر حج باوس,

 1010. 48. مامج هون. 44. بابقر مآ. #6 دق 45. يفالت ,

 قالغإ, عد. 6 هس 4 ه2 وفل هصل قلغ مهوموءةجواز. 46. ل وعت ةضيرفلا ,

 درت هع: عوقزم م0160 ظعوصم طاق 181 02 دصاطقت7163226, 771616 16 38

 طقك طف موونوووأم 01 طوعاتمدق ام ؟طتعا طق طغت ه2 ه مهو”

 هرتع همك115160 ءدععمم0 طاق اتصتغإور 820 طع761016 60639168668 9 1210-

 ممدختمسق] هلسعاتمس 02 طف ةصقتكت 081 ةطقتنمو. 806 ضي ارق 8

 هامه ةطق مدعوصتس#ع 01 35 60111886617 م2276, طعدنع# طقك ه2 ةاتصقعأ, 6

 ماطخصمم ةزعدتقعو, ةطقش طف تسع 126 16 طقف 21142 ةطما“أ, هت 485

 0 م2725 701110 طقكعم 50 طه همدصرم»:عم336م0 ةطغم طه ةرصقتس0ع هل

 اةطق 087. 47. ماتلا , 8 01 مل. 48 غاصو غال 086125 01 وغص ه20 وهل
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 دشناو يمشلا ةصون ضهنف يىيكنل ظعاولا ضيكتسأ هحور نم سي املف

 ريهالاب اضّرعم
 ةيالو لاني نا ”جارل ابججت
 انغلاو ملاظملا ين“ معليو يدشي

 ىوهلا عبقتي نيح يلابي نا ام
 هلآ قيفيملا نايك ول هيو اني

 اغص نسم ةمادن اه 000 َ

 هثكب مامُّرلا ىعضا نمل "دق 1
 هيعرل فقكاتم5 !دارارملا عرأو

 هبتبسم ثكضما ولو هاذا لمخاو

 يتراوا هكر دسلا نكي يصيلل
 اهمب اننا تانشلا هب قدلزكي
 نحو ني ةيدانذأ ل 0

 ىغب ”هتيعب لان ام اذا ىتح

 اغلونم اروطو ارؤط اهدرو ف
 ل ما هنيد ملصا] اهيف

 : لم "امل لوح الا ةلاح ام

 اغص امل ”*ةاشولا ثكفا ىلا اعّمس
 اغل وأ ةياعّرلا ىغلا نأ ضاغتو

 اغيسلا ثكاهحا ذا ”باجالا ”* درو

 اغرقاو ثككم عئهّذلا بّرغ ”لاساو

 ىسفولا ران هدّيكل ٍبشو هنع

 ايفرفنعم: هلغش نس ايلكتنم

 اغرمم ناوهلا برت ىلع ىعتا
 "ا غفلا ةحاصفلا تر ىري هيف

 ”اغشلاو ةصيقشلا ىلع ئبساحبو

 16876619617. 49. جج ارو ةععصأ ه1 وجر. الأن لماك, ضورع و

 1956 ببرض : 000 باع ناييدح يال | هناي تدر 00 يغب

 يق

 اا هئلط اه. معلاو يدسُي, 801. 4 08 ودس 4 محل 1682 6611561377و

 “طف رومجوف 5ةت» ة20 77001.” 62, اغتوأو 4 08 عتور ؟لأنط ةطف 1

 مدم1مد عع 7 ممعطتتعو1ا 11ععطقو, ه5 12 ة676ه281 08 طف انتصعو 10.

 58. امل, ةاتموار# 20. 55. ٌكقنأو

 61 دوق.

 54. ةاشور م1. ه2 ىشاو. 7 .112261

 656. كرو 17261. 02 كرو. جاجأ عيسو 52661 01 9

 ةدلغ1نط هم طتغطع» ةدقاعر هما ههعق "هنو ؟هدموءاتجءاو. 658. لاسأ ب

 م6. 4 08 ليس. 659: قي هدم وماتع ه2 ىوأ, ” طم ةطقلق 6
 5 ن و و
 72161111 60 طقطصتل” 600. عخلا, 8 11ةمو. 61. كنرسشسصكتر .نبسامك و
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 ىغترا امبو ىستخحلا امب ّيِبلاطيو 0

 *”اغلبا لب ىرولاب عمضي ناك دق املثكم قئاقذدلا ىلع ّنشق

 ىغب ام اهكم غبي مل وأ كويو قم ير سلا
 ثئتلؤدب لالدالا عد ةياعرلل مشرتملا ةيالولاب ”مسشوتملا اهتا لاق من

 ناو بّلخ قرب ةرذقلاو ” بتلق مير ةلؤلا ناف ثكتلؤصب رارتغالاو

 تدءاس نم ”ىنئراذلا يف مهاقشاو هتّميعر هب تدعس نم" ةاعرلا دعا

 اهيغتتيو ”ةلجاعلا بحبو اهيغليو ةرخآلا "ردي نقم ثكت الف هتياعر

 ام هللاوف اهيف دسّميل ضوالا يف ىعس ”' ىلوت اذاو اهيدؤيو يعْرلا ملظيو
 عضويس لب ناسكللا الو ةءاسالا ىغّلت الو ناسنا اي ”لمؤت الو ناثذلا لفي

 هرم عوام 2255176 01 رشح, 820 3 058 بسح :>©ةمونام7617. 08 8

 هدم ةمصص هجم طق 7هدئطو ص ةطق ائصو 20110ىذسع. 62. اغِشر طعم

 -ح ةدايزو “ جوووول” 68 نيشان 8 01 ىنج طق هودصتص560(7 : دق

 ةطم 2011ه ذصع ىسدجحأ نمر 116 ةوتتتف 10202 288 1126© 8 “ 0

 :طتس ظعمصح ؟؟طمدتح طق طقذ داعم ةسواطتسع 7202 علاتا17.* 267

 وتتق]ة4ةةر " ىطمتم طق طقق هطمقةدي'' 10110128 06 اننينعل 7710 8

 ىبتجا. 64. اغلئا , “متع طم عطاولل”” 65. عشوتم - م زتخك»

 (ةطعتوطث), دلقنم (8وردمدتك ؟ه036ئ02). 66. م طوس عت م, بط ,

 0ععءوزحتسع زر طاف ةمدصمت»» هزات ع0 50 ه ط*ءةءودور اق ]ه6 ثم 11:عططتس#

 2106 72011060 طز ةتتم ةاعوو م1. ه1 يعأ , 20162. 68. نب ارأد و

 طماط طماتقءقر 1.6. نطق ماتعوعصأق 102104 ةهتتل ةطق 7702104 50 همدصع. 69. رذب

 201 01 رو. 70 ةلحاع و “' طم 2همؤزسع اكو.” 71. ئلوت اذأب 66و

 ممم ©1311 ةهقب 11. 201, 591261" 0 طاق ةأاح ماسح 01 نو 1237 م01

 و 15 هدعمامتسو0 57 '' دق ا سطام طقعدنو 16 طقق انه

 رسعوستس ع 02 “طه طووتتف 716.” 72. لد 2110 2850. 801. 2888., 01
00 

 ىطتعال ةطف 11 ىغلت 15 طاف 80 عت. 116 56 ىغلت و

 ناسخ سو 15 هرهتنأ ع0 ص 06 8دعور, طم هدلوع >ءأودنق 10 ذك ذتت

 5 2016 85 طع "ءةلتسع 015 ةودصم 1158., طاتك 16 15 علك 11 116 8
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 ”عقتماو عمس امل يلاولا مجوف لاق ” اخت نيدن اهكو ا ىنازيملا كل

 ىلا دمع مث ةرفزلاب ةرقرلا فديو ةرلالا نم فّشاني لعجو عقشْاو هنؤل
 معو هابحو ظعاولا فطلاو ”داجشاف هئسم وكّشملا ىلاو ”هاكشاو يكاشلا
 زرثو أروصغم ملاظلاو أروصكم مولظملا هئع باقتاف داشغي 00

 ارصاقتم وطخلا هتّيقتعأو هنقشص زؤفب ىهابتيو هتقفر ندب ىداهتي ظعاولا

 5 يقال مليم ]قم نانو ؛ محل ام فشتشا 5 16 يكل . كرأو

 كشانم هكف ا ثئدح 0 اي ءهفرغت 000 انا

 كاع اروطو دج وخااروط فثكلاثملا برطتالام*”*” برطا

 ثراك بطخ يدوع ىحتلا او تكثداوعلا ”ثئدغب ينترتغ ام

 قكنسساض دئص لكب يبلع ا ثراف* ثدذح يبان ىرفالو

 طمخا ه5 8120 ةص0ل 86ي2016. 0. نادل ىنيدت امك ر 38 طومان 1

 (هدم ]00عععت) ةطمات ةط8ه15 طه "عوتتتتع0 (0 )08عم0) : ءمدصن». ةتهط. 2207.

 دك. 854. 04. عقتنما و عقتنا مدقق. 8 02 معقم هس عقن 6ةموءات717

 00 ةاكشاأ - داركش لازا٠ 26 ىهضأ 4 01 ىف 77“ مزع

 ةدلعو طف مدت نعل طقسر** 15 ةطفق هو0نئ28 01 06 8ةع7 820 08 د77

 11. مطتعا عهد عتنق 165 1 هيلع مسا : هاطعدنتو 680 همم ع

 78. ي 1 ينفخ 201. 4 01 أر 020 ىفخ هةموءا17617. يف رص :

 هدلتسع 01 06 8دعج هل اف 211180 ؟لت105 و ط6 8672011 601102 4

 د7 115. 40 ىهجو. 80 بل 0 هع. ةطق طءااذوت 05 150 8

 10 طعم 8 17 هدف طم 163085 هاعطت, طمموصستسع طققتقأاك 510 قت

 سصمتن# همصم1ومه17 ةدقامأر 8قستف هرج طف مائءمعطم”و 10عدغتأإ] طق 827

 عممود مطخعا كقسضم صقر طقأعو ةممصم0. 81. ثذح , "طم 69118 0:

 ؟0م76ه565 1656. الطهو زجرر 88 7. 26, 2. 959. 0 برطأ, 201. 4

 01 ببرط 8 تشم 0 ؟طمور 1.6. ةككوت» 1 دمعات 5666 188[.. 4

 ع ىبانو ه5 06 8وعر هل طوع 118. 630, ةووصق م1ع2622516 50 طم
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 "تكن دقلو ديز وبال ثنا“ هّللات هل تقف ماه نب تراعلا لاق

 ما نبا اي مسا لاقو مما اذا ميركلا ةشاشه شهف دّيبع نب ورمع الو هلل

 ديعولا رانب ىكشلا ثكقرحلا هناولو ”ىدشلاب ثكيلع
 ديبعلا ىضراو ىلؤملا طخخشا نم ىرولا ىبغاف هللا اضر "باو
 كرلاب دعب نم هانئلطف هنادزا بعشي ىلطلاو هنادخلا عّدو هلا م
 ىردالو ةرارق فرع نم انيف امف " ّىّطلا جرادم نم هربخ انّرشكتساو

 "امام تارملا 0

 8سملمو هسا 8ءودعماتك ؟هلت5دق طخعاط 125616 شطه 5990 70108. 5 مهاسر

 هؤو., طفت ' ةطعسر طفت طمس هل طغت لوجطعأر“* ةطق ةطتتفو مق

 ه1 كولر, طم, هتاعتن ةطع 41000, طءوعوتطصع 05 15 56 166 طعاتتق 10 6

 موج10. 86. هّللت ع هّللاو. 87. كتمْمُق ر هنو. '' طم طققأ طوود 0017

 طووجمصل ةسستع طس 5510,” 115. ةطمات طققت 86000 اتت 16 600 ةصق 205

 (1.6. رممتنع ةطقص) قست, 8 هق1ه522668 ةقوفاتع هل م»ةوعطق» هك طاف

 سمع 02 (هلتما اللمسفتت, ه0 هع ه8 ط6 1630628 ه2 ةاطه ةهعا ه2 له

 11 ةعتلفسر 20 طمتص هوم طف ةعاتعاو 35ج ةمعتلمط ذص 2 عطعق) 210-

 مدمتج ه5 1ةاخطصصب 2. 425. 88. قدصلاب ثكيلع , طوور 50 انكم

 11 6 عيرسو 186 ضورع, 186 برص و 10 ؟طخعط 866 م. 19, 2.

 89 عباو ستر. 02 ىغبر ةموءاعع ىطلا جرادم, طف 0119 ه2

 ؛هاقنسور 1.6. ةصومتسمو طرت 1666م5 هصق مكغسعو. 91. ةراع دارعلا ثأر
 ىطقتع 1همجقأذ طه0 هةدضتتع4 طئس هي م:07ه:ط101 هعجت ءةوتمس 20 '' ىطمك

 220 طوءودتو ه2 طقم
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45810018[1.95 511. 041111 2 01" 18153 4115.” 

 ”يّكس ىلا "تارتفلا ضغب ف توا لاق ماه نب ثراعلا ىكح

 نم اقالخلا بذعاو ”تارفلا ينب نم * عربا ”اباثك اهب تيقلف تارفلا

 مهبدامل مهبدال مهتٌرثادو مهبهذل ال مهب ذهتل مهب ؟”تطاف تارغلا ءاملا

 رولا دعب روكلا ىلا مهب تّلصوو روش نب عاقغقلا 'بارشا مهتشلاجن

 نم ةلمثلا لعم ينولحاو عبّرملاو عتّرملا يف ينوكرشا مهنا ىتح
 ثلا يف مهرثس نزاخو لّرعلاو ةيالولا دنع 'مهسنا نبا ينوذععتاو عبشللا
 تاقادْزَرلا عرازم ءارقتسال تاقوالا ضغب ف ”اوبدن نا قفشاف لزهلاو

 اهبسح“ تايشلا ةكلاح ةيراج تاشئملا '' يراوجلا نم اوراتخاف

 1 يرارتف 1116617818 طعم عار عمات 731:5, 15112268 01 01116. 07+. ينس,

 132660 ]آه20. 53. باكو جان هك تنتاك 4 3 نيآر 60122. 015 عسارب .

 5 تارغلا وثب , ةطف ةمدق 01 ه1-1ختمقكر, 8 ةمتستلو 08 086121 8621565 ةسه

 01 عدت 6هو دع طاف ه1531 ةه2؟16م ه8 افق (0ةلتمطقأو هلسهستصع طق 102

 0621117. 60. تنفطا ب 4 01 فوط. “2 بارضا (م1. 05 برض), 660,

 هوتته15 05 02 03, ةمان ه2 8طقتتت, 086 02 ؟طتوو 20612 210961181 55

 طف 4د-عوطو 26» طفت ععمممدهتطإ, ةطع 60 هأذطعتتو طعتصع 158ه: 12

 ااةسماط هسا قط 1 10د: ]م مصمم“ همم 4785. 2207. 11. 5640و

 ىطعنو 1ث ذه هه10 02 طئسي '' 20 5556-111 طقق طق طم ةتكذ متغط 08-21 شل

 0 "طقوال تشلاج دص طق وعم 211068. 8. مهسْنأ نأ ةمر2 01 ةطعات“

 ساسة مور طع تيم 111620. 9 أويدُت, مة8ق., 1576176 681160, 602-

 1115510260. 10 قادْزر زر, ه ؟1112عم متكاط 165 26103, ظوصص اةطف 6ةلق

 انسو ور, 2 صمتها, سنق2166-ه92, 7111886. 11. يراوجر م1. ه2 ةيراجر
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 مث بابعلك بابعلا يف ” باسكتو باحشلا زم رمت يهو ”ةدماج

 ةّيطملا ىلع انكزوت الف ةقفاوملا ناسلب تّيّبلف ةقفارم ىلا ”*ينؤعد

 قضم هيلع اخيش اهب انْيفْلا ءاملا ىلع ةيشاملا ةييلولا اكطبتو ءامهذلا
 تلثيهو هرضحا نم تفثعو ةرضكم ةعامجلا تفاعف '* لاب بسو لابس

 لاقكتسا ام ممل املف 'ةنيكشلا نم اهيلا باث امالول ةنيفشلا نم هزارئاب

 سطع ام دعب لدئمحو تقصف ةكفانملل ضعت هّلط دارئتساو هّلظ '

 هيلع ىغبملا ةرصن رظنكبو هيلا هلاح تللآ اميفرظكي درخاف تّيش امف

 نّيتباشكلا ركذ ضرتغا نأ ىلا نوجسو دج نم ” نوجش يف صحا انلجو
 لامو باتكلا لبثا ءاشّنالا '”ةبنك نا لئاق لاقف امهلضفا نايثتو امهلّشفو
 طقدتمع طموكق,ر ؟طتعال 36 40 تاشكُم , طتعط- 891160, تح 8911115102 10

 0 117*ةطر 19. 24. 12. ٌةدماجح < ةفقو, 111. مدع هحل ةط6عط7 2620

 1.6. مامسقتس ع حصر, '' طقم 7916,” ةصماطم» ةئستلف 4ةلعمد ودم لف

 ©ممةس, عسك11. 90. 18. باسكت , 7 ه5 بيس : 16 20110138 بابح

 : < ءاملأ مظككم , باحد هد ء 4 ىنوغد ءاع. (طعفص ع7, 2011059-

 ذصع 06 ةدعور وصق]ه 465 : '' '"طعص 67 م1160 دف 0 6025626128, 4

 1251660 طمع 10 ةععماس7 82237,” ط1 116 812180 81201 28671011 01610118, 23377

 115. جبل هؤطعتنور ؟طتعات 1 738 2516 50 هماتقات]1ك, 7680 88 810596 : “' [طعص

 المو دسم ممم 50 ةععماص77ة27 ةطعات, 79161611202 1 0661260 طموتةعءآخ

 عم0وج ذكط طق 102ع116 01 6028626128. 15 لاب 6 نك يللا

 طاتطو2. 16. ةنيكسر هو]ت22688, 00202081126. 17. تنقص, تاكش

 7888. 2 01 كتمرمهص 812101 كتمنمش 7657617617. 116 1836661 6181186 8

 غ0 وه هن مدرب ةععم»لنصع 0 ىطخعاط ةكدلجمسسو0 همن: '' 1غ هده ه2 زهد

 هدصعوجو 166 طئس ن1 "2 2ءمتقو طء 20 000,” هس 166 ؛طمؤو طم ةةلتكو

 طخس دم هانت 8587, "2 600 طقعو دعضعو هم طغو.) ”” قم قلعوط 1ععوصقب

 همم060 طوع ؟ةطوتك, طقق كر طقأت ققفتس, طعس طف ةعةلععتم4 80 آتكهر

 هممعرأا1 همم ةستسعلتهغ617 ةعءاقتستع(ب '' مرمتمم م 600,” ةصل 6ةطدتعا

 هصقورم:60, 600 طقعجم دصعتنعإ» هرج (طفعر كقكسصينا” 18. نوح 12 01

 | نيش طفت عا-10308, 2818-27 و نوجم» ح لزه. 19. ةبشك 1 باّشكو



01 1111774١ 1065 

 ْمل اذا يثح اجلا قنماو جاجملا ةتخحاو باشعلا ليصمت ىلا لئام
 طغّللا مؤق اي متزثكا كفل سلا لاق حرشم ءارملل او حرطم لادجلل بي

 ل, يدقنب اوضتؤاف يدنع مكعلا ةّيلج ناو طلغلاو باوّصلا متوثاو
 باسعلا ةعانصو عفا ءاشنالا ةعانص ّنا اوملعا يدعب أدحا ”اوتفتست

 تافغالبلا ريطاساو بطاح ةبساعملا ملقو ” بطاخ ةبتاكملا ملقو عفلا

 ةنّيهج قشئملاو سرذتو سكت تانابشعلا ريتاسدو سردتل ”زيستت
 ةلودلا ناسل هملقو ءامدقلا ريبكو ءامظعلا جك رارشالا ةبيقحو ”رابخالا

 ريذثلاو ريشبلا وهو ةقهلا نامجرتو *”ةمكعلا نامقلو ةلؤجلا سرافو
 داشقيو ”يصاوتلا ثكلمتو ”يصايصلا صلختست هب ريفشلاو عيفشلاو

 باش, م1818 ه5 بتاك هم] بساح. 20. اوتّقتست ال, مههطتط. 0
 0[ وتف. باخ, ه6 ط0 232007:65565 طع 002876896102, 0

 ةطفتنءلمدنع ءط00568 طقق 501:08 و بطاح ه6 1710 ؟0116ءات5 7000, 2269722-

 108 د 026 720 716118 112 1158 7112868 86 18200182. 2022, رست :

 | سردت , 301. 5. 01 3 1ص ةطق 0011516 ممعوطتس ع 01 10 6027, 4

 ام 5106 هاتان, 820 015 سرد, 12 96 6501014 856256 01 اه 861107, 4

 15 هدهمور :هةموءاتكو]ر". 28. رابخألا هنْوهح, لوطقتسمط 0 ةصقمدستةة0ا1ب

 1.6. ها12616 2م 15. "طف هودمصتع018[718 7817 12 طق 010 عتتقرجطو 01

 الع هوتسعر ةمدحع عتجتسع 101 16 لاهل هتسمطر هأاطعتنق طتخدتسما, طا

 0ءعءامدنعو اف ةمدصم 200م1564 دع طاق ةءىج5 60 طه طاق ءهمد:6عم هدعر 7؟طتعط

 زن مرحه طوخ طوع قحط, طعوع. ةن. 71: '' ؟؟ذغط ةهطمتسمط 15 طف هعادتس

 1صس1م1861012.* 116 ه6 ةطفق ماتت 01 طةآطع مهىءهئ5ط 18 ةطف م6581

 مماسأ : 10 65611 طماع ذك ه5 عتت ق6 701110 هديععم0 هاتت' 6011208. 24

 ةمكعلا نامقل 3 آئراتوسسؤشت> 01 715002, 126321284 آظ11072812 186 5086

 هلام مطمسم ءاطقمأو» عععت. ه2 ةطف 0” ة2 15 281260. 5 ىصايِصر

 21. 052 ةصيص , طقدتو 0386168, 202668868. 26. ىصاوت و 721. 02 ةيصان و

 1ه:ء1مءاكق, ةطع ةةلعكتسع 02 طتعط 15 ه ةرحصطو1 018 71665017 076 8 206.



 16 45951111831:آ 517.

 ين ىهتلا اقلف ”تاعامجلا مظنل ضرتعم ريغ تاعامجلا نيب ظّرقم

 اضعبو ايح عردزا هنا مؤقلا تاحمل نم ظعأ لضفلا اذه ىلا ”لضفلا

 باسعلا ةعانص ٌناآلا لاق ناب همالك بقعف اضعب ظفحلاو اضعب ىضرأو

 بساعلا مل 5 ا 1 ةيذيم 06 ا را ىلع موا

 0 لمت ةواتالا ذا لا لاو الو ا هكردي ال نوب تالا

 جرادملا جاركتساو رظاتسلا ينعي ”راوالا جارخو سأرلا غررفي ةوالثلاو

 ةلققلاو لاقثالا ةلمحو لاومالا ةظفح ”ةبسعلا ّنا من مثرطاعلا

 يف عناقملا دوهشلاو فاصتنالاو فاصنالا مالعأو ا ةرفشلاو تابّثالا

 ناويّدلا بطقو ناطلشلا دي وه يذلا فوتسملا مهتمو ”فالتخالا

 27. ىندتشُي و 301. 0888. 01 ول. ةاعسو م1. ه1 يعاسر 0 لود 61:8,

 8>818121061:627,. 09. تاعامج طقدتت6 13:-18]1]10و “ 60م1 وم 80. لصف و

 1. 01هةصمعط1شمدب )10 عصعسكز 2. 0180 عا 781:, 066831, 20126. قيفلت 1

 7.2. 2 01 قفل , هلطءطتسع 10عواطعتت, 191116861012, 261102. 2. ةواتأ 8

 تطسغور ةدلعتسو ةتطدغور, هدر ةة96102. 88. فيظؤت , ؟.2. 2 08 فظو,

 طمع 1هووتصع ةهتح 15008. 4. روتي 8 ه2 روع ع لوادتي, 68668,

 هجم مهعطمقر هلو هلم. 35. راوأ» طه طوق. ةجراوأر ه هةقط-طههاع

 36 ينْعُي ينمي ب 4 05 ىنغ هسا ىنع هةموءان7ه]ز: ةطم 1011058

 رظان 15 1. 07618661 2. 676. 7 ةبسح و 2201 16 511556011612 48

 01 116 ةوتتتع 126851176 816 721111815 01 116 198 بساح , 6ةع., ط6

 تابّثا هم تاقث هده مادته15 05 تمبث همه ُهقي 265موهأ17617, 8

 1مرحصسعت» دنع 116 ةم2ق6 ه1 6118516 ةتتكطم716168, ةطق 1ةة6ءا“ 12 11865 601

 ةممفذؤر؟هراطو محمد. 10666 طاف ةطقعدعع 01 طق 2161616 دنع ةماتتع 01 8

 عمور وسستسع ط0مات25, 31201 165 72686266 12 06ط عتق, ةقاكسم 70111286115 1

 زو ط6 1هننو ه2 هزكطم. 838. فالتخأ, 8 ه2 فلخ , :هملنسع ه2 ط6
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 جرهلاو ملشلا يف باملا هّيلاو لاقعلا ىلع ”نمّيهملاو لامعالا ساطشق

 ”طابر هدي فو عشلاو رثشلا طانم هبو سؤخغلاو لخدلا ٍفرادملا هّيلعو

 *# .باغشلا لصتالو باستكالا ةرمث 41 تودوال باشعلا ملق لولو عئملاو ءاطعالا

 لؤقعم ءاشنألا عاري نأ ىلع الولشم ملاظتلا فيسو الولع فصانتلا ديجو

 2 شقأرب ونبأ: ى ءثشملاو 4 قاتم بسامعملاو لؤواتم باسعلا عاردو

 قششب اميف ثانغاو ىقّريو ”ىقلي نأ ىلا ىقّرِي نيح ”ةمح امهيلكلو
 0 ليلقو تاعلاصلا اولمعو اونما نيذتلا ألا ىشريو ىشغعي ىتح

 *ةانيستتُسا ”عارو قار امب عامشالا ”عنما املف ماقه نب ثراحلا لاق

 ظسلفو هل 8ورعماتت 0161038 320 01 27 هزرص 118.5: 06 8967 8

 فالخلاو م1. 01 لم , مطقعاط طعما ؟هم06125 طوع '' طعما ه2 هم

 و.” 09 نمهيهمم ح نيمأ و بيقرو هاش. "40 طابرو طمع “موز”

 41 تدؤأ, 40 ينور 0.5 43 ىنياغت 2. 6 0 نيغو 121161181

 0ةهءعاك, 9 700 طمصضمرمم1 ظعمصص ءطقمأما» اعتك. ه2 طف د ةسر 177طتعط

 طعوتتف 15 95 155 61516 ة20 طعن 15 هععاتتتق دج طق 95 76186. 48. 5 ولك

 لولطم , هاو, مدكوصكت ه5 لح (ذمغ لحخا 210 لط م لولط) 1:6-

 ةمووطتوع]7, هس 50 هم. 414. شقانُم - باسهجلا ف ىصقتنم ر 0.

 ه1مو6 ةعرساتستفءا»* (ذص طق 32660011255). شيِقارب د 119116 0

 6 5 طلخا 015 7هد16عونم0 هدم هرىودع ءهطقس عتس ع 601013, 20عم>لتض8ع 50 ةماح6

 51 اطقم هتجو ه5 ه مام>]1 ةءءمملتصع ١0 هةطعد8 ه2 اطقأ 02 ه 1و21ع. 10

 ظدحؤوتماط هوو ةدوط. طور. دن. 89. 46. ةئخحر طع ممزقمت 02 8 60201013

 04 نقلك ىفرُي ٠ ىشسُيو ىَشْعُي , ىشرُي و 0888. 01 ىقلو

 ىفرو اشن وشغ, هم وشر 65موءات”617. 4. مه مو ليلقي 20 (طم5)

 ةعجته11 15 ةطعتت طاتتصطة7. 49. عشتممأو 4 08 عتم, طم (ط80) مما

 650 عأ ارو قأرو م66. ه5 قور هته عور 0000 طمخط مدعوتتس ع 5

 15 ماعوقتسع ه0 0غط7 هذ ]1 . انكسكتْسا و بن ارتْسأو دن

 10 08 بسن 8320 بسير 65مو617617 6 ياخ 1201125 320 761
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 هسْبل نم ”تلصعف باسلال اباسكم دجو ولو باستلالا ىباو بارتشاف

 راوذلا ثكلفلا رعس يذلاو تقف هما دعب عوكل ىتح ةمغ ىلع

 ا اذ هدهغا تمئك ناو دقز يبا عر 5 يناراّيشلا ثئلفلاو

 يلؤحو يلاح ةلاحتشا ىلع وه انا لاقو يلؤق نم اكحاض مسبتف ديو

 اوبطخف هيرقيع ىرابي الو هّيرف ”ىرغي ال يذلا اذه ىباحتال تلقف

 لاقو ةفحتالا يف بغي ملو ةفلالا نع بغرف دجولا هل اولذبو ثولا هم

 امف يلابّرس قالحال يلاب ” متفسكو ينعكس لخال ىقح متقعس نا دعب اما

 دشنلا مث ةنيفشلا ةبكص الا ينم مكل الو ”ةنيهسلا نيعلاب الا مكارا

 هّشغب هئس مضتلا صم" باش ام معان نم ةّيصو ”تخا عمشا

 هشدخ وا "هلكت مل نم حام ف .ةتودكم ةيضقن نلمل]

 216 1282. 8 01 بميسسل , 20111 01 719866 8201 72126. 7 01 بمنيس.

 52 تلضتعت طورنو ح تريأل.. تكرذا, مدع. 8 0: ركذو 2110

 . 0 د 11.45. 54. دجأر هما. و2 دجو. 5. *اوو ح نسح رظّم .

 56: :ئك رك ال, هنو, 11662117 : طموو ةعماعو لق 205 ةااتعأكب 752056 لدتتتت

 15 205 5160 ةكطر طمعوتستتت ع 591056 م61201138166 20116 ت33 601181, 2

 ىلطمقوع ععصلا7ت5 2026 032 601220666. "طق 15 ؟ةلكعاط كمت 82

 ةهععم»لنسع 4م مطخعط 11دلجوعسسمه0 5314 ه2 ”الدمق7 : 1 2671 831 2

 “ قوطمتت (ممادس ه2 :ءاقكتمس وسم "49347, هم ماهعع ذص انحف عدو طقتتسأتع4

 طور لتسممر طعصمم ه لذصتت, 2“ ةمدتكو ”* دع هانتخ 0:1هصعع) طم 862165 8

 طف ةمتلععو رز 5 م07ه:ط151 هع ءوةزمدنر 20 ؟طقعط 566م ةكنضوط. 2107. 1. 4

 د0 © هدب علت. 28. 5 متفسك , 76 طهكع هء]12860 (اتلعم ةآط6 ةاتطلر

 هطوواتتم0ب “' هدف ه ةطه0مو7 هم.” 58. ةنيغ*# نيعر 2 268664 ]6ر6

 هر هيو 1ممودقع4 ذكاط ةصععتل. 1"هد اآف ةعدتح, 866 (ةةطصتت. 2. 92و 7٠

 59 و 0ةطستسط. 01 وخأ , 11560 111 322 62067117118 56286, 16 لصاكو

 08 5 159, 2. 49. 60. باشر م2066. 08 بوش. 6 5 201.

 ةهمعمز». 320 غ1 اطق 2مم 01 مدئعأ, هن ةععماتتق 01 مم 62. فقو
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 ةشط نم ةلئورت سيئاشلل ةقادص نم هقرب بلخ نيببو

 هشفاف نيزي امرت ناو امرك ةراوف نيشي ام "رت نأ ثكانهف

 "شح يف هطعف طصاشا نمو ”ةقرف ءاقتزالا قحاشا نمو

 هشئنب ”راثتشي نأ ىلا ”فاخ ىرثلا قريع يربشلا ناب ملعاو
 هشقن.ةحالم نِمال هكح نم اهّسرهظي رائيذلا ةليصفو

 هشقر قنؤرو هسبلم لاقصل الهاج مظعت نأ ةوابغلا نمو

 هشرف ةئرو هرم سوردل هسفن ب ابّذهم ”نيهت نأ وأ

 هشكمل بيع نيدربلا فوفمو هلضفل ” بيه نرفط يخا مكلو
 هشّرع يقارم آلا هلامشا نكت مل اراع” شغي مل ىتفلا اذاو

 ام ةراقح يرزابلا و اقدلخ هبارق وك بضعلا رضي نأ م

 اشم لك مدنف حاسو ةنيفشسلا نم دعصو مالملا فقؤوتسأ نأ متع ام من

 نا ىلع اندهاعتو هناذق ىلع هنفج ”*ىضمئاو هتاذ يف طرتف ام ىلع
 هدمغ يف !ءوبكم» افّيس ىردرن ال ناو هدزب ةثاثرل اصعش رقد ال

 1سم“. 05 فقو 1115 6132511576 1268128. مل اشر ةعودأت ه2 ميش.

 64. رث, رأود 3206. 301. 01 فار هس ةسصر». 3 08 ىروز ةنستاقتاو د 6

 10110032 عب 601811856. 6. ِق را طخ , ذة. 2 04 ىفر ةهمخ ذصت». 62 طح ر 0356و

 ماتت ه2, 12 416 86286 01 ةهعه]أ, 35886, 6526617617. 66. شح ,

 هدتعتسه7]1: 9 ءه]ات5ع 01 66-0366عقر اةاطقات 8 عمة, 8283117 8 72217737,

 856161. 7. فيفاخب ه0 عوتش 01 ىفخ. 58 راثتشُي و 201. م9858. 10 0

 روث نر “15 طنوتتعطق 03.” 69. نيهتر 4 08 نوه. 0. ةرب ح

 بايلث. 871. ببيهر بيعر 20988. 05 بيه 820 بيع 17

 72. شغْعيو 87200. 201. 05 ىشغ و اشْعي < ىتا مناط 2606. 78. شعر ه

 ١ معوأ هد 2 خمر نص ؟هد:2015 د عام وم ردو 01: ّك , 026 02 9 211110112
 9 م 3

 هم صوعثا 01 كانا ه6 2806 دتح 416 ع01120. 14. ىضغأ , 666.

 ““ 8رجمممو1 طقق ةهريعاتل هه طنق ماو” 1.6. هه ةئلعصغ ص ةطقتسو 4

20000001١ 
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 اين ند ان وو ند 0 ايزي اهي د
7 07 55 2 

 نمزلا عّْرش يف نطولا فلآم 'يب ابن لاق ماّمه نب ثراعلا ىكح

 باكر تصصنو ئركلا سا تقراف يشغ فوخو ”يشحخ بطغل

 اطقلا اهيلا ”تددنكا و *اطغغلا اهتدت مل أروعو يرّيس ف كتّيجحو *”ىرشلا

 ساججا "تؤرسف ةفاخملا نم مصاعلا مرعلاو ةفالخلا ىمح تانرو ىتح

 ذل ىلع يمه ترصقو هراعشو نّمألا سابل تليؤستو ةراتشكوبا عؤرلا

 ”ليجاو *ٍفْرط ضورال 'ميرعلا ىلا امؤي تزربف اهيلتجا ةحامو اهينششجا
 ناسللا ليوط ميشو نولاثكم لاجرو نولاتتم ناسرف ١ذاف ” فرط هقّرط ف
 ٠ تضكرف بابلجلا ىلخ بابشلا ديدج ىتف * بتل دق ناسْيلطلا ريصق

 1. ب اين , ذؤ 015ه عه60 ذكر وه ةطاعقماتت6 50.” 2. مشع ,

 72888. 53 ىرش علل رمس.04 ىطخ., 21. 01 ةوطخ. 5. تدنكأ

 8 08 ىده. 0848, ةطق 83820-81011856 15 721057610181, 201 159 18:

 ةسماتسعأ 50 ق0 1655 787 50 ت0 ظنوات 8 01-101 018568266. 6. تورس

 تليرستو 1 00860, 1 0مدصع4 265066617617. مرح هن 00682 8

 ه2 5 هه5616 هد: أةطق مءولصعا 08 8 ©1677. 8. فرط ح سرف. 9.

 ليحأ, هم, 4 ه2 لوج. 10 فرط, 21. 01 ةفوطو طعءؤتتك1 عقر 15 86

 مءوماتسو ه2 06 8وعرع هس ه1 درب 218., 12ه مطتعات ةطق 2180 ةضه

 186710116 601101258 86 قط 21. 1 قيرط. 11 تبل -ح هييبالتب ذخأ ظ

 (م1. ه2 بيبلت , هدتونسداارع سقس. 2 08 تر, طاتغ انلعو نيتمت و 07,

 15601 95 8 طماتسر 2263128 ة]ط6 موج[5 01 8 عمقا 1"هان120 طق 617:086)ر



 - د نا ا ل ع ع و وع د كن فول ندهن

01 121717 0177 101 

 18 ةنوعملا بحاص ثكانهو ةرامالا باب انّيفاو ىثح ةراظنلا رثا

 لعجو ىلاولا هللارعا صشلا هل لاقف هتئمسب اعورمو هتسد يف ””اعيرتم

 ميلك هلآ مل مث اميتي هتّيِبرو اميطف مالغلا اذه تفك يا يلاعلا ” هبغك

 0 يلع يونلي ” هلخا ملو رهشو ناودعلا فيس درج رهبو رهم اقلذ
 ىثح يتم تشع '' مللع ىنفلا هل لاقف مقتلبو يقم '* يوتؤي سيح
 باجح تكته الو كرب هججو تزتس ام هللاوف يتع يّرغْلا اذهرشكت

 عَشلا هل لاقف ثركش ةوالت تّيغلا الو ثكرتما اصع ”تققش الو ثرس

 ادع نم نشعلا بنوع لقرب تكبزر نم ” ىرسلا تسل نارا كلو
 قارتشاو هتفرتْماأو يركش تلمتاو هن حلتساو 5 ي يس تؤيعدا دقو

 طف طف14 هدع لنتنععع0 57 ةطق ©0118. 12. ل وعملا بحاصو ةاطه 0

 01 20 ةءأ1012, 1.6. ]16 60761201. اكيرتم ر هموت 6 01 عبرو 2105

 ةوتتمتعار, 1.6, 15 طقو 16عق 6108560 2061 طتتت, 8 2206 4

 ممقطاتتتف طق يشر ةزاطازت ع ه2 026:8 عع]1و 1نط ةطق 122668 هذ 6

 81701120, 20 ءاقعأ , ةفذزس ع ه2 1ع 1660هءاعكذ, 1[عوصتسع طقةعاك, 220 1

 121560 اطعم. 14 بقكعك , ةصلعاو. طف مطخققو, ' 18[هج 4القط هوم طثف

 ةهساعلم هد طتعطب”” ذه دصعفدجطمدتءد]1ج: ههه 252, '' 2107ج 86 ءولغ طئس

 3ةط076  هؤطعتنةر“” هم بكف طععوتتتف 51118 57202371220118 7711 20191,

 طماطم, 1672115361011 01 2 22812 01“ 1110©. اًميلغت هلآ م (20260

 201. 01 ولأ عمر عمت ع 150 366018861؟68), 1 101160 طققصع 205 88 50 طع

 مااام عاام, 101 1 101160 205 ةتح 12511161128 طققتتب ل 3206. 0.

 01 "ليش: 217 عب 001. 8 0 َ 18. يوري, رمل 001. 8 01

 فىور 4 2و :ةهوموعاتكءاور, ةطق 1256ه ةةكاطعت“ دع ط6 86ه2856 08 68

 1مءمدس0م6ء0, مصه0ع ظححتخأما, هد: (ةععملتسع ١0 8طعتمطت) ص ةطقك 05 هلع

 سه06 10 لحاسلع طق دمتللع 05 ه متلعاط هودصعا (ةىقل) 19: مالع 101

 ام ىلع.: 70. تققش ال, هثو., 1 طقعو ممذ طواعمس طف ههه ه2 طبت

 ةكوتت, 1.6. 1 طقكو 0 1211160 ةطع6 د ةهطإ# 7787. 1. ئزعلا

 اًيْرِخ را , 22016 858126131. 22. رك ةم1:ععا], 222 عتعر 2616 01
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 تانب ىلع مهتريغو ءارفصلاو ”هاضّيبلا ةقرس نم عطا ءارعشلا دنع رغّشلا
 قرس نيح لهو يشلل يلاولا لاقف راكثالا تانبلا ىلع مهترّيغك راكفالا

 57 برعلا ناويد رغشلا لعج يذلاو لاقف رميت مأ مسمع مأ 0

 لع ”راغاو هحرش .لكش رشب نا "ىئوس فددغا ام بدالا نايت

 اهتلمج نم هزاتحا ام ” ىضقيل اهندرب ثكتايثا تشنا هل لاقف هحرس ئثلث

 دشلاف

 رادكالا ”ةرارقو ىدالا كرش اهنا ةّينذلا ايندلا بشاخ اي

 راد نم اهل ادغب ادغ تكا اهمؤي يف تكحضا ام ىتم راد

 راّورغلا هماهجل ”ىدص هكم ةقتكي مل اهباحس لظا اذاو

 ”راطخالا لئالجعب ”ىدتفيال اهريساو يضقكت ام اهتاراغ

 همدس]708161002. 283. أاضيب , القس اةطع طقخو, اةاطق 761107 (ةعدصم)و 20:

 م11 هل عم10. 4 دا طه 23760, ءاع. "طع ةط7عو 76268 6

 . 18560 12010916 طاع 7311861028 015 7128318 رمل, 126811111 0

 12 ط6 750085 71610165 4011ءطقص# 6586 86296 ز رضحلا (631201:010818)

 21661861012 01 0ؤط يدنا 027128 111:6 320 ةزتت716. نأ ويد ركيبلا

 ةترغلاب 20عااإ 15 ةطق 66010, ”6عتقأنع, ةننعاتتكعو ه5 طف 4728505: ه

 ةدرتسع ه2 11داجدتسسه0نو همدقتص 1س ةقططققر طم 528 ةععاجقأ م60 0

 011056 م3558 عع5 01 طق ة201625 170618 12 81127016 015 طثأٌ 0

 051 طاف 09د” ةسر ما:هطهطاو ظنودم ه 1قط 10 مدقهتستستتح 116 861107 05 206617

 هدتت10 اةاطقه هو>:17 محق ةةد> 02 1ةا]هتن. 06 راغأ, زاتخأو 4 01 روغ

 (مه06 20ة7), 820 8 061 زوح (ةرمنمم18160). ريك 11022. 8 01

 22 28. ةرارق, ة1مانعاطت, 2001. 11656 لماكر 186 ضورع و 220 بمرض

 (عوطقم) اطع 1886 10065 01 اآطف ططعةقاتتتعر 88 عما 12 2. 159, 2. 49

 طواس#8 طق 860 22012 تاس تا 1250 تن د. 29 ليد تت شط.

 30. ىدتفي , 202. 0988. 02 ىدف. 81. راطخلالا لذالجر '' سنع



01 1111 11017701“ 18 

 زادقملا زواج ادرمتم ادب ىّتح اهرورغب ”ىهدّرم مك
 راقلا ذملال ثدزنو *ىدملا هيف تغلؤاو نجحفلا رهظ *”هل تبلق

 راهظتسا ”امرّيغ نم ”ىدساهيف اعسفم رثمي نا ثمعب * [براف
 ةة'ارشالا ةهافرو ىدهلا لت اهبالطو اهّبح قئالع عطقاو

 راذغلا بّتوتو ”ىدعلا بح اهديك نم تملاس ام اذا بقر

 رادقألا 000 يدملا لاط ولو ”اهغت اهبوطخ ناب ٌملعأو
 يتايثا ىلع ”ءازجلا يف همؤلل مدنا لاق اذه عنص اذام مث يلاولا هل لاقف

 ىثتح نّينزو اهنازوا نم صقنو ” نيئزج اهنم فذ ءازججالا ةيسادشلا
 لاقف ذلف نيا نمو ذخا ام ْنِسِب (يلاولا» لاقف ” نءزر اهيف 0

 تيلطا فكك يبن نكح“ يعل ىقف هج ماؤتلا لاو تايم ربع

 دقصتت ةسافتاو دشلا 5 مث ىلا همارتجما رثق ردّقتو 0

 عاولكعو.” 32. ىهدزم موطلعسأ 8 01 وهز, ه12560 مذكاط 0110و 6

 ىوصكمد.”” . 88. هل تكميلق طقق 511260 50208 طقس 116 6ةعء]ع 08 غ6

 ةطخم]10, 1.6. ةطوحمد طمو(ة1167 ةكفوتم عصمت سوة5. 34. ىدمم, م1. ه2

 هيوم [طصتكءلر, 519068.” 5 ابوأو 1122. 01 ابرو ][عءعوزر» ع112101 076 ( بن).

 36 فدك (ىطقعال 289 0 طورمدنو) - المعمم . 87. امر, ممم

 رص طف ةودقو ه2 '' طقم ووورو» 01 راهظتشا, 2107151011 01: 010001

 38 رارشأ, 21. 01 ٌرِسو 6 “ةصسم» موجا8.7” 89. ىدعر م1. 02 ودع.

 40. ايشت ةنْعب يتات . 41. تنور م2066. ه2 ىنو. 42. ءازجلا ف هموللو
 هز ةععماتتق 01 طقق 226821688 12 7601016128. 201-. ني رخو و 60

 م0:1053, 10 ه1 عاتق 01 2268811368, 1.6. 650 1ععان, ؟”طعتنعطإ ةطق 8682-

 ه1012 01 416 761868 810976 18 65812860 1260 بادن اند | بريدي

 0 811 صورع (ةوزكح»), 3201 برض (ىرعم) ه2 اه ليضاك

 4. سيزر ند “و هدتط16 1هةور”” هدم دع ةةغاطع» اتسم ه2 طف 01216.

 45. رعئادذ ضم. 4 02 ىعر. 6 ثكعرد لح (ةنسم. 4 ه5 ولخ), سها

 7 .-.بمييسصسسيسسه



104 855111131: 7 

 ىدّرنلا ترش اهنا ةينؤلاانيثدلا طاش

 ادكف فكي اهسوي © :١ كليا اني:
 ىدص هئم عقتكي مل اهباحعس لظا اذاو

 ىدتفيالاهريسأو (يىضصقشت ام اهتاراغ

 ادرئمتم ادب ىقكح  اهرورغب ىهدرتم مك
 ىدمتلا هيبن تنغتلوأو 2 رهظ هل -تبلق

 ىئدبسم اهيف اغعوست ب نا[ فب كنان

 ىئدهلا شامه اهيا 0 الع عطقاو

 ىدعلا بح اهديك نم 2تسملاس ام اذا بقا

 ىدملا لاطونوزانجت "اهيوتطتخ ناني لش

 ذيملتو قرام ” ئيرخ نم ثكل انت لاقو مالغلا ىلا يلاولا تفنلاف

 ضؤتتيو هيواني نمب تّعأو هينبو بدالا نم ” تدرب ىتغلا لاقف قراس
 . ىمظن تقلا نا لثق ىملع ىلا ”قسمن هتايبيا كيناك نأ

 ناكف لاق رفاعلا ضراناعلا عقي دق امك رطاوخلا ”دراوت قفا امن

 هل فشكي اميفركفي لاظو هلهذ ةرداب ىلع مدنف همغز ىّدص زوج يلاولا

 (ادجع طعقتر 1.6. مهل "همم ص 11. 1 جرخ هخ ثكتعاحص هتجرخ نمر

 هنن ةم1:ةت116م, 01561516, ماتت. تن لرد 2166. 01 قرب, 12 8 216-

 قكتكو ةوصق, ' دطصقو 1 دةصفتس 01001.” 49. ينابم, 21. 01 ىنصسم .

 50. كلمن (م1:عأ. 01 [رضن)- تغلب: 01 دراوت 121. 6 601 كرو,

 مرصتسع ؟ةهعوءاطمت“ 60 الطف ؟ةغورتسع -م]اقعع, لتمتسذس ع ونت 656 ةقتتق

 عمر11" عم 18 مذ ةطق 765011618525 8 ةءءاتتتعوأ] طعنت 10 8 26

 هو ءورم6ممط 2665عع2 5190 70عاق 12 ةطماتعاطق 0 170708, هت غ6 ةةتتت#

 1063 15 همدن76760 ط7 طق ةانطقءعوتتعتك ةسق1ع ؟؟طتعال 15 82662111160 0
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 ةلضانملاب امهذخلا آلا ري ملف ىثاملا نم ”قئافلا هبزّميو قئاقعلا نع

 ؟*لطاعلا حاضشنا امتذرا نا امهل لاقف ”ةلجاسملا نرق ف امهّزلو

 ةبلح يف الواجعاو ايرابتو مظشلا يف ”السارتف لظابلا نم نعلا ” اضتاو

 سيب نع ىئخ نم يبو ” ةنّيب نع ثكله نم ثكلؤيل ايراجعتو ةزاجللا
 كثكراب ” انكمف ثكرمسب انيضر دق درأوتم باوجو دحاأو ىناسلب هل الاقف

 املكنتاف سيئرلاك اهل هاراو ”سينجعألاب ةغالملا عاونا نم علوم ينا لاقف

 حرش اهاههضو هيلع اهناعّص رتو "هيشوب اهنامعلت تايبا ةرشع نآل
 هيشلا ريثك يثهتلا ميلم ةفّشلا ىملا ةفشلا عيدب "يل فلا عم يلاح
 ديعلاك هل اناو دغولا فالخاو *”تشلا ةلاطاو دّقعلا ىسانتب ىرغم ىتجعالاو
 اذه ىلع انّيبف انْيب ايراجع ايلصم ىتفلا هالتو ”ايلجم صيشلا زربف لاق

 ىيهو "”قستاو تايبالا مظن لمك نا ىلا قسنلا

 هردغب داهشلا فلا ينرداغو هظفل ةقرب ”يقر ىوح ىوخاو

 1161 59. قثافلا < لضافلا : قئاملا < قمخالا 58. ةلجاسملا نرقو

 - ةطف هموم طوع 5طتعاب 50 هةتصفاق هده طماتصسل ةهععاطمت“ د 012061 50 857

 طمعاعممو طوس 8 611: طعصو معاه مطم»تءدللج 20 '“ همه ه2 مكحول,” هد

 مهءا16ه1 همدان. لطاع ر  نسق0ممصم0, طقتنف طف طم 15 ممصغس

 050 حاضتاو ةطك م 8 01 2 56. السأرت, وصل طف ؟هدنطو 011ه3مع هذ

 انف ةقتتمع "26881116, 216 01181 112261. 6 08 لس درو ىرب و ل وجر 9201 ىرج

 105م60617617. 57. ةنِشِب نعو “ (طتعمتاتعا هلعوتن 02001.” 68. ره 1

 01 رمأ. 659. سيشجل , 31116618108, 281:0110218518, 026 08 1126© 1

 21610668 08 ام عب ديلأ ملِع هرم ةء1ه266 01 ظصم ةأؤر16, ؟طتعاط 1مدنم

 مددت 01 طق مطعاذمدتع ه2 طف 472888. 60, ةيشول 7101 115 1

 هده ةرسط7010627, 16 ]10101111 261611118 10 سيشئجل. يل فلأ,
 2 بي و

 و تمس. هدم تعمم ه2 سنصع. 692. دصلأ تح ىّتع ضارعالا .: . 68.7 ايليجت#

 0 موتسعو عتمه 40 طه ةعوذ ةصل ةوءم20 طمدوو دط 8 6
 1268266617617. 604, قستاو 716ا. 8 01 ققسو. 56. 1 رز, 8187627 اينيإ

 0 ا ل ا يس ال
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 -- 8 3م 7 ين ينل دواخل ىلكقل ىذصت

 هرب 8 0 هنم بيذعتلا بذغتساو

 هرجكب ةرشا ”نا نعاهربكاو هيل ىهابعلا هيف امانا

 "دادي نما ةرلا يل 2 0 هرشن باط يذلا ملا ىشم هل

 هردب رون 0 نسم ل 00 ةعيشفل ةهيكخت الولو

 هرال””يدايقلا ف اولحملا ىرا هركاو يرشا فيرضت ” ىلع ياو
 دهشا لاقو نيلداعتملا امهثاكذل 7 نيلسارتم يلاولا اهادشنا انملف

 انثم ”قفكيل ثدعلا اذه ناو هاعو يف نئدنزكو ءامس ادقرف امكلا هّللاب
 52 باها م يَشلا اهيثا ري ماوس نمع هدحوب ىنعتسيو هللا هانا

 هدفاقجهرصعست و ُهَق هر, 501606ةة, 06ه1160هعإ. 16 ليوط, 98 2. ةر 2. 2.

 66. دودص ح كص 85096. 07, ءدضالا (0ععافطع»» تكا 165 206, 1.6.

14 

 لم مما 68 قدصأ 001. 4 018 قدص. 9. رارلاب 101.9 61 روز٠

 "20 ركط 10011ةط ملل “ 1 رع هطوم0هدتسع, 1201ةولعتس ع, 1

 2م. 71. دجأ, 4 02 دج ع دّزح و دج ح داز. 72. نأ نع ةربكأ

 )4 01 ربك ), 1 طحهلعو طمتتعال 01 طقس رز"018 (85057©ر 0 6186 1 826815,

 رصعمستس عر '' ممم دماتعال 02 طئسس م" ح6 50 ةم6ولك7” 75 دولا يلو

 هأع., “ و 1ه10نسع انزج ه5 1076 هككود» ف ا ا < رغشلا فش درو

 اق ةمعاعتسع هدع ةلرتس# 01 4ط6 ]8 ( رع 1268285 0718128117 116 466ة]آن,

 هق ةامروت دن 8 ةصت]لف, طعتعع اآط6 8686 018 ه ةدصتلفر طق مجماتكأاط 02 115).

 765. ُةَمِعأ, م1. ه2 ىنانع). 26 ىلع , طعتنم ص همكم هذ, '' 0061 6طقادس0

 1 دايقنا, 7.21. 7 01 دوق. 8 كمهيو م3888. 79. قفْتُيو 0.

 4 01 قفن. 0. هاوس ندعو عمدت (طتسن) ط0 (15) 6651068 طئتتتب 0

 220661. .١ نمل يللا 1011. 01 بيوت 4 بوث كل

 82 ماهتأر 7.2. 8 01 هانا مهل 01 مهو, طمخغط ذكنط 116 ةقتتتف 68من:
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 هب قلغت وا ”يتقم هعجارت نا تاهّيه عَشلا لاقف هماركا ىلا بو
 هضرتغعاف عينشلا قوقعلاب هيج اهتايو عينشلا هنارفك تؤاب دقو يتقن

 منا ةنكظلا قيقّحتو مول قدعلاو مو 3 اجلا نإ اذه اي لاقو ىتفلا
 امأ ةريبك تخرتخا وأ ةريرج تفرتفا ” ينّبهو 0 كربلا تانغأو

 ثكسلا ” نا يف ثكسفنل ىنتدشلا ناركذت

 طلغلاب ةباصالا هّكم طلخ اذا ثكاخا" ماس

 ًطسقواامؤي غاز نا هفينغت نع ” فاتو
 طمغ ما ةعينصلاركش 2هدئع ثكعينص ظفحاو

 طحش اذا ضاورّْنع نأ هز ئصاع نأ ”هعطأو

 طرش امو تطرتشا امب لخا ولو ءافولا نّفاو

 ططشلا تر ابذهم تّيلط نا ثككناب ملعاو

 طقف ىنشسعلا هل نمو طق ءاس ام ”يذلا اذ نم

 "اطمن يف"ازل هررقملاو بربق#لا ىرت اسؤا
 طقحلملا نجلا عم نوصغلا يفودِيي كؤّشلاك
 فشلا صغت اهبوش ليوطلا وعلا ةلاذيلو

 طقس مهرثكا ٌتدجو نامزلا ىنبب تذدقنلا ولو

 ططغلاو ةعاجشلاو ةعاربلاو ةفالبلا "تضر

 طقف اعم مولعلار كس ىري ام نسك ا تدجوف

 88 ةقفو ةقثو 1 801 01 ققمو ه4 قو كل 0

 84. تيتيفمفر 088825 ته 11272. 01 بمط»و, 0.7.2 ناثإ <

 تكو. 87 6-2 1م. 8 01 مس 1 م لماك, 85 3850976, 2.

 88. فاجث, ذم. 6 ه2 ىفقحج. 9. عطأو غن سهو ٌنَدأو نبق 1٠

 4 01 عوطر ض7. 02 نوهو وذ در 220 ىنق 168060617617. 0 يذلا ان 50

 طم 15 ةطمتنم "طم 1 00 01181 م2612. 2858. 01 زل 92. طمت , ه6

 هآهمو ه 0266527. 93. طمش ع داوسلاب بّيشلا طالتخلا. تضر,

12 
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 ىزابلا ةقلكح ىلكحبو لشلا ةضنضن ” ضدقني صيشلا لعجت لاق
 بحشلا نم ءاملا لرثاو ” بهّشلاب ءامشسلا نثز يذلاو لاق مث ”لطملا

 نا ”داتغا ىتفلا اذه ّناف حاضتفالا يقوتل آلا حالطصالا نع يفور امه

 تقولاف نآلا انماف شا كا لف عسب رهذلا ناك دقو هنوؤش يعاراو هنومأ

 هب روطت ال ينئبو ةراع هذه يترتب نأ ىتح سوب شْيعلا ”وشحو سوبع
 يلايثلا ”ريغ نم امهل "”ىواو يلاولا بلق امهلاقمل قرف لاق ””ةراف

 يواذلا لاق فارصنالاب ةراظتلا رماو فاعسالاب امهصاصتخلا ىلا ابصو

 لو همثبو تئياع ذا هملع ملغا '”يلعل نيَشلا ىازم ىلا افوشتم تنكو .
 فوفشلا تفوقت اقلف هنم ونّداف يل جرقي الو '”هنعرفشي ماحزلا نكي

 دكديَح تقرعف هاتف ىتفلاو دئر وبا وه اداف هتئّسوت وت ””فوقولا لفخلاو

 ""”ضامياب ىنرجزف هيلا فرغت هيلع ضقنا ثذكو هاتا ام. ب '"دازغم
 يلاولا لاقف فرصكم تزخاو يفقؤم تكوزلف هك هامياب ينك قؤتساو هفؤط

 م2عان. 08 ضورر 1 28876 6561261560, 778661560 هت ع0 22786115 1طخق ه0

 اف ممعت هوم هتف 205 ةماج20 12 9011 ةطق 2188. ه2 طقسا 5136 8156

 دس ةطع 60161058 01 811180 3201 26710116. 5. ضنضنُي -ح هناسل ثكرتكي

 5906 لطم, هعوتت 4 02 لطر مور ودتسوع ه9, مواتتعتت# 112012. ١71

 تش بوس م1. ه5 باهش هم1 باعس مموووءتوم]إ.. 98. داتْعأر

 معا. 8 08 كوع. 9. وشحب 111. هذا عر 126176 0266265. روطت ل

 ةراف هيب ر 20 12201156 227210361168 1, 2107625181 50 هع22635 ةءعوتتأأ72685 01

 121097151028. 1. َّك ىوأ, طق 7788 م1611 50, 60222888102866. 12

 رهغو م1. 01 ةريغ, طعم ءطقط قوة, 716185161068. 1. ىلعل ““ 5

 مممعطقسعو 1,** طق ةج060 76150281 ممطمانتت طغتصع 66]8ا دن 08

 عععاتفه 76 (ةوو 6دوسست. 2. 248, 154). 104. هئع رفسشي ح ةهفشللا

 105. فوقو, م1. ه1 فقاور طوقوض0و78.6 106. ىزغس 5 1081

 طم ةئنصر ماخ10026. 107. ضاميأ ءاميأ, ذم. 4 هذ صضمو ه4 مو 16+
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 8 صقر و 1" يسينأتب لؤقلا اذه ندع ىقستف 1 ىموركم بحاسو
 امهدهكتش او نّيعلا نم باصنب امهلصوو نّيتعلخ امهّيلع ضافا مث يسولج

 هكيذن نم ع فوغملا مويلا لالظا ىلا فورغملاب ارشاعتي نا

 امهاوجح* نم دوزتاو امهاوكم فرغال امهتغبتو '””هيداياركشب ''' نيديشم
 دحاأ ىنكرذا ىلاغغلا ءاضفغلا ل انيضقأو ىلاولا ىمح 1 ١- الف

 ينرصخاسا هتظا ام دئز يبال تلقف هتزوح ىلا ””يب ابيهم ''* هتزوالج

 ةوابغ هل نيب لاقف لوجا هعم داو يا فو لوقا اذ امف ينربكتسيل الا

 0و سا ايلا دوز نا ملهي متل ياداتو هبلق

 هشّيط ”” فردي وأ هبهل قوونابف زان هبضغ ”"دققي نأ فاخأ تلقف

 !"يتسي ىئاو ”"اهزلا ىلا نثلا حرا ينا لاقف هشطب ثكيلا يرش
 ةموعانكو]ار.. 108. امثال, 2م مطقتوعءو, ؟هدقتسع ه2 06 8وعرع ةصق دققت

 118., ذص ىطخعط طف أم د ماعمدممعز طف 80150 هصل 8هر2هن5

 8م]م1عم3ق 16. 109. ىسوبلس بحاص , ةطف هروصع» ه8 ط7 10655

 ىاطتعال طع طه0 55 5310 50 66 8 10ةر 312 1201071560 116, 50 "دس

 انو ع0م00 عوععو ه8 طق ©60ه7ةبما" 2م 84115. 10 ىسيناعب -

 يتسناؤمب. 111. نئيديشم - امهتوص نيعفار. 112. يدايأ, مآ.
 دب , (طعامتسع) 28205, 662686165. انّرجا - انغطقو انقلخ . 4.

 ةزوالج, مآ. 5 زاولج. 115. ب اًبيهُم حاًمعاد. 116. دقتي, هم». 8

 ن1 مقود 117 يرشتسي (8]. 10 01 ىوشز كيش . 118 اهر 01

 ىهير موطقرتو طف آن ه2 طف 0210665 ذه طف هقتسو عتكوص طرت 6

 415 تي غ0 ةطفع 0117 01 10و59 1 2016161113

 119 يفدلي ىلا ءاغ., طماط هط011104 ةدطقتل ة20 ةهطق 6ع[ ة8ةطقت]

 15 ةطف طتالتمست ةؤدحن 0ةصمواتق ه2 طف ةمديغط عت ةلكر, ةدطق ةطف هم

 عاق دس طق ءةطع» وقت طع 1هدكمعت» 560 هق ه ةتستاو م ةصوعغطتس#

 عمءوات, انطق ]1ةهكانع» 16 ممتستتأءدعمق هدم ةمفتعمت شءةصعو, 820 650 هوك ه1
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 دخا ”هستعت ىلجعاو هسلخخم الخ دقو يلاولا تّرضح الف اهّسلاو لّيهس

 يذلا تسلا هللا ثتدشن لاق مث هلرهذلا مذيو هلضفو دير ابا '"”فصي

 انا ام تشكدلا اذه ف مابا يذّلاو ال تلقف *”تئذلا ةراعأ

 9 بيرم رضف طق ينزجما هللاو لاقو ةاتنخو تزرمخاو هانلقم

 !ةنتطت ام دعب .سلد اخيش: ناب كضفس ام نكلو بيغم يا

 هنأ لاقف ديو وبا تلقف ””دئرقلا ثكلذ ةيئك امف سّتل نأ هل يت مت اذهبف

 تلق *”عكللا ثكلذ عكس نأ يراتفا دّيز يباب هنم قيلال يباب

 هللا برتقال لاقف هروف نم دادٌعب نع نعظف هروط يذدعتل ثكنم قفشا
 رما تكذ امو هركن نم دشا ''”تلواز امف ىوث نا هالك الو ""ىون ذل

 يدي ين ”عقي نأ ىلا هبلط يف تلفؤال هبدا ةمزح الزلوا نركس ىلإ

 مانالا نيب مضاف مالسلا ةنيدمب هتلغف عيشت نأ هركال ياو هب عقواف

 650 معتةم28 ه1 0ط]ةءاقة, ةطقأ ةط67 هتتع 01ةةهصأ ظعماتح 6ة6آ> 01161 8

 8ةدطقتلا ةهصل ةدطقر, ةنعتت665 486 طع 83:6 1832 87283:6 تح 852866 02

 01عصتاإل. 0 سعت , 20011238, 2616 4516 867616 100118 017 156117

 ه2 ه2 02101281. 121. فصبر, 807. 02 بفصو. 122. تمشل, 115601 2

 و 016 ةعدقم : 1. عانت 08 ه1ماطعقز 2. 5686 018 طمطماتت“ 01“ 81110117 ْؤ

 8. وه 1هوزصع عوتتع. (طعم617 ©9115 ةطقق5 8 2001 21837 012 15008, طاتك 5

 مدمج طو ةسكه2060 16 21187 ةطق 52ةاناط 01 166 607 ةالت01. سلطت :

 م1. ه2 سلط, طف مدق هد طق ةةئلهعؤس. ك1طه 8150 هسا 8670م5

 6011025 48 سلقتو , ةورتق ماتت 01 نلف آ6 0مهطد7260 6 ةوسكلق و

 اطعم طعما ععوت' 05 5 م1عقفاطعت“, دك رك للسن. ه5 دك 6 1115" .٠

 38 181 88 ي :ردشفا ب (ةملععرب ظماتح 06 8ةعوب, 15 ةمدتتخل 2616167 12 0

 ءلتعمسم ه5 8150 320 186710116, 1201 1 2077 115., طاتك 16 066ا175 0

 دس هرجع 01 طف 1858. 0 طف ]م0133 0866. عكل 5 ؟111ةلق, 0816و

 ععماتت0ت:ع16. قون - ادع 127 تلواز و, 8 ه1 كلوز“ 1 15

 «زانا.”” 128. عقيو عقوأب 30م1. 01 عشوب 52101 052 165 4( مدح 16-
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 يندهاعف ٌماعلاو شضاغلا نيب ةككف ريصاو ””هاملا دكع يتناكم طبختو
 نب 2 ' وص .رث ثراعحأا لاق دلبلا اذهب الح تكد ام دمتغا امب ةونت ال نأ

 '””لءؤمشلا ىفو امك هل تّيفوو لؤاتي ال نم ةدهاعم هتدهاعف ماقه

 عموم617617. 19. ماما طمنو - ةفيلخا. 0 لءومشلاو 616 617

 قورسان ع1 1 ' 10374 100 051 طم هةه516 ه1-ةخط150 د 1'هتستقر 5120 8

 ممر مر:ط151 ةسماد عمأذ طع ةعوهطو 201 عمم0 ةوتكاط (ةوو قطعوا. 21207. 11. 528)

 م8811181:5 5517. 047:11 “017 11119 0.”

 ند

 ةيعيطقلا نورشعلاو ةعبارلا ةماقملا

 عيبرتلا نابتا يف 'عيبّرلا ةعيطقب تّرشاع لاق ماقه نب ثراعلا ىكح

 نم قرا مهظافلاو هراهزا نم يملا مهقالخاو ”هراونا نم جلا مههوجو ةيثف

 نع ينعيو رهازلا عيبرتلا ىلع *يرّري ام مهتم تّيلداف هراعشا ميسن
 ال نأو ةدادئتسالا رظحو دادولا ظّمح ىلع انمساقت امكو ٌرهازملا تانر

 هند امس موي ف انغمجاف *ناذرب ولو رثاتسي الو ناذنلاب اندحا دئفتي

 ضب ىلا جورحلاب "يهشلن نا ىلع هنزم ”حابطشالاب مكحو هئشح امنو

 1 عيبزلا ةعيطق , طم ممداتمد ه2 8211-21 ة ةدطسعط ه2

 ةطتتق 6511640 ة6ءءودتقو ةردزجم»1ه260 57 (هلتمط الطوصسمفذت» م طقق طقس ءا-

 امنص ىطؤ”1-1"هج1 ةم-ظم1“ مص ؟ةثصتق. 2. ةرأ وك أ, 165 11عطغو, طم

 مدمج متتتت, 85 ا 116 20110128 21111:815 01 556 531226 226351116, 616111118 0

 عيب درلا نات ذاق ةعوقومد 01 ةراتس#ع. 83. ي 0 ىنغي , 80ه. 08 56 4(ط

 101 4. رهازم, 0 ه4 رهّزه. 3 نا ساو داذتلا, ذصخ. 10 هص0 8 ه1

 تب هس1 ذل ههموءعو]ر». 6. داذر , ائهددالزر ه غاطنص ةهتتت, 22668-

 مطم 62117, ةصوعاطتسع ةته]11, 2 6346. 4. حابطصا, 101. 8 01 سب حج
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 رطاوملا ” مشب رطاوخلا لقشنو رضاوتلا ضايرتلا ف *ظاوثلا حرشنل جورملا
 تذخا ةقيدح ىلا ةثوم ”'ةميذج ئينامذنكو ةّدع روهشلا؟ نححفو انزربف

 سومشلا ”تّيمكلا انعمو تنؤلتو اهريهازا تعؤنتو ”*” تدِئزاو اهنرخز
 4 15 يرقي هيهليو عماشلا برطي يذلا يداشلاو سومشلا 1“ ةاتسلاو

 !7 لغو سوؤكلا انيلع تدرادو "سولجلا انب تامطا اتلف هيي ا

 انمؤي ونص انذجو و بيشلا ”ديغلا مه هانْمِياف رمط هّيلع ركذ انّيلع

 حابشلا تنو يف برشا. 8 يهتلن هم. 8 ه2 وهل. 9. رظاون, ه0.

 21. 01 ةرظان , ص ط6 86286 05 676, ةرضان , عدت. 02 رضان , طصعطق, 1عقانو

 رطاخ, 103120, 41 ةرطام, 0 مةهتستصع 01030. 10. مكش , ١ ةؤءطتصع 01

 طع ءلماج0قم 2م موتطم همي ذج ئنامذتن , نو 670 5002- هن مف

 ه5 لمعاسما ةاتعسفتتع0 4-21 طةهقطر, ةم ه2 ال1ةلتلع 21-4501858 8

 اتسع ه2 طف ىنوطو 02 هلع, ط0 د طق م1106 701110 12856 2026 35

 اةطف 1هند0ؤخم 20 طقق 6025178, 8201 10 ةطققذو تامتتق هات 766 4

 هك طلق لساعكتسع 60368. 11 طع, 20767عدن, 1750 طهطا عتق, 111غ 4

 “ودنا, طق ةمدصل ةهصق ططودعطع طوعاع 20 طئس طقق 200م460 ةدد "قست

 ىطم 2920 طوعد 1086 دنع ةطفق 0عمعمأ, ة20 ة81عع0, هرج طقق هاتعتتس#ع طعام

 ىطقتوعجمر» :عرره10 طق دمتعطغ ءطممدءو, 50 طه ةلضصتغاع0 88 طقق 200د-

 همدصرمونطت هدف, 16 همددزم11601 71غ طغت" 16011681, 77167ءات7012 1516 6

 0 ه1 10ه ععااطمد» 10م1: 107 7 وتقر اتتت411 0و1 567287:8660 1612. تنُبْزا

 101 تستر ]16.5 01 نر. تقيمك , 8 587 10156, 153 8 68

 روف ورمطم»» 2م ةاطق '' مس007 متسعر”” طغتتوه 4 سوهش , 168156 8

 عترمس 10 ةطمعم» طقف 506. 14. ةاقّسر مآ. هل ىفاس (ا]16 ه1

 سم طعزس ع, 018 همان56, 71. 058 سمش) 15 يرقي (807. 08 ىرف

 020 عمر ءرطتس ع 1970 260115861965) 2 فيضب. 16. سولملا انب نأمطا , 8

 كاتس ع ه5 ه6 »هوك متكاط هقر 1.6. ' رىكو طقف ظد]لجع ةهلعفم 5686.” لغو,

 طع ةسخ060 هرج هدتنخ لضم عت طماح6 (ءمدص77. 7. 118, 2. 6). 18. كديغر

 بسسشو 21. 01 ةداغ ةد4 250 2650660175617. 166 566020 بسميش



 0 ليلا "ع عير" ايس دب "جو نوي "لا 3
 500 00 ا تع

017 1111 11077 153 

 رثشلا '”مئاطل ضفي سلجو مقهفلا يلوا ميلشت مس هنا آلا بيش دق

 ىثغ نأ ىلا هطاسب يطل يربكنو هطاسبنا نم يوزكن سصعذ مظشلاو

 برطملا ان درغمو برغملا انيداش

 ىقالا امه ىل نيواتاو ىلّبح نيلصتال داعس” مالا
 ” يقارشلا مورتلا غلبت تداكو يرّبص ليع ىتح ثكّيلع تربص

 ىتاسي ام ىلخ هيف ”ىقاسا , فاصشنا ىلع توزع دق انا اهو
 قالطلاك مّرصف امّرص ناو لصوف هب كلا ثالو ناف

 يناثلا عفرو لؤالا لشرلا بصن مل ”يناثملاب ثناعلا انّمهّمتاف لاق

 ءارآ ةليح تيبمن# وبس هراتخا امب قطن دقل هّيوبا ةبْرتب مسٌفاف

 تلاقو باوشلا وه امهعئر ةقوف تلاقف عئرلاو بضتلا زيوجعت يف عموجلا

 رعتشاو باوجلا نيرخآ ىلع ” مهيتّساو باصتنالا آلا امهيف زوج ال ةفئاط

 ملا ن نأو ةفرغم نفذ ماستُا يدعي لغاولا ثكلذو ” باويطشالا مهني

 رجازلاو روجزملا تمصو* ”جامزلا تنكس اذا ىّتح ةفش تقكبب ”ةفي

 18 016[. 7888. 021 بمسش. 19. مثاطل م1. 01 ةميطل 12118لع, 01 266010-

 دسم 150 هأطعتتق 8 معلتنتع 7181. 00. ملا 201 ام ىلا 16 ريشا

 186 ضورعو 5168 ه6 0 601281 180 5]1686: بتاب تايد

 تاس اسد | نسل او 16١ يار, م1. ه2 ةوقرت. 9. يتاسأ,

 001. 38 02 ىقس. 10 ذم طف 009011756 6886, 01 بمضصنر, 02

 12:6380128 1:6ةع2117 10 66 ءةع2191260. ىناثم, 21. 01 ةانشم , ههن516-

 م1560 ةتسع. 25. هَ وبيسر 016 01 16 8ع72ة665أن عاتئوطستسة11825 01

 اةطف قسعدطتمتت طهت عاتق عع, ةطماتعال ه8 2ءنوزقتت 7 طاستاطرب 320 311501 01

 ه هءاعط:5660 ععوطس 861601 هناك, ؟طتعاط ةطقتنع5و 1ك أةطغع 812*0312 66

 1مم صعأتمد ه2 طءنصع مءهستسءدكارع 051161 باتكلا, 476 طووأعع

 مهّيتصأ , معا 10 ه2 مهل 15 795 مها (غج1, هطقوتمور '' ةطصتنق ع 6316.”

 2غ باعيطما , 10411. 05 بمجخ#. 8. فيو 80007. 801. 01 كوك

 ةفش تمشي , ةطف هس عطغم»» ه2 ةطق اثر, 2ج6ق23, 08 601156, 17014 6:



14 455111131: . 

 زوجيل هلا هليلع نم لؤقلا ميعحص زتماو هليواتب مكتبتنا انا مؤق اي لاق

 بس: مكلذو امهنيب ”بارغلا يف ”ةرياغملاو امهبضنو نّيلصولا عقر
 نم طرفف لاق رامّضملا اذه يف ”فوزٌتملا ريدقتو رامّشالا فالمُحلا
 متوعد نا ايا لاقف هتارابم ىلا طارختاو ”هنارامم يف طارقا ةعامجلا

 مشا ْؤا بوبك» فرح مدُئش نا يه ”ةملك امف لاضتلل متئشلتو لازن

 مزالم عّمجو مزاح كرف نّيب دثرتي ” مشا ٍتاو بولح فرح هيف امل

 876661. . 9. رجامز و م1. 01 ةرج#ز ز 0 ةطق ةونصع 005 طة1مدع اه

 1010101 روجزم (موط1عدغ) ههه رجاز (ةعوصسك), انف 56001062,” هه

 “طم ههه1060” مووموعتجوار. 0 ةرياغشس , س82. 8 01 ريغر 6

 1ساونءطقم عع, 2632128 ةطقأت 0ععملتص ع 50 8159 ةهتطتنف ةءوعطتت#م 1

 هارت ةطق 60 طماتتق 02 ةطق ةمصع ح87 56 هر“ م4 (مسدك ذص ةطع هةدطتع

 مهل176 ه386), 0 705060 (ماتك ةطغم طع ةععاتقتأت76) 04 1178101, طاقأن

 ه150 طف قو هر“ ها, ةصق طق ةءءمدق 1105860, 01“ 0106 2684, انطق 81:

 006 طءتسع ةطف 2085 ههءءا, ة20 طاق ءامانع 2002560 57 ةاطف 861.

 1طتق عموستس و1221 ةدطالتكو 15 هعنودمت؟ءال7ج هعماقتسع0 اص وجت 85

 (ودصتسعج 21:7 ه2 ةذطق مةةودك !12ةسقطب ؟طقعاتب 20106761, 2227 1

 طو موووم؟م0 10 1ةغع> هلمدتتو ه8 اةطفق 8610626. 1. بارغأو رامضأ,

 سقس. 01 برع 220 رمض هةجوم605617, طالق 20مم مدقلعتسع ةموطتعر

 مماسكتس ع 1ك طق ه0هعمم 701ءاق, طعتعم 1226ءا1م2 : طق 121562: آعععرم-

 دسم ةص ستصل, طفصعع ةطقأ ؟؟طخعا 15 11206186000. 32. فتوذكملا ريدقت 1

 طم ةعتسع هد محملعتسو# 7116181 طع ممعوستتس#م 02 7؟طه6 15 1626 01165 07

 ها1060. 838. ةارامسر ةارابم, ذصخم 8 هل. ىرمم هت ىرب 767

 534 ملك , ءاع., "هآعتتق 10 ااه معن , ؟طتعال دقت هلكطعت» 6 فرح

 ه5 ةطفق م91616 ه1 هلق ة 105 8220 ءمدقعتك, ه0 462ع2م6ه 311640 56-

 10760, هد: مش 201112, 25 1؟طقعات 15 15 116 عمع26181 28126 101“ هوامير

 مسوتمتسو هةسفاف هسه ةهعاسلتسو ةسوص عوف ةطفوو ط6 بولح فرح ,

 5 ة1ه2067 طنتاعاط 681261. 5. مسا ياوو ةهنع. "لطف مماتتتر ؟؟طتعات
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 لخذت ” ىْياو لقتغملا تقلطاو لققلا تطاما. تفحتلا اذا ”ءاه ةّيئاو
 فئّظلا ىلع ادبا ”بوصئم امو لماجع“ نارّيغ نم لماعلا لزغتف نيّسلا

 و16 هرت هنود طونر مع ه قط عا7187: 48-118 )م .زاح) 320 3 2111181 5

 هاتسوو (م ءزالم)ر 15 لب وأرسس , 6101156125 ه1 028 هاتف, ؟طقعط 3260010332 0

 80116 18 0 عز عان181:, 1021224 1516© 181 تالب وأ ارس (04 طاقم

 طععوتن نع طف عمت عدا 15 عمشطع7ع0 هدتتتل طع 7192156), 266010138 10 9

 و ماستق1 ه2 ةطف صعدقاتتت# لياعف (لثاعف) ودم طم ةنصعت]ه»خ لاوّرسر 4

 ةغزج160 انس عتسع, طوءوتتقو ةطقف ةمدحم 02 ماتتتتملف 15 سمو ءءااج 0ءءاتسع4 و

 ةطقأ 15 50 هدو, 50 01 طق ةطتتعو هههعو ءاتصع 150 ةطق ةدتتنع 8281 70161

 (761141), 07: 1 هاتسوعم ةح 1155 1221661102 50 ذاع ؟ءدنطر, ؟طقعال 12 526 5

 ج11003 250 هدقوقر طاف ”هرك (ممسصتسماتكو) ةصق طف 3 2600153176٠

 86. ةاه ياو ةام٠. 'الئطم ءر 5طتعاط طعم 15 ة[ة26طعق 165615 183168 2787

 اف طعفعتسعود هتج0 10هةودق طق طمدتتت0ر 15 اف عم. ةءحصتس ه1 هد ة 30

 0 طف ماتتتتنه15 2076 22621510260, 8 ف رايضر طوملععت»نةر 320 ةطع 1116.

 تلم مىتكاحمتك ةاتق ة تعط ماستنا ةمحصق طقكو 20 3281087 ذأ 6

 151181 1هدحصتق 02 ةطق ةذصعات]ة3, 320 1166106 هتف 31160 عق97, 7

 طوعمسسع ةطعمات عا طف ةصصعتعتم> 02 طف ة ةقوتستت]هص660 50 هس عتت]هتتس انلعو

 ةيفاه رز مطقتنوالوب اطقأ طغعقكتسعوو 15 6220760, هت ةث ااطع ةدححم لقطع 667

 66356 10 6 لقتعغتم (طودتس4)و 872027220115 79161 6 م6ممءلتسع م .زالم

 (ءاتسعتس عز, ةطقهذ 18, ةطعو طععمدسع جالو 0عءاتسع0. نبأو , 6ع. طم

 سس مطتعات 0620568 ةطق هوعطق 716016 007687 (لماجك نأ رسيغ)

 15 ةطقتش ر5طتعاط 15 مهقعع0 10 ةطق 211:6 3120 85ءزو7:ة66و 16 ظوصح 116 ©02-

 لمص عاتم» نأ, هؤطع» ص156 عمر ءحدتسع ةط6ه 240573, طاتق 2019, 88 18 7761©

 ةمرمدتكم0 ه2 ذك5 ةحصعأت مدر, 50 ؟طقأ طف ؟هدنط مودتتتق 50 طق 7/2“ ةهق احم

 201281 86066 ه1 طق 30211: َنوكي ْنأ , مدن 12568266, 2660 8 وكيس نأ.

 88. بوصخسم امور ءام. 'لطقت طتعاط 15 215878 743560 05 9. انعائتح 01

 كا (فئزظ) 15 166 22620816102 تكنع ور ؟طقعا 158 2673 م1165 2

 طق هطاتوتنف ه386 0 1764/2, ةعععرتأ 67 هدف موج161ع, طه 200110281
 ني

 7226005161012 ىرس» (دْنِع نسم , 5طن16 دْنِع وللا هع. 501114 56 ةودت17).
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 هلواب هرخآ لصتي ىذذلا ”لماعلا امو ةودغو ءاسم نيب همكح فلتخاو

 89. فاضم ل , هع. الئطو فاضم (ةمغوءولعدأت 01 6770 201125 111 6012-

 ةارمجعطتمد), ؟طقعا 15 06م121760 08 هدف 82016 02 هماحص عت2102, 321 6

 مو م» 732165 عار هم هعصتسق 8320 12201128, 13 نُمْلَو ىطتعال اح 602-

 ةمرتجعأتمم تكا ةصوع مما (20» ةصقؤدتعو أسم , ةهمودتسع) عمر28 84

 هطاتوتتع ء3هع ه5 طق 28611121 132016 هدع اندلع 08 هود عتكتم3, 116 10868 8

 طقصسللو مطق 16 15 ةسانوءولعسق 08 ةودغر مممدستس عر ؟؟طتعأط 15 ماتأ 1

 هز هءاز56ه هوقو ةكانعت» دك (ًةودغ). 40. لماع امر, همثء. "لطو >ءعوطهأ

 ىطموع 1355 زدتسق طقق 81:56 320 71086 :67ءدثؤو هلل ععاو ؟طقأ طق هل ععاق, 18

 اف 70691756 16 اب (مطعضءتس طق أ زهذصق طف ي), اق 2676186 01

 ىطتعال 18 نأ , 2011هزكتسع طمخأط ةطع ةدصحع 1165 7711 76880101 50 126

 ه2 طف مودمد 221160 50 (ةوو 6ءةتصتص. 7.199). 41. ةيئان لماع أو

 كو ءععمت 7056 0عرجا117 15 22016 85282610115 اةطقهتت طع ةنن 356006, 0

 - عمووأم»» ص ءتتمكا, هجم طمماع ظ:عوتتعاتأ اح 22625102 01 600 8108 تعطر 13

 الو ب ه2 ورعمدتسع, ذاق 01ع1281 2311616 50 ةطقق ه26عار 85 15

 طور 165 طوزسع 560 طع الف 76 01 ةر عويس ع 15 هتع7165560 ة720 7 83

 طعتسوع م6260 2065 هل 50 طماتطقر, 6116 8150 150 186 710201117. 18

 عرجتكو 18 ذاق ور طه 8026 1هط121 طءاسقر ةطت*مان عا 12601625 11856, ت1 61

 هما عدمع4 ةصغم اع 11010 01 طع ةدحصم 08م. ئطتق و 15 4 “ 06

 ع20010118 11 81006 ”* طوءوتتفو 15 15 12016 همجتتت012 12 5066601 3104 8

 1م: عوار ةجمانمل ذص ةمدحسق ه2 ةرودسصمع (طغصفم ةلقد '' رممانع ةووتتعاتأ ده

 مدعم ه2 600 35هوؤ تعط ”*), هس 16 15 دم همره» ه21160 “' عووعوت» ص

 هرجوكأ ”* طوءوتحمو ذك ن0 هج17 8056258 16 ضقر هد" 01110716 6886, 1118 بنر

 طمكاط ه5 ه موي علم 01 ةررمدجسس ع 820 17 2038: بو (866 (ةتتحتتت

 2. 198), طانق 15 81580 ع096دتق 1186 بمصت ه> طز وءاز56 هوقو طفت 8

 هم فدز هم عازم 220 هع ءوةزصقع همنعمتتمدد عع, 820 ذة ةطقق 0118117 01

 همدز نه عازم 16 15 مءلعم4 60 اع ماتت نافع ؟ةدئطر ه0 116 2811616
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 ناوشلا عقارب ناركذلا سبلي ”نطؤم ّينا فو اركذ ىلاعت هلل رثكاو اركم
 ىلع بتارملا ظْفح * بجج ناو لاجرتلا مئامعب لاجعلا تاتبر زرجتو
 هئممر اصتقالاوا نّيتملك ةفاضتساب الا مهني ال ” ملدا امو براضلاو بورضملا

 انا كو امو مازلا يناثلا فو مازتلا لؤالا ةعضو فو نينرح ىلع

 ماطناف ب هلط موو 50 ةطف همات» 21086. 42. نطوم يا يف, هو. لطم

 ماهعو ىطقنع دمه165 ماتت هنن ذاق 76115 025 ؟هدمعتت, 320 116 120168 08 غ6

 ةاعمرعم هدللجع عمدا نط ةطف مجئطوهنتق 08 دمعات, 120162668 ]168 8

 عودت ةطتععو 50 عصر 1؟طتعط 2876 ةطفه 6 ةمستسم مد م طع

 وريم 10 ممهقعداتسم طماتسقر 3201 326 14 ماتأ 15 ذأ 2011178 6

 (ةوو 6عوسحتت. 2. 158). 43. ببجتب قل , ه١غ. طف م1هعع ؟طعقانتع اه

 زععممتسع 015 ةحاعو 15 266685977 ١0 ةطق ةؤتتح6]ع 320 طاق ةتتلكعا» (1.6. 50 6

 هز وع هدم هز عم ه5 ه ؟ءدنط), 15 ]26 ههه6 08 هسا عاتتار# 6«66؟5ععا> 6

 ةععست ه0 طع مدقاعسك طمعا ةاطوعتعو 08 ذاق ةتع 05 1206ءا100, 38 2

 مماتعق 120661128516 هدع دن 0612025161:86156 1010101125, 571612 ©9612 01 86

 50 طماتمف 121151 16 ]اععرجأ 12 155 210م هان 010عم, 80 ةطقهأ 116 ةععاطات 2287 6

 زعموا 57 155 همدصتس عع 21255 320 ةطع 2261656 567 155 20110128 312161.

 44. مش امر هنو. كلم ممدسص طتعاط عتكوو ه0 ةعدقو ةهعوءوأ ط7 م

 500361052 10 165 01 650 70:08, هد طق ةاطم>اءانتص ع 02 15 50 150 16118,

 امهم (ىطمغووعدن), ةندصقتسع 0 امام , تك ءطقسعو ه1 ةطف دقات أ ذمكم

 115 طمصم ععربمماتق عاتطذاتته1 ةهقرتتتنماكع (ءمدصرت, صوت "عمدق71ع5 هج ةطف ىللتك ص

 قرع ا. ظامتامد*ه [عدصق] وأمنه ه1 ذاق ةسضوطتحس اللة عطخقق, ط111:317 م1010

 701. 111, 2. 203 201 2011012ع). 115 5610285 60 ةطق 60128585 058 8

 ىاطتعال 220ءمز)566 طق 201156 01 650 ؟ءائط5 ( (ةهحصستص. 2. 174), 820 02-

 ةعوتعدأ17 "عوتتتتتعو 35 16و56 ]عمو 270 7؟عدنطو 20 155 همدص7]عطص عادا, 85

 طع ةعءماودمعو تجعأ تلطت اممم , طق ةموعو ةطمتت ةعواكعدأ ةطمات طق

 ق0, ه2 8 0 0 ةاتعط ه5 15 4 مازتلا . 11 1

 60 طف 650 16165 همر ممعوستسع . غمر, طو ةتاعصكر'* ذك طقق 8 ةعطقف 0

 165 هذكتر 3120 12221165 ةمدحم13151012 ( مازلا) م11 16ع070 50 11264 2

 انحف 20016دو60. 45. فضو امر هن. نطق ةهرتغطعأت 57 5طتعاطب طق
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 نوبزلا نم جرخو ىنوثلاب متو ىنويعلا يف همحاص صقن نوثلاب فدا

 متدز ول ”مكددل ةنزو مكددع قتفو ةلئسم ةرشع اتئث هذهف نوهلل ضّرعتو
 هيجاحا نم انّيلع دروف ةياكحلا هذهب ربخملا لاق اندع مثذع ناو اندز

 انررجتا الف ”تلاحو راكقلا هل تراح ام تلاهتا امل ”تلاه ينلا

 ةيؤرلا لاقكتسا نم انلدع *“انمثامت تملشتْساو هر يف مؤعلا
 هدو ماعلا اغدلا يلا أ ىعب ب نمو هنع ةياورتلا لازكتسا ىلا هل

 نع يروحو ماعلا ف 17 ةلزكم مالكلا يف وألا لّرن يذّلاو لاقف
 دي لك ينلؤدعت ”وا امارغ مكل تّيفش الو امارم ”' مكتلذا ال ماغطلا رئاصب

 بنو همكعل نعذا نم آلا ةعامجلا يف ىققي ملف ديب . مكنم لك ينظدفكبو

 فشكف هئاكذ ةلغش مرضأ هثاو تح“ تلصح املف همك ةابخ هيلا
 ىلجو ناهذالا ادص هب ””الج ام هزاجعا عئادبو هزاغلا رارّسا نم ذُئنيح

 15 2011014 57 نر طق 50 طمتتح دك 15 3221160 1688628 12 122628 67عقر 4

 .15 م65 101 920 همدحعو هات 85 2 ةاتت7716غ02, 320 6:20868 طقتتقوع]اك 0

 015طمطماتت, 15 فيض (8 عاعقأ), ؟طقعاط 57 ةط6 200315102 05 ن 8

 نغوض , 8121 121611185176 520011861. مك ددل هن ز , 8 61 عطقنر 01“ 601171266 1:-

 ممزقع 20 عمات" 015235861011856ةقة, ؟؟طتعا ؟ءةعطق 2287 266 126163860 دك

 7011 876 هوعم» 10ه: غتتساتطعت“ ههاتعقأن. تلاه تلاهتاو م1:عات. 01

 لوهر ةهسل 7 55 ليه هةموءات؟ه17. 48. تلاح , م66. عودت. ه2 لوح

 سقس. لايح , ذص ةموولطتسع ه2 ه هةتصما '' ةاو 101160 10 همصععتكةر”* ةدحف

 طمنو دممكمجطم»ءم117: ةمرماتم4 40 ةطف 4طماتعطقق 02 طق ةههطزة7.

 49, مثامتر م1. 02 ةميمت, هاطدتحسق, 6911ةسصفتق, 02 طخعا 16 18 5310, 5

 طورت طفل هدوم 06260 (تماكتكما) غ5 قطن 731008 ةمعوتإ7. 0 هةيهح

 761160 ذك, 15 طم :هدقنصع ه2 طم هلت مصدق 05 184 6 2826710115 06 537

 طهق ةعلاطم بعح, 70160 18 لفتت قل. كلنا, 4 02 لون. 52. وأ

 طمد# ”دس]ووو.” 658. الح ع لقصر طو 11008 ىلج هج فش
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 *” انبجا لا انّبجتو انقهف نيح ””انلكهف ىواَرتلا لاق ناهرسلا رودب هعلطم

 هيلع ضرغنو ”سايكالا راذدغا هيلا رذدغن انذخاو انكم دن ام ىلع انئمدنو

 ةوالح يدنع هل قّيي مل برشمو ” ةوافح ال برام لاقف ساكلا عاضتؤا

 دشناو افنا ”هبينجح ىانو ”؟افلص هفئاب يعش

 حارتلاو ”حارثلا نيب عمجلا فّيكف يحارقا هيف امع بّيشلا يناهن

 ىحابّصأ سأزلا بيشم رانأ دقو " ةققعم نم يح ابطصا زوجك لهو

 " يحاصفاب يظافلاو يمشجج يحور تقلعامرئغلا ينئرماخال تيلآ
 حادا نيب ”ىحادق تلجا الو دي فالشلا تاساكب يل تستكا الو

 ار ىلا ”احاترتم تخرالو يمه ةعشغشم "' فّرص ىلا تّفَرص الو

 يحاشلا ىوس انامدن تزتخلاالو يلقش ادبا ”ةلومّشم ىلع تظن الو

 54 انمجو 1:عان. 01 ميطر 170 96 25101115160, 7170120161:60 ةانر 8

 ىتكط ةطم 10110ىذدع انمعكت. 5. انبجأ, م2665. 0955. 4 05 بروج .

 56ُْ نايك , 21. 01 سيك , أ 310 5غ ةوافح 2 در أم 1260

 15 206 ماتت عمور, هرج ةتوط مائه عدنا ( ةدتهط. و7. 11. 690), عاف 22631128 :

 كود1 ه6 ماهم 160 50 ةطخق ةطتنمات عاج نافع 2660 7011 طقكع 01 226 (ق 01067 0

 ةماجم طق مهزجمدع0 عتوستمت 361681 2100168)ر طاتق 206 27 227 6011160115 602-

 ه0هوطتمد 2 دمو. 58. اًفلصر فنا , 1221161568 01 116 768261156 7613,

 1560 00 59. هئبناجم ان ح هيناج دعب , '' ماتتناعو0 8587 طثف

 ل 60. أ ارو 1. متصعز 2. مدلتس 0515 طف طقسا. 16 طيسبو

 ضورع , 200 برض : ااا دعب حسو

 ل ا هي تاع كانا 01. ةقفعمس (نوانمدأ 2 0 قحدع) - - مخ

 ةميدق. 69. اصقا (نممت. 4 مصف)- ةحاصف. 68. حادقو حادقأ, 1:

 61 حدف 224 حد 1680606619617. 64. بفرص , 21116 571216, 5711161 8

 ةعشعشم ؟] 62 4 ادني 572661. 5 حات رسم, 86101 م 01 حورد 01

 مطتعال ]اهنا ذاق م6ءءلتس م تلخر 15 م:616116. ل وهدشم , 111

 ه5 لمش , (مذسع 485 280 طوود) ءىئ20860 ةهر 1.6. ه00160 طور عاطف 202
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 * ام بتاك نم ”هب ضغباف يسار ىلع ظخ نيحيحارم بيشملا اك“

 حال حلال نم هلل اقفسف ىهلم ىلا نانعلا يرثج ىلع ىحأب "حالو
 يحابصم ناشسغ نم ميباصملا نيب بخل بئاش يدؤفو تؤهل ولو
 ”حاص ايريفؤشلا هل فيض بّيشلاو مهفّيضريقؤت ”مهاياجس موق

 جارس هنا تّئلعف مّيغلا لافجا لفجاو مثالا بايسلا باسلا هلا م

 هدغبل قرتحألا ”اناراصق ناكو جوربلا باش يذلا بدلا ردبو جورس

 هدغب نم قرتفشلاو

 منص0 (لامش). 67. هب ضغنئا تح هضغكا امر ةمرسص ه2 ةقسنتت 6682, 8

 72. 25, 2.38 (612:822112.17. 28). 5. حام, هععست ه4 طع م:ءءولتسوع اه

 معا. ه2 رك" . 8 امسقتسو دس مهتنقو 1 ةةلكمو ةمق»ه] (طغتتع 1عدقاطعات60 اإت

 م:هم50نغم1 11 ءمدفع) ةصقفوول 02 407101. 60١ حالو حا ١ ىحلي, حالو

 معامت66 هل ةععاتكر, ه0 201. 320 ةععاتت 01 َح ول 020 كت 17617٠

 0 مهاياجس موش , ه معمو1و طمدو ةت5مهدتم» (م1. هذ ةيعس), مه ورحتس ع

 0 6طممدؤمب دتغط سطتمط خطو طخ 2214 هافتسف طئسفطتم. 71. مساص اي

 -ح ىبحاص اي (ةوو ©:ةستسم 2. 201). 72. ى :راصق ه0, أت



4585111131: 7357. 017' 10531 

 4881018175 587. 0411:1181 “ 01" 1[ ةلظخل.”

 ةيجركلا نورشعلا ةسماعلا ةماقملا

 براو هيضتقا نّيدل ”يركلاب توهش لاق ماه ني ثراعلا ىكح

 هالبلا "دهج ينفرع ام ”ضاقلا اهرصو ملاكلا اهئاتش نم تؤلبف هيضا
 الا يران *دقؤتشم الو يراجو ليازا ْنكا 7 ءالطشالا ىلع ىب فكعو

 00 0 راكم ل 2 1 دقو 0 يداب 0 يراع

 1 َج 0 , ه ةمورج 12 ةطق طق]1 00112417 01 2ءانه152 1131 2

 1ةموطقست 20 طقس ق0ةتت, 2101115 512217 2371283288 01525 2002 16

 10110261. 2. مىئان , ةععطق 01 ري , 5طتعط 5111 2628310 150 ©0011 8

 طع ةوتتحف 226921728 8 هل ردك عمم 50 طعوت (ط]همهذتس عب ةعمدنءطتس#).

 8. ديح, هزمت, ؟1عممتق هعوماتمد, ةمماتعل 66 ءالب ر 2“ ةءوسم

 ةووعتتورر** ' دكسموأ تق ءوقر”* وح هع ءوونم» 12660 طقعاع 6 ه نقع

 0330ه ه2 1طدطجقتستتت80. 4. ودم سمات 02 م1266 10 02 دقور

 “ 1اكسللنسع- م1866.” قة. عناتأ ظفاحأ جم. موق. ةط4 20. 3 08 عفد

 520 ظفح- 26ةموء17]176. 6. رتهمز هزم , رهفكم هععطا 8 01 رسهمو رز

 رهفك مهومونمت7ه17. 7. طك 5و ةتس. ه2 ةطوف. "ط6 م>ةءءلتس#

 رفكتشا 15 5 0637863556 018 غطع 1041 متم 01 لفل ©1000 61, 2631
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 هرقلا نارا يبيع نم ىدشا .يرقف نم مكس 0
 | يفخو يلاح نطاب يراض نم ادب امب اوربتعاف
 ردقلا هيبن تاكك ينتاف رشدلا ملس بالقلا اورذاحو

 يركس ديبتو ” يرثص ديفت "يرقي ذحو رفو ىلا '" يوآ
 رذغلا فويسرفدلا درت يرأا ةادغ ” يموك يكشسشو

 يرجيو يهم لزي ٌملو 2 رّبغلا ”ايازلا تاراغ ّنشو

 يردغشو ىرولا ف يرغس "رابو يرد ضاغو يراد" ثنفع ىتح

 يرشف نم ادّرجج» اطملا يراع رشعو ةقافوصن تّرصو
 اة صدلاو تصلا يف 14 «تدال يزععلا يف لزغملا يدنا

 رمغ *ادروذ ”مضخ لهف رجلا هلطشاو ” يئضتلار يف
 يكسب هلا رمط وا فرطمب ينرتشي

 . طقم طق 785 ططووءطقة.” 8. موق اي م يسوق اي. الامام زجر, ةؤاح

 ضورع 7161 60781 بترض , "طقفطر 2016762, ةما36 220500155 101"

 ىتكاط ةطف 4(ط 0 برض 01 6 ا ب نيو سا 3-0-6
 5 ديس“

 2[ 6 0, رقد كرب. 0 قزأ , 807. ه8 ىوأر ذص طف ةةدقو

 ه1 1هداعتسو 20 ةطع]او»» هد: م'ماءءالم2. 11. يرقي تحد عطش فيس.

 12. رف رّمس, م1. 08 رفصأ (ج011059) همه رمْشأ (طووس) ةهةموعءاتكوآ

 سمعوستس ع عم10 ءمزسق هج آه عوق, ةطق ةمدكمعت“ 05 ؟طتعال 016 5310 60 6

 (طتق طتعسلقل, اناطلف ]ه1 6١م 06هم607 (طقق ةطعاتط165). موكب 21. 01 ”اموكو

 1612. 01 موكأ, طتتسرتع01 هوطتع]18. 4 اياز , 71. ه1 ةثزر. 15 كفعو

 1س 4 وفعاج ات وبرذد 16. رابو 7 ا تح قري 017 يل *فدا

 -ع ينج فدي ام يل سئل 1 طقعو 204طتطع 50 7783132 226, 15. كو

 رسشكص , 116 55 1 ه1 ااه ةهرع 0010635 0875 64 زوجعلا ماتا.

  08 011:7٠يمك 101. 5 01 وهف ا مضكخ 0 06عز2 ةعور طقاتو 19
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 نع 0 ينوأ نم ل 0 بابكا اي هلخو 2

 ع 0 ءانشلا تئقلت املاطل هلا 01 فئيص ةنزم ٠ ةساقلاو

 ” يتداسو يدعاس يتداس اي مويلا انا اهو 1 لبق بهالا هل

 فرص *7«نابيلو يلا لقاعلا ربتعيلذ يتشُدج يتنفحو يتدرب يت دلجو

 تؤلج دق هل ليقف هارّسشمل ثعنساو هاوسب ”ظعتا نم ديعشلا ّناف يلايثلا

 رجلا امنا رفع مظعب رختفمل اّبت : لاقف ثكبسن انل ”لخاف ثكبدا انئيلع

 دشن م ىقتكملا بدالاو ىقتلاب

 هسا نبا ال همؤي ىلج# ام ىلع ”همؤي نبا آلا ناستالا ام ثكرمعل

 هسفنب راخنلا يغيب يذلا راهن امتاو ميسُرلا مظعلاب رخغلا ام

 هلاونب رمغ نم اي مهللا لاقو افققم 5 هثلرجاو“ افقوقك» سلحج هنأ مث

 يل تاو هلاوهاو دْزبلا ىلع ”ىشعاو هلآو دقع» ىلع لص هلاؤسب رماو

 21 0 م1. ه2 ةورف. قفكل قفز ةطمو. 4 05 قغن ه2 قفر

 معوزرمع17617. 28. روز ح ةرايز ٠ 24. تافاكر م1. ه2 فاك, ةطو 6

 131, 12268111128 1126 8 21710 ردنا ةاطقف 1ةاناعءان, ؟طقعال 2 40

 ام دة اةطف هماترنأو 05 7ءهدةو5 0110560 10776 00102. 5. ةاماوم , 1 11

 8 01 51 26 ىتداسو يدعاسو “ دموع ةهحصح 15 سقإ# م1110, طتعط

 عارعق اق ه126 0 طم ارو 72668010185 1011012 8ع,رم 6 1 قل 122031

 ةاو0ف 10 طع طم]110 ه2 طع طقتلام ردابُيل 1س. 3 08 ردبو

 166 طئس طف طءئممءطقس4 متغاط (ةمع.).” 28. ظعتا, مهم. 8 ه# ظعو.

 29 ل سر. 02 طف م:عءءولتس ع تؤاج طع ماع. 01 ولج.

 هموي ا ةشئئأ ىذا ال, *“ طق هم ه2 طتق 08-10و,:* 1.6. طتق 0: 18

 0م محمتسع4 طوع طنف هرجح ةعتمطقر '' ج05 طف هو ه2 طقق 768661087,” 1.6.

 طم 0ودوههو طم ةولتك هد ةاف مممتأ5 ه2 طتق ةصعووم08. الطومانه لي دوطر

 قام. ةر مع 201 فقؤقلكأ» عمر25 12 02 فقح. 2. مثلرجا <

 ضكعب ىلا هضعب ضيقا . 33 نع, و 1 1م061. 4 01 نوع هه مت

18 
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 نع ىلأج اًملف يراثلا لاق *”ةصاصقب ولو يساويو **ةصاصخ نمرْثؤي ارثح ١
 يمارمو همجكت ينّيع ممالم تلعج *”ةّيعمصالا ململاو ”ةيماصعلا سفتلا

 مملو دّيص ةلوبخا هيرثعت ناو دّئز وبا هلا تئبتسا ىتح همجّرت يظغل

 رمقلاو رمشلاب مسثا لاقف هكتقي ن | نمآي ملو هكر نا دق ينافّرع ٌناوه

 ةوؤرملا 2غ ؟ِرَشآَو لهم باط نم آلا ينرتشي نك هنارهزلاو* رهزلاو

 نسم ةيناعي ام ين ءاسو ةهانعم موقلاردي مل نأو ةانع ام تلقعن هميدا

 ليللا فو يشاير راهثلاب يه ةوزفل ثتامعن ةدلجلا رارغشقاو ةدغرلا

 ”اهارتقا نأ بّذك امف ينم اهلبقا هل تأقو يع اهتوضنف يشارف

 | دشلا مث اهارت ينّيعو

 * كج ىل ةدعرلا نم تمححضا ةوؤف يمسبلا نم هلل

 رههموعان5ءل7. 34. ةصاصتخ , مم7>96, '' ةروتاصعةة.” 8065 ةطانعت

 هانم متصعو ه5 طقتت, طعدو ه ت64, أه هوه.” 86 ٌيماضع, نا

 5 '1وؤسر طمس ط نامنس ه2 اعكسع 2[ سقس ه2 111:0, 1920 8 1011

 ةتمدع ةطف 4ده65 2م 98 22828 82:68:62688 27 طقق 015912 2261168 1205 27

 ا[طموع 05 طتق ع1 أ ١ ةتماصع ننقل , 8 8011 ]16 ' 1 عة” 8ر 15 ةلععا

 مرت ةمدنتع 72ة65 02 ةطق 2065 1ةط1عاطقط, طم 8878 : 416 80131 هل

 “[وؤدح طقف هصصمط164 "1مؤتص (ءمدصتت. قفط. م7. هن. 745). لع

 ةيعمصأ , 61 6عوتع168 ]لكم ةمقحسف أر هم م1لوطت»دنعل قةعوطتع عجوسسمتتقتت 4

 ةءطمامت 206604 205 هداإ# 10 طقق 5 1ءمدحتس ع, طاخ6 8150 10> طق

 طعمأم] 0تةمووزأ1مد ه0 6307 16. .0١ نظر 21. ه1 رهزأو ةاطتستسع

 - موجع طم 201102 رظز  راهزأا 839 يرش 72888. 4 01 برش ,

 طقف طووت دمه06 50 ةعضصتع "زم ةسصطات60.” 0 نكرْتْل]َ 2266. 8 08و رد

 ]طه ماتك 01 4ط6 لاتت' 08 هو سف )و 811011871 0 عا أردو رجال ع 02 8

 6-1631 (عرد)» مامتعأ , ممقسع هج ه ةاتتنطوص (ةمامع), هنو.

 هدخ, و 007 هدأت ر “ موا وعانمم.”*” 1[ عيرسر 186 ضورعر 4 برضض : 8
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 *(قجلاو سنال رش ”يقو 2(يجتقم ايقاو اهينسبلا
 ةكمجلا سدكس ”ىسكيس دغ ىيفو يئاشث مويلا يستّكيس

 ءارفلا نم هيلع اوقلا ةعاربلا يف هنانتفاب ةعامجلا بولق نثف اًملف لاق

 قلطناف 0 ب و هلقث هدآ ام ةاشوملا ”بابجلاو ةاّشغملا

 ةّيقشلا ثعفترا ثّيح ىلا همغبتو جركلل ايقشتسم جرفلاب ارشجتسم
 0 دئبلا تكيف ام تشل هل تلقف ةّيقن ءامشلا ” تدبو
 الو ملظ وه مولب نلجتت الف لذعلا ةعّرس لدعلا نم سيل ثكيو لاقف
 *ةبْيط ةبزت بّيطو ةبيشلا رون يذلاوف ملع هب ثكل سّيل ام ”ثفقت
 عقربتو رارغلا أ "عرب م 3 ةبيغلاب تخرأ ٌرعتا مل ول
 دّيص ىلا ديص نم لاقتنالا يتنشكش نا ملت اما لاقو ”رارقنكالاب
 | 00 وقت نقم دق تاراو# دز ىلا ركع نم فاطعنالاو

 0 ا ا اع | دي كنا يو ارا كباس | لاح يملا عب كم 1: 40

 يش نيم 2 601 ىو رض 5 م260وط176 ةعطقور  طمه3 8طف 56 م26-

 م6260.” 48. ةقجو 21. 01 نجر (ة]ععان ظواطل ص0 8, 6515. 6. 44

 ىسكُي و 3201. 3 وسك. 10ه طم 2ه11هوىتسع '' هتللع 05 >ةه01وه,:*

 ءماصتت. 07*ةطر, ع9يذتن. 30, 920 م95ةذتتت. بابج م1. ه2: هك.

 46, ذكي مس 0 201. 01 كوك)و 126 85 ا 9016 10 ٠.2

 4ع كدب , هاع., '' ةطف طققجووم ةطمز60 هلموت,”* 8 710761181 مطتتققفع 0

 1ه012وهأ6 ةاطقهأ ةطفو هدنع ةدقع ه2 ةصخ0615. 4 فكنتال ( 6

 01 وفق), هاثع., نتماوغأمد ططودس طف ©د"ةصر عكذ3. 88. 49. بعطر مقسم

 عتكوم 16 كهفتط (11هقتدمط) طع ةكدلجمسسوه0 : “م 604 قلم دع

 16هووص6 (بمّتط) ةهق طق طمصو ه2 طف طمممطمغ لستم اكو, ةص0 طخف

 والت ع-م1266 ةكاوت» 0ةهوكأطل” 50. جرن ح لامو بغر. ةآ.ر ارهفكاو أ

 سقس. 8 ه2 رهفك. 52. دّئز ىللأ ورمع نم, ود قةحستن 50 2330, 1.6

 وت هن6 موءاةه2 50 ةسماط ع. 58. تأ, تدفأ, م66. 4 05 توف 4
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 باب ينود ثدشاو ثول نم هللا ثكافاع *” ينفعاف ينّتاتفا ام ”* فاعضا

 هل تّلقو ةباعدلل هب بغجتجو ”ةباعلدلا ذّمج هتذبجن لوقلو ثذج
 تلقا الو ةلص ىلا تلصو امل ثكاوع ىلع طغاو ”ثكاوا ملول هلاو

 ككيلع و ثكل يرئسو ىلا يناسخا نع ينزاجف ”ةلصب نم ىسكا
 بهيعتملا رظن ىلا رظنف ةوكشلا تافاك ينفّرعت وا ةوؤفلا درب يل مشت ناب
 سما نر نم دعئاف ةورفلا در اما لاق مث بضغتملا رارمزا ٌرهمزاو

 ىلع ”عبط نم ناحبسف ةوكشلا تافاك انماو رباغلا تْئملاو رباّدلا

 © ةككدلاب ثكتذشلا ام" تيسلا ىتح ككنّرخ ءاعو ىهؤاو تشد
 ا نال

 5 ةاسسمح انتاج اح ع نعرطقلا اذا عّقس هجتاوح نم يدنعو ءاتّشلا ءاج

 ”معان شكو بابكلا دعب *الط ساكو نوناكو سيكو نك

 ديف ههمووت5ه17. 54. فاعضأ, م1. ه2 فعض , ةه516 13261368,

 يزعم ه5 سصصعط 88. 565. فْعا, فاعر صم. 4 هسل م66. 8 02 رع

 56ْ ةباعلت ح بعللا ريثكب طم قدها ه طوزصع ةطقف ه2 ةغلابم هدد ةصرتطقفلق.

 17 رأو 1 ظغأ, 8200. 30. 58 ه2 2 08 ىرو ةح4 وطغ 2606177

 58 ةلصبلا نم ىسكأ ب أ, منع ءهمهئه0 طقس طق هدتمات (ةهو ةتتهط. 0.

 11. 885) 0 طوع همصخممأت طف 7هط 16 "؟ همتمد”* ه دمه (لصب) 6

 0 '' عت طخ ه2 طخق ء1لماطعو هدف ةقاوت» ةطق هكا.” 69, عبط 1166

 ح سندلاب ىشغ. 0. اتنيسلا 7888. 4 08 ىست , 4011 285 6

 22206 50 202عوأ, 205 85 (طعصعت»إ# توصق] هو, ةطماتت طققذ 166 ةطوقوآك

 [1هعوان.” 60. ةركسصد مقتنع 08 8 ؟1112عم طءفؤرجعو» 8112 4

 823ع080. 62. ةركس نال, ه2 ةطم ائصوو ه2 1ص 8:هلعمدهطب 8 06

 ممعأ ه2 طف 4قطط35106 م6100 (| ديك. 385). 1535 5011 دقطمع 728 0

 ”:1- هدد 1طهطقستس20 1-21 ةةطتست, 16 12656 م36هطوتم1ف ةزج171238 0

 طخس هق 0هوووص064 ودم 'قلثر ةمص ه2 طف 0هلئرط 3522014. 68. اسبح

 10 سبح, هر 20001126 01 116 دعاة, 1؟طقعال 18 طيسب و 186 ضورع و

 186 بمرض , 88 2. 19, 2. 44. 4 الط طمنم طوع دمع 61 اةءوصقو 20: كلِط ,
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 تييعو امب "فشكاف فدي بابكج نيم رو : فيشي باوجل لاق مث 0

 لوط ةدغرلا ىلع تلصحو يتوقشل يتورف تمبهد دقو هتفرافف يفكناو
 4 © هب

 2 د

 77116. 5. معان 1 , 9 م]اموقوصأ تكور” هه 0طقشمتإ 7617 217026117

 مهصقاومأنوو : ةطق ةعوطتع ةوعان ههدكوسكو 1ةه] ذأ طف 261011681 6

 زت478 ز0"21 1010, 10 ؟طتعا اناحو 867011 601102 8 معان ُّتك

 126 8907 0110565 8 2065 710 53785 طه آف ةووىوه2 1325 01 12161 6

 فدخقدتسع0 دع ط6 هدم 1832 01 سيك (7011186), 8 011 عوسصم 15 «ههغهتس

 دس طق 7111 285 (ه ةععماتسأت 02 ط6 ةاتجم0860 ةهعععا1هدعإ ه5 18 ٠)265

 06 ففتكأ, ىفكلا 1سم ما. 8 320 7 01 ىفك مسح أنك هةمووتكو]و, طم

 1ةطاعان 1 224 2281 7061 ةهدن ذاق ةهاآكم 01 طف عجم

 م438]ز2018]آل 511. (فةل]للرار1ث]) “128158 21.”

 ياس 0 5 30 ٠

 يدامت لا 5 ىلا 3 ةكوشم اماثا يجمنأو ةدش دباكأ ةثم اهيف تثيلف

 18 زاوهالا يّتوص» اةاطف 50 سه7:1عمأ5 08 ططكشتر 8 هكر 02 طع“ 9

 ه]ق66 02 ةوىور ةوووم1655 طءغرهعح 8ةقدنقل هل 262538, 5616 33

 15 هه10 50 هرتوتسةه46. "لطم هدءعجامسمع تمد ه5 ةطق هع هوز “طق 0

 سمت ععاو * دق, ةععمرلتصع 50 06 8وعر”و ههصصعد هتلر ةطقأت 0826 م93 01

 اف ةصطقطتأغةدصغو 860 50 6206 ةعودح دممدحتتس ع 10 200ه, 220 طق 067

 مدت لتمستسع ذاق موسفتس0و#» 02 طق 08و و طاتت 8 22016 م181151516 ةدع-

 مامسحكتم قر ةطهك ذك هه موج عمم0 طوع ه مكو» (ةطف ة1كقنأس) مذكط

 5 2281166 هج هناطعت طوتصلع 02 1. 2. زاوغأ , 11. 4 012 زوع. دنت



 سا
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 للطلا ةقرافمس اهتقرافو يلاقلا نّيعب اهتكمرف ماقشنالا ”يداوع نم ”ماقملا

 اذا ىّتح رازغلا هايملا ىلا اضكار رازالا شيمك اهلشو نع تكعظو يلابلا

 ةبورشم ةمّيخ يل ثءارت نْيدلُيل ىرس تانعبو نّيشلحّرم اهنم ترس
 ؟ىده راثلا ىلع دجا وا ىدص عقلنا ىتعل امهينآ تقف ةبوبشم رانو

 اخإشو ةقومرم ةراشو ةقور ةملغ تار ةمّيخلا لظ ىلا تّيهتنا الف

 نسحاو ىلا حضن هنيماعع' مث هيّيعن ةيدج ةهكاف هيدلو ةنس ةزب هيلع

 تشلجف هتهكافم قوشتو هتهكاف قورت نم ىلا سلج“ الا لاقو يلع نرتلا
 نع فشكو هبادا نعرفس نيف هترضمك امم ماهتلال ال هترضاع» مامتغال

 ذئنيح انقراعتف هعلث مسيقو لم نشسحم دئز وبا هلا تقرع هبايثأ

 احرم فؤاو احرف 'ىفضا امهثاب رذا ملو ذُئتعاس ناتحّرف يب تّقحو

 ىسفن كتقاتو 'هلاحت#ا دعب هلاحر بضغحب ما هرافشا ةثجد نم ؟هرافشابا

 ككبايا نْيأ نم هل تقف ”هرشي ةيعاد نطلاو هرثس مكخ ضفا نأ ىلا

 "” سوط نمف مدقملا اا لاقف '*ثكبايع تالتنا مبو ثكبايسلا نبأ ىلاو

 اهتيضتقا ةلاسر نمف اهتّيصا ىتلا ةدجلا اًماو سوشلا ىلاف دصقملا اّساو

 ا" ئمارم نود لاقف هشلاسر ٌيلع درسِبو هعلخد ينشرقي نا هعّلاسن

 1281101016 9 01 كوس. 4. ماقُملا تدامت - ُةماقالا ةمادإأ. 5. يداوعب

 م1. ه2 ةيداع. 6. ئدش راثلا ىلع دجأ , 00ه 1055 ود 0117041,

 0 ىفضا , دسم. 02 فاض ر سمعو ةطنسقممت. ةسمؤطع» >هةهقته عب

 ىاطتعا 06 8و7 201108, 13 ىفصأو 1011161. 8. رافشأ , 112١ 4, رافساو

 71. ه8 رفس. 9 لاع#| ةسك. 4 05 لح". 10. هرْسُي ةيعاد ت2 ببس

 دانغ, 11 ةنانكا نا هاد 1010+ سوط 28126 02 8 65019 رض

 لكطتت7هقوطت, 61652660 838 ةطق طاتاط- م1266 02 111081151, 46 ؟ةعأتت

 اذمؤستح ”1-تتالع, هت 06 579 1161 : سوبسلا , 8201م 6052

 الكطغفم1مذدسر طا0قلف طز 8ةقر ةمج 02 ةؤسر ةمد ه1 ااذلج (اكهوط). 13. نود

 ثكمارس , همء., '' ةطف رمت" 02 8ةق05 725 ه 1635 ةطنطق ؟ةطقتت 19186 1
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 0070 نبل هيلا هةيعام سوسلا ىلا ينبعضت و سوسبلا بح

 ىتح ليمأتلا '*ةثعا ينرججو '*ليلغتلا تاسأك ينعي وهو ارش اهب هيلع
 ”ةلعت يل الو ةلع ال ا سا لا

 شاح لاقف ” نينح ئفنج ثكنع لح راو ”نّبلا بارغر جزا دغ نو

 0عوزسعوأر”* 2111102 50 ه6 ه1 آه 22085 ةه220115 16108 نجح ةهط 215601737,

 ذص مطخعط 1كتامتط 598:11 ه2 عطف تطو 8مهطت ةطر دممد40260 8507ر

 2. 146, 2. 35, 88 ةاهتس. 15 15 601160 طاق 721 08 80ةه035, ةكاوان او

 126 01 ع269-ةات2 018 590 018 1ك71810:5 7176 8ر ىطموم دقتتق 7738 هلع

 8دققق, 820 710 1055188660 لظك8*11515 طهةطع-185-12, ل25888, 50 6816

 رورمدعع هد: ١ قسما ه2 طع ممتعططمدع 83, مطتعاط 1كتامتط طه 1164م

 طناف 15 1985 عدئومتمت ع 02 طتقر 11119315 قر م9811116 ع701120 111 116 8

 - 01 لوقوؤق. 1"هدع ظساطعت» 0عاوتلق 08 طق مجمسمعتت ص ؟5طتعط اةطقق 6

 يوم م هات, 320 01 ةطق ةهطقاتتسع 5981 66ا156ع2 116ه 1511668 0

 1" عطلتط, طمقع طقم هم ةكب1215:5 ططمؤطمت» للطتطقلطتل, 320 8912, 0

 راطتعا لوهو35 طو10مد عمار هوو طاق هس عستدتإت ١0 طف 8دسقفةلر 2.

 14 ليلغت 0-11 لعو 2221128 622011568, 12128]866 6513, ““ 56-

 عاتنل1222.” 15. ةنعأو 0 دا ةلعتو طق 01358 08

 ةفاءعمك1مدر, ؟طقش 0376265.  كطح ةطفق هلتكش5د8 02 8150 9820 8عوجد»هدنك او

 17010 15 م666064 57 ماقُحلا يفر ذس (ةساطمل») هاهو. بارغ رججزا

 :؛ نيب 1 ةطهآ] ةالس انزر هدع هاو: (0و ةطتقعمتوتس ع ه م65516), شطه ه2 01

 عمو وكل مد, 1.6. 1 هطه]11 591م هدمعص طعوس اةطف 01عءا3مج ذس طتعط 15

 هنو, عمم4 ذغ 60 طم توطقر طد4 دع م طم 1614. 18. ٌسنُخ 2
 ىتغاط طف ةطموو هل لطتسمتس, 1.6. 5111 3 5501 5ةعوتط, 8 001

 مطتققور طق 22056 01183: هءعم1ومهط1هج 02 طتعات 1قر 1685 8 810623167

 ه1 ةطق مهتصع ه5 8تسمتس, 120625601 ةعمتسقأن هع ة4عوط, ىمتكط ؟طمصص 6

 هما1104 سم5 ةودوو ةطودم ةطق م2366 02 85 مدثتع ه2 ةطمعقر, ةطتق# ةطغتطص 02

 ناطق 050 طز ىطتعاط طق افرع طق ةدتهط دطاتقأ م9355, 25 ةمرتوُ 26

 تمدح ةدعاط هؤطعت م  ؟؟طفص طف قنهط هقحصف نز» 50 ةطفق 8585 ةطمو, طه

 5310 : طمحب اثلعم طقق 15 60 هدع ه2 8دسمتسنو ةطموق رز د طق هأطقا 8
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 كثكببلال الا ثكثّد>١ نا ثكن اجرا امو ثكفلاخا وا ”ثكفلا ”ىنا هلل

 صاف يتدعابمب وسلا نظ ثكارغاو ”يتدعب تقرتسا دق تنك اذاو

 تأقف ةدّشلا دعب يرفلا ”رابخا ىلا اهئضاو ةدنّمملا يتريس صصقل

 سوبعلار هذلا ّنا ُملغا لاقف ثكليح لوقاو ثكليط *لوطا امف تاه

 رفص ينامجلاف ريقن الو ”يل ليتف الر يقو ريقف ذُمؤي انو سوط ىلا يناقلا
 قالخالا رسع وه نهم قافتألا ءوسل ”تئداف نئذلاب قّوطتلا ىلا ىئديلا

 ىنظهب ىتح تقفا امف قافثالا ف تغّسوتف ”قافشلا ىتست تادشوتو

 يميرغ تغلطاو يرا يف ترعف هقحتاسم ينمزالو هّقح ينمزل ند
 ريكا 16, 1 70104 48]عم ةطعصت. 5 طتعواتس ع 46 866020, 26

 106 طقوم 1625 طق هؤاطعت» طعطتسلر 320 1ةممءهدتت ع 215 هه7261 126 اناث 2961ج

 10 ةعاءاط 1ك, طع ءاتزجم2 11112312, 7910 1830 طععتج 1130062 2681 6586 5201,

 22012660 ططم طءعوقأذ ه20 006 042 11 16, فلكم ع طقق ؟1ءااتتت 287 3 18“

 طقعاطمت» م1عو غمد طق ةطمعق ةطقتط طق ه0 ه1عتت8117 062282060 ( 566 0

 ةدموط. طمو». 1. 461). 19. نأ هلل شاح , 604 20514 ةطقك (آنان. 8
 60 مىآلوط) هد 101هدج 101: 666 عم122861012 08 1798161 8566 1326و

 20 نكح بفلاخا 00. 4 820 8 ه2 فلخ : تاجا 2م1ا. 4

 01 اج 2 فدحأ ثعلأ 0017. 2 05 ثندح ة20 فبل 7

 21. ةدعر 7.2. 05 دعو , ةطتنفنأان 0 مائهت1ة6ر, طقدتو ااه 1861612. يأ

 فيفأ, ةسصو“. 4 ه4 خوص 8201 فيض هةمووءاه17. رابخأ 60.

 “ و166 ه2 ط]1هدهدتتو ةكاوت» 2ةتسر“* 616 ه2 ه هه116ءأ55 ه5 ةتستتقأتل#

 ةانمدتعقر 82867160 537 طاق 220865 611561017 ةاتكطم116165 50 1168 21

 4مطؤغ 'نلث ه1-ةهلجونسص 1-21ةصفتعطت. 24. ل وطا امر, هنو, ه متم ه2

 ةهلستت»:ةك1مدر, 125502663 08 1؟طتعاب 18976 هععاتت61 6206. 12515680 01

 تكلم وهأ امر طمرع ةءوجتت] ةتنف ةلطوع 1163, 0طفصعتات 201105 ذه

 مهمقنصع (ل وخأ) ه5 ةمرصو 11858. ةصق نقصق18668, '' طم 7ةطماتق 8

 طر 1168. 25 يل ليكتف ال, هؤو., “1 طق طمأغ ةطق ةجدن035 0 له

 ةماتأ 08 8 8026-0866,” 8 2109615181 6:101:6881011 1201 ةهرعاط7 عاتق 777٠

 26, تندد م1606. 8 05 نيد. 7 قافشلا يسن - ماوّرلا لّهست
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 هنم تلزكشساو مالكلاب هل تمغضخ امّذكو يضاقلا ىلا يدايتقا ف يو

 لاق ةرسّيم ىلا ”ينرظفي وأ ةرسايمب يلر ظني نأ يف هتّيغرو ماركلا ققر

 صالحلا ثكلاسم ىرت ام ثكةحوفراضلا ” ناجعاخحاو راظنالا يف غمطت ال

 يل صانم ال ناو هددل دادشحا تيئئار اًملف صالغلا ”ثكئابس ينيرت وأ

 ْف مكاعلا ىلا ال * مئارجلا يلاو ىلا ينعفاريل هسبثاو مث هتيغاش هدي نم

 هلو يضاقلا دذشتو هلصفو يلاولا لاصفقا نم ينغلب ناك امل ملاظملا

 ” الباف سفرالو ساب ال نا تشنآ شوط ريما تاب اندضح اّملف

 هتوقعبو بحت اندّيس قالخخا ىهو *ءاطقر ةلاسر تأشناو ءاصّيبو ةاود

 هيّرغو بصن هتعيطقو بسن هتلخو فلت هياآنو ” فمع“ هبرقو ” بلي

 برثتجو بلق هنهذو ناب هج ميوقو نأز 9*هفلظو ”قلتات هبهشو قلذ
2 1 

 برغ و فرش ةتكنو

 | ردع لو بنزكلم لطف ١ "دنع ىوبص * تملذإ ديم : َّث ب 21 0 ا 300
 ءدقاس عمو 02 مجه7:1ععأ ' (مصعدتستت ع 201 طق 2061617 320 ةءطم]19:ةطت»). 8.

 ىن ارطتُي وأو هع. ه1" 7014 7815 201 226 6111 0222686266, 311115102 0

 ©همؤسر 11. 280. 29. ناجتخأ ,نمقم. 8 ه5 نع, هتوتسماا7 8

 5 ةطتسع 10 هممدعات متكاط 9 2001عع4 ةاتعاكب طقاع 2221021136128.

 ةكدنامس , 21. 01 ةكيمسر 1202616111 ةر 8[1280. مثارجر م1. 01 ةميرج

 0 تستصق]ل هكعطعو, 0020560 50 18ه 8 ملاظم, م1. ه2: ُةملظم ,

 طقدتم هنت هزمت: عوم1مم, 8 1711 1202ع, ]0860 ط7 طف 0821. ءاطق 7

 1612. 01 طق , 85005660 1.6. 8 همت 70516102 791056 1عاانعا8 16126 16186617

 مما 160 ه0 م0126. دكا را 801. 0988. 4 08 كن , 16 15 60

 10د: معمز1ع ق0 هتح 85006. 4 فدك 08-221 ةفت . 5 قلت , 201.

 8 01 قلا . 86. فلظ - ةفافع , 602112616 ل 3و2 قرش

 بررغو , 526905 50 هوه5 هصل 7686. 838. كمذق , طعم 761560 ذت 31335,

 761506116. ال1666 فيفقخر 156 ضورعر, 15 برض, 88 2. 78, 2. 0:

 9539 ربط هموم 4 01 رب قر 2000101738 10 96 60121261218:601:8 << بااغ

0 
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 فونا يكذ لضاف هبا ديرفّرغا”فلكم فلخ» 2

 حشو ضان هدي لئانو ”فكي هئابح بوبؤشو فلدأت هفرش “ مظانم
 فل نسم برتشكب هيايع بصهذو 4 باتحي هناوس تلت ضاغ هبلق

 يربو يرب مه نع فك بلخو بلج هباب رجاتو بلغو يلف ” هفل

 باثوب سئل رثك بهذم نع بّكنو عب هنايل نرقو ٌيوغ سند نم

 رب ةفع فعي لبّرش ةزهن دنع
 بالخ ”هبابلف ”هبافعش هفافع قحاسيو ثنحب اذلف

 باآلغهتلضان ا1نا نوف 7 اهقرقو قرت عع ونا
 باتي هقع سّئلف لح افه نا ”فالت وذو شهي ” مجم“

 باب ”هيليالز وب ثةعي - ذا يح للاب ليز
 بان هكم تنصاف“ هباتمي " لذفاسا بكغ لف لزاآ ضع لإ

 ربلا يف , هيجمدمدنسع ذم عممم:ههذأ7, 26هه:ةنصع 5 هاط عمو ع هءأدعال بااغر

 هدو هس ع طخق هموت ل. 40. فلكم فلم, هر]هعتتع (81 7/0108

 716 007:065 176 1024117 76 495) ءهقاتتستتت# (41» 107708508 10 718 /"141083)

 41 مظانم ر طمع م1. 01 مظن , ةزرتس ع5 018 7601:18, ءاطقم1 عاق (08 6011

 20 م13156), 85011 50 ماتت 11621561768 6011517 (فلتأت 8 01

 فلا), ملعطماتت هلم هد ةطف مو ه2 طقق هد10عتقأو,ر ةئصعو طئق هع

 ء]160 0168 36 80 2172610118. 42. فكي , 801. 05 فت"كو. 43 بادخب,

 برتهي 901. 2888. 8 01 باح 8111 بنرح- 2685060617617. 44. نه

 هفغل فل, طف رمطمتم طقق همدتوسإت عماطمتت# 60 1ةءاك هدم "طم زدتصق نق

 6012129117, فل 1297 56 4ةلعم2 88 8 ممدتت2786176 (06 8ة67) هد هن

 همويممكتجو (8وهودمدك هةتكتود). 45. هب ًافعش ح هيف اًدح. م16 لساكو

 186 ضورع, 230, بمرضو 85 2. 172, 2. 28. هبال ح هفافع صلاخ.

 4ع "- , عمستاو ه2 ةتفمدهةنتمه. 48. فالت 20> نالت , ذدقص. 6 ه2 وفل,

 سمسم نع, 1281 ع 40 (“' وطعم طنف ةعسن 8ة1108>”)٠. 49. رصف 00.

 1888. 8 01 ا 650 خول 801. 01 ىلو, طمدنع همدقت عقر '' !عءعوررو 10م7



1111001111. 208 

 نمعز رب اجو ” مز عيرقل نعدا نأ نطشو برقو نطفو بل نمبريدجو

 0 جملاف رفاضو يرفو شعن ””هناتقت ةضافاب ٌسخ هنابل يذث عضر ذم
 افص جونو ”يلبوزه نأ ظرتقو ” يليس نم بعتا ا 01 يعزاف

 ها تحب

 هيضخ لظ ددفي معجب اذ ”الحخالف

 هبهش رض سنآ ىنسمب رتبهلاف
 هبر فوخ سّبلب هةفّرظ ايازم نأز

 تقت عئامصب هتؤفو تّلجو تلتات رخافمب هزوؤف اندّتس ” نهيلف

 ديلت هتاف هتوظح نم ظمح هقر ثّؤغ هترضح برق مئاليو ” تدقنو
 اذا ترّيست دئالق مظانو ثرشا " بون مسرجو بادتج ديرشو "بادن

 51. بانهم, 2 ةتووماتت.”” 60+ نمز عيرف “ طم طعم ه2 طف نسم:

 نمز رباجو '“' 5م مووكمدنعت» 02 طق مه15160.” 58. ىناتتر »ص. هل ىنته

 2 لطه. 4. يليس نم (116 01 ىلو) طخ م0 7111 216 (ةك هد

 طتس). 5. ىلئو زه نا (( هع زه 210 ولب 265066615617), طق 6

 1م 220760 (60 زعم ةسمةو) ه م0604 (ذص 0660). 56. ةافغ (م1. ه2 يئاع)

 ع نولثاسو ةنصماتمسأو. 67. الخ ال (مدء6. هل ولخ 12 طف 86286 01

 8 21608617 6), 56 “ دمقج طق ممو61» هه356 50 طور” عمجوصتسعي انكم نال

 طف ةعواتفدأتكو 02 طاف 6 الا عانو زجر , 2020 ضورع , 88 2. 108,

 0 17:-8 نيجلاو صمم. ه2 انه “ محور ةطفنو مئهذروتن”” (0 7طقعط

 ان دس ذو 0 زوف هنآ توف ةنط]وم6). ةزسنتلمتاو» ذص طف 16

 1011010 عب, ب 2 18 0] «عأن 4 فيز 811ط] مان 0 ميلي 8 01 ماد ح قفاوي .

 11156680 05 ب 00 م1. 02 هب , ' مامانق هك عدتس عقر” مطتعا ده طق م08

 051 06 8وعوج هن مؤ ااق., طف 50 286156 601610025 28756 بن 2 11681688,

 ممعتستا7. 1 هق 0 ثووغر, طم طعما هد هقوزمأدتعم (عتتقتع0) 50 8

 طلت, طف هدة عدمت هدد ه2 ةاطتقاا هلعدنق 2م ةهط 72210, 52056 011013,

 ةععمسس ماتفاس ةدكؤر ه0 ؟ةصقو هتف 0ءمء23560 دع ةطق 85360116528 86د

 162668. 69, تكن - مركلا قله فساد“ 60. بدن ديلت < ميرك دلو .



204 455111131: 723251. 111139 2 117١ 

 رح تلق ربح ناف ”لقاب ٌمث سق ٌمث لئاق دجويالف ةبطخل شال
 هقلفو ضرق هتوقو ضرب هبّرش مث اذه تمن دق اضاير تّلخو ”* تمنقن

 اف مزال قمح هقحتسي مشاغ ميرغرغوتل قلق دقو قلخ هبابلجو قسغ

 قاثو نم يكف راب ءابو ىاف دب سشون هك تابهب "هفكب اندّيس نم
 يدبا يح ” يلزا بر مب ”هقْرب مئاش دفرتت هقلخ اياجس ”تلخ ال

 لاعلا يف”زعؤا اهيف عدوملار سلا مملو *اهيلآر يمالا فشتسا امهتلف لاق

 ”” هترثاكمل ”ينصلختاسا مث ينّيسبو يمضخ نيب ان لطفو سل
 فير يف عتراو هتفايض يف معلا نينس ”عضب تقبلف هترثاب ينصتخحاو
 يف ”تقطلت هبهذ ىليذ لاطاو هبهاوم دكر اذا ىتح هتفآر

 ماتا نمل اركش هل تلقتف'لاق لاعلا نشح نم ىرتاص ىلش لآ
 هلل دّمعلا لاقف ميرغلا ةطعض نم هب ثكذقلاو ميركلا مكشلا نايقل ثكل
 ثكيلا ٍبحا امَيا لاق مث دلالا مضغلا نم صولغلاو نجلا ةداعس ىلع

 هلا تقف هطقرتلا ةلاسرتلاب ثكفصتتا ما ءاطعلا نم *ثكيذخلا نأ

 61 نوب م1. ه2 ةبون. 62: لقاب مل سف د مث طفت 01185 4

 6 1 ةطمك ماهمع) 5و 23031 (ةءو م. قر 2. 26, ةهصل م. 122, 2. 38).

 60 تمي , 2888. 01 منكل .٠ 604 فك, 1. 3 هدأت عر 111111128 011, 5683:7113:

 2. طقس. 65. تملخ الر ههه. 2046 57 8076.2 66. هقرب مثاشر طقس 0

 ىمواءطعو طتق ]1 عطغستس عر 1.6. ط0 طم 201 طقق 5011117, 85 760716 8

 10ه: :ةتننط عمدت ط6 481 05 8 1010. 7 نك ازا , 6«اءاتت81 171650115 56-

 عنسستس عز ّيدبأ , هنوسق] ةطواتت 68, اهيلآل (م1. ه2 وَلْول) 168

 ممومافر طف ممصمتس هلوضتسو 60 6 80ةمءو5. 69. اذكب هيلا زعوا ح تح

 4ب هلرمأ. 10 ينصلختما < 7 (ملانع ينلعج طف م2066 محق طقق 1613866,

 “ عمم»مرمتتق 664 صف.” 71. ةرثاكم 097.2. 8 01 رثك ), طموقأ ه2 طم طتتتتص767

 0+ ةقامدقمسك5 ةصق م085ءووزوطقر '' هةاودكق تمد.” 7 عصبيلا تح نيب اهم ؟

 عسا ىلا ثالكلا. "و 1 هعماتتتق ص 01*ةسصر, دن.

 8. تنفطلت , 5 ه2 فطل , طعم '' 1 همدك1760.* 4 نشل فص



4551111: 3511. 01 11117 119771-119 11111٠ 205 

 5 4 ل نان يلع تسلا ”فكتح 0 0 ّيلا بحا ةلابرتا

 0 انب تأسل وسب م جيل املا ةلايا شب يل همم

 4 01 وذح ةهمآ فدع“ :هدموولل وار, طمدو 50 596 56801 88 8

 ه2 20001128 01 0 22 ثكحوو, ““ 5و طبع 1صتخاط.” 6 3 201. 01

 جو 11 ندعلا رد رق , 6001 08 ةهرىعر 10102 10 ع0 1601

 488151151:75 521711. 0411151 ““ 01" 12815 110111-10 11اط١

 دل ان ردبلا نوركفلاو ةعياتلا ةماقكلا 0 1 3 5 نس 5 ٠

 | يذلا 'ينامز قيراك تبلم لاق 10

 تنالوش د'ٌةشف *ةيبرعلا مهتنسلاو ةيبالا مهسوفن نيا ذيك يبول لها ةر

 1. ىنامز 18 7 “وصل هقثارر طم طووتسستسع (مدةتمق) 05 ن7 ن6

 (1156) : 15 هلوم ]اخعطغودم0 (1.6ه. مدتكاعح مةنط ماتت 1051010) تم قب 2

 "اتم هجم ذاق 2011ه ع 0016م ةسع1060 تح 1256160 ءهاتحتتتق5 216

 ةندتف] همم هدع مرحه عدقو0 ظعودم 1822:1231:8 هروح هموت 628317 50 615 كق-

 ةوسصط]ر. 2. ربو 15 هعجاوتسو0 طوع طف ةعهطتع 1هعتعم عجوز طمت5 35 ةطقك

 ىطتعاج دص طاف ءةدسعأا ههد:ءوزجم08 16 طق 7001 02 ةطه 5طعع7). 6

 رب ولا لهأ, مومج16 ه2 طف هةصفا- طفت 1.6. ةعوالتمسع ذط طقث663-3ر

 15 02720860 ردملا لملا معمزر1ع 02 ةاطف مممدود, 1.6. 0ءالتسع طلت

 عرج ع2160 5118, 320 15 60111981626 0 الغلاو 0 راضعلا لضاو 260216 هل

 ةعمام16غ0 طقطتخمتمد (ذص ؟1112ععم5 هصل ةموصق), هصل 02 ةطف 06هدء (16هلتس م

 5 ممسملتع اتغم), طخعاط طقق هءعاتتتنع4 ذص ةقووصتطار 517111. 2. 132, 2.
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 نأ ىلا ادمجو اروغ ضئالا يف برضا تلعجو ادهج واايال نمريمشتا |
 برع ىلا توا مث ةيغاثلا نم ةنثو ةيغاّرلا نم ؟ةمه تّكينتُنا

 لك دح "ىلع اولفو بانج عنا ىنوئطؤاو ”لاوقا ءانئاو لايقا 'فادؤا

 ةلْئل © تيللتنا نا عولا مود يتافص عرق الو مه مهدنع ينبوات امف بان

 اهلّجح ءاقلاو اهبلط ءاغلاب اسكن بطا ملف ٌرّدلا ةريزغ قل رذبلا ةريئم

 تؤرسو اراطخ ””انّدل تلقتغاو اراضكم» اسرف '' تئّثدتف ”اهبراغ ىلع

 رشن نأ ىلا *ادّرمو ءارجش لك ”يرتسقاو ءادّيسلا بوجا ءاعمج يتلّيل

 8. نخأل, ه0, “ طه 1 ستعطك ةهلعو طف طوصك "02 طعم 3110110000

 عما:15 (16. ةطعتت“ 85015 486 66011 مح 126821685 820 71118237)و

 1م: ' ةطهت 1 ستعطق 10110 طعس ذص ةطعتص هرتز. ” 4. ةّيبرعلا مهتشيبلا

 (م1. ه5 ناسل), طفت ىعدطتع ةمدعتعق, طفت 1ةتدسف ه2 ماتنتعوذ قتتهطتع.

 5. ةمك» , ها. ةمخ#لا 15 ةطودغ ه طسصقمم0 ه2 هوسماق, همه لكلا

 ه 80015 ه2 ةطعور, ةيغأ أرسا , ةطف ططووتسو ةادسلتس ع 201 616 1201261:

 ةيغاشلا , طف طاعدغتسعر 12ه طف ]هور همس طف ةدوتسعر '' طف طقق طع“

 0 طصووتسيع 20 8 طاعوكتسيع هدعر 1.6. معامطمت» ههتصع] 201 812662.” 6.

 فاذ ثرأو م1. 01 فاثرو 115. هم ط0 1068 طءطتسا 90161 ه2 1126 6

 طووفك طغعتمم ههدعمتستاوصأق 02 هن ممدعأ ص موتتتع 50 ('' ةتعاط هه 8

 عا عن ص ةطعتت" 28086266 ””). لاوقا ها 8028 01 57666طع8ر ““ 262 04

 ه100116266ز 8 عمعوأ 0360 15 هه1160 ةم2 ه1 ةجووءطع8.” 8. يلع أ ولف

 اع. اةطقو طاتصخع0 ةعمصم طمع (1.6. اص طتإ# 21016ءا1مد) ذاع «0عق 015 76277

 ؟هماطر, 10 167 عاتق7060 حو واتح 67617 ةطقاتت'إل 01 07168585102. .37١ ا

 مدس يتافص عرق الر صم ةيسمحب ةمحتعاع صوت ةصموأا ؟هعاعب مدن طم ةاقط06 8

 روق 311060 16 ةهقدقت1ل مصرع متع ةوصع. 10. اهب راغ ىلع اهلّيمح ءاقلا , 08

 ةطعموتسم طقم طق]16ع»* هومدن طقد» دععاكب 20 1ةااتسع طق 8687 85 كلل

 51 تكئّددتف , هع. "' طم ممعمستسع ه5 طنق ةأاط ماتم 0 رثد 15 60 16ه

 هرم ةطق طوعاع ه2 طف طمدوو, ةنق راضك# هد ريضاع# ةزودتقوو ةوذكا-

 م9660, مام ا متستتسع ذك 8 طتعا ة6عز.٠” 12, نذل, 177186 18

 ةممرد1م ةصل م1ئهط16, طعام ه 18266. 1, قرد 66 “ها نقلا ,8
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 هادال ةبوكرثلا نكم نع تلزنف هتالص ىلا يعاذلا '*لعّيحو هتايار مبشلا

 آلا ارثا ىرا ال ترسو اهتوكش نع تررشو اهتوهص ف تلح مث ةبوتكملا
 يجو هتعلطتسا لا ابكار الو هتعزج الا ايداو الو هتؤلع ال 0 الو هتؤفق

 اك تناقل نا: ىلا ثاردص هدو ده الو ازدهب تيدي ككلذ عم

 لظ نسم لوطا اموي ناكر يم نع ' نالّيغ لهذي ريجه مللو * ىم

 ىرق , عوسو هن ءالتسو ظطوسص م1266 60 م1906و * ارئش 15 8 82016 870992

 076 111 1156683, *أ دسم هده 06م1 01 7ءععاوش1 02. 1126 درتمأ َ

 طقتما عود ذص طف ةهعور طهو0165و2” 14. لعمح , طف (غطق الطدعددتص)

 0011604 هد ةولصلا ىلع يح , طخفطمات 0 223761, 660., “ 56 مس

 طوزصع ةلعمح , ةنستاقت" 5 ةللعه , ةدوتسع 1616 15 20 80م0 66 4

 (هلا الر هه.): ةلدكح , ةدوتسع مدهتكو طوامصعف 6 24 (هلل دئعلا) :

 ةقلوح ةموتسع ةطعتو ذه مم ممر. مه» هد ةانعمقأط طدق ذه 604 (لوح الب

 ها6.): ةلمشب , ةدوتسع ص ةطمف دقتصف ه2 4 (هّللا مسي) ةليسعس و

 ةووتسع 600 18 هان 267 (هللا انيشح)ز: هلجحتسرو 8

 هقموم» طو 603:5 (هّللا ناحكتش) : ةفلغج , همونسع مقرب 1 طو ه6

 ناو هصومرم (ثكادف تلعج).”» 15. أردص كدرو دج ال, 168 (مو: 5011:8)

 عمصع 50 ةطف كوع 1من دم دءاتتتتر 207: 010 ج06 هطغةتس كه 0طز وها”

 ف ةستسماو مهؤدعصم 205 ورد ةطف عمم تهل 167 28756 0

 ةطقتتس ةطتتقا. 1 ىمَع ةكص كت اع ةطف ةسدع ه2 طف 115616 طاتسل

 026:8 8610126 هد: 530 1800 ةهحصعر 8 ط1عاط]و 101003861681 21171856, 26128

 “ 6 ممددقمجبب طعم طقل مدعوم طاتصقتسيع.” 02 طم 7ةتماتق ةدك-

 مامسةطلممف عتجوج مد: ذكر طاق 220856 21058516 15, 6686 27 ٌىِمْع 01011110118

 01 ىمغأو طاتصسل, طع عوجءوا1و 15 دمعوطكر ؟طتعطب 1 ط7 ةطق 2684,

 طاتغاتق ه6 هد* ادمواع5 ةعوتسقأت 01 2691 16. 12 206117 يَمْعو 17

 01 ىمعغعأ 15 5010 1255680 601 َيِمْع ةافطع» 11 طق ةقتتو 6

 ام طف عمجء]1ة, هد غم طاتسلعال محمد طم اعممعأاع ط6 عنمات»0 ؟ذكط ةطعذت"

 ةطلعاع ذص هلع 55 عمرو ةطعتتت هي. 15 ةطمت710 56ه مممد0266 6

 ةععملتسع 50 ةودحف 1هد0موهمجطعتو ّىمَع 115615 ممعدسق طق طع8ه6 هل
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 ةدقولا نم نكتسا مل نا ىنا تئقياف '*تالقملا عئمد نم رتحاو '” ةانقلا

 ىلا تديعف ” بوعش يب تقلع و بوغللا ينفنتا ةدقرلاب ٌمجعاساو

 هللاوف نابريغملا ىلا اهتحت ”روغال نانقالا ةقيرو ناصغالا ةفيثك ةحئس

 ةكيه يف ” ماس ىلا تّرظن ىتح يسرف حارتسا الو يسفن ” موزيدسا ام

 2002:06, طاتس0 ةؤوصسلتس ع 2م طاتسلتسع ؟طتعاط 501111 26 5 ”ةنتق186

 1نماوسعع 01 ]6 ه2ءعأ ةهنيلتسع 10 12016866 طق 681186. 18617, اه

 7700 و هامدع, ؟1طماتكت هو ةيصاطمت» 0عاءاتطم1286176, 15 8560 207

 26 ءعرعم5 08 طعام. ندعو ه ععوونت 206 01 طق 860هدتس ط8

 رىطموو دتءاممسم ه8 ُةسُّدْلا وذر عتكوم 40 طخ طوع طقف دصتقةققر

 ه هّيم, ةمسعطغم» ه2 0هنف. 18. ةانقلا لظ نم لوطا, 10 عع طقس

 طف ةطقلم ه8 ه 1226م (نههدقه106260 7 طع ة4نتهطق هه طق 1028636 01

 هطه0073). "' 4 1هدع 007 15 ههصتحةنع0 ذك طق هطق0017 02 8 18266,

 ه5 2 ةطم»6 هج مذكط ةطق هلق 058 طه 0849 طاق. هك م0666 8:

 * خ[هصوع 8 08و ]تلكم طف ةطه00 ه2 ه ]م7206 طقق طوود ةطم»6ةت60 201

 115 57 ةطق 71000 ه1 طف 58-7126 220 16 2187 هز> 1668.” 19. رح

 تالقملا عمد نمر طمؤطمت» ةايقس طق عوق 02 3 طولت م0161. 5

 15 5210 ططقأ ةطف 6691 08 عتاتغآ 15 2065 820 46 65633: 02 ]07 158 6001

 ىطقمعم طق م»هجع, مقر ىللقط ه001 طتق ةهريور* ةصق طق رت 760861010ب

 صقور 4كللقط طفقك طخق هرتو* (2هدع مهو 1آ6 ممهاعو طئصت ةطف0 ةءوتق ه2 ز0إ7

 هن همم ؟هةمءءازكو]7).” 20. توعش , ه مقسم 10 068ةآنب “ مطنعاط

 انعم ةلجد (طو 11عتم) همه ةفرع (1[هدنسك 'مسموكمك) موو دمك املكم

 طم 861616.” 1. رّوغأ, 66 ني وُعَت , م1. 2 0[ روغ, معدصس5 11 عطس

 10 2 20020877 81667, 858 سيرت , ةوتتم 102 01 سرع , 16825 118

 مر ع ةطمدا ةاندسطءدم هع »هدأ هدرة ةطق هد ه2 طق دتعاطكر هل نابرك دريم

 ( طه قرفك همرصتس ةمععتسعالا 01 ةانتتق64) 1ك ه وتتم مدح ه2 طف تستقل

 01 ب 10 ذطف >6عان182 برغم.” حورتْمأ حارتسا , طمغط 0

 6 ورر اطف ةمدحسصم» 10 ةهةلءطتس8ع انطق ؟ةطخ 0 ةءءاعتس و 267086, 6

 ]دا ءد* هد17 1560 1 طاع 56286 012 ةةهلعتس ع 26ةأ, 6886, ©[6. 3 حراس

 ءىستسع ةعودح طاق 1625 هص0 ةدعصتسوع ةطفق عطش 650 ةطع طءطم106 (طتعات . 2



 'ديوناسوناسولال هه 0 بوند نيس ننتج
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 ىلا ”*هجايعنا تشركف يتعب ىلا ةدشيو يتعجم عجاذي وهو اس

 ” ىثصتي نأ تيشرت مث يجافم لكرتش نم هللاب تّدعنساف يجاعم

 يتحاسب لحب داو يتحررس نم برشا اقلف ادشرم ىذدبتي وأ ادشكم

 ينسنآف هباوُجت بها انغطشمو هبارجج* اعيش ٍتجورشلا انخرش هتئفلا
 ةرجكو ”درجع فييكو هرثا نبا نم هتكضؤتسا م د ام يناسناو درو نا

 ” اهيا لقي ملو اهيدب دشناف

 ةزازعو 0 مارك يدنع يكل يرما ”ةليخد علطتسمل لق

 هزافمف ةزافم يف ىرسو 2ضْاف ضْرا بؤج نيب ام انا
 هزاكعلاو بارجلا يزاهجو يلغن ةيطملاو دّيصلا * يداز
 *هزازج ميدكلاو ناحتلا ةفرغ يتّيبف ارم تطبه.ام اذاف

 15 002510660 50 ةةتعانتن 7؟©611). جايعتاو 101. 7 01 جوع -ح فاطعتا .

 25 ىدصتي ح ضرعتل.ا يشتم انعطَسنم هعمل 8 01 شوو

 دملكتسع 8 7؟31ة-طوصل هذ, 1.6. طقعتس ع ةاتتتع 2020 235 7915م, 320 01

 عض و ءهورترتط ع 2061 116 8232.6 7. رج رجم 005 4 راج 210

 رجع مءوممعات7ءا17, ةطق مص ع» ةطق اآ2015 (عومص عا72) 08 طق 26278 01

 طف ائسطقر طف 12666 طقوم ه2 طق ةمغوداتسعف, 10 '' طنف هيعوسدق] ةطه

 1سام081 هه2016102.”* 28. اهيا سقي مل طم ل04 206 هو 5“

 1.6. طف 010 201 هطععاع 237 تا108117و “ متكطماتل كعصتتتع.” 29. ةليخد

 او ةصصعتتت0ز65 865866. 12166 فيفخ 85 2. 78, 2. 50, ؟ذنط 56

 هءءوماتمته1 ءطقس عع 02 (طق 1956 12م0, 7652610560 2. 112, 2. 42. 0

 مما رك 2287 56 630 38 ممدصت081176 (06 82ع7) 0 201531156 (18 67101

 ءلتكمس, 5210 55 طه مدس ذص طدجتل'و هرتوتسهال 218.), ص مطنعط 1266

 مدح 15 202هعزجم205 50 ط6 ةعاطو عامس ه2 طع قدوطتوس 21 عطغو, ةصق ذه

 ةتاطعت» قمع ذك ذه ه مداتغو دمم06 ه2 سخنه د عذص ع 116 8251961 10 28 8

 هن طف هفسواتمسمو مذكط ه ؟هوتنعقأ. 31. يدأازر دصرع م2051ةئوطر 18 0

 طق 630 20011764 هد ةععماتتتت ه2 4طه 226626. 037“ ةرازج 8 16846,

14 
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 ؟ ةراركلا ناسزلا لواح ن | نزحخأو أ تاف ناضج سيل

 هزامكأم ىسالا ا يسفنو مهلا نم نم اولخ كتبيباأ اريك

 ”وزازحو ةرارسح نسم دراب ٍيبلقو ينثج ”لم ليلا دفا
 هزاز نسم ةوالح امالو تيقوغت نساك يأ نم يابا 0

 هزاجا يثست ىلا ازاج« للْذلا لعخجا نا زيجعسا الوال

 ”وراصس' موري نمل ادغبف راعلا ةَلَح اسك بلطم اذاو

 هزازتهأو هعابط يعّبط فاع 0 ةءاندلل زدها ىتمو

 ةزانجلا بوكر انمنلا بوكر نم رخو ايانذدلا الو ايانملاف

34 

 تاف ام ىلا تافسلالا عد لاقف ةحرابلاو يمؤي يف هتّيناع امو ةحراشلا ينقاف ربخ هتيثحاف هلا ريصق عدج "”امرطال لاقو هفزط ّيلا عفر مث ٠

 الو بهذ نم داو هّناولو بهذ ام ىلع سآت الو حاط ام ىلا سامطلاو '

 نأ ناك ولو ”ثكحيرابت ران مرصاو ”تكسبر نع لام نس ليش

 ععمام]11, 125611165156 11861. 58 زازشتاو 101. 8 01 0 1م : ا

 10 16 15 طعم 00 10م عون ةطف ةعرمتستتع ؟[عالا01186101, 2116 38 2 ةزاجك ْ

 م1 هزازحها طعامرر, ةطق مهدماتتت 01 416 810 261502. 4 ةراكأم, ا

 ةهعوصأ ةعات. 7 01 زوح - ةديعب (ةفرحكأت). 3 ةرازح -:نزعلا ريثأل 07

 بلأقلا يف مغلاو. 836. راج زاجلا, ذم 4 ه2 زجسا» 37. ام ركالو 01
 ةاو., 101 ةمزم6 21112086 هد“ ©6520 12 716159 0011ةةثن' 22116118660 طقق 2086,

 مقسما غ0 عمتس طق همهم 0ةصعع 05 7ةططقر ةطق ج1132061:685 01 طقق 285662“ ١

 لممتسمطب طق ]هموم (ةوو م. 182, م. 11), نصسقعت» طق م»ءاعطعع اطقك ان

 طوه0 طعون 4مص6 ط7 ةطق 1266678 26مطعا9ل, طم 8115266560 طققصت 02

 ىدستحمسم عم زكا طعن, 820 ةاطتتق 10 82520 هنن هزنز7جه>ادط17 01 2762 عتت

 طخف ممهمأ1ع8 0ءوغطب قطن 7210 ممعوتق 50 837 ةاطقأ طقق 1266110611607:

 رساتقأ طقعو 5 م0601 دمماتكع# 50 ططوجو ةطف ةمص عمت ه2 طف قعووت# ١

 ةهلمدع هل دج طاق طعقأت 02 ة]ط6 2002087 ةاتتتع 08. كر 1216626 ط6 ا '

 51016 ه1 71686266. 59, حوراست , 21. 01 حررمبل , 7.2. 2 02 3
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 ىماحتنو ليقن نا يف *ثكل له لاق مث ثكحور قيقش وا ”ثكحوب

 لقشضي ناو بهل تاذ ةرجاهلاو بعت ءاضنا نادئالا ٌناف ليقلاو لاقلا

 00 مر ف ل ةاغلا 00

 نا 0 ليلقسا نسبا 2 7 لم “تقيل ما 57 دق نأ

 يجورشلا الو ملت دق مجعتلاو ملوت دق لّيللاو آلا قفأ ملف ”ةئسللا تز
 رهاساو موجولا ”رواسا ةّيبوقغي نازحاو ”ةيّصغبان ةلّقلب .تبف يرشملا الو

 دنع يل مضو نأ ىلا يتعجر ف ىرحاو يتلكجر يف ةرات ركفا موجعآلا

 يبؤثب هيلا تغملاف يذلا يف ”دخي بكار ؤبجلا هو يف **هوشلا رْعثرارتفا

 لمتماو ” هفدؤتسال هيلا تضنؤاف هتناها مهسب ينامطاو هتنيه ىلع راس

 40. ثكح وب نان غطت هرجص ةمصب موب طولصع ةةغفاطم# م1. 5 ةحاب , طه

 781:0-60111:6 هدع 1م ء210» 018 طع 201156, 01 87120237120115 10 3 101

 41. ثكل لمع 15 15 (ةعتمءه516) 50 ةطععر, طققأ ةطمات 8 22120. 42. رح ونهر

 م1. 08 طع م"عءءلتصع ارجاه. 45 رات ت ئرهش , ذاق 70 مجماتكطق ه1

 دف طمس هات علععم هةلطامر 20د '' طف 60 طما ووك دممصكاطقف 02 ةددستمال

 38 776 77015101 85837, ““ طم 010ع-0378.* 44, تقفتا 8 05 ىقفرو 1 0

 02 طق 61607 (ققفئرسم). 5. ةهاسللا ك1 زر اطف ةمطعاتفو 6

 660 هج, 1.6. طه0 طوءمدصو ةز1عد6. 46. ةيغبان هَلْعل, و متوطغ هه طقغ

 ه1 2ةطزعطمط, 211ه0نسع 40 طنف 7و6 : “1 موهده0 ه هتعطكب هه ؛طمدعط

 هدنع 01 ذاق ةج04560 ةمهالعع5 طقل 88531160 طخعر ةطق م0150 01 771056 8

 15 معمعمواتس ع.” "طم 1011هىذسع ةسبوقعي نازح 8011:0198 11126 5

 ه1 15 نقط لوو 10 79عمط*و عدتتع1 1م ةطق 1058 ه5 لموعرجاطب. رواسأو

 رهاسأ ب 8301. 4 51 روس 920 رهس 265266117617, 50 56 1182518160, ةاناات 8

 ةعدتسمأر, وتسع ذص ؟ةلععطتاسعوو تكا (2؟0.)٠. 48. *وضأ | رك :نارعقا _- ماستا

 روكلا مر مدموتتتس عم طع ط6ولع 02 09822. 49. دحر 801. 01 دضحو .

 50. عايتلا, ذهمقع. 8 ه2 عول. 51. فدرتشا, 10 058 فدر, 5 "طول
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 تدجو ىنّيعلا رشم هيف تلجاو نلا دعب هتكرذا املف" ةقرَظْعَل | ٠
 اهمانس نع هتْيرْذا نا "تدكامف ”هتطقل يتلاضو هتيطم يتقان '
 *اهلشنو اهلسر يلو اهلضمو اهبحاص انا هل تملقو اهمامز فرط هتئذاجو '

 الو 1 ىنضيو غدلي هدا 57 بعكتو تعيكدف"" بعشا# 9 الذ

 دئز وبا انيشغ ذا نيكتسيو دس تشيو نيليو وزي "وه انّيبو يبكتاسي
 نوكي نأ هّللاو تخف رمهتملا لّيشلا موجه امجاهو ”رمثلا دلج اسبال

 نّيغ دعب اربخ ريصاو ”.يظراقلاب قعلاف هسكش لكم هرّدنو هسماك ةَمؤن

 همت. 2. 6 85076. 2. فزرطغت , ةسك. 2 01 فرطغ تحرتكت . 50 طفل

 عطقم 15 ماعائم4 درر ج ةطل. كتنيذك ام, 1 11:61 دمك (ثص ةماص#

 سم 320 850), 20 1 121160 طمأن, 1 7588 206 81019 50. 5. اهلشنو اهلْض 7

 طعم دمتللع هصل طعن هلومدتس#. عما , 28116 01 38 86127ةنتك 05 6

 011 مط وطالب م10765181 ةصتمات عما 5ط16 47868 101 121858 6585و

 ىطتعاط, 2ععملتس ع 50 15 05912 6021688102, 19385 811085560 0217 57 85

 ه1 طلق 60118117 م:0؟ع>0181 ةطقع]. اللطف 12666 ه0 ططمات7560 ه> طلق

 001, 220 هز ةعولطع 2 221250197, 5001 15 120 8 همه 05 طق ماهطأ 061,

 زاسموأ4ل 86 د5 هس ط1 168 2601. 57. بعكتو بعككف , ةانط]. 4 4

 1 ه2 بسعت , عمر ومسم4 ط7 ْنأ هسصختنغول ةقاعت» طف ممهطتطتاة76 (ةءو

 ©توستس. 0. 172). 58. ذخأ, هؤو., طف طوعقس 10 ةنضسع (غدلي) ه4

 60 8 (ينْضِب ), '' ائلعم ه ةءمممتمد طخعط 86 طق ةدصنف ةذطنف 83

 ج0 هسصتك5 2 ماهتصسأ176 501120 38 1 70112060,” 20 6 اند 0 866861

 هم 10 ءمسم] هت ه5 طولصسع 866861560. 9. 2 8 601 مي 60, و انين ٠

 هاء, ؟5طنلف طف 598 ةلفعمصسمأءاإ] ؟1016طغ (و زني ح بشيو ددشي) ع2

 ددععاع, م1هوتسع طع 10 (دسأتشي) 820 طتتصتاط16. رهشلا دلج انني

 ةمدسصتسع طف 16ممدتن0'ه ةاعتسر ' مرمةطتم] مخ هدف ةصقم] عمن ةصل ط01ب

 طم ]هموت طعنسع ةطق 010656 08 ةستسقلفق ةصل ةطق 1عمق6 موةطتعتا 05 0١

 زمزم.” 62. نّيظراقلاب قعلا طم 1 طصتعطغ زدذص طف 670 امصصقت#, ١١

 ة50 طمعا 5210 10 طق؟و عم26 0115 50 ©0115 طع طعتنا ظرف 560 208

 ةمصصتس عب طاتغ طم 7616 26761: طعم 02 ةزصعور ؟؟طقتعم 4167 6668226
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 "*ىفاوا هللا هتكشانو ةيسلا ةلغفلاو ةّيسكملا دوهعلا هتْركذا ناالا را غلف

 وا يمولكم ىلعزهجا نا هللا ناعم لاقف يفالثا هيف امل ما ينالثلل مؤيلا

 ىلا سيلا 2 رظن 5306 ": نقلا 0 عقئبتو قلل

 ابكأم يي مل ندل مصلار انا نمب هل مسقاو حصرتلا هلبق عرشا ٌمث ةسيرفلا

 هب نعمجتو ةدكقار و. هن اد" درويل بايالاب ةمينغلا ند ربو © بايذلا

 '” 2 نوكأ لكوو ”نينينسعلا ىدخأ .اهتاف ”ايككستو اهجلست فكر وبأ

 ممر ما101 هع هدف طم 16126 طمطصف 320 26761 266111260. 5. فاوأو

 8 01 فو م16عع0لع0 57 اةطف 12162108911756 16 1 لصأو 0.

 02 لصو. ' 80و 01108 رورح ذه ه طمأن متصل طاموتسو ه5 دتقطأر

 072208601 0 موهسر 8 طمأذ 120 610112 12 1226-087.” 5. سشاحيتسا ,

 ض1. 10 05 شحو. 66. حتر م2. 0 و 11112110161266, 7.

 6غ ةهسيِرع (طخماعمك, ائدصنف ةعصم '' 8طتق ه0 هل 165 ممم طجستق

 نيرع هنا باغ هدنو نق60 متن هدن متغطماتك ةطف ةوصتستسو ل12 861013ب

 ت16 ليغ 320 سيخ هءعاتتن هنآ 85 2288ءا11268.”* 68. بابذلا ايكمو

 اف ةدعورجو ه8 طق 82ج, ؟طتعط 15 20666560 527 155 079 #8

 310 71162688. 69. ضريو 3206. 3201. 01 ىضرو 06ةمعم 0626 ه2 مل 12 ط6

 ممءمءملتمع ءامتتفم : ' ذغ طف معنه م05 5م فصغوسأت طخسقواك متكط ه ةدكو

 معا 1055620 01 طق طممأغورر”* هنح ج1115105 16 ه اتصف طعوس طع 2

 ه5 1ص 0-1متف. 70. عردرويل, هصصنعوأتع هما. 4 ه كرو. صاخحو

 م2606. 0125 صيح عرتف. 72. صاصخ هلو تاق , طو 464 ذه طمأ طققكور

 “و مموج ذص ؟طخعط صاصدخ رصعدو هلكام ودع (محسستس ع), 0 266010-

 1118 10 8 طارض (8 ةو6).* 78. اهكشست , ةسم. 5 ه* منس تح بكرا

 اهمانس. 4 نييكسعلا ىدخأ , هدم ه2 طف 650 عمم0 ؟طنصعق ([0 6

 هطادتسع0 دص ه5 ءةرسمدت عمل, 7166017 220 22812671003 (01112*ة2, 1ك. ٠)52
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 هعقن ةنزو هركشو دّيز ىبا مول نيب تتح“ ماقه نب ثراعلا لاق نيلي

 هجوب ينلباقف يرسرماخ ام نقكت وا يرذص تاذب يجون هلاكف هرئضب '
 قيلذ ناسلب دشناو قيلط

 يسمؤقو يناوحلا نود ”يمّيض لماعلا يخا اي

 ىمؤي ثرس دقلف ىسكأ ثكاس نكي نا

 يمؤلو يركش حرطاو اذهل ثاذؤفتُماف

 ضقوالا ميدا يرقي ىلوو قفتن فهكف ” قمم تثاو قّنت انا لاق مث 35

 تانعو ” يتيطم تادعشما نا” تودع امف ضكر اها هفّرط ضكّربيو
 ””يتلاو اّيتّللا دعب يتلح ىلا تلسو ىتح ىّيطل

 75. ىعهيض لملعلا ىخأ اير متكط رتا#ما هج اه 82ه81 01 لماح, م

 طقم 266 وسمت 32 199 (118), 1. 1219626 لمسر 88 م. 71, 2. 9.

 76: قتم تمناو قت انا, 1 هدح طققأوب ةسق ةطمات هنن ةوةعتتلب ه8 88 8

 ىم110 هدي, 1 هس مغ ه ءطم1وتع ةةسممتم ةصق ةطماح هن هغ ه صفاقس ءطماو ثق-

 ممدتطنم». '' ل هستلم»» ةهوتسع رق فلتأن فتّيكو فالص تناو فلك انآ, 4

 1 جدت 30625 8220 1011 25 2201:0ةعر 20؟ ةطعتت 0011101 6 طه تعوم 7 1

 77. تودع امدح تشيل ام. 78. ُهَيِط ذك ه» ؟ذ1طمانك 1481010 - دْضف. ظ

 79 اقلاو امتللا دغب , و ماعدمو ةسوموةئطاو م ممصقم» انغممه117. ايتللا

 210 اثذللا هدف لتس]1721151568 01 116 761261756 5 ىتلا كا يذل |

 مءعوررمع17617, آن 32281087 5161 112086 01 616 06120115118175 38 1

 ات هسخ أذ , طمس طتعاط ةطعزر هتف 06217560 57 20016052 01 56 161, ل
1 1 

 هس مطموم ةتستسان ه5 هجم اجت هصسق ايان (ةوو 6ةوستم. م. 150, 1886 مة28- 1

 ععمجط). قف 150 طف ممعدتتتسع 02 1طعق6 70108 زن طق ةةدعان هاتتما5 1 1

 ةوصنع 537 1865 4167 31:6 872027120115 7115 هلقهطتتا (ةيهاد) 026601:0- 1

 1سم 60 هر عاق ]167 ةزعدتلا 112771688325688 812811 3104 11
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 ىف 30 ن0 1

 دئقلا يرافسا ضعب يف تغصّتتسا لاق ماّمه نب ثراعلا ربخا

 نع يسرا طاشتلا موهج طاطشلا ميوث ذنمْوي تيككو "دئقرمس تدذصقو

 بارتتللا مالم ىلع ؛بابّشلا ءامب نيعتساو حارقلا ضرغ ىلا حارملا سؤق
 نأ ىلا تّهنو امو تّيعسف ةبوعشلا تادباك نا دعب ةبورع ةركب اهتّيفاوف

 يلا تجع ”يدئع لؤق تكلمو يدئق هيلا تلقن امملف تّيبلا لصح

 ةعئمجلا لشغ يف تّدخاو رفشلا هافعو يتتع تّطماف رثالا ىلع ماعلا

 نمب ب دا اوى يسم 8 عما ةئيه يف تكداب ا

 1. دئثرمس, مهرصو 08 ه هء1608560 هكر ذص ووتنقس 1:01. 2. ءام

 بابشلا, طع ةور» ه2 جمدغطر ]ئ5. ةطق 786 ه2 جمدتكطب 20 دكه طة عطل

 2عوقر 1ءعدطسعقق, 320 ؟1عماتتل, 8 7170101 طقدتع# ءاطمقعتت ه2 26ءماتتق 02 ط6

 101100 عب بارشلا جمالم طع عاتست»و وهم 01 ةطق ط1128ععر 77161 8

 ص ةطق عدو ةطفع هءوماتكو ةوسطاقسعو هذ "هنو. 8. ل وق تكل

 يدع , 1 7858 624151601 50 © 575 هرعم1:هووزو» يذكعر 7طخنط 8

 هودتتكةلهدك 10 "1 طقحو ذص صور م0556ةهمز6در”* دمعوستسع كقطع ' تك

 رسم” هدم “عع طمتسمر”* ”طنلم يقل 01 ىعم 226828 هنآ : “1 طقرو ذكط

 126.” 4. رثآلاب , دس 26هملهدعع ذا موق فمر هالطسقتما» 150 ةطق ةووتصع

 ه1 الطدلتبعسدسسم0, ةطقأت طق دكطم طوفطعو طعقمبع 11087 م287625 111 6

 طند ةصق موصتأأه0. ةء ماعنالا لضفأ, ةطو طووأ ه2 ههقااور صعوستس#
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 نيد ف نولخي "ساقلا لزي ملو ةبطغلا عامتشال زكرملا تيت ةبلعلا |
 لظاو هلق عماجلا ظتْكا اذا ىتح اجاوزاو ىدارف نودريو اجاوقا هللا |

 هتبضع فلخ ايداهتم هدبها يف بيطغلا زرب :هلظو صخشلا يواست

 مث نيميلاب اريشم ملسف ؟ةورْذلاب لشم نا ىلا ةوغدلا ربكم ف ىقتؤاف
 حودكملا هلل دمعلا لاقو ماق مث 'نيذاشلا مظن متخ ىتح سلج

 ممالا ثكلام '”ءاولللا مشعل وعملا ءاطعلا عساولا ءالآلا دومعملا ءامّيالا

 لك ثكردا مراو داع ثكلهمو مركلاو حامشلا لظا ”* مركمو ممرثلا "'روصمو

 ه 226660 مسعا (ةندب), هاطسعتمد» 10 هصماطع» ه0نمد ه2 11ج هش

 0 اةطع هلوعأ اةطقت طق "طم زمتسق دع 1:1087:8 772762 ةكاعت' طف 8

 (ةاعوم ه طخ هأ مدمتقءواتمد طقق ه8 15 هنو 010260 ه 12660 فستق 207

 836110266. 6. ساكلا لك ملور هع, ه]1سقتم» 106 دم ةصر هع. 2, '' ةصق

 ؟طمت1ن ةوودأذ ممم» ةهنكعتتسع اةطق ه11عتم> 02 قل]ه12 57 همجقز ”* ةطق 101-

 10 اجاوزاو ىدارق, ةسعارج ةهسق دص مدئسق, 150 هل1ج065 60 46

 011:0, 2217. 45, 556126, 2069من, 12855680 01 جاوا طقه

 رقم “و ط7 هر” ذه 3860. هلظو سصمشلا يواست , طم طءزس# |

 ءوتتقا 08 ه معنقم» ه0 طقق 58001, ةم01ةءهطت5ع ةطفق تتصف 510117 21661

 صمم طغت ةطق 18666 15 052 طق ةونصف 1ةمعااط 16 طاف ةمدصع : دق

 15 ةطق ةاغ6 01 6 رَْظ 8 087-210 م1872, 266010328 0 دلسسس

 مز نس عام : '' ةدج طم رهظ , "طعم طوع طقم 16 ائلعم ةطوقو]ل.”” 8. ةورد

 -حربتملا ىلغا. 9 نيدأت , ذم. 2 ه2 نذا < ناذا, 0311 10 2876و

 عطتعا زق ةمحصع0 ظوسص 16 دن 4طف ةوطتع 587 8 مالس زو ةمرتصع0 ةئمطت

 ميلَست ١ 10 اولا مشعل وعدم, 081168 تجدص مدع طف هانكاتسم# (1.6: ا

 سعومنسلتسو) 02 هفافستمرل. 11. روصت, ةهوض6 2 02 روص ر 1ة0سصتسو 101 ٠

 مءواماتسع 10 اةاطق هدتعتصة1 10132, 167171138. 12, مم ع ةععمأ 4 01 م را ٠ ١

 “ طصصمتستس عر” ذه دمتقوتسوع, طوخط ذص صج 118. هس طف هلتمتق ه5 10

 ه0 86ر04, 7161677 مركلاو حاملا لأ طوومرحعو ةقاتاتاتكو ه5 604ب

 طتخر ه5 06 8هعرو «ءوقتسع دق دم 00هه16 ةاتجحم »60 طؤع مءاتقاطام 81161011

 عزو, 1 10116 طئس تسطقعس5(ةكاتسعار, طاف دعوستسع ه2 ةطتق 820 6168 .
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 هلؤ> درام لك دهو هلؤط ملاع لك معو هملح ّرصم لك عسوو هملع ريس

 الا هلا ال هللا وهو مّلسم لشؤم ءاعد هوعتتاو ماشم دخوم دمح هدمخا

 دعاسم الو ةعم ”ترالو دلاو الو هل دلو ال دمشلا لدذاعلا دحالا دحاولا وه

 دوُساللو ادكؤم لسرلا 13 .لدالو ادطوم ةّلمللو ادّهمم مالسالل ادّمحح» لسا

 مسرو مارعلاو لالعلا مسوو ماكحلالا معو '* ماحؤالا لصو ادّدسم ”رمخالاو

 هلا محرو هل مالشلاو ةولشلا لقكو هلح» هللا " مرتك مارخالاو ”لالخالا

 ماسح اطسو ”' ماوس مرسو ماد سو ماطر اهنا را هاير 'اوزكلا
 اوعدؤاو ”*ءاخصالا حذك مكداعمل اوحدكاو ءاعلكلا لمع هللا مكمحر اولمغا

 عرولا للح اوعرذاو ءادعسلا دادغا ةلخ لل اودعاو *ادغالا عذر مك“ اوكا

 اورّوصو لمالا سواسو اوصاعو لمعلا ”دوا اوّوِسو عمطلا للع اووادو

 ةمراصمو ” لالغالا ةرواسمو لاوظالا لولحو لاوخلالا لوؤح مكماهؤال

 ”هعلطم لؤهو سئرلاو هعرشم ةركسو مامعلا اوركذاو ”لآلاو لاملا

 1011هىتسع ءاهتتقو طءوزتصع ةطقأ قالقط طمطمات75 820 763105 46 ج00

 مطلع طق ماتصتفافو ةطق 7161م0 هون 50 0686116102. 1. لدا -

 01 اليل 1210015 10و 0 14 دوسالأو رمحالاو 66ه

 طاقعاع ةصل طق 60 < ٌنجلاو سنألا ليقو مج علاو ةيمرعلا 5. ماحا , 21

 61 محرو مدس, طعاتع 60121166110118-501215, 6011587118:1111216168. لالخا

 سقس. 4 ه5 لح , طع 0هققمع ه8 طع م11عم-610ةلك ؟طتعأط ةلتاط128665 6

 ؟هءزعرم002165 01 116 8. مارحأ 101. 4 01 مرحو ذاع 0هدصتسع

 ه1 اةطق 5010 عوتس عد (مارج) 1 مرد 20 اةآطف ة50 عطه 10110ةه8

 261 31:6 611668[716 د 92 216686156 86286. 18. مأ وسم تح يعأ أرلأ لاملا,

 هةالم.” 19. ايحصالا حدك , ةطق هععدا1ه2 05 ةطق ةواج20 (م1. 01 سعر

 1.6. ةماتتل 12 طملجر ةماتآر ه0 2916. 20. وأ - جاجوعأ . 21. لالعا,

 ائاعو للع هطووو, م1. هؤ ةلع. 2. لآلاو لاملا ةسمراصم , “ طم هكاتس#

 5142 (ةصقس. 8 01 م هرصص) 1012 2618 820 لكلتنلا” 0“ عاطم ب 291626 8 01

2 
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 منو ركدلا اوعملاو هعلط هو هلاؤس ةعؤرو ثكلملاو هعدوم ةدخوو دغللاو
 امويرح متو امعطم ٌرماو*"املغس سمط مك هرئمو هلام هوو اذ ١
 عماطملا ”*هادكاو عمسادملا سو ع.ماسملا تكس هقه امرتكم اكلم رشدو

 ”دوسملاو عاصرتلاو ثولملا تمكح مع عسماشلاو ” عمشملا *ادزاو '
 سكعو ”'لام آلا ”لؤتم امم ”داسألاو دواسالاو داشسعلاو دوسكتملاو عاطملاو ١

 معا الو ءاساو مّولو ءاسو آلارثس الو لاصؤالا ملكو لاصو آلا ”لصو اسو لامآلا |

 وّهَنلا ةموادم مالا هللا مكاعر ”هللا هّنلا *ءاثوالا عورو *اثلا دلوآلا

 ةاصاعمو ءامكعلا مالك سارطاو ”راصألا لمحو رارصالا لوطو وّهشلا ةلصاوسو

 طارشلاو مككرتم مامعلا اما مكداهم ردملاو مكداصح مرهلا اما ءامشلا هلا '

 مكل ةشساطلا لاوقا اما مكدرؤم ةرهاشلاو مكدعؤم ةعاشلا امأ مككلشم

 مه ٌواورو ثكلام مهسراح ةدصؤملا ”ةمطحلا ”ةاصعلا راد اسا ةدصّررم '

 ددع الو دلو الو مهدعسأ لام ال مومشسلا مهؤاوهو مومّشلا مهماعطو ثكلاح ٠

 علططو 1245 15 هوو ه1 عمأ ةةقطق 05. 3 24 ملغم, 3 مههقسمتاع.

 9265. مرمرع -ريشثك شيج. 26. ءادكأر ةسقس. 4 ه2 ىدك, طعن

 ا ع8 عيشمم , 8861216 4 01 عمسر 1760 0811568 0 268

 ع ب در طم , “ ودعمؤور» ” ( طم ءاتعطكو طوع طنق دمم1003168) ز عماسو

 114 “ 5م 11م ءدمت» 50م طف ةمدع”“ ح برط (ة وان عطول 28

 كوسم عاطم 72861626 01 كوس 4 عوط 165066617617. 29, دواسأ و 1 و

 01 دوُْصأ , طقدنو ةه2موصكقر هطتمعتماتق ؟ةدطتتسب 0220560 0 تاضأ 1تمتقر ٠

 طهودمؤو هذ م»هرس. 80. هلوم < لام اذ هلعج. 81. لام خ هّهلع ل 5

 هلصاتنأف. . 9 لصور 6 “ طوواومز5 ه عتكا (ةلص)و اةطهو 0 11

 لاصوا 15 م1. 01 لصور “ اتسطور”* هد ةهععمدلتس# 650 046103, “لوس.”

 33. *اثوار مآ. هذ ديدو. 84. هّللا هللا, هطزووعو عدو عموسقتس# 02

 اطو 11060 عدنا اوقتا , 1هونن 76ه (ةوو 6 عةسصتمم 2. 190). راخغإ مان

 64 رضأ , هدضسعو. 836. ةاصعر م1. هل يصاع. 37. ةمطخ , طم هحيقطتسو <

0 
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 مكحاو هاده ثكلاسم ماو هاوه ثكلم ها هللا محر ”الا ددعالو مهامح

 اعداوم رظدلاو اعواطم رمعلا ماد ام لمعو هاوآم حؤرل مدكو ةالؤم ةعاط

 ماملاو مالكلا رصحو مارملا مدع همهدالاو ةلصاح ةمالّسلاو ةلماك ةكصلاو
 ِ 2 تايإ 9 3 5 5 40 .. ن

 يب 41 0 ضر

 محار ةمدين الو مساح ههلول ام دمكم ” اهسرامسو دمّرس اهدماو دكؤم اهملا

 مكلحاو ماركألا *ادر مكاذرو ماهلالا دما هللا مكمهلا مصاع ةارع انقم هل الو

 ملسملاو ماركلا معشأ وهو مالصالا لم لهالو مكل ةمكرلا هلاّسأو مالشلا راد

 اسورعو طقس الب ةبذع' ةبطخلا تيار املف ماقه ني ثراعلا لاق مالشلاو
 بيطغلا هجو هالجكتسا ىلا بيجتلا اهطمنب باجتالا يناعد ”طقن رغب كلك ا . ِ ا

 قدصب يل سو نأ ىلا ادج هيف فرطلا بلقاو اثج همّسوتا تدخاو , ب . 0 0 5 نسا ٠ 9 2 ١

 )0 اًددنالا لحو ضرفلا نم للخت ىتحح ككسفاف تقولا ككلذ
 0000 وار 6 ل أدلت فلغا يوم وأ  فاقاأك ا. ف هديك ع
 مايقلا ف فقح ينظعل املف ه*اقل تودنّاو 0 اقل تّيجأو م ضوالا

 ق6 هذ 1 (هورصتر». © دة, 017. 4, .٠)5 8. الأ, 23161016 08 هيبكت و

 عا1عا7, 10150066. 9 سارم - بالع, 61116. 40. رشح اهل اها 22

 ةسطتعدأو 1ةتمدس, ص ؟طتعط طق ممدماتت أه ة2ءنو 0 ةرسح و نينا

 ١ ةاملف ذص ةطف هطزوءأتكو هدهد 38 ةمموةزا155 50 ه ةهءمد0 أه وحول مطتو

 ىذكط طع عسا, هت ةتتجزن11 عم ط7 ةاطق 611060 مدح ه5 2

 اهمظعا ام, “' ق]ونولع هد ذك, طمأ9 عفوت ذك اقر ه 221617” ©[6.. 4.

 اهسرامم, 28626 3 01 سرم, طق "10 هع262162668 16. سورع

 طقن زوغب , ه هم0مأ1655 طقم, معادمطم#عد117 10 هع 200763 ه4

 01 0:05 نط ماتك متسع 1عماغعءد8. 1 هدح ةطتق 16 201108 ةطهأن 67:011عطم

 هديك 16 ةطعف ةعدصتستسع ؟ءدتطلتص 351011 3 15 10 86 630 35 ىر هه ةص ؟ققه12ة1

 قمسدطتع 16 15 0لمدع دح م81156, 8201 12 556 2021118: 018166أ, 7162 0

 مم طووعتمستس ع متكاط طف هننعاع 201108 16. 45. ضرالا ف راشتنالا ,

 هالسعتمد 5م ©همؤمر اعتت. 10, '' كسل مطعم طف متموروت» 15 هم060 ةطعص
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 ةرارشا ” صئاصخ ينعدؤأو هراد ىلا ينبح ف مارقلا يا
 مادملا قيرابا رضا مانملا تاقيم 3 0 انجرشحلا نيك

 هم لاقف مؤقلا ماما تمناو مؤنلا ماما اهوسحتا تلقف مادفلاب ةم :

 نم بجلاا يرذا ام هّللاو تقف بيطا ليَللاب, بيطخ راهثلاب انآ

 كثكسانّذا عم ئتباطخ نم ما *ثكسأر طقشمو " ثكمانا ن ثيلست

 يل عمشأ لاق مث مل يلع ههخوب حاشاف تكفا ل ,

 ”ارادامفيكر ظثلاعم ردو اراذاو ”ىانافلاكثكبتالا |

 اراداهلك ضرالا لّقمو انكم هتك سائلا ْنِضَتاو

 "ثاراد نم بيبتلاف ”ةرادو .درشاعت نم قلم ىلع
 اراد ما شيعت امؤيا يرذت امف رورشلا ةصرف عضت الو

 ”*”اراد ىرولا ىلع ترادا دقو 2ةلئاج ىنونملا ّناب ملعأو
 اراداسو ”ايحملارضعركام .ةصناق لازتال تمسافاو

 ””ارادالو ىرشك هئم يي مل ترش نم ةاجألا ىجرت فيكف

 01ةرجوزتنع رم17561؟653 هج طق ةهةتتنطل” 4. ىفخأو 4 01 وفح, طم ©

 من6060 12 066577 (ةوافح , 20» مطقعاط ءهمدصمق76 م. 189, 2. .5٠

 45. صئاصخ, 1”هعمامت» م1. ه2 ُةيضاخ , مو 61828. 46. ةمر طتتقاط!

 طه 5411! 014 ةطورع ةمصعتتق (ةعه م. 187, 2. 44).. نات 21. 1

 ناسا ت62, 1616 ت2 ةريشعو موق, زعكسف/أمآ]لع. 48. ثئكسأر طقشم , طف

 ماممو ىطمتو ةطرع طفده 1011 (هغ طع طئعاطل. 49. ىأن ت دعب . 16
 حرس , 186 ضورع , 4 برض : داع رح | يدم | سياح ا

 - -نديبإ تايدكاال لا 50 اراد 10: راد طوع سعضتعمل

 1166266. 51 راد , 1س مو101176 8 01 ىردر 168 00176011817 هزه

 “ طسسماتت“* ه2 طخعاط طق 20110ذص8ع أرأد ذه مدونومتكو 208 ى أد 16

 ةد01 ةعدمتس طوفتصع طقس عم4 هج 260011265 0 116 22666. 9. اراد ط6

 حرظد (886) لوح (7681). 3 أرآدر مآ. ه2 ة رأكو طق]لم 02 انه

 12001. 204. املا ارصع , رصمتصتسو هسه هىعدتسع (هد: هتوطغ هتف كه

 ه1 1116. 655. ىرَسِه : أرادر طف طورموزوس ]2 عق 012051068 320
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 نيب هتلزنو همامذ تّيعرو همارم تْعبتاف سومثلا هيلع ظفخا نا ىلع

 اري ملو لي ليللا ”يراعم ىلع لئلا ايي“ * لكضفلا ةلزكم ءالملا

 ”نييبلاذتلا ا وهو هتغدوف ىبايا ايهت نا ىلا ىبأدو هبآد ثكلذ

 سئر 1 2 الا ١ * يردها رع

 56 انترودعا (8 ه: روع) - انّيلع تاوادت. 0 :سومغلا نيميلأ, هد

 هوكغطر طخعاب 91108 ه2 20 2262581 168615861012, 6667211012, 01“ 716-

 7811686102. 051. ليسفا سقتسع 01 5 061658660 067066ع دس ةطع 8

 ه5: طمس 885-81ط150. 59. يرام م1. 01 أرحم, 611101611068. .00٠

 سيلدت, 1202. 2 01 سلد , ههدععوولتسع طع طاعستقا 08 هن 05 66آ

 عمد 5516 طعورتص اآطق 676ه3 08 2 ما112ءط8861, طقاتع 60266ة]ل2625 08

 -61 سيردكغلا , 011 م6

 م1.]851018ل 551. (04]راراثال *“؛ 017 0 0 نقي

 ةيطساولا نورشعلاو ةعساتلا ةماقملا

 عجتانا نا ىلا طساقرهد مكح ىناجلا لاق ماقه نب ثراحلا ىكح

 انتو انكشم اهيف ثكلمأ الو انكس اهب فرغا ال انأو اهتتصقف !طساو ضأ

 ينداق *ادؤشلا ةقللا يف ءاضئبلا ةرغشلاو *ادّئبلاب :توعلا لولح اهتللح

 1. طسأور مودصع ه2 ه ةووص نقع عه60 طوع طف عتق, ةصل ةطتتق 4

 طمس 5 ءةمقأاع طسخاك دس ذك م1087 (607غ) طور أعد طظدقنمط ةهطل اكفتمطم

 2 تؤعلا لولح , هغو., 25و عيدمطتع ةصق م0 ءنط1ق1 ةنستلعو 5 ةةءاتس م

 . ةمصعاوج ةصق هتك ه2 هدعأو هلعمنعسكز مل 15 طف طفت ةهللتسو 002 0
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 قافزثلا طالخلاو قافآلا فاذش هلزمي ناخ ىلا ضكاتلا تجلاو صقاتنلا اي
 ىوه هيسكيو هناطيا يف بيرغلا بشري هناكس ةفارظو هناكم ةفاظنل

 خلك آل ناك امف ةرخا ف دا ملو ةرهك ةهشم تانرفتساف هناطقأ

 يف هليزدل لوقي ؛تّيب تيب يراج تغمس ىتح فرح طخ وا فلل
 هولا اذ يبوصتساو كّدض ماق الو ثذدج ةدعقال ينب اي مق تّيبلأ

 رشنو ”ضبق يذلا يقّشلا مشجلاو يقتلا لضالاو يرذلا نوللاو ”يرذبلا

 قولا ىلا ٌضكُرا مث مطل ام دعب راشلا لخ ناو مطفو يننسو رهشو نجت ,
 ءفملا دمكملا ملضملا دسؤملا 'رقلملا مقآلا هب 'ٌشياقف قوشملا ظ

 طف ةطمت]06و : دع «ةوءعطتسع زانق طو10 طق 1056 ه2 طق وت, ذك د 89

 و1160 يشسسنهقر ةسق 15 ةح 1ةهدعاط طغاة عت انطق اك7و, 01001 مطتماط ْ

 1ةاؤود» 7010 هععتتنو نص ةمددع 1155. ةصقأذعو0 05 7207. 3. سفانأ

 (ةمد٠. 80. ه2 سفن) < لاغأ ملو 1 م9104 204 0683, 02 هموم 1 0 ٠

 هادو: ع قياضا مل 1 هؤصستو4ل سم6. 8مم 1188. 4 شتقانأ مل, 1

 وق 205 ه1م86 12 227 "ععاعمت128. 4 تيب كلا 8 ؟مد201120 20130,

 نسم وس معءن]7 0مءاتسع0 هدا دع اةطق 016651756 ©3586 01 لاح , 10 ىطتمال

 معمم 0 "1 284 (182), 2, ه2 2. 220, 2. ط9 8 5

 يق ىلا كا 101186 40 201156, 01“ 10013 50 10013, 88 156 01 11

 هدرع '' ممرعت 0008 ”” (معتعططودت»»). 5. دعق الر ةغء., صفوت طبع طن]ع 0

 زك ةمحمر 1.6. 0عءاتسم, '' ةمأر”” دم طوع 20؟هدنههتإ ةنقصقب 1.6. عمه

 هم 2006.” 6. قردبلا هكجولا وذ طف 2002-211 22660, 6 يا 2

 0عوعتما1 مس ذص ةطف 20110ةسع انتعق 1111 66 685117 دي 101 10

 هرمم116ه4155 10 ه هولعم هدن 10ه ه2 ططع30. نك ه0 طف 2110ه 5

 ؟7مه:58 88 197 8 مط هدم 088815ةقر ؟طتعا 5697ععا7 هك هدرا 1

 رهشو نكت, ]16 8 1001150260 820 86م 1276© 6 10 ةطفه 5

 مانك ذصغم طع ددتا1 هصق ةةلئعتت هاتك واتت 1 مطفو يقس , 16 7788 ةاتع] 5

 م06 65 ةسساع) هنا ؟ةدصعلب "ءاعتستسق 10 ع 0 ستعمل 1غ

 10هدجتخ 5م دمماعو ذغ ةصغم 0هدعطر ةصل ]عرش طنوس 165 طعن 16 7788 06#
 هم

 اعسمم060. 8. ضياق , 11م2. 8 05 ضيق - ضواعو لادابتب 9 دل



 2011100 ا 5 لنحو افا ماع ول 2 تصل نيباج 0 لاا
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 لْئنلاو عمّتملا ظفنلاو قرشملا نينجلاو قرشملا ريفزلا اذ سؤرملا يتعملا

 لاق قرغلا يف ثفنو ا حابو قربو دعر قرط اذا يذلا عمّمملا
 امو سيمي ىتفزرب رداشلا ردصألا قبب ملو "رداهلا ةقشقش ترتق اقلف

  لوضفلا يف لوخ كلاب يرغتو لوقعلاب بعلت ”'ةلضع اهتئارف سينا هعم
 "*”تميرافعلا ئتس ىعشي لزي ملف مالكلا ىوكنربخال مالغلا رثا ف تقلطتاف

 ةراجح ىلا ”-اورلا دنع ىهتنا ىثح تيناوعلا ”*دئاصن دّفتيو

 ةناطف نم تّيجمن افيطل ارجح هنم لوانتو افيغر اهعثاب لوانف *حاتقلا

 رقما, 0 0 طفش ةطم7ءعسمم عن, طممدمصستس ع ةتطق 920 ة؟ءعآب

 معزفطو» 08 ؟طتعاط م1700116658 67 155618 طق ةرموجناعب 516 76011165 6

 هم-همعوان1مد, 01 غطق هأطعتت, 80 ةطقهأ طماط 3661151665 ةزجزن17 50 ةةكطعتت

 . ه2 طعم. طع 10110ه51مع 925155611031 62216851028 83114 1018,

 وم ءةعحتسع 60 ةاطق 2126-ةغ6م26 320 أطاع ةروتناع ه6 ة6ءا-ه7106عدك, هن

 ةطعتسس ةعمصق] هانم 15111 هع طاق 116516 014 ا157 50 طةطع طع 15

 عاا10626. رداهلا ةقشفش و طم ةطعموط-6وع 08 طع ةهوحتسع (ءوحصعال)و

 1م: -؟طقعاط 56م6 م. 10, 2. 22. 1 لش 0 هواوستا]7 01 م1861 و

 طعم ه ةعطخ اسم, ه طفل مدعتاع. 12. ل وضف , م1. 02 لضف هد ُةلضف

 ةتمول تعم مهي طه موصقامت و0 ص ةطقق ههصغوعأت ط7 "1016 ةمسعلوق."

 18. بكمب رافع و م1, 41 تيرفع , ه 22طد1035 طولسع ه2 طف لست 66و

 ىم]11- اسمح دع 165 201211191: ظهدحت 10 ةطغ عم06م15 0[ طق ةدنوطتمتت 1415و

 ظمصس ةطفق 1216 05 طف 11ةطغعختمسمسس هضم ةطق لمست, ةلكتطص 50 ط6 عمطاتس

 ه2 هدجتن متجر 6216و. 0 عتسفالو طف 7020 دمعوتق '“ دع طم ةهععو]قر”)

 هل صقإ, 86؟0032ع 50 ةماصع 1هع1عمعتتمزجطتعه1 1140116163, 82217 0

 لذصسحمي دمعه, 300 069119. 14. دئاضن , م1. ه2 ديضن , ه ليعت (ةعمد#)

 دن طه ةع286 601 لوعفم (موكنومغ) < دضنم (آن6. م1164 در, 6

 “ م1060 ذص .٠٠١*2018 15. حأو اورلا 15 هعمامتسع0 ةص 06 89867:8 ههدطتح

 سصعستمتج طبع لأ اوزلا دعب عوج ىلا, موومصمتسو ةقاع» عملسوب 1.6. “هد

 طلق طمصسصقت؟ هت 78ج ::* 8طفيتفات 620678 36 27 ىشعو 6760108. 160

 اذقلا ةراجح, طم هنددمو هؤ ةنسكر هس ةهقادسعم 04 ىلا سئجلا ةفاضأ
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 نأ تدك امو لاشا مل ناو ةيجورس اهنا ”تقلعو لسرملاو لسّرملا
 يف "”سطْؤق لهو يمين هئكرظنال نانعلا قلطتم ناغلا ىلا ترداب

 سلاج ناحنلا ديصوب دز وباو سراف :ةسارغلا يانا اذاف يمك ناحل ٍ

 ثكبان يذلا ام لاق م ءاق دّصالا ةندعحت انضراقتو ءاقنلالا ىرشب انثداهتف

 لزتا يذلاو لاقف ضاف رؤجو ضاهرهد تقف ثكبانج تلياز ىتح

 ناوذعلا معو نامزلا دسف دقل مامكالا نم رمثلا جرخاو مامغلا نم رطملا ظ

 ثكّيفصو ّىا ىلعو تلقا فيكف ”ناعتسملا هللاو ناوغملا مدعو |

 قرطاف اصيمخ هيف كتمجا داو اصيمت ليذلا تذهصقا تأقف ”تلفخا

 هبثكا نم ةره ردها مث ضّرفلاو ” ضزفلا دايترا فركفيو ضْرالا ف تكي '

 وسآي نم رهاصت نا يبلقب قلع دق لاقو صرف هل ثدب وا ْ

 نمو لقو ”لغ نيب عمجلا فتكو تلقف ثكحانج شيريو ثكحارج / ا

 ليكولاو ”ثكْيلاو ثكب ريشملا انا لاقف ”لض نب لض يف بغتب يذلا

 عوشلا , 32265315102 01 عمتت15 81201 8526163, 10 4126-860268 (1.6. 6 1

 ماهعع ّدص ةطق 228112عم ه6 86003268-21126 77616 8010). كتئلعر ا

 ءاء., هبل 1 طسقكس, 516065 ةقاكتس عر ةطقأ ةطقق 7988 8 516آع 08 6 :

 عورتتزا. 18. سطرق لهر ”طمفطو» ذك (يمقهس) طق طخغ ةطف مسصقتاع

 (ساطْرق). 19. ناعتسملا هللاو, همو 9دمنشسر هت. 18. 20. يأ ىلا 1

 تافحا تكتف : هيمو طخماط 02 (طوع 680 عدوهم مدن 01086 طمات ١

 طقفأوس ةسوور 20: ' ىطخعا ه2 طف 50 هه ةطجع ههه ؟طعص طم 0 1

 ]هوجو طمدصو”* (01086 ةطمات 00 ه0 ه2 نعو 5111 هدن ظنواتح 26668517, 5886

 اطمت1 عا ه1“ 2001) 2 21. ض :رقلا , طه 2م 5طتعط 8 همن 2586102 8 1:

 2أنا11260, 8 10825 ض ةرفلأ ب ةطقهأغ مطتعا ةوتن11ع8 20 01226115861012 01

 611113©:1, 9 جتك 292, ناوتسا هبشُكا نم ح دّيص هن برق نمز ةطف ٠

 11101 قر 15 م1. 02 صرف , 02701:6111216168. 25-. لع ه ضع 01 (ٍ

 101 هد: 1ةةكطعت“ 101113104 8 8 216615 م6107 1م ه ةطتعا#

 2 ععم1:6652685 101 207617. 4. لق نإ ل 21111, ةمح ه2 تانلكب ا
 0 7107616181 هع عموزمتت 10 ة يل ا عم 02 ةتح هطوءاتتتف 1861161, .

 “ 20طولرر ةمد ه2 1[هطو0ه.” 05, كئِيلاو ثكب ريشملا , ىىطم 7111 1077 1 :

0 
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 مارتحاو ريسالا ثكفو ريسكلا رثج مؤقلا نيد ْنأ عم يلع عل

 وا ”مهذا نك ميهارإا مهيلا بطخ و مهلا الا ريشملا حاصتساو ريشعلا

 لوسرتلا رهم امب ءادتقا مهّرد ةثامسمخ ىلعألا وجوز امل مهيالا نإ ةلبج

 نل اثكنا ىلع هتاعب 8" يكن هب دقعو هتاجوز ملسو هيلع هللا ىلص

 كرقع فقم ف ةيطخلاب يلا م م قالط لا ايلت لو قادصب * ىلاطت

 عمج ىف اهلكمب بطخالو عقس قر قدقت مل ةبطخ ثكدشح عمجمو
 ةبطغلا نود ةولكملا ةبطخلا فشوب ”ىناهدزاف ماّمه نب ثراعلا لاق

 ىنم ريبدت هربدف بطغلا اذه ثكيلا ثلكو دق هل تلق ىتح ةولكملا

 33 بانسعاب رشِبا لاقو ةةالهشم داع م الوزهم ضهنف ند ىنمل تط

 مث نق ناكو دقشلا تلفكاو دقعلا ** تيلو دقف ّردلا بالتخاور هدلا

 هاتك طتصسخ5 ةطماتك طعم (ةهءعولطذص ع ط7 هدانا 250 20516102) 320 50 6

  (ةطموتسو مطقك ذه 6م طب ةلجوسامعو). 26. ثكيلعو نكيعل ليكولا .

 مرمر 12 320 هد طوع طفطقأك 1.6. ةعءاتت138 1137 12661:68أ5, 3214 8

 ةععاسألو 101: ذاق ج1 ةلسعادأل 01 طوع ©2عمععاتت85[62. مهدأ نب ميهأرثأر

 1ط:ةطتسر ةمر> 05 4لطقتسر 9 ؟ع16512560 ةقءوم26 02 طلكطتت77 885812, 181

 101 2طوأوط21011526585 31201 015126616856026 58 : مها نب ةهلمجح, 358181

 عمر» 023 ةقتطمسر 16 1955 زهصع 08 ©6ةقمؤت, 60113117 م107610181 501

 عمم ع”05167 220 11طءه11157 : 95 طق ةمحطد عت" 701110 قاع 201 8 ةطده11 0019177

 ط6 اهم هعوم»0 ه ]معو هدفر طق 2011هرتسع الأ , طتخر دممدسق '' معتقطعت

 1655 طمع صمم.” 28. ُمححنا, م1. ن2 حاكيو 001168. 29-. بااظت,

 لت , 901. 2988. 8 01 بلط 320 4 01 0 16ةم6نا17617. 0 يناهدزأ

 )8 04 وهد) ع ينزفشسأو ىنفخاسا . 31 بح ىنمِل تط نمر 6

 ىطم 15 ةطه7م-17165660 20ه طاف طءدمق6 08 طتسس ؟؟طمتتح 2ع 10768. 32.

 اكلهتم (5 4 ّله) ح رورشلا نم هجخولا ىلآلتم. 88. باتعا , سم 4
 01 بشع , ه1ودتص ع ((6 دزكهأ ذم ذك طونصع 4؛طهث ه2 بّلس) < ةلاز أ

 بعتلا. 84. تيلور تلفكأ, مومن. 2 هسه 4 ه5 ىلو ةسق لثك
 268060615617. 835. دف اكو كف: ناك دق قراك , 55 ةطماتعات 16 76ع, 0

165 
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 هبانطا لْئَللا تم اًملف ”ىاوخلا ءاولح دادعاو ناحنلا لا ةدعاوس يف ذخأ |
 ملف ةعاسلا هذه يف اورضخا الا ةعامجلا ىف ىذا هباب باب ىذ لك قلعاو

 عمتجاو هئدل اوفطشصا املف هتّيب رضحو هتوص ىِبل نم آلا مهيف ىبي

 يف سأفلا عض اذه اي هل تلقف موكلا يشغو مؤقلا سعن نا ىلا

 *طشسلا مث 0 ف 2 رظنف نياعتلا نم 0 ٌصلخو 8

 رّوصم لا تال ا ككلملا هَل دئعلا اقر اني 2 لا ْ

 راطمالا لسرمو داوطالا دطومو ”داهملا مطاس دورطمم لك ل 3 دولؤم لك ٠

 نو ادمح هدمحأ لمزالاو لمرملا عس وأو لمالاو لؤّسلا عواطو لمهو ش

 امل *عداص الو هاوس ممألل هلا ال هللا وهو ”هازتالا هدحو امك هدخوأو هادم |
 عاعّرلل ادذسمو ماكل اماماو مالسالل املع ادّمحم لسا هاّوسو هلدع '

 دمع 60 موقق, 10 ' طف طتنسع ذه 511 طسغ ةه6160” 856. ناوخ 00

 طورو. ناخر وزع هد 85198. سارتلا ف ساغلا عض ر مان 106 ةكف ا

 0 طف 1600 (01 طق 510ءاع)ر ه ممزج11183: 21091: 201 566 60 702:1 820 80 ١

 طعم عط 7111. 8. طششلا مد:66.8 02 طشن , طف طةهاآعم 10056. 9. داهو ١

 هورمءار, طعدتع اف ةقدئنط. 0'1 ةطقق هل اطعم 20110138 8 هورسزت ه6

 ©دمافمب استلم 6) ك1. 1ةز امصصتتل. 20. 40. ككالمأ, ماع ه2

 ثكلم , 208 طق م0126 111181 ككولم. 41 ماكر طعوزجم0 انج 01008, ش

 105 ؟طخعط 566 © ةنطر تق. 483. 2 أَو الأ, ىطتعط 15 هعمامتسو4

 616 ءمالتتتت 1168:6018 8 دؤاتلا ريثكو ماعطتس ع 2760116213, 01 بلقلا قيف 2 !

 (هم06-طعوت عل, :علعدنق ١0 قطة طمتمتر 820 15 ةلععتج وات 017 ةقنر اقع 1
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 دهسمو لوسصالا لصأو مكاو مكحو ملعو ملأ عاوسو و ماكخا ”لطعمو

 هلآ محرو مالّسلا راد هحور عدؤاو ماركالا هل هللا ”لصاو دعؤاو دوعولا دكاو

 اولمغا لاله عمسو لاله علطو لار علمو ”لآ عمل ام ماركلا هلهاو

 هوعدو مارعلا اوحرطاو لالخلا ثكلاسم اوكلشاو لامغالا ملّطا هللا مكاعر

 اهوعدراو *اوشالا اوصاعو اهوعارو ماحؤالا اولصو ”هوعو هللا را اوعمساو

 رهطا مكرهاصمو عمظلاو وْهْللا طقشر اومراصو عرولاو حالشلا ” محل اورهاصو
 مكما وه اهو ادعؤم مهساو ادرؤم مهالكاو اددوس مهارطاو ادلؤم رارخالا

 مما لوسّرلا رهم امك اهل ارهاسو ةمرتكملا مكسورع ”اكلّمم مكمرح لحو
 الو مهو الو هكلكم اهس او دارا ام ثكلمو داؤالا عدوا رص مركا وهو ”ةملس

 ' مهلا :داعشا ماودو هلاصو داما مكل هللا لاما ” مصو الو ” ةمحالم سكو

 - دقع“» هلوسرل ذملاو دمؤلا دّمعلا هلو هداعمل دادغللاو ةلاح حالا الك

 45 عداص ح لئام. 44. لطعم هاع., ةط11]0ةطقدن ه2 طق 51565 05 4

 هس 8م , 0 10015 ه2 طف مومج16 ه2 26 (2هقط), ؟هدوطتم»وأ0 دض

 طم سوم ه2 1عدم»دسعو, هاف طمع“ وع ةطف قطو 1كهلطر, عطف 18666 57

 رطدسمعذس, هش ممعد610260 دن 07*ةضر 1عع1. 22. 126 8ةع7ع ةطل طم

 ظووسماتك هلتكزمات ةم6ع]11 100, طاتق دموع 118. 2011018 ةطف 0ه*ةس دع

 مءمقتسع 58204. 45. لصأو , م2645. 3 طه 01266861956 86256 < ىلاوو عبات.

 46. لآ طمجو ع با أرسر ةعصطامسمو ه2 وكوت, طقلف ةتعفار ةمءدلعتسو

 16 دممعوتق اةطف هم61691 111جق105ج 86 ةطق طوعتسستسع هد ه20 02 46 0877و

 31160 1"هكد 110 عوسقي طتعاب 228165 0ط]ءا5١ ةزدزرعمت» 2076 ةطعات" 26681

 م1866. 7 وع ةص. م1. 01 ىعو 51 21:0201211181 5113 0 10

 رئماز ةطم 011هونسع اولِص 15 طر. 01 لصوو رص ةطف ةوطق6 ه2 “' عطم17

 ة1عءانمد 60” 48. محل 21. 01 ةمقأ , طمتنم هوتكول وطن 11 لها.

 49. اكلم, ةعومت 4 02 ثكلم , دوو 20؟عةطته117 < هسفن اجو رم

 مكسورع ه اهايأ جوز ةرتم. 0 ةملس 4 ةمسسفتمو ه2 8تط0, 6

 ةمتعاطكور» ه2 4ىطذ انتدمتودط طتص 1-21بعطمتعمط, طمع 11ج هس



228 455151181:5 317. 

 دقعلا دقع ” ماجعلا نم ةّيرعلا ماظتلا ةعيدبلا هتبطخ نم خرف اًملف ا

 ىلا 'اولعلارضخا 6-00 0 يك لاقو نيدملا سكففلا ىلع ا

 م 7-1 ةلوانملل ينضهاو ةلكاؤملا نع ينرجزف اهيلا ”يديب يوظا

 مهتّيار ا انئلف ناقذالل موقلارتخ ىتح نافخجلالا مثاصت نم“ " عرشاب ناك

 ىدخحلال اهلنا تيلع ةيباخ تنكب عك 1 ةيواخ لفت :اجمتاك 1

 موقلل تذدعا| هسلف دّيبعو هسقن ” يدع اي هل ا , ربك

 م0111:60 طوؤمدع ةطف طةهطا16 02 ظولمع ةص ططق ةووم20 76ونع 05 طه عمم

 51. ُهةجالم ح ةرهاصم. 592, مصور 72888, 22 بسيع. ماجا نم ةيرغأ

 70101 05 01862161681 ماتتتعأ 1186102 (؟م232. 2. 219, 2. 42). ءافرلاب

 نيينبلاو, متكط همصعم»0 ه0 ةمصقر, ةطق معجم 05ج بن ةعمودلتسم#

 هس هآلتم# د1 ' مصفر طق تستم»  طو (ط]1هددو0) متغطر”” هم. الطف م26-

 ىلنسع ل 15 طتقوتسع 12 06 8وعو, طات6 ههدكقوتصسع0 12 556 550 851 0

 ء0تا1هدق ه0 ةص تتوب 118. 5 ةدبا و ةطئسع 450 طو موصعسطوه0 0

 661 (دبا). 656. يديب يوهأ (80. 4 01 ىوه) ع اهدمأ (ةط]6 ب

 5و ةمدتتع عروستتت 211828 06612160 10 26 7160288616). عراب نك امهر

 هنن. لطم ةمطز وم ه2 نأك 15 “' طم نسم هامموذسع انه (ىتح),” هل

 آله 00181111061101 18 (بلقلا ىلع) رمعوستسع '' طه 2665 18

 ه5 طم هيعاتقم هم ممك ستعاعم» طقس ةطقف ةةسصمر"* ذصقأنمو0 ه2 '' لق

 سم رمق م05 نتعاعع» طقس طف ممععطسع ه2 طق هيعاتةم.”” طم ةدالتسش

 ه1 طف معمزز16 مهدن6 انزجمز» ةاطعتت' 226ءو (اتك. ةاطعات" ءاطتصسق) 15 ةةلععد ل 01

 مو 0دمثؤسي عجتت. 103, 109. 58. ةيواخ لضخ زاجماك, ائلعو ةحشأت
 051 ه هانم 0ه6ء-انعو (ةوو تحت” ةصر اعتتك. 7). 59. ىعرص ري 01 عبيرص

 ةاتخماوصات 50 1516 82011120, 10060. 60. ريك ربع 21. 01 1 (صوسسستأ]

 هد ةرمع (ةعمسو]او 60 6و ةطتتسصمع0 هد ؟ةحتف طإل) 0 7617٠

 يدٌع, دِبيُع , لتستسال 1768 01 ودع هد دمع ذتح 556 86286 01 ميظغت .



 ذيك ةدضيشنل ل, كح "فسح 0
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 اًنْيش تُئج "دقل اّرط نيرامتلا اهب ىدهو ”ارهز اهعلطا نمب مسقا
 هرم روسص يف ةركف تريح مث اركذ تايزملا يف ثكل تّيقُباو اركن
 يصئارف تدعُاو ”اعاعش يسّقن تراط ىتح “درع ىوذع نم ةفيخو
 ركفلا اذه ام لاق يقلق ةطاشتساو يقرف ” ةراطتسا ىار اّهلف اعايتزا

 اناف يلجعا نسم ” يلجلا يف ثركف نكي ناف ضموملا'عورتلاو ضمئرملا

 يهو اهتئراف اهلكم مكورفقاو يتم ةعّمبلا هذه " يوقاو رفطاو عزا نآلا

 صيبغلا ةلاضف لوانتف ثككسئح نم ارذحو: تكشسفنل ارظن نكي ناو رفطت

 دهمتيو ”” يدغملاو يدغتسملا نمآت ىتح ”صيمقلا نع اسكن بطو
 دمع مث رجعو بحشت نا لبق رفملا رثفملاف آلاو يدعب ماقملا ثكل
 ةصلاخ صلخاسي لعجو توختلاو سايئالا نم تويبلا يف ام ياركتاسال

 مظعك هجن هاغلا ام ردا ىتح نوزؤسمو وردم لك ةبشعو نوزخ» لك

 لبشا مزمعو هّيعارذ نع رمشو مزرو هاغفطصا ام نه اّملف هخ» يرختسا
 ةبحاصملا يف ثكل له لاقو ةفادشلا علخو هقافّصلا سبل نم لابقا ىلع

 8112106118619 © ““ نطق ١1ج “ وز همك ه1” 062 يب, 16 1

 تهيب طوس ةدصقاستك 8707م0, ذاع طعصصر» مادصك ((هسفطتق ةدغتعو) طعوس

 ىطتعال 5 ةؤنمات ع 23160116 30 125021686113 0318: 15 ©:60[25126. 1( 5

 مآ. ه5 رهزأو طعطخكر هعم]اوتسق طق 220201372 م اهعلطا هه 61ه 10
 و

 ةطغ همها وجع, ةاودق, ؟طقعط 18 80 66 ات206186000, ةهتح 1035 4

 27 116 8 رهظملا ىناكم رمضملا عضو. 4. تح دقلو

 هاع., ةلطتقتمد 66 ©د”ةسر عكذتخ. 73. 65. ةرثع ىوذعر ذصقوءانمد» وام

 طثق ةموط. 66. اعاعش , ذم ه2 عش , 1860 207618117, ** نم م

 6غ ةراطتسا , ةطاشتساو, ذم. 10 ه* ريط هده1 طيش >هةموهجةهآو, غو

 و1 -راشتتاو طه 126ه: < باهتلا . 68. لجأ, 1. خدم ه2 لجا ع

 ااا ١ 2.2 بيس. ؛ 69)/ يوقأ -ىلخأ. 70: نع اسقن بط
 صيمقلا , ““ 8و همدغودغو4 50 0 طم طق ةطقصار” 1.6. 311017 226 0

 ةاضنم طء6. 71. يدعملاو يدعتسملا حرصاشقلاو رصئتسملا.
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 كرابم هلعج "يذتاب تاكسّئاف ةحيلم ىرخلاب ”تكلسال "ةعرطلا 00
 نيترتح حاكنب يل لبق ال هنا ناخ يف ناخ نمم هلعجج ملو ناك امني
 دق هعاصب هل لثاكلا هعابطب عتطتملا لؤق هل تلق مث نيترتض ةرشاعمو

 فلدو يمالك نم متشيتف ىرخالل رخآ تلطاف اًرخن ىلوالا ينئنك
 ينابقلاب رصب اّملف ””يراروزا هل تؤدِاو يراذع هنع تئولف ”” يمازشلا

 دشن يضارغأ هل ىلجعأو

 فورص هل نامرسلاو ةتوملا يئع ”انراص اب

 فوسعلا فيشغت ”ترواج نم ا يفنعمو
 .فورسع مهب ئعتاف تنِقنلا اميق "يكفل ١
 تكروديضصنلا نودعارب مهرأ ملف مهب تازن دقلو

 "فوبز مهتكبساقمل عمهتدجوف مهتولبو
 "فوم ؤا نّكمت نافيغم ال مهينام
 فوطعلا الو يفعلا الو يفولاالو يفشلاب ال

 59. ةحيطيلا , طم ممتسط امصقف طوؤجوود 1؟ةقتك هصق 8دهعسط. 73. ثكلصأل,

 ةانطز. 05 لصور 486 1 دمقإت 228665 6 ظ (ىذخاط ةسماطع» متع هدعإ)ر 15 ااه

 مءعولتسع 05 06 8وعوج هل مو 118., عمد ؟طتعط طق 811580 320 2671:0116

 «01615م5 طقكو ثكجو وز 4 يذلاب , هع, طوع طئسص ؟طمصص ىلآ]ص2 1عع26

 ط]مووم0ل ىطقنور عة طق ممتعا طور هلعتتقر ةعءمدنلتس ع 10 8 1231:81281 81088

 رص سو 118., 40 154, همس 052 اكمج (ةنمو © ةسر عت 32, هس همتزت76

 ىنكا ءعمتل 10 طع مهدمستسها ةانكتع د هلعج, دمام 68 ةطووو). 5.

 يمازتلال < يتقانعمل. 76.را راروزا, ذصخم 9 ه2 روز هص4 ضابقتا ذهمي 7 ه2 |
 صضبَق هته ةرسمدوتم8 01 ط6 10110ذه8 ض ةارغأو 10011. 4 08 ضرسع.

 7 فر اص اير ذص طع هطزوء(756 هفقور ص ةعومنلقصأو ذك 3ةهطجتتتم

 م. 119 (118), 1. ' 3666 لماكر هق م. 85, ص. 80. 78. نم مضغ يذلا

 تئواج ح - ينازيع ةحيضف نم هتغنص اميف. 79. حلت ال, موطن. ه2 ع

 و 80 فولزز 21. 61 فز, 59836 012. .٠ تفوخم» حج قوي |:



01714“ 201 

 فورغغلا ىلع ئرشلا بئذلا ةبنو هيف تبون
 فودتعلا سأك او قس مهناك ىعّرص ٌمهتكرتو

 فونالا ”مغر مهو يدي هؤدتقاام ف تمحو

 فوطقلاو يناجملا ولح منْعمب تّينشلا مث

 فوطي يفلخ ىشعلا مولكم تّئتخ املاطلو

 فوجسلاو ”ثكنارّدلاو ثكئارالا بابٌرأ تّرتوو

 فويشلاب غلبي سئلام يتليعج تغلب مكلو
 فوقولا نم هيف دشالا *عارت لؤه يف تئقوو

 " ونا ىمح تكته ٌمكو تكتف مكو تكفس مكو

 ”فوفخ مكو بونذلا ف يل 2قبوم ضاكتٌرا مكو
 فوؤّرلا ىلوملاب ٌنَّطلا نشح تةدعا ينئثكل

 ىتح رافغتسالاب ظلاو رابغتسالا يف ل تّيبلا اذه ىلا ىهتْنا امملف لاق

 فرتغملا فرتقملل ىحري أم هل تؤجرو فرتكأملا يبق ىوه لامتسأ

 يقابلا لمتخلا هنثال لاقو لسّناو هبارج طتباتو لهتملا هعمد صيغ هنا
 ةثيعلاو ةّثعلا بايسلا تيار اًملف ةياكعلا هذهب ربغملا لاق يقاولا هّللاو

 تكمضف ناوهلل ةبلكم نامغلاب يثئرت نأ تهلع ةّيكلا ىلا ءادلا *اهتناو

 ببطلا ىلا يا ينلل تبو يلد ةلكرتلل تغمجو يلّيحر
 ما . بيطغلا ىلع هللا ” بستخماو

 4دمو فامكُت . 82 معو 21. 01 مغأرو ولكم مدح 16 6 هفنا مغرو

 طقو مموم 788 م6556 60 ةطق عمات, 20 لدر طف 7388 6.

 83 ثقنارد طرب مدو6غه1 1:ءودقو 20» ثكينأ ارد, م1. ه2 كونو 7

 اتس0 ه1 ءهوتتمعأ. 4 عار 8301. 2858. 01 عور. فونا- ةفناود
 5 م : !ش

 ةّيمعلا يهو. 86. فوفخ - مارشالا ةكش. 87. بستخا, ها6., 1

 0 اًرصان هللا ىبشح ر '“' ق11وط ةقتعوو دمم 35 8 طعاجوا.”
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 ةّيروصلا نوثالثلا ةماقملا

 ةدلب ىلا اروصئملا ةنيدم نم تلحترا لاق مامه نب ثراعلا ىكح

 تت ضخو عقر ثكلامو ”ضفخو ةعئر اذ اهب تلصح ايلف ةروص

 ؟ىتئالع تسكفرف ةاساؤملا ىلا ميركلاو *ةاسالا ىلا ميقسلا نافؤت رشم ىلا

 تلفجاو ' ةماعلا نا رقظ ؟ تيرورعاو ةماقالا قئاوع تضفنو ةماقتسالا

 ىنّيعلا ةانادمو نثالا ةاناعم دعب اهتلخد اقلف ةماعشلا لافخا اهوشع

 انا امنّبف حابصلا سنعب نارعلاو حابططالاب ناوسشلا فلك اهب تلك

 1. روصتملا ني دم , 23116 عتروت 50 8238080, طوءوتتقو 115 20112061 8

 مطهث هم ه1-ة[هسوفشت طف ةوءمد8 قططوقتلم 0هالتئوطل روصو 66

 مرعوطتع مهتسع 02 1مصمق, طمس طخعاط طف 616 ه2 ةطف ققوعتستط]7 8

 عتعمل, هلكطمتتعاط طف مءهه1 ةءودع ه2 16 18 0ةتتننم (رضم). 1"ه انه

 مدمطوط]و ءوقمد ه2 ةطقق همم دمج 15450014102 50 طاع ]12 ةصقل تح 1077

 همرصتم ]عدت ع2 1817 86ععم20 7011126 01 01626178 11825186102. 533. ضخ

 1. مقل دعم, لماصك 712601عهصت ع2 ُلعف 1 طقعا 56961055 2. 2588لت8ر
 رب

 هممموه1 60 عفررو هده]ط8. 4 ا م1. ه2 يسأ ب بسيبطا

 5. قئالع, قئاوع, م1. ه5 ةقالع همه ةقئاع >ههموو09017. 6. تّقرورع,

 12 ه2 ىرع , 5 06 8 طووقذ متكطماتك 500016 (نآيرغ , دقلكفل), ه هت

 زسمذدسمم ه2 ه هد: هغ نم مص 05601 موسقت 7617. 7. ةماعلا نبأ 8

 عمر ه2 هج هقؤتعاطب 5988 ططه دهتصع 02 5 طمدتوو طء1هدعتسع 50 13138 طّتت

 'ق5530, هس طعصعو 15 15604 20ه ه 4666 طمدتقو ذص ععت67ة1: 6600م8

 غ0 هاطعنو 15 سصعفسق ' طف 2080” (قب درط) “ طم ةم1و ه2 طه 2006”
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 ليلا نم *درَج ىلع تيار نا فوطق سرف يتكعاو فوطا اهب امي

 ليقف ةهجولاو ةبضعلا نع ةهّرشلا عاجعتنال تلاسف لْيللا ميباصمك ةبصع

 طاشتلا ةعّيم ينتدعف دوهشم ثالكاف دصقملا اّساو دوهشف مؤقلا انما

 طامشلا ءاولح زوحاو ”طاقللا ةولصك زوفال ”طارفلا عم تّرس نا ىلع

 اهينابل دهّشت ءانفلا ةعيسو ءانبلا ةعيفر راد ىلا هانعلا ةدباكم دعب انّيضفاف

 لوخدكدلل مادقلا ان“دقو لويخلا تاوهص نع اهّلزن اّملف ءانشلاو ءارقلاب

 ةقلعم فراغمب '”الذكمو ةقّرغم رامطاب "الثج» اهزيلقد تار

 ةفيحضلا ناوئع '*ينبارف ةفيطل ةكد قؤف ”ةفيطق ىلع صخش ثكانهو

 تدمع نأ نا '” سحانملا كثكلتب ريطخلا يناعدو ةفيرطلا هذه ىارمو

 هذه بر نم ىنفاعيل رادقلا فصمب هيلع تئوزعف سلاهلا ثكلذل

 ةبطشم ىه امنا نّسبم بحاص الو نّيعم ثكلام اهل سيل لاقف رادلا

 ف تلقف * سيزولجملاو '* نيقشقشملا ةجيلوو ”” نيزوؤدملاو 5 ييحوملا

 (مدقلا ىنطاب)و “ ط6 1ع” (قاس)و هد 2“ طحت 8768” (قرع)٠

 ]مدنا ةعورتتق 50 16876 2111008617 50 طقق 630618 ةطق هطمأعو 26م

 ]656 783110115 12166101:6آ8:61028. 5+. درك, م1. 01 درج , 822:00 0

 ةطم»-طقتتع0. 9 طاق, م1. ه2 طراف. 0. طاقُت ح سرغلا راثن نم طقتلي امر

 طصقلمآا ةءوطاعتس عل. لدعم - لكلاب سرفلا 9 امك هيا
. . 01 7 

 12. للك , '' ودود 4ه0,”* 1.6. ةدصتما12060 118 ه 207+ ه2 0م ة262581

 لعمماطو 1116 ه كسودرود 0 183. ةفيطق ح لمحم راثو 110

 : يي يك
 سحانم , 721. 05 سككس , 56 “ 0-111عم60 هطزوءاو.” 16. فقم

 عمتتس عت هد هلكمأط ع. 14 ىنبأو (مدو6. 05 بير) ح

 386115 2 01 فيقرر 82 12220161116 56ععه7“ (؟؟10 520110178 70111 678015,

 ةنيق). 17 زوردم 1011 16 0 ةزأو ورد 0001, 026 5920 8

 طمس مه 56 هه, هتكطمعت»» طءعوتسع هد: هكعرتسع 1ط6ه 86251665 08 38 1017

 ة2لكوتن, 02 طوس ةزويرد, طءعوتضق. 1. قشناشم) ه6 7710 51288 01

 مهءانم5 ؟هومو ه1 6سم ع]ر رتكط ةصماطمت““ 19. ز راج» 12 156 2
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 لاصلا يف تئمهو ىعّرملا لاحاو ىعشملا ةئض ىلع هلل انا يسكن

 تيلوف يرتغ نود ةرقكؤقلاو يرؤف نم دؤعلا تئجقتسا يتكل ىعجتلاب
 ١ ةشوقكم ثكئارا اهيف !ذاف صفقلا روغضعلا يله امك ”صصغلا اعرجعمراذثلا

 ه ا لا 51 سان 3: هد در 3 2 رو ها 0

 7 5 2 ٠ 29 ن 0000 4
 ءام نبأ هنا" سلج نيع# هتدفح نيب سنه بتساو هد كرب يي سيمي

 نيذاتكالا ىانثا :ناسام* ةموسو “ءامخلالا لبق نم دانس يان نا
 ليعمل *ءفالا مؤيلا اذ يف لّجرملا دّقعلا اذه ”دقع ال نيذاحشلا ةوذقو

 01 5طءععوتتق, 8 ءاطقد7ة61 02 ةطق 91161165 220 2261155 05 11ج 8*0

 (هدحجدستممف دع ط6 121080168. 10 صمصغلا اًمعرجعام, 0يساعتس عع 6

 طماتسع ةعوسعطك, 1.6. '' موالسعاوسك]و.”” 1 ف رامن , م1. ه2 ُهَف ةريت

 عمم ه11ج: ه 530016 هحقطتمسب طقدنو هاتقطتماتق 50 1692 202. 22. سنتي و

 هم. 2 02 سعب , "طم ةحتم60 11:هصحاثاع و.”  قسصوؤاطم» >ءهلنسع 15 سهيبتي

 متغاط طف ةدتصم ممعدستسع. 28. ءامشلا ءام زم طف ةيتصفستع ه2 ه ”هدصقهتط

 طمس طف 6366 اوستن" طلص 04415, 50 631160 هج ةععماتصم 02 طق“ طءوتتأنإلو

 ىطموو ةم2 37725 الطسمت“ طلسس 1ستت 0213-1, طتسع 01 8128. 16 18 ١

 ]180 ه8 بقل ه2 '“ةسنع طم كةسفدط ةهالعفم01 (ةونطعت“ 01 قست "طم

 هستومنمأو0 ظوصص كوسم ةغاو» طف طدعفتسع ه2 طف ياعم 'ةحضصس), ةسق

 0 ىطمتس هاتف دهتمم 788 عتكو» هم ةءءماتسق ه2 طنق عممعت:هةتكإ, '' ,طتعط ِ

 وق ه5 دمت 650 طتق 260016 دع ةطق ةتتنعو 08 010عطق.”” 116266 طقق

 ممومسإ, مم 6ه1م260 ذص 8ةردتق, 66 0211601 ظدصف 1181 ”8-1ةسقم

 24. ءامخأ م1. 01 مح 01 ومحر اةطق 618610285 هد ةطع طق078558208 5106. 1 1

 25 ةمّرحو , "طر طم 6هدنوصعم لتن6 60.” 26. دقعر مهم. ص 1 ش

 ععرقو 02 تكانت, 91161 ه ةمدطستتله 01 81761 27 800 نالاكك 1 و

 1هموطعم4 (طم»سو), ةسق طق 20110مذسع لهك" , ىطنغم ه2 هدموصتاتفق, ٠

 12م 0 207 د ةمم1160 50 ةطق 037 دصقزرع طو نوصق]م560 '' طبخعطق ه2 طممةت3, 2003, 4 1
 و

 ىو”  معءمدةنسع 5 ه سمت عنسق] 2066 ص سو 118., طمصور هن, لقك“" ّرها

 22687185 911570101015, 66631186 416 8310 0118114165 ذنط 8 101:56 ةتتف 0028516164
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 امرهصلا طفر بجعاف باشو ”ةيذكلا ف تشو باجو لاج يذلا آلا
 لاما نق يش ذئديح زربف هيلع صوصقملا راضخلا يف اونذاو هيلا اوراشا

 تردابتو هلابثاب ةعامجلا ترشابتف ”هتماغث نايكفلا رونو هتماق ”ىناولملا

 3! فلدزا هتبئهل ءاضؤّشلا تنكسو هتّيبّرز ىلع سلج انقلف هلابقتسا ىلا

 لاضفالاب ىدسبملا هلل دمعلا لاق مث هديب هدلّبس مسمو هدنشم ىلا

 يذلا لامألا قيقتكأل للمؤملا لاؤسلاب هيلا برتقتملا لاوتملل عدتُبملا

 ةاساوتم ىلا بدنو **لاسلا رهن نع رجزو لاومالا يف ةوكّرلا عرش

 هباتك يف نيبرتقملا هدابع فصوو ”ريشغملاو عناقلا ماعطاب رماو رطضملا

 لئاشلل مولغم ققح مهلاوما يف” نيذتاو نيلئاقلا ىدصا وهو لاقف نيبملا
 ةوعد عامتسا نم هب دوعاو ةّتنه ةمْعط نم قزر ام ىلع هدمخا موركملاو
 نيقدصتملا يزد هلا هل ثكيرشال هدخو هللا آلا هلا ال نأ دهّشاو *”ةين الب

 هدثع ادقع» نا دهشاو تاقدصلا ”ىبؤيو ابزللا ىقعحملو تاقّدصتملاو

 ءارقفلل ”فصعغيو ءايضلاب ةملظلا ممشيل هفعتجا ميركلا هلوسرو ميحرتلا
 0 طه 025 عمم0 هرمع2. 8. باك, هةامستأ]ر “6688917 * 238

 مسذنط يذكت). 29. ناولم, ةده1 ه2 الم (ةسو), ةمرع هصل هنوطتز

 نايشفر 01181 01 ىتف (ه عمدتشط), ممدصصتسع ةصل همءدتصع. 830. ٌةماْعُت

 120112 012 11117 01 ماغلو 0 166 5116 7551656 50108850215 820 5

 500 فئلدزا, 8:02 فتفلدد برقا: 82. لاوس, م1. ه2 لئاسز نه

 ماعممو دق هس هاططقتمد 20 د ةس, عت. 10. 38. رثنغملاو عناقلاو 15ه

 لطم طءععق اطتتسسااو ه0 طق طق ةعما28 50 طءعع (ءوص. 0111 ةهتر 511.3٠

 34 نيذلاوو هاع., 010 ة1هد سدح 0م” ةسر 1. 24, 25. 86. ةوغد

 هين اليو 1.6. 186 0076 تكيف ثكروب (0888. 8 01 كثكرب)  رووزت 8 مس

 طه طءمؤوزرو عم هرج ةطععر”* زكا ؟طتعط ءععوتق هتف م0116617 "ع1, 4

 ودم ؟؟طخعاطر 02 26001325 01 11585 11560116125 1156, 1168 1 كك وب آس اغ6

 عمرتقو 02 هلتق91 15 0621960. 6. ىبري ومدن. 4 02 وير, 08 "طتعط غو

 م:ةهءءلنسع أب در 15 1م8216176. 837. فصتشي , 80]. 2 018 بفصن , 4طه6 6
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 *”هحانج ضفخو نيكشملاب مّلسو هيلع هللا ىلص قفرف هاينغالا نم '
 ىلع نيسشقملل بج ام نيبو نيرثملا لاونما يف قوقعلا ضرفو نيكتسملل
 لكا هئايفضا ىلعو ”ةفلّرلاب هيظحت ةولص هيلع هللا ىلص نيرثكملا
 ْئكل لسانتلا ّنسو اوففعتتل حاكتلا عرش ىلاعت هّتلا ّناف دغب اما ”ةفشلا
 ركذ نم مكانقلخ انا ”ساشلا اهنا اي اوفرغتل هناحّبس لاقف اوفعاضتت

 7 اربع جو جارَدلا وبا اذهو اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو 0

 بطي ملعلالاو مارثالاو حايصلاو ريرهلاو حارصلا ثكفالاو حاقولا هولا وذ
 نم هغلب امل ”سبئعلا ىبا تب سبق اهلغب ”ةطيرشو اهلها ةطيلس
 *”اهشاغتناو اهشاعم ىلع اهشامكتاو ”اهفافشا ف اهفارشاو اهفاعلاب *'اهفاحتلا

 رسستعالت ةعءاجتع (؟ه ةطغ م002) 2 ةطقدع (ظوست طع عاط) 57 هق369ط]تةطتق#

 طم و زر ه 16عم]ل ةلصق. مىف ةطق م:ءمعطق» 8مءهلعق 10 انه 2

 ه1 اةطم طءعوتس ع ظوكذعتتاو, 115 22861 15 2626366017 01615 11202 2

 (طو همدتوو ه2 طتق ة00655. 88. ةحانج ضخ, طف 106:60 طق

 سدس عر 101033 1 عضأ اوت (همدح7. ©11*ةطر >5”. 88). 9. ةفلز (مممعتستلإل)

 - ىلاعت هللا دنع هتلزكم تف 40. ةَفّضلا لقا :*ايفضأ, طنف هاعم63

 (م1. 01 فص - راتخم») ه1 ام ةغمصع-طوطعا, 9 تتاتتتحط عا 01 656 00222811101215

 01 111ج ةستق4ب طه 643-50 مالضالا فايضا (عويووأ5 08 1ةاؤسص), 2001 ٍ

 ةروس موتو زكطمدك طاعصس0ف هد م1هعم ه2 98006, طم 6هوالع ةطع]توت““ ه2

 ه هزممع-طومعاط, 2002606 161 مدلس-ط>»:ةطعطعق, تح 46 م0 02 84 1

 '1"عدصرم1م 02 ة[1هءءوو. 1ص طءطق]6 02 (طقدتص 011*ةضر كلن. 27, 320 71. 52

 مممرنف 6762160. سال اهيا ايو هع, 010ةأ10ج ةعودم ©111*ةهتم 1

 عاتتم 18. جاراتخ نك جالو جارذلا وبار 8هغطع» هذ طف 1هتسإتر

 1س مان موت, 501 02 016-8067, 9. 611317 22210211866 28226 101 026 02 6168

 سوك, ؟طمقع 0131166861005 36 0118117 611 06ةقءتتطء4 دص ةطع 11268

 ؟م11هرتسع. 48. اهلغب ةطيرش - اهجوزل ةقفاوم, 0 265 22866 101: طق“

 1115581210. 4. سبئعلا يبا كتب سبق , 8016076, 0811ع1662 018 4128

 عزم ه2 طه هوو دتسع آنمض. 465. فاحكلا ر فاعلا , مقص, 8 هسة 4
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 هرعكلاذ ازارثكو اعاقصو ازاكعو اقالش قادّصلا نم اهل لذب دقو ”اهشاره دنع
 هللا مكينُعي فؤوسف ةليع ”مهقخ ناو هلق مكلّجح اولصو هلثم حاكنا

 ارقي نا هلاثأ هكلو يل ميلتعلا هللا رفغتساو ذه ل لا للي نم

 ةح قرثتسا ام راقكلا نمطقاست هتبطخ 00 مرثأو ا
 مدقيو هلذلذ بحشي نيَشلا ضهن مث راشيإلاب ميعشلا ىرغاو راثكالا

 ةج# لمكاو مؤقلا ”ةجّرع رظنال هتغبتف مامه نب ثراعلا لاق هلذارا

 هتاهج نعلا يف ”*تفص دنيا هئنر طامس ىلا مهب جاعف مؤيلا

 نم تألسلا هتضؤر يف عتري ققفطو ”*هدضكر ف صخش لك عبر نيه

 مجه ةرظنو ولا ةقفل طشلا نم تناهن فخزلا نم تكرفو فضلا

 مرك هيف نم ةرشاعم تّرشاع اله” مرب اي نيا ىلا لاقف ىلع هفّرط اهب

 تشل الو ”اقامل ”تقذ ال اقارشا اهقّيطو اقابط اهقلخ ”يذلاو تلقف

 765066117617 01 تلعأت ماتطلع 02 16 عمظط 028 مونت 326167. 46.

 فافشضأو 4 هأ تقاس 56000128 150 01101ععء17, 0عدتعة متت ع ع178ء]

 4, سشاغتناو 8 08 شغن -ح كرا ةرشكو 120111637, 20 طتعاطط 6

 انني هسه ورعد ه0365مدم 6080 شاعتنا ع نم ضوهنلاو عافت الأ

 د ةركعلا و 1ةالتسع هل متسع ةعمتم, 100ه12ع 167 1 58 رو

 04-0 شاره ح ةمصاخم» , 15م 69610118506885. 49. متداخ ف أور ©0.و

 0106ةف102 ظمدم ات ةسصر 1. 28. 50. نتعخ , 05200860 0 امك ه2 6

 24 309, هدنع طق عام1055 هد طع 106:8 8106. 51. ح رع ح ةفكو و

 “ ووو” 62 ةاهط, م1. ه2 قط ( يهاط) < حا ءاكط , هواك, 18516-07685561.

 58. تفصانت ح تواست .. 64. هتضير - ا ةضوبر عضوم. 55. مربو
 ه6 طم 7611565 50 زدس 12 116 عوتتم 01 ر سيم و طق2عمع 8 221561, ةطتققنآر

 1-61011616ءوقأات. 56. نافلاوو هأع., ه]11ه3ص105م 55 ©ن ةصر اعوذ. 8. 65.

 تكذب هعشلا 7م12عات. 12 16 86256 01 11161116 100 قود 210 سول

 عممععا17]6176 (ءمدصر». 2066 26 86076). 58. قامل تح وأ 1 وكام نم ليلق

| 
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 سفنتف ثت تثئايص تكهم نبأ نمو 5 تدم نبأ ينربشع' وأ اقاقر

 تصختسأو عدلا فزكتسا اذا ىثح اراردم ءاكبلا لسأو ارارم ةادعصلا |

 0" نمسا  ي لاقو نا

 جورسيو ئش لك 178 دجوي ةدلب
 7000 اهيراعو يو ا 4 نس اهدرو

 جورستلو 0 م 0

 بورشب : طه 110 قاقُو - زك 59. ىبص, 70111, ه1110-

 طمم0 : طق 201105138 امص ور ةهوقك متصل, ؟هته] ط6626. 60 عما , ال6

 موولتسع 02 ممموأ 2188., سصتسم ةصو15060, 20: ؟طتعاط طه 690 8

 60161028 6 عمشلا ينع وأو 1هص0 محم ةطرع طفدتتسور, 824 طققر ةصختلال5

 0 ىنع وأ , ةةلكتسع طف ةععا3586156 08 46 20112 12 416 856286 015 2

 1سم وهام, 15 م6266 >7 12851 21- 2 ةمازأر ص طقق ه3681 16666 0

 06 8وعور هج ةععمادتسك 02 طق طودصقز طاقتك ةآط6 16228118 05 16 79

 ه5 06 8ومرق 8وءمد1 1016155 ةوعتبح 06018176 حن طق 1286661. 7]16'

 زاقذاز هدوءعو, ةطقكث اةطق ةعتقعسعتمو ه1 اةطف مجم, هدو 1181160 طك

 عمد مطوتستس ع 19161 عسمج , 820 1186 1 8 121100138 116 20627

 رم طوف 15 266060. جومسأ تك, 1 طقق طئ1105ه8, 5م 1 طقف 1

 رسمر6م0 10 هل م. 121666 لمرر 858 2. 71, 2. 69. 6 ليبسللا 1

 مقتنم ه2 ه8 ةمدتسع 12 28220156, 1262610260 12 812*0111, 271 18

 63 اهومبو , هع, " ةسق طق عمصق ةسق ةطفتتخ 850065 هته ةاقتتق هل

 طعوجوتت 3201 83856581 2281151028,” 82 8266[1156 018 416 عتتقستت 7801681 1

 20006 رشن و فل 2 بيثرت , "طقعاط لداتق 810 2011128 2246 8

 طعس انج طر 650 زمزصع40 ةكاتطاتةق, 1ءمعتسع 15 60 ةطف 15ههطتست6ا ْ .ش

 ه5 طم طعمتنمت 0 هلم تاطع“ 02 طعس 10 115 مهجوت“ 8666 (هماط7ت» ش
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 011 للدلا كج .٠ ىوزم لاف اهآر نم
 جيشنو تارفز  اهنع ”حازكي ئنملو

 مهي ”رقاملك وشو يمت ةربغ
 جرم بطخ اهبطخ موي لك مومهو
 ” ل نراك شمال ناسم
 ورشا اهنم يل مح اهل ع“ يمؤي تميل

 الو در وبا انتمالع هلا تكقتا هدشنا امتيعوو هدلب نيب اهلف لاق
 نم هتلكاؤم تئنتغاو هتحئاصم ىلا تزدابف دّيقب هقثوأ تق مرهلا ناك

 ٌيتفدص وشحاو ”هظاوش ىلا وشغا رشمب يماقم ةثم تلظو هتفكص 13ص
 معلا ةقرافم هتئرافف نّيبلا بارغ اننّيب بعن نا ىلا هظافلاررد نم
 4 ا

 ©دسؤسر, هعدذنت. 78). 64. باجتت (ةمدن. 7 ه5 بوج) ح قرتفتتو حازشت.
 و .

 5. مازكيو 7 01 حوز تح لعمي. 06. يولع, ه1 ه8 ملعب 12200615 0

 2ءدسزو 3201 ءعوور طقتتع ةرجز1160 50 ةطق ه1580618. رق ح نكس .

 68 حرم معم16ععم0, ءمدصم1160660, 3 1011 0ءعءاتتت3 8ع 12 0117*ة2, 1.

 69 جاسم (101 ىعاسم)و 1. 01 ةاعسم -ح ىعس دعبل ىبعس. 0 جوع

 م1. 01 جوغأ و هسموا1عع0, 06و وغتص ع, طع2ع6 205 ءوعطتس#ع 155 0 ةءأنر

 12085118660. 61. يموي ح يناذو ميد طف ممءءولتص عع هسا 20110هىةسع

 ح طوزس عب 0و 01 م مح 00 22 ظاوش ح اهعم ناخد ال ران.

 78. ةفدص , '' ةطم]],”* ممعوسو طفدع ةطق هوت, زنط ه2 ءنءدعو 10 ةهظافلا ِر ردو

 ““ 6 معوجناق 08 طقق 70108,” و 1615011681 28من 40 ةراعتسالا ميشرت :

 هطوعكتسع طق همرحقتقأءتع7 02 ه ةزتتصت1 ©. 4 نّيعلل نجلا ٌق :ةراغم 81

 58 انطق 5هم31365102 01 ةطع 110 7701110 56 50 516 7.
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 4م83551018].ل 5551. 041111 “017 81114.”

 ةيلمرلا نوثالشلاو ةيداحلا ةماقملا

 ناعيرو بابّشلا ناوفنع يف تئك لاق ماقه نب ثراعلا ىكح

 يملعل بارقلا نم قالدنالا يوشاو ”'باغلاب نانتكلا يلكا بابتلا شعلا

 تجاف نطق نم رفتصتو "طفلا رقغت طولا ةرقاعمو "رفشتلا يفكر فشلا نا
 تثسيلا اشاج ”تّشيسأ مث *ةراختسالا دانز تم دقاو ةراشتسالا حادق

 ”ةلرتلاب تتح املف ةراجتلل ماّشلا لحاس ىلا "تادعصاو ةراجتكلا نم

 ْما ىلا ّدشت الاحرو ىرشلل دعت اباكر اهب تئداص ةلكّرلا اصع اهب تّيقلاو

 مارعلا تّيبلا ىلا قوش يل ”جاتهاو مارغلا مر يب تنفصعف *يرقلا
 يتقالعو "يقلع تذذبنو يتقان تلئمزف

 1. باغر ه ؛طتعاعما, 8 10ص عض (همدت. 2. 218, 2.67). 2. رْفسو

 م1. 01 ةرقُس و ه0 ه1مأط 61160 12 85 8 588 50 ©8717 21071510128, 0و نينا

 ند1160, 50 ة6ه256 85 5 5816-ع1هؤطب طعقعدعم 5916: ةطق 028 يفتي ,

 102194 6ق, طمع < ًالمبو 81198. 8. نطق, م1. ه4 ةئطف , 15مم مهر طع

 (6116ءامو, مطتعاب 15 مءاوة516 50 ةطف 6028 ىنطف -ح ةنطفلا هو 4.

 ةراخسأ, 121. 10 01 رّيخ , ةععاكتس ع ةطق طوقأ, 3820, 266م 0ت3ع 10 58

 مسموم, هم ممهزم»» 0 طتق ه26ه6. 6. ةشايكسأ 10 ه2 شيج < بلط

 اددمو اشييج هنم. 1 ه31:60 مد هس ةححستإت هت طقاز وت 8 68 (شاج)

 قمصمت» طقس هعاعق, 20 '' 1 عمفط ع0 ؟ءوم]ة1105:* طوس 16. 6. تاذعضأر

 4 08 دعص, 115. 1 8662060, طاتن طمتنع حت تهجوت , 1 861160 ةط آنه

 ةتسووطتمد هذ, دصه06 2م. 7. ةلئمرر, طف ه11-آممووت ةمكت طفقت' ف

 ةموقأ 08 291686126. 5. ىرشلا م طق طماط مت 02 ك4168, 1.6. 116668, 1

 وم 31160, '' طوووتتقو ةطق 17928 ةطق 28م6 ه2 ةمزتق هئهم660 ط7 قكللقطر” /

 هد" '' طوعهتتقق طع موءمزت16 05 911 هؤطعت“ طموكتق 268016 50 طق.” 9, جاتشا 0
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 ماقملا ىلع” ماقملا راتخلام . ىيئاف ٌرصّقا ىمئالل تلقو

 ماطعلا نع ””ميطعلاب ولماو ” عج ضراب تدمج ام قفثاو

 ىلاو لئشلا ةيْرِج رّيَشلا يف مهل لْيَللا موبكاك ةفئر عم تئظتنا مث

 بيرقتو فاجعباو بيوأتو ”جالذا نيب لزن ملف لّمغلا يرج ريغلا
 3 اهانلل مف '" علا ىلا انلاصتا يف ةفّحألاب اياطملا يدئا ””انكبح نا

 . اهب انما ناآلا ثكي ملف مارملا ثكارذاب نيرشابتم مارخالل نيبظاتم

 صخش '؟باضهلا نيب نم انّيلع علط ىّتح بئاقعلا انططحو بئاكزتلا

 8 015 يبيه. 0 نيليغو زا: 4 ةقلع ع لاغشا, “ دووووصوم أو.”

 11 ماقم , ةطق ةؤوطلمد, هع ةاوصلتس عدم18 عع, ه8 ه22811 511110124 12 6

 "1" ةحصم1و 05 ا1ةهءعور, 5310 50 126106 ةا]6ع ةنمدنع هج ؟طتعال 4 ط1ةهطقتت 000

 عطف طف طدنلق ةطف 1كم طوطر ةهمق مطتعط طوونق طتق 2ههامدتسك (ه6

 طسعطمو' 81ه1مسمتإ 01 [ةاقسصر 2. 340). 12. عمج ضوأو طف 0

 ه1 عوئاطعةسع, 1.6. ل11750ه]1ت1هطرب 116 1255 5586102 26831: 1!1هءءور ع6

 ام مال عتسم ةهقووسا1او 1م هدمكءتتسع ةطفع 1017 167.6. 107. ميطح ب 9

 ةوودتعتتنءات]قت» 57211 هد ةطف ةدؤوصت 5:06 ه2 طق 1كم طوطر 3 2695

 05د ةعوسس 15, 220 20ه سحتسع ه2 62610ةا16 21160 81. 15ه 0

 ةووقر طق م66مزج16 08 ةطق 1عممتنهتتعو 11560 10 هو 67 1ك, ةه20 15

 حيفاطمل طف موز انجن" (طقصعو 165 مهتم 10د مطح 66 هتتفط) : غم

 1111 ماطخ , 1[. ةصواطتسع 0127: ه20 هضتسطاتس عر طفت*نع طع 11

 عم008 05 ةطع 0101. 14 جالدا 320 ةطق 1011019124 11166 8

 لعممأع ؟هدماتق 120065 ه2 62ه ءالتس ع ه> هةتع]ة, 5م طتعال 566 طع

 110100837 112061 1161 6 1201 (ناجبأ 0206» فج ور اطقق

 1هديحساط مدح 05 مطخعاط هءوءاج75 دنع آف 018ه, ع7. 6). 15. انكيحر

 ءاغ., انطع طقطلف (2-106عمم) 08 هدتتن 66و55 ه0 مءوودا م0 15 1غ

11 

 28ه مهءلماتق عتكتر 1.6. '“ طغت 16مم طق ةمصم اتق دونه 5629166” 16.

 نحب ه 8اة5102 هز ةطفق 11 ععاس دعوي 6همث5؟ةهعد !160لثصهط 320 116668ر

 مطعم طق متل جتسم عود 87218 ةفدوتط]6. 17. باضهر م1. هث ةيضهو

16 

 ظ 2 3 1
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 مري يبعأي ام ىلا ٌمله يدانثلا اذ لشا اي يداني وهو "باها يحاض
 ىار انقلف اوتصُناو هب اوُنتخحلاو اوتلصناو *” ميجا هيلا طرخصتاف '"يدانتلا '
 احتفتسم مساحات مث ” ماكلا ىدحلا متست هلؤف مهماعطتساو هلؤح مهفشات '

 نوهجاوت ام نولقغتا ”جاجفلا نم نيلساتلا جاجيتحا رشغم اي لاقو مالكلل

 نولافمتا ”نومدقت مالعو نومدّشت نم ىلع نورّدت ما نوهتجوتت نم ىلاو
 راقكاو لماحملا نادعتاو لحارملا عطقو *"لحاوزلا رايتخلا وه جل نأ
 ةقارغمو ىنادبالا ءاضناو ” نادرالا وضن وه ثكشتلا نا نوتظت ما لماوزلا

 لبق ةّيطحغغلا بانتججا وه لب 8 نادلبلا نع يثانتلاو نادلولا ظ

 ةعاطلا ضاعمساو ”ةّتنبلا ثكلت دضق يف ةّتنلا صالحلاو ةّتطملا بالتجا
 يذتاوذ تالمغيلا لامعا ماما تالماعملا الّضاو ةعاطتساا نادجو دنع
 يقي ام ئكاعلا لْيثلا يف ئلاشلا 5 ثكساشلل ثكسانملا عرش '

 00 : لدغت الو بونذلا ف سامغنالا نم 5 بوند لاستغلال

 عفكي الو مارعلاب سلتملا نع مارخالا ةسِبل ينعت الو مارخجالا ةيبقتبا
 "للاب برقشلا ”يدجب الو رازؤالاب عالطضالا عم رازالاب عابطشالا

 18. باهاإلا يحاض - يرعلا نم دلجلا زراب. 19. يدانت موي, 156 8 1

 ه5 ذاق دمتتكاته1 01150177, 01 ؟طتعاط 56ه ©7*ةصر ل. 34. 0 يبيع 820

 ع 10من موي م1. هأ جام 21 ماك هم ماكأر مآ. ه2 ةمكا. :

 جاجت م1. ه2 جد 3 ا نيلسان 15 5 0ه::ةددتع 7020 (68

 1 0 23. نومدقُت , 4 5 مدق ح نورساجع'. 24. لل>اورو 1. 680
 ةلحارو 68818-880016ر 00 0 ةطفه 2011ه لمأوز 1 طءوقأتو هأ :

 طسسلعس.. 26. نادوالا وضل , طم دعاس نرن 02 م1667. 26. ثكلت

 هةئدبلأو 5-5 هلتقعو, 1.6. طف 1م طوطل 07 بونل 9 اننيس 51160

 وىتكأ ةقكعتنر“ هن, 86عمتلت38 50 هأطعقاةر 8 18عق 116165 بوند م12

 كلش 28. هب ةيرككت و ةيبكت , 1م. 2 04 ىرع 820 وبع ممم 176171

 66 كاتي جابطضا 220 عالطضاو ه6 صك 8 ه2 عبض ه0 علض : ١

 29. يدم 001. 4 0[ ودج -ح ديفي و عفشي . 30 قلخ طم ةطقكتش#
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 كشمتلا نرد ”ريصقتلا يف ثكشنتلا ضحي الو ىلا ملظ يف بلقشلا

 بغي نم فيلاب وكري الو ةفرغملا لقا ريغ *ةفرعب دعشي الو ريصقتلاب

 نم ةجعا لوبقب ىظحي الو ماقتسا نم الا ماقملا دهشي الو فّيعلا ف
 ةعيرش دروو افضلا ىلا هاعئشم لبق ”افص أرئا هّللا محرف ةمتعفلا نع غاز
 هضوبلم عّرن لبق ”هسيبلت نع عزنو *اضالا ىلع هعورش لبق ىضرتلا

 عمشا تصب هتريقع عفر مث هفيرغت نم *ةضافالا لبق هفوركمب ضافو
 دشناو ” مشل لابجلا عرغزي داكو ٌمَصلا

 "اجادخأو الامجا ”ثكمايتعا لو اجالداو ابيوأت كريس جلا ام
 اجاح هب يصقت ال علا ثديرعت ىلع مارعلا تّيبلا دصقت نا ٍجعلا

 اجاهئم قعلاو ايداه ىوهلا عدر اذختآم فاصنألا لهاك يطتتو

 ”اجاتكم ئاوذج ىلا انك ثم نم ةردقم تيتا ”ام يساوت ناو

 01 طع طقتت, 35 ه26 08 اةطق هونوتحم7165 05 166 م112ع21228286. ريضقت 5

 دمك. 2 08 رصق , 1. طم هلتمماسع 05 ةطف طفت ةقاعتن طق ههدحم1ءأمنم2 01

 طف ما1جتسمعو زر 2. ه1عوعتقا 2683, 8101:[-6011128. ف هرعو 1011

 ةناتواو هم غمرومان, الكمدتسك 'ةتوكوأ ز فيلا , اططهادسش الكتسح ةطل

 ةورسر1م هد 1. افصو 1. م66. ه4 وفص زر 2. ه طق]11 معدت' 116668 8 ١0

 عمن طوع طم متاعتسق. 34. اضار م1. ه2 ةاضأ , ةدصتعق, طعم هغ طم

 5611 دستدتل. 5 نضيبلت , 1082. 2 01 سبل و 011111101

 86. ةضافا , ذمقمس. 4 ه2 طع م>هءءةنصع ضاف (ةءعوواو), م مدمطتسع# 00ه

 (ةالسمتمد» م ©دعنؤسر, 11. 194, "طعتنو تافرع نم 1و هودتجواومف مذغط

 فيرعت نم ه5 طم اه6). (0هدرسودتنع 10 ةطقق 8002655 هد ةطق

 ه1 ةطع ما1جتسدمعو ططتعطمو* 1216105817 01 1ةاقتس, 22. 1565-9 ( 16

 .٠)])123 مو مش م1. 01 مصأ هد0 مشأ :هدموعات7ه17, شطف 186663

 سسعممستسع طخعط-مموه0, طعدضو معفدم طم ءد117 2م “' طتعط-موقلعم0.”” 8:

 ظ مايتعأ , ضخ. 8 ه2 ميع حرايتخا 116426 طيسب , 0 .2 ,189 .2 88 ١

 39 جادخلا, م1. ه2 نجح - ةقعم. 40. امر طمدو “هد 1028 هقر
6 
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 تايك يح اهتوح نأ هذهمف 5

 اهم دقت ىنشعلاب تملا ردابو

 هليازت ال اقكخ عضاوتلا ”ناو

 هقراب حال” لاخ لك مشت الو ٠

 هل ”عاصي نأ لهاب عاد لك ام '

 00 دخأ, ةسم 4 62

 45 اومعأا, 4

 4  , 301. 0888٠ةمقْسُي .48

245511111: 

 40 برك, م1. هند 7 ىطقأ طاصوعق 2681 10 600, 48 م61

 47ْ اجاربخو جال - اجراخو الخ أك, 1.6. هدأ 0

 هرج ه2 همدصتتقتع 0115 27012 81161 9عآ185 05 06704102, 021 16 2087 ةتتتإل 1
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 ”اجادخلا ناك اهئم تلا الخ ناو

 اجاعُزاو اذك اوقدو اونج امو اوصرغ“* مهلا انّمغ نيثارملا بشح

 *اجاه وأ باع نم مهضّرع*”اومحلاو
 ”اجاّرخو اجالو نمّيهملا هكجو ” برق نم هيدبت امب غبباف ” خا
 اجادؤا تاعاطلا يف دّيعلا صاخلا نا ةيفاخ نما ىلع ىف سّئلف

 اجاف نأ تؤملا ىعاد * هنْهني امف

 اجاتلا ثكنشلا ولو يلايسلا ثكفع

 اجاج* ثكّبشلا ” نوته ىءارت ولو
 اجان نم ضب صعب 53 ىتكتنب م مصادق مك

 ىطنلور“* طف 201105358 تملبتا طولضع م9858. (طما> 8156 83762)و هده

 عمر مهرتنتسع 516 6. ةردقم 0 ا

 جدخ (ان5. هن ةطم»خمد) < ناضل:

 هرج 66م5 108 ططف لتةدهصط1هو ه8 ه 0هءءماتم» (ه 590 طةجومتسإ, 6,

 اةاطعور هدنع هيك ءانعصخقا» ماتستفالع0 12 51:86, 6. ين رس , ةععدت 8 01 ارو 1

 13 026 1,10 85101398 015 7612016 12261, 8 6٠

 معلب 167 عتكو 388 8 5816 0 4 (ةمك ٠ 44. اجاه م ىجاهر كنك

 8 601 وجه رتكط هطقص عم 01 .ى ذسكم أ طر م0ه6201 ]آ16هدقو, 38 ّدح جادو

 اجاف, همه اجان 0 1 0 لتستسا11756 01 6206و ءحأن, 010

 وخأ.

201 21 

 5ع ن1 311 601201610113 5 6.

 ١ نأ 101. 01 ىنفق - مزشلاو بيكا 650 لاخو .49

  801, 8كم0.” 51. ثكئشلا نوته حرطقلا عباتتم. 9. حاصُي و “

 وص. 53 يعن, ةمسماتس وتم 8 06ةغطر طف '' 48 دنس 601 4
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 ة*اجأر نأ مايالا ردت ةفئلسب اعنتّم تاب نم ىوس بيبللا امو

 ةةاحامه نأو لدي ىلازان كو هتسغم لق ىلا هك لكف

 يبا مير تخوزسسا مالكلا ركب ماهئالا ”مقع مفلا انملف ىوازتلا لاق
 ** فن بمعؤتسا ىثح تشثكمف دّيم يا هيلأ حايترالا 08 دامو دب

 هاّيع»م نامغص ماصلال هيلا تقلد مث هتمكأ نم ردو هتمكح

 دئالقلا مظانو "اهدشنا ىتلا ةلاّشلا وه اذاف ”هالح رهؤج فشتساو
 فنذلا دنع بلا ةلزكم هتلّرنو فلالل ماللا قانع هتقناعف اهدشنا يتآللا
 نأ هذه يتجمح يف تّيلآ لاقو ابنف ينلمازي وأ ىباف ينمزالي نا هتلاسو

 ]7 قفارا الو قفا الو بستتا الو بستكا الو بقشغا الو” بقتخا ل

 يرظن * هيرثا لزا ملف لولو ا ينرداغو لورهي بهذ مث قفاني نم قفاوا
 ” يجعل فقوو داولعالا دحا ل ا يشي ْوَل وأو
 نانبلا ىلع نانبلاب ”عقو نابثكلا يف نابكرلا عاضيا دهاش اّملف داصّرملاب

 دشكي عفداو
 د 054 اجار نأ 3 وق 9201. 4 01 جا ردر 10105 ن2 ط] 5

 5 ٍِك مامصإ "“ 0 00 ههممتكو, '' متغو.”” 56. احاهر مد

 جاه 216أ. 01 سهو ىذخكط ةطف ظسها رهاقم] مم1مد عما ةسغم أ هد 2606011

 ه8 طم مما»6. 1"ه طه م:6ءمةنصع8 نيل لأ زان للك _هودتووتت# م 2192,

 ]0 00:7 57 معَ , 2087 26 761581 20132 12262111228 2811:61211685, 01 - 01

 ميقع , طورتنو». 658. هب دام (م265. ه5 ديم) ح هكرحو هلامأ. 9. نك

 ةطموعتس ع 1هدنطر, ةهعمما2035ع, 15 طق هدلتس ع 025 166 2811506 8

 هس صو 118., هسا طوزصع ةجرواتمل 10 هلن5دمق هص0 ان عتواتق 113ر

 ةمورسق م62 628ط16 60 فمي ر انا هوو 57 06 8ع. 60. يلعب 21. 01

 -ح لجرلا فص. كشنأ, 0, 1, دشنأا, م66. 4 ه2 دشن , طه

 1مجسم» دع ةطف ةمصقو 02 ةمواكسعب طق 12666 ذص ةطقت 05 "ءلاتتع

 62 باقتخا, ندع طوطتنصل: باقتعا , دتةنمع ه16هصهفوار: منك

 3206161. يركاخ بلا 64 عدو هام. ح هيديب قفص, نائب
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 مدقلا ىلع"عاس لّثم ابكارراز نم سيل
 مدخلا نم صاعك عاما مداخ الوال

 مده نمو ”ىناب يكس  يوتسي موق اي فيك
 مدكلا متآم ادنغ نوطريفملا ميقيس

 مدخ نمل ىبوط بريق يذلا لوقو
 " مديقلا يذ دئع اعاص يمْذق سفن اي ثكِذو

 مدع ةهنادخجوف ةويحع

 مدص هبطخ اذا مامعلا عرضم يركذاو

 مدب هل ”يكسو ميبقلا ثكلغف يبدناو

 مدلا ملح نا لجق  ةبؤتب ”هيغبذناو
 مدتخا يذلا ريعشلا كيقي نا هللا ىسعف

 مدشلا عسفتيي الو" "لاقت ريكا ل موي 1

 هدرن دروم لك يف تلز امف هناشل قلطُلاو هناسل بشع دمملا هلا ل

 ىتح هدر الف هدشئي نمب ”' دجاتسأو هدقفاف هدقفتا ددسوتن سرعمو

 هذهك ةيرغلا يف تدذباك امف هكفطشلا ضؤالا ا هكفطصخلا نِحْلا نا تللخ

 ةرقز نم اهلّكمب ةرثس يف تينم الو ةبزكلا

 (ةسوو-خج5) طغضو معوطتسوع طق طقصلقر ه5 ذص 0*ةصر 511. 12, م
 1560 2م 28205 ه0 266[. 65. حاس 101 يعاس, هعمل 01 ا لوس

 فتفيفح 88 2. 94, 2. 89. 1 101 يناب. 6, مدقلا ودد هللاوه

 لجو ع (مسمت“عتصسما 2056 ودم دئإن .118.٠ 68 يفقس - يبص. 069

 هيغبذا (ةسرم. 08 عبد, سمعد4 16, 6.١] ذود 1ن), هع, 9110138 0 و

 12007 ؛ميدالا ملح دقو ةغبادك, '' ]1ع تر رطعس ةطف 1:06 ها63077

 ةومسمو زنط ؟ةداستسر ” 1.6, ؟؟طعص 165 15 500 1266 (ةوو قلن. 207. اء 346).

 70 لاقثو 901. 23888. 4 058 ليق, 15 هوتوو]1ه0 ه» نبل 1
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 2881:118آ.75 52511. 1:1:11]04 “07 14.”

 00 دظلا نوثالثلاو ةيناثكلا ةماقملا

 تعلا ثكمانم تيضق نيح تغمجا لاق ماّمه نب ثيراعلا ىكح
 *ةيّيش ينب نم ةقّقر عم *ةبيط دصنا نا 'يآلاو علا فئاظو تنقاو
 ناب فجؤاف *افجو تح نم ليبق نم جرخاو ىفطصملا ٌيبْئلارّبق روزال
 قافشا نيب تحف "ةرجاشتم نّيمرعلا برعو ”ةرغاش ثكلاسملا
 ” بيلغتو مالشتسالا *يعؤر يف يقلا نا ىلا ينطّقست قاوشاو ”ينطبشي
 '"ةققرتاو تسو ة3علا تاددغاو ةدغقلا ”تسوتعاف مالسلا هيلع هرجق ةرايز

 1 ُ أو علا , ةطمدخكتسوع 14-140541 (طعتنع 1 هد 6307 10 طوع 862؟106)

 هل ةمدتسلكلاتسع ةطق 21000 01 ةطف ةوع218 عقر ؟طتعال 8 12016102 8

 10 طه ةطق 22086 2261150110115 28165 01 طع م11821523886. 2, ةييط و 120116

 عتدوم 56 81هلثدهطر مدن ؟؟طتعط 8662. 159, 2. 48. 83. ةهبمش ونبر 8 6

 0ءوءءوملتسع تمدد 8طقتطوطر طم, ةءءملت3ع 50 8طعض وات, 15 62181

 دتخط قطلس'1-ة8دغدلتنط, ةطدلجحسسدةنو عموسلتهنطع. 4. افحو يح نمو

 هاطسمزدد 40 ةسماطمت ؟ءممج660 ةوجتسع ه2 8دلجمستسه0 : “طق طم مء1-

 1مم طق م11عتسسو عع 220 715365 1226 20(, 7910288 226.” 5. رغاشو 16

 061 عررعع]1عةور 1.6. ةت25316. 6. رجاشتم ب وأ هدو ه2 177212 5151 ةهةعط

 ه6. ينطبتي ح ينقوعي (هماتصر». ©11*ةضر 15. 46). 8. ف يقلأ

 - يعورر 8 رسل ةم01 (116. ةطتمتوط) طقم 227 26816 (؟ةطتتق 621160 85 غ6

 8عوأت 01 168م, عقر) 9. تنكتلعأ, مده. 8 1 ميع -ح تادشا

 10 ةققدلا , دص طع 05966376 ههق6 1661 ور 101 طقعط 566 (12ةتحتطلب
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 برح يب انّيفاو ىتح ةجلد الو بيوآت ف '' ىنن الو ةجّرع ىلع يولن 0
 امنيبو مؤقلا ةلح يف ميلا لظ ىّسقن نا انشسزاف بير سمانا ١

 ىلا "هناك نوضكرتي مهانيئار نا” حاقشتلا دّرولا دورنو حانملا ريختان نما
 هيقف مهيدان رضح دق ليقف مهلاب ام انلاسو مهلايثلا انبارف نوضفوي بمصن
 ّيحلا عمم دهشن الا يتققرل تلكقف ببشلا اذهل مهعارضاف برعلا

 امو تهصنو توعد نا ”تّغمشا دقل اولاقف يلا نم دشرتلا نيبتنل

 هيلع انللظا اذا ىقح يداثلا. منو يداهلا عبتن انشهن مث 3
 ”",ةاوفلاو رقبلاو '”رقشلا اذ دير ابا هتيفلا هيلا دوهتملا هيقفلا انفرشتس

 0 !* نايعاو ءهاصفرقلا دعقو ءاقشلا لمتشاو '”هادققلا منعا دقو 0

 ”تالضغملا نع ينولس لوقي وهو ىوقسكم هيلع مهلا نوقشت هب ٠
 يَنا ءامشالا مدآ ملعو ءامّشلارطف ”يذلاوف تالكشملا يم اوعكوتساو

 م. 18. 1 ينل و 9.01:. 01 ىلو. 12 حاقشلا _- نذلأ درابلا بذعلا

 شطعلا 0 _ 15 مهناكو ءاع., 011046302 مط 011*ةطقر طك. 48و ظ

 11عام 12016961, 6 01 نه هق 50 5طعافطعت»ع طه

 بو 15 10 طو داعم 12ه: '' ةندصقمت 0” هدم “1001” 14. تئغمْسأ , هاه.ر

 طم طققذ 8310 رطقك ذه هدا طغففستسو هس طققت ج05 11162 ةطمانت دق

 7 20916. 5. رقشلا - عابتا رقّبلاو بّذكلا. 16. رقاوفر رقِفو م1 ه2

 ةرقافر ه ءمامتستاإ (طتعاط طععءولكف ةطق ةماسم)ر .ةصاقعطتعأ, 20 01 رف

 ه ةاملكتسع ةهوتطصع آم يح متموم هد 765ه, '' هطمزعو طوطتقق.”'

 17. *ادفقلا , ءامكلا, ءاصفرفلا مقسم هتف 02 ؟وةمجتسم طق ةدحطوسي ل وفوتسم

 ه0 ةزكاتسعر ةص اططق 0عوءعتمأ تمد ه5 طتعاط طق همدحصت ة218601:8 816 177

 م مجعوسو نهمستسماتق. 1 (طغعضوأم»و (ممهقامأغو ةمسصوبطقأ طوفاج : "' 6 ش

 آطقهل كمصسعل ةاططف مداد اح ةزج1:07:60 ؟هقاطخماب هنا عمفابع::ع0 طقق عوتتطت عاتق

 _ هس كتبو مازج16 هسا 3ق ةلكتسع ىتغاط طقف طقصلف طدتغأع0 ةح ظنمتت ه8 طقق

 ][سموو.” 18. نايعأ, مآ. ه2 نع زد طع ةعدقو 01 ع2686 12610, 810110663,

 هرزمدم0 50 طع 018 كال < 1260167 1” 19. تالضغمب

 8711013:1201185 17161 6 انطق عنان ع تالكشم , ةدتودأكو مماسكق, '' تق

 هس166مو.” 20. يذلاوف, هثو., هللسمتمد 6 ©نمةصر 51. 79, هسق كن 20
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 قيدف ىتف هل دمصف *ءابرجلا تمتع“ نم ملغاو ”هابرعلا برعلا هيقفل
 تلختانا ىثح ايثدلا *اهقف تّرضاح يا لاقو نانجلا ٌيرج ناسنلا

 انه بغزتيو ريغ تانب نع بغي نم تئك + ةطايس
 يي ريكا هللا .لاقف. بج امب ”ليباقتل ثتجاو شاف“ عم 5

 3 نم ف لوقت ام لاق رمؤت امب * غدضاف ”رمصملا ا
 ناف لاق (ةجوزلا لعئلا) ني صقتشتا لاق هلغن رهظ سمل ه 2.

 21 ءاياع برع, 41855 08 م1116 51000, 0520860 0 هي > رعت 07 هن هيرغتسم ,

 رقم1: ه11260 4نعوطو. 22. ءابك رجح و 16د. 01 برخجأو 111. 8685-2281:1(

 10 ““ طم ةاود-ةموانو0 ةاكو.” 28 رْمغ تائب 8 0207621821 2

 10 ]1ةور هده هدطإب 06916105 طم طق 1 (ىندشصلاو قعلا رياغي ام.

 24. ريم, م1:011ن58 10 هدع'8 ةةتصتارر 8 “ 000” هدم و عتق, طخعط

 ةدهط]مو طئصم 20 مهءاتتنم ةانعاطب 168:0. 26. لباقتل تح ي راحل تاك 20

 ربغملا طف ةسصمت» م5956 01 691167 015 98 128انانعان». ضصقملاد

 رودسشملاو. 28 عدصاف, هع. 01105861012 013 00111813, 257”. 4,

 29. ةوضو ضقشتاو طلق ةطاتتغ1م2 (طءع1م6ه مة762) 15 12721108660, هه

 ةسفوم» همدكوت 10 طقم طتعاط دمتعطق طو هيمومأ60 دع هلغن رهظ 16

 ةةلعمرج ةنح 155 هنن 22630128 (ة]16 5826125106 08 طقق ةطمه ه2 882081)و

 طسق 15 مع عوناج ههدنوعأن ةععم»لتسع 50 ]1نجوم ة0هتج 1857, د لعن 6

 11560 165 22016 760020156 86286 01 ةجوز (ى1126). "16 ةوصحم ةسدقتناع

 ةمرم11635 50 اف 1ةدلت5 ع 70108 دنت 516 8115560116125 0116511018 3120 211839 15و

 238 101 12518266 : دّربلا ةأكتأو ““ طف ه010 طقق ءمنتقعال طنس 55 1ةعمص

 هد طلق 5106,” مطتعاط 0114 205 ةمكء عدم ذك ةطف 72110167 01 طتق

 ةاطاتت61هدق و طاتك د درب طو ةةلعوم دص طف ةو256 02 *“' ماهو,” هق ذص

 © ةسر 1ع. 24, هد اص ط6 2120761: دّربلا دّربلا عم 116 6

 051 1ءواتسع ؟010 15 ة1هءماقعر ط6 ؟67ع220237 7901101 2856 60 66 62617960

 هم ةدللتسوع هقاعور» ّدص ةطقق مهو 15 ه26 05 طف م:01«6عدحسعسأ5 ؟؟طتعط

 همم اطقم وضو ةتكق110. سقي 001. 01 2 7106060 7 ةط6
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 (نانذالا نايثثالا) هيلع بجوي ملو هيلا بدن دق لاق هّييثْلا ئضوتملا

 8 نايكعلل هنم ظفنا ءام لهو لاق ”نابغتلا هفذّقي امب ٌوضولا زوجحبا لاق '

 لاق ”*ريرضلا ةأمو حابتشيا لاق (يداولا ليسم وهو بعل عمج نابغثلا) :

 لاق القا بحلب يداولا بفرع ريرَضللا) ”ريصبلا هام 262 معن

 مو1616 01 124610826102. 11 616 نايثنا هنمصلم 258 ةطف 0

 6و6 ]هور طقم عطل هقستكد ه5 طف ةدصفام مد : ' دمقجع طق ةهدعاط ةطعطت

 يتغط طف طمالمر» ه2 طتق طقصق 2” وص همك ؟طتمط مس ط1]6ةوواجع ه1

 هتت711 46 2136102. مى عمتسفا 660186102, 201969617, 116 828191 1

 همر5 : طم 15 سستم, ةطمسدعاط 205 هط]تعم0, 60 00 هم,” ةدلعتس#ع# طه

 سماتت ص 155 ةهمم20 ةعطق6 ه2 '“' طوغؤاط هدف,” ةصل طق ؟ةط دع دق ٠

 ممومسسمستم] ممعدستسع (0ت”ةسر 7. 8) ه2 '' مدقوتسع طق 766660 طقس 1

 هرم ةاطفسس, ؟طقعاطرب 388 9 8404007 م17ةا166 دع 76110ددتس ع 616 1013و

 15 طتعطاو ةجم10760, طاتق 206 5117 01182660173. 82.١ هفذقي ام 00

 نابغثلا , ةطمف مطتعاط طف ةومودك همتكق (طوسص طقق دمممادغط), هع ةتسكإل 1

 ممأ ه 56 د04 60 هوجو 25 هطاسغتمسب طخعاط ةةواتتتتعق 50 طه سصه06

 ىتكا ةكعد» 08 ةطفق 2011هى3مع ةوىوزح 065621011028 : 2812-198661, 778661“

 ه1 اةطف ةءور ه 76ه, 8 611, 8 ةمدتسق, 3820 02 018501780 82019 850

 طمتل. 1م ةكسممأتسو ةسقدر م ذه طفل منو همنوعأ, دع طق نابعت 6 001

 (ةلعمج دص 155 ةوومه0077 ةعدقو 88 71. 02 بغت , 0-73662ما1156 05 8 781167 1

 هرن مكه, 20666 هلفم طف م1987 هد 700108 دع أمر ةطق مهطماتتتب 80 7

 «ام, عطف صمصص. ىف طف 8620655 15 طم م05565560 ه2 طق هآتتف 50 1

 ةطعوو 16881 مان52164ق, 1 ةطقل1 ص ةطق 20110128 20165 1 سموا

 0 عتجتسع طف ةهدط]16 ممعودتس عم ه2 ط6 1ةهلنسع 0208, 20. 1 ممقمستسإ#

 0 طف وتدعو مد, 0[2. 2 5م طق ةسقتكت, 1ةووتسع ةطف ةانص7ة7ءالتشم# 01 1

 ةطف 50016 50 طق 63068 1م ععمتت1 7, 1121685 ةمانحقق 61 سطل 1

 هءعمامسه مص ةطمان11 طو مهونتصف0. 88. نابرغر م1. ه2 برغر كته18. |

 84. رب رضلاو 1. طم طاتص0 (ىطمقو مكون زق انص]قت؟1 ن1, ةلضعو م هوتطم# 01

 زا10عوم طور ةزعطخق ه2 ذكذ ماتتتأرت) و 2 1ه:-طدهلع . 0 طلو 78461: 01 ىطتما
 , ةطف 176 معن , 768, 8221168). ابنت 001. 0888. 8. 86, * 21
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 فوطلا) عينشلا ثدعلل ثكاذ هركي لاق ”عيبّرلا ف فوطلا لحبا

 لاق ”ىنكما نم ىلع * ليتغلا بججبا لاق (ريغشلارهنلا عيبرتلاو طوتغتلا

 لهف لاق (ىنشماو ىناو ىنم هنم لاقيو ىنم لزن ىنا) ىتش واو ل
 ةوزفلا) ”ةترئا لشفو لجا لاق “ هتوف :لشغ ” بسجلا ىلع بجي

 | عاب لدغ هيلع بجي لاق (قفرملا مظع ةرئالاو سارلا ةدلج

 4" هسآف لشغب ”لخا ناف لاق (هجولا ةرتسا ةفيحصلا) هتفش لشسغك معن

 (افقلا ةرقن ىلع فرشملا مظعلا سأفلا) عيدا د يلح

 بارجلا) ”بابجلا يف لشغلاكوه لاق ”بارجلا يف لشغلا زوجبا لاق

 ريصبلا , 1. ةطع هكون 01 ةطمق ةعوتس ع, ؟طتعاط 15 هاطمقوتح 11 015ععةتطتتت 11:

 2. طف ةكعت» 08 ةطف 00عر 1.6. ظعموسس طتعاط 28 #0608 طقهق8 132260,

 ىطتعاب طقق طفومدنع 201125601 7 ةاحف نتع1عو2 ةطصتصتق]1. ل12 6615 4

 عمى 601 05 طق 20110108 285553 8ععق 1ع 3281961 165ءاك همدخغقتطقف 8 ةذط01193

 ةهممدتنعسمت همرت6201ءم105د, ه5 طاقات ؟طتعا» ةهى1قذ55 211 ةطتماتعط 2611ءعد

 01:عوااما> 320 6717. 7. عيبرلا ف تطر 1. هوان ق3 11186102

 اف ةعوقمزرج 01 ةماتتسع هد* همم عقأ ةما12ع-76ععاوأ1 0 و 2. طع ةةوقلطع 0

 هادو طووصو]و د 8 120012 هز ةاطنعوتط16. ليو 17ةقاطتتع 015 6

 1016 007 هد طوغطتسعب 011عهل0م17 161 ةتتإ# ؟6ع2202181 201111610

 20 0م]م0560 60 لَّسغ, مدن81 ؟ةقطتسو هد: ةط1ا161092. 39. ىنهأ , ممتعا.

 4 01 ىتمر 1. طق طقق 1086 ه> 606600]6 ةموتتصز 2. طه 068662060 أم

 اطتسمر, طاع ةو060 721167 96 116هءءه. 40. بح, هنو 02121177

 سسواعوس طم 15 طمتصس0 69 ؟ةقاط طقق ؟طم16 6007. 41. ةورسف, 1. اتت

 موا (ءعجوعمم0 ةطقدرءان 20) و 2. ةءول» (ةصقسم»» عتمعي طر قط 2010

 لجأ, عوور ةص0م60). 4 ةركأ 1. 266016: 2. طمصع ه2 ةطفق 5017

 (ءمرصودتنع 56 ةطقق طاق ةه] ءدتو11ع 12 2066 36). 43. هةفيحصر 1.9

 طمماعز 2. طق اتسعق هدع ؟دتسلع1اعو ه2 ةطف 2266 (غطتق 0686102 320 2217

 15 هرستطانع0 ةص 06 8وعور طاتغ عتكعم ط7 ةطف 8120 320 86ج ؟03165028).

 44. هب لخأ (4 ه5 لخ) ح هكرت . 45. سأف, 1. هجور طففوطفنز 2: طف

 مدمر ءءانس ع طوصم 01 ةطع هءءاجاتت. بارج 1. 77311665 2. ةطق دع
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 همقيت لطب لاق ”اضور ىار مث مميت نم يف لوقت ام لاق (رُثبلا فوج '
 1 3 ن 0 ها 1 .٠ يي هد :

5 3 3 2-0 1 5 2 51 
 ةردعلا) ةردقلا بناجيلو معن لاق ةردعلا ب لجرلا لوسي ل زوجا 1

 دحأ ىلع الو ال لاق ”نالخغلا ىلع دوجشلا هل لهف لاق (راذلا هابف

 هلاعفب سأب ال لاق ”هلامش ىلع دجس ناف لاق (مكلا فالحتلا)“فارطالا '
 نود معن لاق *”عاركلا ىلع دوجشسلا زوج لهف لاق (ةلمش عمج لامّشلا) ' 0 ب 1 سموا
 لاق (دوس ةراجح تاذ ضْزا يهو ةّرسعلا نم لاطتسا ام عاركلا) عارذلا '

 0 3 3 5 .. 4 2 8 ١
 كينل باكلا ساأر) بصهلا رثاسك معن لاق بلكلا سار ىلع يلصيإأ ظ

 مهتم 05 2 611 (ةطنق ةعدتس 15 هدمتغاءع4 ذص 06 8وع7). 47. بابجو مآ.

 ه8 بحجج. 48. ضورو م1. 0 ةضؤرو 1. عوج وصفر دم6900781 92. دود

 22212016 01 72661: 12 8 ه15أمءممث, 02 566128 1؟طقعاط 116 201/47719040110, 01“

 ةطاسغ1مص» زنط ةدصلر ؟طتعا 15 21108516 ذط 0ءاوتت1ا 01 179667 ( 011 ةقتو ا

 7. 9) طوععمتمعو 12781108660, 820 221156 56 718660 57 اةطغ 401/20 (566

 طف ةتم]و هد '؟ةيروسستسسم دع 18ه عطمو' 2ئءتمدقتج ه2 آهاذسب م. 681).

 49. ةرذع, سعر طسسمتن هعوتعسعلأ طخ هز" نجم .8طتفط (ةددتع 21آ88.

 2000 ىلع) طق 2120355186102 101 218761: 701210 286101:2117 6 0] هما103<

 جطاعز 2. ]16 3168 01 00117167810 01 8 طماتقعي 10 طقعاط 6 1011ه1ضخ

 ةرذق 15 20 هءاتكو ةعس., 1110158 50 ه 20363055, ةءعمدنلنسع 60 ؟طخعات

 طف طعموطمأ ءعط02660 ةطق 6116768 60 اعهعزج ةطقذت" هماتتورةتتلق هلعوتتم 2

 50. تفالخ , 1. ه هو, هفطو>5156 021168 تفاصقصر هد 5طتوط صمود

 26102 15 19819111 2. 816676. 5. فارطا , 1. ةطق طقصلق هت 166,

 ىطمقو ةهاتعاطتسع 416 8201120 18 635624181 ةت 21056ةغ1051 : 2." ط6 6

 018 80106126. 0“ لاس , 1. ذا 1626 8106, هج ؟طقعا 21086186101218

 ن18592 11, 83 12 21:87:61: 516 1806 21155 56 1111260 10178108 86 ©طامطز

 2. م1. 04 ةلئِمَش , ه ه1مدلع ه١ اترزتو“ ع07261[. عارف 1. ةطهش ؟طخعط

 دس هةطألم هه2ءةزتمت08 غ0 طق 88غ[ءم5 05 8 طمانةءر ةتتل ؟طتعاتب 88 8 / ٠

 هغ ه 06م0 ةستسما, 70014 طء اتسعاعمس هل اتصقأ 60 م208866 1120:

 2. وه 1سصعاطوب نوعا ه2 ؟ه]عمستع عماتس0. 654. بلكلا نأرو 1. 2620
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 ىف اهلمح الو ال لاق ”فحاصملا لمح * سرادلل زوجبا لاق (ةفورغم
 ةرراب ” هتناعو ىلص نميف لوقت ام لاق (ضئاعلا سراّدلا) ف.حالملا

 ىلص ناف لاق (شخولا رمح نم ةعامج ةناعلا) ةزئاج هتولص لاق

 ناف لاق (ماعتلا قررذ مؤصلا) موي ةءام ىلص ولو ديعي لاق ” مّوص هيلعو
 هانقلا نمر يغشلا ورجلا) ىلقاب لمح ول امكوه لاق ىلصو ”اورج لمح
 ةورملا قوف ىلص ولوال لاق ”ةوزؤقلا لماح ةالص خدتا لاق (ناشرلاو

 يضمي لاق "وح يلصملا بوث ىلعرطق ناو لاق (بلكلا ةغليم ةوزقلا)
 37 روما لاق ("ام قاره دق يذلا بايسلا وكْلا) وتغ الو هتولص ف

 رفغملا سبال عققملا) عّردم مهلثؤيو معن لاق ”عققم لاجرلا "موي
 ولو نوديعي لاق ”فقو هدي ف نم مهما ناف لاق (عّوتلا سبال عردملاو

 051 طف 00عز 2. مهتم 01 0866-2201126812. 55. س هرأك 88626 01 سرد

 1. 3 560684 5 2. 8 22683861110118 7702081. 656. فحاصم , فحالم ,

 05 فهش» هده ولم مههموءاتسء]7. 57. ةناعر 1. طم طقتس ه2 طم

 ماتطووز 2. 8 6موور 02 110 888568. 58. موصر 1. 8 1881 (هّملع معوصتس#ع

 “ ةصصحتسطومك هن طئسص )و 2. هعومعوسعدت 0ممه0 وتس هت 05

 59 ورج و 1. ماتجر 05 8 00عز 2. 852811 116111226185 01 8

 (ط6 0 ىلقاب 15 ةطع 12ع7م46182 5682). 60. ةورق و 1. 8 261018

 ىطتعا 600117 0ء26هعم 01114 2065 12782110866 8 22828 71287617: 2. 6

 ؟مودم] طعوس ىطتعط 5 008 طقق 18مم60, ه2 ؟طتعال 15 602510610 112-

 هلمدسر آتلكه طف ةستسو] 16ةءاك. هو رملا 15 اطق ةوهع1ع0 220112581132 2683:

 ا[هنء3. 61. ومعكأ, 1. هصوع ة6ه67:ءمنم2 همست ع وج ط6 طاقة ؟]17و

 ىطتعال لعمممتصع هي طف ء1م6طع5 ه2 هدف طم م1878, 50110 62061:

 طقس هءرنعرسمتة117 ان>ع1عو2 و 2. 8 م0111128 610111. ماير طه 8

 آس مدمر مت, 15 هج سقت. 6083. عققم , 1. 026 5710 58 طه 61 عانق

 1.6. ه 7هرسق2 : 2. 007660 نط 8 طغعاطتعأ, 8 عردم 15 ه26 ©1980 ّدَص

 831:120111. 04. فقكو , 1. هتوت 0طز نعت 018 8 م1085 002861025 2. 8 61
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 لاجرنلل روج ال هّثا هب داراو لْبَدلاو اعلا نمر اومتلا فقولا» فلا مهلا |
 مهتولصو هتولص لاق ”ةرداب ”هذحن نم مهما ناف لاق (ءاسّملاب مامتثالا |

 ةنغّدلا لها: ضب را ودبلا نونكشي ىأ ةيدابو ةريشعلا ذخملا) ةيضام
 ناف لاق (وضعلا نيبو اهنْيب قرفلا لصكيل نهفلا هذه نم هاخغلا نيكشست '

 حترال يذلا ّمجالاو دّيسلا روثلا) د ذ ثالخو لص لاق "جالا روشلا مهما '

 دهاشلا بئاغلاو ال لاق هال ةولص يف ”رصقلا ا لاق (هعم ٠

 مجعألا عولط دنع اهتماقال كلذب تيمس برغملا ةولص دهاشلا ةولص) '

 ناضمر ريش يف رطقي نا روذغملل زوجما لاق (دهاشلا ىّمسي مجكلا أل |

 لهف لاق (رذغملا اضيا وهو نودكملا روذغملا) نايّمصلل آلا صخر ام لاق '

 لزكي ىذلا رفاسملا سرتعملا) هيف ءلمب معن لاق هيف لكأي نا”سرعملل '

 ال لاق ”ةارعلا هيف رطقا ناف لاق (لحّري مث سرتسيل ليثلارحخآ يف

 ه1 17ه-7 هم ؟0:60156ة-ةطعاا,ب ةسصص]رتس ع ةعدتط 185 5 ؟هدصقت 15 15 ١

 15 طع .ه2لئ66 02 آ1سصختتم. 5. ذي, 1. طف ةطتعاط ((طم ةهعررمقاتت6 هل
 مانعا ىه14 ةصعجد1 10م6 طف مةجوت» ه2 طف ةسقس هضم طقف 20110هه)و ٠

 2. 51000-ءه1وهصق, اسمع, ذص طتعط ةزونت8عوهم10ه5 ةمدجو 165360- :

 عوز ط عدو معلم اةاطه ءةملتس ع ذحت 2206 ةيداكب 2-1 7 7 راب عطو#6,

 1.6. هعم0560, ؟151ط16ز 2. ةصطقطتةهتتنو 08 ةطفع 068626 (ودب). رو 3 3

 محا , 1. ه طاخ11 ؟لكطماتك 201285 2. 5 1010 هد: مانلسعع 7714011 8 57681: 7 1

 68 را عام ةمتس عر 3221160 60 م737:625, 226825 456 03188101 015 6190 ٍْ

 ,هآن هلق ذص هن مهرة ذص رطتماط 1هددحع هنن م»ءد03560. 69. دهاشلا ةولصو

 1. ةطم مدهرمت» ه2 ذه 71 دمعقق,ر طقعال 2:87 ط6 ةط06260 123 6 ه2 0

 26605 2. 516 77371“ 01 811256, 80 2812601 2681156 16 8 متاط 17

 طم تمتص 02 ةط6 ةؤوجو ؟طخعط هتف دهتسو0 دهاش. 0 روذغم , 1. له 3 1

 طم ه5 5 78110 601156, 031576115861012 01“ 117231021111167 : 2. 6 كيو :4ًٌُ

 اقول, طم دق طودتصق 50 طهوزج طق 2056 ه1 طظمسمعؤس ةا1عأ1ز, ةقانمت' ]6 1 ْ

 طقق "6هعاطعم0 ماجط 6177. 01 سررعملا , 1. طو «طم طصاضققف طمدتق طقم 3 ٍْإ

 2. 5 36116 طم (ةلععو ه ةطمت هوك هن طق ه0 ه2 متعط#. 72. 6
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 لاق (ةذغرب ىمثعلا يهو هاورعلا مهذخ آت يذلا ةارعلا) ةالولا مهيلع ركئي

 مسضتسا يأ مسبطا) ملكاو هل طوخلا وه لاق ”مهضا ام دعب مئاصلا لكا ناف

 ركذ) اليد ”*هاضقللر مشي لاق ”الّهل لكا نال دمع ناف لاق (ابضملاب

 لكا ناف لاق (ناوركلا دلو وه هرّيغ لاقو ىرابعلا خرف لّيَللا دئرد نا

 هامداأ نم اضِْيبلا) ءاضقلا هللاو همزلي لاق ”هاضّيبلا ىراوتت نا لبق

 ؟*دِكصلا لحا نمو رطقا لاق ”دّيكلا مئاشلا راثتسا ناف لاق (سمّشلا

 لاق ” باطلا ”ماعلاب رطقي لهف لاق (هاعدتسا ىا هراثتساو ىقلا ديكلا)

 " تك ناف لاق (بلاشلا ىقعلا كباطلا) خباطملا ىهاطب ال معن

 م1. ه5 يراع , هوو 0 ىرع, 1. دقاعمل, هق ةطف 1108 هالو 15 م1. ه1

 يلا : 2. 0361686 015 ورعر 561560 طإ هلل 08 (ةاورع). 90 سصأ 1-07

 4 01 مساص و 1. طف طقق 6265660 هج ]16 220101285 2. 126 1288 0

 1[نعطق متغكاط ه اهدصتم (مابضم). 74 1 1. ة05ه:طته1 هع. ه6 هتعطكر

 راع ةطق 5611676 15 211060 50 غةلكع طقق معدل ص 8322824135 2. 26.

 ه2 ليل , ىطتمط معوسق, ةععم»١لتسع 60 12 2ت3:210, طه ممتع 05 8

 طوفادتكل, طناف هؤطعدو هوغو ةطقأ 1ك قه طف مماتسع ه2 طق م9:550عو, ةح

 ؟طقأذ طاف عماتسع 08 طق 51156310 15 64 راهن (0987). 65. ءاضق,

 زهلهدصعمت (غمد» طقحتسع طعماععد ةطق 25856). 76. ءاضاقب , وص. ه2 ضيئا

 1. 5 دهتتع 01 16 هان 71101 221155 2256 8565 5612016 طع 185[ 2287 6

 اطعماعمج ؛: 2. 5 ةوتتع ؟هدمقتت, 1.6. طع 2085618 7116. 07. ديكلا راثتسأ و

 1. طق طقق م:070ه12ع4 ؟هدستاا7 ع (57 ةدلعتسع هج ةهممعاتع 7؟؟طقعال 701111 1

 طه ىدق10عع0 ه5 طءءولعتسع ططق 122856)و 2. طق طقق م20701160 82861

 ىطتعط 02 همود1156 0065 205 16611626 زنط 9 12282:8 1985128 85

 10. دكشلا لح نمور طر ظكتسص مطم طقف موصتق6604 طق هطققعر 1.6. طال

 مىاامطر ذت 211115105 50 ©1813, 7.8. 79. ماعلا 101.4 01 كد ةمزالم.

 80 ماط, 1. ؟هو]1عز 2. ه طمأ 267هدث, ؟طقعات 701110 56 81121616265 56

 20ه طعءولعكتسمع طع 2986. 8. كتكجضر 1. ةطق 1211عطع0 5 2. 5168© 8

 116115611101185 (601227. 001113132, >1. 74, 15616, 12016977, 282310851 ةضغ
: 21 4 : / 
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 هنلمو تضاخ ىا ف تا 7 0 للطب ف اهمؤص ف ب 3

 0 ا ءاهثلا لضا ةرشلا) 0 5 نارطقت لاق ””اهترتض

 حابصملا) حاص اي ”ناتقح لاق *حابشم ةثآم ف بجي ام لاق (اَضْيَأ

 جرم لاق ”رجانخ رّشع ثكلم ناف لاق (ثكتملا ف ميت يلا هقاثلا

 (روجعأخو رجعاخ اهتدحاو ردا رازغلا قولا رجانغلا)رجاشي الو نّيتاش
 0 هتمايق م هل ىرشب اي لاق ” هةنميمحم ” يعاشلل ماس ناف لاق

 نم 0 201 لمح قحتسيا لاق (لاملار ايخ ةميمعلاو 4 ةقدصلا يباج

 لاق (زاغ عمج ىزغو حالسلا رازؤالا) ىزغ وناك اذا معن لاق اًرج ةاوزلا ظ

 يهو ةرامعلا سبل ”رامتغالا) رمتكب نا الو ال لاق رمتكي نا ياحأل وجا

 هؤطمتن همدصصتع2493601:5 68]ع6 ةآ6 عنا 12 1685 151181 86286). 9 ٌيردجج و

 ةعرت211-م02. 8. قرض و 1. ه١ 1126-261105عز 2. طق 005 ه2 غ6 ةطتتتتتاط

 ابضي, 1. اودصمو 2م ؟طخعاط م ةاكز هد 16ععمآ

 اسقف 15 36 (2ه» طف ةئصعت]»» ةقاوت» ةثام هوو 6وستتت. 160):

 هد: طق 212216. 4. ح

 9. هوصعاف 486 همدصف دح طق مممتصتس# 60 م ثكرسم» و 01 21866 201

 [ممواتس ع ه2 10 عءعزكع ةاطعات' طان101628. ناتج , 391 ه2 ةّقحو ' ش

 جه دج261116 ةطق-ءوحصقا, 50 21160 طوءوتتقو ةطق 15 0هءهصول 286 (تقحسأ) ٍ 1

 15د طع ةكؤو]110ه1 هدم م هورتتوتص ع 10208. 56. رجانخ رشبعو 1. م1. ه2 0

 رجأخ , اه 03ععوتنق ز 2. م1. 01 روجحاخ 01 رجكاخ , اع ةطف-ءوطتعاو لعل

 ذم دسصنللع (25» رجانخ مذكط قصها /2074/ مدس. ©ةنةتستس. 2. 102, 8, ةطل ١

 2. 158).. 87 ىعاسو 1. ه ةامصسلمءرن هد ةص[مضسصعت“ز 2. 01166607 0 1

 طع 1ععم] هلصق. 88. ةميمح , هت. ه5 ميمحر 1. 5 6186176 ه2: طعم '

 2. 186 112515 م هغ هدو'و مهمع7. 89. ةلمح , م1. ه2 لماح.

 90 رأزوأو 21. 02 1 1 ذب اكن 2. 81135, 59687018, 38 1 2م 1

 عا1؟11. ةر طه 8 ٌىَرُغ طوتسع م1. ه2 يزاغو ع هجم“ 20 626

 1ةتاانع ٠ رامتغأو 1د1. 8 ه1[ ر مع, 1. 0611015313238 116 562 مئاعتسممو

 ةرمع , 10 مطخعاط هءم 1 مطقق' 181010ه837 05 1ة1قطتب 2. 656 2. ان م
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 معن لاق ”عاجشلا لمّقي نا هل لهف لاق (رامخغلا سبل رامتحلالاو ةمامعلا

 هيلع لاق مرعلا يف ”ةراسز لتق اف لاق (ةّيعلا عاجشلا) عابشلا لتقي امك

 قاس ىمر ناف لاق (رامزلا اهتؤص مشاو ةماعنلا ةراثمزلا) معنلا نم ةندب

 ناف لاق (يرامقلاركذرتعلا قاس) هلدب ةاش يرعب لاق هلّدجف "رح
 فوع ْما) ماعط نم ةضبقب قذصتي لاق مارخالا دعب ”فؤع ما لشق

 مهتوسيل معن لاق ”براقلا باعّضتسإ اعلا ىلع بسجيا لاق (ةدارجلا

 " هارعلا يف لوقت امف لاق (لْينلاِب ءاملا بلاط براقلا) براشملا ىلا

 فقيبسلاو مركملا مارعلا) تئولا ثكلذ يف ”لح دق لاق ”تّهشلا دعب

 ه2 5 ةدتطوط (3 'رامع)و ىاطتعال 501141 56 55 ت1817131 20 2 م11عتتتتط 8

 امعجا 101. 8 01 رمثخ , ما16128 02 83 7611 01 50228128 1680-8687

 : (رامخ. 92 عاجش , 1. 3 51876 20812, 26105 2. 2 523156 0 1.

 93. ةراصز, 1٠ و س6 218761 هذ 6 رامّزه 0 141156 01 م3126, 1201

 ىطمقوع مجا1106 ةطق ةة0ه216266 01 2 م1666 01 36616 7011101 56 9: 7627

 12206011266 ماتستنطس ع2: 2. 9 ةعسصقهلو هدتتعا ؟طتعال 15 15 112189131 0

 اك11 دس طاف ةو0ه260 مءءلسعأ, 112061 156 72628167 2262510260 112 516 ٠

 4. رتحح قاسو 1. ةطف 1هع 08 ه ظنوو 22825 2. 3 2161128126 101 116 ©

 ه1 اف ةد06-016؟6ه, ةطق اكت11آمع 05 ؟طتعطر 1116ه ةطهأذ 02 ةطق 10عام ةط

 طق ممعأت 06وأ10هد, 701110 اسقاط عع ةعدتسقأ# 46 ماهطقط176102 015 طع

 كدممو ةقاودم ام مارخأ هر: لمدهتسو ه5 طم مال عتسنو ه10815. 95. فوع أ /

 1. 3 هته: 41115 811118121601 812661“ طق“ 80م2: 2. 20711183 28126 3

 غ6 طع 10ءاتقأت. 960. ب راق . 1. 5 اتصل 05 5086: 2. 8 ةءواعوا“ 01 75361 ةأن

 طتعاطأ-ة126. 7. مارح 1. طم طخعط 15 آة1]23, هممم5604 60 لالح ,

 ةصواطتس ع 120:51006د : 2. مر, هجم ط0 195 0هدتع0 طع عقمتتط 01

 8 مالوم. 98. ثمّكم , 1. ط6 89ططوكط هن 8ةؤ11087: 2. 16 8

 ه1 طع طمدم0 ةقكوم طف همصتج1 همهم ه2 طف مالومتتسةعو. 9 1.8

 ه1: طءوورصعو 12231: 2. طف طقف 008604 طف ما1عتس'8 هلمولعب ؟طتعأت

 ةعأ 101108 طق ةاطقجتسع ه2 ةطق ع2ه0 هج ةءتنمتصت 268 116

17 
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 1" عيكلا عيب ف وقد ام لاق يلا ليل نم لسو 01
 مهلب "لغلا عيب روجرا لاق (رمغلا تّيمكلا) تّيملا عّيبك مارح لاق '

 مكألا عيب لمجالو ضاخملا نبا لغلا) لمعلا مكلب الو لاق لمجلا '
 وهلا عقب لحما لاق (ةسنج ريغ نم وأ هسنج نم ناك ءاوس ناويعلاب

 هنم لاقيو ةبعكلا ىلا ىدهي ام ديدشتلاب ةيدهلا) ”ةيبسلا عيب الوال لاق ٠
 يف لوقت ام لاق (رئمحتلا ةيبشلاو ايلا فيفشحأو لادلا نيكشتب اضيا ةيده '

 دالؤملا نع مدي ام ةقيقعلا) ةقيقحلا ىلع روطغم لاق '"”ةقيقعلا عيب '

 لاق يعارتلا ىلع ””يعاذلا عْيب زوجبا لاق (هتدالو نم عباسلا ميلا ف '

 100 2210 1. 2 طوه# طم7256ع: 2. ”ذظ6. 1. ل 1. 7126887“

 9. طه 2051 ه2 ه مععممسأ هةدنم] (طتعط 16 15 ههدك106:60 نسآ]قت؟آ1

 6 طوجمدن 2م 1عقطر ءاكطعت" 01 طق ةدحصم اتصل 08 ةسختمتو1 هد: هذ ه 016عاتأن

 زتسل). 102. ةتدهر 1. ه١ عكار ه١ ممووودأز 2. ه عانس 160 م 057 1

 13 طوط ش6 طو ةوعتقءو0. 108. ةيبسر 1. ه ةةصقه]و 51396 لع همرماتكم

 مدس طم ةسق0618: 2. منسم. 104. ةقيقع , 1. طه 001 ه2 ه اهسط 0

 احرف طقتتس 05 ه ءاطت]غ: 2. هج ةستسقا 586112660 101 8 ءاطقآل 026 يي _

 00و ةكاع»» ة65 طاتاطب يعادلار 1. 115. 46 681162, سم ط1

 150 دص 7221085 7278 : 2. ذص اذطق 20366058 هءعاتستسع 101 ةط6 مهزناتآ]ة7 1

 يعاد, طم مصمتسام»» ه2 طف دصتللع 1624 ذص طع د00 هكون رمتللعتسور 1

 0 م:هره12ع ه طحاطم» 4201. 1ك "عمت 50 416 011686105 9 هيلا 1

 سماع ص ضو 118. مودصمتنعو : ' ذك ذه همتق يا 116812158 6 همهلعز

 هأ] 6285 897 15 18 11560 10 دّمعر 81876, 8 يعا أر ةندص0ف 2 ديس 104 1

 هر ستهقأءت, 3820 ةطقأ طق مممدصتسع 15 : 2287 ط6 ]1086 8ةع]1 0 5

 ةعوتسقأر, 1.6. 12 52166 05, 416 111159111112812:658 018 9 683111321 1285661, 7 0

 15 0ةهطونع0 ظعمسص ةطق 01520881 02 طقق 210617" ( رومي“ ), ه م02ععءلقا 16

 ىطخعاط 15 دع مو1عنمأ ة6عم0لهصعو ذك 416 1857.“ ىعاذلا عيب 2877و

 طمدمجمدخ, ه180 ممموتح طاتوتسع 02 ط6 مه: 02 طق ه91163, دن 712666761

 رسعدستسع طف 7700 دمقز# طه ةةلععد (ذص 4قدوسط]اوب 2522111. 16 ةرترتا168 50
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 (ةقدضلا يباج يعاشلاو عّرضلا ف نبللا هّتقب يعاذلا) يعاشلا ىلع الوال

 (سبدلارقصلا)ركالاو ىقلحغلا ثكلامو ال لاقرئعشلاب ”رقشلا عابيا لاق

 تام اذا هنع ثرويو معن لاق تاملشملا "” بلس ملشملا ىرتشيا لاق

 جانتي نأ زوج لهف لاق ””مامثلا صوخ اضّيا وهورجشلا ءاجل باسلا)
 لاق (اهلمس اهعم يتلا ةاشلا عفاشلا) عفاد نم هزاوجل ام لاق ””عفاشلا

 فئيسلا فيربالا)رفْعملا عّيبك دركي لاق ””رفطالا ينب ىلع ”'”ىيرثالا عابيا

 1 ال[ هعددتس), 320 دح 1195 6356 1126© 2 لع 8682209 101 نسمه و

 “ وصبر: ومس 0: ةصب اسهدعسنتتخ. 2, ةقاوتن ةطق 700 أ اول اتكا (** ىطم طع

 ع7 159]عم 57 ممموقاتتتع ظوام (ىلع) هاطعدنور هعوعأ طف ظلال .٠)” ىف م

 هاف ةمقو متن, ةطقتع 15 20 01266066 01 همتتتم2 831220283 456 6020-

 مدعم 4ةأ6م25 : ةطق ةوالتسع هد* طاتواسع 015 6 ىعأدو 12 15126 866021 6

 15 2051006, العم ةطقق 08 ةطق 26أ6ا15 2 5 31211281:8 17ه 6

 ان ةغ ل وهج" , هم 0ط]ومم دهسلكمما2 88 10 د65 0121117 0 نتتمطكت ا,

 ةجط11657 دع ةطق الط حسستسة0هط ةطه10, 7طقعاط 158 057101517 22016 01

 ه ةطومدهات551 طقس مده0ا1081 طقطاتتتع. 106. رقصر ه 2812 2.- سبيل

 0هء-] 16م, طتعاط 16 15 28 21251201 50 طوع 20 ةطق اتتا 88 61

 10ه ةطع اتجتسع ةصتصقا (5ه6 2056 101 26076). ضلع 1. 111

 (مه 018 هحمسعسأ8 هد عوبتسعدأ8 ةةلعع 57 10ه:عو) و 2. اف طوق 01 ط6

 818 66ر ا مطتعا 10موق ه6 22206. 18. مامثلا صوخ و 6

 16م2 هم 1806 ه8 غطع مامصت ةاسقسس, 7؟طتعاط 18 21560 10>» 8

 ءامقاطتمات8 ه0 ةاس1181 211120868. 109, عفاش 1. ق2 11161669580 2. 8

 ةطفعر ةععمتصموستع0 طوع طم اوتصط. 110. ىنب را 1. 5 مائءطعاتز)

 5 ةجتاطتمطه0 هس ةفسمعاكع4 7020. 111. رغضأ وئبر موتو 81762 0

 اناطف ©6ءواعه. ىف ةطفز هه همعصتق5و 08 1ةلخسر 16 70104 56 10

 5 اكدماتسي دع ح05 8طةه1ه5617 20:50100عص, 85 16356 طتقطل7] 6

 هو رركم طقفوءطد1), 50 طدجع طعودص ةطفتط 0624196 01 67623 6

 ؟ةدرجودق, 77طقعاط 287 7211008617 56 02 8 580 دطهاكععب ه3 856 د

 ةسرم107ع0 هعمتسمأ طقق ه0-ء11 عتماطتقأ8. 10 ىلع 12 ط6 86256 01 نم
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 لجرلا عيبي نا زوجا لاق (مورلا رفصالا وئبو ءاملا ريثكلا ليقصلا |

 ةقانلا يفصلاو ربكلا ىلع دلولا يفّيصلا) ””*هّيفص عبيل نكلو ال لاق ”ثهتفيص
 هذر يف ام لاق حارج '**هنماب نابف ادبع ىرتشا ىناف لاق (ردلا ةريزغلا

 يف ثكيرشلل ”"ةعفشلا تبثيا لاق (غامدلا عمتج» مالا) حانج

 جرامت يتلا نانالا اركصلا) هارقشلا يف ثكيرشلل الو ال لاق ”"هارشتلا ٠

 لاق ””الهغلاو رّثبلا ءام ''”ىمحح نا لبا لاق (ةقانلا ارفصلاو ةرثغ اهضايب ٠
 نيم يف لوقت ام لاق لكلا الخلاو عنمي ىمحس) الف الفلا ف اناك نأ

 يفاطلا ثكمسلا هتتيئيمو رحبإلا رفاكلا) رفاسملاو ميقملل "لح لاق ”'رفاكلا
 لوبقلاب ردججا وه لاق ”*”لوعلاب '”ىحضي نا زوجعبا لاق (*ام قف '

 معمم 2056 105 8ط607ع, طاق هما22. 2277 2056 012 635 288559386 دخل 1207

 طوصق]ةل102. 112. ىفيصر 1. 5 هوصع]8 6016 طوقان تح 811101261 2.

 2 هم 56عماأود ّدض 1 ربك )ع 1 فص 18 مست 11650 1

 2. جه ستافط همتصم] جتماقتنصو ه ءهرتماتف 207. 114. ّمأر 1. سصماطع#:

 2. 6 1 موزع” ه8 طه طةثتت. 5 ةعفش , ام تعطق 02 م26-

 هس هد, 20 اتعاب ههه 183عطق8* 1166102817 05 1ةاقتتب 2. 4714. .-16. 1

 ا 1. 2 261045 2. 5 ةاطق-ةهق5 5طمقع طققو 15 سحاق عام 71615 81677, 4

 ه2 مطتعطر, 88 8 22078516 عم00, هونج 76ه 88 115616 82 666]0 ه2 م76-

 613011012, 5 أرقص , ؟طعفطعت» ةطقق ط6 ةدلعع دنس ط6 ةعدقق 08 8 7611077 0

 ءهودتتع1ل 0 ه8 عم101. 1 قمح 001. 2888. 4 01 ىمح ب 1. 137

 طو طعه6605 2. 15 2287 طه مهطتط7 60 ظنون عم26181 156. 115. الخرب

 12ه: *العخخ , 1. هد هع 87866 (ذط 16 011656102 123 وتاط ش

 ءامر مةكو)و 2. ود ىلخ الكر عموود همر. 19. رفاكر 1. هش

 م4061: 2. طف همه. 14 مهعدت 40 طم ةهدحصم#“ ةَحِّيَم , هته “

 ط00ع,:* متنا 68310 150 طاق 181ه, 821 208128 02 516 58661 120

 6-00 ةدوذطتسو 12111, 1616 60 2660 11202. ىو 20-1
 ميغ

 2 01 وحضر زو ه2 04 هه ه سممتستسو 520866. 122. لوح, 1. ص1. 62
“7 

 ل وخأب 0 637:60-8011121 معتقمت و 2. 21. ه1 لئاح 3 811660 ممطتغام ]د 0
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 اهنم ىرقيو معن لاق ”*”*ىتلاطلاب ىشضي لهف لاق (لئاح عمج لوعلا)

 لاقي مهضغب لاق سمشلا ةلازغلا) ةلاحم الب '*”معل ةاش لاق ””ةلازغلا

 وه لاق ”*”ىؤطلاب بشكلا لحبا لاق (تبرغ لاقي الو ةلازغلا تععلط

 ملسيأ لاق (ةنهكلا لاعفا نم وهو ىصحلاب برَصلا قرطلا) قرف الب رامقلاك

 تدعق ىنلا دعاقلا) *دعابالا نيب اميف روطخم» لاق ”**”دعاقلا ىلع مثاقلا

 لاق ”*”عيقرتلا تس“ لقاعلا مانيأ لاق (ياوزالا نع وا ضيعلا نع

 205 002661760 (5310 50 66 7ه>[ط1ع1“ 08 2606م18266, 26681186 205 6013-

 ةودتت178660 57 ةآط6 ةهتتت). قللاطو 1.2 0170:6060 512 عز 2. ه١ هةدصع]أ

 1105604 5م مدقذتتنف هم 7711. 124. ةلازغر 1. عمجو]1هز 2. ه دمدسو تعد

 0 طع د1م128 ةاتت, 35 اةطغف 8611128 8112 158 43 ةنوج , طماط 155 01:1ع

 161 125. مخل ةاشر ه ةطعور ه5 2ءواطر دممدصتسع ةطقأ 15 ةمقمأ

 5و هودق10ع7ع0 25 2 دمماتطتس ع-536011666, 114 8ان2 201 766 285128 215610

 طاحت 2287 طع 50101 هدع طوتعطك ه0 هةاعات 101 1000. قر 1. 568-

 1مم 08 1001, هدع طقستسعا12ع 226115, ؟طقعاط 316 18231 طمموطق 02 عمتتت ز

 2. 4ط7:01128ع 26طط1ور* 20 ط6 ةهلكع 08 796161285102, 101510062 1مل

 عمتسوو 02 هطفصعء. 127. دعأق , 1. هدم ةثكاتصعز 2. 3 هددقت 5120 8

 همو560 طعتسع 226511110115 01 طقكلص 8ع 561121 12661:عما1:ةع, فدع سطر

 38 77012811 12 ع6م26181, 50 2237 2015 66 85911560 527 8 ت82 11216858 طق

 طو هله564 66 طم. 198. دعابأر م1. ه2 دعبأر تاتقات31 ١

 129. عيقرو 1. ه موقم» 02 1؟هولع ةسكنء116عقر ه8 76 010 وجب '' ع ةملور”

 60(  ة1عوج تطلع, قر ه2 همحتتقور ةولكعال ٌذخ 982 0قءم26 862856)ز 2. ةذف

 ما7 (هرجود ةتتنإب 0 عيقب , 8 م1806 77161 20068 01 783110118 166 8ر

 راقب م:6ءم060 57 ةطق ةتناتعاو هع 2011060 27 دقّرغلا (8 41010237 6

 هرم ةطتخصتط) هجمات ه0 55 طق هورصعطودو 02 18[هلثصهط. 02"1 هب ببيخأ هوت.

 ” فلل :
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 زوج ال روجعلا يف هتضراعم لاق **ثزوجعلا لكق نم '*'َيمْدلا عسفيا لاثأل ١
 حاتم وه لاق '*دّوهّشلا يف لوقت ام لاق (اهجرم اهلهقورمغلاز ريجحلا) |
 نازوججا لاق (ثكيلا انه انا 4 هلوق هنسو ةبوتلا دّوهشلا) دقركلا ب

 ةرامعلا) هيبن الو لماغل زوج ام لاق) هيبا '**ةرامع نع لجرثلا لقشكي

 ربصلا) ةّيطخ نم هب مظعا لاق ”**ةّيلبلا رّثص ف لوقت ام لاق (ةليبقلا

 00 ا يا

 طقاست ام ريغسلا) "بة خشمل ١ 0 معن لاق 50 2 اي ا

 0. 25, 935: 111 يد وه طقه 01 لوو, 7710 2878 681186101-

 مع (ُهي رج, مطتعاط هم606165 طئس 10 اه ةض ه 1 دطقسستف 082 60117217

 ةهس0 طم, طوع طقق هررص 181, 15 م05 202010065 60 ةتتسلع "ذو. 1839.

 زوكخر 1. هد 0101 مصحقتت : 2. "106, ؟طتعاط 50 1111 15 هنن 4712516 2

 15: طصتعتسو 16 مذغط "ه6. 188. كوهت , ذصخل 5 ه2 دوهر 1. طءوءمصتس#
 وه لور 2. ةط ط1طع ةع256 01 ةطق مدلستا1776 762, 2ءاناتتتت128 50 600

 مءةرممطتس عر طوعمدستس ع 8 هم7616 (ءمدتإ». 011182, 711. 156, 791626, 7]28-

 3ه 812811181 22156816, 1001561 8 انذه متاط “40 طعم 76 هت# و ا

 عت 06م0,” هرج هتنم»» ةطقتع0 ىذنط 13"1عمار ط0 عتكوو 16 زج طقق 0026010- 1 !

 ةهتعور, 2. 208, 206 ىدطه 1256680 08 كوه)إ. ةرامع, 1. طان11015 :

 ءهلتقعو, هوت م1هعع هس0660 طقطتأةط1ع هد هتل678660و 2. 656. 1838.

 ةملب ربص و 1. موك ةهمعم 206 ههامستأإت و 2. طق ةزيتصع آن2 018 3 هوما

 جا طاف ةمدحط 018 طق مممفأم»» ام لتعم ظمصح غطتتتقذن هل طتتسقوتل, "طلعات

 هوتصع] 858 0 يلب . طلق 783 5 م2166 ه2 اةطفق قنعوطق هآل طم

 1 عمم ةصعع, 610 81122120560 4طقهغ ]ط6 0630 طمقتن 1988 10 1106 هذ 16 0 1

 طقف 00051. 136. ريغسر 1. ه2 62507 01 81218358001: 2. 8 وا!

 1من ه 66. 137. لكجدح , 1. هناوءاكمعز 2. 1ههلتسع, طمهلكتتتن# 0 5-76

 (غذ و هدت[16016 865203 20ه طق ةدكتعمع0 م2هتطماتتت 015 86 4

 موصومس ' ذكر”* موئهرحتسو 60 طف 16]10- 2هآتنمهو). 188. ريشتشمو 1.



 0 ا 1 1 1 1 1 12 2 212 1 ]1 24 | 2 10 12 2ز 2 12ةز ة
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 فرعي يذلا لمجلا اضْيا وهو نيمسلا لمجلا ريشتسملاو رجشلا ىرو نم
 هابآي الو ربلا هلعفي لاق هابا لجرلا ””رّرعيا لاق (لئاعلا نم مثالا

 لاق هاخا ””رقفا نم ىف لوقت ام لاق (ريقؤتلاو ةرضتلاو ميظغتلا ريزعتلا)

 هدلو ىرغا ناف لاق (اهراقف بكؤي ةقان هراعا هرقفا) هاخوت ام اذتح

 ىلصا ناف لاق (اماع ةلدع ةرمث هاطعا ””ةارعا) هدمتغا انم نسح اي لاق

 ديجا دق يذلا نيجمعلا ثولمملا)راعالو هيلع ما ال لاق راتلا ””هكولطم

 دحا رظح ام لاق ””اهلغب مرضت نا ةاّرملل زوجبا لاق (يوق ىتح هنجع

 بدذؤت لهف لاق (ضئالا نم هقورعب برشي يذلا لكالا لعبلا) اهلعف

 ام لاق (ىنغلا لامتخلا هوس لجلا) لجا لاق ”*لجختلا ىلع ةارملا

 هتلثا تمحن) هيف هل نذا ولو مثا لاق هيخا ”**ةلثا تمدح نم يف لوقت

 0 همعءاعع» ه5 ة0؟16عو 2. ه 2906 همدحصعا,ب هد١ 8 56911102 70 120198 6

 مءومقست ةطق-ءودتع1 ةعودن 026 5طه6 ه5 205 ©026615601. 3 ع

 3201. 01 ريزعت (ةسك. 2 01 رزع) ىطخعال 2268728 1. 63515151128, 115131

 57 طعوذؤتس عر 2. ةقوزقكتسع ةتحل طمطم2128, 38 د 0111*ةض, 17111.

 140. رقفا, مدمن. 4 ه2 رقفر 1. طف ةطصمم؟هي3قط60ز 2. طف ]طف 2061:

 ه5 هوتف] 80 106 تمد طق طةع1آع (]18. 666186, راقف). 141. فرغأب

 ما. 4. 05 ىرع , 1. طف 56210260 28160, 2001 طق هلماطقو ظنواتت (860.) ز

 2. طف م:عوعدشو0 1ك شطف 0165 013 6166-0856 101 2 7681. كثكولوم ,

 1. 5 5طقأو ةا1ق؟ع, طواتعطق هدع 69]عه2 6821176, 32 02208161023 10 دمع و

 ىطتعاط عمجع117]72 ممعو28 58 ]1861 ة1و؟عز 2. 0ه:عاط 7611 0

 145, اهلغب م ءرصت , 1. هطق ه5 طق طتقطوطل, ص طع ةسعوطتع 1010هنر ““ وم

 10115 دن طعن 026165 503085 طئست ز:* 2. مطق ©1155 00792 طق 0866-66.

 144. لمهخ. 1. طوزصع طققطقتا, 22006867 و 2. طوطقعتسع 62017 ةص اع

 70وةءووزمج 01 1ءاطقق, 02208560 0 عقد طووسسع 7076267 دع هص 8ط] 6ع

 سمسسو». 145. هنلثا تمرح, 1. 26 م6616 هد 88760 طقق ةة2281181-

 وم 2. 1ةتودم 20ه: '' طف طوعا 1460 طئس ه0 06426560 طعودم طقق طمطمتتت'.””
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 لاق ””رؤنلا بمحاص ىلع مكاعلا '””رجشكا لاق (هضرع يف دقو هباتغا اذأ ١
 "دي ىلع برضي نا هل لهف لاق (نونجلا روثلا)رؤجلا ةلئاغ نمايل معن

 اذا هدي ىلع برص لاقي) ”””ميقتسبو دشّري نا ىلا معن لاق ميتيلا :

 اضر هل ناك ولو ال لاق ””اضبر هل ذختي نا زوجي لهف لاق (هيلع رجح
 هل ري نيح .لاق "”هيفشلا "ندب عيبي ىتمف لاق (ةجيزتلا سيرا
 '"*اًسح هل عاتي نازوصج» لهف لاق (ةريصقلا عردلا ندبلا) ةيف ”ظعلا
 نا زوجا لاق (عمتجملا لخالا شعلا) ””ىّشغم نكي مل اذا معن لاق ١

 ىنبّللا برشي ىدَلا ملاظلا) املاع ناك اذا معن لاق ””املاظ مكاعلا نوكي '

 لاق ”ةريصب هل تسيل نم ىصقتشيا لاق (هدئز .يرغكو بوري نأ لبق
 نم ىرعت ناف لاق (سرتلا ةريصبلا) ةريشلا هنم تنسح اذا معن

 146. رجكب , طف ةزجممزط15 98 012860 101, م1866 11206 عان371:0185ةطقز)

 (ىلع). 14و وول 1. 2 طات110ءل1عزو 2. 2202688. 148. هذب ىلع برضي و ١

 1. 115. طف ةطتلكمو ترجم طتق طقتل0ز 2. دممةؤةهرجط01168117 < ةطق م666اتت

 ريتك 0-0 ميشتشسيو دشري , 6 “56ه جووم نجح هل 15 هذ مو.” ا

 150. ضير, 1. ه طان11ةئسع ه ماموعو 055106 ةطق 78115 02 8 هكر

 2. و متكو, ؟طنعطب ةععمملنسع 50 838-21, هدلجع طف ةهغطمت»» هزن عتوتصلح 3

 1ةاارع» دمهو همدكتةعأن 101 هب طمق701. 151. ندبر 1. 500ج: 2. ه ةطماأت 1 ا

 موك ه5 قتل. 162. ةهيفس , هنن 10106 هد ةصطوعز16, ه6 02 ط6 ةدتع ل

 قامعم165 01 مورتممدتق ؟طمصص ةطق 11 نطقسسسملمت» 1219 2718665 1067 1

 عا13101828112. آظح , طعتو ه 116127 ءادهطت ع6, 8 220857661 01 هه

 78111886. 4 شح , 1. 8 01157 ه2 ]ةلععوز 2. 8 ه]67[1185 01 0966-[1668و

 5 م218286102-9112: ىشغم , 1. 007660: 2. ظنعوص7167660, 8 3

 “ طعتتستع4 طوع لذصتق.ل” 1. ملاظر 1. ه2 016880 2. 026 35920

 لحتصتعو طق دمتلاع طوؤمنع 15 هتتتل165 هل 165 هنوونم 15 ةةهاعفت 05. 6

 ةريصب , 1. ةطفمم-هزعططعةسموو, ةدعدعتاو, 0تقهتستسمأ مصر 2. ه ةطتفاة. ٠ « ه ملا ع سح سب تمت مم حل اع - - تاهت سلاح ظدفلا اش 73
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 ناف لاق (يشولا نم بئض لّقعلا)» لضفلا ناوئع ثكاذ لاق *لّقعلا

 نّلتملا رشبلا وهزلا) رابكا الو هيلع راكثا ال لاق ”*”رابج ””وقز هل ناك

 دهاشلا نوكي نازوجبا لاق (دعاقلا هدِضو ديلا تاف يذلا للا راثجلاو

  بئارلا نبللا هدنع رثكي يذلا بميرملا) ابيرا ناك اذا معن لاق ””ابيرم

 لاق (هنّيط اذا ضوعلا طال) طاخ ول امك وه لاق ”*”طال هنا ناب ناف لاق

 لثق ىا لبرغ) لبقي الو هتدهاش ثرت لاق "””لبوغ هنا ىلع ركع ناف

 ””ىنئاس هنا ضو ناف لاق (هلبرغم هلوح ثكولملا ىرت زجارلا لوق هنسو
 (نومي نام نم ةنوملا يفكيو لوعي يذلا نثاملا) نثاز فّضو هل وه لاق
 انهاه دباعلا) قلمغلا هلاب فتح لاق ””قعلا دباع ىلع بجي ام لاق

 لاق ادماع **لبلب نْيع اقف نميف لوقت ام لاق (نيّدلا قعلاو دحاجلا

 158. لّقع , 1. ا!ساوء]16نأذ و 2. ه اتصل 02 هسمط71010660 ة111- هذان ( 8

 ةطهأ هع طم ةطقأوتسق وسم 77631138 ةاخ6طب 1.6. ظ'ماتن 22165 015 111317

 دج عمر ق7ها1, 51018 7715002 320 01856166102). وه 0 1. 21106, 0562:-

 طوودتس عيعوو رز 2. 0856و ؟طتعا ه6 1126260 1260 60101112. رامج ,

 1. هو ةوددسأ ز 2. ه طتعاط 0866-ععر 0856 طائوطعاعو هع اتقان 9126 0ا3 01

 نانو ةوعاط 02 ؛طقف طقص0. 161. بميرم, 4. 01 بيرو 1. 81150606160, 01

 كمتط 201 نطفة عاهتنو 2. 4 01 بورر هم ط0 طه5 م1627 01 60

 سصنالع. 162. طال, 1. طف طقق ةمدصصتغ6ه0 ةطف ةزص ه2 ةطق مومزز16 ه2 105

 (طقق مدهعاتقم0 ةملمسسو) : 2. طق طقق همهه560 ةطق 125106 08 8 16

 168, ىلع شع 15 15 ةؤمص 160 11202, 1.6. 15 188 51225721160, 2858 2

 015607660. 164. لب 2 1. طف طقق ه0 (ءمدتح ةتتل طاع ]ةلكع)ز 2. 6

 طقف 121168 (غطف نسماوتم» وتم 8 م06, '' طم ةمووأ اةطق طتسعق

 121160 ةيعمتتتل طقس ”* 15 204 ةهاتسل دن 211 11858., ه0 412616108

 طوع 06 ةدعوع هدلوع ذص طقف ههصتصعمسة37). 165. نئام, 1. ةعودق 08 نيس

 . هدم "طم 1168: 2. 02 نومر هدف طم م2071068 20 طقق ةعتصتلا7. 6.

  قعلا دباعر, 1. ه ةممووصم ه2 60045 2. هدم طم ةرجدعصق ةطق

 (ءمدصر. 9دةسر عاتتت. .81٠ 7 لكلب 1. ه هنعطخغتس عماوز 2. هتلت 46
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 !*ةاطق مرج ىاف لاق (فيفغلا لجرتلا لبلبلا) ادحاو الوق هنّيع اققت ١

 (نيكرولا نيب ام ةاطقلا) تتاف اذا سشلاب سفنلا لاق تتامف ةاركأ

 نع” قاعمغلاب رقكيل لاق هبّرض نم ””اشيشح لماعلا تقلا ناف لاق '

 ””يفسحتملا ىلع بجي ام لاق (انيم ىقلملا نينجلا شيشعلا) هبنذ
 امف لاق (روبقلا شان يفتخملا) عئرتلا ةماقال عطقلا لاق عّرشلا يف '

 دواسالا) رانيد عئر نواس نأ عطقي لاق رادلا ''”دواسا قرس نمب عنضي

 نم '””انيمث قرس ناف لاق (ةنفجلاو ردقلاو ةناخالاك ةلمعتسملا تالالا

 فشنلا يف لاقي امك نّئثلا نيمثلا» بصغ ”ول امك عطق ال لاق بهذ

 ال لاق ””ىرشلا ةارملا ىلع ناب ناف لاق (شيدس سدسلا فو فيا

 هدهشب مل اكن دقعتيا لاق (ضينالاريرعلا قرسلا) قرف الو اهبلع جرح

 ىأ ءايشالا نوري مهنال دوهشلا يراوقلا) يرابلا قلاخلاو ال لاق ””يراوفلا

 22311 (ة]6 3251761 15 205 50 56 ةةلكفت» 115618117 ّدتح 516 862856 ه2 و

 طئطاتعم] “هيو م هيور:* طسغ ةئسواو ممعقصسق طه 8 قصف 15 50 طو 34

 طماع ه2 ةطمك مطتعاط 014 طو هىوم664 مد: طوغط هريهو). 168. ةاطقر 1. ١

 ه و014 000: 2. طف مدجتنو طونزرءعد انطق طقرو هد: طتقطق. 169. شيشحو

 1. طعتتطور ععومفز 2. 1006118 0102260 0680. قاشيعأو سك. 4 ه1

 قع , اطو 228101110155102 01 8 81856. 11. يفدخ# 1. 026 0

 ا[ععوررو 1006مز 2. 8 870116 08 02268. دواسأ 1. طاوهعاع 8081683

 2. طمتتقوط0101 1166381158. نيم 1. ةسوتاطتسوب 02 عومم 7816:

 2. طلو طعم هزعاطخاط مه: (اةاطه 4 بهذ 226328 8 8عم10 همها

 10 هؤءولتسع ةطق هةعطخاط موته 08 ؟طتعات 20 ةسسرما7586101 05 416 طقتل 8

 سمان: همس. ةطف مج6ءءءلتصع ةصقامم»). 174. دل امكر نهسقامأو :

 “ دعا ةهق ةطقتف 0314 طو د.” 175. قرسر 1. طمثنز 2. ”طقنو هلل

 176. يراوق, 1. م1. ه2 ةيراقر ه طتم4 هذ طه ةمانسع انسه مطخمط طف
 مروطو همدق10ع» 10 م1608208616866 10125 2. 721. 01 يراقو هنم ة#طم
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 5 كدر 9 و لِيلِب كتاب سورع يف لوقت امف لاق (اهنوعّمتسي

 قالطلا ا اهمزلت الو قادشلا فضشن اهل بجي لاق ةركسإ اهترفاح

 اهقتفا ناف اهجوز ىلع تعنتئما اذا ةرثح ةليلب سورعلا كتاب لاقي)

 اهنقيرط ىف عوجزللا ىنعمب اهترئاعلا يف لاو هابيش ةليلب تناب ليق
 نم ثكّرد هلل لئاشلا هل لاقف (اهلها ىلا اهذرو اهقالط نع هب ىنكو لؤالا

 قارطا قرطا مث حداملا هحذم غلشي الرّثحو صتاملا هضغشغي ال ””ر

 نلاو نعيم ىلا شف. اي "ويا ديز وبأ هل لاقف ّيبعلا م امرا م مثراو ىبعلا

 ةارامم ثكحتبص قارشا دعب الو ةامرم يتنانك 4 كب ١ هل ار

 قلذ ناسلب دشناف تعئبا ام نسا امف تا صو ىلا يف هللابف
 61 ع

 ٌهلِثق ملعلا لشلو ”*"ةلثم ملاعلا فانا
 كرت سيرعت نيب موسي لك ينارّيغ
 ني ا 9 مل“ ىب بوطب لح ول */ادلا يرعلاو

 1011058 ترج, طعسوم 8 كطفل. 177. ةرخ ةلقل, 1. طم ةمون دنعطك ه2

 طع طممصكتط: 2. ه 77هللتسع دتعطق 12 7؟طتعأل 20 601251111211131102 8

41 

 ع,

 (ةاكعت م1866. 18. ةدعر مدسطوت, طفو ه2 طق 0878 ه2 1211012

 ه1 5 015016م0 ؟؟هددقتت, 20 ؟طقعاط 5مم 81عاطقق, 1.ةهى, 2. 190. 19. هلل

 2 نم ثكرد , آن. 55 قلامط 15 ل6 طوع 401 وان 8 868, 20: “طوب

 اةطم عموعو ه2 قللقط ةطمات هنن وه 5و (08 "150ه).” 180. هي أ,

 وىتكا هاف 20عم 085 9 هدا, عم هر! م706660! ةهتتل 0220860 0 اهيا,

 ةامر ! 5و ةئلعمك ! ؟طخعط طقف هموتتتنف0 م. 209, م. 28. 181. قلصيص <

 ديدش٠ 152: لكُم ح لاثكالا 4 كتريرض ىأ هن لكم يذلا وه وا روهشم.

 م قصم] ؟ 15 50 56 630 ئر هرج ةععماتصتك ه5 طم معانء, ؟؟طتعط 15 لم هد

 35 2. 71, 2. 69. رادلا بسيرغر 15 هن 12868208 01 ةيظفل ةفاضأو

 ىطخعال 228168, 35 15 7616, 8 60132011201 70101 01 650 750108 12 ©013-

 ممتن عاهد, 320 15 5626206 2110634 150 4ةلعم ةطق 311616. 4 2 وطور

 دقتسعم 02 2 666 12 20180156, ه0 ةاوتحلتس ع طعن 10 22220156 165ءاك

57--- 



 لوقي دشنا مث لوجي
 اسوبل ناس لكل تكسو

 امبشياج قى تيا
 مالكا ريفا "و ا دكعف ||

 عومدلا ليسا يظعوب اروطو
 تقطن انما عماسملا يرسقاو 1

 لوقعلا نيل يل ملم مكو

 ا 0 4 فن :

 186. يده, يدق , 0161. 0888. 1 ٠

 188. ةنْيفل دعب ةنكفلاو 4

 190. ثمَّسبأل |

 يقاس 20717 192.

 194. * ارّذع, 8 .:

0 

00 

 ”*عاريلا يفك فرغا تش ناو

 159. يدجعر 7 20011312483266 711 68 0 1

 1 طقوم اسمو 66.”

 حج تمّمرامو كتلطلاخ. 26 براقت»», 38 14

 191. اورو ةاقّسو م1. 62 يوأر 4

 198. نراَسأ (مدومن. 4 ه5 راس) < نق دقن ٠

 لعن 2062 (ءمدإت. 7. 44, 2. .٠)5 سيب سبمفلا ا

 196. ديك الر دمك رتغط ةطم سصقانعو, طوع رتغط عمووكمن دصقتتم#

208 455111181: ١ 

 | يدنهي نم مهلعجاف يدقيو '”يده نقم انتلعج امك ٌمهّللا لاق ٌعْن
  3دعب ةنيغلا مهروزمب نأ ةولاسو ةنْيَق عم | موقلا هيلا قاسف .يدّهيو

 | ماه نب ثيراحلا لاق دؤذدلاو ةمالا يجو دوعلا مهيتمي ضهنف فا ةةنيفلا

  1ةهّينه لظف اهيقف ترص ىتمف اهيفس ثكب ””يدهع هل تمأقو هتضرتغعاف

 ىسوبو ىمكن هّيفرص '"” تدشبالو
 سيعلاعلا راؤجلانب

 اهضوكلا زتبددا ةاقنشلا ليف

 اسوفنتلا رتسا يوهلب ارو
 اسومنشلا نورغلا دوقي انايب

 سورطلا يلج اًردطقاسف
 اسومش ينك نصف *افخ

 اسيشر بللق لك يق عاما

 ”*”اسيبح اقيلط ءانخلا اهّيلع

 ىسوم نعرف "” ديك الو دْيكب

 )ع و

 188. هلر طر ممه20ه1 ا1:هوصقو 20م هل.

 (طقق طففد عمتلم0), ه0 0. 4 01 يده (طوةأمال8 عتكأ).

 ع ةاتسوع 01 هه ع]18 (661ءعد طوف ةضق .620٠

 - ١/ دعب نيا.
 صرت : 1ن0160عم ه2 ةطقور 20 '

 7266. 8 05 سبل

7 00 

 عاري < ملق
 هيلع
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 اسيطو اسيطو اهاظل نم ”اطا ىفو موي لك يلرعسي
 اسوؤرلا نّيشيو ىوقلا ”نئذي يلا بوطخلاب ينقرطبو
 اسينالا بيرقلا ىتع دعّبيو صضيغبلا ديعبلا ْىلأ ينذيو
 انيس ليوا كلب ناكل ٠ ةيفالؤشلا ةسانسعح ةذلر
 بهذم نع ثلقن نمل زكشاو ىنامّرلا ملت الو نازخالا ضفخ هل تقف
 راتسالا ثكتمت الوراتهلا عد لاقف "”سيرذا نبا بهدم ىلا سيلا

 نردرازملاب ضحرن نأ ىسعف ””بركي جشم ىلا برشنل انب 5
 تّيجؤوا نقل هللات لاقف ريسفتلا هقفا وا ريسأ نا ”تاهّيه تقف رازؤالا

 يقشيو سنلا يغشي ام ثكاهف ”*اممما تمكلط فا تئلطو ””اممذ

 راوكلا انددش ””ىقغلا يننع فشكو ىتقعملا يل مضؤا اًملف لاق سلا

 مغط يناسنا ام يف هترياسم ةدم هترماسم نم لزا ماوراجو يداصو

 لوسرتلا ةنيدم انلخد اذا ىتح ””ةقشلا دعب هعم تذددوو ةّقشملا

 تقدشو برتغو تقرغأو ””ماشا لوشلاب ةرايزلا نسم انرفو

 (همو م. 88, 2. 64). "الطمع م«ءءلتس ع تضصخ 21:61. 2988. 08 لصخ..

 197. اطا (ه» أطا), هم. هذ أطو. 8. نلذُي, نّبشُي, 201. 4 02 بوذ

 8201 بميش 2682060619617. 199. سب رد نك موطمدرستع 08

 “4501115 1جلجحسسمل 8363-21, ةهحسقلمت» ه2 هدف ه2 طق ماتت“ 76008-

 217601 الان ]جوتسس7:8082 8-135ءط0015, طمتتح 1323521 20110160, هل ّدص

 ةهمعمر»لمسعو رتكط 71086 ةءوعطتسع طع معءولتسع 168مل 0165151028 6

 06060. 200. ث رشي طع ةصعتعسك مهتسع ه2 1[علثسهط. 201. تاهئه

 طمدو "وجع طو 1.0 . 202. مم م1. ه2 تمر هطوورمومتعو (05 2 همت

 موعن) طعضو '' وصماتمسعو.” 20. ممأ 2 522811 8320 ©6887 28661.

 204. يح مهما ودعت.” 05 ةقشلا كركي , 162201626885 05 0151826

 ج11115102 150 312*0011, 1. 42. 06 ماشأو تقرعأو معا. 4 01 مأش

 8201 قرع يي طم 565 هات 10 87118, 1 8ع 0116 101 11:ةلعو

 10 اذاطع 1018 تقرتشو برغر 0012. 2. 201, 2



 200 4خ551211131:353

 2581313181:75 :111>:5. 041:1آ:51 “' 01* 111118.”

 ةيسلفتلا نوثالثلاو ةشلاشلا ةيسان

 رخوأ آلا ”*تغفي ذم ىلاعت هللا تانهاع لاق مامه نب ثراحلا ىكح
 قارا 0000 ا 5 بج تكف تغطتسا امه ةلضلا '

 قئفتاف 10 50 اهيلا يماقلا توصب ”تبحأم ةدحب

 انيضق اًملف ”سيلافم ةرمز عم تّيّدص نا ”سيلقت تك

 لا 0 0 37 0 يداب 2 زرب تالفتالا انغمز أو ةالصلا

 ميتاصنا نصح لآ 5 ىبرلا لاثما ا 0 4 هل دقعف تلا

 ينغي اما ةقئارثلا رئاصبلاو ةقمارلا راصبالا يلوا اي لاق "مهتاصح ةنازرو |

 1. تسغفي ح ةنس ةرشع سكخ يتسلل 2. تاولغلا وهل ح ب

 غارفلا تاقؤأ. 8. تبحم - بحكم تلق, 208 4و 6

 تير. 4. نتا متفاح /ها14] هد امد ذح اناحع ةتثقأن ةي1]ةط16, انآنك ,

 ىو11- مسموم قرع ه2 1ةقنم ذه غطع 0هدعدقاتتق. 5. سيلافسر مآ. هأ سا

 6. قوبفت , م61. 5 04 قوفر طقق ةصصمتع هن ةنعام0 لجدس عام ةقاف لستتي

 (قاوف). 3 يل فتكت ام الا, طوغ طو طاقغ 8708126 226. 8. فشلا

 12013626:8 06187. 9071“. ىبخر , 21 ه1 ةوُمُخ (ةوو م. 119, 2. 7). 0 17 1
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 لآو يلوو ”لامو ثكلم نقم هّدلاو تنك دقلو * مضاغف نطابلاو حداو
 تعحأت بمئاونلاو تيحشت ” تاوجلا لزنت 0 لاصو * لصوو لاناو كفرو

 "* نوغضاتي ”' ةيبصلاو رم شيعلاو رض راعشلاو "رقص فكلاو رفق ركولا ىتح
 فشكاو نئاشلا هلا اذه 7 ملو ىوتلا '*ةصاصم نوئمتيو ىوطلا نم
 ينديلف ثيقل امم تّيشو ” تيقلو ثيقش ام دعب آلا”نئافذلا مكل
 فيعض توصب دشناو فيسالا هولات هوات مث تيقب نك مل

 هناودعورهدلا بتقت - هناحبم نمكرتلا ىلا وكّشا

 هنايكبو يدكم تضؤوقو 2*ىتوؤم تعرق تاثداحو

 هناصغا ثادخالارصتّيت قرم لئوايو يدوع”* تدرصتشاو

 25 نا درج لمملا يعّر نم تلج يح يعئر# ل جاو

 -اونكسو اوتبث. 11. ةاصح - ملِحو لقع. 19. مضافف نطابلاو, هده
 هق 10ه: طف ةصصعت» ةاولم (1.6. 227 707617), 16 15 1210 طه: (50» ف ةقاوت

 هت 1262086156 م16عم06ع06 57 طق 321616, .هماص7». ©17*ةطر 7”. 42 هده

 522. 8): 18. لاهو لآ , م66. ه2 لوم هسه لوا 165060615617, 6

 قون ص اطقم ةمدقو 051 عتكتسع, طةةنمد 1ص عر ةطق 8عءم20 دع ةطقهك ه2 :ات]3 8

 هدممعونصو 0هستستم». 14. ةلشلا نم لصو: ةلوصلا نم لاضص».

 15. ماوج, م1. 5 ةمححاج - ةفآ و بئاون, م1. ه2 ةبئان ع ةيهاد.

 16, رفص متاح 7211:0711 01 120347, 872037120115 12ةكاح انطق 21606032 رفق ,

 هرسرمطو, 7010. 17. ُةيِمِصر م1. ه2 ٌيبص. 15. نوغضاتي (6 ه8 وغض)-

 ايصب نوككي . 19. ةصاصُم ؟.2. ه2 شم, طق "طتعاط 15 506160 اتهر

 طف ةعاكتسع. نث افكر 721. 02 ةنيفد طقس طاتسصم0, 1.6.

 21 تيقْل, 2888156 01 وقل ح ةوقللاب تت 22. ورم, 2011 01

 اتستأإ 01 و رس وه 85026-13216, 1206]ع, طق16 11560 12 89 812031183 86256 8

 ةاغصر م. 206, 2. 9. "لطم معأتنع 02 طه 761868 مه عييرس 88 2. 82و

 2. 50. 28. رصتقأ , م266. 8 همرصه عرسك . 24. تع", مدو6. 4
 لع«, مطتعط زق نقول ةصدسمت 71ج ةهصف وصفتك عاج, طقم طق 186661.



 ١ مققطلك]ئل 5111+ ال 2712

 هناجشاررقفلاد باكا ”ارثاب ارئاح ينئرداغو
 نادئأ ةمقكتلا يف بعشي ةرئث اخ تشك ام دب نما *

  00١هنارين نوراشلا دمسو هقارئا نوتفاهلا
 ”هناع يذلاركدلا ”هناع' ئكي مل نأك مؤيلا مصاف

 هنافزعفّرعلا يفاع”فاعو ارثاز هبل ناك نِمّروُزاو

 هناخ هرظد يشرض نم ىري ام هنزخحب ىتف لهف

  1*اهناش يذلا ”ىاّشلا - همه يذلا 5 ريكا

 هتابخ شجاتسل ”هتبكتست نأ ىلا ةعامجلا تبصف يوازلا لاق |

 ككتنٌرم رد انئارو 0 انفرع دق هل تلاقف هتقيقح ضفكتستو

 ضاردغا ضرغاف ثكتبشن نع * مائللا ٌرسحلاو ”ثكتبغش ةحؤد انف انكّرعف

 فئ٠اتيو تارورضلا نعلي لعجو ”تانبلاب رشب وا تانعالاب * ينم نم

 عداخ سيررجو ” عداص ظنلب دشلا مث تاؤرملا ” ضتغت نم

 25 نأ درج , م1. 01 درج. 26. راب, 1287 6 عابتا 10 رئاخو ويا

 110660, هصحطممتعتسع 168 دصعدستسع, 0 ةهموط6 08 روب, م6ةقطتتت#

 27. نآأدرأ, م1. ه2 ندر, طع 1028 5166708 ه2 5 هيه 18 20106. 31

 28. ناعأ , م65. 4 05 نوعر طف]مول, 28518660. 29. ناعر م6: ه2 نير

 مقا طق 6911 هيه تررم> .٠).9860( 0 فاعور هنو, ع ءاطعلا بااط ةركو ٠

 هتفرغم. 831. ناش ع لاح , هوو, همد0ت0» : 6 0 ناشر

 معا. 01 نمش طقق ماتك ١0 ةطقتسع, 015818660. 2 تيكتست 8201. 1 0

 01 كميت هزكطع» ذص طق ةوصقو ه2 هوؤمطاتمطتسع ةطم دغنط 02 هدف

 0958616103, 01 01 76088111128. 3. ثكيبغش ةحود طف 666 01 0

 طعوسعاب 1.6. 417 هداعتتتب 4 ماشي, 5 7611 همرهداتع 86 0 ْ

 35 ينمو ر 21:66. 2888. 01 ىنم < يلثت أ طم 2011هوتسصع تانغأإ 6م

 سك. 4 05 تشعر 76586102. 86. تانبلاب رشا 211115102 10 عريمنفس

 291.060. 7. ضّيغت , آنك. 5 01 صيغ - ناصيلا تالا عداص - رهاظ و

 ل : الا 1



 017 17115 2أ8

 هلضا ىلع ذيذللا انج لدي عّرف لك ام ثكؤعل

 هلك نع ذهشلا لاشت الو هب ئتؤت نيح الح ام لكف

 هلخ نم ثكرصع ةفالس موركلا تّرصتغا ام نازك

 هلثم ىرش الك يرشتو 2 ةرّبخ نع صخّرتو ” يلغدل
 هلقع ف * ة:يمغلا لوخد ٌيعدوللا نطفلا ىلعراعف

 اوعمج ىتتح هثاد عم * هثادا نشب مهبلتخاو هثاكذب موقلا ىهدزاف لاق

 ىلع *”تئح ثكتا اذه اي هل اولاقو نبثلا ايافخو ”ىبغلا ايابخ هل

 الو اطخ ال ”اهئهو ةبابصلا هذه ذغف ةيلخ ةتلغأ تضرتعتو *ةّتكب ةيكر

 هقشرتجب ىلوت مُثركشلاب هلوبق لصوو رثكلا ةلزكم مهلق لّردف ةباصا
 ليع» هنا ” يل روصف ةياكعلا ءذهب يشم لاك“ هزل بطلاب بهكيو

 وهو هجارذا وفقأو هجاهكم مهلا تيضوشفا ةييشم- ف عّدصتم هتيلعل

 قيقحتلا نكماو قيرطلا الخ اذا ىتح ارج» ينعسوبو ارش ينظعلي

 ثكلاخال ينا لاقو شغ ام دعب ضحامو شبو شه ْئم رظن ىلا رظن

 قفكيو قفّريو ثكب قفّري قيفر ف ثكل لهف ةبكص دئارو ةبّرغ اا
 لاقف قيفؤتلا ”يناتاول قيفرلا اذه يناتا ول هل تلقف قفشيو ثكّئلع

 داشقحلا دابكألا عداص وأ فوشكم (ءلودر»» هدم :ةحقتسع ةطف طعوتام ه2 ام

 6251018). لطم سم6 02 4و 8 1011012ع 15 بي هراقتم ب 88 2. 28,

 2.65. 39. هب ىتوتر مه58., ةطمات 81:6 81762 1. 40. ْيلْعُل 5 00

 110مممع 150 ّيِليْغُتل 811]. 4 ه0: ولغ. 41 ةزيمغ -ريبدشلا فض.

 2. مءادأ نسخ - اماغلالا نم ُهيذَوي ام نسح. 0 6 94

 61 ا 20 ُةنْعُل 1685060517617. 44. تملّئخ , مان. 01 موح -ح ع تّنُط.

 45. يكب ح ءاملا ةليلق. 46. اهيهو , هاع., هسق ةءاعمس ذك هوتنطمت" ع صفق

 مم ه طققر 1.6. هعزفطم»» ”هانطج 05 0150ةنس 20 018 ةطقطلعق. 47. ق َط 01

 قرط, م1. ه5 قيرط. 8. يل رّوص , دان "88 مافااتت64 10 دطقر 1 ““ و

 1ومعإ ةاائاعأع 226.” 49, ىت أور هح 1لتمدت 01 ةطف 168 01 الوقت مدع
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 ” ااا ان نسل تا ا

3 9 
 59 نال تمت

 الدخما 9 0 7
 71 ل
 تلات

  815 502111. 017 17115١معمل 204

 يل لقثمتو ايلم ثكحض ا تتوركتشاو طبتماف تادجو دق يل '
 همسو يف ةهئش الو همشجج”* ةبلق ال ىجورشلا انخيش وه اذاف ”* اوس ارشب 0:
 0 هتمالمب تكئمهو هتوقل بذكو هتيقلب تكرفف ز

 هاعأأ أ ليف دّشلاو هاف 1

 ”ىجزملا نامزلا يجزيريقتف لاقي اميكل ثرب تّرهظ
 ىجبرت ام هب يبلق لان مكف *”تّجلف دق نا سائلل تّرهظاو
 اهلف ىلا مل ملافتلا لولو يل ”تيزيملةتاشرلاز زو

 تنك ناف عمطم اهلها يفالو عتّرم ضرالا هذهب يل قّبي مل هنا لاق مث '
 *” نيدرحجا نّيماع هتقفارو"” نيدرجعام اهئم انّرسف قيرطلا قيرطلاف قيفرثلا '

 "تشملا رقدلا ىباف تشع ام هبحا نا ىلع تككو

 ل معا. 8 01 ىتأ , 1288 طوعا 2589501118016. 0 طبتاف كمأو هركتسأو < 1

 ايكسكاف ةمد 1 تدذجو , 8 م07610181 هعم2ءقهمم2 ةمز1160 50 6 نيك 0

 طقق هطامتسع0 طتق ؟13ط (ةو6 ل. 2207. 11.826). اًرشب يل لتفتا أ

 0 دوس و 126 822268760 561026 دمع 38 8 ةواتتت0 2282, 811115102 0 ©نمثؤتتر

 دت*. 17. 52. ةبلق ح هشارف ىلع هبحاص هنم بلقتي يذلا «| را

 58. هتماقم ع لاعلا ثككلت ىلع همايق. 54. اهشر ىعلا, ادني لا

 وعش 20 80, 01 و 265م60017617. 55. ىح ملا ح كيج هر هقح ىذلا ْ

 ساشلا. 1316626 براقتم, 88 م. 268, 2.190. كتعميلذ, لافت, 3 |

 رتتعأ, 2888., 1ك. 6, 81:0 7.12. 12 116 861186 02 7166017, 81166688,ر 16

 هج 116 01 2 17 كثربو لاو 9206028660 801. 08 2888. 05 8

 010 872006. 801. 0 ىفقل د اب 58. نيدرجكأام ح نيدرفشم

 59 نّيدرجأ ح نّيلماك. 60 تششُم ح قرم. ْ 3
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 45811181: 5257197. 047:آ:1» “0171 0.”

 ةهيديبزلا نو ةشلاو ةعبارلا اولا

 مالغ ينبح 'ديبز ىلا ديبلا تّبج امل لاق ماقه نب ثراعلا ربخا

 دق د ةدشر لمكا ىلح ا كلج نأ ىلا هني ؛ تك دق

 1 تااش اقلف ديبز انشقض نيح 00 هب ”ىولاو

 بئاوش ينثاجلا ىتح امالغ غيرا الو اماعط غيصا ال اماع تيقب *هتمان

 داتؤاو زرغلا ٌردلا نع 'ضاتغا نا ىلا ةدغقلاو ةمؤقلا بعاتمو.ةدحولا

 تلقف ديب ”) قوسب ديبعلا عيبي نم تانصقف "زوع نم دادس وه نم

 كيلز ر 25 5 50111 د ال8128, 566020 12 469 2161

 وص طمس ؟طخعا 165 18 210115 101:7 781:3831188 015682. 33. فنك 66

 13111 ؟1عماتتخ 02 ]تكع, 57 ةطف مقنعهطو ءةءاعمدع0 ظ'ودح 811 هع 10 1077

 3 يمارس, 1 م ارم, ملقا 1256261012, 59161 ةاتكلتع 08 6 5-0-6 101:0-

 201125 2. م1. 0 ى» رم ماهعم 02 ةطممأ12 عر 3122.6 4. برق م1. 01

 3 طمدنم عمم4 هظععقر 731118516 86271668. 5. كتضطاتلا معا. 8 01

 طول ح تفصتلا . 6. هب ولأ, معا. 4 01 نو اناتتتن60 95787 71

 همتع0 ه2, 0هدا:0760. 7. هتماعن تكتااش , طع طق 8016 02 طقق 15

 7738 181560 01 4111260 آت, 72107615181 ماطقه86 201 “ طم طفل 0160.” 1"هدن

 ةماعن ذص 4طخفق ةعطقور هم. 2. 282, 2. 76. 84. ةسمأن , 012184128117 7016©

 5010 7 طق (نوددتت ع2136015 1616 10 23 هك درج , 1205611611

 9 ضاتعأو ةائط]. 8 08 ضوع ح لديسْسا. 3 0. زوع نم دأ د سو 8 8602-

 . عوز» ه2 دموع 266, ةسمااع»» م07 2م طخعا ةعو قفط. 23207. 1. 16
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 هجرخ نقم نكيلو برج اذا دمكيو بتق اذا تجي امض ن1
 00 يبلطمل مهم لك رتتهاف سالفالا قولا ىلا هجرخلاو " سايكالا
 0 رود ”ةلهالا 0 مث "بشك نع هليصحت لذبو

 ر اقلف دغر ”'اهل مس الو دعو '”مهدوعو نم زج امو ”اهروحو

 "يرقي قلخ نم لك سيل نأ تّملع نيسانتم وا "نيسان نيساخألا
 تربو ضيوُمتلا بهذم تضفرف يرقظ لكم يدكج ” كدي نل نأو
 ناو نامثالا فرغتساو ناملغلا ضرغتسال يئاف ”ضيبلاو رقصلاب قولا ىلا
 . لاقو مالغ دّنز ىلع ضبقو ماثلب ” مطتخلا دق لجر ينضراع

 اعرب دق هقلحخو هقلخ يف *اعنص امالغ يئم يرتشي نسم

 ىعو تأق ناو لاق نا ثكيفشي *اعلطشم هب ”تطن ام لكب

 0 ناو ”اعل لقي ةرثع ثكبصت ناو

 11 مايك 21. 04 سيك. 12 بسك نعد باق نع. ةلِهار |

 م1. ه2 لاله, طمنو م2 رمق. 14. اهروحو اهروك طفت ةممووممو ةسق

 (طعتس ؟هصق. 15. دوعو , م1. 0 ةطف 501105ةضع دعو. 1. اهل , 0 ؛طعطتب .

 طف مهسمتس مء2م38ع 40 طق ططواعوم 71. كوعور طم ةاطتتص0- 4 ا

 7161060 ممتس (ذص 6ةمم2856) ةطع1650. نيسان : نيسانتم» , ةعو. مآ

 ه1 ةهععدأت 1 820 6 01 ىسن , 10عواااسو هد: 2ءةودتسو 10 أ 18.

 يرغي قلخ نمو لك سئل و طمأ 67627 هدر 15910 11206168165 8. 770:15,

 ىيضتعم ذك ةطعمسعاب ةهلعمد ودم ه ممعدت ه2 تدطقتم ص مهتقو ه5 1مدتتح

 طلاس 81282. 19. كثتكحب كل , هذ6., ٠ مما عطش 19111 ةعنوكءاط دصقت ةاعتت 8 1

 8 رمز هرجد 2411,” ه ممما1ق» ةدوتسفع 10ه طتعاط هوو قدنوط. 2207. 1. 3

 20. ضيبلاو رفُضلا , 21. 0 رفضا 020 ضيئأ :هةموءات؟ءهآز, 49 17 1

 20 طف ؟طقغوعر 20 عم10 ةتق ه11762 ههمدتق. مطتخا 1س 8 02

 مطخ - فئالا وطو همطخ ىلع لعج. 22. اعنص ح ةعاششلاب قل >2
 هلو

 ةلماجو روم زجر, 88 2. 26, 2. 88. 3. ظن مد. ه2 طون < -_

 تقلع. 4. علطصم ةهعمعاتأ 8 01 علض ح هلك ٍيوق. 25 اعل 0
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 اهنف فاش مكتلت :نأو " ' ىعرااموي ولو مكحاصت ناو

 ”ىعداالءابذاك طق هافام اعمج دق يذلا سّيكلا ” ىلع وهو

 "عدوا رس كين ”زاجاشا الو اعد نيح اعمطم باجا الو

 اعم مّظنلا ٍيفورششلا يف قافف اعبصام يف جدا املاطو

 ةاعوج ةارع اوحضاةيّئصو اعدص شّيع ثككئض الؤل هللاو

 ”اعمجا يرشك ثكلمب هتغب ام

 نع هتقطكتشا مث ميرك ثكلم آلا اذه نا *ارشب اذه ام تلقو ”ميعتلا

 5 عل , 9150 5520156260 0 علو 211 6613722351012 3001:6886 50 06

 طم ةاتمو هدع 29118, د 116 862856 05 8 2178761 45865 186 2287 1156 6

 320 ةماتتل. مسن , 8206. 8201. 01 موس ح فّلكت 75 ىلعر 16

 12 850156 01. 8. ىعدأ, مانعا. 8 01 وعدر 86 102205658 1 هلهتسم

 122016 682 طقق 0116. 9. زاجتسا ع لكتشأ , قوودمق 18231. 0 اعدوأو

 معا. 0985. 4 01 عدو (ىساطتعال مدرك عم96د33 110 36611586196 8), 1ك 6

 1221 ةطم»6 7061 م0102 عع0 هج ةععماتصت 05 ةاطق 2266126, 85 12 5676181

 ىمدتلم ةةهحستسوطتس ع طف 10110ىتسع اتض68. 37. ةأرسعو جوخ و م1. 05

 ي :راع 220 ع اج موووووتج مار, طقدنو ص طف 206. ه5 عمووممم4 طإ7 اوهضا 8

 هددع 01 116 ة1قأع7-7ةه:0و 01 نرآك (مهمو ةعوستس. م. 242). 832. اعمكأ مد

 عمجلا ( علو اثم طمأم 80 9ط09؟ءه), وه همم وت:هأ376 ماتم, 22682128 811 0

 ةاطعص, 2160عماطعا» ((ةرستت. 2. 205). د ميعشلا ةشح نادل , ن6

 70مهطق 02 طاف عوجلعد ه5 06ءاتعطق, 311151052 50 © 7*ةتتم 171. 12,

 34 ارشن اذه امر, هو., 70:03 ةجمانول طوع ةطف 18عورماتمس 120165 0

 لووعداط (0دتةتتر 231. 31), 82 020120115 01105861082, 85 6516 560361 خ1

 ةطمر#. 17ه طق هطزوء356ه هووو ةكاو» أم. مومو 6وسصتسفتل 7.

 85. هتحابص نم هتحاصف نا, ]160:117, '' مطعدو طقق 9100116266 8

 مدس طخق طووصسور”* هس هودنتعدل مدت 66 ال مأ هلامجك ةحاصق هل لهو
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 تضف ةزئح )و م ا ةهؤف دف لو ةزم لو وكسب طفي مف هج نأ

 مث ”دجحأأو كئيضلا يف راغف ” يقشر, كئيغل اكن ل نلزو يقص

 دشلاو يلا ”هسار ضغُا

 فصغقي نم اذكه ام هل يمماب حبا مل ذا هظّيغ بقلت نماي

 فسوي انا فسوي ”انا هل ئصاف هفشك الا ثكيضرب ال ناك نا

 فرغت ثككلاخا امو تفرع انطف ئكت ناف“اطغلا تكل تفشك دقلو

1 

 نع ”تدش ىتح رسب * يبل ىبتشاو هركشب يبثع ”ىرتسف لاق ٍ
 4 مواسم آلا مه يل نحب ملو قيدضصلا فسوي ةضق تيسّناو قيقحللا :

 “ يطعتطم»» طقتق ءلاممدغختمد» ممكءطف4 طتق همصعاتسءوة.”  ةزستلمساو طه

 121071 هن جب نم نجقل فيك , دمه7 0و ةنوصق]ه 660, '' طمر» طنق م

 0 :هعزج0م2060 50 طاق 20112688 05 طقق 0112661181166.” ثن درض 1

 فص هنعر, 1 ن6 835106 ظعودم طئسر 156 960011596376, 26600328 0 3

 616 22086 6 62م1 61088, طعتسع 486 08 ةط كين 0

 :هطمدوكتسع اةطفق 1069 نأ 000 برض. ىقش زو عابتا 10 اهل ١

 رىطخعط ]امنه ةادصقف 2م هللا هك , هصل طمغط مقرب طوع مود06:60 "و 3

 هانتقو 820 761016102 1120121.'* 038, دجعأاو راغو 116. طف عشق 1250 1017- 3 ش

 امس0م (روغ) هسه طتوطامسام (دجع), طمضو ه8 ةهحزتاتم4ل 60 1ةة1عاط661, طه

 جافمسصسمقتماور» ط٠طعصخق طتق طفقمل مدع ةهطل 221860 ذكر ه١ 88 76 59010 887,

 طم ةطمو]ع طئسقواك. 89. هسأر ضغنا طف ؟2ععم4 طقق طقه0. 40 انآ,

 ١0 طه 630 88 650 ةطما 871185168 ((ةصحتتت. 2. 294, .83), طق 6 أ

 طوتطمع لماكر هق م. 159, ». 49. "طق ه0 هالحلم 55 0د"ثةعب هنع 90

 41. ىرسس, 2261. 2 08 ورسر طق مان 01 هد دعتص0760 طقق 6104ط6ةر 6 1

 سوار طف ةت0760 ه* 8118760. 42. تلا طعون, سنس. 8 3

 تهدُش ع تن دريصع , 12 همدز هسعاتمس تكا ةطف 2011هذه م قيقحتلا, 1 1

 053 500 76110660 60 قتل هاتك طقق 7681 طعةتتتت#. 4 مواسم , 1

 ه1 ةطع ةطتتل مدحت ةقاكتتع 201 ةآط6 6 ( موس راطتعا 18 ا
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 ارّرش رظكيس هنا بسكا تنكو هيفؤال نمتلا عْلط عالطتساو هيف هاؤم
 امب قلتغا امم تفلح ثّهح ىلا ”ىلح امف ىلع ةميشلا ىلْعيو لا
 هب كتبت هنؤم تفخو هنمث ”رزن اذا مالغلا ّنأ لاق لب 5- هب

 ناب كثكِبلا مالغلا اذه بيبا رثو) يناو هأوه هيلع فحتلاو هاوم

 تييح ام يل ُرِكَشاو ” تميش نا مهد يتثام“” ْن رزو ثكيلع هنمث فقخا

 لابب يل طخ ملو لالعلا صيخرلا يف دقكي امك لاعلا ف غلا هندقنف

 انّيع كلمه ةقئفلا تّقحو ةقّقصلا تققحت اًملف لاغ صخئم ّلك نا
 لاقو هةيحاص ىلغ لبقأ مث ”مامغلا عد لومه لو مالغلا

 عايجلا *” شركلا عبشت امّيكل عابي يلّمم له هللا ”ثئاعل

 عاطتشت ال ”ةطخ فلكا ئيفا فاصنالا ةعيش يف لهو

 عاريا ىلبي نيح يلثمو حور دعب عؤرب ىلبا ْنأو
 عاد اهجزامي مل متاصن يتم تبغ يندقرتج اما

 عابٌسلا ”يلئابح فو تّدعف 2دّيصل اهرش ينتدصرأ ٌمكو

 متنا شطه 10 نمت ه20 ةميس). 5. قدح امفر هذء., " طو 34

 2015 8007* 71661 1 280 50891:60, 201 0104 هند 50 ةطهأت 50 طتعط ]1 48

 هدر” 1.6. طق 010 205 هطق>عع ه طتعط 1721166 201 22816. 221162 200 35:

 مدعنسع مذنط طع 607. 46 00 , طقهق : طهوز> ةن2811 هذ 6

 4ع زد ةق. 01 نزو. 48. تمييش 10 كتمدش هج ة0ههاتت6 02 6

 2طوتصع. 9. مامغلا عمد ل ومه الور ” صمدو ةطوصقمست ةطقس ةطق 6و5

 4و هذ ةطم هلم08”* (ههصرت. م. 383, 2. 64). 50. هللا ثاعا ح ثكحكتو

 ثكنعلو. "1 رقاب ه8 2. 188, 2. 20. سرك و عروس 1117

 و ةنصعدت]هت, 15 1هعتعدلار: ه ماسننال < لايع, ةدسنلإل 7 طخ ةمفسب 06ع20-

 هرجكةر 220 15 ط1 ءلمدنع 1011060 ط7 طق ماتت عي - عوج 01 2. 1

 هطووو. 52. ةطخخ - ةقشم . 1لطو م6«ءةنسع فّككأ أ, عسل طف 20110-

 دلع 761:68 38 103 8 عارد ذر 816 001. 2888. 0. لئابحب بعاصم و 721. 01
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 * ءانتما اهب ناكو ةعواطم 54 تودداقتئاف بعاصملا يب كتطنو 0

 ”عاب هيف يل نكي مل مكغو اهيف ”لبا غل ”ةهبرك ياو

 عانقلا يتمراصم يف ”فشكيف امج ماّيالا يل ثددبا امو
 عاذيوا مككي بيع ىلع ينم هللا دكحب ٌرخغت ملو

 "عاملا "اهتيارب ٌتذبن امك يدع بن ثدكع غاس ىّتاف
 عاتملا ىرشي امك "”ىرّشا ناو يناهتنماب ثكنورف تحمس“ علو
 عادولا انب "دج مؤي ثكثيدح 2 ينؤص ”هكع يضّرع تنص الهو

 ةلابج ةهسق بعشم :همموهوه17. 54. تداقتكا < تداقنا (طعإ# .

 هطورعلب 20 '' ةطفور معدنع همتتتق0 هدد ه» ةدلتقء0ر”* نط 416 ةقطنتع 6

 دس طتعاب طق ؟ءةدط 15 ةمزن1160 0 لاساو 1ط068). عاتشماو ةصخم 8

 01 عضو مهطفو], 20 "ةدقمد هد: 0هعومزم» ام "ءتقع. 56. ههب درك ح - بنك درح.

 57 لل 9206. 201. 4 7 ولب ه5 طخعاط 456 2888. 288 4 1

 2. 52 د 426 6 8 “ 1 ةطماتلل طو 360,” طانغ ؟طخعط 15 6 نوم

 ةعالكواو ص طق 01 “1 ةطمر7 ه0 م0683,” وق دط ,ءاجكيهلا ف يلبي نكسر 3

 2. 126, 1. 1. 16 15 من6 ةمدزن6 11858. 4 لب ىطخماب 503104 سحقلعم .

 طف 700 106م1 621] 165 1ط6ه مدت“ لك طاتق 06 537 6واه268

 تمطغاو» ةطف مءممتسع, 200م660 طقدور 60 طه مةلءضهط]و,ر ه8 16 880198 '

 طوااو» طمستل'5 ممر هدم هرمز طقق ]18281886. 58. جابو اخ. طم م10

 طور عمد ةطق هعطععسست6065 02 أةطق ةهعاود060 ةعصصق (؟ةكطمتس)رب 8 # 8 37

 06365560-17611 ةطقتنع.”” 69. كفشكو ءاع., 2888. 811]., 082 60131: 0

 هه 11060 نأ هقنو» طف م>هءوةنصعم# فر “هو طق, دع ةطما> ط1 7

 كل سم هذك, ةطم 7611 ستعطك 0و ]11660 طوصم 15” (ءةعرحتس# 0 م رو 7

 ه» نتسم). 15ه طق ةوومص4 طغعستماتءاط ه2 طف 2011هرتسع ةههاتزت166 ةطق 3

 ؟مرماطو هتف موقق. 201. مق ةمحمتسع ه و10111 جذصع ةررتكطعأا ه2 طم ةص0عقستك 1

 1101111 ابميعو 0 عمم (دةهدسطتتقت, 22. 172 هل 4 (4

 60 ةيارب ارث , 6طقطقر طعام '' طلق.“ 61 عانّصلا < ةةقذاعلا ارم

 ةعئصلاب. 6. مل - امل. 63 قرش ىرش د, 0888. ' 64.“ هةكعو 1 13

 ذكر طف منممماتس لوتس مع 50 طف ةعدقعت66 '' طقك 1 ةطماتلطل 6 هما

 ا

5 * ِ 
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 عابي اوراعي امف ”باكس اذه ىف مواسي نمل تلقو

 عابطلا ثكلت اهنؤف ثكعابط يقكل فّْرطلا ثكاذ نود انا امف

 اوعاضا ىتف ياو ”ينوعاضا ١ ٠ يعئب دكعدشلاس يتا ىلع

 ىتح ىكبو *ادعشلا سقفنت *” هتاغانم لقعو هتايئا يشلا ىعو املف لاق

 نع ةزتمأ الو يدلو لكم مالغلا اذه لحأ ينا يل لاق مث ”هادعبلا ىكبا

 ىلا يشع نع جرد امل يحابصم وبخو ”يحارم ٌولخ الؤلو يدبك ذاذا

 ا وؤملاب نثيلا ةمكل نو 1١ لزل ام تيلار در يفغن عيشي نأ
 ”ةلاقالا ىلع يندهاعت ناب هبزك ةيرشتو هبلق ”*ةيلشت ف ثكل لهف ىنّْيَ

 05. هب ثح - هب ةتشا. 66 باكسو 28126 02 8 20516 20186 56-

 1هدعتسص ع 50 5 مهن 05 ةطف ظدوسصن '!ةستسر 10 16201560 50 ة6ه]11 16 1

 طف 0ه:035 0206560 دج ذاق هع (ةوو 8كهسققفطر 2. 121). 15 5988 نق

 و11601 ظمدصس 155 همة 0 عوقر همدص77ة7ع0 50 اةطق متقطتسع 01 5366 0

 720111:601 031: (باسكتا) 67. ىن وعاضأ ءاع.ر ]167 طقكع 1086 (20026)

 2036, 320 581 32 2298123 6 ط7 1086 (تن0ه26). '1'طقو 15 22 68

 01 اناحع 66011631 6 (يفضت ز, ؟طخعاط همدق1518 آنت 516 0110686102 01

 مددت 02 2 611-آعممروم هماتزج1 مم هدع مدس طن 0 ءماتج1ءمقر 50 20ةم6 15 60 اع

 ءسعاتسقأو2ععم5 01 ةطق 010661. 1 طع هموم ظعمدس ؟طتعاط طق 770108 01

 انطق عرج هدف 02060 ةدتع ةقع21560 50 [تتحهتموط طاص 21-5916, 27 58

 5 '453-هلتفط طتص 'قةستن طئص ل 220 ةط6ه ؟ههدع15102 02 ةطع 6

 18 رْغن دأدسو هب 3 موي , 20 ام 08و7 ه8 همدصطوم هدم ةطف ة60ماسع 01

 ه 0>ءمعاط.”” طق 5008, 15 ةدلععتج دنع ةطعتت“ 0011516 2269121122, 31:6 22016 281-

 ةعجامجار 200:ءدووه م ىطش 701:05 دع متعود ذص ةطمف ةعصقو 02 "108م,

 اةطعزر همدكدتس 26 طق ةدصحع طمع ة20هأطعت» 7؟ةستسع 50 1813115 50 566 هد

 طنم عاتق. 68. ةاغانم , ذصقم 8 ه2 ىغن , مامدقتسو 8م660ط. 6 *أ دبع و

 م1. 05 ديعب. 50. ارم ع لزكم. 51. ةيلشت , ةيرشت , ذصمم 2 05 ولس

 هس ورس >65مءم676ه]7. 72. ةلاقأر ذصمم 4 ه2 ل وق, غطو هةسعفالتسع 05
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 2ظ092 45511111:

 ”ةاقحفملاراثأا يفف تلقث اذا ينلقكدست ال ناو تلقتسا ىتم هيف 5
 ثراحلا لاق هترثع هللا هلاقا هتعّيب امدان لاقا نم ””تاقثلا نع ةندملا

 ذئنيح ىنئتساف ”هايشا بلقلا نو ءهايعلا هزربا ادعو هتدعوف مامه نب

 هيدْقِج نم” ضفرتي عئملاو دشناو هّينْيع نيب ام لبتقو هيلا مالغلا
 : ب ِء ا 71 3 اي سال 4

 هاف ِء 18 01 5 .٠ 3 . ٠
 ينالثلا بئاكر يحس الو قارسفلا ذك لبطل امن

 قللحلارداقلا نودع نش

 مالغلا ثبلف ىّلوو هليئذرقشو ىلؤملا معن وه نم ثكعدؤتسا هل لاق مث

 هعئمد فكذكو قافتسا الف ليم ىدم عطقي امثكر ليوعو ريا
 قارف ّنظا تقف تّلوع ام ىلعو ”تلوغا مل يردتا لاق قارهملا ل 00 تا

 نيب ” مكلو داو ف اناو داو يفل ”ثكلا لاقف ثكاكبا يذلا وه ثالؤه

 دشلا مث دارمو دير

 ع طومعمتسب 60مم ول. ىقتكم , نودُس , 00616026 8 028 ىّقن 4 3

 2 08 نود 2650666176175 6 ةنودملا (طو 8هردمتك هلتاتم» ”هه08
 0 “كا مف 1 8 1
 ةيوّرملا , :همم>660, ةمدصفستتاه0. 74. ةاقّي ع ءانسأ, 115 2

 ةدعطم تم. 76. *ايشا بلقلا يف, ذه طم طمقت# "هنو صقل م5 (ءمتخ

 همو168), 1ةتمدد 0 '' ستغطتس دصبع طعقتت 1 ؛طمتتعطت هأطع> 186,” 76.

 ضفُري و 801. 9 428 ضفر. 77. سفثقلا كك دف, دقت لإ: 5001 ط6 ةانإك 0
 ممضقمات“ ال176 ر وطّشم زجر ه1 طه ةأاط ضورعر, 0 «"طتوط 186167 2
 عمه 2. 192, 2. 8. 8. يت و 801. 08 ىلو. 96 تلوغاو تلغي 3

 موا. 4 هسا 2 ه5 لوعر طق مرسم“ دع طق ةء2ق6 02 ا!ةصعستأ شع, 6 7 :

 1مم ذص طه ه2 مهوواوتس#م اتمم2. 80. ثكنأر هغو., *' طمان هتك د 7

 5 701167 ةهصل 1 هس ص ه (012*ع26) ؟7811637,”* مائم762:5181 621:6881011 201 0

 طغعاتسع 86 67088-]211100868. 1. مكلو, هان, ةصق "طق ه 016 هوت66

 ؟طعدع 15 طوؤزو معد ه 51ةطق ة20 طقق 71طر'* 81206161“ 1721:0561: 1 1

 ص ةطف ةعصقو هل هدتنع ' طمدم ده دصقصإ# 2 ةاترح طوؤرروود ةطق هنن هه 8



0178 268 

 حرسفو ميعن تؤلف ىلعالو ”عزن فلا ىلع هللاو ثكبا م

 حط نيح هظع ّيبغ ىلع حنس ينافجلا عمتم امثاو

 "*ئيضولا ضيبلا ةشوقثملا عيتضو ئضتلاو ىكعت ىقح ”هلطرو
 ”ي مل يعّيبو ربح ينلئاب عاملا ثكيتاه ثكفجان اما ثكتو

 ٌحفو دف ىنستسم فاسوي يف ”” ناك نا

 بّلصتف بعالملا *ضرغمو ” بعادملا ةارم ف هلاقم تكقمتف لاق

 تلصتا ةمصاخم يف انلجف قالا ةنيط نم اربتو قعملا بلصت

 هيلع انؤلتو ةروصلا ىضاقلل انممضوا اًملف ةمكاح» ىلا تضئفاو ”ةمكامب

 رشي مورفي مك ردع نمو "ارذعا هكف رذلا نم ناالا لاق" وشل
 امن ثكهبن دق مالغلا اذه ّنا ىلع اليلدل هامتكرش ام ف ٌناو رضق امف

 ثكسشن "لو ههنماو ثكيلب ادزتشااف بيئعو امف ثكل مصنو " تئوعير
 ةطف 11م.” 832. حرد فلا - دعب بجحاص. ال1 ادن روطّشم زجر, 038

 سم6 22 85076. 88. ةهطّرو ع ثكالهلا ف هعقوأ. 8. عضو 111. ط1 عطقل

 ممقق, طفت '' طصعطق ههزسقر”* ةرممدودسماتق ذكط طف م"ءءوهلتسع ضي(لاو

 طخق مطتقو هدعؤر هه ةشوقتملاو طقف همعتته760 هدعقر 1.6. طقق تعط قتتق»

 8 مب ملو 3206. 301. 2888. 01 حوب ح لحب مل. 86 نا ثأر 66.و

 '“' ؤسعم (سج معد هدنسع) ؟ةمدغ ةصماتم0ل ه دممدمتسع ؟طقأ مق ه3ءطقر'”

 دقت ءا7, 4181 227 85316 1938 885 1111891111 28 6586 01 266-5012 56

 8 بعاد, بعالم طماط < مزامم , ه6 10 زوةأ5, 026 طم ةض-

 01ععو ّدنط 20163892617. 5858 ضرعي , ةطو ظ0ءاع ذص ؟ىطقعطل 8 06 18

 هرعمموم4 12ه 5516. 89. ةمكالم , ذصخب 8 ه2 مكلو ه 221151181 2686128 1

 طف ةفاقر ' قه مق.” 00 ةروس 10ه ةكفر ذص م13ي31 21115102 50 6

 هطفرمذم» ه2 طاف 0دؤسس مطتعا 618665 طق ةمم27 08 لموءزط. 91. نم

 . رذغا ذق رذُنا , طف طم طقف عتجعد ؟ةنستسعر 285 ةهعع860 طتسقواك هن

 هرم: هةوزماح مدن ؟طتعاط ةه6 قع, 207. 11. 119. قزس1193: 12 2111001 8

 طم ءهاهتنقوو 10110128. 92. كمي وعُرأ ام (نسوودلمع هدد 02 وع رز ح
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 ريغ ميدالارتح هناف 0 يف عمطلاو هقالتغا نم 1 هملت الو

 نيكل لوفا ”لّئيبق سما هرضخلا هوبا ناك دقو " ميوهتلل ضرّررعم

 يضاقلل تّقف 5 هل ثرأو ال ّنأو هاشلا يذلا هعّرف هنا فرتغاو

 " ابج هحئج يذلا دئر وبا لهجج لهو لاقف هللا ةازحلا هابأ فرعتوا
 تققفاو ”تقةلؤحو ذئنيح تقرمكاف رابخاو ”رابخا هل ضاق لك دئعو
 تّيبو هتديكم ثكرش ناك هماثل نأ تئقفاو تقولا تاف نيح ّنكلو

 ام امقلم لماعا ال نا تيلاو تبيقلام "يلؤلط سكبف ولا

 7 لاقف ينقذر نشب يجاضيباو نستمر ماتا لزا ملو تيقب

 8 صه ام اذه اي يضامتٌرا رح نسب 7” يضاعتنما فأر نيحع يضاقلا

 تييحلا أمر ةطمات 5ه1056 »05 طو ةولاعم0 هد هةتتتمطع0لم ب.

 ملت الر سنن. 3204 6 0111 01 م ول. راذح 5

 (عمم وست. 2. 238). ميوُقَت , 101. 2 01 موق ةعنسع 9 م1306 (ةميق).

 "ا 0 ةنس. ه2 لبق, ةطمدن]رج طو2526. 97. رابج عرده, هعوصم#

 عمدت 76161186102 01 220263-1000, 38 1 116 23 رابج ىندكملاو

 ىطخعا منعوتق طقه 101 006 طم طقهق طع 121160 57 طق هه118م56 61

 5 مطمتصقم 20 76181186102 681 56 65326560 ظ'واط 1416 019261 01 566.

 98 رابخا, راب مآ. 52 طف هممادس رمخر, ة[0:365, ةص0 ذصقم 4 ه2 ام

 مرمر, "عمدا, ةصخمتتس 21102 8عمتت ف. تقلؤح, 1 5814 لوح الو هن.

 (موو م. 207, >. 14, ةهصل همدص». 62ةتستت. 2. 256). 100. ةديصقلا تيب ,

 اةطق همزوطتسع 0011166 02 ]6 مهو, 21057615181 20 ةتجاطتس# 186

 128176110118. 1. يفرط 0هطز هنأت ( لوعغم) ه2 سكن, 40 طخوط طف

 1011هىذصع تّيقل ام 15 ةتطزوم# (لعاف), مدرع متقطمر» هقهذ م2 (20

  طقلو صم هةقث 00م2 ””) سرت 100128. 102. ضاعتكمأ ضامترا,ةصخم8

 01 ضعم 8721 ضمر 268060617617. بهذ اهر هام.,]ن ” 06 ||

 طقق عمرتق ظنودس طق ةطةؤهصععر طه ؟طتعاط 88 ةةاعاتق 1566 8 1688010,”

 (طو ةءصغوسوم ثكظعو ام, اذاعه تّْيقل ام ذم سمو 101, هسق آلف 6 ف

 21ظ]1ط ثكظقتا مر, طولس# لعاف ه2 (طو مموءولتص#عج 762طق. 126
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 ثكبان امب 'ظعتاف ثكظقيا نم ثكِتلا مرا الو ثكظعو ام ثكلام نم

 ىركذلا يقتل. ثمهد ام ادبا ٌركذتو ثكباصا ام ثكباحا تاكو

 ربتغافربعلا هل تلجتو ربصف ””يلشإا نم قلد قلضتو ثكمهارد

 1 يلد ابحاس نزعلاو لجلا بؤث اسبال هتعدوف ماقه نب ثراعلا لاف
 ""ذذلا دي هتسراصمو ركملاب دّيز يبا "”ةفشاكم تّونو نبغلاو نّيغلا

 نايلي ويباع ىااارا 0 يعل تام

 قا 589 : : ١ ا ءيزلا ىلع 5 4 ناب ا رع تكول 2 لاقف

 0 11! إم اف 4 | 5 نحل تكفملعف 5 1 1 تلاتخو 110 رامعأ

 ايفالجم بشنا ةادعا زاهتم

 رمدعوسستد ع 15 : اف 220267 ؟طتعاط 11011 856 108, 7111 205 5 02

 ةحوور 1غ 15 1ةوعاعو ةطقق 10 56 22016 ءةدئعلطتل 01 طق ةم212061, 4

 طق ص10 2011568 1166 50 60176111352 66151011 2120 681161011511688 1288 206 486

 اعف هح دصزاتتإل. 4 ظعتا, ةصج. 8 ه2 طو ممهءهةنسع ظعو.

 نك 721:61. 2988. 01 ولب . 106. نبغلاو ىجغلا يلي , انطق 550 هاك

 هد' ةطق 0011516 ةلكتتتت 05 ه 1هةزتتع 0ةعوتتت 320 9 5و]ع 121561166. 'طتق

 15 شطف ءولتس ع ه2 طع 70 2861756 601361058, 220 02 ةطف 21885. 5طتعط

 1 طه76 6025111560, 227 0192 12611060. 6)1 8067 38 لكذ ىاطتعط

 زد مونطقجو ه2 طوؤأم»» ةةقاعر هم مطتعط 1 20110 ذص نهصفاهاتسع '' هم

 هاتين هذ كمطدس2م4 2هاليس.” 107. ةفشاكم ع ةوادعلا راهظا. 108. دي
 رهذلا ذو هءمامنصم4 طر رهذلا ةمغن ةثمر, ةطع ةدسمدتمس هآ ائتم'8 هد

 101268 1ة50133, 1.6. 1126511 526 ه0 01 صو 115عز ةصسماطعا» 620128 8

 نسهذلا ىدم -عاّدبا 109. تنذز امفر ةهةء., طاتق 1 010 206 56

 تمدد طه 1 ووو صم0 هس ةجماعع مم, 26: '' طتغق 1 هدازرع عمووصع0 ةضف

 ةطوذدتسم0ل ظطئوسص ةموولعتسع.”” 110. عيلاتخحا (8 ه2 لوح) تلمع

 ىلع ةليعلا . 00 يد ُط هرضأ و طق 2061عم0 85 طتقر 11. 6 ياخ

 5 701عوت ةماتتل 86 226. 1 ايزاهتم, ايفالتم, هووسك 6 ه ره
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 م-ةجلأو شدوم '!ةقودسص 4يعم ادب رسم 2

 ””يهذالا عبي انيق عابيرثح لثه لودي

 مظوشت املثم ”"اع5ذب هيف انااسقزممللا

 مه مهو افسوي يلثق ””طابشالا تمعاب دق
 5-5 مهكملا اهّيلا يشي يتلاب مسف أو اذه

 مّهس يصاونلا ””ثْعش ثخكش مهو اهب 0

 5 130 يدعو يرخملا فئوملا ثككاذ تّيقام

 مدههفي : نسم مالم هنكنع تقكو ثكاخ ا ٌرْدْعاف

 ناك نافذ س1 دقف ثكمهأرد اسماو 0 دقف يترذغم اك لاق مل

 ثكتقفن ”ربغ ىلع ”ثكتقشش طّرغل يتتع ثكراروزاو ينم '” ثكءارشٌُا

 24 وفل ممدموععتكواو, هقم0 ه0؟ه»طتمللج : 'ذص ةمتمتهدب"* '' ةجمودمتس آو”

 - (مرصسر». (ةسصتتةت, 2. 192). 118. دودص < ضارغأ . 11هط6 لماك هه

 زم. 85ر2. 80. 14 اسوالم , م1. ه2 مالم, طمتنو مو 6مأغا7ج ةهءاتصفم هد

 ةهععماتتت 01 طع 22666. 5. مهّذالا ح دوشالا سيفلا وأ دوالا دّئعلا .

 116. اعوب - اعدتكم (طو م0 هءؤتسو ص طف 0دعنؤسيب ل91. 8):

 117 طاب م1. ه2 طّئسر طه ةكطووؤ, طموصتسع ةطف ةمصق ه2 وعمط, ةنخ

 طمع هزات مل 50 لموورطنو ط»ةاطتمفت. "لطف 1101 مه مه , 1 ““ طور

 ممم طفت * عزودتقمق 'ةطقوع هنو طقم ةطقوب ةنور* 1.6. هى 6:60 2ةطتتقت' نطق

 118 مهتم , ةعودت 4 05 مهن , هدمه طم 2715 60 ةطقسمطب 1.6. 0

 1[هءعو هد0 ةطق 158 طوطب 50 ؟طخعا 456 2166603118 13 يتلا 1260

 119 2500 مهو م1. 01 ثعشأ 507 01526761160, 4 مهاسو

 هسممتماء0, مولع, دهةموءات7ه17. 120. يدكعو, د "166 ض6, 202: دش

 اطعتتف 1716 لت 207 708856885102. رارغشقا, لونا 101. 8 01 رعشق 0

 هتك 9 02 روز >هةموءات”هآ. 0 ثكتقفش طّرضل ح ثكفؤح ءيشلا ْ

 123, ا , هزافطم“ هرج مدهر20115 كه , :ةهسوتطس 06 02 ددتآأاع نط 8 0
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 توط .فسكك: ناو. نترك .ىطويو ”*نئترم. عسلب نم 590-01
 ىلع ثبتلف ئلارشاب قلع ام ذقكعسل قا هسا تيوكيش ن ةءامأو ءم شك
 ةردكسو بلاحملا هظقلب ينرطضاف ماقه نب ثراحعلا لاق '**يكاوبلا ء يي

 و 0 يره هتلغف تدذبنو ايفح دبو امفص هل تدع ىأ لا بااغلا

 ايرف اًنّيِش تناك

 10062, هد م1. 01 م , ةنواطتسع هممت 2ع 0: 1611 طءاطتسلر 12 616161 6

 طمنم هد: ؟ةرصقتس0و»» 1 8626281. 124. نيترم عسل نمر 780 8

 رام, ة1110138ع 50 5 1ه720660 ةدوتسع 05 ال11 هنت “ طه طو]ن 6و6 ف

 سم١ طتغؤود 2106 عود 035 02 ه ةصهلعمه طم]1و.”” "طم ه11هدىتسع '' طم

 ر29]عع3 هرجق 6680 اتزوج 210 (1.6. 6166 11202) طاتتت0128 60818, * طهق 86

 هددصع دصعدتنتس ع: "طم دصزاتتتم5 طف ةدتم6 م6502 8 ةءهءم20 نسق.”

 14. يكاوب , م1. ه2 ةيكابر دممادتنتسع هدفت. اًترْهِظ -

 يرهظ فل.

”.1 207“ 0471:1172 .27> 413811173715 

 5 55 ُ "2 5 اهب 3 ل 4و

 دق ”“تطخ الو هيدعت عطتسا ملف ”زافوا ىلع ناكولو ناتجملا فئقوتسي

 1 لا ارمش , هزم 012 ذاق مداضسعتو1 06165 018 2ءجهزهر, 01 ؟طتعط 61

 عالعو 5 عامرتسع ةععماتتأ 1 ]15 هممت م2181, 320 ؟؟طتعاط 15 ةوصستلتقت“

 56 اذاحع ظتعسلم ه5 0 6ص5و1 ![ة؟ءدوطتتتع ه8 ةطفق طامتطع م1206 01 ةطف 2 6ةنمسح

 م0615 18ةققر ٠ هنت طحقتتإت هؤاطعا" 2261 018 6[20. 2. زاتجملا فق ةتَس <

 هيلعرمب ىرم قوكو بلطي (مه16 01 0000 24 فازوا , 21 0 8

 ذم فزو, ةئه6]لنسع 1م, طققأوطتست قر . طتتتقت.”” 4 تاطخ - تشم.
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 هره) نم ةرمث فيك رظناو هرهؤج رس "ئبشال هّيلا تنعف هيطنعت ف

 نم برطا ةهاكف ف نح امنّيبو ”دافم مهلا متاعلاو "دارقا هلها اذاف

 داك دق نئرمط وذ انب ٌفتخا ذا ديقانعلا بلح نم بيطاو *ديراغالا

 م اا ابأو اهمع 0 د دف "نئركعلا زهاني

 نم ةدوع نوذتلغيو 6 لضف ىنؤعادتي اوذخاو '* هئرغضاب ءئملأ ّنأ

 مهحارق رمس نأ ىلا *ةمس نع نيبي الو ةملكب ”* صيفي ال وهو ”باطخالا

 5 الا 0 هدأ (اتك. 50 5هو5 عم10 5ع دمعاتتس# .٠)16 6. دارا هلهأ

 -حريظن الو مهتافص ف مد كيفما 7. دافُس, مو60606 02 ديف. 8. ديراغأ,

 ديقانعو م1. 05 لو رْعَأ 0 دو ور هسه داقكِع هدموهاة»ه12. 9. نيركعلا ,

 طم يم اتعوقر, 1.6. ةطهأ ه1 ةصعتتفومو 05 ةاتنودعأاط انز» 10 2017, 38204 5

 ه1 هءرنعودو ن7 50 هزعطقو, 9ة0ن0لت#58 50 045615, آن 50 ةةتعاإت 0

 - طتصل760-ه20-ه217 ءدةموعطت7]761. طق 216368 طاقسع طقجأ111 1201 602-

 مععاتسع ص اططقق 78558عم 690 ه5 02 106241681 226ةطتتت عر زهاني ناكر طة

 738 2681“ 3722108 ءطتص عر 5115 1 2204 5 زهاذ طقق ة1قه طع ممموستس ع 01

 07 1 ةلكتس ع (ديصلا زهان - ةرداب ), هس ةطفضوث مدع ةندصقافأو '' طف 200 1 ظ

 متعا ءمدصع ان 7؟1ةاطب** ؟طلغعال 56عم235 3 761166517 168111121866 13

 10. نيدتكملا ةوُيح + ىبتخأ طق طماتس4 ةطق 104ج 02 ةطموو طم زدزسص رت

 هس ةعقعسطاو, هس ةلتمسد كه ؟طتعط ةمو م. 119, 2. 7. 11. هيرغصاب هملاو

 ]6 مدهتت ةز2855 ط7 1طق 570 ةاطتصسعق 82811686 دتح طقتتر 2261128 18

 هدنعتف 220 طتق 268:6. 12. باطحالا نم ةدوع نوذعتب , 6167 4

 115 ه106 مدع مدصصتما 1000, 1.6. طوالضع عاق 6ف0 77151 811108581128 6

 (طفصفعا جمهور ةطغرع دصهلم آثغ616 02 ذكذ هطمتعموم ممتصكق. "طق منهطماتتت

 معلمو 10 طق م:هءوةنصمب باطخر, ه006وو,ر طعتو '' :طفؤمدتو.ل”” 13.

 صيف , 801. 4 01 صوف , ه 1ةما1560 700 هد "طتعاط هاطعتن 1188. 4

 صضيفير 4 01 ضيف. 151061 60:38 81768 8 8861810061017 86586, طاقأن 1
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 لاق ” مهتئانك لثكتساو مهنثافد يرختأسا نيعن ” مهعجارو مهلثاش ربخو
 ”قالخا اذ مترقتحا امل مادملا ومص مادغلا *ارو نأ متّملع ول مؤقت

 م بيش لا بدالا عيباني نمرجفن ُوث قالخ 0

 "بهذلا بؤذب بتكي نا ببجؤتساو بجعلا عئادب هب بلج

 لحتيا "ا لسا لقا قير هيلا :تيلقو ”تلخ لك باع اكلن
 ثلاقو هلثس برشم تقاعو هلثذب ةعامجلا تقلعف بهّذيل باتو
 0 ثكضُيت نع انزّيغن ”ثكحاق مْسو انتيرا دق هل
 وش تيار اقلف يوارلا لاق مح حر ىثح لوغا م مث” معنا نم تومص

 ةموهم ىلع ْميشلا تشات ”هبوصو فولأملا هبولّساو ” هبور و ديز يبا
 ليخدلا ءادلا متكي امك هس تئتكف ”هايا وه اذاف هاير ةكوهسو هاّيع»

 طم ةمحصم» ةموصق م:ه26022516. 14. ةمِس نعد ةمالعب. 15. لثاش

 2 | ارور طف مطق متقاعوو 186 ةطق ةءه16 ةصل طق مطم مةاعطق 15 0019دب

 طم 0هقعنعسغ هسه طم هععوءالتسع. 16. نثانكر م1. ه2 ةنانك. 17 قالخاو

 21. 01 قلخ (22ع9) و قالخر عط27:عر 2701:1012, 28 12 810*0111, 11. 96. 86

 1 مع 5ع 4181215136560 57 الا ها: '' هلم 48.” 18, ا د :

 بخت 21. ه1 يكد 248 ةيفحت 1همزجمعأط17617. 19 بمهزذلا بؤ - هام

 بهذلا 00-42 ا 013م اطتنة عتتر 2616و 20600 60 ةطق ةم2-

 11161168:601:8, 101 ثيحليخب و 21. لوط و 2 هك نلولح طق هاتر

 12806 8 22076. 22, ثكح دِف مشو ب همس. م. 46, 2. 22. 23. ثكضيق

 كثقتاو, طق ةطق]1 ه5 طك عع 0 168 7ه]لك, 20 ةنطابو كثكمأر هاظ .

 24. 50 , 2888. 4 01 مهن طف 738 85612460 57 46828. 5 يبا بوش

 هيورو دز, 116. ةاطف طمصعر ه2 قطن 72210 ه0 طقق ءاتت0160 ددتالكر 20 8

 ةمتكا هل 221565000. 26. ةبوص 15 هعماوتسو0 طر ةطف 867205 2

 38 هفعأرم ةرشك , ةةهلكتسع طق 7500 نط 1طه 86256 015 60210118 28312 و

 06 8ةدعو م0618 16 طوع هقب رط , ؟طخعط 71010 ءمز20106 11 ط6 63128

 ال ةسوهشسو 7.2. 01 مهسر 201110167 ةهص0 هته ع18 60,

 061ه عودت 62. 28, هاا وه اذان , مطعمي 10 ! دك 728 طف, ةءءمدنلتصسع 10 طم

19 



 فيدوورع

200 453511111: 355. 

 فرع دقو هلاوغا نع عزن اذا ىّتح ” لي نكي مل ناو دركم تّرتسو

 ”كثكابتم ناسلب دشئي قفط ْمُث ثكاعنت» نّيعب ينقمسر هلاح ىلع يروثع

 ”ةيرهظ ثللقثا تاطرف نم هلوسغاو هللارفغتسا
 ةيدلالا ف فاسؤالا ةحودمم *”سناع قتاع نم مك مؤق اي

 ةيدؤا ادوق ىتم بلطي 'ةنراو” ستة[

 ”ٌةيضقالا ىلع بئذلاب تلحا  اهلكق يف تئنتسا املكو
 ةيرشتشم راكالا اهلكقو اهيغ يف يسمن لزت ملو

 ةيصغملا مكلت نع يقرقم يف ادب امل بّيشلا يناهن ىتح

 ةيبضمالو امؤي قتاع نم امد يدؤف باش ذم قؤا ملف

 ةيدكملا يتفّرح نمو يتم ىري ام ىلع نآلا انا اهو

 عموسسو متفق 01 8وفتنطو 9 7071181: 85016ءاقنج 101 وه وه انافر هو ه4

 طو طم 1دعاتمط '' طوطم]3! طف موق طئخص.”” ةزسمو 18133111 5988 8 6
 ه1 8دفعفطب 15 15 دم0ه6 طق 22058516 485 طه ةطق760 ةطقق 71617 5

 مموج وتطع] عنو طق ة00م55 ةطق 1011157 مطتتققور 281:17 26681186 126

 هأغ ه 51510 ممم ةتطاتتتع 01 آتقع, مدجن1ج: هج ه0: 50 مةستسل طف 2682061

 ه1 ه دمت عاتا] 60241096187 012 1115 7617 01 طوع ةطف 71981 8

 ه1 ظوفرنملطل ه0 طكفتمطر ةطق 20مم, 1016761, 2851128 516 826885 81:832-

 سمتتمس 8أطوحهتطت (ةهم م. 183, »م. 25) هرج ةطمذت' 8106. 5866 01626178

 161:0011661012 50 8 100 701. 1١ 2. 78, ه1 ههدت77876 9 ةانتطط11832

 زسمادسعع ةط ة4قووساط]و 252525711. 5610. 29. ليض (4 5 ليخ, 1

 همدصر. م. 42, 1. 10) ح هبتشبو سبتلي . 830. ثكابتُم , ههه 6 ه2 ىكب, '
 831 5 رهظ , 10 َي ره , اطقم م طءولسع 30060 هد ةععماتتتك 02 116 811856و /ِ

 هق 16 15 ه6 12 770103 018 ه6 165662, ©.. 1 101 رد ق 101 ِق (566© 2

 ©موستس. 7. 14). طف دصعأتو 02 اه 763868 18 عيرسر 88 2. 82, 50 ١

 832 سناع قست اع, هس ه10:ةط ةمتصمؤم»» اعمرجت دع طق ةولطم»”8 طماتقور 1201

 014 تسر, 205 ةطم .1اكللتسع هد '' كاتسع 0لموىص”* 02 مطتعأط 866 ]ز. 262, '

 2,132.62 03 يقتاو 01. 8 05 ىقو. 4 ةيضقأو 71. ه2 ءاضقر د طم
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 *””ةيوهاا نع ىتح اهبجحو اييجخ لاط اركب برا

 ةينٌعملا ةيناغلا ةبطخك ةبوطخ» سينغتلا ىلع يو

 "يملا نودلاب يضّرلا ىلع اهزيهجعال ينيفكي سْئلو

 ”ةيحص» امسلاو رثق ضّرالاو مهد ىلع ”يكوت ال ديلاو

 ةيِهْلملا ةنهقلاب ةبوحش» ”اهلن ىلع يل نيعم لهف
 1 قل وراق نك بلقلاو  «ءنوباصب جهلا لسعيف
 ”ةيعانالا عم هاير عوصات يذلا ءاشلا ينم يندّقبو

 هفّرع هْيلا عابثاو هقك تيدن نم ألا ةعامجلا يف قي ملف بوازلا لاق
 نعرتقشبو ””ملاصب مهيلع 0000 ل اع <“ ايلف

 ” هر ناثدح يف لتق نمو ”هردخ ةبيبر فرغتْسال هتكبتف 3 قاس
 ىتتع ةقفا لاقو ينم فلدزاف يمارم هل لّدم يمايق ثكشو ٌناكف

 م6286 01 10668. ةيوظأ م1. 01 ءأوهر ا 1 , 57 06181

 11نمهدفو ةهد» كم ةعطم»» 0مم, ؟طخعط دع 1655 دعت ةو208 20 ةثامر

 2268731128: 3 111201:60 06281:8 0: لت7ط8128. 0 وت (ةما. 4 01 فق ور تح

 سف 38 ةايريصم ةمرعمع, ه103016و3, 20» '' متماةهتنصع دم موتص”'

 039 0 موف[ 6 (50 طق طما7تقو 025 ه طتتقطقت0), 20 ١ عا71284 12

 م12 م٠.6” 40. ةنوباصب مهلا ليفي ةطعدن 165 طئست 7881 227 6

 111 155 80ةزنر 679 طع ءودحتتت6721865015 5310 50 طمعوتح 79126, 116 12616 86

 ميمطوطاوع هقءل 25 “و هوسصتم»اتسع عنخ رز” دلغطمدعط هم م6081

 ه11115102 50 ذاق ةمصعت» دمعوستس ع 22837 111:1 ا 116 010 16212053668 طق

 41. هات 7 عوضت , هذء., ؟طمذو ظووتنهمعم 7111 ةمءه0 ة1مد8ع ؟ةكط 2077

 مهرمدو (ةيعّدأ, م1. هذ ءاعد). 49. ملاصب ح ملاص ءاعدب. 483. رمشيو

 ءاع., طف 6161260 اتز> 215 ةاعتتا مدح 5 06231:138 168, 1.6. 20 6٠

 44. هرذخ ةبيبر , طم 0هدجعطقمن ةهدم4 ذص طقق ءطفتسطة». ناثدح يف
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 “”ماسحؤا مذقلب يلكق سيل مادملا جرم ماص اي يلّكم لقق
 ماركلا تانب نمركبلا ال مزكلا تكيركبلا يه تسع يتلاو

 يماقمو ىرت يذلا يمايق ساطلاو ساكلا ىلا اهزمهجتلو
 مالملا فوا تّدش نأ يضاغتلا ف ةكصعتو هنلق ام عّهفتف

 قلطاو ينعدو مث ديعب نوب اننّيبو ديدعر تاو ”ديبّرع انا لاق م

 * قلع يذ نم ةرظن ين دقزو

 طع مامموسع هدم طق ةطقتر 16. "ذكط 1ة20و هد: 8010. 11ه626 فيفخ

 85 2. 78, 2. 50. ديبّرِع ح بارشلا ف نقلا ده كى ةديزعلا ريثك.

 48. قلع يد نم ةرظن , و عاورعع مدح 026 7910 2011115168 91: 86686-

 رسسعسأر 10 '' و عاوسعو ه5 ةد06» 26 عازم.”

 م757]588150181 ”.141541 ']0“«“ 0411:1510 .525-1١1

 0 طلملا نوضالكلاو ةسذاسلا ةصاقم

 هبيقتحو نّيبلا ةّيطم 'ةّيطلمب تا لاق ماقه نب ثراحلاربخلا ٠١

 دّروتأ نأ ياصع اهب تّيقلا ذم *ياريمهه تلعيهن نّيعلا نم ىألم ١

 الخ الو عمشم الو رظكم اهب ينكفي ملذ ةرلملا دراوش ديصتاو حرملا دراوم 1!

 اهب *ءاوقلا فالو ؛برأم اهيف يل قّبي مل اذا ىثح عتّرم الو بعلم ينم

 15 عطل, 115161عموطر هلق5 2111ج هلطب ه غمد تح 1168050 ةطصتتقر طانثكت

 57 الكمسوأت, .5.189. 2. ياريعه يتداعو 2 8 ملبجلا دراوش 1

 - ةفيطللا ةكتلا رداون. 4. برأم - ةجاح. 6.ءاوث سمي ه2 ىوث)<
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 دادغالا تلمكا اًملف ؟بهالا عايتبا ف بهذلا قافثال تدمع بغؤم

 ةوئر اوأبتكاو 'ةوهق اوأبس دق ”طهر ةعست تار داك وا اهئم نعّظلا أّيهتو

 مهتمدانمل ابلط مهتؤحاف ظافلالا ةولح مهتهاكفو ظاعلالا دّيق "مهتثامدو

 7” مهرشاع تؤئظتنا اهلف ” مهتجاجزب ل ” مهتجزاممب افعشو مهتمادمل ال

 ّنا آلا تاولف فئاذقو *تالع ءانبا مهنئفْلا مهرشاعم '* تيعضاو
 بتزتلا يف مهنْيِب ثدواسو " بسلا ةفلا مهلمش تفتا دق بدالا ”ةمعل

 ”؟ءاجالا ةبسانتملا ةلقجلاك اودبو ”ازوجلا بكاوك :لّكم اوحال ىتح

 ةماقأ. 6. ع م1. 01 351 260688371:168 101 9 )0111267, 7111

 عومت. 7. طقر , ه همصودتتإ ه2 دمعات, 56107 ةود ذص طتتتص ه3: دم 4

 157 ه طتتتص ع131 516 701:0 18 87120137120115 1 0 01 صخش , 8. ةوهقو

 اةاحم ممم 7010 20 هههلعور طقق ةح ط6 0106 1382عا13عم 116 263

 ه1 رتسمر ص هعرجا مسقط مد 02 ؟طخماط 70:0 16 15 5010 : ةوهش يهّقت اهنال

 اهمهْذت يا عامجلا. 9. ةثامد- ىلا ةلوهس. 10. ةجزاممح
 0 مهتجاجُرب -حرطخلا نم مهتجاجز يف امب. 19. مهرش اع,

 طم ةءصخغط 02 ةطغعصر, ةطعذتت 11122561 1337128 716971011517 5662 2.

 15 تيا, انآعو طلو 38 تّيظتنتا 2 ترص, 756

 عمرومتسع طم ةعءمقوأاتكو. 14. تالع *انما , 8028 01 ط6 ةودت6#

 ؟مغاطعت» هسه ةتكعنومغ مممفطعتتو (ةلعر ه ممدحقس ؟طمذو طتتقطوسل 280

 7116 1016, مح لع , ام ةحتساع "ع7م256017). ةزسن1ه1:17 701 عم85 ظنوا

 الف عوف مممااطعت»» 67 لت ءرنعدأ ظهانطعاتو 26 40 فايخالا *انثأ, 314 58

 هذ طم هدم ةةكاطعتن ةص0 :صماطعت, نايغألا *انثأ . 181026, 1206963, ط9 58

 دس طاق ةءعأ دمعوتت ةاتتصن17: 8 2260167 ةقووصتط1إ, 1112012 108عاطع# 0

 مدته 065665 (فثاذق , م1. ه2 ةفيذق و ةاولف, م1. ه2 ةالف)٠. ةمعأ (11.

 70012) < ةبأرق . 16. بستلا ةفلأ, نن1ه2 02 ]ةسقطت)». ءازوجلا,

 ةطم همهقذةاله غمد ه5 ةطم وعتصم. 18. ءازخألا ةبسانتملا ةليعلا هغطعد

 0 عموستس 261681 ةزستلعر طمموستم ع 8 856256266 12056 6028116116115 8

 هم 77611 م:هجمد15260 50 ةوعط هأطعتن, هد, 20عمد لتس ع 10 8طعهثشقطأر, 8 همطتع

 مديتتقم ولكم ودم ة2ةةطصت عار 3120 22611128 3. 211121261: 791086 2815 6



 204 4551111:آ5آ-557

 نيب عع يذلا 8 تاذمحأو 7 ءادتكلا 7 0

 علا ىهشلا 200 اناشناف ”توام مؤنلا لك ا تاماركلا

 كمغلاو نيمشلا لشئنو ٌترتلا»و بيشقلا رشئن نع انّيِبو رمقلاو تكرشلا

 ” لشمف *”هرسسو هرج يقبو * دربسو هريح بهذ دق يش انّيلع لغو

 همدعتتتمقر 1.6. هدع ؟؟طتعاط هوح 66 011060 ةصخم 16و ظوعتمدق (طقلك ةطقتل

 ه1 (طخقر, 1هدتتط 01 ةطق ءقاتلك, 820 50 هدر 110115 1639128 8 031

 268أ), 6 ةسق11 مؤ هدم ه2 مطخمط انسه ده 2520, 112115 0191515016 67 6

 ماتستو دانس ط عانق ظنوا 2 60 10. 9. ماي درو 21. 01 كرد 11:8 عدتهتتأن 71266268

 طقنم 20 ةهل1موتتعدأ ةزعقعاطب هد ةعءماتصو]1ةطق0 ةءاط191]0:ةاتت. 0 ةضوافم

 101. 38 01 ضوف , 00256156, 186158102. ضي اقملاب يج امر 1001328 )7

 1سكوءءطقس عم هدم عطوة ا610, 5م 6اطتس ع 7617 طحتنعال ]1116 0112 38:

 - عمرجتتس تتصف, 88 116 201103مع ةهعونصز716 5111 85607. 15 5111 26 05-

 عمر م4 غطقأ دتح ةطقذعف 100165 116616 ةءعءماتت5 15 1ة]عع2 01 616 بن اركأو

 08 4667 8716 822720560 650 ةعطتط176 22016 طه 86716 01 يو 6012-

 ؟ءرتمواتما ااطقت طق 01 11مم همسه وزانم». 22. كنام مؤنلا لثم امو

 ىطقأ 15 ائلعم ةطق مطتخقمو, ة1هع7 ه5 0160, 1.6. 0679160, 18 جمع ئه

 81157961 15 تاماركلاو م1. ه2 ةماركلاو ص طع اركلا 15

 101 1158 0 مولا. 28 وليش انأشسلا, 6م طءعوتج 50 01821877,

 طف 11ه ىهس (ةمو م. 179, 2. 119) ه0 رمق ةدسقتسو 20 اطل

 ةسونوستقءعدسف هسا طدئلتتمسك, ه5 ثكوش (ةطمدص) هسه رمث (طحتنت) ذص انه

 معقدعت 61556 ةاوصل 205 عمم0 ةهحق 6920, ةتحل ةذسق]ةت 022081668 056 38

 272210116861011 8136 بمِيسشق , 2677, 4 ث درر 770111 011, 010, نيهس و ها

 ه2 مغر 16353, دنت 6 5115601162 0011147. .4٠ رّبسو ربح 00101118

 10 طوونأن]ر ه0 همححفاتص و88. 256. رّمسو رمل ازعتم11608ع6 320 ةدك-

 مم1مم06,. 26. لثم - امئاق بصتُل ١ (طه همرمطوةاتكو دك 5 وثم
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 هلايذا عمج ممثاملاو ”ممتاملا ءادكاو مممارقلا لابجا ىأر املف *” سايلا

 هب انقلتعاف ةركخ ءابهص لك الو ةرمت ”*ءادؤم لك ام لاقو هلاذق انآلوو

 قشلا *اود ّنا هل انلقو دادشالاب هتهجو نود انكرضو ”داوغالاب *ابّرعلا قالتغا

 رهثتو حرطتو حر نأ ف عمطت الف صاصقلا صاصقلاف آلاو صاع نأ

 اذا انما لاقو اعصار هناكمب مثج مث اعجار هنانع ىولف حرشتو ”ىتكفلا

 15 طو تتدصق]9460 “وم ةنوصقف””). سايلأ سوضصح. 0657311 6

 ةمموتعسكر 1.6. "16 طوووسمف هطوتماتق ةطقأت مم دم026 7728 50 طه 204

 50-202 حاملا, صاملا 026 ط0 07818 713661 86 ط6 6502 01 6

 7611, 820 ه6 ط0 68118 طق طات6اععم 365 155 طواانمانح 165266117617, 5201:

 ىطمتتل 566 912 212115128 710715 12 1671888 6016102 01 11321083,

 : ص ١ ٠ 2002 *أ دوس ل أمر هور  طمؤ ةجونج ةطئصع طاقعأع 15 8 0866,

 طماع 15 هرم ةطتسق 1010103 7126,” 2107616131 627216851028 1201 611201

 هراستما>» ه>: )10 عسعمأ, 3201 01162ع2ع6 د 2361116 220 0150081102 (ةق.

 07. 11. 627). 00“ داوعالاب ءايرجلا قالتعأ و “ مخاط طم هاتسعتسع 01

 طع ءطقسع] ومار 10 ةطق ةةعقر”*” طتعا 26761 16368 هاه طة 05 9

 ةرمع ةطهلمدنع طقعتسع ةةاكعتن 2010 11 طلق 2-2016 ععأ 08 220661, 86

 ااه 220770 ءابرعلا نسم مزخأو 122016 6911610118 11812 1126©

 (قةتن. 207.1.899). صاخب نأ و ةانطز. م888. 01 صوخ : 1169 586

 15 ةعدتس 220762181 ( قلع. ظدنم؟. 1. 7), ه0 ةةلودتق طقدو 0 ط9 8

 مود:ءومازنع عسدقتتع ط7 ؟طتعاط طق طه0 7؟هدم0ع0 ةطق ةانتقءععجاأ1ط111668 01

 ةطو همصووسإت. 32. قكفلا رَهتُت رجلا مانت (ةحماطع» هعياقم 0

 15 ق ريغلا هدا “ وو ةطمدل مم منقمص طم 12:61, 01“ ةحارجلا 00

 7701120 7*). 16ه م:ءءعلتصسع ح رت , اطمح 8201051 21205261, 56 ه8 ©«88©ر

 مسمن ةهكلفر طتعاط ه0ه2:ءورجو05 نط طةطف 20110ةط ع ح رست و 0011

 ةط0111086 عم 01 ةءوا-هور 15 هدمتكغأ4 دص 06 8267, ة16طماتعط 15 ة6عاططق
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 يوذ اي اوملعا ”كيزععلا يف نامل مُكح مكخالف ثّصعلاب "ينومتركتسا >>
 ةّيعملالا ناحتمال ةّتِجحالا عضو نا ةّتبهذلا ”لومشلاو ةّتبدالا لئامشلا

 ظافلاو ةّتقيقح دايم تاذ نوكت نا اهطرشو ةّيفغلا ةّتبخلا .يارخكاساو

 لخذت ملو طقشلا ” تهاض طمشلا اذه ”تفان ىتمن ةتبدا ةفيطلو ةيونكم

 لوبقملا نجح متزسم الو 00 هذه ىلع متظفاح كرا مل ةطغشلا

 ضناو ككبابل نم انل ”لكف تقطن قحلابو تكدص هل انلقف دودرملاو

 نوتظلا يب اوئظيو ”ىنولطتملا باتّري اكل لعفا لاقف ” ثكبابع نم انّيلع
 لاقو مؤقلا ةروظان لباق مث

 كانّرلا يراولصفلاي ءككذيابد ا 0000
 اني

 26ععوقمتر 50 م6366 طق مه::211ةاتقطح 05 طع 00707. أومترثتْسا و

 منعا م 10 02 روث 34. ثرغلا يف نايفيلس مك 2111151052 50 810*0011

 3م 78, 79. 05 3 ومش , 5106 (566 2. 8 8076), ةطتتق 091160 كاطع“

 طوعوتتمو 165 عمفطعو طف ةجتسطععنو ةمهلهط]7ج ةهععاطع» (لمش), هل 8

 طقكجتمع طععد 00160 ط7 ةطق مم>ط 1120 (6022 ةلومّشم, م. 189,

 م. 66), هسا ةودتستس6, 85 8 57202711 01 طه 161. ركخحل. كئفان

 (مرعأ. 8 01 ىفن) > تفلاخ“ 87. طقشلا تمهاض (م>686. 8 ه2 ىهض)

 -ح يدزتلا تالثام. 88. طفسر ه8 هةقاعو6 ه» طوع ذص 5طئعاط 6

 8120 ةاآ6 116ه هتف آععرأ. 9. ق1 306. 3801. 01 ىأر٠ 40, - 10. 01

 ليك 4 بابش حاملا مظقمم. 497 نولطْتس د ثلا لحاوش
 43. نم اير هك, ممم6 ثنشحل» هق 2. 12, 2. 586. "ط6 2156 468

 زد غ0 قمه ه١ ه4 ةوودطانسع طق مطتعقمو دأ رب دع عوج طاق عم“ 1

 طقامم0 (>6116760) طوع م>:م1ة102. 12 ططق ةاط016 ةهمحصتتع72837 10 اناطتق 3

 4ةوعتتط]17 1طق 2283967 1 : رسيماوط هلكمف دازب ثمأ و انمار وه ود

 طتتس عمات 18 76116760 67 م120715162, 165 1116 8 ريمأوط (م1. 05 روماط, 50ه 0

 011, ”ه1تن26) ت ىوط (طاتسقمد) + رسم (0888. 01 روم, ةق 02071064 10).
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 دشن أو يناثلا ىلا ثئكمض مث

 ريش هشندي ملو الصف قاف يذلا اذاي
 نسم ةكباتا نحو يجاعملا لؤق لكم ام

 لوقي اشناو ثلاقلا ظعأ م

 اولا لغم درك مانت ناسي

 *ةداجت هتفداض تيجاح ٠" يذلذل ثتكلؤق لكم ام

 لاقو عببارتلا ىلا علّطا م
 راشقاو ردغل كنتم ضصماغلا ”طبئكحعشم ايا

 «ءاتيدافلا لوانستت ١ لثمام يل فشقاالا

 لس طف 2011013ع 20565 1 هط811 عتجو ةئمدم 1115 هماطحتتتع25837 طع 1630-

 128 5008 ذك ةطعتت" ةهع219312861010, 616 13161 75161112 601[12571 85,

 11 مه ءنع0 77 طمس طتصسقوأاكر 320 1585 51556011621 2611581 7111 6

 ام اةطق 5510625 388 2 568[ 6667 طق طقق 10117 2235661760 5126 5

 ه5 طف 6655. 44. نيع ةكبصأ رّهظ (مدوانو ثتقكح"#, ه5 5620:6), ه 501

 1001260 365 ةقفاكفط عع, 1001260 36 11 616 6911 هيه, 6 نويعاطم 0

 ه5 ناعطم , هدم ه121160 ذص طف نقع ه2 طق اآةض06) ت2 اطم (طوعا) + نيع

 (مةق8. 018 نسعر ةسرسستسع 16 اةطفق 6711 76©6). هزذاج كوقن , 1161

 ءمذسر, "همس ه2 >عم07 همتتتس6.” 1[ها6 لماكر هه م. 3قر ص. 80. 46.

 هرئاج فداص, طق مممذ مز5 8 م:ةدوودار هوورصط165و ةلصافقلا 5

 867328668, 0020560 60 ةلصأو, لماسق 50ععااما :. 02 768311 1986 ١

 ]و61 سود عدت ع 6615من ةدئ011612 هدعق زر د 21050037 2 2006 01 650 0

 طعم 720760 1هأغ5ء15 2011060 57 5 ه31ه25 هطعر هعه6ه (وطصتت. 2. 298)

 2 ىنفلا (م*عأن. 4 01 وغلب طق موصل, مممذ 1ط) + ُهلِص (ه عتق.

 47. طيكتسم (10 02 طبن), هث6ء., هدف طم طلسوعق هتك ةطق 210062 22682-

 10م 01 71010165 ه0 0طؤعءاتتتو ة7ءءءط0. 16 رفآور 2201 ضورعر 4

 برض : بناس تبن 523 تدل ترند جرد د و حا 48.

 رانيد فلا لراخت, ٠ (ةلكع ه (طمدقدس 06ههتق, هةوصط1وو ةيداه



 2ظ8 5-15521181:5 عا

 لاقو هرشبب سماحلا ىمر مث
 يلجتملا ءاكذلا وخأ يعمللا ”اذهيااي

 لهعر"تيده نيب ”ةيلح لمصا لكم ام
 لاقو سنابل تفل تسلا مث

 فعضتو هيراج» ىطخ ” هادم نع رقت ندم اي
 5” ففكا ففكا ثيجاحب ىحضا يذّلل ثكلؤق لثم ام

 لاقو هبجاحعب عباشلا 2

 كلج ءاكذلا يف ةبثرو تلج ةنطف هل نماي

 ؟: تلقا قيقّشلا ىلؤق لثماص .نايب'اذ "تر اهف نب

 (ةهص. ه5 باهر ه 1ههقتصع ةستسقلز طف همواع) ت اه (مدماتناو متغط ام

 ةوصقو ه2 ه هن, هلك !) + يدر طف ط1000-عو104 207 متت عا, 216 1

 ه1 مطخعاب 15 طقدتفو ةققتتت60:>72 50 566 ه ةط0115820 8010 216668. 49. اذهثأو

 عمعاط 8 هدف, 750676 ةط011 2287865 طع, 20260 ةقاع» ةطق 3281087 01

 - نما, 2 ىطخعا هوو 6عدسصتس. 72. 159. 11666 لمساكر هو ط. 45 76.

 1ةهزغ 21- ؟هعازأر دع طقق ه161691 11ه 50 06 8ةعي, طقق طعم 50

 طتسقءاك ذص هدةنصع ءاكذلا اخأر, ذص ةعوم» لمصمم تكا طف 2163 هذ له

 ؟7هعونز56 (ةوو (دةحصتت. 7. 27/). 16 590 70108 81:6, 20196761, 0

 1هدعمت» 20 طو صقت0ه60 هه عمو هرصم4 طوع طق موجعاتماو اير طدق دتعتنعاإ"

 هق 320516102 50 16 27666032 6# ىعملالا 0 ةيلج لمشأ

 طف هععا1ونام0 3001ج ةانار 8 ةيضاشلا (1هدم. 01 يشاغلا , ننال 0

 مروة, 6016 ه8 هطقمأم» ][عععكتتتل. 08 46 0ا11*ةنتر 79616 16 8

 2عقا17ععاممد زو دص 70ما11ة مه::185عو, 8 830016-ء1مأذط) ت2 اغلا (مهأ. 4 05

 وغل, طم ةنممهودم00) + يش (؟.2. ه2 ىشو, هسطو]]ةةطستتأر 0)42627

 65م تيد رتتعأ. 2883. 12 46 86256 05 8 2176086376, 820 ]ا36 1 88

 5 موعت[]6818. 652. ىدم , ةءدانق, ع1]08, 28286, 1طع1ه 101 16181 ٍْ

 همموعتار. 11هم>6 لماكر هق م. 181, 2. 69. 58. فثكا فنك , 1

 ه2 فك, 2014 ذه! 0104 ذصر هدوطتط165 ةمّقم (8 0هةون) < م ( 1
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 دشّلاو نماثلا تصئتسا م
 ين

 ةضغ”راهزالا ةلولطم هلضف ىئادح نماي

 ”” ضف راتخخا م ىجتا يذ يجامل كثكلؤق لكم ام

 ةعاربلا فو ّيكْذلا بلقلا يف هيلاراشي نماي

 58 «عامج سد يجاىملل فكلوق لكم امال يضوأ

 لاقو ”ٍيبكتمزه لا ىهتنا اًملف يوارلا لاق .

 " تكتبو اهب موصغلا "يجي ىعلاككلا هل نها

 "*تكشا يلاخ يلؤق لثكمام انل لقف نيبملا تنا

 ص ةطف ةعجق6 02 ه ؟ه>نطر هام ! 2م ؟طتعاط 566 7. 187, 2. 44) لح همم ((طو

 عوف 76069660 10 طق 8و]كه 08 ةص728818). تل أمر طم

 205 063860 (هدخ 723786 205 66886) 160 طعر 20 ةط011 2856 915878 6ع

 (ه دصهرتوم 915878 59). 116626 طيسبر 8251 ضورعو 281 برض:

 هناي نر ضال كباب | هع هت دم اعتمو:“ 5 تلذفا قيقشلا, نو

 (نكورتسع) طماطم" طقق 160, 8 راطحخالا (م1. 01 رطخ و ه2 ععان) <

 خالا (ةطق طمؤطع) + راط (مدنعات. 01 7 طم 26, ةه0ه]1ع 6م ةتعطق). 6.

 18 دزالا ةلولتطمر طقعو 84ه وهدنق هج طتعط طف 06 طقق 51165. . "طم

 0 ه2 طنم هس طم 011هوتصسع 670 601121655 18 لماكر هق 3. 58 6.

 57. ْهَضف راتما امر طف هطموو مذ هتلوو, جةوويصط16و ةقرابا (مآ. هذ

 قب رك 0 ماقءط مال, 6761) < با (طم مهطممو0, >6زو0660) + ّهق 2 نيالا

 همزسر طقم ةةلععد ه5 ه ةيسمدودم هذ هئ15ه. 58. ةعامج نمد 1060

 نجم طق همدصيحدسو, هةومط165 ةيفاط (ةورد. ه2 فاطر 177186 8

 11012 6 ايوا وح ب اأط (ةسم. 01 أطور متغط طف ةدسصم معوستسع 85 م

 20000 نا 5 01 سود) + ُهَيِف (57 مماتعدا 16[1عم36 10: هةنِفو

 110010 عمومي طلو 7: نيكنمز رصهر طق ةطمدأع صم 0 ااطه 01061.

 60 يجشُب (ة0. 4 05 وجش) ع لصغي . .1 هنككي ح ىلع داقلا .

 692. تّكشا يلاخ , 27: 12616 26 81162, 68 ا (1هد. 05



 300 2455111131آ:5

 ْ انأجلاف لاق مكتللع مكتعا نا متُحش نأو مكتلهماو " مكتلهلا نق لاق من

 هميدن ىلع ”رثآتشي نمك تشل لاقف للعلا ءاففسسا ا

 لاقو لوألا ىلع رك مث ” هميدا يف هنئمس نم الو

 ه-ةيقدلا هراكفاهثلج ىتعملا الك اذا نماي

 ةقيقح هلثم ام "ثكلت ْدخ يجاعملاثكل امؤي لاقّنا

 لاقو يناقلا ىلا هديج ىنث مث
 ايكيا ندع ةينناحت اه رسم اينفا

 ”اسنئو شو راطمبج مهلوق لاثم اذام

 ضلااخو ماتا, 51266176) < لاخ (ةممعم» وع ظنمسح ]16 660 يلاخ)

 + هص (ةوصمدو م0118 تن دع 58). 65. تليها, مه. 4 02 لهن ,

 1 طقعجو عازف 7011 50 لعساع 8 2186 طا, 0220560 0 لع 20 لالغأو

 مدماعتت ع 50 حت اع 626366017. 4 للُغ , ا لع شطعلا 0 أ ارد.

 065 رثاتسي نم (801. 0 0: رثآ) ع هبحاص ىلع هسفن رثوي نم.

 66-2. هميدأ يف هنكسر طم 256 ه» طنغانوم ذه مايك سقم طنق هارد 097

 1000 ( ميدا < - مودأم ماعط) هع طلق طاتغاو»م 15 (مويصقتسق) دع طقق

 مه11 ( ميدا ح يتعب مطتعاب 15 ءعمامتسع0 ه5 هج هدام 763561 ع ؟طقعاط

 طق ممتللع 15 ماين 20 طتغنواسع). 1م هل5طق 6386 516 721:07675 15 82-

 211601 50 8 مويقم» طم ا؟هوز2و طقق عم0م0 ةطتصعق 50 طقتقتقوآاكر 45

 1ةنزص ع هؤطعاتق طوتعقأا 661657. 7 لكشا - - ءافجنلاو ةبوعشلا ف داز

 1[ه626 طيسب , هم 2. 54 هط096. 68. ثكلت ذخ , ةلعو ةطخق هدف (ةودط. ١

 مهدودتط105 ٌتكيتاه (ةوص. ه2 ةطو مهمه ثكاذاه , 6

 دست“ م. 156) < اه (مومتعاو تكا طق ممدستسع 02 ه هدر ةهلعف !)

 + بكيت (1هن. هك ثك اذر 6وصستم 6. 158). 69. نايب , هعم188 610

 طمع ةملععم ص 15 ةءءطص]عة] 56256 01 ةءاقدع6 08 11660116, 6100116266.

 الكمأتنع زجرر 88 2. 108, 2. 17. 0 انت شخبو امج 8 77110 885 8

 200 (استز 2 يوسع 1[1نمدقو 20م ىنيكزر م66. 0388. 2 08 ني 2

 16856121168 نيز 3 ارف (م1. ه2 نأ رف, ةطم نعدمود تت طق عوتضو 02 6ط2)683
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 لاقو هظحلب ثلاقلا ىلا ” حوا مث

 ”يعمضالاك هئاكذو هلضف ف ادغ يرسم ب

 ””«مّقت قفثلا كاجاح يذل ككلؤقت لثمام

  دشلاو عبارتلا ىلا قلمخ مث

 ةمالظ رانااجد ”*صيوعام اذا ئماي

 ”ةصمصادم سير شئتسا يلؤوق لئثامي اذام

 لاقو سماخخلا ىلا ضمؤا مث

 اًكشيؤا يري نا نع همقف ”هزنت نماي
 '”ىكله طغ يجاعح ىعضا يذلل ثككلؤق لكم ام

 ديشناو سسداسشصلا لبق لبا 3

 هلابع يبقا ناب ١ :ئدلا ةنظعفلا اخااي

 اللا 35 لاجل براس

 أرف (ههه801) + نيز (026. 55. ه1 ةطق مدلستأل176 760). 1. ىحفوأو

 مدع. 4 08 ىحور طق مسلما هد: طاتسلع 22 ىعمضأ , 68

 عيمستس مقطر 120 ؟طماخ 866 م. 48, 2. 52. 11066 لماكر وق 2. 5.

 23 عمّتت قفا , 5م620 (هد> طور 216508) 320 ةط011 7111 605201161 (7

 ( هم عاتست عو), 8 مهدظم» (دوعدت 8 01 مقن , 026 17120 98

 طتسمم]#) < نسم (ةطسرت. 08 نوم ر م0عاتتتف 010181038) + مهن (802. 0 مقور

 ةطما> 7116 805006). 74. صيوع ح لكشمم . 1161156 ثتك“", 38 32.

 76. همادم حرر 50 همت ص 1516 26121236 01 5126 68

 حأ ارخر (5106, 5مهعا0ا5, ةطاتصلقتأ) < 3 ر (طصم. 01 حورد ةمد611 !) + حار

 (هتع 02 ةطق طقتط65 02 77126). 66. ةزنت -ح دعابت . 1216856 لماك, 8

 2112110111 نعلم طغو عط0ق10 ةطق ماتتصع0, 21. 01 ككلاه, 8

 روبكص (هس 15018664 ةقكو-اهو ذك 56لع طمماق رز 80 ؟هتتماتق 067

 سمعدتنتس وو 866 1106103837) < نص (ةطد. 02 نوص , م1210! م0665 !) +
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 لاقو عباشلا ىلا هرصب اعحن هنا
 ”ةقوس ساشلا يفماقا مهفب ىلصت نماي

 "ةقورف تبخالكثماه نِتبنف نايبلا نعل

 دشناو نماثلا دّصق دصق ٌمث

 هورد لك تقاف دجملا يف  ةرزن "ين ندع ا

 "هةر ءعريغب سولي اقيرفاطغا ككلؤق لثمام

 لاقو عساتلا ىلا مستنا ٌمث

 تش ريغب نايبلاو ةمياردلا شح نيس اا

 ” يكلم روقلا هةكبلا يد يجامل ثكلؤق لكم ام

 لاقو يندر ىلع هعئججح ضيق م

 هبكوك رونو تالكشملا يف هتنّطف *بوقكب امس ئنماي

 هب "يدب انايثت هئّثب **ةلفؤح ريفص لاثم اذام

 روب (م1. هذ رثاب, دهسقمدع, ةمدصو/ 50 ءو6تتعامت, 10 ؟طقعأل 8

 هدمشمب عاحتتن. 12). 78. ةذُم لّيللاب راس, طع هجو1168 ه ؟طنلم
 هذ م1مطأب 8 نيحاأرس (م1. ه5 ناحرس, ه "ها < ىرس (6

 موي مدسما ه هتوط-]0ا120267) + نبح (ةنصع). 6 فتفيفخ , 88 5. 4,

 2.88. 79. ُهَق وسر 1 ف وسر ذطف ماتمصمات هلع 150 اطلق 66

 مهف. 0626[1 ثشح», ه5 م. 12, 2. 55. 80. هقورف كبكحأ,

 9. 6017810, 2268116 01 0011156 102168117, 8 عاشو ( ةانمع) < 9 0

 (ةسر. 08 ققمور 1076 !) + 2 (ةط10, 6112010118). 1. اوِبت (ممان. 5 02

 وبرز كسلا و لح . 1م ماو ه2 ؛طنق هصق طم 20110ذصع ههحجت] 6من ده 0

 لماكر عق م. 181, 2. 69. 82. ةورع ريغب مولي اقيربا طغار عتجو ه مافوطم# ٠

 اطقأ ةرجعمتق 1ةنطماتك 8 طه2016, 6ةعطت 18 برك (1077118,

 ه1 511 ةؤعودم) < شلل 0 0 سوأو مرعوممأك ! ةق6مر» !) + بوك ٍ

 (0 اممعم رصصع ؟ذكطمدك ه طقصل]6). يكلو روثلا , 66 5111101 دق قل 3
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 هانغم ”فشكب انبلاطو هانغمس امب انبرطا اًملف ماّمه نب ثراعلا لاق

 ناف نادي دقعلا هذه لص انل الو نادّيملا اذه لّيخ نم ”ثانشل هل انلق

 بّكقيو ”هّيسّقن رواشي لظف تئمغ تاقتك ناو تئنم ” تبا

 ةعامجلا ىلع ذئسيح لبئاف هيلع ”ىنوعاملا لّذب ناه ىثح هيحذق
 متكنظ الو نوملغت اونوكت ملام ”مكملعاس ةعاربلاو ةغابلا لها اي لاقو

 212ه 617, م16 يلآلا (م1. 01 ول ول , 0681:1) < ىأللا (ةطم 7014 هع)

 ين ُك (85. ه2 طف ممصماتس ه2 ةطف ةتفأذ مءةممه, 0 ممعر)' 207: '  دمتصم.”"

 20866 ذه طف 0116856102 83201 2856 طه قةضوهط16 101028 501 هانت

 208865519568). 4 بوقُث - كوفنو ةءاضا. 11هؤ>0 لماك, 4 ضورع و

 186 برضض : نيدو | تالا يدلي | بتايا 5162 ةلفجح ريفص و

 طم عطتمغاتسع ه2 ه انج, :ءدورصط165 ةفشاكم (ذصغ 8 2 فشك, هيمامط 202:

 مطموجتس ع 0ة6117, 8566 2. 288, 2. 107) تح ءاكلو (ىطتفاذاتس ع ةطتنمات عطل 6

 ةسوعس, ه ه0 هءعستسوع ذص طف 0دةسر, ؟ذنن. 386) + ةفش (طم انو

 12 عم526181, ؟طخأم ةليؤئح 15, 21006117 ةمعواعتس عب طلقه ]اذ 058 8 5

 61 طاتتخلمد). 86. هب مشي 907:: 01 مند 11161 28076128 27 116

 ب “ 35010569 1.” تفشكت , ":ءدلتسع 08 06 8367ج ةهصغ دموع 118 .,

 غم مطخماط طف مهاجم هةتاتمدم طقعم ةفشاكم , ص طع 8 12692128 01

 طف مهن عتجود ذص 2. 865. 88. انيشلر هغء., “' وو طولامدع طم6 5م اطو

 عامم0ق 01 اطقق 1066-عما1:56, 320 576 1876 20 28208 10 طه 738

 ه1 اطعم ]عممأقر** رو مدتمجءنطتق1 ةهعمةدقتمدق 10د: :: ' ىو هنو ممك 51

 10 طم ةهقلع ” (ةمو ىدن. 2207. ةث. 644, 498). 89. تمكبأ ايفر “وم اخ

 ةطمت1 7116 ةهعامتسر'* هع. "هد طق 1156 02 ةطع م6162156 تح 686 98

 ه5 طف ةمد156 ةقم» نأ هوصوصوتن# 6نورستت. 2. 169, 1856 م878ع2ةز12:

 90 ةسننا طنف 650 ستصلفر, 1.6. طق دمتس0 10ه ه20 ةعوتسةأ: هيحذق ,

 طلق 550 371058, 1.6. 02 ههقعطق ه1 ةلتقولا, 12 32660003266 1

 5 هنقامانم 05 طع ةتتهطق 02 طع 1عرم7ةتتعو 50 00281116 837110 4

 موجاوع تكا 1 هس 01:006ه ”” (0 06 ةطخف), مداوع '' 1 ةهنص 20210063.”

 91 نوعامر 10115610101 116628118, طعدنتو 201 عقلا 01 2002. 2. مكملعاسر
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 ريسكت يف ذخا مث ةيدالا هب "اوضؤرو ةيعؤالا هيلع اوكؤاف نومتعت مكن |
 نم روثا ماهقلا "تضآ ىثح ىادؤالا هب غرفتساو ناهذالا هب لقص
 رثقملا نع لئسرتفملاب مه اًملو سكمالاب ”ىغن مل ناك مامكالاو سكشلا
 لوقي أشناو لوكقلا سقنتت امك سقدتف

 بكر يعبر هسبو بغش ” يل بغش لك

 ثصص بلقلا ”ماهتشم جيورسب يثارّيغ
 تسهملا هكم يذلا ةجلاوركبلا يضُرا يه

 "هبا ضؤرسلا نود ءانسغلا اهتسؤر ىسلاو
 بذع ”بذؤذغا الر ولح اهدعب يل الح ام

 ,ىلم 7 ىنُذا يذلا يجورشلا دئز وبا اذه يباحمال تقف يوارتلا لاق

 مث هتّيشمل مالكلا دايقلاو هتيشؤت نشح مهل فصا تذحخاو يجاحالا

 . رن ملو عقو نا عنص امئم انّيجعف "رمق امب ءانورمط دق هب اذاف تفشلا
 عقتصو ””عكس نا

 ةاع., ه]115102 50 © ةطر دن. 146. 93. هب أوضور ح دي وبِصُط اح

 غه]1هوتسع هيدنأ (م1. 0 ىدن)< سلاجم.2 4. تسل ]1:عا. 01 نفيا

 111. "عزاج7060, 1676 560 388 026 012 1516 818161 761:68 01 اف 311 6

 عمر لت ع 116 6 - 1 نعش , 22000. 801. 08 ىشغي دم 4 1

 ععمقع 01 98 0161611156 02 80601ت3 01 م 926 يأ , يعن كر, 10 59 48 ىتكط

 رقاطم]ب ةكاعت ير هدح ةععماتتتأت 01 اناطو حقنه, ؟؟طقعا 8 لمرر 88 2.71,

 2.69. 97. ماهتشم ح مئاهز بصح قشاع. 98. وبصا < ليمأ.

 99 بدوذعأ م66. 12 02 بذع. 0 ىنالأو ءماطتز». 01 يندر 61ه 1

 10 عدا, صعق ظعقأ, ' 1ههقن.”” 11. رمهذ امب - رامقلا نم هزاح امي+
 102, عقسو عكص 116 عقب عكلر 210 عس , 816 8720127110115 1 1 'ّ
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 ةماقملا هذه ةعدوملا ىجاحالا ريسفت

 نيعاطم هلثمف نيع هكباصا رهظ اماو ريماوط هلثمف دازب ٌدمأ عوح اما
 ةيداه هلثمف رانيد فلا لوانت اماو ةلصافلا هلشمف ةزئاج فداص اماو

 اساو همهم هلثمف ففكا ففكا اسأو ةيشاغلا هلثمف ةيلح لمها اسأو

 ةقرلا نال ةقرابا هلثمذ ةضف راتخا ام اماو راطخا هلثمف تلفا قيقشلا

 ةقرلا يف لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهب قطن دقو ةضفلا ءامسأ نم

 هلشمف تكسا يلا اماو ةيفاط هلثمف ةعامج سد اماو "رشعلا عسر

 ءايلأ فذح ثكل زاج ثكسفن ىلا افاضم 7 تدان ١نإ ثككنال ةصالخ

 :لصا يف هفذح امك ءادنلا فرح انهه فذح دقو ةكرحتمو ةنكاس اهتايثأو

 رامح اماو ثككيتاه هلثمف ثكلت ذخ اماو تمكسا ىنعمب هصو هيجححالا

 نم رمالا نال مقتنم هلثمف عمقت قفثا هلوق اماو ””ارفلا فوج يف دّيصلا

 نالروبثص هلثمف ىكله ظغ اماو حر ةحيرتلا ءاعدتسا نمرمالا نال حارحر

 هلثمف ةدم ليللاب راس اماو اًروب ًاموق متنكو نارقلا ٍفو ىكلهلا مهروبلا

 ع ىقىمب قسمو نم رمال ن 0 عاقم هلاثمف 4 ةقورف بسيحدأ امأو نينه رس

 اقيربإ طعا اماو اًعوزج ًانامج ناك اذإ ّحال ٌعاه نالف لاقي نابجلا عاللاو

 بهذ: 5. رشعلا عك ف :هرلأ يف, ““ و هَ (ةمدص قرو, ؟01260 220267,

 5 01:طحس) ءمتاغةتطق 6 7 رمد ه1 طف 1ععوا1 ةءدقاط هد ةانطع هذ 16

 اهص4 ”” (غطم ةةع64 هسنغ طلسم 686 بميرج). 104. تّيدن اذأ, ةو.و

 “ 1غ طم هه11656 (1.6. هقعقأ طق ؟هعوكتجو) ذص دفا عاتمس هتف طق ءاك

 (1.6. ةممععت2ع 46 م1هدما21281 هات 01 ط6 2386 261802), 1011 7:

 211064 4م 820602856 طه ي (لاخ) هرع 65 "عاوتس 1, ةلاطعت“ ةالعطأ

 ) يلاخ) 01 401 (يلاخ) ا أرفلا فوج ف ١ دّيصلا لك 311 عوصوه

10 : 
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 انقلا نزو ىلع ىأللا نال يلاللا هلثمف يكلم روثلا اساو ةورع ريغب قيربالا '

 لاق ريفصلا ءاكملا نال ةفشاكم هلثمف ةلفحجريغص اماو شحولار وث وه

 10ةءايرلا يف لصالاو ةيدصتو ءاكم الا ثيبلا دنع مهتالص ناك امو ىلاعت هللا

 الكو هتيجحا يف ءارفلا ةزمه فذح امك ةيجحالا هذه يف هرصق هنكلو دملا

 زثاج زومهملا ةزمه فذحو دودمملا رصق نم نيرمللا

 زد همصتدتسو0 ذم طف طه117 ه2 طق 50104 ةهققر ه ةدوذسع ؟طخعات 2ه5

 ممرومطتماب ةصق م مطتعاط همس. تع. 2:ه؟. 11.316. 106. *اكملا ف لالا

 طم همتوعنسفل ةمواتنمع ه2 ءاكم ذه دتاط م4027 (* اكسم), طانغ ذه ط4
 دس طف مدمت16, هق طف هتوتصق1 7401827 05 *ارف ذه ةعورتول ط2. 70 25076ر

 هاك ع 01 ؟طقعال 61113111226115 15 1.

 458111181. 52551711. (1]04آئ11 “07 4.” ظ

 ةيدعّصلا نوثالثلاو ةعباشلا 201000

 طاطش وذ اناو :ةدغص ىلا تاذعضا لاق ماقه نب ثراحلا ىكح

 تّيعرو اهترشن تار اقلف ”ةدعص تادب ردّبي دادتّساو ةدغصلا يكتب

 1. ٌةدعص , طه ةمور» 85 لقطر ةتكتمأ ع0 ةتعأو مدممدت عم أمسك 110م3

 عمصف“ ذص ترتسم“ ؟كهتسقسب ؟طغضمو غطع م:ءووةنصع ؟هط تنعّصأ (ه6و

 2. 240, 2. 6) 18 50 طه ةدلععات 12 155 1116181 ةعتقع: 1 6200و ةمجم16

 انزر 40. 14 وق هدم7260 20 ةطق م«ءمدجم تمد 02 1ةملطعتل, ةطق 210- 1

 761181 201 طق طعقتتأإل 01 168 770133613, 0 ىطتمط 1م 806048 موتا



 017 هد 47. 307

 تارّيغلا نداعمو ؛ةارشلا نم هيو نّمع ”ةاورلاريرامح تلاس اهترشخ

 اهب ضاق يل ”تععنف تامالظلا يف 2و تاملظلا يف ” ةوذج هذال

 8 زا ملف عابطلاو بسلا 'ْي مميمت ”عابرلا بيصخ عابلا بيدحر

 1* «تص ىدص ترص ىّتح "' ءامجللاب هيلع قفشتاو " مامتالاب هيلا

 عدكم 50 ةطق 8هدكط 4مظتعدس 7110 858 هد: جعطتور 98 ءةةعيدطاتس ع 6

 هطورودسعم 10260 هدصف ذم طفوتمو هل عئممفطت1 ةعتلتلو. 3.رب رادع

 ةاوُرلا (م1. ه2 رب رككأ 200 يوأر 1687666156137 ])و عطف 12سموتسم هد68 ه2

 طف دعم[ ءدقر 2 طق دممد5 همرصمءنوصك طخمتتسة72 15.” 4. ةأرَس (101

 ةاارس , م1. 08 ترسو ه 20016 0>10), 18 ةمع]1ذ دض 06 88367" 6206011517

 تكا عمم م]ر ؟طتعطب 201 ةعععان, 15 671062517 ه طمتقوة1, 28 26 8

 دس طنف همدحسعس أهدر طف ةانوغومحعست 08 لوحطقتك, 1طهغ يرس 15 ةطف هدآإت

 سومه 206 02 2 700 01 طم 22698016 ليعف , مطخعال ةهدحصق ةطق ماتتقك

 دس ةلعف , طع تقانه1 ماتتت:ه1 02 7008 ه2 طف ممعدقاتتتع لعاف. 21502607 5:,

 طع عتكوو طف 700 هم>ءعءملج دع طق 1ةككاط ققووسط]7, ”طقتع 16 0

 00613185, 2. 6 ه1 ةطع ةووم20 هلتك1ئ055. 12 ةقووسصطا7]و 551 2 96,

 2. 9, 76 طقم سمعو متكط طق م1. ه2 ةطقف م1. ؟طخعط 15 تأ اورس. 5. ةوْذَح

 متنا ةطوت 012 ةطق ةطتخعم ةطم>»6 70615 دع ةطق 87286 87211816, ه 3

 طعسلب 66 عدتلم ذص طف ةهجلع, '' و طووومه-آنعطق”” 6. دج , 2185617,

 ]7مم ةععماتت, "و ةموجهتن هذ ةاتعص عاطل” تمعن و 2888. 01 كمعلن .

 8 عابرتلا بسيصخ - لاملا ريشكو لاعلا رشيتم . 9. ىميمت , 4

 مدس 1ةسصتست طلص 400, 7056 ماهععصور ةطف مخ [”ةسنتمب 1مم 6616-

 طدوكع0 20 ةطقتت" ععت61038 03820516302. 10“. ماملإ 101. 4 01 3

 ؟تمالاطتس ع, 7018. فمصعتتع 8666208266 1202. 1. ما 01. 4 01

 مج, 211108 8 طمدنوع 656 طر د05 تسع طتص,ب 56 ““ طونسعب هم

 ص 71516128,” 112 516 86256 01 الط هستتة0:8 887328 : اًمح ندزَت اًيغ؟ 5

 ممتن ةسغوستغةسعاورع 6طه6 ةطماح دصهلتكم ةطجقواك طق ل028

 12 هتوص ىدص , ةطف هءطم ه2 طق هوو, 1.6. هن وهنتسع 50 طقق هلك

 ةسماوسك], هد, 25 ةصمافطع#» مممدا1قت» 1لئمدم من55 ذكر ع1 ذص طلق
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 !؟ ج اشير نهشا هدر قاشتلاو **هدهش رايتشا عم تنئكو هتْيب ””ناملو

 سلاج يضاقلا امنّيبف ”* موسؤملاو مهئم موصغملا نْيب "رفشاو موصغلا
 يداب شابرثلا يلاب ميش لخد ذا لافتخلالاو لفكملا موي يف !" لايشالا

 ملف داقكم رّيغ امّضخ هل نا - مثباقنرشبت لاما ا شاعتؤالا

 لاقف ماغّرض هناك مالغرضخا ىقح ”ةراشا يخو وا ةرارش ءؤضكألا نكي

 يدرلا ملقلاك اذه ينبا ّنأ يضاغتلا نع همصعو يناثلا هللا ديا زيشلا

 نأ فالغغلا *”فالخا عضّريو فاصنالا فاصؤا لهجب يدشلا فِقشلاو

 تّوش ىتمو دمحا تّيكَذا ناو ”مجحلا تؤرغا اذاو مجتحا تئمدقا

 يتر نم فلا هل تنئكو تش نأ ىلا تد ذم هتلفك يْنا عم ” در

 ةعتعو طقس طق همم ه2 طع ممماتسكمتس '' (طعدستس وع ةعقتت ط6 660).

 13 كابل ب ممتع 02 5 طءموزقس, 7110 70165560 1ةاقدس 12 1516 2

 وعموم ه2 طق 8تز مطر ةهصل طفععدستف طغدعع# م21 026 02 ةطع 056 ةطقم

 . دجه56 3850هتهأ56ه5 07 !ل1ه]جمححسسسهل, 70 ؟0ه2510660 طقس 85 8 24

 0 01 طلق 2011562010. 14 دهشلا رابجبشا < نم لسعلا َج ارخا

 ةئغلا . 13 ارز طقتسو 01 8 18عاما 6166, 86 1118112 058 6

 ممم, ]ناعم طف م»ءءءولتصع ةزسنتلف, ةادص0ف 205 هةزدوتسع طه 8

 1[1طءه1167. 16. رجاشم, 21. 01 2 71266 ه1 11016 0858

 17 رفا تنك, 1 735 م601نةذص ع. 18. مووملا و موصغملا ح ىذلا

 بيعملاو هدنع بيع ال (6 دصمكةدقتسع ةص0 ةطف ه26م065, 66

 مامتسمل هسه طم ةعئدقمسم). 19. لاجما نسم 4 ه2 لجسر ع ىالظا '
 مكعلا. 20 ش والا يداب , مدعمتودمتق متكط ةنوصطاتسور 1.6. ه2

 عاطو]غ7 3226818266.” 11. ةراشأ يحو» طف ةسكتسقأ102 05 8 طتشأن. 7

 22. فالمخلاو م1. ه2 220100 [ءةاذز فالخ , همدانه01102. اذ 3

 مجعأ ت تترغأ زك 1 ةمودلع ماهتص قةنمطتور طف ةموملعف هدكامسةتفاطلو, "دع 1

 1 ةموقلع مامتساو, طف عتططودؤ.” 24. دمر, طق ةطتما8 (طق 0886 ة2681) و

 1سم طه ةقاطعقر 211351028 50 8 مدزدا118» ةدوتس# (ةت. ٠ ,)657 .1 ..2207 
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 نا دهشا لاق مث هّيلاوح نم *”هب فزطاو هيلا اكش ام يضاقلا ربكاف ترو

 75 هةضعما ذو 0 لافن ”نّئعلل را 0 يالا دحا نونملا

 الو 0 آلا 0 الو تقما آلا ىعدا الو 27 آلا طق اعد م هنأ

 نم ناريطلا بلبطيو ”قونالا ضْيِب يغّبي نمك هنا ديب تئرضاو الا ىرؤا

 ةهمم1160 50 هه طم 5م0115 486 7>؟طتعط 288 طعون 0026 7611. 5

 4 فرطا صقر طقعو 10 165 لعاف (ةدطزوءم) كطم» طع م"ءءءلنصع

 يضاقلا, 12 5طتعال 09856 16 15 60 66 هدوامتسو0ل ؟ةكاط 196 3:

 60161010 فو رطألاب مهاتا ( 21: 6نأ023 “ 2هم1هم62غ60 15 50 6

 همست طقس هه وح هعهم»لتسقتم ههق6*”) : هدم ةطم 2011هحتسع ُهّيلأ وح نمو

 . مطعم ذص ةعوممنلمسعو متكط 06 ةدعرو همصتصعس هتك, 16 صعدسو ام أولاق

 4و ةرطأ , اةطغور 5310 طمرو ةؤتقس عم 16 15 (ءماصم». 2. 190, 2. 67, 3204 28312٠

 72. 28). ىف ةطم 1266ه 1ساعات 76106102 ةععططق 22016 12 1ععرتسع "1

 طع قعطتع ةةتمدسر, 1 ه0هم4 دكر هس هده '' ةطموو ةنماتتل طئتتت 8

 21228760 86 1.” 26. نيلكفلا دحأ , " هو طوزنووج عدمع21 01 هتلر * 6

 2 57 01505ءلتعسعو ءطقللع» 9726 95 طجتتعطر 1غ 205 2206, 1086 50 ةطعأت“

 مونعسأو طه 57 0عوكار هدع ةص اطق 77008 05 8 م207عم لك قوقعلا

 لككي مل ع نم, 01505ءلتعدعم (ةءعموتعسعم0 ظوصح ءطتلقسعد) ذه ةطف 06-

 عمه عرس عمك 01 طقس 70 15 205 661616 ( شد. 107. 11. 92). مّقع ب

 ىنئيعلل كا ' مويحومس عدو هلا ةمطتسعو 18 دمم»6 همواتسع 10 غم هرم

 (ةتمماو : ةطقس ءطقالععد, ؟طتعط هع 6ه20ءونتسعا# 4 ىنينعلا ف 1

 ءموا2ع55 018 طه يعبر طن 2عل1162617 طععومدص6 تح 676506 ط7 ةطعات

 ةتموطهلنوم66). 28. ضعئما (4 2 ضعم) - بضغعا. 29. تكا,
 تقيم معا. 2 220 4 01 نمأ , 1 5310, قطعت, 1 34011261 77٠

 0 يعل طه 7202011216601 126 8 سكيشلاو 1 هس 6207 20

 عمم16م, مءاتستسمت"ل 50 اةطق نم06:ةلكتسع 02 طف 21122121886. 1.

 كتمذأم ربه 1 مات ه2 ةاطع مالععتسنو ه10هولع, ةطقعط] 06ءاهتتمت# 1077

 متالتس عمموو 10 زهذس طقس. قونالا صب يغبي نمك اناكو هدم "0



 0 تت شيا

 كقرك
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 رفص ذم هنا لاق ثكتعاط 7-0 كسلا ميو يضافلا هل لاقن ىيتل

 نوم ”راقتساو لاؤشتلاب "تلت نأ ينموسي لاحملاب 8 لاملا نم

 ا نا يبد رشا سُنكلا سه وشل نيك ا ا

 ئه يندشنا م مث ةمالم ةلكسملاو ةمخأم ةرشلاو ةبتغمم عمطلاو *”* ةبعتم

 هيفاوق تاو ** هيف 7 ْ

 ”هيدلريدك نقلا نمركش ةِئلِعركشاو شيلا ل |
 ةبلا يسقارتشملا رّدق طب للزي هَ يذلا صئخلا 39

 3 هئتدْعل نع تول يما اى هقئتشأو كثكضرع نع ” ماحو

 ننوجعد 12ه طق هعع 08 طق طقكللكر 5086 2685 18 128666851516 دنع 416 1

 مسماتس4ةتص مءعملعق. طخ ذه ةطق ممم مامتمتطاو هعمامسو هد طقس '' لحم 3

 ءعع 05 طف مصهأاقم طق ]عر ** وق دع 220865 01 556 720661681 28553865 40 0

 . 1ص 81مم016 018 ةط6 ةاستلفر 8211115102 50 656 2685 15 22806. 11676 18و 1

 طمع عجم, هم6 070636105 12 ؟طتعاب طق هعع ه2 ةطق طقالآاع 15 4 0

 مص ععط1م>» 1غ قوقعلا قالا , ' طف طوني م165914 طم»ة67” (طقبإو 31

 ردنا هى10عد4 12ععدم6 50 116 ةعع, طق 116 10131267 © ؟0انل .,

 طه ةهوتعوال عدن 1ك ثكيذلا ةضئب , طف 6001285 688. ظضملتاو

 ةنطز. 5 ه2 ظمل , 116. "1 ةطمت10 011 دوت و38116 0761 8 جوسفتس م

 ه2 طق 2000” (ةوو م. 87, 2. 16), طقتنفر 1 ةطمآ110 م17 227 46 4

 طوووتسع). 4 ربجعأيو , هع, ' هل طقأت 98 ططواععم ص طق ؟هراتظع5ر

 1عطأ 66ه ه66 ةعوتطل” 5 ًةبعتم -ح بعثشلا عضوم : ةبتغم ح عضوم

 بّعلا (06 8ة0ر :هم05 طمتو ةبيعم, طخعاط ه5 طق ةةتتتف رصفتستلل

 طسخ 1سمكوج 1 ءدنعو 7ك 6 عجس). 0. هيف قلع ىنم -ح همف 5 نم 1

 هيفاوق تركن ح ةركش ةعكص. 7 يدل 101 هيدل , متكط ةنلفصك اهر مق

 1 ذاق هم: عةزرجمملتس ع ه0-طوطصتعق ه2 طق ]ت65 101101 عر 71616177 نم

 2201 5711816 طععمتسعو ههه عر 16 6 هدو عيرس و 186 ضو 2.

 186 برضر 88 2: 19, 2. 41. 8, ماحب يسامح سم. ةس4 ه0. 8 61
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 هيلع ضمغاو ”مّرزعلا يلوارثص ةقاف نم بان ام ىلع ٌربصاو

 هيدي يفام لوؤسملا”ثئكلؤخ ولوايعملا هام ”ئرتالو
 ةئرطان شا نرد كلا ١ ةمدع ”كيذقىا نم علان
 ةفدجامد ىلك نلاري م *:هجابيد ”*ىلخا اذا نمو

 اي ققع اي هص هل لاقو * رهو هنثا ىلع اردناو رهفكاو ماشلا سبعف لاق

 دقل عاضؤالا تركظو *عاضبلا ثكما مّدعتا قرّشلاو ”ىجشلا وه نم

 مدن هناك مث ىعرتقلا ىتح لاصفلا تئششاو ىعقالاب برقعلا ” تك

 ىمح ج0ةموءاا7617. ةَدْجِل , ةطو سه6660 طقتس هد طلو 8

 هل هماتج» (طقصعع ةطق 01181 دص انطق 56ع5) 08 ةطق ]11هد, 08 ؟طقعط 6

 م0765 مدمق دسالا هدئل نم عشا و, © ههقم مه نطقالو 1812 16

 ستقع 02 اةطعق ]ا1هد (ة. د07. 11. 714). 40 معلا يلوأ» “ 06

 ةهملت160 متكأ ماتتمودعر”* ج115102 50 ©1*ةطتر 171. 34. 41. ق 8 لو :

 ممطتط. 4 08 قير. 16 ةم111 ةطق ؟ةاعتن 01 طق 1866 18 8 27

 هعم1»:ءوونما> 10 40 لهصعقتت ه>68 هواك.” 42. ثكلؤخ (معات, 2 01

 لوخ) - ئاطغا 01 ا 4 تَيْذق , 15 طاق 27 53 6 (يذق,

 مطتعال 15 طماتس 320 ة2221156). 4 نش ا 21عام 320 3201:.

 4 601 قلخ 6506117617, ةطق ةهدمعت“ 11560 دنع 2 26111181, 156 18161

 12 83 151812816156 86256. 5. جابيد , ط0ءه06ع, ةهمط01061>7ع0 5115-5010 و

 ةحابيد ءطمعاع, ةطف هنغتسع ه2 طتعط دط 46 01156 025 03

 15 وص 10ئهدص ه5 طق ةقهم رصعوستسع 88 ةطقكش ذص 2066 41 ةطو76. 46. رهو

 طم عمم؟160, ظئوسح ري ره, طف طوهاعكتسو هز: جوامتسو 08 8 008. ىج# :

 قرش , طمأن 762581 طماتطقر هته ةريصمطوتسق 20 ةطماتسوب 8201 22668-

 مام 162117 1560 20 ةسصتتعأاا ه0 عام. 8 عاضي تح ةعضايم (ذمك. 8 02

 عضل 11 طه 86256 هلأ عامج-. 1"هدخ ةطقق مطتققور 7؟؟طقعات 6:22165565 86

 عدم 1065 88 ةطفق هده ه؟هتم16ع0 ؟ذغط 16, م5ع6م قلع 207. ان. 525٠

 49. تككحت , هاذع.ر ناطق ةعم>متمج 285 560 155615 ةعوتسقأا 556 8528156

 ةصل ةطف >ةوصلتصسوو (لاصف, م1. ه2 ليصت) 2876 همانتتقت61 8
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 ةعانقلاب رما نم نا نب اي ثكبتو هل لاقو فطالم حانج هل ضفخو فطاع نيئعب هيلا انرف هيفلت ىلع ”ةقملا هثدحو هيف نم طرف ام ىلع 0
 وود اًماف ةعانصلاب ةبسكملا ولواو ”ةعاضبلا بابزا مه ةعارضلا نع رجزو

 اذاه تلهج ثكئهو تاروظكملا ف مهب *”ينكدشا دقف تارورضلا

 امو لاق ام يف هابا ضراع يذلا تشلا ليق ام كلبي ملو ليوأتلا
 53 هاياح

 ريطقم سئكلا زيزع لاقي نيكل :ةبغشمورتض ىلع" ندعقت )

 رجشلا اهتح ضْاك تابثلا نم ةلطعم ضْرا له ثّيعب ظْناو
 سمل هلام دوعل ليصف ان 7 ءانيسعالا لا امع ثعف

 رفظلا ئئقيلف هب كادي تلب 2 ئاف باعسلا د نم تلا لزئتساو
 ”:ملاو لبق ىسوم نر دق ككيلع ةصقكم ٌدثلا يف امف تندر ناو

 - ةوعم دتلط طم ةامللتودف (ىعرف , م1. 05 عيرف), 550 32076255 ةصصاتقار

 ةق ه2 2231 عاسق1 2056 01 محو 18. 625617 8878, نم سيل اهب يتاي نمل

 هلها, 6 طخس طم ةكغطورص م5 ه ةدقاع ١6 ؟طخعات طف 1ه 206 ©0181. .60١

 هةقموو 7.11. 11011 تسمو. ةءاصيلا بابا ح لاومالا باهاو راجلا.

 53. يشك 2888. 10 هل 6-00 هم ةىءءماتم» 15 مه06 (ةنص طءطقآق 02)ر

 خه مطتعات ةمدن6 1188. 4 أوغوسو (طمرع هننه 2110560, مءةوصتس# 0 0

 اطو مدمانام» ةدرتسو تاروظحلفلا يبت تارو رضلا ج6عمم51165 مءطستأت ١

 (طتسوو 10210064د, ةمدصعكطقأ ةلعتص 40 هدنتن 260وةةثانإل لاكما58 20 18759.

 655 ىباح , 216[. 8 01 وبح. 4 ندعفت ال, همممعوأتع مد:هطتط. هل 5

 دعت. 11666 طيسب , 88 2. 19, 2. 41. 5. ءايبغأ , م1. 01 يبغز 08 5

 م6ءءلتسو ثعر ةطز7. 2 01 ودعر 185 2616 116 38 “ خت 38106
2-0 
0 

 طمس” رىذكط ءةاتفنمس ه2 155 هدتوتسف] هطزوءان ثكتمه ر 49 0836, راتب 086 ّ_
 6 سار

 سصنس0. 656. هب ثكادي تسلب نافر هنو., 20> دع ط7 8 هتف
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 نم سئل امب هيلع هلغفو ىتفلا لؤق يئانت يضاقلا ىار نا اًملف لاق

 نمل فا ”ىرخلا اتسّيقو هرم ايميمتا لاقو ”ىبضغ نّيعب هيلارظن هلا

 ثكلعج يذلاو مالغلا لاقف " لوغلا نّولتي امك نلتيو لوقي ام ضقكي
 ىئدصو تميسأ ذم "تسلا دقل ىلا نيب احاشفو قلل احاتفم

 يقب لهو مرسلا ءاطعلاو "غلا بابلا نيا هلا ىلع تيدص ذم ينهذ

 عمن هم ىضاقلا هل لاقف *اه لوقي معطتسا اذاو ”ىنهتلاب عّربتي نم

 الو تثوش ١ذآ'قوربلا زيمف بلاخ- قب. لك امو 006 مس قطاومنلا

 م101ة56260 ذك 16, 1537 ج81 2287 2105761 ةطععر 4ةلعكات ع 46 7615 8

 موقوتكو, زن 6206م5 ه]11هقتمد 40 ةطع مطتققو ديلا ىدذتن ر 6

 ه5 ةطفق طقطصل, 20 11ء:هلثغ7, هل ةصتم]ومتس ع, 485 ط6 3601315164102 01

 ىءواتا 5111 مهةرجعت* 155 2085635051, 115 طع طمملعع5 56 08 16 20 طم

 طوصع#م 08 هذطعتتف. اللطف ع5 ةف, 076762, 150 620 ذك 2/741, د

 ىطتعاب ههه6 15 15 عالة, 22632128 15 157 82085 60201761, 1.6. هن

 16, طةطمات 228786 طه 515260 ]ور اه ط7 7161017. رفغلا و ىسومر

 121054 20 ة1-1كط مجان, ج06 ههدمت20217 031160 1-21كطتقت, 201 طمصح 4

 طف ةطع106ه25 طعتتنع 3111060 50, 566 0011782, 27111. 26. 5 ىبْصغَو

 عدت. 01 نابضغو 106, ةكطخاتل. 59. 58 اينبسقو 2 يمنات

 '1"ةسستستكل 85 هه طاتحص6ف 220 08181 85 820[طع7. '1ط6ه 366115861756 85

 عمر و060 57 هن ه110ع0 عدنا : ةاطمز عمن ةطمات 6طيقعاك ءاع.ب 820 6

 ردعوستس ع 08 ةطع ماطتققع 13, 015م127عوأ ةطمات ه6 هدع ةزطحع اذطف 10167 015-

 ممو16102 01 ط6 51156 '1'ةهصدتتصسر, 365 320167 ]16 58862685 08 168 96

 ©2815 (ءمص». 2. 9 ة076). 60. . ل وغلاو 0 1ةهصه16 عمطاتسر 520 68

 18611625 57 طقس عتس ع طق 3276912266 35 7111, 820 7611 ]201792 60

 ذاع "6هم068 ه5 طه ة4دهطتونم 1. 61 قبيسْلا 7888. 4 08 ىسنو

 1 طقعو طوعج 72206 10:ععالاتلم. 62. رف - وتقسم َح رس - عبرس

 (هتعتسق]117 ةرد11 م4 50 هىسعاف,ر طقدنو 50 ه عتكت 6ه0117 5656060)»

 603 ل م1. 01 00 تما, ممعاممطم7]3681» 20 طوتسكو (ةمدص7»
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 ماركلل بضغ دق يضاقلا نا ميٌَشلل نّيبت اقلف تيلع امب آلا تهّشَتا |
 امف هتموركا رهظيو هتملك رصئيس هنا ملع مانالا عيمج ليخآت مظعاو ١'

 لوقي اشناو هتكمس قيرعلا يف ىوشو هتكبش ببصن "نأ بذي
 " ىوشر نم نئيسرا هملحو هملع يذلا يضاقلا اها اي
 . ىودجوخا ايندلا ف سيل نأ هلهقج ىلع اذه ىعدا دق

 «ئيكستلاو يملك مهناطخض لشسك سال
 ىوغلا بذك سس ىرتئا امم *ايزكتشم هيدكي امب نجف

 ” ىوذع نمو ىودج نم تْيلؤا امب ينثا نالذج ”ينشناو

 مالغلا ىلا ههخجو تذل مث هلؤط نم هل لزجاو هلوقل يضاقلا شهف لاق '
 ثكمشو اطخو ثكمعز لطب تيارا هل لاقو مالملا ”مهسدأ هل لصن دقو ٠

 نع” ثكيباتو ثاياو ”مكيع لبق ادوع تأت الو مذب اهدغب لجت الذ

 م. 104, 2. 21). 64. اهر ةةهلعوز 2 مامج 1 866 »م. 187, 2.44). 65. 1

 ”تلئاضص ميس قطاوغلا عم, ةامدع متنط ةطق دصتقدتتع 822108 968 7 ا

 هع 4185 طقخغور 22680128 1186 50126611368 69761 3 21561 37 1876 8 5

 01 ععمرع705117 (هلد'. 107. 11. 625). 66. نأ تدك امر هةء., طف ”58

 205 5101 50 همهم طلق 265 220 50 5816 طتق ةقاط 66206 ط6 قع, 26601:0-

 1مم 10 5 2016 12 207 115. 610 م107ءئ6ق ه2 2200623 011 201 15128 2

 عارتومادععسسر اطالع 1مدصع»» ةعاك-ع؟10ةدك, طق 1256612 ةامتسع ظنودح 9 اقع 7

 هب ةءءلصع ه 2ع, ؟ةااعتسع ان 10 15 15 ةطق 21110056 ه5 ةأؤءولتسعر رك 1

 تت هزدمماا12167 01660, 16 طق 8111011560, م16غةطنتط عع 126 180 06 1 ١

 60 طولعم طتق ةقط 57 16. 67. ىوض رو طقتتع 02 9 طتماتص أقل 12 68 3

 معاعططودعطم00 ه2 216لثصفط. 119626 عيرسر 88 2. 146, 2. 29. 5. 5

 ىولشلاو ملاك, ائلكم طم ممسمسه هس ةطف وسمتلف, 113هئهص 60 0تثةتتم

 اذن. 54 ذل. 160: دم«. 89. 69. ائيزكتأسم هينكي امب تح هفرشي ا

 اييدحاسم ..: 0 يبشُلاو ئدباو 301. 7 ه0 4 76876117617: 01 نشا ِ

 71. ىودع ح ةنوعم. 22 مُهْسأر 21. 01 مهم. 223 مك لبق 06 -



 نا و ياا# ا ىو رج سل رس لل را يع اس ل يايا
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 هقحتاست ام يثم كب ””قاح هّقعت تع نا ثكناف ثكيبا ةعواطم

 دشكي ميشلا هعبتو دف صين مث هدلاو "ونحب فنالو "هدي ف ىتفلا طقسف
 هدعص يف يضاقلا دصقيلف هرشد هراض وا هماض نم

 ”هدغب نم بعتاهلذعو هلق نمب ىرزا هحامس

 ”فرؤرخا نا ىلا هريكتتو ميشلا فيرغت نيب تّرعن يوارثلا لاق
 هرارشأ ىلعرهظا يعل هعابر ىلا ولو هعابتاب سقشلا تّيجانف هريسمل
 لزيي ملو قلطلا ثّيح تقلطتاو ” قلعلا تذبنف ”هران ةرجش فرغاو

 فراعتلا ققحو ناصششلا ىهارت نأ ىلا برتئاو دعّبيو بقشئاو وطفكي
 نم لاقو شاعتؤالا عفرو شاشتهالا ذئنيح ىدئاف *”ناصلخلا ىلع

 ةةدؤزسع (ةطق 7000) 57 ءطعكتسعر, 50 866 طغاطعا» 15 15 طق 65201عاأط 0

 طو ةدفطتمسم0 دسم ه ةطنمدع 50. 74. ثكيتاتو ثكايا ع نأ رذخأ

 زحام (ءماص7). (ةخةطتتتت. 2. 232, 2). 50. قاح - لحو 00 26

 هدب ف ىتفلا طقس, وه طتعطاو 101هصهأ 1021 هعمد»وهومد, 205 ةهاتصل ص

 ةمعاعمأم ىتتفطت ع م0617, طاتق 12120011660 طقم طف 132811386 طإ غو

 01 ةص (؟11. 148), هل 12012هط13 ع 1161 6762595206, 7؟طتعات 58

 رمعمز1 و طةغع ةطعتتمم 20ععتق. طع م8556, ؟طتعات عتتوتسات 86168117 8

 10 ىتفلاو 10ع102117ج ه2و8 16 دبر ه5 طولسع ةدللعم ةسغم طز ةطو 43

 01 اق ةررعصكتت # 261802. 16 م173886, 101969761, 1838 815612 1156 0

 سماتعأال 6024107 ء1ه7, 1260 ؟؟طقعأال 7176 6972201 ©2661 16176. 7. وقح

 رص 8 ةدعب 101 كعب . ال[وم6 عيرسر 88 2. 67 80076.

 فرورخأ (م»هم. 12 ه2 فرح) - فردعأ | (طف ةيتتتع1 35987). .840١

 هران ةرئش فرغأ, 1 ستعطق اصمت ذم مو ه2 طق ةمور 26 ''طنم هدتعتم

 هل هطقتةه عاما,” 11103284 150 5ع م107ء15ط (قةتع. 2207. 11. 207, 256)ر

 راغعلاو َخ رهلا .يهتساو ران رحش لك ف 12 67617 1166 18 81:6, طاح 6

 ةممجاعط هسق طف 013: هععما (ذص متماةنسع ةحنو مطعم نططوا, هد 2ةهةنسع

 15 طقس 1120160, 80 طحتتعال 55 4185 160165517 67665 01 اطعم اتط0لق 8

 مؤ ةكمتسم طوع طفت طمتمس طودعطق هطودغق طوع ةطف متسصل). 81. قلع
 و

 م1. ه2 قلع, طمع هاتسوق 40 هدف, ةةةعطسعلر 606. 8 ناصلخ (اذلعو



 1 ب

316 455157111115 

 الو ”ةلاعس الب يجورسلا هنا ثكلذ دكع تاق ل هاعالف هاحلا بذأ# |
 لاقف ل همعئاس 0 هعىفاصال هيلا تع شاف ةلاح 3

 انه نا نكلو ”ابهتم عن ادق دقو تاعي 1 ا

 16 ةرر2027:220118 ى 1 مع. هم0 م1.) < صلاخ. 83. ةلاع» الب <

 كثكش ريغ نسم. 84 هحراب و حاس < هرتشو ةرمخ (اةلكوا> مط 968

 ىمطتعات 158 40 جاسر 11 همرحتسع ظنمدم أة1ط6 161, 820 ةاتتتح1228 115 15

 6 ةطع طتسخوتن, ؟طتعاط 15 025106760 7 22086 ىتنتوطو 50 706620 8000و

 ننال 3 راب دصعدمو طف 676هدهه, 220 15 5510 10 ةتعاتتن ه711. قةعومودنلتس# ا

 6 8طعتمطت ةطعق معمرر1و 05 1130 *ععم70 طف 2013361 25 812 0121110118, 6

 131661 88 91 3115016101185, 81825 ©0122. 2. 208, 2. 28). 5. تكيف

 طعم 15 10 (طقعر 02, 88 76 701110 8877, “106 ممم ةصام0326 5م ةطعو.”)

 86 حقا 207 مل طم 010 م06 عم طورمد4 ]هتتعطتسعب "طف هد

 اههمعطو0.” 87. امهنئعر طعدو '' ةطمتع

 هممت آنآ 525257111. 047:آ:3» “017 1.”

 ةيورملا نوثالشلاو ةشماشلا ةماقملا

 ثفنو يمدق تعم ذم 'يىلا بسح لاق ماقه نب ثراحلا ىعكح 0

 نع بقنا تككف *ةعجعم هئم سابتقالاو ةعيش بدالا ذه ا نأ يملك

 1 يلا بتخ, 14 290 طووص دصه06 وت 40 دور “1 مق دصه06 46 ٍإ

 1" يملق كفن كمر ه6 توت مون 571466260, 20 '' متصعو آ 1

 122617 101 10 772166 ** هت 91231181101158 6 (ملق 9180 < عركذ) دطتعاط

 ه110563 ه2 طف دمك م١:ةامتمصر ' سمعو 1 طقه دووعطق0 ماتطوتاو.”” 8 ' 1
 ةعجم , 2ممدعنسع, ةءءاتسو 20» ه8 موقطاتسو-عماتسر دمع ةيتطم02117 208
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 ةوذجو سمعتلملا ةيعب .مهنتم تّيفلا اذاف هرارشا ةنزخو *هرابخا

 مل ينا ىلع هزئك ةاكز هكم و رعب يدي تاندش سبتقملا

 هنا آلا ”بقشلا عضاوم و عشوو بويسلا ا د يجورتشساك ى ملا

 ةعطق 1 دبا 0 ع هيمو يف بغكا هتاماقم ناستتاباو

 ”مدستل.“” 4. رامخأ (م5م» مطتعط طف 8هردعمدغ هةتقمد, هفةعدغاج» طر

 1111501:111, 58 رابخا), م1. 01 رمح. لام 81180 015102 2281عق 12 6

 امرا طع ةوصصع طم1قةلعف, طاتغ 1620618 د ط6 هودصتصع721817 1 4

 ةمرتووم17 طور ءاملع. 5. ه زرغب يدي تددش , 1 010260 8 ديحما

 90 2107615181 هع عووزم21 20 ؟طتعاب همهم ةكعوط. ه7. 1. 660. 6. عضو

 بقشتلا عضاوم *انهلا , ةهمما1رتسع ماكءط 10 116 712668 776 ةءوا)م عن

 6 ةطماك (ذص 8 ءهوتصع]1), 2150 م707625121 (ةدع. ما. 1ث. 2. 1. 2. 541)

 101 طءزسع 7611 عمات 2060 12 8 26 عا, 220 1201128 2017+ 50 2686 1

 7 لقكلا ف رمقلا نم عرسأ ةرتغتم» دع هطقطص عمو (م1. 05 ةلَقث ) ةطقط

 اف همممد, ”طتعاط 1220768 ةنماتج 026 ة1ع2 01 طع 700136 56 ةطع هأطعت“

 دس 550 مجد هس ه ةطتمل. ةسماطع» :ههلتنسع 15 لغشقلا 11 ه1 16د ةطقص

 ةطف طحممتج هرج طغت ةهء020 ةطتغعو متعاطقو (ةطفع 8:56 طعم طولصع 4

 و رع طم ةكتتا06ققر 226312128 161 687112685 11 5616128 01111118 6

 21868. 8. وه يذلا , ءاعر ؟5طقعط (ط8761) 158 08 2282:8585 1561 610غنر

 ه 0161021 ةدجتسع 08 الطدلجهسسس ص08 هعم060 ط7 ة[ةلتلع ([ن.5. 179)

 111 اًطوم , هده 01 طع 010655 ه0ه11ةءاشمدق 02 120161028. 93. تخوطت

 - ىسغنب تّيمهر (116. 1 ةادنعرجك دصووءاك 208 1 785 ةطتخمتط, ]1 4

 ة0760) 10.و 25 الهدا, 201 11629, 5 13:عم 10192 01 1[

 هو116404 ةطق طممفطم»» 08 ةطقهأك ءماتصطتإل. ىف طف معمو1و 051 طكطتتتمقةص

 جدتم 76201260 10 طغت ةالط عل2 ةةة, 15 15 206 511م1151284 طقه 66 1ع

 طقطت ةدطقو 01 ةطع همماطع-غه12 ةتتع 5510 50 ءهعععا ةص 135 811 طه 2686 0

 طف 701104: ىف هرج ةصقفقتعو 15 15 618660 ةطقهأ 8 226عطقتا 01 11617
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 دكعو لفاعملا يف هدشنا ٌلزا ملف رّيغلا ديرب وه يذلا لافلاو "رّيطلا 5

 بلغ ىتح *اريكع الو ارثا هل ىرا الو اربكم» هنع دجا الف لفاوقلا يقلت

 ورم يلاو ةرشح موي ةاذل يتاف عمقتاو ليمآتلا ” ىوزنلاو عمطلاس ايلا '

 '”ىالمم قلخ يف دئز وبا علط نا ”وريشلاو لمكفلا عمج نقم ناكو
 هل لاق مث جاثلا بر يقل اذا جاتحملا ةيححت يلاولا اين ىآلم "نلف

 ثقلعا لامعالا هب ”تقذع نم ّنأ مهلا تيفكو مدا 17تسيشو ملغا

 ديعشلا ّناو تاجاعلا هيلا تعفر تاجرتلا هل تعنر نمو لامألا هب

 مزشللاو معتلا ةاكر يدوي امك ” معلا ةاكر ىداردقلا ”هاتاوو ردق اذا نم

 *هيمع هللا دمع تكبضا دقو مرعلاو لهألل مزتلي امك” مرعلا لقال

 1056630 05 110128 طلق ةما2 50 685 6ط6عقةء, 22806 طتتحت 1115 1135 48

 ةعوتسسأ طق ع]1وق5 هموع» 1206 ؟طتعاط 16 588 ]اععرتا. 1ص طع 61616 01

 ةطتق قددعسسط]ج كمجتتت د565 ةطفق ءواناقتن مذحج 018 طف 261861756

 يوم, ص معلعنعسعم ام الطف م02 انقا181 يز ورم, م::هطهطاو 20: يزغرم و

 ١ 0م3560 طوس زغرم, هع 0106 مقسم 02 11617 (ةمدت776 27 “ همس

 معو عم متم معموزمس 11ه صقتل,*” 7. 1217). ريطلا رز , ااه

 2رها1ة12ع 01 طا0صلق, 1.6. 116 21181117 ةةلععج ظنمدح ةطق 017عءا1م2> 02 ةطقتتل

 كتوطق, طعس 0560 طرت ه ةطماتأ. 12 يك , كسفأر مع «طتعاط هؤطع#8
 26001 شيع ه ةا]1عطغ ه1 26هط16 52266. 1 قىوزشا عمق أ, معا. 7 ه1

 كوز ه1 عمت 26857606156137, 816 857120271220115 1 ندمت 018-

 ةرجمممع0, ؟ة318660. 4 ورس ح ةدايس. 15 قالكم - رقفلا ديدش و

 قلم < ىّنمت ريمك. 16. قلخ - ئلخ (ىآلس للفكر نننل

 تئئمموتغم» ه2 ه ةمكا مدع, 1.6.“ متت ةطصقتساتقه 18 108121618 *). 1

 تيفو, تينُك , م61. موقق. ص طف ةوصقو ه2 م:ه0ه609683. 18. تقذُع

 هب ح هب تقلعت دو هب تمطين (؛طو هنا همتونسو]]7: مممدصق 50 د85: 3

 ه0 ةطععزر» طز ةكانوعءطتسع 10 16 8 100]ع 08 5001 01 ه 01 هنود 60101ت3)٠ 3

 19. هاتاور هوو م. 278, م. 49. 20. معنر صا. ه2 عير طءتصموز معلو ١

 هوغال6غ. 21. م رح 21. 04 ةمرح , ص طع ةعمقو 1 ه2 مارتخأ طمصمانت
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 بياغرثلا ىجؤتو ثكمرح ىلا بئاكتلا ىجزت ثكرضع دامعو ككرضم

 ثكتحار نم ةحارتلا لزكتستو ثكتحاسب بلاطملا لزكتو ثكمرك نم

 برت نيش يا مث اميمع ثكيدل هناسخاو اميظع ثكْيلع هللا لصف ناكو

 ةلعم نم ثكتدصق باش نيح *باشعغالا مدعو 5بارثالا دعب

 ة, ثكداج نمو ”ةعفد ثرعح نم لمآ ةحزار ةلاحو ”ةحزان

 بجي ام يل ”بمجؤاف ”لئانلا لئانو لئاشلا ” لئاسو لضفا مالا

 كثكاذع ىولت نأ 50 تملا هللا سيفا انك" ةنيعار كتل

 راتكاو ثكحاتكا. نع" ثكحار صبقت وأ كثراد ما مأو كادر نع

 تيبللا لب ”دشح نم دشر الو دمج نم دج“ ام هللاوف ثكحامس

 16عرجععان,ر 168310 0116 50 8 2618025 2. 601 مواعسر 161861028, 563 602-

 عوج عا11217, 3140111167, 01 1056618 8ععر 56656ع2 15022 12028111886 15 1112-

 1ه11. 1طقق 18 ةطف ءدلتس ع ة20 121612026126102 05 م7 115., ةص4

 2مم 6وجنق 72016 55616 طقس اةطف 60128 مرح 12 116 866020 6181156, تل 8

 ةزع2126861052 05 8912:6132. 22. ديمع ح - وعلا يف هئلا دمعي نم : دامع

 هع ةكئلا دنتشي نمز اةطف 101105158 76208 38 1و نلودسشلا 216

 73581768. 20+, بارشالا دعب -ح لاملا ةركلب ءانمتسالا دعب. 4.

 0 101. 4 08 بمشع, طءعاس ع 2161 12 5686186109, 10 6111

 .ح زان - ديعلز ح زار < يداض (116. طدئماععم ه5 111ه 8 4

 همرصم]). 26. ةعنود ع ةميطع ةعطق (116. 3122 20117-0115:) و لعق ةرر 811 61678-

 ههه, ذمه, ائكت. 27. لثاسو, م1. ه2 ةليسو. 28. لئانلا لئاث - ءاطع

 ىطغملا (اطو قو لثان ةةوسقتسع# 202 لّؤتم). 29. بجوأ, بجو

 سم. 4 320 801. 1 01 بمجو (ة]6 م2261 12 126 86286 01 2“

 كك تو ه]قتس 02 1طقور“” 1.6. عورتا 126). سخأوو ءاع., 566 8*1 27
 عينت. 77. 831. كايا -رذخأ (ههسو. م. 81ة, صم .٠)74 32. رادزا

 (مدعم. 8 01 روز) -عرازو حاتمأ ([10 0 ميم) تح ءاطعلا بلط و راتكما

 (ةنااغم ه2 ريمز -ح ةريملا بلاط. 33. دشح نم ح نم ىنغي عمج نم



: 37 
 277 2551521111 5٠آ:535 3100

 بدوي أذا نم ميركلاو داع *ةدئاعب ادب ناو'داج دجو آذآ لف 0
 دصريو ” هسؤغ لكأ بقؤي ثكسمأ م مل بهي نأ بهي مل بهذلا

 هتحبيرقل 8 دمث ”هتفطن له ملعي نا يلاولا تحاو ”*هسفن ةبيطم

 ىلع سبتن - و ”هدنرف فافشتساو ددنو ءاريدم[ يف يورب قرطاف ” ددم

 ت1 ابضغ رغوتف *  هنلص ء*احج "راو هتتلهص رنس دير ىبأ

 اتوركس 00 0 ادب نال :تنندآات ”شللا دك 7 0

 اتوكتم اك ؟اطيتخ» تكلا ا غلا

 اتيسؤا نابكرلا هلقاست اركذ_ هل ”داشإ لاس تفلا لآ 0

 قفنثي مل ((طف 7مدنطر 1518117 ةطط182516156, 15 2616 11560 825117617

 834. ةدئاع ع ةدئاف (مصم». طه 1معاتمط '' موؤدتصي”* تت 486 ةوطقو ه1

 م:086). 85. داع ج اهاثثو اهلداع. 86. كلهير 1. (ة206. هم. ه5

 .١ بيه) ع فخم : 2. ةانطز . ه2 بمهو) ح ةبهلا ي طغي . 87. هسرغ ل اكأ -

 دهسرغ ام ةرمث . 38. هسفن ةبيطم ح 20000 89. ةفطْن

 لموم» هنود, طفاطع» ]6006 هد دمصتعاطب طلو دمت مجعوصق 8 ةهنقا1

 نحمس أ117 01 ؟ةكعان, 01 2 ةماطاسع ؟طتعام 01168 انز» 112 8111212161. مأ

 ددم هتحبرقل ع ةدايزلا ىلع ةرذق هتئنطِفل مآ. 41. يقرُي , *ريتسشأ, 28

 ه8 ىور ةم0 سقت. 10 01 ىرو 6ةموءانا7617. دن رف ح فئسلا رهوج 5

 48. هتلِص ءاجرأ ع هتيطع ريخأت . 44. ابضتقم - الجتام (هامتاف

 مع0ع). 485. ن رفح" ال, همونعمفتع مهطتطتغ156. 1[هز6 طيسبر 88 2.189,

 2. 60. 46. ىنعللا تمريبأ , مودل ه تنسو, 1.6. 00 دماطتص# 5

 701110 طلسع 8 هاتتتقع 112011 4اط66, 8 مدت 01 88011686102 300768860 80

 4و اتصف ةط طةطق 17265 01 122018266. 7. 5 ون. ع ناك ءأوس 1

 هتحاضف مدع نم انكاس ناك ما اكيصف مالكي. 48. طبتخح» (ةووتن 8 ٠

 ه5 طبخ ,١) طءوكتسع 05 :16«هكةهقر هع ةرتط011681137ر هقاكتس 10 8128. 49.
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 اتوقاي هاطغا ام ناكؤلو نسمع ”ةبهؤمب دكح يرتشملا يلع امو
 اتوقلا زواج ام ىلا ”تأرشا اذا نطف نع رّدعلا قاض ةدؤرملا اول

 ”*اتيل ”ىنغلا ودك'ىنث حامشلا تح ئنمو دج دقملا ءانعبال هقكل
 ”اتوتقم ثكشملار شب ىرزاو لا مرك وذ ركشلارشن قشننت امو

 اتوح اذو ابض اذ ”ليخ نقل ىتح امهعامتجا ضّقي مل لكبلاو دّمعلاو

 ة”انوقنّعم ككفكي ام فكلا دماجلاو هقئالخ بوُبَعم ساقلا يف ىكشلاو

 اهيكبتو اّمذ ادبا ”هنكسوي ”للع هلاوا ىلع ميىشللو

 اتوهبم” كاوادذج يدتي» ىري ىتح بشن نم ثكافك تعمج اهب دف
 انتوحكم دوعلا ثكيرت .نامزلا نم ”ةعشار لبق هكم ثكبيصن ذو

 انيش ْما لاعلا كلت تفركت لاح هب ”رثمتشت ْنا نم ”دكنا رهدلاف

 داشأ (م2و6. 4 ه2 دئش)ت- عض 2 نع ةبهوم - نهر 10 5و 15م عانت ط4

 ةمددس ةبهؤم حرطملا نم *املا اهيف عمد لبجلا يف ةرقُث.. 51. تأرشا
 (ما. 8 و2 بأ ارشو 8 11681 063560 ظوصص ط6 6211166281 برش و

 طعدتع :) - عمطبي. 52 ىنغلا , 5ءولكطر, 1ءطعق, 630128 018 06 89677,

 طع ظسلفو ه0361هد, هس دج 118., 2م ؟طتعاط طق 8672015 0161052 8

 ىلغلا , م]هتستسوع 16 7 ىلاعملا , م1. ه2 ةالغم , طتعط م1وعوو. 18 ةدم-

 7060 57 عمم0 ةتتكام716163, (غطقق 70104 2122086 ةععاتت 176162816.

 55 02 اةطع 5106 012 طق مععاعب طقتتعو 20 >عوأكع. 4 تودع , 12616

 ه2 تن, هقه00 20؟ه:طتد]17, “ ذص ه مهدصقم4 ههدقتامه.” 56. ليخ

 (0 مومو.) < نط. ةصماوطم»» :هد0نئ5ع 15 لبق , 16 0314 56ه

 1هدع ةطق م0726 2115060 50 ةمهو قدع. 2207. 1. 574, هت 602727876 6

 همم ءوونوم نوُمْلا نم اا دلا قشابت, 7. 188, 1. 8. 66 ثكفئكي ام

 اتوقفم- اضصْغَيُم ل اه. 57. للعر م1. 5 ْمَلِع , طفتتو '' عوانة.”

 58. انّيذ هنغسوي - هّمذ نئةكي. 59. ثاوذج يدتخم ح بلاط
 ثكيتطع. 60. ةعئار حرهدلا ثداوح نم ةلئاه ةثداح . 61. دكلا <
 ريخ لقا. 62. رامتست , م16. 10 01 رم ذم طاف ةءلظنر علمتم 10 6

21 
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 نع هيلا رظنف تمنا لجرتلا دلو ّياف تكسخلا دقل هللات يماولا هل لاقف ١١

 " ضْعم وهو دشلاو ”*” ضع

 مرصاف وأ هلص مث "هلال “رو هوبا نم ءّرملا لاشت ل

 " هرضعلا نبا 5 اهقاذم الح نيح فالشسلا نيشي امف

 ضرف مث "نتاحملا دعّتم هّلحا ىتح ىنتافلا ”هنايبل يلاولا هبرتقف لاق

 نّدرب هنع ضهنف هليل رصقو هلئذ لوطب ”نذآ ام هلّين بويس نم هل

 اذا ىتح هوطخ ايفاقو ”هوذح ايذاح هتغبتف نالذج بلقو ”"نالم

00 

0 

 دصتسم# 202 لاح , طقدنو 2860 88 8 10 (5عو ©دوسسستم 2.96).

 68. ضرع ىنعر 81067878, 88158266. 04 ضع, 08605 4 01 وضغ.

 65. زر “(١ 04 زور) تر مج. 116 حرستس» و ه8 2. 61, 2. 20, 5طتعط

 1111:68[1:0 116 6 م رص 15 5و هده مذغط ه ةسهل 7 ةصقاعدا

 01 811:14. 00 لالخ ( (م1. 01 ةلم) < لاصخ (م1. 61 ةلضخ) |

 7 مرضِعلا ح - جدني 7 مل يذلا بنعلا. 68 ل طع ةمغتعم مدماتمآور 1

 رسعوسق طقدف “هر ةععمتست ه3,” وه ةنوصتقءهتمد مطتعاط هدنعطق 0 طماط

 طععب 2262410260 ( ((12ةطحتقت 7 197) دة طه م32 عتتقرأط كف

 1716208516102. 69. نتامغلا دعم , طف 561: ماع 01 ةطق ءلتعاتتت 018561, 1

 ]107 ء*ط131 10 ه10مو6 مهعتتستا7, 8 بتلقلا رج 8-0 مامعم 56 طتعط 3

 ه 1”عطخغع» ع0 0ع 15 لعد, 86508 20 ه ععوأ 01868266. 572017520118

 مذخكاط ةطف ةمصصع» هعممدوزمد هدنف ةلياقلا دعفم 24 رأز الأ دعّقم , همو6

 ه5 غطم متلك كم, ماهعو ه2 طف ةتقاطوسل ءةموعاتجو]إ, هت 98 2206

 يحمطقأتع ةمدكم 40 هعم>عوو دورمماودعقق 18 (اي رّشلا) قويغلا طانم 6طو

 ةتفمومفتم» م1866 ه2 0ةم118]6 (08 ةطف 21612068). نذا أمر, هان,

 ةطقغ مطتعا طفؤماععمع0 (]ا36. ةسسماتسععم0) مد: طتست 1ةطعانط 02 ةلعاتأت هسق

 مطم6معوو ه1 متعطخغ, 1.6. ةطقأ ؟طتعات 710104 31101 طئتتت 150 8# طا 7

 موأؤ]7 ةهتسعمت ةههل دتعاطخات# 1168]2676. م7 المر ان11ب نالذج, ٠

 ]070118 طمخغاط سموم هءاار 0ةءاتسو0 ه8 ةطعوع محم اةطعأت' ةةاطتتت6 206

 ءيععاام17ع]7 طوع طف ةءصتس و6102 هةر طاتغ 9150 ط7 16 8 ىلغف ٠
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 تيلمو تيتوا امب تئكه هل تلق هباغ نع لصفو هباب نم يرخ

 ”الايتخا رطخ مث ىلاعت هلل اركش ىلاوو الالتو ههجو رفساف ”*”تيلوا امب

 '”الاجعتنا دشناو

 ”لوصالا بيطل هردق امسؤا اًظح ةقامعلاب ”لان نكي نم

 "” يلويقب ال ت ةفتوأ يلوقبو ”يلوضفب ال تغفشنا يلصفبف

82 8 0 ٠ 

 بمهللا ينعدؤاو بهشدو

 , (ووو ©دوستتتم 2. 101, 8. .0.٠ 6. ةوّدح يذاح > هذئطف اآذِصاق

 ('' ع ةهعمتس ع 3 طنو ةئمومانمد”). 783. تيل (م:عا. م88. 2 12 8

 م:ععوطزكو ةعدقور, آانلعم ةطفق مءءولتصع تقو) ح تكتضغتمم. 4 تيلوأ

 (مد:ءا. م85. 4, 1116 ط6 علت تحيل 00 15 رطخ

 ًالاينخلا - ارثكتم ىشمو تخت . 76. الاجعرا (ةس. 8 هذ لجر) - الجترم
 .(ةمدصج. م. 820, م. 44). 77. لان ا مس هاع., 5116 هع 288 ع33260و

 ةاع., 1 2896 2708660, ةهةء., طق ١90 8ه256ع2668 طءاطع 0011217617

 6055266560. 11656 فيفقتخ 988 2. 78, 2. 50. 8. لوصألا تميطل

 (هس ةهععمدس# ه2 طف هععءوا1ومعو ه2 008) ع ددخالا م ري 2

 يلوصفب تح ينيشكمي ال اميف يلوخ دب . 80 لوبا اطلع "عع

 ؟هرحصع0, ةطمتعاط 12115381 21. 05 لجق , اتسع (هدتوتسه117: 05 تصور ة)ر

 12ه طق دمماتع ههدصتصم» لايقأ , مطتعط طقق هءءدتنته0 م. 206, 1. 3.

 81. اسغت - اًكالهر مومةنمد تجمد! 8. بمهللا ينعدؤأ - ينكرست

 راكلا يف ظ
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 ةّينامعلا نوثالشلاو"ةعساتتلا ةماسس

 لقبو ”يرازا ةرتصحلا ذم تمك# لاق ماقه نب ثراعلا ثدح

 ثكلشاو اروط ”دجكا ؛يراهملا روهظ ىلع ”يراربلا بوصجا ناب يراذع
 لهاتملاو لزانملا تؤلبو لهاا ؟ملاعملا تلف ىثح اروغ ةرات

 تألم اًّملف مساورتلاو *قباوشلا تّيضّْناو مسانملاو ”ثكبانشلا تّيمناو

 رايتمملاو ”راّيكلا زايتجا ىلا تلم ”راعيسب برا يل منس دقو كراعشالا ١
 1. رضخا (م:06. 9 هةرضخ) ح تبن. 2. رازإ- ةيانكرازالا عضوم

 .ةناعلا نع. 5. يرأرب (م1. 01 ةيرب) ع يراه 4. يراهم, م1. ه5 53

 هث ريم , ءمسصعاف 0عدوءم060 ظودص ططف ط»ءم4 ه2 اللفطتقط طص 18310ةهوص ْ

 وىطتعاب ونعم هم2510660 ةطق 22055 عع2610118 02 ةاطقات“ ]آعتتل. دجفأ ب ا

 هع, ' مموج ةقعوملتس عع مممدسكمتس-طعتعطكق, ه6 هاططعم» سعف 08 1

 رسب 87 طمعا 1-10ه207” (همدصز». 2. 278, 2. .٠)38 6. ملاعم (م1 0

 01 ملعم) مومو . ىتكاط >020-هذنعسنز لهاع» (م1. ه2 لهع») 8 1

 مزكذطماتك هن62. 7. ثكبانس (م1. ه2 ثكيتس) < لئغلا رافظا: مسانم# .

 (م1. ه: مسكم) - لالا رافظا. 8. قباوس, م1. ه5 ةقباسر ة"ذكا كامولقو
 مسأو رو م1. 64 ةمسأ ارو 2 ءونصقآب ةمتص ميسر, 8 0 مععا1187 0 م0

 1 موس هلم و.” 9 راها (ةسك. 4 هةرعد) ع ءارمقلا ف ريس. ْ

 10. راح (ةببشم»), 8داطمت» هدم ه2 طف هطقعت 6م9ه8 02 طف ةتفاتعأ

 © ( تسهل, هج طق ةماجكط-عمقؤوز هموقك ه2 قسعوطتقي 820 مسلم

 متت 20 طف 6806 02 ةطف هماتصكإل طع دخعفتتق 01 6 1201 هل
 ملكا 8 1181:0111 026 728185828 8011816. 1 رايت - :ركإلا جم )1 يسسقل



017 0477. 525 

 ف انعرش اًملف "4 ناعو هياقل ل3 18 نان رذداح بوكر هيف تيكر

 لّيللا اجد نيح ىسّرملا ىطاش نم انْعمس ةعّرشلل عرشلا انغفرو ةلغقلا

 ميظعلا رحب يف "” ىجزملا ميوقلا ثكلفلا اذ لها اي لوقي افتاه ”ىساو

 ميلا باذع نم مكيجكأت ةراجع ىلع ”مكلدا له ميلعلا زيزعلا ريدقتب

 ليلغلا ليلخلا دشئي امك انذشكأو ليلثلا اهثا ثكران انشبقا هل انلقف

 يغبي امو ”ليقث ريغ هتظو ليبز يف هداز ليبس نبا نوبحصتست| لاقف
 املف هيلع ”نوعاملاب لخكن ال ناو هّيلا ونجلا ىلع انغمجاف '” ليقم ىوس

 * ئلهلا ثكلاسم نم ثكلملا ثكلامب ذوعا لاق ثكلفلا ىلع ىوتشا
 ذخأ ام ىلاعت هللا ّنا رابحالا نع ةلوقئملا رابخلالا ف ”انيور انآ لاق ٌمث

 1356 “طم 11107 ةمو”). 12. دوأزم, 21. 01 دور - داّزلا ءاعو (طو

 ظوونمانك 016105 ةسدقتناعو 50 ةطقق 6865 ةطق | 2عه1] ةنهطو ه1

 طف [طسعتس05] 2ةدوتمسف '' ة]قعمو 02 ةطفتت» م01ه105م-ط3عو””). 1.

 ردانو هد6 '' روطم >هوتقأول5 7087“ (1ه طم ةهلعم ه8 ١ هدكو ؟072عو).

 14. رذاعو هسفننل لذداعو “ ىطم طاقسوق طئسقوات هما 8 60211568”

 (10» طوءذصع ؟هطخاتتنعة0726). ىسغأ (مه6. 4 08 وسغ 4 ىسغر -

 ملظا. 16. ىجزملا هاع., ]115102 50 01*ةطر ع؟11. 68, 9201 71. 0.

 1 مكلدا لهر ةهةء., همدصزت. 15. ]3. 10. 1. ليقت رجع هلظر طنو

 هطقلور+ ده م06 طقوم, م207ه:طتق1 هع ءوولمج 26 طف دق طم مح

 يسطةسمو”* (ةةستلفمار» م. 164, 1. 5). 19. ليقم ح سولج عضم

 ةلوليقلا عضوم هلّضاو . 20. نوعام ح فورعم . 21. ثكله ح- ثكاله.
 22. انيورر 5266. 5988. 08 ىور. 3 ىلع خا امر 1آ6 2835 2064 ةلكعات

 5 هه همهم هدد (دّهع ه» ثاقيم, مطنعط 00 ذص ةطف ةعوطتع 10ةهدص

 درج 56 612060 هز ةعءماتصت 01 ةاطق عولتتعتا 286: 08 طق ماتةهقع)ر 201:

 “ 56 طقم مقه06 طتسقتسع اتهم.” 1م ههدسعءاتم» ذنط طف 8



 ا ا ا و كل سوا د "ام كك نب
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 امو ةحيحص *”اهنيهارب ةحيصن مكل يدئعو ةذوخآم ءايبنألا نع ”ةذوعل
 اوملغاو اومهفتو لؤقلا اوربدتف نامّرعلا ”يميخ نم الو نامثكلا ينعسو

 شاج اذا ٌمغلا نم ”ةقجلاو ركبلا يف مهريسم دئع ”رفسلا زّرح هللاو

 ىلع ناويعلا نم هعم نمو اجعو ناقوطلا نم مون مصغتسا اهبو 2 جم
 اهالج فراخزو اهالت *' بطاسا دعب ارق 3 ”!نارقلا" ” يأ هب تءعدص ام

 *نيسرغملا سقنت سقنت ْمُث اهاسّرمو اهارك# هللا مكماب ”اهيف اوبكرا لاقو

 نيغلبملا ماقم مكيف تق دقف انا ام لاقو نيمركملا هللا .دابع وأ

 ٌمهللا دهشاف نيدشارتلا ةمبح* مكب تكلسو نيغلابملا مشن مكل تحلو

 يدابلا هنايب انبجستاف مامه نب ثراجلا لاق نيدهاشلا ريخ تاو
 ا 5 96 5 6 ل سا 0 5 34

 ثذحأ ىتحر “ مسا 116 طقف ؟ةهاععدر** طف ممعدستسوع 15 : هكلامط طقق 2206

 طتسقتس ع هك ةاطقف ةدحسصف اسف 12011 اطغ هه 98 ط6 هأطع7. 18ه 6

 طقم كوم عمعم 5م ه ةموتسع ه2 'ىلث : ىللقط طقق دم 1635 هدزهذصعا هد

 طع 1عمم»ةمتق 66 1ةددنتمر ةطقتت هج طع 1632260 50 ةءوعط. 10 ةطق تكس

 1 قاثيم ذخا هوو ها]قه 9 ن”ةسصر نخَن 184. 4 ةدوع , 8 هطقتسم

 هز" ةم1]6,. 25. نيهأارب م10 ناهز, م10015, 06028161861025, 81:8ات-

 1161118 11 18570111 01. 26. ميخ 01١ هل: ةيييبعا) ع2 ةداعو عبط.

 ابملا حر خافملا. 8. رقص (م1. 02 رفاص) < نورفاسم. 29.
 ةقحج - ةياقو. 50 يأ , 0 ه2 يأ. 81. ريطاسأ, ففراخزو 1. هش

 0 :روطشأ 8120 فر ور 1 هرب ُكَف هر زر :هةموعاتكم]ور (2م» طف هدتعتسمل صصففستس# : ش

 ه1 طق 1ةطأ ند 5010 هوو ©ددسؤس, هطقمأم»» ءعاتتت. ؟طمقع 1616 16 ة0125).

 82. اهيف اوديمكر أ, هنع., عن 0ةطخمج سمح طم ةقتصعر, زلم 48. 88.

 نيم هرغملا 15 هعرامتمع0 ط7 06 8ةعج ةصل سو 118. 1 نيعلؤملا , نال 1

 طف 8ءودنماتت نوي 1, 5 يع 5 نيلقكملا ا

 نيدلاب. 84. ةولط - ةج#و نشل. 86. ثكيهع ح ٌتعفترا. 86.
 سنا (مد06. 4 5 سنا) < شحا. نجلا ركبلا, ةطم ةمفطصسلمو
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 ّيجورتشلا تشلا ”َنِهْلْلا رخبلا رشم يذتاب هل تلقف هسكش نّيع
 ”ترغسو رفشلا ذئديح تاتمخاف ”الج نبا ىف لهو ىلب يل لاقف
 دلميستعلار واع رولا © قر ولان يبسن لزدءلورباس نا يسلم نع
 هتانسانموب راو هتايلعي, يركملا دبر “ ةنايقكل دبجا اناروهل نامزلاو
 ”بونجلا تنففسعو بونجلا تنففصع نا ىلا هتاجتمب قيرغلا حرف

 ثدحعلا اذهل انلمف ناكم لك نم يؤملا مهءاجو ناك امرّمشلا يسنو

 ىدامتف .سيرتلا ” يتاؤت ”امشير مسيرتسنو .حصيرنل رئازجلا ىدحلا ىلا ”رئاقلا
 ”زرعكر نإ هنا دز وبا يل لاقف ريسيلا ريغ دارْلا دفن ىتح ريسملا صايتعا

 هل تلقف دوعسلاب ”دوعنتلا ةراثتسا ف ثكل لهف دوعقلاب دوعلا ىنج

 ىلع ةريزجلا ىلا اندهنف ثكلغن نم عوطاو ثكلظ نم ثكل عبتال يا
 الو اليتف ثكلكي ال انالكو ةريملا ءارتما يف ضكردل ” ةريرملا نم فض

 عمو (ظعوسم هل ه2 3ة575و), 15 28 (نهنوطتع 1010 0ءءاتتتاتط ع 12

 517. 40. 88. الح ناو 0 06512285102 عا1762 50 8 2281 01 19226 0

 دوت هلقاطعا» 2161 8 2060110118 2051 4115 691160, 01, 858 06618 5837,

 560ومن36 15 15 8 28226 05 أةطق 22010128, 616 22002, 01 516 08792 05 7.

 89. ترفس تح تُقَرعو ةسشكا 40 وهر - نكاس (هماتصز. 810*011,

 117. 23): وكد -ح هيف ميش ال : ومص -ح ٍفاص, وهل ح وهل ود (ةزج016178), 035,

 جق طف 8وردمدك ه0ئ655 هعجاوتسو 16- بغلو ةيلشت (8 مدداتصسو).

 ناقل سم. 02 نفل نابَقع -ح صلاخ بهذ. 42. بودنج, م1. ه2

 بشح , ةطو 51068 (08 ةطق ةطتم), ؟طتعال ه6 طوصلتسع هد  عةطتق8

 ورم (تنفسع) ذص طق ةكوتص-غهو560 868. 48. ناك امر “211 طهك طق

 طوعسر”* 1.6. اق هؤوهغ6 02 ةطتصعو 06قه121560 زج طع 753588عع 50 ؟طتعاط 2. 0

 مهئهم:. 44. رثاث < ىراط. 45. امثير ح نأ ىلا. 46. يتاوث (ةم» 8
 01 ىتأو ةطق مده. 02 7طتعاط طهق 066111560 2. 278, 49) ع قفاوت .

 4ع زر (901:. 0955.) ت لصمكأي . 8. دوعسر 71. 08 دعس و دوعص (ةد.) <

 ةنيفسلا نم عوطط. 49. ةريرملا نم فشكض ىلع, "هوم هانت
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 انيضْكا ىتح اهلالظ ”اتفتنو ”اهلامخ سوجم انلبقاف اليبس اهيف يدتقي

 ”مهانئكسانف ديسع نم ةركز هنودو ديدح نم باب هل ديشمرضق ىلا
 ثكشم يف مهتم الك انّيفلاف ءاقسممالل ”ةيشؤاو ءاقتزالا ىلا املس مهذختنل
 الف ءادقلا ريح لدتا يذه ام ةملغلا اهنإلا انلقف ”ريسأ فرقو رق
 بارسك مهرخو ” بحاابعلاران مهران انئار اًملذ 5-5 الو ءاصّيبب اوهاف

 ردتئاف هوجْري نو ”عكللا يقو هوجولا ”تهاش انلق ” بسابشلا

 نوعجوت الو امس نوعسوت ال موق اي لاقو ةرمع هّترعو ةربك ”هقلع دق مداخ
 وبا هل لاقف *لغاش ثيدعلا نع لْعشو لماش نزح فل اناف " ايكع

 ةمئانسع هوصعفا.” 50. اهلالخ سوعجت , هالانق1ه2 50 0*ة2, 2911. 5

 6 يفتن (9801. 5 01 ىف - لظتسن (أذطف مطتققمو 15 ةعوتط م8117 2

 وم 16 00111812, 571. 50). 0632. مهانّمسان < مهانثداحو مهانكلك.

 58. ُهَمْشْرأ (م1. ه2 *اشر) ع لابح (م1. ه2 لّثح .٠) ريسك ثكشم ُب

 ريسأ بيكو , ذص أذطق عوج (114. ةلكتس) ه5 هدف ططواعوج كمرعس ةصق طف عمل

 ه5 هدم ةةلعمد» ءهرماتكوأو, 15 طق ءولتسع 08 06 8ةعإ, ن6 7 60161013

 هس دمر 118., 2م ؟طتعاط شطه 286710115 60161012 288 : ىتح اريسح ايبثك

 انمأو أ ايسك ةاملعو هون0 ه4 ةم:ه انآ, ه5 ةطقك 76 2320160 طقق”7ت 4

 طعماععم مرو هد: ةةلعو> 68261756. 5 *أ دوس الو ءاضنب اوهاف ال, 7

 ةمماعم ممأذ متكط ه مطقغو (»ه0) هدن م طاقعاع هدفر 1.6. '' ةطفزع ةجواعف 5

 ةهزكطعا» 11 هد 1031.” . 6. بجابُشلا راثو 0115102 50 ةطق 7م107عةانط

 نم فلاب هاع., ' ممتنع 0هءوزكطج1 طمس طق قو ه2 ه1-1هةطجتط”* (ةعو

 مد. طم؟. 1. 454 11. 3843و آنك. 2. 1. 28), ؟1طفاطقت“ 516 86

 مع1مرق 150 8 2060110118 201567, 01 50 ]16 ع105-هدئانت, 01 50 566 ةمة18

 ع0”6ع]ع 77 طق 20015 01 8 م1856 ه2 8601337: 8701120. تماس ,

 01 ابسسّيدسر 3 8# ويس 101 طه 6608 بارس هماتطإتم

 2. 227, 3. 40:8 تضهاش مق تتلف ضارب 01 1طت1016086102. 6590

 مءكل < قفا وأ مين. 60. تلعب ترع, م6. ه2 ولع همه ورع :

 مءمموءاتكءاو, " طقل م1160,” '' طفل هىةءمتتو,”” : ًابكع ( طن 3
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 كنان “تقلا لع تءذق ىلإ ثيفتاو ”ككبلا قاده سفن دئز

 رضفلا اذه ٌبر نا ملعا هل لاقف ايفاش ”افاصوو ايفاك ”افارتع يتم دجعاس

 هولمل دمك نم لس مل هنأ الا ةعفرلا هذه '”هاشو ةعّقبلا هذه بق وه

 سئافشلا ”شرافملا نم رّيختيو ”سراغملا مركتسي لزب ملو دلو نم

 روذنلا هل ”ترذنف ةليسفب ”هتلقر تنذآو ةليقع لمحرشب نا ىلا

 رسع جياشلاو نوطلا غيصو جاتتلا ناح اّملو روهشلاو مايالا تيصخلاو

 ارارق فرغي نم انيف امف عّرفلاو لشالا ىلع فيخخ ىتح عضولا ضاخنم
 لؤطو عاجرتسالا ”ددرو لواو ءاكبلاب شهجا مث ” ارارغ آلا مؤتلا معطي الو

 ةميزع يدئعف ٌرشبو جرغلاب ٌرشإلو ٌرشْهتساو اذه اي نكسا دز وبا هل لاقف
 مهالؤم ىلا ةملغلا تردابتف قللا يف اهعّمس رشتنا يتلا قلطلا

 ؟ةانب ممله نم زرب ىتثح ””الوالك آلا نكي ملف مهاولب فاشكتاب نيرشابتم

 ة00.) < مالملاب . 62. لغاش ثيدعلا ىنعر ةطقأ دم21ع5 (08) 8

 ه: ملل. 68. ثميلا قانح سفن - نما دش نوه. 64. كمقلاو

 ثّقتلا ىلع تدق نإ - مالكلا ثكنكتما نا ملكت. 65. فارع < نهاك.
 66 فاو, هدع ةاكلخدا دص طف 03هعسموز5 ه2 3860565. 67. هاشر طم

 2ءرمسزوتن 7010 هد اكهص عر ةطق 156 08 ؟طتعاط 1ه>05 10681 ؟010ان 50 6

 ةعمرجقع 6226560 ه2 ه2 1518201 015 طق 2ءوزونت 1115. 44 4526 531216 686

 ااطعدتتع 15 هرج 5113102 50 ةطق اتسع 01 هطعقق, دنع ءمد266102 1 ةعقرو

 (هتتكمورر مطخعط لقد دممعدسف ه ةوتتقتنو ه2 طع ءطفدذ-طوو0. 68. سراغمر

 21. 01 نسرغم , ةمم0- م1045, ثم ' ىستعوو.” 69. شراغم م1. 08 ش ارق و

 همعموط, ههرو1ه4, ص ةطف ماستف] دمعادمطمدتعم]]لج: هلفو 208 ' متجوق.””

 70. لفرح ةليوط 212 كرذُت, ففصخا م1:عا. مة88., 85 1

 88 عيص 821201 تفيخ 10767 00102. ارارغ, هرتوتسو]او ةصخ. 018 رسغر

 ق6 ة07هطزه117, ه8 ةطف طل 26605 165 عماتصع, 1.6. ]6618 طز 1161و

 “ذص همهم نطعق.ل” 78 دذر ور 6اع., 4 16162660 ة20 7م101028عع41 6

 «311 "5 قللقط 76 طواهدعر هسصل 50 كنس ةط211 76 عانت.” 04 مل

 حب
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 ثكلاانم ثقيل دئر يبال لاق هيدي نيب افلشمو هّيلع انلخد اهلف هيلا ؛
 "”ايرحم ادبزو اترْيم املق رضكتساف ككلاق لفي ملف ثككلاقم قدص نأ

 ىتح ”سفتلا عجر نا امف فيظن درو هام يف ”فيد دق انارفعزو
 نيرضاعلا دعتاو رفغتساو مهو ”رقعو دز وبا دجسش سمتلا امرضخا

 رفعزملاب دبزلا ىلع بتكو "رفكحماو ملقلا ذخا ٌمُثرشنو
 ىيذلا طورش نم ”ىضتلاو ككل . مصن يلا نينجا اذهلا

 نيكم ”نوكشلا نمرارقو ىينك َنكب ممغتشم تا
 ؟.نسيسم ودعالو * ادم فلا ندم تككعوربي اه هيف رتاج
 نوهلاو ىذالا لزكم ىلا تلوص هئس ترباس 020

8 

 الوالك الا نك , 165 ةهماع (ا4. 5هق) دم 10ص عمت ةطقتت 50 837 '' طقه” 8 م10-

 ؟مرنطتقا م1056 50 ةهعو>نعم5 ةاطم160635 02 تهتف 320 01116122688 018 2661010,

 ورع 7طتعاط همم ةىنوط. 207. 11. 295. 5. اسي ممله - اومْلِه امل لاق. 0

 16 000 همم. ه0. ه2 ليف, طءوزمع ءهلك طعم ةدتاتسع, ةهللتس# 820126.

 59 ِي ع كبز , 2661:80ط81122, 5؟116]ب ةوععمر»لتسع ١0 ةطق مهجا11ة1 طة]16 .

 هغ طع قةعقطق, طعس ةطاهعطع0 50 ةطق طقعاع 02 8 18طها1128 7012819

 م11 6هغود ةطف هطق]0-طلعخنط ل 78. فيد (م268. 0988. 08 فود) < عقت 1

 قوس وأ. 59. سفكلا عجر نإ امر طق ططووفط طقل م06 ه4 7

 دست, 4عمطتع ةةتمدسب 20ه *“ذص ]هوو طمس ه طووغطنو تنصف” (20» نأ ام

 ه8 5 00710502660 26عهاتكعر 566 ةدطصقتم 254). 0٠ رفع هيدخ خرتم 3

 بارشلا ف 81 رفشعسا ( م16. 4 0: رفعس) - همالك ف عستا. 82 م

 مصل هان. 1115155 50 الآاد]جقتستت 80:8 507138 ةحيصنلا نيدلأ, وانعم :

 همهقتفاو ص عم00 209126. 11ه66 فيغخر, 85 2. 78, 2. 50, 771612 0668-

 ةزمد01 ءطفصعم 012 طق 1986 2006 01 طع برض نواح نس يس 2 5

 الا. 88. نوكسر طفد6 20762:], ستقول" (ةهدص7». ط6 801. نيكشم). 1

 "16 ةرعمهةهل0> نيكم رارقر ه ةمثو هطو06, ةمواتم4 66 ةطف ةيصطتإلم

 عطف مدس, 15 ةةلعوم وصح 0 هةصر, ععتتن. 18.6 4 رجادُس (ةووسم 8 08

 وجد)ت- قفانم. 85. نيبم ودع, 370560 2056, ةرجر1160 ©سمثؤسب
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 نوته عئمدب هل يكبتف ىقلت يذلا ءاقشلا ثكل ىءارتو

 نونظملاب قوقكملا عيبست ْنأ ”ٌرذاحو ديغرتلا ثكشّيع” مدتساف
 " ىيهملا باذعلا يف ثيقليل ”ثكيقؤي ثكل عداخ» نم شسرتخاو

 ”نيدحطظب هّبشم حيصن مك كلو تءئصن ةقل يرئعلو

 ف دبرلا ٌكشو ةلمقت ةئم هّيلع لفتو ةلغ ىلع بوتكملا "سمط هنا

 " ضخاملا ذخف ىلع اهقيلغتب رماو ريبعب ”اهغقش امدغب ريرح ةقزخ
 بلاح قاوف وأ براش ”قاوذك آلا نكي ملف ضئاح دي اهب قلعت ال ناو

 29711. 55, 50 53682. 660 ميتسأ ب 1م. 10 01 مود 87 رواحور 60 .و

 “هم طوودتنع ه2 ةءالتتصع م0760 ةطتسوق 10» غطتصسعق 4865 6 0217

 1000168.” 88. يف هرير ءةاطهتتتق, 1512117 2221160 10 8 8281ع6-ءط83263:,

 طفدو ''ةوواكم 66 طءوعصتاو.”” 89 نيهملا باذعلا 5 102 ةطقصت ةل11

 011610 1“ و17 ةماعلا ” (01113, عد>19. 18) 10 نيكظب -

 ةمهكلا يو ءاظلا رشكب ُةسظلا نم مهتمب (غطع 700 15 ةةلكعد طعوس

 © ت1 همر, 1ععدعلم 24, ؟طقدنعر 10167, 04161 126201248 86 ىنينضب و

 1086680). 91. سمط 15 هعمامتسم0 طع ةودنف هودحتص 60686018 16 ةأوطر

 طم 2010604 هع 01160 ذك تجر طوع هطفنو تكا ةأاع#, طم هققعوه ذكر ؟طتعط

 10266016696102 15 همدقتتمتم0 27 ةطفق 2ءدنوزوتت 12 ل 533 اب

 رى ع 206م عدأاط ةاطفق 7010 ةص دور 118. هسا طقعا 6166 98

 م11 116 1012 ةلقغ يلهو 1“ 10878168,” 1.6. 4 57 6

 معوعصأت.  (هدد. 227 2016 011 1416 666]8116 12 227 61225186102 08 8

 قموووصتاط]7. 2. مقض # يطل كلل ضخاملأ طق 1850111:1224 701811,

 111ه ةطف 1101 ضئاح , 2262511110118, 26128 116 22886. م10: 018 86

 ةهوععمسأ 101: طق ةعددر ةطق 76:53 537 طغت" دهطاتتنع ةزمم]متس ع 0217 16م 8

 (ةمسصتتم 2. 95, 7). لطم ةطزا1265102 11:86 20126 12611561110115 5

 ةهاتعاط ذكر 0651808668 ]6 82611 88 ةمصصعةطتسع 8586160, ّدتح 311115102 0

 5 ؟هدصقتت 12 ةطقق 855966 طولسع 20510062 50 ةهدعاط 58 00111812. 4.

 قارذكذ ناسللاب ٌيشلا قوذك زر طه 211 قاوُف 15 طف 161
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 التماف دمّصلا دحاولا ةركقب دبزلا يا دلولا صخش نت
 يباب ةعامجلا تطاحاو ارورس هديبعو "” ةذيمع ريطتساو ”اروبح رضقلا

 ّنلا لتخ ىتح ” هئرمط ساسمب ثكرستتو هيدي لبقتو هّيلع ينشن دي
 زئاوج نم هّيلع لاثلا مث ”سّيبد يدسالا وا "سوا نرقلا هنأ

 ملو ”ىنملا هنو ضيِسبو 5 1!" ضيق ام تالشلا لئاصوو ةازاجملا

 نامالاركبلا يطغا نأ ىلا 104 ١ يشلا متن ذم لخةلا "باعك

 ةلخرلل بقاتو ةلخلاب دير وبا ىفتكاف نامع ىلا '"”مامّثالا ىتتستو

 ""هتانزح ىلا هّقضب زعوا لب هتكري ةبرج# دعب هتكرحم يلاولا عشت ملف
 ىلا لام دق هتئار اًملف ماقه نب ثراعلا لاق هتانزخ يف هدي قلظت.ىأو

 ةقرافم هل '"”تئّهو فينغتلاب "هيلع تيعحتا لاملا بستكي ثّيح

 ىثم عملماو '"”ىنتنع ككيلا لاقف ””فيلالاو فلاملا

 ىاطخعال ه مجت]اععم مقاكمو ذص لعمعتسو طف دتتلل. 95. ىصيصخ 2 2م

 هأ ةمقستكت ع ةسرم]عتسع هع ةصتس عاما 06عتتععر طقدنع 01 ةطق م6ءان1181 117

 عطا 660 50 طع دمعة ءطقتتتسم (566 2. 77 86076). 96. روبح تح َح رش

 رورسو. ه:ديمع ريطكمأ (01:6. 5. 10) - هدّيس ريطي نأ داك.

 98 هيرمط ساسمب ح نيقلخلا هيِبَوَل سشسمب. 9. هي 0 286356 01

 ©مجعدس دع 16ز0, ذاق م0565 هصتسعاا ة8عوازغ 220 0670566 02 1كن1هلطر, 0

 ممم 181160 مىتغط 'ىلث ذص طم طوغناو ه2 ةزكتس. 0 سلا 1011

 هه ةستتن 2هطوتف هل ىسسدت» 8هت0-13:0هج1هط 4501-1, ه عتتق>06ع6 65

 1238080, همدكوسرد هد" زنط طمس ه0 20660 مد طقق ععتع7هةلانإلا 01

 ىلع طف عمكجو ةزعصق] 270015 50 اف 12462, هرج طعقتتسي ةطقأ 72غ 4

 مسعد مدع طنس ذص طف 21هوؤتصف4ت. 101. هل ضيق ام, ةطمغ طتعاط هع

 م1164 هد طئس. 102. ىشُم (م1. 62 6 0 103 ,هباتكي

 (هم:. 8 05 بون)-ع ةّرم دغب زم هيتأب. لهيشلا | ذم ح

 لفطلا دلُو ذم. 5. مامثا (ذمق 4 02 0 دْضَق. 106 ةنازا

 - لايع. 107. هيلع تينا - هيلع تلقا. 108. تئههدجا

 تسبق. -199.:فيلالاو بفلاملا < ببحاصلاب للا 1 . تكلا
 يتنع , هم :هدمتامط16 1ةتهدح ذص ؟طخعاط طلع معمم 102 7161 0117181 1
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 00 ماضت هيف نطو ىلا 7 ةيبشَت 1

 وا 17 نابل يلعن -: ىفلا راذلا نم لحاو

 نفح ””اهضح هناواو يقي نك ىلا ثسهاو
 ْنرْدلا ثاشسْغي ثيعحص ميقت نا ""ثئكسفنب ابؤاو

 00 | كانا  ايناف دليلا بجو
 يركشلا ىلا نينعلاو ””دهاعملل ركذتلا عدو
 ثا ا لي هةناطوا يف ديغلا تاب ملعاو

 نمقلا ف سخبيو ىررتسي فادناا يف ءدلاك

 هل تخضواف تعبنا ول تا اذّبحو تغمتتا ام ””ثكبشح لاق مث

 3 مث ردي مل ىتح دؤزو رذسعاو رذعف ”يريذع نك هل تو 00
 7 انآو هتغذوف براقلا ف تيكر نأ ىلا براقلا عييشت ىنعتش

 هساو نينجلا ثكله ناك ول ”*”دواو هذاو قارغلا

 مان 185 اةطق 20106 018 تح 1202261:8176, 8 صمت ه» تعابت, '' 56

 021 ( 05 01 227 22686266). 1 ٌنوبصت ال (همممعوتع ممهطتط.) <

 نايمت ال. 11ه626 لماكر هو م. 85, ص. 80, مطتعط ةوتتتتتعق طق 832-

 ممعووزم» 01 ذطق 1م24ءغ1ئ5» 02 ةطفق 211012 ىنظوو ج20 08 طه 1

 20125 12 85676181 هذاعت» طقاكت-]ةسهق. 112 نيدكت (807. م9858. 8) ت

 "قدا 118. دكاهور م1. ه2 ةدهو, 105 عمدا, ط01107. 14 نك

 21. 01 قف , 12011268112:-768]ك, 81112121. نانضجح (011. 01 نصح )

 ح نايناج و ةطو 110 نضد 15 ةطق مهتتتق 01 8 7202 ةن 12 8

 طتوطموك مدتف 02 200. 116. ثكسفنب أبكأ, هم. م. 178, 2. د

 117. دهاعم (م1. 02 دهعم) ع لزانم "” ل00 نو طعم ةعوسأ] 68ا1-

 هواتبلاللا ١1197 كيش 2 ثكيفكي : ١ 120. يريذع - ئف رداع (طو

 ةهعفعاتق. 0عمعدلتس ع هج 5طع 6001 ع نكأل 121 رذي (8م06. 801. 01 رذو)

 -ع ثئركبو 1هوعتصع طوطتس4ل هماطتسع, '' ةانساسوع مهتتعطق.”” 122. ثواور

 : هع, ةم0 91 ةطنصع طعم 17 ةطقأ ةطف ةصحرد (116. 10عطا1ق) 820 طقق 22061 4

 .ءمدصع 56 عامك ؟؟طخعا ن2 0طق1368116 713 قر 01 01115, 2263126 2187111177٠



 334 455131181: 231: دا

 4881118115 ظل. (04لي]ر11 ؛“'0]" 14 ظاخانالل.”

 ةيريريتلا نوخيرألا ةماقملا

 . *تبن نيح 'ازيرثت نم زيربتلا تئعزا لاق ماجه نب ثراعلاربخأ
 ةمهالا دادغا يف انا انّيبف زيجملاو ةريجملا نم تلخو زيزعلاو ليلذلاب

 هاسنب اقدكمو ءاسكب *اقتْلم ىجورشلا دز ابا اهب تحلل ةيديصلا دايت" 1
 نهتم ةارشا ىلا اسؤاف ةهيرس عم برشي ىْيا ىلاو هبطخ ىع هتلاسف ' تبا (ن

 ضحّرتو ُةبرغلا يف ينسؤتل هذه تجؤزت لاقوروغتلا ةرهاظ "روفشلا ره 1
 ينفذكتو يقمحب ينلطئت *ةبرقلا قرع اهئم تيقلف ”ةبْزعلا فشق ينم 1

 | دق نأ اهو ىجشو وش ”فلحو ”ىجو وّضن اهم اناف ”يقؤط نوف |

 1.زي رست (1ه1+6), 1'ةط7>ععدر اناطع مدتس عت و1 5012 08 42 ء71]ة3, 35 0

 دوور موجدمدس عمو 01ةةدصغ ةنمدم الآه ةعطقاط (ةوو ققدووسطار# .2 .٠.1"

 4 كين م 01 وبنإ, تح هقفاوي مل. 5. ربيج* (هع. 4 01 روج), هم 5

 17710 7212046 عأنقر علب :” ريح" (هه. 4 ه1 روج هم >؟طم 0686098

 05 عتكأ (ةرئاجر, 13811 018 طواتتكإلل” 4. احلم فمع ع 8 0

 فل هم1 فح 165م6ا17617. 65. برسو 8 67002, 5]100 “ موي“

 6. روغشلا 0 ةرهاب (1ن6. طصعطغ ه2 هسعونلنسع), '' ةمنعخ ه2 ةوعوز” ها

 روغكلا, ذص هس همتلعدغ ةثهؤو ه2 همدكتسمعإت, ةطموتذسع هآعود ةزئطق 2

 مءطو]الخم». 7. هب ّنَرُْغلا فشق , طه 5011810 ه2 هءاثطةعإت, 4 طفارم1هوو-

 سموو 02 طومطم]هوطتم. 8. ُةيْرِتْلا ىرعر طه ةسووك هذ ف ممفمتاس#

 10 ااه 855عوك 01 طه 311161 01 416 88-172661 076181 همم ممله

 عمم طق10فطتر» هبل مت1ق617, 20 ؟طقعال 866 قت. ه7. 11. 347, ةنع 2. 8 35
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 لاو قافولا انتّيب مظتنا ناف ملاظلا دي ىلع برضيل مكاعلا ىلا انّيعاست

 نوكي فّيكو بلغلا نمل ربحا نا ىلا تلمف لاق قالطتالاو قالطلا

 '* ينغا ال تمثك ناو امهتيعكو ”ينذا رثد يلْعش تلعجف * باقثملا

 ةثافنشب شي ثكاسمالا لضف ىري نقم ناكو ينناقلا رضح اًملف

 نا هيلا نسحأو يضاقلا هللا ثيأ لاقو هيدي نيب دئز وبا انج ”ثككاوشلا

 اهنانب نم اهل عوطا ينا عم '"دارشلا ةريثك ”دايفلا يبا هذه ينيطم

 نا تلع اما ثكدحيو يضاقلا اهل لاقف ”اهنانج نم اهيلع '"ىنخلاو

 فلخ رودي نّمم هنا تلاقف بّرشلا بجويو ” بولا بضغي زوشتلا

 *ءابسلا ف رذّبتا ثكل اتت يضاقلا هل لاقفراجلاب راجلا ”نخ ًايورادلا

 1. 8, هم 2.. 86, 1. 4)) ىجور, 5062-1006 ءةقر دمعة م1ط01168117 202

 م ءانوطعلس عمق (ةوهو م. 24, 1. 5).. 11. فلج, هم 3117 50, 3111604

 10 باقكلم, طف حتت هن 2ك متن» 4ةلععقر '' نوقطمأ ”” : 486 77010 6ءاتتف

 112 ط6 0011181, 57111. 34, 220 271. 228, د2 166 86256 01 مو

  ةهرععطقت ع6. 1 ينذأ 0 طوطتس4 دموع هده, آنلعو طف 1معاتفط '' طوس

 طقصضلا 227 52ءاع.” 14. ىنغأ (201. 4) تح عشنا (ةودصو». ©*ةهر, 117. 41٠

 15. نصي ح ل16 ثكاوبسلا ةثافث , ةطف ةماتسأءدور ؟طقعاط 3

 دس طق مممتتأا ةقاوت» ؟نططتس ع طاع ةءواغاط ؟ةكط طاف 301607 هد ماععع 08 41

 س10 م0 مد ةطقت مدمهدع, ه0 هع ةجذك هدكر عوار ةتدصق]8660ب '' طم

 تدوسصعسأتو 02 ه طدواععم همؤط- منعا.” 17. دايق ع ةقادلا هب داقث لثح.

 15 دارشو 101. 01 درش , 01128. 19 ىنخأ ( همدصم وت. وصح 516 1

 ونح) ح محّرأو نشأ 20. اهنانج ت اهملق . 21 همر 67 0

 رصقوت مجمل '" طع طتقفطوس4ر”” هق ةاطف 8وودنوتتك ه036605 هعرص]هتهقر 01, 58

 ممطوطاور, ' 6004 ىاستوطعور”” ذص 2113102 50 ©2ةصر عجلت. 19. 22

 نيخانوو هاع., “هم ةمقاكف (هد» ةهلعع5 5م ةمقاك) طف معاعططماتتخ 68 هلم

 ممزعططماتتر*” طق ممعوصتس ع 05 ؟طخعاط مهجر طه عومافطو0«6 نمط 18

 سما6و : راجل راج ةأرملا رئثو راجلا جرغلا يقست برعلا. حابس و 1
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 ؤخ نما لو *”ثكفؤع معن ال يعع تبعا خارفأ ل ثيّيح *عرفتستو ١١
 وه لب تلاقف ”حاجس نم بذكال ”حايرثلا لصرمو اهنا دّيز وبا لاقف
 نيح ”ةمامث ىبا نم بذكال ةماعتلا مثج و ةمامعلا ”ىوتط نمو

 01 ةكاس عولش-دده1:ةطف5 12 7؟طلعال 20 2198218 8101. 4. خ رفتست 2

 خرفلا تالت 25. فؤوعلا ذو, همءم»ةنصسع 60 طف 0ةسصقق, ناشلاو لاعلا 1

 رك لاو, طع 1356 ه2 مطتمط هنومتة عهدهم 15 ه6 1هدقأن 2110604 6م ط9

 موس, ىطم ص طخقق همدصصتتق» 81:7 ةن6ة61260 50 ةاطقق ةقفووسسطار, 820, 8

 هج معجتماف هءءوهتم دق, ةممطو نه ذص مصرع 20665 ؟تكطتس ةصكو[60 تمرتصت88,

 ىلطعس 01102ع 576152117, ممع2410025 طه 16 588 850101 50 8 طة

 هسعتماتق 20 م:هعمد] : تكفؤع من 90-- ثككنؤخدح دلولل ثكنوخ.

 22 حايرلا لسرمو , 2115103 10 ©ن”ةصر 511. ةقر هل مةقفتتطتل

 رماجم نم بذُك أ, ممم اجتمع طمس 8هزؤطت. "طم 8ءردمدك

 نا حاجس , هه 1ك طةطف ه0 هته ةنحمو12726ع117 0ةءاتصع0, طاتق

 عمت: همسسعما هنو, 7621001660 ةح 2011 طر ؛اطف 5210 6036100, 16 13

 . .همم660 ةطقغ ةطق 50:0 15 ةصلعءاتسهط]و ذص م4د"ه7 (ءمدحج». 6:ةدنحنمم 2. 10و

 62). طع مدسصقتسس اةطتتق ه211640 5985 ةطفق ه1 عاطقو» 02 ه1-الطدصقأت, 4

 مده0ع ءامتسم 50 طع مهمطعأفتع ه2قعم د 0220516102 50 46 72561100-

 مهراطقأن الكم مدت]هحسفاط (8عم 116[. 05 1ةلؤطص, 2. 422), 51086 681156و

 طمس فكم قطف ةمطوةوتنعسكار ةصط»*ة6ء0, هضم طم دصقت7160 طق“ »ل 166

 مرمر مدععتحتسع طغت ( ع. 207. 11. 747), 15 206 85 0110660 12 3
 4, طالق ساجتس نم ملأ, طمفنم» ةطمص 8دزطت, مهمطدطار هس دسك سكتمدفك

 ةاتم ه5 4ط6 7221008 معمم, 590 4115660 1 65186 02 طقق 775690618 3ك

 10 عزو طه عا0م1[ هما6015[11 40 طق هععا38861012 012 15 8520156 27 9 0

 ؟618186-0112661. 29. قط سو 660.“ طر كنس ط0 1-56 طه

 قمج6 هصق طومسصتسعم4 طم هدمط” 80. ٌةمامُث يبا نم بذا, ب

 عمعوتع» ]ند ةطقط 46 8وسقسقماط, 85051101165 01 طه 4 16م

 ةدئافسفط, ة155 ه21160 ه12-1مييةط, طق ةعوطاتمت طم '“ ةهعم4 22186- 1

 طمدلم” (ىنرغم, سم1 تلتاهمم1 ةعتجو4 عدس قرخ) ذص الدسفسمطب 88
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 ظاتغملا ةطاشتسا طاشتساو ”ظاوشلا ريفز دئز وبا رفزف ةماميلاب نرخ

 ةولخلا يف نيدمغتا راجلاو لغبلا ةشغ اي *راجف اي رافد اي ثكلكو اهل لاقو

 كتّينب نيح لا تنشئلع دقو يبيذكت 74 لا 5 فو يسبيذكسل

 نشحاو ”هدق نم سباو ةدّرق نم سينا ثكتْيفْلا ثكيلا تؤنرو ”ثكْيلع
 4 ا ريا ا

 ”زرباو ”ةضيح نم رذكاو ةضّيه نم لقناو ةفيج نم ساو ةفيل نم
 ةلجد نم عسؤواو ”ةلجر نم قمخشاو ” ةريق نم درشاو ةرشق نم 2 ا 4032 0 هن 3 ا

 اهلامجج *”نيريش ثشبح ول هنا ىلع ثكاع دبا ملو *ثراوع تزتسف

 ه 1781 05 الطتاطج هددصسسح0, 220 ةكانعا» طاق 126668 0عوكطر ةعوتتتتتع0 همدح

 ه106هط16 ممرعءت, ةصختل كلاطل 8ظدلععو عومعتتا 1231104 ةطصتت'ا- 4

 مانقاط ع0 طلق 10110 ءدتق 12 9 53281112817 6ة51ة, ةح ؟طتعا 416 286100-

 ممرطفت طخسوء]ك 88 ةالمتس (4.5. .11٠ ظاوش - ناخد 1

 8392 رافد راج 1201125 هعماءووزس ع 1256025157, 0637563 ودم ةرفأد

 1 ل همم ةرجاف , رىوصشمو, عقم ءعام1؟617, 1206؟ءاتتة16 ةط 7

 111 عاكل و م. 66, 2. 28, 820 0217 دب 11 46 70086156 2 5س

 ممعازعم1 11ءوصمو دط م0617. 38. نيدست (ة6. 4) ع نيرهظت. 4

 لبق ع لفعم (طمتو “ذص مدطانع”). 85. ثكِتلع تّئدنب نيح -

 ثكب يلوخد ليل. 36. ةدف ح غوبام ريغ دلج نمريس.. 87. ةضيح
 - شضئاعلا اهب رفكتست ةقرخ . 38 0 م6016 ةطموتسع 101 (1؟1غ]-

 هاتك 76ذل), '' طصمو6 طوعوزم عع (ةطقسص طفت.” 89 ةرق ح هد راب ةلِكل .

 40, ةلخ 0 “و ]كم0 ه2 ةمرحم] ؟طتعاط عمرو هد طه ه0ععمم ه2 52,”

 ه4 15 ةطعتنعأ مو م"هجه:518117 ( لحن. عوج. 1. 406) 21160 اقمح , 2مه11ةآئر

 51117, طءععوتتقو ةعوموزس ع 165615 80 56ه همت1 601 8587 ط7 طق 016101:

 41. راوعو أةاطمف ةمتكأول طوتسع مانممما 260 م1 هسإر# 018 ةطف 41166 805

 ؟وجع]فر 2 "عرق دع ه8 عمت ءدقر, 226607101168117, 8 طاعستقالب 18111,

 42 نب ريش ,, ادع مذخع 01 ؟طف طوروتمس لكس ع لك ة1811 1585 هر 0(

 2هرخ طف طغعوتتتو ه0 غطق ةعد]مأ4مد» 1”هج:ط5'20 12681 1096 1202 طق

22 
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 * ةعيبرو اهكلمب * ءابرتلاو اهشّرفب * ناروبو اهشّرعب ” سيفلبو اهلامب ”
 ينركت نا تقنال اهركص يف اهرغشب ”ءاسكخلاو اهرخفب * فدئكخو يشب

 ا و ةازملا ل كرا“ ةقررلو ”يلمخر ة ةديعق د17

 485 ةقعقو ىذغم ه2 8ةمخم 185-21مط10, هص0 عون 0-0دحت عطخقوعت» 02 11ه متو 3 أ

 ممووعودو0 02 عمعمك مءولغط, "طتعاط ةطق ةموصغ ]1ةعلفطلو دص مئ1ملتصف86,

 مام5 00ه84105هق, 320 طع 11110128 01 220501168. 4 سيقلبو 011 8

 ه1 8وطو (غطع ةءتماسته1 5طعطول, مدع طم هعء ©” ةسر عج711. 22, 28. 5 ١

 45. ناروب , هاتطعت» ةطفق هت عطغقعت“ 08 1كطت1 51811 28776, 0 د 0

 جقأم» طلق 0هوغاح 10م ةمصج عودسجو, هدع ماع مهطقطاج ةطق 126 ه2 (0هلثرتط

 1مم مقسم, ط0 5م1ع20 مدع طقد» ةنح ةطعف 7علقتسع دتعاطتك 9 00 08706, 1

 هم مطتعط طف ممدعفل ةعودص ه ]هنعو ؟ةوده1 ه طقق» 02 موهتناف 20 طف 6

 ىولطنس ع هدصعد, ءوعا» 02 طماط 5001 8 5650, 6 د انامل 8

 1626 ةموهساءلتنسع هد طف هم>موأ. 46. اب لأ (ةمو 2. 210, 2. 847)ب م6

 ١ نطتما عم ععدسلعمس هص0 موده ( قع 2:57. 11. 147), ةصل طاق 01168

 مس ةطق 1ةمعأفأط 08 طعم طقتتت ( بب 0 ىطتعط ةطف ةنهث1مم طوطتسف ال ق

 هم ةللتسوع. 47. ةعبب در, 0ه1:عطقو» 08 1ةسش 141 ه2 طف ةتطو ©متقر

 ه هدسهت 01 8دقعمط, هم1ءطه6ه0 مد متعرج (1طد» اكطقلا1 وة, ا 260).

 48. فدنخ, ةيصسمتتع 01 1هئت1ق, هدة عطخء»» 05 8د15ة2 طلق ةسشم

 هسا ىتتثع ه5 412833 طتس الكا ون, 81110385118 911 قتوط ؟0طدعات لب

 هق 32665ممعقق 01 ]6 6156 0610182. 49. انيك طع . 2118-6

 ملعاسمتسم ه2 1["هسخمتت طتصغ "قس طتص 8-21طوتتلب طم ]150 ان 10 1 8

 ردع ه2 1هاذدس ه0 85 طع عتوممعدأ 4قعوطتع م0ءاعةقر ةقلتماتق 8 : 5

 طوع طقم ةه1موعزق5و هد طق (ططمؤطعت) 8ةلعطتع (ةمصتإت. ةتع. 21207. 615)

 650 يلخر ةديعق ح يتيب ةارمأ. 65 . ةقورط < اهقرطي ن نأ تغلب

 لهعفلا . 652 ترقنت (م:ع. 5 ه1 رمث), ةطق م18760 غ4 نوم (ةره ٍِه

 ءمتقزت. 2. 212, 2. 61). 6. ردا, متءاعسدتسم 02 ة[دلئطخسو, هدد 8

 ه2 طم طكطو ظدصسش 15141 طئص "قست طم طق ةةلكعس مممممموتم» 0

 ج هاوؤعرت 60 1ةكعرخ طقق ءةصفاق, ةصل ةرطغعت ةطقزإت طقه0 نتت6ع26160 ا
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 ى.( 6

 ىضررع يرغتو كرانشب ينيمزتا”رماط نم شياو ”رفاص نم نبكجأو
 يبا ةلْغب نم بيغاو ”ةمالق نم رقخا ثكنا ملت تنثاو ” كرافشب

 طقسا, هموم 16 (ردس») متكاط طلق هعونعمتعت اة, 10 "62061 15 6 8
 5 ة]طموو همدصتسع هكون طتسبر'* 020 (طعدعط7 عهمو 156 10 46 72107عم1:طر :

 سمو ةاتسعر ةطقص 11ةلتع (ةس. 2257. 1. 190). 54. رشاق, “ كاطع

 ه ءمصعل 55111602 طءوا1مد عتتع 50 هه 08 طف 4165 ه8 853:0 مص 34

 طادسقف طلص 1"ةستسر 110 076260 20 ةطق-ءوممقم] 71401165 26 03718

 ه1: ١ معهد" 01 لها عطقر, ةطتتق 21160 ظنوسصح 165 ةم مات ع ( رّشق) 616

 01 76861361002 ( شل. 2107.1. 690).” 25. رفاصر “و 700 ه1 01م1

 رجعوا ع ( لدن. 2207. 1.326). 8و6 537 15 518112868 827 1101 186 1516و

 220 11865 60130166 15 3166111660 50 16 طءءولتقع 165 18 د 026111181

 1عوجدن 08 ط1:05 ة20 طءوقهؤ5 015 معي. 89 هأطعتنق 15 15 5310 1186 1[ 8

 9 م6661 اس ه2 طآ0, ؟طتعاط, ه5 ةطفق ةمم7ههعاط 025 د1 عطار, 611288 0

 ةمرتع هم عاطعو هل 5156165 211 دتعطق ةطقمات عاط ةدهدح ةعودخ 05 هلل

 هقاعع» ة20 طءاصع هةرجذتتع0ل.  ق4ةععم»لتمع 50 9 ةطقتنا ةهعز18286102 5

 عد عتقأعو 5 طحقتت 110 17؟ط168[15 50 2 5012281, 150 ع156 798111128 01

 لمص عم, 220 811 ةطق ؟طقاف 15 همى60 م1151 1عونن 1عمز طف طع ءةحعطط ةض

 طلق ةضوت0. آطهه517, 165 15 5686560, ةطقأ طق ةععدت ؟طتقأات2تجع 8

 12ه طف مهغاومصك ىطقفأ1 60 407 (ه5 ١ هزعمه1 10 41عطغ), 98 ّدص 83*01

 1عءعو1. 6 قفأد ءام (مددستمو 5ةقوتن, 1.6. ةمعتتس) ةاقض0ف 20 قوفذدم ءام

 ( موقعا" مماجنع4 ةمدط), هل د ممزتات1312: 6 ةلحار (2 10128-

 طعوقت) مع ل وحرم (8 طووقذ 7100652 202), 8 معع1121167 015 101ه

 هق 1معوتعدأ 12 4 دطتعر ةقر 7166 ؟ءدنققر ةطق 1156 01 ةطغ 70616856 0

 051 طف همومك, 10 ةطقادسعو 07 ةصر 913.7 اروحشم ابامح ( 0

 7611) 20 ارت اس [باجح (و طتةنصوع هم هدمطتخمهقنسع ؟611).” 656. رماطر طه

 لاتص معان, 12 515 2011 16ر رماط نب رماطر لاتطست 61" لا122261:500, 616 168ب

 ممرءضا121 20 21 عطخغتص ةوو ( ةدن. 2207.11. 52). رافش 721. 01 ةركش .

 58. ةمالق ح ميلقشلا دئع رفظلا نم طقسي أم (ةمرصو 2188., صرع هذه

 126110160, 200 مامُف ف زد 81ءمز0عق ه1 8 طعدزج 02 75طأقأتي
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 * ئيهو ةّقح يف "ةّقب نم ريخاو ةقلح يف "ةقّيح نم مضشاو” ةمالد

 هضورع ف ”ليلهلاو هظفحو هملع يف *' يبغشلاو هظقلو هظغو يف ”سعلا

 ىطخعاط 0ههط41؟هذاج: ةصحص7ه؟عو ةطق ةوتنطولمصعع 05 ةطه 0047: ةتق

 مددلعمد طف مطعممو مم ةم»عتنط16). 59. ةمالذ ل هلع , 1126 8 01 43

 1ن1ةسصقط ه8 همم76201322 02 911 20851516 71663, 3820 823 56

 026 ام طف طونعمتس (ةممم0551516, 1 معو, 50 618251866 06ءءعتك]و

 طدتغ 50 طه عجعم5عل ةهق ط7 1هعءطتتساعانقر 70 1ةا262256 5718

 ز5 همئ0 50 00 طعس طق م6356 طز طع طماتتقق). 16 مقفول, م

 01 22 0 500 ةا1وكعر 19235 8 2066 طم 20هاتت1ةطع0 دن 416 . 1

 00و85 ه1 اق ]ه5 انطص0172065 320 87:56 4563510683. 1286 طقق ست 7

 طف طسغو ط7 ه 0051441 (ةس. 209. 1. 416). 60. ةقّئح ع ةطّرض

 (ةصقست 175 01 11167) و ةقلح ح ةعامج قت ساتلا ةقلح. 1 ةقب

 ةضوعب (2 لسصق-247). 6 كد هج عنوستتسع ةطقأن ةطمآاتع

 نسعلا , مقدس ة1-ظدقدتر, مئ07ط191 20 مات]م1م 6100162ععر, 220 8 81686

 0عومامع (( م5. 110: دعم 15د 1كطه1]:نةصبر 1. 188). 64 ىبغشلا , 'ةسنس 1 ٠

 طنص قةطقخ :الهط ه2 طم طو 8ةطق'ط ذص 1هسدسر آثلعو طع م766ءلم

 ه0 10484, هدد همم مطم طقم همصعجوت60 تكا الن ]جهت 005 0305و 3 ١

 م عرعوأم ةعام]وت, 0ءعرجار ؟ههم4 ص اهدعر هل طصسمتوتسع طف (32*02 5875

 طعم (ظفاح ). 26 سدوم وه ةةجمدسكو متغط 3]3[1) طئص 1ةمدت, ةهصل 4 31

 هك ا[ ةكماط عذر معص ه.. 107 820 108 (1طدح الكطقلا10ةسب 1.344, 220 كل“. 07. 6

 1. 4183). 65. ليلغلا , طخ 'قطةن'1-1ةهليسمس طئس ىليسعف هل-1همضطلةنر طف
 1هدتسلع» ه5 قعوطتع 6 مسسمت» 820 203007, م طف 0156077 هذ راق

 1ةغ1هرع هدتن طف هم 160 57 11:ةنءهدتس ع 10 طق 12011 ه2 طاق طقتشتس618 01 5 1

 طامماععسصتغخاب ةمدسقتسو م طنسص هلغوسمف واو آثاعم 440, 040-61 8124- 5

 .004049, هج ةادتلكتس ع هج طقق ءودع اتاعع الطف طوااطتس1عة1 1268811768 0 طق :

 مطعأ لع هلعمصعم5 05 طقف 284176 م0عااثإل, ؟؟طعقتنءاتز702 طع طاتثآأن 8 :

 سسموأ ه1هطموهأ6م ةرةذعس 01 معاتع (طمتنص 4.5. 100, 160 هن 170, هوو
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 *ديمعلا دّبعو هتباطخو هتحاصف ف ”اشسقو هوجو هلزغ ف ''اريرجو دوو

 نع هتياور يف ”بيرق ناو هبارغاو هتءارق ف ”ورئع اباو هتابتكو هتغللب ف
 اباؤب الو هللاو ال” يبارقل اماسحو يبارخمل اماما ثكاضرا ينئظتا هبارعا

 ةقدكبو ةادحو ةقبطو امش ”امكارا يضافلا امهل لاقف يبارجأ اصعالو يبابإ

 15ه ة1كطمل]خوةصر 1. 252). 66. ريرج, مطذ عممنمط طئص 44رهطب مدع

 . 810660 ا(طق عفوت عما 7066 01 ةةهدتاج [ةامسب 21781160 هدآ]رع 57 "2575050

 هس ةلئطغول, هسه ةودهآ1ج تمم عدتمطعل ص هنماتع ةهسق ةدطودتع 20667,

 216 0160 متسعأو# 3820 000 76818 010, ى.5. 110, نط 6516 859116 7683 8

 1همجلمور ىتكط طمس طف طه0 همتتمال هج ه انجوأاو ةيمتتع ه2 '' عتحو

 ه0 ةةلعم”* دع ]ودصرتممدك (ةوءو 15د اطقلا نوذصب 1. 1)150. 9 06

 ةاموتنعتأت (نطسقأاطط طتمطمرد ه1 1هزدؤس, 10ه ؟طمصط 566 2. 8قر 2.

 68 وا دع, هود ه2 5ه]ج78 طذص 88310, 7988 ةء05ءاقتإل 0

 الامحعؤس طتص الطدطممسسته0, ةطق 1386 (ةها1ترنط 08 16 2011564 17810,

 ه0 هدععء1160 57 طقق طءووتتتو 08 تاكتس ع 220 85671, طق 256 08 ؟طتعأطر

 12077637610, 2ج2506 دح ةطق ةءه2؟16ع 02 هتح 32538015أ, 126628560 طع 20112062:

 ه1 طف ةططدق:لع كوجصقمأتو ةعمتسفأا طتسر طم 131160 طقس ه236ا117. 69.

 ورهمع وبأو 8ظمططؤس (ةععم»لتسع 60 هغ628 ىأب از) طم هلع هلق, 0660 مد

 طلق ماه1مدج20 ]؟201160عع ه2 طق 82*11 11 155 56762 1268013843, 0

 طقل مه06 ه 707+ ١6 :ةءزكو طق ؟"طم1ع 01 ةطق ةهع2ع0 غءةاكأن 676 616

 218145 : 26 735 2150 2 عدتعوأم عتوتستس 272182 320 1ةهعتعم وتتهم طعا» (طمخص ةض

 الاعءعو ىد.5. 70, + زد 1نكوط ةطمدغ د.5. 1545 همم [1ط> 11811108

 1 6588).. 0. بير نبأ, ه1 4وسصقل, دمعت 10260 2. 194, 2. 37, 4

 ىطمقو ]ئه 111 طو مدس ذص كطص ا1كطقم]] وقص, 1. 403. 6 تاني

 ىبارقل ذه هءمامتسو4 ذس سرب 28. 14 فيشلل بارقلا امك اهسّقن تلعج
 هل طق 4 اضع هاو” ذص ةطق 101105138 ةزست]ف 156 8

 «ذ0ط لجّلا دئع ام انهه ع دارملا. امكرأ, ةء., 1 ه6 ةطقف

 رمت هدف (1.6ه. ةمرصح ه طمهأء]» 60 ءةوعاج هأؤطق» 111عع) ةم-ه80-20. طه

 رحعوستس ع 01 4طفذو 550 مه ءطو ( لدن. 2207. 11. 800, 835) 15 60

 4 ءولتس ع 20 ةمدتحو ءمدصصصع7 426015, ةطقتستح 320 1:2طووقطر 111:08 4
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 يفكف تما اّماو ”ددجلا كريس ف ثكلشاو ددللا لجرتلا اهيا .ثكرثاف 1 |

 8مصسل مودل "عدرمعءاتكو]7ج هتف دقصتع5 01 1581 421685. 01طعاق 837 اانقك

 8ةطمستب 15 ةطفع مقصف 08 8 ةطقتم-116601 ةنهط, 17ىطم 7014 ةطقأ 26 .

 يمان دمك 760 نسلعمف و ؟هدصقس تف ءوتتحها ص 52عم0157. 11! طتاو >هدحصع

 دمع ةطماتخ ص ةعوععا» 0 ةهعاطرب طق دمعت 165 9 4785611128 1010

 روطمملر 12 156 ءهمان156 01 02761536102, 126 851260 567181 2037:6217

 عطوان 06841058, 85 120 ةصقأفةتتعو,ر ؟طعفتت 8 11126181 7288860 اطعالتب

 رىطعفاع» طف طمس عطق ةطقأ ةطقدع 7785 ه اتعتسع م6180 6377360 0286

 طامع هزع 205. 80 طف محقتت 13826160 طقس 50 6 8 هماتقاتتتت11866 1001, 8208

 ىلع ةطغعو عصف 50 طلق طمصعقر 618660 طغت هه1100117 60 طقق 08118661 7

 '1[ةطدومقأط 85 5 مامعو 02 ه6 ظاتت. 8طعر 206767, 7621160 51865 8

 هاوس عم» 735 سنام تعطغر ةهمق ةعجامتسول 50 طمد» ةدغطع» ةطفق 1

 ماعم 018 طف 0هعقا10مق, ؟طتعطب ةكط 6عهتتا 50 ةط6 228122 012 46

 طاع 5هقر ؟5طقفطم#» طق طقه 1625 ه ةمد طم 70110 ]هع طئتت 6

 12 22628 722622017 هد“ 206. طع 1255205 5988, 015 01156, 858 86 31

 طعؤكععم 16 10ه مةكد, هل ؟طغص طق طتتقطقس0 ططماتعطق 235 59116 0 00

 طقق هذهص معمج16 هسه 5014 طقق 4916, ةطفع 5510 ةطقتست طقق 8617: 233664 ' 0

 متنا 1'ة8طووقطر طتعا» طفعوتسو 8 م0716 (207 5 11161 2ععماتتات 6 0

 27 2056 02 156 23853عم 1م 527 173251986102 ه5 طف ةفوعتصط]7). 4 37 1

 13 ه"«01660 >ذكط 9 ةطتتلر ةمدصعرعطقهأ امحصعر ةه21ة8284102 50 6 01 1 . ٠

 ةطقأ هقمد» دمعدسف ه هممت ةاكم-طوعر, مطتعطب ؟طفص ةانحصتمطع0 51112 6 ٠

 هنت 306011866 همها ءاص عر 1725 21660 مدع ةهجطعت» 156 95110 عقكف 6 6

 طف ةووتسع ذص 01686102. طف ةعئدقه] مدح ه5 ةطف عمن ممجمتنط 1 1

 (ةد. 2و. 1. 865) ةجماتعق 5م هدع طم 18 11 عاغوتم0 57 هند عل

 هد" 6560 طوع طنف هونهآ, 15 ةَقُدْكُب ثكءارو 1 دج 0 طف قدمك سم4

 هادصقتسو 25» ةأدحر مذاط ةرهعورو 0 ةودم. ستعمل مد ص طف

 ؟هءوطاكم [566 6دوسس. م. 200 (114), 1], ةصل قغطعم طولصع 6 ةقوخلاا

 سفسم 02 8 تطور مق م5660 ةطووو, هدم رصعمستس لطف طختق0 ةطتتق هلل“

 (؟1116113:6ر طقسا ص طنعط همقدو ةقدكب ةزودتقمو طف مو1166 02 0

 هتعمل. 78. ددحر جه طقتاب هم طقصمو 8 مادتس هد: 16761 0380 (ذت
51 
3 

05 

8 
 كك
1 
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 ام هللاو ةارملا تلاقف اهباب نم تّيبلا ىتانانا  يرفو ةبابس نف

 فلعث يعابشا نود ”يعارش هل عفُرا الو يناسك اذا آلا يناسل هئع نجا

 رظنف ثاثرتلا هرامطا ىوس ثكلكي ال هنا ثالُكلا ”تاجئحعلاب دئز وبا

 هوب امهيلع لبقا ْمث يعذوللا ةركف ركفاو ٌيعملالا رظن امهصصق ف ىضاقلا

 مكعلا سلج» يف ”هفاستلا امكفكي ملا لاقو هبلق دق ”ٌنِحمو هبطق دق

 ثّبخ ىلا ”ةعذاقملا شف نم امتّيقارت ىثح مرجلا اذه ىلع مادقالاو

 امكمهس بصي ملو ”ةرثعلا امكتشا تاطخلا دقل "هللا مئاو ةعداخملا

 سيب ىضقأل ىببصت نيذلا هئاقُبب هللا زعا :نينمؤملا ريما ٌناف * ةدغقلا

 لحعملا اذه ينكلذحا يتلا هتمغن قحوو **ءاسرغلا نيد يضقال ال ءامصغلا

 ط5. 11.675). 44. هبابي ح همكشو هّيس. 875. يرتِق ح ىنكشا. 0

 يعارش هل عْفُرأ ال, 1 هطقآ1 مؤ طماقك ممر ةهئ1 20 ظئصتب 8 1111001

 مدجمنوهمطما, 60251062 ع طةطقأ اةطغع 85911 2231عع5 طق ةطتص 50 0. 67.

 تثالثلا تاجءومملا , ةطع ةطتختفو عوؤرتعاذتس ع ه1 طاسلتطت# 70195 8

 هةغاطع» ةطف ةطمععو مرسم ه2 ةتعهعو 211060 57 8481-21 (ةوو 21.

 ه1 [ةاقسصر م 867, 111. 2820 2. 90, 7.), هد: طع 1016 08غ هلشلابو هللاو

 هللاتو, ه1: 0150166, 223111112155102 01 2 518956, 0 0 60 116668

 طفرتم محمو6 مهطوطاورع ةطف 2من حعسك م60. 78. نك"ور هأع., 21011101

 10 اةطمع ةووتسع نيجحلا رهظ هل بق (همصو. م. 173, 2. 838). 9. هفاست

 (101.6 601 هفس) + متاشتو شافخا . 80. ةعداقم , “' ممتكتم] 201268.”

 81. هللا مي 0د465 ه2 ىكللفط ! 1ةثمدح 2ه» “ 1 وجود طوع كللمط.”

 82 ةرفشلا امكتشا تاظخا , عود ةسقمسمعدو طقف دصتقدم0 هلع مذكر

 “و م076:101 ( د. 207.1. 444) ةرجج11م0 50 هدع طم طققق هد

 طف مدنمدع م1966 هدع مج1ق5عم3 ةطف 05]ععا ه2 طق ملقط, هنجل ةيفتس# وال

 :و 2021 2891284 0114 6550 016عقر ةطع هده 10 ط!ةهعوراسع طق 2680 تتر

 اذاطف هأطعا» 50 ةء296 ه8 ه م1977. 1815 ١150 ةمصق 2218001 اططف 101ج 7* 1201:

 طع 121ه, 1؟طعطط 6 500269564 ةطمتم ىلا 0105-116 ج]076.” 88. ن ١

 هةكتأو ه4 طق طوكر طغعدنع هد: '' غ1 ع0.” 854. *اهرش 0 2 در 1



 يارا
 ماا

 يسئاو'اهسلا فانث امو

 يسررغ ضرأ يابقس تدع و

 يسكنو ىولطلا بوث يف "بطن

 سكتلل ا ةيلاإدكس

 00 اذار 0 ها 2

 1م 10110:ذط م 6 10 7 '

7 

3 

 91. مضل

 اك. 99. يتحصتر طن 6 ن0 0

 ص يتم, 17 0 34

 "يسرع يذهو ٍيجورشلا انا

 د توفغل اناك ىثح

 "يشاقتسا و رتشلا ”رع نيعن

 ” يسري نيحح رثعلا يعأب رفلاو

 الامن زجرو 8 8 .2 ,192 ١

21 :455831181 1344 

 ةئيبخو امكبطخ ةيلج يل اعضوت مل نثل "لعلاو دّقعلا ينشكتمو |
 ةربع امكثلعجالو راصئمالا ف امكب ” ند نال ”امكتحخ ٠١"

 ١ ءامس عامس هل لاق مث ” عاجشلا ىارطا دير وبا "

 قرطاف راصنالا ىلوال

 سلا ريغ رابلا ولك سيئ
 يشف نع اهرثد ىءاشمت الو

 نسجت لاس نشف ادخل

 ”يشعحتلا الو عضملا فرغن ال

 سمر نم اورشن ىتوم ع حابشأ

 سسلا يللا[ عملا امداد
 سل غلا بالتجلال ماقملا اذه

 نيكل سابل ف ىلجتلا ل

 يسمأ نع لسو يمؤي ىلازظتاف

 ؟"* يسكنو ينع# ثكِيدي يفف

 8 061401: 0 0ك طعم طع 1من 61. 5. لعلاو دقعلا < يهتلاو 0" 1

 ( مع عوأتع 80م7. 2 01 3 ا

 60 011ه, 11111. 58. عاجتف , عمهم 72. 257, 2.92, 2. 89. امس حساب 010 ةما 10 ١ 5ك

 عمشأ عمسأ ىنغمب مسا (نمدصرت. م. 284, 2. 8)94. 0 يسرع, سول

 طصلعر, طعام 23273 6.
 و

 يسمن, 301. 4, 15601 168-1866 02 ىن

 593 سفشقلا تن توفخ 53 01 تفخ) + نم اهفقاو 35

 ابشا ما: هي 0 0 96 0

 98 سيشل ىلا

 وسح ,

0 94. 

 تي
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 نأ ثكل قح دقف ثكسفن ٌبطيلو ثكسنا ”ثتشيل يضاقلا هل لاقف
 تلاطشساو ثكاذ دنع ةجْؤوَرلا ترائف ثكنيطع رقوتو ثكتّتطخ ””رفُعت

 ' تلاقو نيرضامما ىلا تيراشأو

 101 كيرا ما لا ىلع لوا مكاح مُكل زيرُبت لا اي

102 
 ىزيض هتمشق ىدقتلا موي هنا ىوس بيع نم هيفا

 ازوزههم لازام هل دوع 0ىنج يغُبن ْضْيَشلاو هتادصق | 10

 ””ازييلتو اصيصقخ هاوؤج غم لان دقو يَشلا حّرسف

 ”ازوقت رهش ىفنافخ اقرب مئاش نم بيخا ينّدرو

 ب ارالا ربشلا 106 ىلع ينلا يلارذي مل هناك

 3 ربات لكفا يكف وعضا هت:ةرداغ كيش ينثأو

4 

 16 طغولذاط هضم صوت "618مة6, "دموع 6و1 هل 06.” 99, كفيل, تطيل

 10. 01 بوث 210 بيط 2ةزععاط1؟617.: 0. رفعت, رْفوُت 3201.

 101. اند متر 121. 2, 15601 20715181137, 01 زربو مطخعال 288 06111160 5

 هم طءعتمستسو ه2 طقم ققدوصط]ج ذص طف ةعدقو هأ ' ' ةوللجتسع مطر” عمذصس#

 1260 ةطق هزم 60112117 ( زارب) ه0 طقق طغعدنف طق ممعود102ع 08 8

 طعفوعماتلرب 811120355128, ه6ع611650606. اة عيرسو 85 2. 146, 2.

 102. ىزيض وت هغتعم ه2 طف 66 ىلغف 1102 16 1001: زييض , 1

 جمدتنه] ءاحهتت عع0 احكم 1457" ه]: هدج ةععماتتتتت 01 اناحع !ه0قعه1 ي. 1. 1 أزوزهم

 2( ةيةوفو هم لاز) < ءاطعلا رمث هنم ابولطم. 104. ربي

 فيرست 1065, أزوقت, 107 زوهَت 328 أزيركت 101م 02 10 زيربت, ذ 10

  ةطق هطاتوتتع هد: عمور ل عدغ ءةمقور طمغاط دمماتسق طعتسع اسمو ةعا17 لمءانط 6

 106 صيشلا تنقل يتلا ينأ (طهك ذغ ذه 1 مطم ةسعطق طف ةطقتلعط.

 1 20110 طعم طاف :ءولتسع 08 طمجو 118. ص م26162ع206 50 06 85863, 710ب

 ممطوط]وع دصختمعمت060 طوع طف 1مءدعاط 1لتودس '“ تودك دصمأ نانأ ةهثر* 18

 ط6 :ههقنس ع يشلا أذ كتسقل . 214و:5-2:31هعازأ, ذص طنق هتانمدل 161403

 هءمقاتتعم طقس 02 أططقق مدتصأ, 920 الكعطتنعتر 710 1835 51825186640 ةسل



 ب
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 ينم دق هنا ملع امهناسل تالصناو امهنانج ءارتكا يضاقلا ىأر 3 3
 نّيجؤزلا دحا سم ىتم هناو '”ءايهذلا ةيهادلاو ””ءايعلا ءاذلاب انهت
 برغملا ىلص وا نئّدلاب نْئذلا ىضق 7" نك ناك نئديلا رقص رخآلا فرصو ٠

 تذشلا م”فتفو مهتفي“ مزبو ارا ل ضر

 ةمسمأ2660 ؟طخم 1همغعد, مؤ عدلم طف 1ععدعاط ةعمتسقا طف ةعوطتم ةفانفاه,

 طخ طق ؟016ه5 ه1 ةطعق ةمعم>0 01105 01 06 8227  >هتكو 1

 31: عاج136215 12 8 1هدعاطو صمام, طتعاط ذاق ة0؟ةعع6 ة60636 1111 100]

 ان 11112 107 0 أرأر م1. هلأ ةروج 0 مطتعاط 13 ةلرعا

 زجر 8 طع ؟ه11هونسع هك رعشأ ذ 15 طم ةدصم ةهدنص ه2 ُثكحف. 4 ممم

 11 زجر 18 8 *617 مممان1م» هسه ةهددرع-1هعتسع طتص0 ه2 دمع 3681 ههات-

 مموز1هض, 220 1 0 طعضعأ مو دمر سعات زا061801 ةح 2011 5 3

 رمد ص طف هع طوع م موموتخو متغط ةحعط عاتطسعقق,”” هتف 7”

 - لموسم منغ “ ل0عوورجو] :طوصع.* 108. ءايعلا حج ةاكلنألا ايعي يد

 109. ءايطد , عدن. 02 ىهذأ, همدصم. ه2 ةيهاد , ه ءةلوستكو ؟طخعط د 22026

 ه2 ه هةلدستغو ةطقص ةسمكطعتل, 720565 03598650118, '' هحمفطتسو ”' ( وسطا د

 هالل ليل ذص طف ؟هءوطان]قتإ» تتم“ للا 110. نمك 8 ءانعرب 26

 ىبو1104 طع ]نلعع هع ط0 م3538 5 عطا 7161 5011:0190 2201263, 03: س10 1

 مرتمزتم ططق ةدسقعأ مهيم» زنط 650 ةسعاتسة610هطق (1251620 01 اا 101 :
 للا
 و 0

 ةوتاطوم مدحت, ؟طتعأط 15 15 نص1ه71 11 50 هانك ةطمتنا, هود 7؟طعت 6129 ءالتقت ع,

 مجعمستس ع ؟طقأك طق طع 220 06026 7788 38 1 طق طه0 00م6 20أطقتت عر 51 525

 وه 0ءط4 ؟طتق م2010 15 8611 8 064, ةتتل 8 م287:6 الانق هدسفمتاو8 1

 1161688. 1 مسرطو مسلط < قرطاو ةهحو ةرك. 112. مطّربو مطرف 1

 “ 5و ىوعم0 ةكطغتل ةصق مرو طع0ب ه 88 هكؤطقتتق 8قه, 4 كيلا

 تعمق 16 7025 ؟1ةكاخات1] ؟ككط 5 51019 ه5 طقتت عاتأتتت عة, م8 طا 1

 ىمكطخت117 اعمتنأ6 ع0 طقق طائم98.”* مخمخو مهمه ح مالكلا ن :

 (ملعتص 40 دع ةكتواتمط '' طع طعسسعال ةصق طقت"ه0””). 4
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 بيرعلا سدني امك سقنت مث هبطاخو هبلاط ”*”دشفيو ديف "هبئاوش

 رجم اال لاقو بيلا هوضفي ناك .ىقح بصقناو

 يضرأ نا ”*قيطاا نّيمرغمب ةيضق يف مزلاا نّيمْهسب 0 1 عا

 0 هبرامل ذفثملا هبجاح ىلا فطع م “4 نأ نو نأ نمو نّيمضغلا

 مؤي اذه ''”مامتغالا موي اذه ءاضما و لضفو ءاضقو مكح مؤي اذه ام

 موي اذه بيصع مؤي اذه نارشخلا موي اذه ناركبلا موي اذه مارتغالا

 نا مقل < نيرا ذقملا نإ ذه نم ينخر اف تميت لو هيف" باصن
 ناو موهّذم موي هنأ عشاو بابلا قلغاو باحالا قرثف مث نيرانيدب
 هئاعد ىلع بجاعلا نّماف لاق موصخ ينرصق الكل مومهم هيف يضاقلا

 ليخال امكنا دهشا لاقو نيلاقكملا هسّرعو دير ابا دقن مث هثاكبل ىكابتو

 لك امف مالكلا شخ اهيف ابنتجاو ماكحلا سلاج» امرتخا نكل '*”نّيلقتلا

 برطضصأو ثرحت . 115. بمثاوش (م1.ه: ةيئاش) < رادكالا نم هظلاخي ام.
 116. دكني > يارلا فغض وهو دنغلا هبستيو همولي. ا مز,

 3201. 0988. 11 يطأ, يصر 301. 320 ةاتط]. 4 01 قوط 820 وضر

 - مهةموءاتوو]7. 19. مامتعأ 121. 8. 01 م مو ةمرتنمرب, 20 ؟طتعا انطق 0

 2836156 01610528 0 مامتعأ ىطتعا 70101 مدعو ةآط16 م116128 012 ه1

 5 ةاتعاطو هدع طعاسعأ, 220 15 671062617 16هق ةهطاقآةعام77, 1 206 81202177

 ه طتافم112. 0 هيون الو هيف باصُن (3201. م9958. 820 ةعان. 4 01

 بوص) “هد رطتما 6 طقعو طفعفد 22206 ه طاتغأر طاتغ طقكو 206 طق 6

 1-2000 راذُيو ح ةدثاف رّيغب مالكلا ريش ك0 رانا عتفأو, ةهاع.,

 دك ه2 (طعتس غمد عاتعق, 1.6. هز1عصعو ةاطعست ذك 610 عم10-م16ءعق, ه ظ01عتطاع

 هع ءووتماب طمصسموم عل ظعوصص ه 6201610591 ةدوتسع 01 ةطف ظ:همطعأا. 128.

 : نيلقعلا ليخال امكنأ , '' طوف مم ةووتس هتف ةطع م05 هتتهكأ] 80010 85

 رسمت ةه20 لذسس.:” 17ه طم ةزصع. 02 اةطف ءمدصمل7ة176 1256680 012 ا

 ةههلر ىطخعاط 11ه د ةطقق . 356 15 02610381 اخ 16558 82210760, ©
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 نم كلكم هل الاقذ زيجأر الا عمشت ' *تقو لكاوزيرت يسال 5 ١

 بق ايلطاو نئرانيدب ايظح دقو اضهنو ببجو دق ثركشو ”بج>

 نيران يضاقثلا ١

 6يدصس. م. 227, ةسق 20 نالقت هوو 0دةصر 17. 32. تمكو لك 0

 15 طف ءمقتسع 08 ةطق 8ءورععمسدك 0061605 8320 08 ض7 118., 6ةلع6اتب 0 1

 601115 ©ر 5 هد 207:طتقه]ل ةععدقو176ه, "' طمك ه6 911 معقل” 117 فلا

 2000 تكو ّك زم ططف همدصتسقما 76ه, ؟طغت طف مصفف عاام 7010 آ

 ]طع ةدتصع 35 ةطهأ 01 طف م؟عءعلتس# 018086 320 116 هللا

 030 : طمأ هىود7 طلسم 15 هدف ةص ؟طقعط, هع. 1ةقزك ه1- الدعتزا 6ءامت# 0

 هلغطع» ةمكوسم»:ءاوط1 55ج 50 طو ءمرتوءعأ, طاتغ 1 هةصصما طقاج ةطتساتس# أ 18 7

 رس ذطق ةععمصت0 "ءولتس ع 116 0 تّثو ىمان14 طقدم 46 و 62686560, 4

 (طو 4 - 578 م طق طف هن 0 10 56ه 4 ١

158111781: 211. 077:37 401 1177715.” 

 و لا ْن وعبرألاو ةيذاطللا ةماقملا ' ظ

 هاولغ يف يباصتلا يعاود تغطا لاق ماه نب ثراعلا تعال

 ىلووريذّسلا ىفاو نا ىلا ديراغالل انذاو ديغلل ارز لزا ملف يبابش

 ف تطرف ام ىلع تئمدنو هابتثالا دشر ىلا تئورقف ريضقلا 92

 تاوفهلا يئالتو تانسعلاب تانهلا عشك يف تذخا م هللا 2

 ©هدفتناك ص طاق ةيطزوهزصف0ل ؟هءوطتن]ةدإك 60 طاق 1286 عن م موس 1

 06 10063 : وبصو روز ندا طرف عسا. '
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 ةاناقم نعو ةاقشلا ةاقالم ىلا تاداغلا ةاداغم نع تّلمف تاوفلا لْثق

 عزن نمآلا بها ال نا تيلاو تانايدلا لقا ةانادم ىلا تانّيقلا

 ديدم نسرتلا عيلخ وه نم تقلا نا و يتلا ىلا رشم ءافو ّىغلا نع

 ينثقلا املف هراعو هرلع نع توررفو هراد نع يراد تّياَنا نسولا

 ةمحالم ةقلح اذ هب تئار سينالا اهرجشم ينكلحاو 'سيئنب ةبرغلا

 مدا نلا نيكشمم نيبم ناسلو نيكم شاجج لوقي وهو ةمحدّرم ةراظنو

 نمكم ريغب ابك مصغتشاو نيكر ريغ ىلا ايندلا نم نكر نيكشم» ياو
 هتواقشل ابهيلع بلكيو هتوابغل اهب فلكي نيكس رّيغب اهّبح نم حذو

 .نئركبلا جرم نهب مسا هترخآل ابكم دوزتي الو هترخافمل ابهيف ٌتشعيو

 يف ركف ولو مدان امل مدآ نبا لقع ول نييرجعلا ردق عفرو نرمقلا رونو
 لاملا ف رظن ولو تاف ام ثرذدتكال ةافاكملا ركذ ولو مّدلا ىكبل مّدق ام

 بهتللا تاذ محتني نمل بجعلا لك ابجع اي لامغالا بق نسعل

 بيجتلا عذبلا نم مث بسنلا يوذل بشتلا نريخو بهذلا زانتكا ف

 نأ ىرت تشلو بيغملاب تسكش نذؤتو بيشملا طخو تنعي نأ

 دشري نم داشتا دشكي عفدتا ٌمث بيعملا بذبتو بينت

 1. سيكتر 1102668 (42:45, 207 1'ةصتقر ؟طغصعع طق طقتصو 08 6

 '1"مسصتخكتع محماجنط ه2 ةطع 12116 15 062170), 8 م2 12ه 1مم61 18752,

 عاضنمم2060 7 هج ةص]عم ه2 طف 116016 عتنمسعمسب 1250 7؟طتعا طف 8

 رتقعق, 50 طق 165 هنود زق د15 كمستسع هدنع 2215 08 طق ععدت" 820 8516عأن

 ةمسصمسع ةطف هؤاع» طقات. "طف ماهعو هرععو1و ةص ط6 19هط116ه402 01 05417

 مأنا1115 01 7311015 5.

 (0هدقهات16 : ودغ ز ىقو : ىنف و ايفو علخ و ريع و يأ مص

 فلكو بلكو دعز يرمز رجح زو بجعز معاز ود ز طخو.



 امدعب ل ان ل رشي 1
 هدحيختو وهَللا يطضتخيو |

 ىأر ام 0 عقلا بهي 0

 كَ 8 2 نأ لاول 1
 : قرأ ايكم ف با

 هينذ هكاش تف 0 لقف 1

 تدع 2 انجح شن

 نانف انه ورا هيتار ١
 ةوّمك 1 ا اذا معلا

 نك كاني 1

 ردع يع نس لا 1

١: 4551511181: 11. 

 شمكتم ابشلا يغ ىلع وهو
 شعتري ىوقلا فغض نم ميما
 سشرتفملا شرتفي ام أطوا 1 5

 شهد آلا ضلللا ود ةموجت

 شدخ ضّرعب ىلاب الو هع
 شعي مل ناك ثع شعبي نأو

 'شبن رّشع دعب تيم رشنك هر
 8 درب لثم انشح قورب
 شقتكت ءا نيكسم اي تكله

 شقن نق ام دوشلا اياطخغلا نم

 شطي مل نمو شاسط نم رادو
 شري مل نم ناكال هنامز
 شجئشاف هداجلا نع ترجع

 شعتكت هب رشعلا ف ثاسع
 شطع ىنم ىلع سأكلا ةلضفب ة

 ندش دف ئبص ضن هتايئا داشنا

 متيعو نق ةاصولا ىلا تاصئااو :ةاصعلا ييذااي لاث, ندلا ىفرغاو 1

 قبيل ليضتسلا و لبقي نا مككم ىون نمف داشؤالا متققفو داشنلا

 رارطالا رفُعيو رارشالا ملكي يذتاوف هنّيطعب ينع لدغي الو هنّين نع يزربب

 2 و اير ه6. 1[كهاو عيرسرو 88 2. 39, 2. 0

 (06هدتقان16 : وطم ىهن نولي : قع: يحز شبن : شقر : ش

3130 

 وضرز ىردز نوكز دجحأز) شيجو شعنز وبكو ندش:

 ىصو ز نيبو رب
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 متكزر ينونيعاف نوصلا بجؤتشيل يبو ّناو نؤرت امكل يس :
 بولطظملا هل يتسيو بولقلا هّيلع فطغي ام ف سيَسلا ذخاف لاق نؤعل

 نيم تلصا سيكلا عرت نأ اهلف ةردق بوش 6 طبنا ىك

 لحاو همجعا نأ ىلا تدراف يواثلا لاق ءافكنالا ! 5-5 5 ءاعدلاب

 نما اًملف هتّمص قر قشقي الو هتّكم يف ندشي وهو هتكبتف همجؤتم
 ىلع ةشاشسلا ميلشت ملسو يل هديح تمغل يجانشلا نكأو يجافملا

 لاق نيكنملا ىسوملاو يا تأقف نديوشلا ثكاذ ءاكذ ثكقارا لاق مث

 0 ثلا دينا تقف ن 7 لا دينا نشر جرن

 تكل له لاق م ينئابا و يتناهك ق ةدصفق هتررش ظاوشو هترمُث

 رع كو هل تللقف تّئمكلا 0 عزانتنل تّوبلا رادتئا ف

 ثكحامم ريغ سو ثكحاصتم رارتقا تقاف مكسفنا ىنوسكتو ربلاب س

 ٌيلعو يع ابظفحا لاقو 0

 تئلطنكت الو 50 حورو ' ىسالا ثكذع حاّرلا فرصب * فرضا

 تفك !1ناو. قيتعاو مطصا ثّيح ىلا قيلااس انا اما لاق م

 قيرطب يل ككقيرط الو قيفرب يل تدشلف برطي نم مئالتو بحتتال
 بقعي لو اربذم ىلو مث بقدت الو يتعزقنت الو بكنو يليبس لن
 هقالا مل ول تدذدوو هقالطنا دئع ادججو تّيبتلاف ماقه نب ثراعلا لاق

 8 ع ةرصأ , ةهأاع. 116 عرس, 8 2007

 (هدقاتلت : ةهجو و قزر : ونس : ابسبشعو سيم و عوصو جحورز

 قف: قور: نمأ: جرخ و وسنز ثكع»«ز ظفحو ففرصو دقز

 بأو و مسبصو مآلو بكن.



3092 45511131: 1511. 

 45511181:5 111. 041:آ:3» “' 07 474.”

 ةينارجلا نوعبرالاو :ةينافلا ةماقملا

 يراسمو ىوتلا ىمارم يب كمارت لاق ماقه ن 5 نمسا

 عمقا كا مل يال ةبّرغ لك اخو ةيوق لك لا ترص نأ ىلا عيبا

 ىلغملا ن شالا نع يلشملا بدالا ناسف آلا ايدات دبشا و ايداو

 ةنسلالا يع اهئلقانتو ةنشئشلا هذه ل تفرع ىتح ناينألا ةميق

 املف !ةرقص يبا لآب ةعاجشلاو ةرذع ىنببا لئوملا نم نم يب ىنلغا تراضو | 1

 اهتيدنا تدم ناريجلاو نالكلا اهب تيفطصاو 0 نارجلا تيقلا ٠ 0 2 1 نءان ا 2 كس 7

 مثج ذا نوهشم لفشخ»و دوشك» دان ف ادأ امنّيبف هاسو رثس اص ىلع ١
 لفاعملا رودب اي لاق مث ىللذ ناسلب ىتلم ةتحع ىع* مده هيلع مه انيدل : . هل  نسث 0( 5 : 0 الل ّه 5 أ ١ نو 6

 ةرْقط وبأ, ةوم] ه5 خؤلتطت طئنص ةدضسأنو (هععم»لنصع 50 هاطعتو 35

 8ؤ10), ةطف هدصتسماتق ةزعد1 6 ءمصعو ه5 ؟طتعا» مقهسف ةض01عم0 هاتر و

 6سم 6م معطتقو طئس ه مهو 01 6هموحمت»» 26 ؟طخفا طق آطه0 ةهحمات60. 4

 11135 ةمصق, طق ؟هلتمست هكوودتسع 02 ه ؟هلتمسك هتف, م107:60 8 ءمدقزتز 3

 مدن ذص ةطق منط165 همحقول طوع اكن ةحتومطنف ةنقاتتتمه102 02 61 1

 016 نأرجكأ هدم ه1 ةطم هطتعأ 60م3 01 المصمم ذص ةضعااتأن

 000 0 زسطقط1 ع0 57 طعم ذمسق, 17086 ة100 ع5 81قطمإ) كلا

 اوف طفعات 22611110606 77

 (0هدقاتلك : ىهر ولس : قلع قلل مبص : رهظ مه»

1 



 سس هه ا ع ن2 يب يي” ع ااح يضخ سلا للا 5
 دا ني يشاع "

0 

01 47. 158 

 نّيلذع بانم نايعلا بانو نْينّمع يذل مشلا نّيب ف لفاوثلا روعحو

 هللات اولاقف نوعذت نا نؤأكت ْما نؤعلا نونستحتا نورت ام يف نورت اذامف

 مهدص اذ اّمع هللا اولا ةيالاو تكورو تظغ دف

 زاربلا موي لضانتي امك زاغّللاب لضاندن اك اولاقف ٌمهَدر بجؤتشا ىّتح

 لوضفلا طمنب لّكفلا 0 قلو ليضكالا نم فلغح نإ ككلامتانن

 هتوقه نم لشنتي وه ذخاو مولا ةئساب هوزخوو مؤقلا نشل هئتسلف

 هتذبانم يعاد نوبلمو هتذخاؤم ىلع نوبضم مهو هتهؤف ىلع منتيو

 عذّللا نع اودعف عملا مرك نم لامتخالا نا مؤق اي مل لاق نا ىلا

 مهدّقوت ثكلذ دثع نكسف رّربملا مكاو زغلن نا ىلا مله مث عذقلاو

 ميلوأ نوكي نا اوحرتكاو مبلو ميّيلع طرش امب اوضرو مهدقع تتمعأاو

 شّيطلا متيقو اوعمشا لاق مث عشن تشي وا عشسش دقعي امثّير ثكسكاف

 شيلا ةحورم يف ازغلم دشلاو شّيعلا متيلمو

 الو رمل ربا ىلح نكلو  ةلعيشم ايهركس يف * ةقيراجو

 اهليسر ثائتخالا يف هنا ىلع: افحاشي اهسكج ننم قئاس اهل

 اهلوع ة فيصملا ىلو اذا ودبيو ىدقلاب فظفت ظْيقلا ناوأ يف ىرت

 لخعألا لوباح يف ازغلسم دشناو لّقعلا زكارمو لضفلا يلوا اي ٌمكاهو لاق مث

6 

 31 ةيراجو و هأم. 16 ليوط , 28 2. 5, 2.42. 4. بمستنمو و 0.

 21[ةان6 رفأور ه8 2. 297, 2.

 (هدقتلك : لفن : نيب و بون و طبن : لضنو ثصعش : نسل : زمخو و

 لصن : ىبل : ودع : زرب : لح : عسش : حور : لعمش : قوس لسر :

 الخل و لبعي
23 

 اا 7
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 ابكف ةهئب هكفن  -كتعيناك ةيقو ا
 يسبق 3و يي ينال لسضرتي ال

 ملقلا يف ازغلم دشاو ملّظلا ةركمغملا ملعلا ةتفحلا مكنودو لاق مث

 ماركلا هديك ترهاب امك ماسالا فرع هب ”موحمامو

 ماوالا ةورسغي ىنيح نكشيو 2 داص نأاشيط يوت نأ 8

 ماستلالا قوري امك نّئري اعومد ىعشتشي نيح يرذبو
 ليملا ف ازغلم دشناو ليق ام ةحضافلا ليلدلا ةحضاولاب مكيلعو لاق مث

 ليبس حاكتلا يف هيلع سئلو ةيفخو ارهج ندا "مكان امو
 ليمي هج" غل لغب لام ناو هذه لاعلا ف شْعي يذه شّعي ىتم
 ليلق لوعبلا يف اذهو ابو ادهعت بيشملا دئع امهديزي

 بالودلا يف ازغلم دشناو بادألا رايغم بابلالا يلوا اي هذهو لاق مث

 يناجلاب سيل لوصو لوصؤم وو ”فاجو

 فاط بسار نمهل فكم اف زراب ىتيرغ
 فالكم مضه مضكيو 2 موضمم عومد مسي
 فانض هبلت نكلو عقوق لا دا

 سمئغلا هذه اورثدت موق اي لاق قسن يتلا سمهلاب قشر اقلف لاق

 لّيكلا اذه نم دايدزالا وا لْئذلا ٌمضو مكيار مث سئمغلا 1 اودقعاو

 5 مومأمو ب 66٠ 216616 رفأور 88 188, 2:70 كان امور 666

 116 ٠ ليوط» 186 ضورع و 810 برض : با |'فاس ا

 د بت[ نسا[ 1 فياجو, 0.

 3[ها::6 رفأو , 21 ضورعو 151 برض : هي اادس ءرياي دس أ ياطصن نيد 17166 . ا

 وو ىذج ىعل ركعو : هوب شيط : ورع: قؤر ١

 كف نا وكل لسن : ليش: ةيش ب وفصح و لصوو

 ابرد تماطل باق 0
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 هل اولاقف ةدالبلا نم اويرْشا ام ىلع ةدايزألا ةوئش ث مؤقلا تزفعتئاف لاق

 كدنرف فافشتساو كثكدنز ءاريتسا ع انمعتيل كذح نود انفوقو َنأ

 لزفعلاو همئيس جلف ْئم زازهها ردهاف ثدشع مف ارشع تملا قاف
 ةلشزملا يف ازغلم دشتاو ةلمشبلاب قطقلا ماسقا .ث همشخ

 معلا الو رورشلا ام يرذت يه امو اهرشد لوط ةمومْعم *ةرورشمو
 مالا تنقيط هالؤل دلو مك اهنينج لال انايخا برتقت

 ماكظ هدهع لاشي غل نم داعئاو اهدهع لاح امو انايخا دعت

 معن اهلّصو نع ضارغالاف لاط ْنأو اهلاصو ٌلتْسا لْيَئلارصق اذا

 مكعلا ىردزي امل نكل ىردّري امب نطبم قينا داب سبلم اه

 .رفظلا يف ازغلم دشناو رّثصلا هباينا نعرشك م
 رشي الو ىعّري امو مان ابشلا ”بوهرسمو
 ثهحماو هفضو عمشاف ركتلا نود رشعلا يف ىري

 تيركلا ةقاط يف ازغلم دشناو تبرفعلا رزاذع رزافعت مد

 دب كتنكف اذا ابكسامو ىصقتو ىنذت ”ةروقكم امو

 نإ 20 2 الاعتف لكو اذ ناهمشم ناساراهل

 دعت الو باضحملا امدع اذآذ ىغلتو ابضخ امه نأ بّذعت

 8 رورو هاه. 1 ليوط» 15 ضورع 186 برض : تيد
 با ١

 يب تدمع دس ناصح عباح نحو ةيب سم ميس | «زرراسسل سنس مينا | يب سس مسسا | ب د معين منن ٠

 9 بوطرمور هاع. 111م6 لمرو وق 2. 71, 2. 69, 1 مرح و 26

 20016102 02 2 1ءااع>: هك ةطق طءوعتسستس ع 05 هةعاط ]خ56 (ةعو هطلت. 72. ٠

 10. ةروقك»٠ أمور اع. 1[ه:هرفأ , 88 2. 188, 12. 0.

 (0هدهان]ف : رف برش و دنع و لزبخ : لمز : رسز نسج و لوح و

 معن : ىرز : رشك : ومش : رشع : قوط : بضخ .
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 مزكلا بلح يف ازغلم دشناو مزقلا طخشم طق ملأ ١
 ادشر هّيف لوح ادسف اذا ”*ئيش اهو ظ

 هب ثْيحرشلاراثا افاصؤا قاروه نو
 ادلوام سّثب نكلو ءهدلاو قّرعلا ّيكز

 راّتطلا يف ازغلم دشناو رايشٌتلا اصع دضتغا مث

 لقاعامهب هباعامو: لئام هقش ”ةشِئيط يذو
 لداعلا ثكلاملا يلدغي انيك" 2 نوف ادنياىرب

 لضطابلاو حلا يوتّسي امو راضقلاو اصعلا هّيدل ىواست
 لضافلا سيكلارظتياامك 2 تدان نا هناا 0
 لئامهنااوفرعةقو امكاح هب موصغلا يضارت

 ىلا ماهتشملا نالوج لوجتتو ماهؤالا ةيدؤا يف ميهت راكفالا تلظف لاق

 |. رابتلا نوضيو انس الو نودنري مهار اًّملف دمكلا صخصحو دمالا لاط نأ
 جاركتسا مكل ناي غلا نورظكت ماشحو نورظكت مالا مؤقاي لاق ىنملاب

 ثرشلا تّيصنو تضوغا تقل هللات اولاقف ٍيبغلا مالشتشاوا يبحنلا |

 ىقجس لبك نع ضرقف تيتلاو ارسل :
 لافجالا لواحو لافغعالا مسوو لافقالا متف مث اضن مبكم هصاختاضاو اضيف

 0 ناسا 2
 >ح قرطاف قالطلا ةعكم ابهّيهو قالطتالا '

 بيج

 11. ءىش امور ك0. ة[هانو رفآور هق ص. 8 76.

 أع. 1166 ب دراقتم , 88 2. 28, 2.

 0051115 : طم : كسف : : ريط : '"ىش : قلعت دنز) ىضق و ىنازو

 صوع 5 صلخ و لفغ و لوح و هردز حالم و ابسملر.

 12. ةشْيط يذوا
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 يسن او يوّهل عرو يسمش علطم ” جورس
 يسسسفل هلو انين ,يميعن ترح نكح

 يللا 04 ربا ابارتقأ اهتعيستحكاو
 يسكئعلرارقاو ضراب رقم يلام
 يسشاو يححا ماّشلاب امؤيو دجاب اسموي

 شخلاشم ا فيوم نامزسلا يجزا

 سلفب يل نمو سلف يدكئمو ِتسيبا الو
 سمحت ةايعحأا عاب يشيع لكثم شعي نمو

 دوعي نأ هاندشانف ضال يف ابراض ردبو ضتلا ةصالخ نبتحلا هنأ م

 عج هل بيغرشلا الو عجر ام ثكيبأو الف دوعولا هل انّينْساو

 5315 جور , ال[نانو ثقحع“ (206 فيفخ ه5 568660 ةط 06 897,

 250 60. آت, 2. 178), عمد ؟طتعاط 866 2. 12, 2. :

 ”,10 “ 11-1547:آ:047  .21111 4881:1181:5

01 “07 44.” 

 ”ةيركلا نوغيرالاو :ةكلاثلا ةماقملا

 حرتبملا رئشلاو حوطملا نْيبلا يب افه لاق ماقه نب ثراحلا ىكح

 دج ام تانجوف تيلاصملا اههيف قرقتو تميرتخلا ابيب لضي ضْرا ىلا
 يبلق تعغميش ىتا الا ديحا هكم تنك ام .تؤارو ديحولا رئاحا

 ملشتشملا نّيحّدقب براّشلا ريس ترسو دوهكملا يوضن تاسنو دوؤملا

 (0م516: ضوعو صخغن : ست نيخ وز ردن: وفه: حرسب و

 هيدر : كتللص : داز و امن : حدق .
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 تداك نا ىلا ليم دغب ليم ةزاجاو ليمذو دحو نيب لزا مو يللا

 شّْيِج ماحتماو مالظلا لالظال تغنراف بجناح ءايضلاو بج“ سكشلا

 انا انْيبو طبتحاو لْيللا دمتعا مما طبتراو لئيْذلا تفكاا رذا ملو ماح

 لبجب رذتشم لمج ميش يل ىءارت معلا ضختماو مّرعلا بقا
 ةدغقلاو ةناهك نّظلا اذاف سشم دضق هتلصقو سبرم ةدغق هتّيجرتف

 هسار دع تسلجف هداقرب لحتكاو هداجبب لمدزا دق سيرملاو ةنارتع

 رفكي امكر فن هاجاف نمب ّسحاو هاجارسرهدزا اّملف هساعن نم به ىتح
 ككلشسملا ّلض لل طباخ لب تلقف بيلا ما ثوخا لاقو بيرملا

 هذلت مل ثككل عا ترف ثكف» ثكذع ريل لاقف ثكل جدنا يل ىئضاف

 دئع لاقف يقامآ ىلا نسولا ىرسو يقافشا ثكلذ دكع ىرسناف ثكشا

 عوطال ثكل يتا تلقف ىرا امك ىرت لهف ىرشلا مؤقلا دمحج حابشلا

 مل يتبكص» بو يتبحمب عدصف ثكئاذغ نم قفؤاو ثكثاذح نم

 . يصاعنو ىرشلا يناعن لزن هلو نيد انلعاراو نيد انكمتخا

 خلو حضافلا رفا الف هتياررفلا عفرو هتياغ ليلا غلب نا ىلا ىركلا
 بلطظم دي وبا وه اذاف ينليل ريمسو يتاخر قيفر تئمشوت ماو آلا تي
 مث نّيبلا دعب ايقشلا اذا نّيسعملا ةيحعا انيدابتف دشازتلا ملغكمو دشاتلا

 فزت هتلحارو لالكلا نم طححأي يريعبو رابخلالا انئانتو رارسالا انشئابت
 فشتشا تذخاف اهركص دادتماو اهرشأ دادتّشا ينبج اف لارتلا فيفز 1

 ةقاذملا ولح اربخ ةقاثلا هذهل نا لاقف اهرّغع“ نيا نم هلاماو اهرهؤج

 تضاف [يصت الف اشنت مل نأو خاف هعامتشا تبخل ناف ةقايشلا سلم

 اهتضرغتسا ينا ٌملغا لاقف يوري امل عّمشلا تقدهاو يوضن هلؤقل '

 00281116 : بمحو محت : ورذ: دج : وخأ (خأ) : ٌوضَو ع 3

 عوط : عدص : يح: رفس و ثلب و طمحأو قوسز خون .٠
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 رارف ةدعو رافْسا ربع اهتذجو نا ىلا نارثظلا اهفافحاب سطاو نادلبلا

 رتشلاو ريغلل اهتذصؤاف ءانهلا ام يرتت الو ءانخجو اهقهاوت الو هانعلا اهقعل ال

 ةدعق اهاوس يل امو ةثم ذم تن نا قفتافرتشلا رثبلا لع# اهتللخاو

 تقكضو فلس هّرر ليك تيسنو فلثلا تفرشتْساو فسالا ت تئعشتساف

 0 يف تذخا ٌدث اثائح الا مؤنلا معطا الو اثاعبتا عيطتتا ال اثاث

 اهجير 75 و ال اناو ا كلاملال حراسملا 0 تالا

 5 ءايخالا نفع د يف انا امدئبف راكقالا ينئوْساو راكتللا ير رئيّطلا

 ةّيمرشح ةّيطم هل تلض نم دالجتام تؤصو دقبتم صّخش نم تغمس

 رسك ذق ناك اهرهظو رفض دق اهمامزو مسج نق اهرثعو مسو نق اهدلج هّيطو

 لظتو يناثلا ةفاسملا عطقتو ةيشاقلا نيعتو ةيشاملا نبزت ربج م

 اصعلا ىلا جوصع" الو ىجولا اهضرتغي الو ىنولا اهروتكيال ةينادم ثكل ادبا

 ملم هل تلق هيلع تعلو هيلا تيضُفا اًملف تئافلا ثردب ينرّشبو

 ةقان هل تلق ثدّيطخ ترفغ ثكتطم امو لاقف ةّتطعلا مّلستو ةّتطملا

 اهب تيطغا تنئكو ةبلعلا *لم اهبلحو ةتقلاك اهتوررذو ةبضهلا# اهتقج

 1 تومرضح , 1120 ةسحقتتا (70ج"01:401), دلح آل ةتطهتت, 7785 20660 101:

 115 ءمستعا-عمعل هس 155 0:0 ةتسعتلب طوس ؟؟طقعط ءلتتعتستق 3266 6

 ةروطتع مهستعق ه2 اتق ققدعساط]» هدف 06370, 8دلتوملط طعتسع طف 0

 01 6126102 01 ركاب ه ممتع ءةسعا, 320 1820::ةستوقاط طغعتسع طه 061

 طك دلعضدسمتتأ, ةزدز1160 طماط 50 5 ءةحسعا ط>ع0 12 4186 106811637, 820 0

 ه معماجا1 ه1: اطتسا 02 ةطمعق 22306 2.

 (هدةاتاأ : سطو ١١ ريغ ؛ قهو : رعش ثمح : وشغو ىربو ىود و

 اطو : رتع: رفض: رهظ: نيز.



 ىلا

0000 
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 اطحخخلا هنأ تؤردو ىطعأ يذلا تدز ةساف نبرجي فكتللزح كلا يرش

 يتطقل بحاصب تسل لاقو يتنفص عم نويت يل

 وهو هبيبالج قيزكتب تاهمهو هبيذكت ىلع تتكرضاو هبيبالتب تدشن

 نع ثعو ثكبّرغ نم يتع ففنكاف ثككبلطب يتيطم ام اذه اي لوقي

 ككل اهببجؤا ناف ٌىغلا نم *يربلا علا اذه مكح ىلا ينضاقف آلاو ثكتس

 الا يتصغ غاسم الو يتّضق د ”اودرا ملف ملكت هل تخ تع ملستف

 ةبضعلا قينا ةبضتلا نيكر يش ىلا انطرخصاف مكل ولو مكعلا يتآ نأ

 ملاتاو مّلظتا تاردتاف رئاجلاب سيل ناو رئاطلا نوكس هئم سنؤي

 صصقلا نم تّيضقو يتنانك تشن اذا ىتح مركرتي ال ٌمرم يبحاصو

 يتلا هذه لاقو نّعلا ثكلشمل ةؤوذع* نزولا ةئيزر العن زربا يتنابل

 نم وطه اهو نيرشع ابيب يطغأ يتلا يه تناك ناف تفصو اهاثأو تفرتع

 هلاذق دمي نأ آلا ميمللا دارغكا ١ ام ربكو هاوغد يف بذك نقف نيرصئملا

 انطب لغتلا بتقي لعجو ارْمغ ميلا مكعلا لاقف هلاق ام قادصم ىّيببو

 صضبيناف يلخر يغف ثكتيطم انمأو يلكنف لغتلا هذه اما لاق مث ارهظو

 تلقو تئقف كدتاط بسحر ّيغلا لعقاو ثكتقان ملستب

 .رعلا يف نيفكاعلا نيفئاطلاو مرعلا يذ قيتعلا تّيبلاب *مسقا
 مكح بميراعالا يف ضاقر خو مكتحي هيلا نم مغن كنا

 : معتلاو ماعلا مود مادو ملساف

 لاقو ين دّقع الو ةيتور ريغ نم باجاف

 2 مس هع. "لطم مممأع 01 (طعقع ؟ةهدةعقر ةتح 008 ه1 طه 38

 0-5 18 روطشس زجرو 38 7. 26, 2.

 (0هدقات]ا : ىرد بلط : مكلز طرخ سنأ و مر وذخ اه :



 مه ا ننس 6 د لاري دليلا ا ا ل
 لع تنل 50 ل 1
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 :رعأا عري ملف ئعّرتسا نم مث مملظ ئضقتشا اذا نم مانالاّرش
 ْميقلا يف ءاوس بحلكلاو ناذف

 مجم تمخرف يلع نسمي ملو ىلا ةقاثلا مّلس نم تدي نّيِب ذقن هنا مث

 تأقف ماّمه نب ثراعلا لاق بجعلل اي لوقاو برطلا لذ رجا برالا

 0م وسل اللا جل هللا 4

 ل ها هديل ندا إىل تلا تيدر دل

 بذعملا ميساقإا يجانا ين ا كمبو نيا اطقم فيك لتانملا 93

 2 و بهشلا تّلوو 00 ةملَظلا تسوق 31 رصلا ند

 عفاش ههجو ف عفاي يل ىربتاف فّيعتملا راكتبا تكتباو فريعتملا ودغ

 اهيغّبتوا لاقف صصورتشلا يف ةيار تيك دقدشاو ميهبلا هرظئمب تئقيتف
 ا رجلا تكلا فتّْيقلا نقف 00 ام 00 تأقف ىناعت 1 م

 يملا ةفالسلاو علا ةروكابلاو 00 ةضيبلاو نو 0 ةرقلاف ركبلا انشا

 اهاشغتشا الو سمال اهدي مل فرشو نمث يذلا قوطلاو فنالا ضْوِرلاو

 فْرطلاو ييعلا هولا اهلو ثسماط اهسكو الو ثباع اهسرام الو سبال

 ةبعللاو ةبعالملا ةيئمذدلا يه مث يقاتل تلف ّيبعلا ناسنلاو ٌيفغلا

 بيشقلا ريكا جاشولاو: ةلماكلا ةحلملاو ةل اراغملا ةل لا ةبعادملا

 00251115: : ىعر و نسمع فرض خوص مهت نعظ :

 بذبذ : ضوف : ود عفيز نوعز ورعز صيب 0

 ىمد و نسي“ د
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 ةبرقتملا ةليلخلاو ةبئحتملا ةنئرقلاو ةلتعملا ةتّطلاو ةلههسملا ةيّعبلاو ةلهتعملا
 ةطوشلاو بكارلا ةلاجع ابنا مث ةربتملا ةئطفلاو ةرتدملا عانصلاو

 اهتلخ د ةئّهه ابدلقعو ةنّدل 0 ءررابملا ةزهنو زجاعلا ةدعقو بطاختلا

 شتابملا تولجو نين نّيتعتلا يف تّكدص نقل مسقاو ةنتزم ايتماكيو تا

 ةلدكج هتئارف دئز وبا لاق ثكئز ماق امهتتا ىلعو ثكبلق ماه امهتّيتابف

 تغمس تنك هل تلق يناآلا نال ا مجارملا ابهيققي

 ىذا لؤق مك نكلو اذه ليق تق يرمعل لاقف اّبخ لقاو ابح دشاركبلا قل

 ةدْنّرلاو ناعذالا ةّيطبلا ةّيطملاو نانعلا ةّيبالا ةرقملا يه امأ ثكحتو

 ةريثك اهتنووم نا مث حاتعقلا ةبعطتشملا ةعلقلاو جادتقلا ةرّسعتملا

 ءامص اهتنكفو ءاقرخ اهديو ةفطكم ابتلادو ةفلص اهترشعو ةريسي ابتنوعمو

 ءاشغ ابترّبحخ ىلعو ءانع اهتضاير نو .ءالّيل اهتلّثلو ءانشخ اهتكئرعو
 تعرضاو لزاهلا تقشخاو لزاغملا تكرفو لزانملا تزخا املاطو

 قلظي نم بلطاف سلجاو سبلا انا لوقت يتلا اهنا مث لزابلا قينفلا

 بغتا ثكححيو لاقف بّيَطلا ابا اي بتقلا يف ىرت امف هل تقف سبتكو
 لمغتسملا ءاعولاو لذّيتشملا سابثلاو لهانملا ةلامثو لكآملا ةلاضف ف

 ةركعؤملاو ةطلستملا حاقولاو ةفّرصتملا ةجارتغلاو ةفرثطتملا ةقاوذلاو

 نيب ناكشو:تكصنف ّيلع يغب املاطو تّرصو تسئك ابتملك من لم يستملا

 ثكيوربلا ةناثعلا تناك ناو سْمّشلا نم رمقلا ناو سكماو ميلا

 لهف هل تلقف لمدكي ال يذلا حّرجلاو لمقلا لعلا يبف ثكلهلا ةحاقطلاو

 دئع بدؤملا رابتنا:ىنرهتتاف بهذملا اذه ثتكلساو بشرتا نأ ىرت

 نا نابتسا دق ىقعلاو نابشرتلاب يدتقتا ثكلثو لاق مث بدانملا ل

 هدفنا لجع و طشن : ثكرع : وهم : بز مجح ز نمد: قرشا

 ليأ ربخ ىرخ عرض ناقل لمُث و قود زكج

 557 بطر : رهن .
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 ةينابهرال ناب تنغمس ام ثكارتا ثكئلوالو ثكل ايتو ثكئار نئولو ككل

 ملغت اما مث مالسلا ىكزا هّيلع كتبن مكن امب تثدحام وا مالسالا ف

 بيطتو ككفّرط ضغتو ثكتؤوص يّيلنو كدب ترت ةعلاشلا ةنيرقلا ّنا

 كثكذ دلخو ثكبلق ةخرفو ثكفنا ةناحررو ثدي ةّرق ىرت اهبو ككفؤتع
 نيلظأتملا ةعكمو نيلسرملا ةثكس نع تئغر فّيكف كدغو ككمؤي ةّنعتو

 ام ثكيف ينءاس نقل هّللاو نيئبلاو لاملا ةبلكخ»و نينصكملا ةعرشو

 بظشعلا ناوزن ازنو بضغملا ضارغا ضرلغا مث ثكيف نم تغمس
 كثكّشاظا لاقف ارتكتم ىنعدتو ارتكإتم قلطكتا هللا ككلناق هل تلقف
 هللا مق هل تلقف ةرهملا نع ينكسشتل ةرثمع دلّجتل ةريعلا يعدت
 ةرواشم نم تيتو نايزغلا محارم هنع تخر مث ثكنّرف ُبشا الو ثكئظ
 نا ثكزالا تبنا نمب مسقا هل تلقف ماقه نإ ثراعلا لاق نايبشلا

 مث ثكمبئملا ةبريط بمرطو كيضلا يف برغاف ثكّيلاو ثككم لدجلا

 هر لّصفاو بدالا مدم ف بهسا تخاف لست الو لسعلا ىتعّلا لاق

 ءاضنا يتع يضغبو لهّصاشملارظن ٌيلارظكي وهو بشتلا يذ ىلع
 عمساو ص ىل لاق ةّيبدالا ةبضعلل ةّيبصعلا ف تطرفا املف لّمنملا

 : ةققاو يتم

 مسار بدا يتلو ىتفلا لامج نأ ”نولوقي

 7 اش ه«ددوس دوط نمو نيرثكملا ىو نيزاي نأ امو

 زماكلاو صولا بدال نم هلل ريغ ريقفلا اًماف

 مسان وا ملعي بيدا لاقي ناهل لامج ياو

 8. نولوقي , هاء. 116او براقتم , 85 2. 28, 2.

 (0023انآ1 : 55 ا ضخ : ىنسز وزن و دلاج : تش و لدج و

 ثكمه : قعل : ابهس : وضغ و نوط 0
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 الو ادهج ولأن ال انرسو يتجمح ةرانتساو يتجل ىدص ثكل ىضيس لاق من

 اهانلخ دف رثغلا ابكع بزع ةيزق ىلا رّيسلا اناا ىتح ادّهج قيفتشن

 طمخملا انملاو طعملا انتل نا امف داّزلا نم ضفئم انالكو دايتوالل

 ةيعت دئر وبا هاّيعف ثْعض هقتتاع ىلعو ثئعلا غلِقي : مالغ انيقلؤا

 انهاه عابيا لاق هللا ثكققو لاشت معو لاقف مبْملا ةفقو هلاسو ملشملا

 لاق هّنلاو الك لاق ململاب ملبلا الو لاق هّللاو ال لاق بطغلاب بالا

 ككسا لاق دئاصقلاب دئاصعلا الو لاق هللاو تابّيه لاق رمشلاب رمثلا الو

 هللا ثدشتا ثكب بهذي نيا لاق ذئارفلاب دئارقلا الو لاق هللا ثكافاع

 ىلكتاساو هللا ثكماصا اذه نع ع لاق قيقدلا ىنغملاب قيقدلا الو لاق

 مالغلا مملو بارجلا اذه نم لياكشلاو باوجلاو لالا عجارت دْئز وبا
 تقرع دف ٍضش اي ثكبشح هل لاقف نيطيوش صيشلاو نيطب طْوشلا نا

 أذبب انما ةرئخ هب فتكاو ةرجص باوجلا نخف ثكّلنا تكبتساو ثكتف

 ةصاصقب صصقلا الو ةراثنب ركشلا الو ةريعشب ركشلا ىرتشي الف ناكملا

 اساو ةمخلب محالملا رابخلا الو مقلب نامقل مكح الو ةلاسغب ةلاسّرلا الو

 زيجب نم الو سيدملا هل غيص اذا ميمي نم عبْكم امف نامرلا اذه ليج

 ولو ريمي نم الو ثيدنعلا هبرطا اذا ثيغي نم الو زّيجارالا هل دشنا اذا

 عئرملا دجع# مل نا بيدجلا عئرتلا“ بيدالا لشم نا مهدكعو ريمأ هنأ

 وبأ يل لاقف ودعحب ل ودب روسلا م هاسعح ةيزحو بصن هسردف

 ا هل - 7 0 تلو 2 ذقن بدلا 0 تح دكز

 (0ه1315 : يكن نات قوف بزرع: فقوز دصع درُث و بهذ :

 ليك و طوش : .نف أ ربص : ركن و معل : بصن : ردسز وبرز عضم.
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 ام فريبشلا امف عاج نم عبّشت ال عاجسالا نا ملغاو عاصقلا ثيدح

 ثكيديب مامزلاو ثكّيلارمالا تّلقف قرعلا ئفطيو قمّرلا تسكب
 مقاو هينلوانف ثكفيضو ثكفؤج عبشتل ثكفيس صرت نا ىرا لاقف
 نكرلاو فيشلا هتذلقو نّظلا هب تئسحلاف مقدلت امب ثكيلا بلقُثال
 ايلم تشقكمف ةقادصلاو قدّصلا ضفرو ةقاشلا بكر نا ثيل امف

 هقلا ملو فِّيصلا يف نبللا عيض نمك تكف هبقعتا تشين ّمث هبقرتا

 : فئكشلا الو

 24581018115 كا. دكت “' 0]“ 1815 1111111--1'.”*

 ملا ىوعبسوالاو ةعبارلا ةماقملا

 ةمحاف ملظلا ةيجاد ةلْيل ف توشع لاق ماقه نب ثراعلا ىكح

 ' رورقم اهّوج ةلّيل ثناكو مرك نع ربقكتو ملع ىلع مرضت ران ىلا ممللا

 نّيع نس 0 اهيف انأو موكرم 0 00 0 2 ا

 ازهجتارم دشكلو ار ردحتاف يلاقُرا نّتبت تو يلآ دقوملا رش

 راثلا ؛ ف والدها لب دهاده -  يراس لهل ا نس تتيح
 0 قراطلاب رم راّدلا بحر عابلا بيحر ىلا

 0 هر دلما اذا راخأم ىرسقلا مادنغمب الو

 1. تتح , 660. 110أ9 روطشم زجر , 85 2. 282, 2.

 (هددقاتآك : حيض و ملو ٌرزز درصت لآ: ودع: ىده: روزا متع و

 | رعسم .
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 يراضلا نامزلا سب ىلع وهف  راطقالاب ءاوثالا تقضو
 رابن الو ليل يف ل مل  رافشلا فهم داسرثلا مج

 يراو حادت-قأو راو رك نم :

 تيب ىلا ينداهقاو يحيرا ةحارب ينحئاسو ّيبح اًيعم# يناقلن من
 دق فايضا هراسكابو رودت هدثاومو رومت هدئالوو روفت هراشعأو رود ةراشع
 حرم نوحرهلو *انشلا ةهكاف نوئتج مهو يبلاق ف اوبّلقو يبلاج م.بلج

 لمثلا دجو مهب تادجوو هلطصالا يف عهذخ ام تّذخاف ءادفلا يوذ

 ارؤد تالاهلاك ٍدئاومب انيتارصغلا ىرسناو رصعلا ىرس رد نأ املو هلظلاب .

 مئاللاو بئاعلا نم نيمحو مئالولا ةمعطاب نحش تقو ارون تاضؤرلاو

 اذا ىّتح ةئطفلا نم ابييف ناعئمالا نير ف

 ٌمثرمغلا شوشم انرواعت مختألا رطخ ىلع انّيفَشاو مطعلا عاصب انلتكا

 هناوص ْف امرشكيو هناسلب لوشي ام دحاو لك ذخاو رمسلا دعاقم اناؤبت

 ةرئكه انعسواو ةركح ضير هتاف هادئب اقلؤلخ» هادؤف ابهنشم اخإش ادع ام

 لؤقلا هل املا انا لا هبتؤم هيف روذغملا ُهبِحْوم سبتلملا هبتجت انظاغن
 يف صيني وأ انضف امك نفيثي ناس امّلكو لؤعلا ةلئشملا يف انيشخو

 نيلولا ريطاسا آلا اذه نا التو نيلذزالا نع ةّيلعلا ضاركا ضرغا انضفا ام

 علجخو فلدزاو فلدف هئجان ةيبالا سفشلاو هكجاه ةيمعأا ّنآك د م

 عفدناو رماسلا عّفس ئعرتما مث فلس ام فالتي نأ لذبو فلضلا

 لاقو رماهلا ليسا

 (0هدصقان]6 : فهر: ىرو ز رشع : روصو رسك و: هكفو دكجو : ىرس

 نعش ) ضفر مطحز روعز نوص : قلخ ز بننأ : ضيف: ىلع:

 رطس : فلد ١م .
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 .'بجعلا ابا ينوتكف نايعلا نع بذكالب ابهوزا ”بيجاعا يدئع
 بسعلا ةنثا ينغا اموزوجيعلا لوب مهؤاذغ اماوقا موق اي تار

 رمخلا ءامسا نم اضيا زوجلاو ةرقبلا نبل (زوجعلا لوب)

 بغتشلا نم ينغعت ةقرتخ اووتشي نأ ميتوق بارغالا نم نيتنشمو
 دارجلا نم ةعطقلا (ةقرملا)

 بطعلل بنل اولاق هيف اورصق وا ميعكص ءاس ام ىتم نيرداقو
 ابهيف خوبطملا ريدقلاو ردقلا يف عئباطلا (رداقلا)

 بتكلا يف طخ ام اوارق الو افرح عيلمانا تظطخ امو نيبتاكو

 بتكو امهزرخ اذا ةدازملاو ءاقسلا بتك لاقي نوزاّرلا (نوبتاكلا)

 رعاشلا لاق امبطاخو اهترفش نيب عمج اذا ةقانلا وا ةلغبلا

 رايساب اببتكاو ثكصولق ىلع هب تولخ ايرازف ”ٌنئمات ال

 بليلاو ضّيبلا يف مهيمكت ىلع «مهريسم يف اباقع ىنيعباتو

 . باقعلا ىمست ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يار تناكو ةيارلا (باقعلا)

 000 |(! ازيكلان ةليبت ميل ثدب لكن يوذ نيددتمو
 نتن ينعي حوراو تام اذاريعبلا لبنت هنمو ةفيجلا (ةليبنلا)

 بكزلا ىلع ئش الب ايثج تح كذقو قيتعلا تّيبلارت مل ةبضعو

 ىلع نيئاج نيلداجس# ةجعلاب تبلغ يا (اًيثج تجح) ىنعم
 اج عمج ثجو بكرلا

 7 بيجاعأ يدذكع هام. ل1 16 طمسب و 18أ زورعو 18 بمرض :

 ١ اع ك0 | 51 ب كا بد 6166. 115 226616 8201 6

 ةدسصف مطوع دحتتس ةطقخماتتعاط ططق 7طم16 متسع 02 طف 10110 ذصع 79010-

 2 مالمت168. 83. مات الر و60. 1166 طيسب , هق م. 189, 2. 0

 60281316-:  كتمشس : هيطك و نغش ىمك : ودن و لبن : وثح .
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 بعت اًمرْيِغ نم ةمظاك نكبص بلح نم نيت 000
 ظيغلا مظك نم عضوملا اذه ف (ةمظاك)

 بلح يف مقلا حال نيح اوححبّصاف 2 ةمظاك ضررا نم اورس نيجلتمو
 ىبللا نوبلحب اومححصأ يا (باح فر

 بشي مل نَشلا يتفوطظووذبلا ف ادب بيشملل فخ »ريغ ابثاشو
 لاقيو جوزمملا نبللا (بيشملا)و ىبللا ان ان 1
 بوشمو بيشم

 ببشلا نيب راجش يف هنيار -همف 4في مل نابسلب اعضرمو

 .و يدوهلا وهف تللظ ناف ةللظم نكت مل ام ةقعملا (راجشلا)

 ءهامسلا ىلا ببسب ددميلف قلاعت' هلوق هنمو لبعلا انببه (ببسلا)

 برطلا وخا اهاوهي ءارّيسغ تراص تدصح اذا ىتح ةرذ اعرازو

 يفو ةكركسلا اضيا ىمسيو ةرذلا .ني نشلملا كسلا رة
 ملاعلا رمخ اهناف ءاريبغلاو مكايا ثيدعلا ظ

 ببخ نع ككفثي امواصتالغانق 6 -سرف ىلع لولغم وكر ابيكا 0

 شطع يأ لغو ناشطعلا انببه (لولغملا) ظ

 برك وخاروسام رفو ابينتشم .ةلحار ناشي ىلط ني اذ

 لوبلا سابتحا وهو رسالا دج يذلا (روساملا) ٠

 (هدقاتلك : مظك لدشن و قيفيح رز: روك بسس رخو قلط. .
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 رسف هيلعو هتيشام ترثك يذلا يشاملاو ادجنت يتآلا (سلاجلا)

 ةكربلاو *امنلاو ةيشاملا ةرثكب مهل *اعد هناك اوشنمأ نأ ىلاعت هلوق مهضعب

 بجع نم ىلا يف مكف متّيج ناف سرخ اذ نيقكلا مذا اكثاحو

 ةيتبكر نيب يجو ةيبكنم ثرح ىشم اذا يذلا انه (ككئاعلا)

 بدعلا نموكشي ىنمب هتكداص هتماق مكرتلا ردصك طاطش اذو

 ظ ضرالا نم عفترا ام (بدعلا)

 بذكلاو ملظلاك امثام مبحارفأ ىر»إب ماسنالا تاّرسم ف ايعاسو

 مالسالا يف ثكرتي ال مالسلا هيلع هلوق هنمو نيدلاب مهلاقثا (مهحارفا)

 هنيد هنع ىضقي وأ نيدلا نم لقثم يا حرفم

 ' برا س قلغلا ثيدح يف هلامو .هل لاجتلا ةاجانمب امرغمو

 نيلوالا قلخ آلا اذه نا ىلاعت هلوق ةنمو بذكلا انهه (قللغلا)

 بهذملاب ىنعو هاملا ةليلقلا رئبلا ىهو هند عمج يناثلا (مامذلا)

 ودبلا ف ءاملا ةليلق رابآ هل ام يأ كلسملا

 بهجتسغم ريغ نيستشم هنيلو هنيل طق تنابتسا ام ىوق اذو

 ةنيل نم متعطق ام ىلاعت هلوق هنمو لقدلا ليفع' (نيللا)

 برقلا لضفا هاري لب ىتاامب كررتُكم ريغ لكف قؤف ادجاسو

 لخالا لامن نم ذختملا ريصعلا (لحغلا)

 (همقاتلأ :. سلج ز .ىوه : مذجز ىعس مرغز مز لقد لح .

24 
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 بع يفروذعملاو فطلتلا عم ءهرذعي ٌلظ نم املؤم ارذاعو 1

 نوتخملا (روذعملاو) نتاحلا (رذاعلا) ظ

 برسم يّرج اههيلع يرجي ءاملاو ٠ فرشغعمل هام اهب ام ةدكبو
 ةجلبلا اضيا ىمستو نيبجاعلا نيب ةجرفلا (ةدلبلا)

 بلدتلا ةسلخ نم مهشّيع ملكدب كدعش اطقلا صوعفا نود هيرست
 هاعا (بلسلا ةسلخو) ريثكلا لمنلا (مليدلاو) لمنلا تيب (ةيرقلا)
 رهشلا

 بهجعلا عنتما يف ىري ىتح ناسنالا هشيور دكع ىراوتي ابكؤكو
 انبه (ناسنالاو) نيعلا يف ثدح يتلا ءاضيبلا ةنكنلا (بكوكلا)
 اريعلا نايل

 بطت مل لاملاب اهيحاص سقنو ارطخ هلالي كت
 فنالا مدقم (ةثورلا)

 ::بهذلا نم طاريقب:ساكملا دعب 2 تييرط ولا راق 0

 برشي نأ ساب ال نيعباتلا-ضعب لوق هنسو عبنلا رجش انبهه (راضنلا)
 اذه هب ىنعراضنلا حدق 5

 بع علف هيداعا نم هتظا ام عفايل شاغشف< اشيجعاشمو
 ةعلساو عورد مهيلع ةعامجلا (شاهشخلا)

 بندالب روث هتكلورؤل همف فو بلك يبرتم املاطو

 (نبجلا نم عون وهو)طقالا نص ةعطقلا (روثلا) ٠١

 بعقلاو لخرلا قؤف ثكروت قو لمج ىلعاليف يرظان ىار مكو ١
 يارلا لثافلا لجرلا (ليفلا) .

 0هدتفهلك : رذعز صعث : سلخ و تور : ريصضن : شهم 0
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 بعل فو تحج ف طق ىكتشا امو: ايكتّشم ديبلا ضّرعب تيقل مكو

 ةريغصلا ةبرقلا يهو ةوكش ذختملا (يكتشملا)

 بمهشلاك نينسع نم رظفي ةهدلاب ةيعارل ارارك تّصبا تيكن

 هتادا ىعارلا هيلع لمح شبك زارتكلا)

 بلح ينانّيعلاو برغلا نم ير امهؤام نٌينّيع ينلّقم تأر مكو

 ناتلقملا 0000 7-5 ىرعحت“ 00

 35 5 هب 8 هطسو بدعدعو فنالا 1 عافترأ ان (انقلا)

 1 موي دغبو اهب ليف ال ضراب تلزن مكو

 2( باقلاو»)رطملاب ديهعلا ثيدعلا *املا وهو ةرسب عمج (رسبلا)

0 

 ببص ىلا اًبصئم وحلا يفريطي اقبط الفلا راطأاب تّئار مكو

 57 دارجلا نم ةعطقلا (قبطلا)

 هبيش اطبا يذلا (دلغملا)

 بضقلا نم ىضما قلذ قطكمب ابغس يكتّشي شخو يل ادب مكو

 عئاجلا لجرلا (شحولا)

 بدالاب تلثلحملا الو لخا امو يسنثداعن تشم يناعد مكو

 عفترملا ناكملا وهو ةوجع' ىلع سلاجلا (يبعاتسملا)

 (0دقانأك : كسي رك و برغ عدص رسب و قبط بلطع و



 زنك | لحج. © دف اوبن 8.
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 برع نمو معع نم تّدش ام لظت ةذبكج تمدعخ يصولق تذحا مكوا ١
 اهجوز ىلا ةببحتملا يهو بورع عممج (برعلاو) ةبقلا (ةذبنجلا) ظ

 ابارتا ابرع ىلاعت, هلوق نم
 بحشلاورطقلا لهتشم هعّمدو هفعاص رس نم ىلا تظن مكو

 ةررسلا عطقلا دعب ىقبي ام ىٌّمسيو هررس عطق يا (رس)
 بصخلاوءاصغالا ىضاو ىتخنا ىتح ٠ هيهحاسس رض ايس ا

 زفقلاو بوثولا وهو صامقلا ةريثكلا ةبادلا «صيمقلا) .
 برطشمريبشلاثيدح ديت ١ هفلئارظكلا نار١1
 ىرازا ةقث يخا نم ثكل ىدف رعاشلا لوق هنمو ةارملا (رازالا)

 بضع نمو ينملت ملت" سمو ىدتع ةيجم نينافأ نم مكو اذه

 يبطر ىلع يعلط مكلدو يفذص مكل ناب لؤقلا نحال ٌمتكطف ناف
 . بشغلاو دوعلا نيب زتميال نم 2 ىلع هيفراعلا ناف «تقدش نأو

 هضيراعم ليواتو هضيرق بيلقت يف طبق انقفطف ماّمه نب ثراعلا لاق

 نا ىلا يجرداف كشعب سا لوقيو يجشلاب تامغلا وهل انب وهلي وهو
 ةدافالا هكم انّيطخو ةداقملا هيلا انّيقلاف .باتترالا مكتاسأو جاشقلا رشعت

 مم هلا انقلعف سساسبالا لّثق سانيالا لاقو سايلاو عمطملا نيب انفقوف

 مزغْلل ضرتعن نا اناوقم ابا ءاسو معلا يف يشتري مكقنلا يف بتي
 ةّيديعس ةلحو ةيديع ةقان لزكملا بحاص رضخاف مُعْرلاب بتخوا
 ةنشئش ابنا دبشا لاقف الابز ٍفايضا ازرت الو اللح امهذخ هل لاقو

 لاقو فرت هترضنو فشي هرشب هجوب ادلباق مث ةّيمتاح ةيحراو ةيمزحلا '

 0هدمددن1 : ُثبنج : .له : ىهو : فج : نحل : علط : ولبخو جرد: |

 مكح : شنو ةكش رز ىوثإ بيخ : ديعر لحو ًازو: ةنشنا 03
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 دقارملا ىلا اوعزفاف ذفوتكأسا دق ساعتلاو نْرلْجا دق ليتل نا موق اي

 نودي را. اوف اطاشن اوثعجتو اطاشن اوبرشتل دقارتلا ةحار اومنتغاو
 نافجالا تدسو اًملف هارك ةداسو دسوتو ةأر م لك بوصتساف رسعتملا مكل

 لاقو اهلخرو اهلمترا مث اهلحرف ةقاشلا ىلا بنو نافيصلا تمفغاو

 اهل ابطاخ»

 يدئساو يبوأو ينمجلداو يدخو يريسف ”قان اي جورس

 يلتف مبتو ةينيح يمعئتف يدنلا اهاعرم ثاقخ اطت ىتح

 يدهجاو يح قوكلا ثكّتدف هيا يدجلأاتو يمهكت ىأ ينمأتو

 دروملا دنع يشلاب يعشنتقاو دكفذنف دفذف ميدا يرسفأو

 دهنؤملا ةفلطح فيقلخ كقف  فصضصقملا تكاذ نود يطع الو

 )"00 اذ اف ينتللحا نا كنا دمعلا عيفرلا تايبلا ةمّرخ
 يل ولا ل 1_ مهب قسم و

 ا اشلا ألم اذاو عابنا عاب اذا يذلا ىجورتلا هنا تقلعف لاق

 نيح ْميَشلا نا ميتملعا مؤتلا نم ماؤدملا بهو مؤيلا حابص لبنا انقلو

 مدق ام مهذخاف تافو ةقاثلا بكرو تاتبلا مقلط تابّسلا مهاشغأ

 بعشم لك يف انّيعشنا مث ثبخ امب هننم باط ام اوسنو ثدح امو

 اوك لك تصح انّه ذو

 4 قان أير هع ا[ه6:0 روطشم زجر, 908 2. 25, 2.

 001251115 : ذلج : نعت ىوع و وغغ و لحر و قونز دخو هيأ و

 ىرف د. مشل عوبز تمبس و ثردح  ابسعش ز بكوك .
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 م75.]851018 عطا. (041رآر1ث1 “01 ظفلا ارا.”

 ةيلمزرلا نوعبزالاو ةسماسلا ط1

 بيراجعألا يلوا نع تذخا تشك لاق ماته نب ثراعلا ىكح

 ةفوه» 14 محاقأو ةفونت لك بوجا لزأ ملف بيج اعالأ ةارمر فشلا نأ

 ,نئاكتسا "9 0 4 ا ىتح

 ] حاقولا ةطيللا ناسلب 5 ا ةلضف

 هرمجلاو ةرمكلا ودب ف يذلاانذاي ' ةلئرلا يضاق اي

 هرتم ىوس تّيبلا يجب * مل 2 يذلا يلعب روج وكشا ككيلا
 هرمجلا ىمر ناارهيظ فخو هكشنت ىشسناقنة

 هركمعلاب ةهيعلا ةدليدع لف فسوي يبا يار كَ ناك

 هدم ةقوف اماو ىضرت  ةوكخ ةقلئاا خا

 هرم يبا ٍصضَشلاةعاط يف ايعلا بوث علخلا نا لبق نه ٠

 ش

 ٠
 ٍ ١

 1. ُهَلْمْرْلا ىغاق اير هو. لطم سعات ه2 ةطنم هسق ةطف 75 مهمه

 16ععق 1011011114 8 عيرس , 88 2. 146, 2. ٠ لم لأ كم1 6

 7ىىعم]11-]1دمرص» هج هز طع 08865 05 2216ءةازسق, 15 5310 10 1876 3

 1هدس0ع4 طوع طم سمتوملع (0هتثمط 8بلمتسفس طخص "قطان: 11-1ه]ن1

دهدلك : ةفونت : ولب ز ًاسخ و وصن : رمتز تح و فخ: رمعز رس.
 0ه
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 ثناج هيلع ثكتدوتو هّيلا ثكتزع امب تغمس نق يضافلا هل لاقف
 عوبني رجنو هتانفث ىلع عَشلا انجن ثكغتو ثفت نا زذاحو ثكّرع ام

 لاقو هتاشفن

  هرذعاهبارام يف ىضوي قرما لؤق ٌمَّذلا ثادع عمسا
 رددت ىضق ئبلق وه لو كيف انع تدضرعا ام هللاو

 افلا اللا انركعباق هنوف ادتع رهدلا اننهمثاو

 هرذشلاو ةعّرجلا نم لطع اهديج امكرقق ىلزكمف

 هرذع يشب يار هنيدو 2ىوهلا يف ىرا لق نم تذكو
 زد دعا تع ناره ىمذلا تدهرهدلا ابن ٌدمف

030 
 ةاذل سقنلا نكلو هئع هبغرال يئّرح نسع تللمو 0 ب 7 9 017 7 9 0

 هرذه لمتحاو هيلع فطعاو ةلاح هذه نمغعلتالف

 هل تلاقو هلادجأ مهبل تصضينلاو هلاقم نم ةاملا تنظتلاف لاق

 لكلو اعرذ دلولاب قتيضتا ناعط الو ماعط الوه نم اي ناعقّرم اي ثكليو
 تيقشو ثكسفن تهفسو ثمؤهس اطخخاو ثكمؤف لض نقل ىعم ةلوكا

 تغكنال ءاسكحللا تلداج ولف تا انا ىضاقلا اهل لاقف ثكسرع ثككب

 ّمه يف هلف همذع ىوطدو همغز ف ىدص ناك ناف وه اًمياو هاسرخ ثكمع

 ىتح اراوح عجزت الو اراروزا رظكت تقرطاف هبذبذ نع هلغشي ام هبقبق
 نا ثكل اسغت ْصِسلا اهل لاقف رفظلا اهب قاح وا رفخلا اهعجار نق انّلق

 وا مثك ةرفاسملا دعب لهو ثكحيو تلاقف تئرع ام تّمتك وا تفرز

 انتيلف قطن نأ هنوص ثكتهو قدص نم آلا انيف امو مكخ رتس ىلع انل يقب

 اهحاضدفقال تكابتو اهحاشوب تعفشلا مث مكعلا ىتلن ٌملو مكبلا انّيقال

 ١ 060081116 : وزع : ثكرف : رقت بيرو رذن.: ودع : اطع : ىمدز

 رذح : رذهز ىظل :. عقرز نعط : لكا :. بقبق: ثكته: عل .



 تش نا ثكلسرملا
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 بتويو رضتلا امهل موليو بتعيو امهبطخ نم بج يضاقنلا لعجو
 نيب غزاتلا ايصاعو نّيفوجالا امهب ايضْرا لاقو نّيفلا قرولا نم رضخل م
 يضاقلا قفطو حارتلاو *املاك امهو اقلطناو مارشلا نشح ىلع هاركشف نّيفلالا

 فراع نم له لوقيو امهبدا ىلع ينثي امهحبش يءانتو امهحرشم دعب
 دوهتشملا يجورشلاف ْسَشلا انما هناصلخ ةصلاخو هناوعا نّيع هل لاقف امهب

 هلغف نم ةديكمف امهمكاصت انضاو هلخر ةديعقف ةاّرملا اّصاو هلضفب

 عدج تف بّلتو عصس م ىنفاقللا ظفخحلاف هلكخ لثامح نم ةلومحلأو

 ضفكي ضينف امهتصو امهذصتا مث امهترف مق امهب يشاولل لاق مث

 تبن ام ىلع انّرهظا يضاقلا هل لاقف هكردضا برضي داع م هئورذم

 متقتقاو قرطلا يرقتْما تللز ام لاقن تكبكلسا ام اتع فضحت الو

 للعلا يف امبتّدَغرف نّيملا ىطم اًّمز دقو نرخ امهتكرذا نا ىلا قلغلا

 رارفلا لاقو سايب نا ميَّشلا بق برّشاف لمالا لّوسب امهل تلفكو

 ىنّتبت املف دمكي ةقورفلاو دمحا دؤعلا لب يه تلاقو سيكا بارقب
 ايل لوقي اشّنا مث اهلذالذ ثكسفاا اهئارتجا ررغو اهئار هس ْصْيّشلا

 ةلؤجلاب ليصقتلا نع ٌينعأو ةلكس ىفتقاف ىعصن ثكنود

 ةلقبةعبابيقتط,  ةلطا ترن ىتم يريط
 ةلئالاهروطاناهلثن  ةقوايتا ناشملا يقال ١

 ةلكئعهلابيف ةعقبب ىريالنا شل ةا ا

 ّلقو تّدج ثّيح نم عجؤاف تيلو ام ف تيتغ انقل يل لاق مث

 (0هظ8ان15 : قرو : حرس ز حور: نوع ز ظفح و دورز صضفن و ثمبن و

 ثبسخ : رحم : لع : برش دببح) رخو لدلذ تيرالبعا



 458131131: 21:11. 01 1720. 232غ

 عدصتم دئمعلاو لاملا لئشو يهشتف ىذالاب كايمج تقغتال”ثدور

 عد تق نيترعشالا طش ثلبقف ةعيدخ يتم ثكّتءاس كق ثكت نأو

 بعضا هلأ - هنوف ميمو هنوجش نسحأ امف هللا هلتاق ىضاقلا هل لاقف

 ىلا تافشلالا ىري ال نمر ّيسرس هل لاقو نّيعلا نم ةريصو يدرب هدئار
 ءايدالل يعا دفعا امهل نِتبو ءامحأا اذبب امهكدي لبف ةاتفلاو زميشلا ىرت نأ

 نعم هلثمب تغمس الو باجعلا اذهك بارتُعالا يف را علف يوارتلا لاق

 باجو لاج

 2. ثكدإور , هام. 6 ليؤوط , ق8 5. ةر 2. 2.

”0 07“ “ 0411171 .5111 48812011[1.5 

 4. : .٠ | ين 3 1 هه ند ني

 بالطو بلغ نقوش بلح ىلا يب عزن لاق ماّمه نب ثراعلا ىور
 000 11 كيد ناعلا فيفح ذكموي تنثكو بلط نم هل اي

 اهعوبر تلح ذم لزا ٌملورْيَطلا فوفمح اهوك* تففخو رّيشلا ةبشا
 نا ىلا ماوالا يوُريو مارغلا يفشي ام ف ماسالا ينافا اهعيبر تّعبتراو

 لابلا ينارمئاف هعوقو دعب ىيئبلا بارغ راطتششاو هعرلو نع بّلقلا رصف
 لقا عاق ربثاو اهتعقبب فاطصال صئحدصقا ناب وعلا حرملاو وللا

 000 عجدص دو : رعش + نجح و عدجب و عرد : ايو دوح و

 في ناعم عبرز ىئف: رصقز بثيص) صمحز عقر.
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 تفّتخ نيه مجرلل ضقنا اذا ميلا عارشا ابيلا تغرشاف ابتعئر

 ةريرغربذاو هربره لبقا دق اخاش ٍفْرْط ممل اهميسن حور تاذجوو اههوسرب

 هبربخال صّررعلا هدضق ف تطواطف ناوئص رّيغو ناوئص نايتص ةرشع هدكعو
 تشلهف هتْيِتح امم نسخاب اًيحو هتّيفاو نيح يب شبف صح ءابدا

 ىلا هتيصعب راشأ نأ ثيل امف هقّمح هئك هنتكاو هقطن ىنج ولثال هّيلا

 ةوكج اثجف لطامت نا ذحاو لطاوعلا تايئالا دشلا هل لاقو هتيبّيصارتك ٠١

 ثر ريغ نم دشُناو ثُيل

 امّسلا درو لمألا درؤاو السلا دح ”ثداشعأ ثدغا

 حاملا رظسو موكلا لمكاو اهملا لوو وهللا مراصو
 حارملا عاردال ال هدامع امس لح ثكارادال عستماو

 حادر دور دّمحلا دارم الو الطلا وشح ندورتلا امددتلاب

 حالقلا لهارس ام هّقهو عيساو هردصربسعل اهو
 حاطم هولأاسام هلامم ةهلاؤوسلو لح هدؤم

 حارص مول لظملاو هلطام الواثر لمألا عم شا ام
 حار ساك هل احاراسكاو امداقلوؤئهتلا اطاالو

 حامطلاو هءاوضا هعدرو هرم هيحالقا هدوس

 حاحتلا روبمروعلارهم ام ةهملع هل حذملا لسقحو

 هوكصب هبتشملا هولتل لاق مث ريذلا سار ايرئدب اي تئسحلا هل لاقف
 ىطاعملا دعم هئم لح ىتح طابتي غلو اندف ةروذلا رمق اي ةرثون اي نثا

 1 ككداسعأ ددعأ, ه0. 16 عيرس ر 88 2. 19, 2.

 0028111 : مجر ٌرهز ونص ةنك : ربك لطع : موك ذ كرو حولت 3

 وسك : دوس : روع: ولت و اوند. ْ 3
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 مث طقو ملقلا ىربف سئافن نكي مل ناو سئارعلا تايئالا لا هل لاقف

 000 لب ني ملم لس كنف

 ىلا تع يلشي تشب ينيزعان يتيم تعظم

 ينغض يشد يفي ثيبخ نييرعب بيج شغ يف تدب
 نفف نفب يجت# ميشنب ينثنشف يبشجا يف تزانف

007 1 

 الط نم ثكيف ثكروب هل لاق هربز ام مثحتو هربح ام ىلا ْييَشلا رظن اًملف

 يكتب ىتف هئم برتُثاف برظق اي برقا فده ٌمثالوال يف كروب امك

 بشجتو فايخالا تايئالا مقرا هل لاقف ةيد لاثمت وأ يجد مح

 مقرو ملقلا ذخاف فالغلا

 نّيز حامشل ١ ثيف ”يمشا

 يضغي 0 نجس مل أو

 0 0 : نق الو

 فقح لاوشلا يف ما نسف

 ةشقت ولو 58 1 لانه

 تقعفت 35 ءاطعلا ف مهر د صو

 رطع اي مشكشع اي ىدان يلا ل ب تدي تلح ل لا

 2 ىنكنتف 6 3 را 192 10. 11666 تفيقفخ , 88 2. 78, 2.

 116616 طيسب , 88 2. 299, 2.

 (00م816 : سرع ز: رجح و ندجز نضع : ضيغ: ةهةقق: رسم

 انيك ئغبا و ىتلا و: ريم و ماع ككرب : برطق : وجد: فيخ و

 فيض و نفوز افشقز فئفنز فيزو ىدمز مشمشع : رطع .



 3ظ0 45511111:

 تايئالا بتكا هل لاقف صاقق رذوج وا صاؤغ ةّردك مالغ هاّبلف مشكم

 فئوتي ملو بتكو فقثملا ملقلا لوانتف ميئاشملا نم نكت الو ميثاتملا

 تبي دن هالثو هالتو تقي ةقب تسنيز ؟ تسفر

 دخم كنع تدتغأو تدتغاو .تمهابو تهاتو اهز دق اهردق

 هطخ سّصتاصا اقلف هرظن هيف بّتقيو هرطس ام لّاتي ْممَّشلا قفطن

 باها من ءئشن ثبختاشا الو ثرشع لشال هل لاق هطّبض ىصتساو

 نّيفرطملا نّيتْيبلا دشلا هل لاقف ناتشب راهزا نعرفشي ناّشف يتفب

 ثلاعب ازّرعي نا انماو ثفان لك اتكسا نيذللا نفرطلا يببتشملا

 ثّبلت رّيغ نم دشناو ثكعّمج مزه الو ثكعمس رقو ال عمشا هل لاقف
 ثشرت الو م 27

 ةسركملاو ددوشتلا ىدتّقتل هتات ال تغطتما امئمركملاو

 لكشي ام نيساي اي ئضؤا ىدان مث لولغلا ابا اي لولٌعز اي تانجا هل لاقف
 ىغا توصب دشناو ناتي َملو ضيف نيّسلا تاوذ نم

 46 تق هام. 11666 فيفخ , 88:2. 78, 2.50. 5. مس مو 660

 ال1616 عيرس 88 2. 32, 2. ٠

 0هدهاتلك : رذحج و مأت دهن و فرط : وهز : ود طش : ىدف :

 بضغ دوو رشحت : بوه تفرط: زغ مسو : عوط : للغز .
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 انسرد ناو اظخ امه نا امهانيس ةتبكم قكلا غشرو ؛ةاودلا سقن

 اسبق سبتئاورسُقاو سكبلاو مقسلاو ةقسابو بشق يف نيششلأ اذكهو
 اسرج ذيفعأاو سومشو رطّيسم فو مالكلا لّيثلاب تشششسقت فو

 اسبعقم ملعلل نكو ىتم باوشلا ذهن سراق دْربو سبرق فو

 ةسبكع اي ث لاق 5 مث شيلا ةجاتس اي شئغن.اي ان تكسخا هل لاقف

 راذع ريغ نم دشنا من 1 لبش بلو بثوف ةسبتلملا تاداّضلا نيبو

 ادا ميمكشعا ٌصاو يلماناب امهارد تبق نق ”بتكي داصلاب

 رثالا ّصستقاو ردصلا وهو شقلاو . ةجكأصو حامشلاو قصْبا تصبو

 ةوجلل ةصيرفلا هكم ثدع'ا تقو .ةصئف يذهو هتلّقم تضفعو

 ٌرظسكم ديع وهو ىراصكلا مقف اند نقو تسبح يأ ادئه تّرصقو

 ظ رطتشم اذه لكو ناسللا تذح انا ةصراق رذغلاو هتضرقو

 ةثح اذ ضيشتما مث ىنّيع تو رذا ٌدقلف نب اي ثكل ايغر هل لاقف

 ىلع يرجكب ام د درسيو داصرملاب فقي ناب ةرمأو 0 هةشكنو قذيبلا

 هد ديب أريشم دشلا م هيدرب ويسب ٠ صيشف داقلا أو نيشسلا

 بغدكي تاداصل اب وهف أشت ناو . 9 هنيباام ثكاف نيشلاب "تدش نا ١

 بقشلاو قعلا طارسو غلاسو 2سلقمو راطشمو سّقفو سّعم

 بنذكلا عصفت اذه لاك نعو قالسمو قيوشسلاو رّقسو ناغماشلاو

 26. ةاوتلا شيت ه0. 11[ها:و طيبسب , هم م. 3867, 2. 28. 47. داصلاب

 دي هاع. 116 لماكو 988 2. 159, 2.49. 8. تس 0 66.

 11616 طيسب , 88 2. 6. 6.

 : 0هدمنلك : نسق و ْشغن : سبع و و مع صق : ضقت :

 صرق : ىعرو قذيبو درسز سغم .

 د سبا 07-1



3439 8355171181: 

 لفتز ابا اي لفشتد اي ىدان مث ةّقب نّيع اي ةّقبح اي تكسخلا هل لاقف
 لاعفالا ءاجه دّقع ام هل لاقف ةضور يف ةضِيِب نم نسخا ىتف هاسلف

 ثكادع تعمسالو ثادسص عمال عمشا لاقف لالتغا فرح اهرخآ يلا

 هنا (انبو ان
 دشؤتسا امو دشلا 2

 ثقت الو باطغلا هات هب علف هراجه ثكذع مغ امؤي لقفلا اذا

 كقلالب ببككي وهف آلاو هايب "'هيككف 1 كلان ا

 عاقبلا ةعقاب اي عاقغق اي مله لاق م هادفو هذؤع من هاذا امل طيشلا برطف

 عدّصا هل لاقف ىرشلا نبا نّيع يف ىرقلا ران نم نسحلا ىتف لبكاف

 شكشاو هلؤقل ٌردهاف دادضالا دابكا هب عدضتل داضلا نم ءاظلا زييكتب

 شجا تؤصب دشنا 2

  ظافلالا هلضت الْيكل ِءاَظلاو داّشلا نع ”يلئاّشلا ايبا

 ظاقيتشا هل ىركا عامتشا اهعمشاف ثكينْعي تاءاظلا ظقح ّنأ

 ظاعللاو ىبظلاو مكظلاو مالظالاو ملاظملاو ءاينئظ يه

 ظاوشلاو ىظللاو لظلاو مظْيشلاو يْبظلاو ميلظلاو اظعلاو

 ظامتلاو امظلاو ظّيقلاو ظيرشتلاو مظتلاو ظفللاو يشظنتلاو

 9. لعفلا اذا, ه0. 2356656 ليوط, ه8 م. ةر ان. 42. 0 يلثاسشلا اهثأ و

 هام. ال[ءانتو فيفخ , 35 2. 78, 2. 50, 791612 06638101181 6181186 02 84

 1886 ب نادم تعا 2

 (هدقمدلك : قبح : لفغد : ضيبز مصر : عقعق : ىمهظ ملظ

 ىبظ : ىظع : مظيش : ظما .
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 ظاقإالاو نورظاتلاو ظحاملاو رْمظلاو ريظتلاو اظعلاو

 ظاظشلاو اظشلاو رهظلاو بوبئظلاو مّظعلاو فلدُطلاو يظشتلاو

 ظافسخلالاو نوظفاعلاو روظخملاو رق ظملاو 1

 ظاتعغملاو نومظاكلاو ةقظلاو ةقظملاو تاريظعلاو

 ظاظلالاو زاظعمنالاو ةّظكلاو بظاوملاو تافيظولاو

 ظالسغالاو ظفل او ريهلظو مديسدشسعو علالو فيطظوو

 ظامتولاو عيظفلا ةثرهاظلا فلظلاو: فّرظلاو فيظنو

 ظاشؤالاو ناظراقلاو لظفعلاو ظملاو نغظلاو ظاكعو

 ظاوجلاو ير ظعجلاو ظهابلا فظشلاو نادظلا بارظو

 ظاعؤالاو نايظسلا مث بظكعلاو بظانعلاو نيبارظسلاو

 ظاعكلاو ناوظكعلاو باظُيَظلاو باّطلاو ظلدلاو ىظانشلاو

 اا للا دق رظبلاو ملظعلاو لظاعكسلاو ريظانملاو
 ظاقعلا ثئراثآ وفقتل اهظفخلاف رداوتلا ىوس يذه ىه

 | 1 7 15 هلا فديصتلااهك انكم تقام ام يف نمثاو

 كنا هللاوف ثوفج» نم رب الو ثوف ضف ال تكسحا ْمَّشلا هل لاقف

 تكتئروا قلو ضّرعلا موي نم عمجلاو ضر 0 ول غلا ابصلا عم

 يل اوركشاو مكركذا ينوركذاف يلاوعلا فيفقت ْمكتْقّشنِو يلالز ثكشقفرو
 ةنوجعكم ةعارب نم ىدبا امل تّيجعن 0 لاق نورفكت الو

 ةيف دعصي يرصب لزي ْملو ةقامحب ةجوزئمم ةقاذح ىنم رهظاو ةعاقرب

 )000 يتم رح اقر حاط 9“ ظف و فلظ و

 ظم : ٌرءظ رز رظعج ز بنرط و ىطظدش : رظنش و نسل ظفح- : لز :

0000 1 
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 35 يف يرشي وا *املظ ف رظكي نمك تمثكو بّقشبو هكع رقنبو بّصبو
 قّبي مل لاقو مشبتو ّيلا قدح يب ملدت: نابتساو يبّسنت ثارتشا انقلف

 رح هماستُبا دكع دّئز ابا هنادجوو همالك ىوطأل تؤقبف مشؤخيا نزف
 فسا ههجو ّناكف ىققعلا ةفرد ردو ىكوشلا ةعقب ردت ىلع همولا.'

 ىدامت امو ذشُلا هنا الأ !داوس برشا وأ انا

 ةعاقرلا لها ةوظح قززال ' ١ ةعانشلا يذهو "' صح تاتنت

 ةعاقب آلا لاملا نطويالو ءعيقرتلا ريغ رهذلا يفطضي امن

 ةعاقب طيبرريعل ام ىوص ' هرقد ندم ٍبتللا يخال الو

 لضُفاو ةعافش رجعو ةعاضب حيراو ةعانص فرشأ ميلْعّتلا نا اما لاق ْمْث ٠

 رطّيست رطْيسي ةعاوطم ةّيعرو ةعاشم ةبيدو ةعاطم ةركما وذ هّترو ةعارب

 ريبك كلم يذب هّبشتيو ريدق مكصعأ مكحاي دو ربزو بيترت بتربو ريصأ
 ريغص لقعب بكقنيو ريهش_قح: مسيو رسل دما ف فرق هنا الا

 .مالعالا ملعو ماّيالا نبال ثكنا هللات هل تقف ريبخ لثم تكسي الو

 هيدانب افكتغم لزا ْمل مث مالكلا لبس هل للذملا ماهئالاب بعاللا رحاسلاو

 ثادخحلالا تببانو رغلا مايالا تباغ نا ىلا هيداو ليس نم افرتُعمو
 رعلا ينّيعلو هتفرافف رجغلا دوو درع 1 1

 11. صمح تزيد" , نأ. 6 براقتم 88 2. 14, 2.

 00135111 : مه هلد كوب : رود ز فس و قزر. نطو : طبر : رطيسو

 فرخ ؛ نبأ: ملع و ربع.
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 ١ لا نيعيرالاو ةعباسلا ةماقملا ىب ال 0

 ةماميلا ةركتكت اناو ةماجعلا ىلا تيختخلا لاق ماّمه نب ثراعلا ىكح

 هدلخ ىثح ىقلطتا ام دعب اطئاف هراظتنال ىسفن تاصواو هراضخال

 : ىلع لكلا هاعشم قفخحملا دوع داع مث قبط نع اقبط بكر ما قبا ذق

 ماخح ىلا ىشكملا تعفن نّينح بزعك بزح فو نْييكتلا تاذ

 ا نف ىلع بفيكعتاال نأ تار 2 ماجحأو مادقا نيب ترحو

 ةتكيه اكش تار همسيم تانهاشو همسؤم تدهش اقلف فينكلا

 نيبو قابط ماحزلا نمو قاوطا ةراظتلا نم هّيلعو ةفيفخ هتكرحو ةفيظن
 نق كارا هل لوقي يشلاو ةماجع“ فدعشم ةماصمشلاك ىتف هيدي

 يل لقت ْملو ثكلاذق ينتّيلوو ثكساطرف زرّجت نا لبق ثكسار تزرإا
 نراف نوع دعب ارثا بلطي الو نئدب ادقن عيبي ئنْمم تشلو ككل اذ

 رشا فردا تيكك نأو نسم دخلا ي تئمح ىيعلاب تضر تمنا

 1. ةماميلا رك , طف مدتسعأمن1] 6052 02 الوصلة, 616 55 1

 ليم ه5 8ةزةم, مطخعاط طقق طووص مممد610260 85 اةطق ةعق26 02 11-

 م311ةدحهطنو ةسقات1*ءءا1مدر ا قفوعمتط17 كلل. 2. 336, 2.

 0012511 : قط قفخ آطب : ىتحأ بفك: مصمص# سطرق و

2 
22 
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 يثع ترغاو ىلوتو سبع ارئاف ىلا سمكلا يف سلفلا نّزخو ىلؤأ

 ينا نّيمرحلا دّيص مرتح امك نّيملا غوص مرح يذلاو ىتفلا لاقف الاو
 هل لاقف يتعس ىلا ينّرظْناو ينعلت لّيسب قشف نّيمؤي نبا نم سلفال

 بطعلا هكرذي نا نب وه دوعلا سررغك دوعولا لثم ّنا ثكشحو يشلا ٠

 لصخلأ ما ىنج ثكدوع نم لصمعبا ىنيردي امذ بطزللا هم ثكرذي ْوَأ

 راص ذقو دعت امب يفتس دعتجت نيح ثكنتاب ةققلا ام مث ىنض ىلع هئم
 بيذعتلا نم هللاب ىنخراف ليجلا اذه ةيلح يف ليج اك رذغلا

 ىلؤمشا دقو هّيلا مالغلا يوكسان بيذلا يوب فاش ىلا 00

 ديالو دعولا سيسغلا رثغ دهعلاب سيخب ام هللاو لاقو هيلع لجلا
 انهنلا ينتغمّسا امل انا نم تفرع ولو رذقلا عيضولا آلا ردغلاريدغ

 هبرغلا بقا امو تب دجشت نأ بجو ثّيحو تلقف تأآهج ثكتكل

 لاق نم لؤق نسحلاو لالقالاو
 توق هل ام بيرغ لاح بفيكف نيتك لثذلا د ؟بيرغلا نأ

 توتكم روفاكلاو قحسشي ثكشملاف ةعجوم هعلا نيشت ام ةكذل

 توقاي توقايلاو رجلا ىفطلا ٌمُث ىضغ رمج توقايلا يصا املاطو
 رهظي رن فقؤم ف تناا ثكيلشا ةلؤعو ثكيبا ةلثو اي ميّشلا هل لاقف

 تّيبلا ثكل نأ بهو طرشي افقو طشكي دلج فقؤم ممارهشي بسحو
 فانا ثكابا ّناؤلو هللاو ل ثكلاذق مجح ثكلذب لصتحيا تّيعا امك

 دراب ديدح يف ثبرضت الف نادملا دّيع ناد ثكلاختل وا فانم دبع ىلع '

 كثدودجمج ال ثدوجئمب تّيهاب !ذا ةابو جاوب هل تشلام ٌبلطتالو ٠>

  189, 2. 0٠بيرغلا نأ, هث6. 11م6 طيسب , 88 م. .2

 أرق مرح علت ىنض ىثفوز ل ىوع و سيخ : 0151315

 ْ ليدو عمجو : خلص : ليو: طشكو فون: نيالا نب
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 هنثال لئاقلا هّللو ثكلضيف ىوهلا عبقت الو ثكلذيف عمطلا عطت الو

 ىوشلا ىوتلا ام اذا داشغعيو اميوق هقورع يمت دوعلاف *ةقتشا نب

 ىوط ىوطلاب هؤاشخلا تببتلا اذا ىتف ئنكو لذملا صّرعلا عطت الو

 ىوه ىوهلا عاطا نا امل مُجكألا ىلا قلخ# نم ءكف يدرملا ىوهلا صاعو

 ىوض يوضنا بابللا علا ىلا نم ىلع ىري نا سقيف ىبّرقلا يوذ فعئماو

 ىون ىوتلا ام اذا ىعْي نمو نامز ابن اذا نوخب ال نم ىلع ظفاحو

 ىوش ىوشلاب هرافظا تقلتغا اذا ىركا يفرئخ الذ ئفضصاف ريدتقتت نأو

 'ىوعىوعا ام يذلا لهجلا وخا لب اكش ىسبن اذرت ملف ىوكّشلاو ثاباو

 تنماو ءامستلا يف فنا ةبيرغلا ةفرظلاو ةبيجعلل اي ةراظعلل مالغلا لاقف

 طيلس ناسلب ْميَشلا ىلع لبقا مث ءابشعلا“ لغفو ءابئبشلاك ظملو *املا يف
 ناسحالا نع غاور ناسنلاب غاوص نم ثكل فا لاقو طيشتشم .ظّيغو

 '. ثكمعكص قافن ثكتكعت ببس نكي ناف ررهلا قوقع ّقعتو ّربلاب رمات

 طاباس ماجح نم غرقا ىرت ىتح داسحلا داسفاو داسكلاب هللا اهامرف

 مفلارثب كّيلع هنلا طلسم لب ْميَشلا هل لاقف طايخغلا ٌمس نم اقّزر قيضاو

 ليلك طارتُشالا ليقث طاطتّشالا ميظع ماجيح ىلا أجلت ىعح مثلا غّتبتو

 رّيغ ىلا وكشي هنا ىتفلا نّتبت الف لاق طارضلاو طاخملا ربثك طارشملا

 زفتخاو مالكلا عجر نع برضا تممضم باب حاتقتْسا دواريو تّمصم

 7 مقتشأ نب, 06. 11666 ليوط , 88 5. ةر ت. 2

 0002/6: تسفر : قلع : :ىوت : ىوسط : قلح : ىوض : ىون :

 ىوش : وعر: فناو غورز قعز قفنز دسف: خرفو غيب : طش:
 0 هص 5 ع 3



3038 | 45511181:5 

 نأ لذبو همّلس ىلا منج ملغلا عمشا امب مالا دق هنا نشل ملعو مايقلل

 هذ ادب ىّشملا آلا مالغلا ىب آو همكح ىلع ار يغب دب الو همكح نعذي

 يض نا ل باذجو زازلو بابسو ياجح يف الاز 1 هثاقل نم برهلاو

 هتارمع نم ضيغبو هتاطرف نم رذتعي عشلا ذخاو هرططو 7 طاطعُتاو

 ثكادن هل لاق نأ ىلا هرابكتا نعرشقي الو هراذتعا ىلا يغّضي ال وهو

 ملا لامتخالا فرغت اما لاوغالا ماست اما ثكقغي ام 0 ثكفع

 لاق نم لؤقب 5 لالا مب عمشت

 ناج ىنج ام ىلحا وقعلاب ذحلالاو هب بيبللا نادزا ام لضفا ملعلاف

 يعد ف تّرذعل ردكتملا يشيع ىلع تّرهظ ول ثكنا اما مالغلا هل لاقف

 ءايحاسالا ىلا عزن هناك مثربلا ىقال ام سلمالا ىلع ناه نكلو رمئملا

 تيتا ام ىلا ترص ذق سيشل لاقو اوعْرالا ىلا ءافو ءاكبلا نع علقاف

 قراب ٌمشف ياوذج يباعش تلغش تايه لاقف تّيهؤا ام عفاف
 نّمض يف دشكيو فوقولا يدّجاديو فوغلا يري ضب هنا ْمُث ياوس
 فوطي وه ام

 ةمرغملا رمّزلا هيلا يوت يذلا مارعلا ”تّيبلاب مسا
 ةمتعملاو طارشملا يدي تدم امل موي توق يدك ٌناول

 4 ثكملحت ديا , م. 1164616 طبسب , 88 2. 189, 2. 60. 5. مسك

 تئملاب هع. 116 عيرسر 85 7. 82, 2.

 0. 3 7 3 ع 0

 0هدون1م : مول: صج زلو ولتز طعر ىدفز ماسر: ليقز نيزز

 نوهز ايف: عقر: لغش ز ودج.
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 ةمتثلا يذبيب دقيملا ىلا ومشت لزت مل يلا يسفن ٌبضنؤا ال
 ةمح يتم هككاشاالو يتم ةظلغ ىتفلا اذه ىكتشاالو

 ةملظملا ةلئثلا يف طباخك يننّرداغرهذلا فورص ْنكل

 ةمرضملا ىظللا ضؤخ هنود نم فقؤم ىلارقفلا ينرتطشاو
 ةمحرم هفطغت ْواَىلع ةقرهكرتت ىتنللهف

 ,سئفنف داوكشل قرو هاولبل ىوا نم لوا تئكف مامه نب ثراعلا لاق

 امهب لءافتو هانج ةروكابب يمتباف ىنّيم ١ذ ناك ولو اناك ال تملقو نّيمهؤدب

 ءارضخ ةشيع اذ لآ ىتح هيدل لاثكتو هّيلع لابت مهارذلا لزتت هلو هانغل
 لاقو ثكلانه امب هسفن اتهو ثكلذ دكع حرفلا هاهدزاف *ارعج ةبيقحو

 مشتت الو مسقسل ماهف هرطش ثكل بلحو هرّدب تّنا عبير اذه مالغلل
 دّقع امبمّيِب مظنا املو ةملكلا يقفتم اضبنو ةملثلا قش امبمّيِب هامساقتف

 ثكْيلا تلقنو يمد غبت نق هل تلق حاو رلاب زيشلا مهو حالطمالا

 ين هفْرط بوصف ينمهد ام فكفكتو ينمجت“ نا ثكل لهف يمدق

 ١ نشا يلا فئلدزا 3 دغصو

 يلم نيبو ينيب ىرج امو يلكخو يتعدخ "تار فيك

 لخملا دغب بضغلا ضاير ىعرا لضغلاب ازئاف تّينشنا ىثح
 ىلْكم طق ثانّيع ٌترصِبا له يل لق يبلق ةمي#* اي هللاب
 لقع لكرغتلاب يبعشيو لق لك ةيقزلاب تقي

 6 تار فيك ر ال[وأ6 زجر , 85 192, 2. 8.

 (0هسوت]16 : ثكوش : رض: ىوأ مسد نوكز لوأز وهز: عير:

 باح ب مشح : قش : فكفك و لصخ : .بصخ .
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 يلْبق 'يردئكشالا نكي نا لزرهلا مب دجلا نج#و
 لطلل ال لباولل لصفلاو لولا ماماوديي ذق لطلاف

 ىلع هتغرتقف هيلا راشملا انخّيش هلا ينّتراو هيلع هتزوجرا ينكبّتنف لاق
 لاقو عرق امب لبي هلو عمس امم ضرغاف لاذالاب قاحتلالاو لاذتبلا
 وه ىتلطُاو نابملا ةاصاقم يناصاق مث عقولا فاعلا يذهم ءاذعلا لك

 ناهر يسرفك هنّباو

 7. يردككتكالا , همن :1-ةهغاج ه5 4ن1هعوسلتتم, ط6 طع6 ه2 طه
 بر ٍِّ

 مق ةدورسط]165 01 طمس 0ةسمكر 2262510260 2. 8, 2.

”.42431 84105 11013 01“ 0471:3532 .1:7111 415811181:35 

 وي 02 يي 8 سا هه 3

 ةيمارحلا نوعبرالاو ةنساثلا ةماقملا

 دم تّلز اسم لاق يجورشلا دسيز يبا نع ماّمه نب ثراعلا ىور

 باعضاو ةياردلا بابوا هيلع عمجا امل ةرصتسلا ىلا مولظملا نينح

 .لاماو اهثادهشو اهدهاشم رثاسو اهثاملعو اهملاعم صئاصخ نم ةياوُرْلا

 املف اهارق يرتقال اهارق ينيطتقي ناو اهارمب زوفال اهارث ينطوي نا هللا

 يلشيو ةرتق نّيعلا المي ام اهب تيار ظحللا ابهيف يل حرسو ظعلا اههينلحا
 باضخ لصن نيح مايلاا سقي يف هسشاخل و ناطؤالا نع

 نم رطولا يضقاو اهططخ ف وطلال ماوتلاب رذكملا وبا فدهو مالظلا

 ةلعم ىلا 0 ف تالصنالاو اهكلاسم ف قار-تخالا يناداف اهطّشسوت

 ٠ نهر ضخ : رثأو وطم : وزقز سلغ : رذن : قرخ : :002111
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 ةريثك ايازمو ةريثأ صئاصخو ةقينا ناغسو ةقيثو نابمو 0 ضايحو

 ايلافو يدك ندم ”تسكش كتّيش ام اهب

 يناثملا تاياب فوعّشمن
 يناعملا صيغأتب علطّصمو

 راقو اهيف ىئراق نم ٌمكو

 هيي نعت لرد ال ىنُعمو

 يّلصي نم ابهيف تش نا 0

 اهيف سايكالا ةبكص ثكنودو

 ىدناعملا يف اوفانت ناريجو

 :سنادالا اقفاترب نوفقمو
 لالا 1 ل( لس
 نافسجلابو نوفهلاب ارتضا

 ىناجملا ولح ىدقلل نانو

 يناغالاو يناوغلا ديرافا
 نانكشلا لم ضاق كيقش اقاو
 نانعلا قلطكم تاساكلا وا

 حارب ثولد دئع تنذمل نا اهقنؤر فشتشاو اهفرط ضفنا انا امنّيبف لاق

 هلها ىرجا دقو هفئاوطب ارهدّرم هفئارطب ارهتشم |ىيسم حاورْلا لالظاو

 مهونن رطمتسال م مدهوحكأ اتم تضعف لدجلا ةبلح يف اؤرجو لدبلا فورح ركذ

 تاوشالا تءعفترا ىتح نالكعلا ةسئقك آلا ثكي علف مهوحح سبتقال ال

 7 مارح ينب ىلا هب وسم , 201260 هلام انفع ظوصخ 11ةنةصتب 7710 6

 هم ةموط تطور ةومغ160 ذص ةطتم يسمو ه2 8دفنمط ىطعسم انرسمت 4

 ةطف كور ه0 نود طقم طاف 4قققعسماط]7 06175 165 11, 1-21 ةحفسأ هل

 ؟1طخم 15 ةطمف ق6 121هوؤسما ههرصمود60 طوع طكمجتتت, طتسقءاك هس اصطقط1 ه2:

 ه1 طقكش حمس ود, هصق 16 لت هدو ظطودس ةطف هغطعت» ققدعست طاتعد ص ةطنق مملصأ :

 طفش 5-21ةدتم مءامغوو ةطع ةصعتلمدك ص ةاطق 0203 05 هط 725101, 6

 ه8 ههدصمموت تمم 75617 ةطوصقمدع4 طوع عاطف ةتيكطمتالب ةنصعو 16 18 38

 (طقأ دع طمغط ىطذ 7514 هسا 83:35 موتو 10 ةمجودتاع 11 ةطتماتوط 1 6
 قفا موسوس طف همهم 7014 مموج عسكاو# طه مائق2164 10 120397 _ىاطتعا

 15 "طقوم 2. تنئش امم اهبر هع. 15666 رفأو , 88 2. 188, 2.

 (0ههقان11 : ضوح و ىنغ و ىزم» ىفن و فغش : علض أرق ملع و

 درغ: ند: قلط : ثكلد : رهز : لدن : رطم.
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 :تييزاطعو مالكلا ىبظ تدمٌاف مامالا زورب نيذداكلا ففدر ْ نادالاب

 نع دوجشلابو توقلا دادمتما نع تنومقلاب انلغشو مايقلل ىبعلا

 ةعامجلا نم ىربْنا شفكي عّمجلا داكو ضّرفلا يضق اّملو دوجلا لاركشما

 متطخ تلعجو يترجش ناصغا ىلع ةبتْيفطْصا نيذلا يتريج اي لاقو

 ا. يتبّيغو يرضصحمل مهتددعاو يتبّيعو يشرك مت ذضتاو يتركه راد

 نوما ايباثلا حوضف ناو ةرخافلا سبالملا ىبثا قادشلا سوبل نا نوملغت

 ةديقعلا نوع داشؤالاو ةحيصتلا ضاح#ا نيذلا ّنأو ةرخآلا حوضف نم

 ثاخا ناو نمق مضتلاب دشؤتشملاو نمتؤم راشتشملا ّناو ةحيعصلا

 ثكقّدص نم ال كقدص نم ثكقيدصو ثكرذع يذلا ل ثكلذع يذلا وه

 ثكمالك رس ام دودؤملا نذخلاو دودولا لخلا ايلا نورضاعلا هل لاقف
 ا اتم هيغئت ئذلا ا ثكباطخ ح زد امورعلللا

 رب ىقشي] نم كاد ا يفو ان يزج لاقف اصضن كاع

 مينود ىوطي الو نونُطم بيف بيخبالو سيبلت عبكع ردي الو سيلج

 يرّبص هيف ليع ام يف ةكيتُكتساو يرّدص يف ثكاح ام مكب اسو نونكم
 ةّين هللا عم تضاخلا حلا دودصو 0 قولص دكع 0 يا اوملغا

 ىستحاالو ىمادن رقاعا الو امادمم ابْسأ ال نا ىلع دهعلا ةقفص هتّيطغاو دّقعلا

 ةلزملا ةلذملا ةوؤشلاو ةلضملا سّمتلا : كارين 3 ةوشن يستكأ الو وه

 راقعلا تغضتؤاو راقولا تغضاو لاطؤالا تيطاعو لاطبالا تممدان نأ ٠"

 خنفا مل مث تّيملا يسانت ةبْوُسلا تّيسانتو تّيمكلا اطم تّيطتنماو 0

 (0ههوان16 ؛ .بفدر و ىسنق و صفق و تلمس و: روج : شرك : يملا

 روش دشر : رخل ز ثب : لوغ: رفعت ىسح و لطب : وطعم .
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 مك يف سيردئتغلا ىلع تّدكع ىتح ةرس يبا 0-00 مكيناه

 نفل هب اكلا يداب انا اهو ءارتغلا ةلئللا ف ءابهشلا عب

 قاشثيملا ضّقن نم قافشالا ديدش ةمادملا لّصول ةمادقلا ل ةيانألا

01* 115115 824171515 4. 

 بفالشلا بع يف فارئءالاب فرتغم

 اهنوفرغت ةراقك له ”موق ايف

 تلقو مهشلا طارخملا فشلا نم تطرختاو مهّشلا ضابتْنا

 دبس“

 عرص: بتعز طشنز ديأز مهشز طرخ) عورز دهس و

 مدد اديه واق - ىكملا عوزالا *ابهسيا

 اد عب ريجابل ةاشهرلا فهمتي يذتلاو

 ادّهسم هكم تسب ا جالع يدكع نا

 07 | ةةلرذاف ٠ ةيييمح [هقيتساف

 مالا نييكلا يزن يورس ينكاس نمانا
 000  اعاطظتمو انين ةاناذ تنك
 ىدسن هدهل يلامو فويصلا فلاض يعبر 7
 0-0000 اهلا ىناو, - ىئبللاب دقعلا يرعش

 "ل للاي الط نسينكمنب 0

 3 موك ايف, هع. 11ه656 ليوسطو ياو 186 برض: بلد
 ل ٠١

 ا يب ايو معاو يي حا تعا | يب بحب تمص تع فدا حض سس ميس ميسي

 4. عورالا .اهتأر هذ. 1210م6 فيفخ , 88 م. 94, 2. 59.

 و: وذس و سفن .

 ير ىلا ينذتو يبد نم دعابت

 ينكجان هّقب هاكتشا نم رطولا ىضقو هئّقن ةطوشنا لح امتلف دئز وبا لاق

 يمثج» نم تضمناف دياو دي نع رمشف دّيص ةرئن هذه دئز ابا اي يسقن

 (0د 111 :
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 ادمحلاس كتلا اذا عافيلابراثلا دقوا
 ادصقمو اذلم نولشؤزملا يناربيو

 ىدقلا يكشّشي يدنا

 ادلشاف يدن دنئز حذق "سباق مار الو ل

 ادعشم تخحبئطاف نامزرلا دعاس املاط

 ادويع ناكانمريشس ب تذبلا ىىضقف

 ادتوت نكمض دعب ”اييشا ااا
 اديخوتم هوشداعا 2 ميرح اوحابتكاف

 2 أ انيم ني اًووحو

 در تاليا ف بتبيع ةيطيتق

 ام:دعب سائلا يدتجا

 يسع انيس يب ىرستو

 ةنب يدلاةيبتا

 دخلا ىتنإلا*ابتشا

 ادباسمو ىناعتو

 ادرس 100 7

 ىدتحج"* لّبق نم تشك
 ىدرلا اهل ىكيتا

 امه يسلا لاكش

 ىدتفتل اهورسا

 ادي يترضن ىلا دمو يتنخ» نسبتسشاف

 ىدتسغاو راج دقف نامزسلا نسم ينّرجاو

 ىدعلا دي نم يتنلا ثكاكسف ىلع يستسعاو

 اددمت نقعم 0 ا

 ادقزت نكس ةيباتقالا ل 7 هج

 ىدخمل اه رفع ا نبع الل
 ادشرم تّهف دقلف ادشكم تلق غ

 'ىده د ةيادهلاو ملا ليفان

 ادمخل ىكستب يذتلالا نآلا ممضأو

 (0هدقاتلك : عفي و ىدص : كدلص : دوع : ودج صخ و دشن
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 هارغا يتملك ىدص لوؤدشملا مهواو يتمرذه تملا املف دئز وبا لاق

 جضرف يتاساقم ف فلكلا لمح فلكلا هبغرو يتاساؤمب مركلا ىلا مرقلا

 مبكأب احرف يركو ىلا تبلقثاف ةرفاولا ةدعلاب يل ريضنو ةرفاعلا ىلع يل

 نم تّلصوو ةديرشلا غؤس ىلع ةديكملا غوص نم تلصح تقو يركم
 هل تقف ماقه نب ثراعلا لاق ةديصعلا ثؤل ىلا ةديصقلا ثّؤح

 يف برغتشاف ثكعدب ثبحاو ثكءدخ مظغا امف ثكعدبا نم ناحكبس

 ككبتٌرم ريغ دشلا مث ئحضلا

 ةشيبب دشأك هونبرهد يف تثاف ”عادملاب شع

 ةشيعملا ىحررسيدتشت ىتح ركملا ةانق داو

 ةشيرب عنقاف اهدّيص رذعت ٌناف روسقلا دصو
 ةقفيشعلاب قكسفن شرف ثكففت ْناف رامثلا ناو

 ةشيطملا ركفلا نمرشد ابن نا كثداؤف خراو

 ةشيع لك ةلاحاتاب نذؤو يي ثادخالارياغتف

 5 عادغلاب ُشِع , هام. 116م6 لماكر هق م. 181, 2. 9.

 هده : مرذه : فلك : خو ككبر أنق : شيط .
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 ةضِيقلا زهان نيح ديز ابا نا ل لاق ماّمه نب ثراحلا ىكح 2

 اي هل لاقو هدهد شاجتكا ام دقب هنئارضكا ةضقهتلا مرهلا دّيق هّرتْتاو

 دقحح تاو ءانفلا دورمب يلاحتكاو هانفلا نم يلاعحترا اند نق هنا نب

 هل عرقت ال ثكلثمو يدغب نم ةّيئاساسلا ةبيتكلا شّبكو يدع يلو هللا
 القّيص لعجو راكذالا ىلا بدن نق نكلو ىصحلا قطب هني الو اصعلا

 طابُسالا بوقغي الو طابثالا تيش هب صوي مل امب ثكيصوا يناوراكفالل

 ككناف يلاثمما ةققاو يلاثم ذخاو يتيصغم ثناجو يتّيصو ظفخاف

 عفتاو كما عرضا يتحاصب تكحبضشمأو - تذؤشزتتا نأ

 ١ كثكيفاثا دامر لق يتروشم تذبنو يتروص تّيسانت ْنأو ثكناخد ١"

 تقلبو روملا قئاقح تؤرتج ينا ينب اي ثكيف ثكطشرو ثكلظا دهزو

 نع ال هبسُكم نع صخلاو هبسنب ال هبشدب هّرملا تيارف روهتلا فيراصت
 ةصانصو ةعارزو ةراحتو ةراما شياعملا نأ تغمس تنككو هبسح
 اهتم تّدمحا امف عفثاو قنؤا اها رظنال عبزالا هذه ت.شرامف

 تارامالا سلخو تايالولا صرف اما ةشيع اهيف تانغئتُسا الو ةشيعم |

 ماطفلا ةرارمب ةشغ ثكيهانو مالّظلاب يستكملا ءئفلاو مالحلالا ثاغضاكف '
 اهببَشا امو تاراغلل ةمغطو تارطاخملل ةضئعف تاراجتتلا عئاضب اًاو '
 ةكبئمف عاردزالل يدصقلاو عاتضلا نانحتا امو تاراّيطلا رويّطلاب '

 00251116 : 2 ىنف : 2 شبك عرش و بدن : ىصو:

 وذح ز عرم فثأ : 5 ( سرس# و دغرو ثصغعض ىه و ضرع و ثهن.
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 قزررأ لالا نع اسبر الخ املقو ضاكتؤالا نع ةقئاع دويقو ضارغالل

 ةقفان الو تاوقالا نع ةلضاف رّيغف تاعانشلا يلوا فرح امو لاب حور

 دراب وه امرا ْملو ةايعلا ةبيبشب برصقم اهمظغمو تاقؤالا عيمج يف
 يتلا ةفرسعلا آلا برشملا فاص بسكملا ناو معطملا ذيذل منْعملا

 ينبل مضؤاو اهران نيقفاحخلا يف مرضاو اهسانححا عوبنو اهساسا ”“ناساس عضو

 اهسيم يل اهاميس تفخأو املغم اهعثاقو تدكئهشف اهرانم ءاركغ

 يذلا حابشملاو روغي ال ىدَلا لبئملاو روبي ال يذلا رجتملا تناك نا

 دعسأو ليبق زعا اهلّشا ناكوروعلاو يمعلا هب مبضتشيو روبمجلا هّيلا وشغي

 عسال ةمح نؤشخي الو فّيس لس عيفلقي الو فّيح شم مقهي ال ليج
 ماق نمب نولفتج الو دعرو قرب مم نوبهري الو عساش الو نادل نونيدي الو
 ةلجع" رع ةبتاقؤاو ةلهع» ميمعطو ةهفرم مهبولقو ةهّرنم ٌمىتيدّلا دعقو

 ىنوقشي الو اناطوا نوذختأي ال اوطرخ اوطرفكأ امثيحو اوطقل اوطقس امنيا
 تببا اي هنبأ هل لاقف اناطب حورتو اصامخ ودعت امتع نوزاتمي الو اناطلس

 فّيك يل ْنِتبف تّقدف امو تققتر ثكثكلو تقطن ام يف تيئكدص نقل

 طاششلاو ابباب ضاكترالا ّنأ ّينب اي لاقف فتكلا لكوت نيا نمو فطتقا

 1. ناساس , 8ةدؤتتر طموو 406]ع هر" ةتسو# 385 ممعت410560 35056, 4

 ةلاتع» طم ةطفع ققدعسط]ج 15 ه21160 8-21ةوةصتووطرب 588 طق ةمضظ ه2

 5 معأأر اتسع 08 ه 015301 ص 1! وكوت نونه. 133 ةهاطع» 4

 طخ دح 13ه 08 2 0 عطخقوا“ 320 161 م10عم2إ, 7961:6120 126 5001

 مهغدعم متخكا ةطف اكتم, ةسصصمص عما طم طف طعصععأ مط 160 طف آنه 04

 5 همدتتق0 ه0 ةاطفمط ع0, طوومرستسع ص مممان]مسم 201155 طف 2مانط06 02

 اةطم طووعوتسوع ةوفءممتأو, ة20 اعكسع 01 22620168285 3201 15+

 هد ات1 : حور : لصفزو بصع : درب : ىفخ  دهش و قهر : وند :

 لفح : طقس ترو فتك.
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 برطق نم لوجا نكف اهحالس ةعقلاو اهحابشم ةنْطفلاو اهبابلج 53

 رّمنتم بثذ نم طلكاو رمّكم يبظ نم طشّناو بدئج نم ىرشاو "

 لك ثجحو ثكيغسب ثكيغر باب عرثاو ثكدجحب ثكذج دز حدقاو

 ماشت الو ضؤح لك ىلا تولد ىتلاو ضؤر لك عجتناو 2 لك يلو جف
 نم ىناساس انخّيش اصع ىلع ابوتكم ناك تقف بأذلا لمت 1و للا ا

 سوبلو سوحألا ناوكع هتاف لسكلاو ثكاّياو لان لاج نمو بملج بلط
 ةشئشو ةلهجلا ةزجعلا ةميشو ةبعقملا حاقلو ةبركملا حاتّقمو سوبلا ىوذ

 نم ةحازرلا المالو لسكلا راتخا نم لسعلا راتشا امو ةلكتلا ةلكولا

 نانجلا ةءارج اف ماغُرشلا ىلع ولو مادقلاب ثكيلعو ةحارلا اطونشا

 امك ةريقلا ثلعتو ةوظعلا ثكرذت اهبو نانعلا قلطتو ناسللا قطكت

 اذهلو لمالل ةبيكمو لمعلل ةاطّبمو لشفلا ببسو لسكلا وئص وخلا نا '
 روكب يف ٍينب ايزربا مث باخ باه سورس رسج نم لشملا يف ليق ٠

 . ةدغج يبا لثخو ةرثق يبا ةمازحو ثراعلا يبا ةهارجو رجاز يبا

 فاو ورئمع ءاهدو ريصق ةليحو شقارب يبا نلتو ناوزغ يبا فّطلتو

 نايبلا ركب عدحلاو ناسكلا غوصب ثلحلاو هانثعلا يبا ةضراعو بعشا

 2 لا ريصق ةليحو. 101 © 1ةهقق, 566 2. 210, 2. 37: 10 ةقطع 88” طأر 3

 م. 3840, 2. 64 20 1783, 2. 56, 2. 33و 201 قفط هو 7,2. 212, 2. 56: 6 د

 200101 001 مفعم 10260 د 115 285590عقعر ؟طقعال 15 206 40 سا

 211 2188., هبل م5560 هرمدن ط7 06 8ةعوب, ةهتتف م:07:ط181 20 طف 0118116168 '

 جات طت6ع4 10 طقم 3

 ٠ و حج ىقلو لكو : روخ : رسج : وبأ : :008111
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 نابكرلا لئاسو بلعلا لّمق عْرَضلا رتكماو بلجلا لكق قوّسلا دتكاو

 ةفايعلل ثكتريصب ذحشاو عجبطصملا لبق ثكبتجل ٌكمدو عجتتملا لبق
 تاطخلا نمو همشبت لاط همشوت قدص نم ناف ةفايقلل ثرظن معنا

 امغار للا ليلق لكلا فيفخ نب اي نكو هتسيرف تاطا هتسارف

 الو ريقنلا ىلعركشاو ريقعلا عّقو عظعو لطلاب لولا نم اعناق لعلا
 ال هنا هللا مرا لس شاع لو دّلصلا مشر دعبتشت الو ٌنرلا دكع ٌطنقت

 ةدوقتم ةّرذ نيب ترّيخ اذاو نورفاكلا موقلا آلا هللا حور نم سائي

 تاقآ ريخاتلل ناف دغلا 5 مؤيلا لفو دّقتلا ىلا لمف ةدوعؤم ةّردو

 ّياو تابقع زاجتلا نّيبو ابدّيِبو تابقعم تادعللو تاودب مئازعللو

 قريخ ثناجو معلا يوذ ققرو معلا يلوا رثصب ثكيلعو تابقع
 طْيَشلاب لّدبلا بشو طبرلاب مهلا دّيقو طْبَشلا قلاب قلد طتّشملا

 ابن ىتمو طشبلا لك ابطست الو ككقنع ىلا ةلولغم ثدي لعمجت الو

 ثكلمج هكم حرشاو ثكلما هئم تبف دمك هيف ثكبان وا دلب ثكب

 مالعا ّناف ةلقثلا نهركت الو ةلخرلا ناقّثتشت الو ثكلمح ام دالبلا ريغ

 ةجخقس ةوارطلاو ةكرب ةكرعلا ّنأ ىلع اوعمتا انتريشع حايشاو انتعيرش
 نم ةّلعت يه اولاقو ةلثم ةلقتلاو ةبّرك ةبّرغلا نأ معز نم ىلع اورزو
 بارتغالا ىلع تمزا اذاو ةليكلا ثوسو فشعلاب يضرو ةليذّرلاب عنتقا
 دعصت نأ لئق نم دعشملا قيفرلا رّشختف بارجلاو اصعلا هل تدغاو

 قيرطلا لبق قيفرلاو راذلا لّبق راجلا ناف

 (ه 81111: : كور : ىرص ز تفيخ عوز ساي: ودب و بقع : طش :

 بوش : لمح : ىرط و ىرز : روج.
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 هجايلِكقأاهموي ل  ةّقفر كلا ١

  ةبزلاو يناعملا تاصالخل ةيواصح ءاريسغ ا

 ةشرلا يخا بيبللا لمع هتلقمافب ليعال ظ

 نأو ككل اهاوف تئدمقا ناف تيصقتنتاو تؤئسؤأ دق ٌينب اي لاق م

 ىلظ فلخت ال نأ وجوأو ثكْيلع ىتفيلخ هللاو ثككم اهاف تئدتعا'

 تلق ذقلف ثكشغن عفر الو ثكشرع عضو ال تبا اي هنا هل لاقف ثكيف

 ثكدغب تأهمما ْنُنلو ادلو دلاو لمكأي مل ام ثمآدو ادشر تملعو اددس

 ةحضاولا ثراثاب نيدتقالو ةعلاشلا ثكباداب ىبداتألف ثدقن تثذال "

 دئر وبا ٌرههاف ةحتارلاب ةيداغلاو ةحرابلاب ٌةلْيَللا هبشا ام لاقي ىتح

 ماقه نب ثراعلا لاق ملظ امف دابا هبشا نم لاقو مستاو هباوجل |

 . ىلع اهولّصف ناسعلا اياصولا يذه اوعمس نيح ناساس ىنب نأ تبخاف

 ىنألا ىلا اهنؤريل ملا ىثح ىنآّرقلا ما ظفحت امك اهوظفحو نامقل اياصو

 نايقعلا ةلك نم مهل عفلاو نايمشلا هونقل ام ىلؤا

 0 7177 ا ز 1[ | [0 0 020 2ة2ز 2 2 2زة يا

 3. تكفا اهذح , هام. 11ه لماكر هه م. 8قر 2. 0

 (هدقاتآك : 11 عضو ليا قول هبيش و ىلع .
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 458101811 آ. 041:11 “ 0

 نب .4 .٠
 3 ند 2

 يب حرب امه ماتالا ضعب يف تزعشا لاق ماّمه نب ثراعلا ىكح

 ورشي ركذلا سلاج» نايشغ نا تغمس تككو ةراعش يلع حالو ةراعتشا

 'ةرشبلاب عماجأا دضق آلا ةرجلا نم يب ام ءافّطالرا َءلفرّكفلا يشاوغ

 ريهازأ هضاير نم يندب دراوملا هوفشم دناسملا لوهام ثكاذ نا ناكو

 ىلعوال الو ناو ريغ هيلا تقلطناف مالئالاريرص هئاجزا يف عمشيو مالكلا

 ةيلاب رامطا وذ يل ىمآرت هاصقا تقرشتسساو هاصح تّنطو انئلف ناش
 ىداني الو مهديدع ىصخي ال بصب هب تبصع ذقو ةيلاع ةركص قؤف

 ههاجمأ تشلج ىنا ىلا زكاولاو زكآلل يصغاو زكارملا يف لّقدتا لزا مل

 سبل الو هيف بئرال ”يجورسلا انكاش وه اذاف ههابتشا تنكما ثّيصحب

 رصبو ينآر نيحو يم ةسيحك تضفرأو يمه دارمب ىرسناف هيفقعم

 مكاير عوضا امف مكاقت ىو مكاقوو هللا مكاعر ةرضبلا لها اي لاق يناكمب

 1 ةرضبلاب عماجلا , ةطفق هةاطعلسم] 22050116 1م 8وودننطل طك طلق

 ق4ددعسسط]ج مدت عام5265 طقق 2861756 ةمدككتر 88 طف 280 زد طع 5كآ1آخ

 م2010 5 طات56 ه1 طمصمتتتس 320 32 ءاتم> 10 اطلق 0118167 01 16 اص ارى طتعات 8

 51060. مةقسماؤاطمت» اتساع طءطرروعتح ةطهق 150 ةهمدت77081610925 15 202260 5"

 اةطف طعدنم ه2 طق مهححفد عع, طق, طقعتسع عجم ذة ةط6 ققوعسا1]ت 05 6

 طوس 8مجؤست هنح 2ععواتتك 05 هج 12106عم5 ؟طخعات 012111011517

 طقم نتتعما35دهط]و منوع, 15 201 "عرج" عمع2560 ه8 «0ععسستس8# 2061 8

 ةهاتعاط ه5 لتعتسو عجوعو طقق ]156 02 ؟هدخان7'ع301726 ©:72601623, 21601166177

 طول متسع هدد تسفر 57 ةزصععاتو "676248266 820 618250015 01 ماتتع 4

 111116121111 ع:

 ©هنقانلث : رعش : لهأو ىولز بصعز ودنز وضغو هجوز عوض
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 اهعرطاو ةعقر اهعسفاو ةرطف اهاكزاو ةرهط دالبلا فوا ةكدلب مكايازم لّصفاو

 اليصقت ابنسخاو لكك ارههن اهرثكاو ةلجد اهعسؤاو هلق ابسموقاو ةعضع
 ايثّدلا يحانج دحاو ماقملاو بابلا ةلابقو مارعلا دلبلا زيلمد ةلئمجو

 هيف فيط الو ناريثلا تويبب ستدحي عل ىوُقَشلا ىلع سشسؤملا رشملاو
 دجاسملاو ةدوهّشملا دهاشملا وذ نمحالا رثغا هميدا ىلع دعس الو نائوالاب

 ططخخلاو ةدومكملا راثآلاو ةروزملا رباقملاو ةروهشملا ملاعملاو ةدوصقملا

 يداعلاو بابشلاو ناتيعلاو باكرلاو ككلفلا يقشلت هب ةدودخملا

 ةيآ هلو مصاشلاو حراتشلاو 3 ارلاو بشانلاو حالفلاو صناقلاو حالملاو

 مهصئاصخ يف فلدك ال نقمف متْنا اّماو ىلا سنئافلا ملا

 ناسحال مهركشاو ناطلسل ةّيعر عوطا مكؤامهد ن ائش وذ اهركذي الو نانا

 لك ةمالع مكملاعو ةقيقعلا ىلع ةقيرط ميدسحاو ةقيلغلا عروا ةكدهازو

 هعضوو وعألا مْلع طبكشسا نم مككسو ناوا لك ف ةغلابلا ةجكاو نامز

 يلوطلا ديلا هيف ّمكلو آلا رخث نم اسو هعرتجلاو رْكشلا نازيم عدتبا يذلاو
 رم لهارثكا كنا مث ىلواو هب قحا متنا آلا تيصالو ىلعملا ذقلاو

 فرعو فيرغشلا يف يدتنا مكبو نيناوق ثكشتملا ف مءنسحلاو نيل

 راكذت عجاهلا عج»و عجاضملا ترق اذا ٌمكلو فيرشلا رْهشلا فريعشتلا

 رتح الو درب يف هرون غزب الورك رثث مسا امو مئاقلا سنؤيو مئاشلا ظقوي
 مككع عدص اذهبو راحبلا يف مرتلا ٌيودك يود راعتالاب عكنيذاشلو الا

 ٌيودك راعسالاب مكِتود نا نيبو لّثق نم مالّشلا هّيلع ٌيبتلا ربخلاو لقتلا
 تق ناك ناو مكرصمل اهاوو ىفطشملا ةراشبب مكل افرشف رافغقلا ف لكلا

 داس 0 كس 0 ٍ 0 افع

 (هطقاتلك : موق : رلهد و صج : شأ رسفز ثم مهد دهزو طبلو 7

 ولع: : تفرع: قاع و جدح ز دوق ٠
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 ان رسل انما لاق 0 دسأ 4 هب 0 هبض وأ

 انا يتفص 0 يتفرع تبكي 9 نمو كاذآ 0

 جورسب تارا و 0 0 0 و ماو و دجعتا يذلا

 مسانملاو 0 قراشملا ىتع ا 8 تغماو 6 ديلا

 ةلقن نم ينوحضؤنماو لباققلاو لئابقلاو لفاجتعلاو لفاصملاو براوخلاو
 تكلس جن مك اوملغتل ناّيكلا قاذحو 0 0 0 7 رابخالا

 قلم مكو تشتلا دسأو 51 صرغو 0 عدبو تغعدخ

 عدصتا ىكح هتذعش رجحو ىقزلاب هتجرخاما ساكو ىقل هتّوداغ

 بيز 0 بطر نّضغلاو 0 م 7 نك عدجتاب 3 هشيم

 عستا دق يذلا 0 عيقرتو عفن نأ مدقلا لا سِئاف يهبل لئلا
 هللا نش ْمكل نا ةدمتغملا راثألاو 00 نم تير تئكو

 ةيعادالا مكحالسو ديدعلا مهلك ساتلا حالس ناو ةرظن موي لك يف ىلاعت

 أذه تّئق 5 قخارملا يول لحاو لا يملا م ديحوشلاو

 تذ ل كعرم# يمدتشا 1 ئديلسا غب : كا تشل ينشأ آلا

 دادغالاو باتملل يقيفؤتب ىلاعت هللا اوعداف مكلاؤس لز ازكتشا لب مكلاوكا
 ةبؤعلا لبقي يذتا وهو تاوعدلا بيجم تاجراثلا عيفر هناف باملل
 نشأ مث تاّيسلا نع وفكعيو هدابع نع

 0هدقان16 : ثكرع و مغر : لبنق :: نلح : ببي
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 اليد لالضلار هك تضخ مم

 ارارشُعا يوهلا تنعطا ْمكو

 اضكرراذعلا كتمعلخ مكو

 اذه لهق بيك ئدحفلل

 تيدسعاو قبسف تطرقا
 تيدتغاو ّيغلا ف تمحرو

 تايرتقاو تملتناو تتحاو
 تّينو امو يصاعملا ىلا
 تيمنا امو اياطغلا ىلا

 تّّيشج ام نُجأ ملو يشن

404 

 لها تئاف اوقع ثراي

 تّيعس ىشلا ىعاسملا نم

 تدّّيصع نأو وشم وقعلل

 هاملثلا يف ههجو بتقي وهو هاعدلاب هدمت ةعامجلا تقفطف يوازتلا لاق

 ةراما تناب ربكا هللا حاصف هنافجر ادبو هنافخجا تعمد نأ ىلا

 نم هازج ةرصبلا لا اي ةتيزجن ةبارتسالا ةواشغ تباجتاو ةباجعمالا

 هروسيمب هل نضرو هرورسل رس نمآلا مؤقلا نم قثي ملف ةريعلا نم ىده
 قطاش موي ةركشلا نم ردا مث مهركش يف قرْعي لبتاو ْمهَرِب وْفع لبقف

 : اييلع سسحتلاو سسجتلا ايماو انئلاخت قييح لا ةيقتلا ١

 مسا لاقف ةبوشلا يف ثكيار امف ةبوتلا هذه ف تئرغا نقل هل تقف

 ثكمؤق ءاعد ناو باجمل يناش ّْنأ تاّتطحملا رافغو تافغللا مالعب

 ةدقل ثكيباو لاقف احالص هللا ثكداز احاصفا يندز تقف باجمل

 بينملا بلقب ميكم تيلقلا مث عداجنلا بيرملا ماقم ٌمبيف توق

 هيلع نوعذي اوتاب نمل لوو هّيلا ميبولق تغص نمل ىبوطف عشاخلا

 بفوشتاوركفلا هلججال يناعا لزا ملف قلقلا ينعدؤاو قلطلاو ينعّدو مث

 نادلبلا ةباوجو نابكرتلا نم ةربخ تّيشكتْسا املكو ركذ ام ةركخ ىلا '

 يخارت دعب تيقل نا ىلا ءاّمص ةرشص ىدان ْوا امج رواح نمك تشك

 2 هللا رفغتسا , ها. 11[وا:6 طيني , 85 2. 299, 2. 4 9

 هان : عل ىسن : فجر و بنوج و شج : ففوش : ىخر.



 ريش ا" متتحجم ناسينو تون ريربس
 7 دع ا 7
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 ربخ ةبرلغم نم له تقف رفس نم نيلفاق ابكر دمكلا ينارتو دمالا
 ميهتلاسف اقرا رظن نم بسجتتاو هاقثعلا نم برا اربح اندكع ّنا اولاقف
 دعب جورسب اولا منا اًوكعف اولاتكا امب اوليكي او اولاق ام صاضيا

 فوفصلا ماو فوصلا سبل دق فورغملا اهدئز ابا اوأرف .يولعلا اهقراف نأ
 نلا هنأ اولاقف تاماقملا اذ نونغتا تقف فوسؤملا دهازتلا اهب راصو

 ةلخر تلحتزاف عاضت ال ةصْف اهتئارو عازشلا هّيلا يردعل تلئاركلا وذ

 هدّيعتم ةرارقو ىنيسشمب تللح ىتح دمع هلأ ريس وكت ترسو ٌدعملا

 ةلولخم ةءامع ود وهو هبارك» ف بصتناو هباع ةيص نبن ثق وه اذاف

 يف مهاميس نم هتّيفلاو دوسالا ىلع يلو نم ةبابسم هتّيهف ةلوصؤم ةللكشو

 ريغ نم هتحاسمب يناّيح هنتكإس نم غرف اّملو دوجشلا رث نم ةهوجو
 هدارؤا ىلع لبقا مث ثيدح الو ميدق نعربكتشا الو ثيدححب مسغن نا

 لزب ْملو هدابع نم هللا يدي نم طبغاو هداهتجا نم بجحتا ينكرتو

 ةماقا لمكا نا ىلا عوضخو تابحلاو عوكرو دوجسو عوشخو تونق ف

  هصرق يف ينم.ماو هيب ىلا يب أفكتا ذئنيعن سما مؤيلار اصو سقغلا

 عمتلا اذا ىقح هالؤم ةاجانمب ىتدعتو هالصم ىلا ضبن مث هحئزو

 ةعهيض ا مث ميبشتلاب هدخ# بقع رجالا دهتملل ىو ريفلا

 ميصف تصب عججري لعجو ميرتشملا
 سياناملا دهغملاو - ميكالا ر ل لي

 عدو هكع دعو عئدوملا نعاظلاو

 3 راكذا ناي 66 . الا نان:6 زجر و ه5 2. 103, 2. 17, 8204 416 206ا1

 طبؤسم , عم 2. 81, 2. 2.

 0هدمت] : برغ: قرزز هي مآ: زفح زرق ليخ سس: طبخ و

 تبحلز سمخل و مهسز نعظ .
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 افكمغم لزت

 اعسعدؤا ةليكل مك

 اييقفعش ليغ علو

 0 هكن ةبؤتو
 0 5 - مكو

 ]ص ةينوسفارت ملو

 هرب نسصمغ ٌمكو

 رسل فكس مكو

 تعلذلا يف تضكر مكو

 مدتبلا راعش قسيلات
 مدسقسلا لاوز لششلا

 فرتغملا عوصخ عضخاو

 فرص او ثكاوه صخاو

 ينو وهشست مالا
 ىبتشملا رضي امي

 اخو بييشلا ىرت اما
 طمشلا طخو علب نمو

 يصرححا سفن اي ثكحو
 يصلخلاو يسعواسطو

 ىضم نمب يربتغأو

 0 هدقانآك : *فكع : حز ركمز تمناشا كول : ىو

 لّبقو

 انما هيف تدوس

 اينجاندئاابكاف

 ايس 2 4-5 ف

 عترمو ع

 ىلغلا تاومشلا كر

 0 اذمعلا ذكت

 تككنلاب ادفع تمّهفو

 عبتملا هديع نسم

 مدلا تناك تكل

 عرابطسلا ون
 فرتتنلاةالمادلا

 علقملا فارعكتا هكع

 8 دشرملاب 0

 يسعسن ديف هدوفغب

 00 تامل وأ ا
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 ريفزب اهلصيو قيقر تؤصب اهددري لزي ملف ماّمه نب ثراحلا لاق

 ّمث هيلع يكبا لبق نم تنك امك هّيّيع هاكبل تيكب ىّتح قيهشو

 ىلص نم عم تّيَلصو هفّدر تقلطلاف هديت هوضوب هدجشم ىلا زرب

017 4 

 اضقلا ةاجافم يشخاو

 ىدهلا لس ئبيدلاو

 ىللبلا تيب هل اهآ
1 00-6 3 

 ةعدوأ ىم'ىري فسكت

 ةعشلاو هاضفلادغب

 ةهتنيمب نأ قرف 1

 هل نموارسغعم وأ

 يذلا ضّرعلا هدغبو

 يذت_ظمملاو يدتُملاو

 ىقتملارافم ايف

 نوبل باسعلا هورس

 ىدرتلا ثككشو يرك ناو

 التلارفقلا لزكملاو

 عبتملا ئدحاللاو

 ةعقوجمأو 2222

 عرذا يدولنل ةديمسف

 مصهأد

 ب تعوم تحلم

 52-1 ؟١ أ م

 ىذبلاو ينيعلا يوتكبي

 يدر نجسو نير نمو

 ٠ هانا عقلب و اء رفضا ثكلم: لجو و مه (
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 ثكبشبو هسْردب منّي ذخا رغبرغش اوقرتفتو رضح نم فلا املو هفلخ
 ءاكب الو يكتيو بوقرثلا نانا نري ثكلذ نض يو هسنما بملاق يف همؤي
 نارفشألا ىوه هبلق برشاو دارقالاب قحتلا هنا تكبتّسا ىتح بوقكي

 هناكف لاعلا كتب يتختلاو هتيلخضو لاحترلا ةمّرع يبلقب تيزطخلاف
 اذاف أرق 0 هاؤنالا ريفز رفزف تئيفحلا امب فشوك وا تون ام سرقت

 ن-يثةعملا ىذصب كلذ دكع تددجشان هلا ىلع لكوتف تقزع

 ثلقو جئاصملا ونادي امك هيلا تؤند من نيثدح“ ةمالا يف نأ تنقكاو

 قارف اذهو ثكنّيع بشن تملا لعجا لاقف مصاشلا دّبعلا ابها ينسوا

 ندئعصتي يتارفزو يقاملا نم نردحتي يتاربعو هتغدوف ككدتبو ينيب
 ينالشلا ةمتاخ هذه تناكو يقاردلا نم

 يلع نب مسانت 6 سيئرلا ميشلا لاق

 دقو رارطضصالا ناسلب اهتّئلمأو رارتغالاب 0 يتلا تاماقملار خآ اذه

 اذه ضارتغالا قوس يف اهّيلع تّئيدانو ضارغتنمالل اهتذصرا نا ىلا تلا

 قلو عاتجي الو عابي نأ بجؤتشي اتمسو عاتملا طقس نم اهناب ينفرغم عمم

 يذلا يراوع ترتسل قيفشلا رظن يسكنل ترظنو قيفوشلارون ينيشغ
 هّللا رفغتسا اناو اروطشم باتكلا يف ثكلذ ناك نكلو اروتُشم لزي مل

 ام ىلا هدشؤتساو وْهَللا ليلاضاو وُعَللا ليطابا نم اهتغدؤا امم ىلاعت

 يلو ةرفّتملا لهاو ىوقشتلا لها وه هنا وقعلاب يطحتو وهشلا :نم مصعي ٠١
 .ةرخآلاو اينذلا ف تا :

 (00هنقان16 : قرف منيه ترذ كرف ولخ كدذح : بصنو رثغإ ||

 لطب. 7
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 اهفيراصت رتخملاو اهلاوخاب ملاعلا يا (مايالا نبا ثكنإ) ىبا
,384 .2 

 يف هب رجزي هنال بارغلا ةينكرجاز وبا (تارجاز يباروكب ف) وبا
 ءابرعلا ةَرتُق وباو بسك ىنعمب ثرح نم دسالا ثراعلا وباو ةفايعلا
 نو ةضلاب ةينك يهو بئثذلا ةدغج وباو نيعلا ريرق ادبا نوكي هنال

 : ةولعج اهدجو ثيح اهلثقي بئذلا ناك املو ةاشلا مهددع ةدعج

 ليللا ىنعمب انهاه ةبقعلاو ريزعجلا ةبئعوباو بالا لعفي ام ّدضب اهابا
 ناس ليللاب يشم هناريزهغلا صرح نمو نابقاعتي امهنال راهنلاو

 نّيصعلا وباو باقعلا وه ليقو ىبظلا باثو وباو لكاي ام بلطل
 ظ ناوزغلا وباو لمعلا بوبا وباو هتسايكب راضملا نم هنقحتال بلعفلا

 مهلكبو اناولا مويلا ف نولتي رئاط شقارب وباو ادباراغلا وزعي هنالرتهلا
 2.8398, 1. 12: ىتملا يف اهب نوفصوي فاسوالا يف لثملا برضي
 عمم لت'. 2207. 1, 829, 884, 888 : ا, 748, 499 : أ, 464, 687: نب 151

.9 ,1 787,196 ,1 11,48 

 اهدهاشمب ىنعو ةليضفلا يهو ةرثأم عمجرثآملا (اهدهاشم رثآمو) رثا
 2.390, 1 اهلها عامتجا عضاوم

 هيلع عضوي رجعلا ىهو ةّيفثأ عمج يفاثلا (ثكيفاثا دامر َلق) فئأ
 2.396, 1. 11 هماقإ. 2.56, 3. د رذقلا
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 ٌّيشلاب بايترالا يف لثموه (بئذلا ما ثوخا لاقو) مآ ولأ
 دكا تاع ديز ابا نأ انهاه ىنعملاو ليللا ما ثوخا هلشمو
 2. 368, 1. 8و ردع ما لو فارا يذلا اذه هسا 0

 عمم لدن. 2207. 1, 75, 8201 2237 2056 10 116 2355386 12 217

 هانعمو داع نب نامقلل لثموه (ثكشأ هذلت مل ماٍتيف) ل
 ةقيقح حاب سيل نم ثككيخاويو ثكيساوي ام تر هنا انهاه

 2.308, 1 9 : ههه لدن. 2707. 1, 529, 9.

 درغ نم ءانغلا ىا ةدورغأو دورْخأ عم ديراغألا (دير اغالل 6 نافا

 عامتسالا امثاد ىا ّنهل انافأو ة* انغ ف هتوص عفر اذا و درغي رئلطلا

 ةعماس نذأ هتامح ناك .ةامسبلا لاب هسفن ىّكس مهل

 2.348, ٠ 5 همدص». ةطف 13هعاتما '' 1 هحص 811 هةتن.”

 مالسالا يف هساسا ينُب يذلا يا (ىوقتلا ىلع سّسؤم رضملاو) ٌسَأ
.4 .1 ,2.402 

 يف ةلوكالاو موسقم قزر لجر لكل يا (ىعرتم ةلوكا لكلو) لكا
 نّمستف لكالل لزعُت يغلا ةاشلاو هايشلا نمرقاعلا لصالا

.1 ,375 .2 

 2. 865, 1. 4 هصغخش لجرلا لآ لا داوملا رش 3( 0

 رضق اذا ولأي ىلأ نم هقاطريسلا يفرشقن ال يآ (ادّيج ب لان ىلأ
.1 ,364 .12 

 قش يذلا سارلا يرجشملا نوماملا ماما فرُع هب نومسأمسو) مآ
 ه«-لوق نم باتكلا انهه مامالاو هسار ْمأ ىلا ةححارجلا تلصوو هسار
 12. 354, 1.4 و مهماسأب س انآ لك وعدب مول ىلاعت

 866 01870 0 ذ3ٍ

 8. 405,1. 4. 2فوفصلا لهال اماماراص يا (فوفشلا ْمْو) ب
 وبا لاقو ىيدصتلا ناميالاو ىلاعت هللا وه (ىنمّيهملا نموملاو) نمأ

 هللا 2 ةسفسل قيدصتب نحوس 6 ىٌئرابلا يبرعلا نب ركب

 ملا راهظاب هثايبثال هقيدصتب وا وهالا هلا ال هنا هللا دهش ىلاعت
 7 387,1. 8: ظفاعلا بيقرلا نميهملاو ةماركلا راهظاب هث ايلوالوأ

 ممع 0112 ةقر آخ,
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 هفثعو همال ىا هبتا لاقي هبتاع يأ (هبتؤم هيف روذغملا) بنأ
4 .1 ,366 .2 

 ةيانكر ئاطلا نوكسو رصبُت يا سنؤي (رئاطلا نكس هنم سنؤي) سنأ
 لزن اذاو نكاس ىلع آلا لزنيال هنالرثاطلا ركذ امناو ملعلاو راقولا نع
 ةريفاصع تراط ليق شيطو يوه لجرلا دنع ناك اذاف وه نكس هيلع

 2.360, 1. 8. 5 0 لها موقلا ناك اداف

 2: 361, 1.17. ثاودلا اهعرت مل يتلا يا (فئألا ةضورلاو)» فنا
 را نقلا برغي لثسوه . ("املا ف تئمأو ءامشسلا يف فنا) ل

 2.8387, 1. 10 5 ه6 ةتل, 2207.1 نأشلا

 2. 356, 1 برقيو نم يأ (نأي ملا) ىنا
 2.400, 1. عجوتلا اهانعم ةملك اهأ (ثكرم اهآن) ةآ

 لدبلل تيبلا يف رتجلاو عججوت ةملك اهآ (ىلبلا ِتْيِب هل اهآا) ل
 2. 407, 1. 4. ريمصلل نايب هنا ىلع هيف بصنلاو هل ف ريمضلا نم

 ' دمللا فكاذ نأ يأ تكاذ دا (دناسملا لوعنأم ككاذ ذآ ناكو)  لهأ
 يف ارضاح دنسم لها وه نم لك ناك دناسملا لوهام هلوقب ىنعو
 2.401, 1. 6. برشلل هيلع هافشلا ةريثك يأ هوفّشمو الك ثسمو

 ةبقحو ةديغرو ةمعان يا ءارضخ ةشيعاذ عجر يا (لآ ىتح) لوا

 2. 389, 1. 8. ةئلتمم يا «ارجب
 نا ملعا نيكسم نص وهو ةنكسملا ف لماك يا (نيكسم يأو) يأ

 يف لامكلا نع اًراج» نوكي هنّيعب هفوصوم نوكي ظفل ىلا فيضأ انا ايا

 2.349, 1. هفوصوم اهيلع لد ةقيلخ

 1-2 ةوقلا ديالا (دْئأو دي نع) ديا

 يهدجاو يدجو ثريس يديز يا هيأ (يدهجلاو يدخ ...هيا) هيا
 2217 ديف غلاب ىاأ

 تببلاو اهيف ةعجر ال ينلا ةلعبلا ةكبلا (ةلكب ةكب اهيقلطو)» تب
 2 7 1-1 عطقلا

 قبلا نم امهلصاو ناوخا انتلاو تثابتلا (خلا انشئابت ْمُن) تب
 انقئانت يتسن يف امك مسنلا ضعب يفوراهظالاو هاشفالا امهو ثنلاو
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 ةترشنو هتركذ اذا ثيدعلا توثن نم يثانتلاو انيثانتو (انشنابت وأ)

 2. 358, 1. ركذلا وهو اثنلا هجر ١

 2.5026. مكل لوقا يا (مكتبأس) ف ا

 بارعالا ةيسكا نم ططخغم ءاسك داجعلا (هداجبب لمدزا) دجك

 نيداجإلا وذ مع يبثلا بحاص ةضراللا فيي ىنولمتشي

.6 .1 ,2.858 

 اهب حرف هانعمو ب م اهب لاق ىأ (يسبخسب يكسو ) مقل 000

 18. 3858, 1. 12: ههسص». 2. 98, 1.

 اي ا 0 سفح

.1.9 ,881 .2 

 1 جرخ ليقو بمُلو يأ (ردبو) ردب

 ليقو دولا مول لاش 000 اهعمجب ملا دايت نم فلالا لادن

 انهه طزو طز 3 موي هدجاتسا ثكلوف اهعمجج ةرشع ةسمخ يه

 2 0 1.1 ماوقالا نم موق مسا 1

 تمقو يف عئيشلا لعف ىلع مزعي ناسنالا نا ديري (تاودب مثازعللو) ودب ٠
 2.8399, 1 9. هلعفي ال نأ هل ودبي مث

 اديدش ىدا هاذآ يا هب حرب لاقي يذؤملا يا (مرثبملا) حرب
.6 .1 ,357 .2 

 نمب عافتشنالا لواحب نمل لثموه (دراب ديدح يف ثرضتت الف) درب
 5, 886,19 عفن هدنع سيل

 لاتق ريغب ذخوي يذلا وهو هنم لهسلا يا (منغملا دراب)
:ْ ,3 .1 ,2.397 

 2.358, 1.9, قباسلا بلاغلا يأ (زربُملا مكدعاو) زرب

 لازغلا# فلظلا تاوذ نم دلولا الطلا (زملا الط نم ثكيف ثكروب) ثكرب ٠"
 #0 و

 3 8309, 1 9 86 0 هان, 517, 5. ةيبرغ
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 ةضراعملا ةأر ايملا أو ضوهنلا ءاربنالا (ريطلا ةارابمل اهءاربناو) ىرب

1 

 ديري ام ىلا مايقلا ةضهنلاو هبلس يا هزتبا (هضؤتلا . .. . هّرشئاو) رب
 2. 896, 1. 4 : همدض. 2. 1652, 1. 2.

 سنوي نأ يغبني هنا هانعم لثم اذه (ساسئالا لثق سانيالا) سب

 اهيلح مور+ نيح اهسنوي ةقانلا بلاح ى ل هلصأو فثلكي 00

 .ةنتو ل قاف لق نإ سايل طل اي نب و

 282.872,1.16: (سوسبلا ساسبالا ىلع ٌردت يتلا ةقانلا 0
 ممعع كلن. 2207.1 4

 00 ل قارس (رْسُملا تهار) رسب
280111 

 عمج طاشنلاو اوهّينت يا لوهجملا ىلع اوثعُيُت (اطاشن اوُمَعْيُتو) ثعب
 2.878, 1. 0 سفتلا بيطار طيشنلا

 2.879, 7. يتوادع ةلازا بلطي يا (ينّعِن يقشت يغّبي) فن

 نب دعس تسب ةشئاع ىلوم ديز يبا مسأ دنف (ملا دك 'طبأ) طب

 ىلا نوجرخي اموق دجوف رانب اهيتاي هتلسرا ةشثاع تناكو صاقو يبا

 اوان ديخأ ّىعلا لخد اّملو مدق مث ةس ا ماقأو مهعم برخف رصم

 17 لاقف رانلا تدذبتو رثعف ةشئاع تيب ىلا ودعي *اجو
 رانلاب دنزلا موسي ال نأ وه دنزلا دودصو لثملأ هب برضف

 2. 385, 1. 4 : 866 كدت, 2707.1,

 مهب ديري جاجشلا وهو لطب عمج لاطبالا (لاطتالا تّئدان) لطب
 2. 892, 1. 0. ةعالمملا ناسف ةيقسم صاخشا ةعبرا

 وهو ةلوطبأ عمج ليطابالا (وهللا ليلاضأو وعلل ليطابأ نس) سب
 2.408,1.18.  ىدهلا تض يضو ةلولضأ عمج 20 لطابلا

 2. 407,1. 3. ةثربلا نم ىلاغلا عقلبلا (عقلب دع رغق يف) عقلب
 شدخ يذلا ميبقلا لعفلاب يلابي ال يا (شدُح ضب ىلاب الو) ولب

 ضرعلل لعجف هيف عستا مث دلجلا يف رثالا لصالا ف شدغلاو هضرع هب
 2.850, 1. 5: ذم ص9 115. 186 4 شدخ 15 ةهدعوامت »م0 طإن 6

 265102 دش ةديشارخ .
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 2.874,1.7.  قلبخ بوث يف ناف نيش يأ (لاب يف لابد راب

 2.364, 1.20. ثكلذب هل تفرتعا يأ (ةريصبلا نسحب هل تّوبف) كوب 1

 ١ بهذ هتجاح يضق اذا يا «عابنا عاب اذا) عوب .8.878,1.18

 هلوقل هبتكلا ماركلاو ترختافا يا تمهاب (ماركيلا هتبكّكب تهاب) هوب
 همو ©*ةسر اك, 15. ةررب مارك ةرفس يدياب ىلاعت :4 .1 ,2.354

 تنطف يأ تهُف نزوب هل تهب (همالك ىرخفل تهبف) ل
.8 .1 ,2.384 

 فرطلا ضرعلاو ةزافملا يو ءادّيب عمج ديبلا (ديبلا ضرغب) ديب

200 

 اي

 هتّيسراف جرطشلا قديب وهو (قذيبلا» دسج يأ (ةثحم اذ) قذيب

 2: 381, 1. 1 ئدايم 00

 ءاسنلا اهب هّبشيو ماعنلا ةضيب ةضيبلاب دارا (ةنونكملا ةضْئبلاو) ضيب
 2.361, 1. اهيف برضت ىتلا ةرفصلاو اهضايبل ظ

 ةرضخو ةراضن ف اهضايبو ةضيبلا *اقن نوئسحاسب مهنا كثكلذو مهلاثما

 2, 889, 1. 2. ْ ضورلا

 2. 387, 1.6. راثو جاه يأ مدلا هب غبت (مدلا عّيبتو) عبب

 هدصق نع يناسحاو يماركاب ريا يأ (هتتن نع يّبب نبيلف) نم
 2. 350, 1. 8. هنطاب قدصو 3

 لكرهظي رمالل برضُي لثم وه (نّينْيع يذل مكضلا نّيب دق) تح ا

 2288, 11 ثعتم ريغ ناب لتحمي اهلك نيبو روهظلا 2
 معمم لد. 2107. آن, 0, 0

 اهتداع ينلا يضو مأتم عمج ميثاتملا (ميثاتملا تايبالا بنكأ) مأت 2

 اسينجت نيستخ» هتايزا قس سافل لك نيمأوست دلت : نأ
 ايريخ ىلع مارت مسجل ل١ ليقو ميئاتم تيقش اًيطخ 003
 2.880, 1. : ا
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 نم لاعتفا نادعأالا يرهوجلا لاق تذختا ىنعمب (تثّدذدعا) نفح

 ملامعتشا رثك امل مث *انلا لادباو ةزمهلا نييلت دعب مِغْذَأ هنا آلا ذخالا

 ذكي نيك هنم أودبف ةيلصا ءاتلا نأ اومكوت ا ىلع

1.3621 

 ىلا يداولا ىلعا نم ءاملا ىرج» ةعلتلا (يتعلت ليسن قيو) علت

 يذلا ف مهلاثما نمف يدعوو ىلوق انهاه يتعلت ليس ىنعمو هلفسأ

 12.8386, :٠.3 تكدملدب نا 3 ينا ؟ةقوو هلوقب ثيل

 ممم لدن. »07. 1,9.

 هذا ةرثك ديري هلامل فالتالا ريثكلا فالتملا (ٍفالكمو مضه) فلت

 2. 354, 1. 4 هل هتقاراو *املل

 2.878, 1:18. هبناج ىلا سلاجلا وأ هل عباتلا ولتلا (هولِيل لاق ٌمث) ولت

 قيرختالا توص لعج هك قشنا يأ (قاقشنالا ةروس هني التو» ل
 2. 388, 1. 4. ةءارق هناك

 رتضلاو عفنلاو رتشلاو ريمخلا يا (ةرمجلاو ةرئتلا هدي يف) رمت
- 0027 

 2.874, 1.4. ةيفونتلا تلذكو ةزاغملا ةفونتلا (ةفونت لك بوجا) ةفونت

 ضرأ نم ض_ففع'ا ام يهو ةماهت تيتا يأ (تئئهّنا نيح) مهت
 520611 برعلا

 ثككالهلا ىوتلاو جاجوعالا *اوتلالا (قوكلا ىوتلا ام اذا هاشغي) ىوت

.387,1 ,2 

 باق ةنايخ ىف تش يأ (بّيج شذ ىف تدث) تبث
2-0 

 ةوطلبملا زرغلا ةرسك يهو ةديرث عمج دئارثلا (دئارفلاب دئارشلا لو) كرث
 دئارفلاو ةديصقلا تايبا دئارفلاب ىنعو ةدْرش اضيا ىمستو معللا هامب
 2. 864, 1.8: ةدالقلا ف بهذلا نيب لّصفت يتلا رردلا لصالا 2

 مصمم. 7. 105, 2. 82, 820 2. 79, 1. ٠

 "نم ضرالا ىلع عققي ام يهو ةنفث عمج تانفشلا (هتانفث ىلع) نفث
 2.376, 1. ةركزكلاو نيتبكرلا" ثكرب !داريعبلا هاضعا
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 فاقكلاب هاّوسو هموتق مسرلا فقث (يلاوعلا فيقكت مكفقلو) فقث

 ةانقلا يهو ةيلاع عمج ىلاوعلاو بيهذتلاو بيدأتلل راعتسيو
 2.388, 1.7 ةميقتسملا

 8.862, 1. 15. 2 هعضوم يف ءاملا ةيقب يأ (لهكملا ةلامّثو) لمت
 باحأنا ريغ نم ةانيلا ييشنلاو ينتفرص يأ (جيشسب ينتثف) خل

: 

 ثكيدللورقبلل وه, ببغالب ىوريو يتسن يف اذك (بنذالب رْوث) روث
 82.870,1. 18. بغبغلا اضيا هل لاقي امهكنح تس“ ىلدتي ام

 2.881, 1. 6 زينا يذلا عزرفم يأ (راثم لّبِش ةيشو) سلا

 2.372, 1.17. ةدنع اًووُث يذلا فايضملا ىشعي «اناوثم ابأ *اسو) ىوث

 هجوز تقراف ةارملا بتكلا (ةلتذملا ةّيطملاف بِتَقلا اًماو) بيث
 ىثنالاو ركذلا ةارما ىلع لد لجرلاو اهب ل خخ وأ قالط وأ تومب
 2:10 ءاوس هيف

 2.367, 1.6. نيناج يأ (اجنيغ) للا
 .داهتجالا رسكلابو ظعلا ماغلاب حلا (ثاذجب ثكذج در حدقاو) دج

.1 ,898 .2 

 ثكيب ماصخلا اذه ناك امنا ينعي (كثكّيلاو ثكنم لدجلا ّن) لدج

 2:868, ثكسفن نيبو

 فوقولاو هيطعلا وهو ادجلا بلطي يدجتاسي (فوقولا يدجاسيو) ودج
 2.8388, 1 فقاو عمج

 الوعفم ادتح» نوكي نأ لمتحب (ادتج» .... سائلا يدتجلا) ل

 2. 394, 1. ىدجعلا بلط يأ ىدتجا نم اعضوم وأ

 ىناسحلا هب هيشن ةّتشخولا ةرقبلا دلو رذؤجلا (صاشق رذؤجو) رذج
 ل عقوم امهنم دحاو لك عقي دق مث ةساعلاب هبلط لاو مللكلاب قشلا بلطو ثحبلا سسجتلا (سسحتلاو سشجتتلا امأو) شب 2. 880, 1. هنيع لامعأ

14 .1 ,404 .2 
 2, 898, 1.12. ىنغتسأ يأ لجرلارسيأ (رسيارسج نم) رش
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 ظاوجلاو هدنع سيل امب ئيفتنملا يرامعجلا (ئاوجلا يرظعجلاو) رظعج
 2. 388, 1. 9. هتيشم ف لاتحن اتخملا مهشلا ليقورجافلا

 ةماقالا نع ةيانك دمللا فافج (ريسلا ثيثح دبل فجل) فج

 2. 379,18. عرسملا ثيكعلاو لاعترالا ثكرتو

 ةونجلا نمال ءافعلا نم فاج (يفاجهلاب سُئل . . . . ٍفاجو) وفج
 نم يناثلا يفاجلاو ئلفسلا نع فاجثي كولغلا بالردلا بناج نال
 2. 3654, 1. نيمو عاتب. لب ملاظب :سيل يتغي ةوفبلا

 . فكلا حاكن وا ةريمع دلج «(ةريهملا نع ينغتستو ةرّيمع دلبحل) دلج
 ا اضيا لعفلا اذهل لاقيو ءانمتسالاو درصفلا نع ةيانك
 فئلا ملع ةريمعلاو لاجرلل ةصضخضختا لثمم ءاسنلل فاطلالاو رامتعالاو
 سنا نعروهشم ثيدح يف درو دقءاسنلا ؛امسا نم لصالا يف يهو
 موي هيلا هللا رظني ال ديلا مكان لاق هنا مع يتسلا نع ثكلام نب
 رهملا تاذ ءاسملا نم ىهو ةريهملا زيغصت ةرّيهُملا اّماو غلا ةمايقلا
 12. 368, 1. : ة*علا اهب دارملاو

 كتمأو لاط ليثلاو عرسأ سرفلا ولجأ (علا ٍدواَجا دق لّيَللا)» ذلج

 10 ىلوتساو بلغ نوكتكاساو

 سلج لاقي دج سلجلا يرهوجلا نع (ادجم* يتلا سلاجلا) سلج
 273869, 1:2: ادجعأ ىتا اذا لجرلا

 2.863, 1. 6.. هاملا نم اهيف امع نينجلاب ىنك (اهنيدج لجال) ٌئح
 يتجعو انود» درّيص اذا هنّج (نملا ينجح ينشنتجُأ ينشندف) 3

 ابنذ ىعّتت وه ثلاشلا يتجعتلاو لثدتلا يناثلا ىتبجعتلاو ةارما مسا
 2: 82797185 هلعغي مل دحاأ ىلع

 راد و يع ةدحالا ةذبنجلا يدا تا 1

ْ 11006 0 866 8 101 
 ظ 7 26 هتملاسم ىلا لام يا (هملِي ىلا صجن) مج
 : رئاط لاشثم ايندلا ةريره يبأ لوق نم (ايندلا ْئ «ىانجم لكأو) سس

 1 3-4021. 9 رخمو ةرصبلاف

27 



3 
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 2.354, 1. ةرمثلا يناج يأ (يناجلا) ىنج
 ثكشلا ءاطغ تملازو تفشكنا يأ (ةبارتسالا ةواشغ تمباجحاو) بوج

404,1 .2 

 ناصغأ ىلع مهتيفاعصأو راج عمج ةريجلا )لا ينرسيج اي) روج

 2.3921: يءابرقأو يدالوأ لع مهترتخا يأ يترجش

 نسم ملعت ىتح اراد رتشت ال لاقي (راثلا لبق راها ٌناف)
 2. 899, 1. 19: همه قل. 2207.31, ككناريج

 هتناعأو د ىلع 5 نا صرح 2 يللا شبح

 2 01 1 همت. م. 240, 2. ة. يلا

 2.879, 1. هنّير يأ (هرثح ام ىلا) ربح

 ىنيع هلوقو لاجرلا نم ريصقلا ةقبعلا (ةّقب نيع اي ةقبِح اي) لبخ |
 وو هةصخ 1 ور ٍر 0992-1 1 ع1 ةئلعأ ءأ راش دو ١ تا

:. 

 لكلا هب دعصي يذلا لبعلا وه لوباعلا (لخلا لوباح يفر لبح

 . ىلا ابستنم هلعج ثكلذلو فيلا نم وأ هاعألا نم اذخنام نوكي
 2, 358, 1. 6 اهريغ هرجش وا لكلا ىهو مالا

 يا اضامُعالو اثاثح تلحتكا ام لاقي اليلقألا يا (نائِح آلإ) شح
 12:369, 1: 65 اليلق امون تقُدام

 601112. 2 لا هرعرر1"هقق102 2. 329, 2.

 رمالا نايرج ذوفثلك نافنلاو عيزسلا ثيعتلا (نالتلا فيكيس)
 25.877, مكعلاو

 يتلا ةلضغلا هيزمغلاو اهتلهع يا اهتثكح (ةيزخ يف اهتكشح) مدح

 2. 406, 1. لذي با نانا 2 قزم

 42 و 11 عامجلاب هيلا دسم

 رجلا امه ليقو ةضفلاو بهذلا نارجعلا (نيرجلا رذق) رفا

 ميهربا ماقمو دوسالا رجا ليقو سدقملا تيب يف يذّاو دوسالا
 2,349, 1. 10 ا
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 2.379, 1. 9. ةرجح يف هعضو يأ (مؤللارجتخا مث) رجح

 ىدحا ناك اذا لح" سرف لاقي (نلا ليجعلارذغلاراص) لجح

 رصعلا لها ليجلاو نيرظانلل اني ارهاظ ردغلا راص ديري *اصيب هيلجر
1 ,22380 

 2.362, 1. 6. ةماجعأا

 مومهلا ىلوتست نمل ثكلذ لاقي (ثذحو مّدق ام مهذخاو) ثدح

 هدحو عضوملا اذه يف ثدح ىنم لادلا ْمَضْنَو هب بعالشتو هيلع
 لادلا مف بجو مدق نع ثدح درفأ ناف مدق ظفل اهظفل قفاويل
 02 1 10 ثردح نم

 يأ تلجسا (نيلا نيثدعملا نىدصب ثكلذ دنع تلجشاف) ل
 ئسجورسلا ةبوعب هوثدح نيذلا لؤالا نيثدحملاب ىنعو تقاّدص

 نيثدعم ةّما لك يف نا مع يبنلا لوق ىلا راشا يناشلا نيثتحملابو
3 .6 .1 ,2.408 

 هتحاصف نم ابهيعت موقلا هيلارظن يا (راصبالاب جد ىتح) جيدح
 8. 402, 1. 21: همس. م. 299, 1. 4. لاعلا يف هتوكسو ىضم اميف

 اونوك ىا مكرذح اوذخ ىلاعت لاق رزتعم يا (هرّذِح ذخآ) رذح
 2. 8765, 1. 9: 866 ©1188, 5*1, 79. 3 رذح ىلع

 مكبا نيقكلا عوطقم يا (سرخ اذ نّيديلا مُدجا اكتاحو) مذح
 ٌيظُيال ىتح سرخ ود هناب هدّيقو سائلا هنا ثكئاحأا نم ردابتملاو

 بولقم وهو حالسلا يكاش لاقي امك ايكاج بولقم اكئاح هلوق نا
 2.369, 1.4. ككئاش

 لهسلا فالخ ىنزعلاو هل ةرذقم يأ (ىنزعلا كلشمل ةوذخخ") وذح
 2.360, 1. ضرالا نم ظلغ ام وهو
 اذا لعنلاب لعنلا توذح نم وه يب دتقا يأ (يلاثم ٌدحاو) ل

 2.396, 1.9. اهيلع اهتردق
 ةكم نيمرعلاو بدذكلاب طفلتلا يأ (نٌّيملا غوص مرح يذلاو) مرح

 125500 كني دمو
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 بضخغلا ىنعمب وه لبقو ءايحتسالا ماشدخلا (مشدم الو) مشح
: 

 ةاصح وذ ىنالف مهلوق نم هلقعلاو *امكعلا ينعي (ةاصحلا يوذ اي) ىصح
 2. 350, 7 بلو لقع وذ يأ

 :ىا يش لك مطح يذلا ةمطعلاو مطخلا (مطقلا عاصب انلتكا) مطح
 21 الكأآ ورسلل |

 دربلا اهيقيل ةيشاملل لمعُي ام ةريظعلا (تاريطعلاو) رظح
2 1 ,23288 

 2.1018 ايهت يا (مايهتلل زفمحاو) زفح

 2. 405, 1. 6. قوشلا هيلا ين يا (عازقلا هيلا ينزفحف) ل

 اهمتكا يأ ىلع هلوقو اهِعو اهلضح يأ (يلعو يشع اهظفحا) ظفح

 2. 1118 افلا ماقم واولا تساقو اهرتسأو

 200017 ةبضغأ يا (يضاقلا ظفشحاف) 2 ته

 نمو متكاو ضرالا نم ظفحا مهلاثما ف (ضرالا نم ظفحلا) ل
 2.388, 1. هريغو لاملا نم اهيف نفدُي ام طفح اهنا

 نابضغلا هب ىنع (دعقو ماق نمب) نولابي يأ (ىنولفحب الو) لفح

 2.397,1.10. دوعقو مايق نع نولخ ال مهنال سائلا عيممج وأ

 لو سبعا عمجم“ يتلا يه ةركتجملا (ةطخستملا ةركيكملاو) ركح
 12. 362, 1. ب امسلا ةريثكلا ءاّحستملاو ىفنت

 قالغنالا جاتترالاو قوت يأ مكحاسأ (ياتتوالا مكتعاساو) مكح

3.1 

 هدقتع تال لثملا هلصأو مهبضغ نكس يا (مهدقغ تلحتااو) لخبلا

 2. 853, 1. 10 : همه ق1. 2107.1,

 7 2 يدا نب ديعس 0 ةبوسنم ِ (ةيديعس ةلحمو دس
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 01 قيراسملا ىبللا تلعلا لدا: (نطشت تكل تلح باع

 1. 389, 1. 10 هة66 كد. 209:1, 3845. فصنلا رطشلاو ل 0

 هناريط يفريدتسير ئاطلا ىلعملا (ىتعم نم مكف) قلح
28. 887,1. 5. 

 عفترملا قلحملاو احورطم هتكرت يا (ىقل هتئداغ اقتحم« مكو) ب
12020000 

 أذا *ادتبالا نال دومعملا نم لعفاوه دمحا (دمخا دؤعلا لب) دمح
 2.876, 1.18 هنم دمحم ناب قحا دوعلا ناك ادومع» ناك

 همدصزت 2. 118, 1. 2.

 قشم د نيبو اهنيب م اشلا يف ةميظع ةنيدم (صئئِح دصْقا ناب) صمح

 ةعاقرلا ل هقامعلا يف لثملا برضي اهلهابو ليم ةثام
 1 1 ا

 2. 399, 1. ثكشاعمب ىفو ام يا (ثكلمح ام) لمح

 اهجوز ىلا نحت يتلا يه ةنائمعلا (ثوربلا ةنائعلا تناك ناو) ّنح

 جورحت مث 3 غلاب ىبا اهل يتلا ثكوربلاو هيلع نزماتو لالا
18 ,727862 

 يف ناعلاو رهظلا فيفخ يا (ذاعلا فيفخ دموي تككو) ذوح
 12. 847,1. 13 : همدت». 2. 46, 1. 7. سرفلا رهظ نم دبللا عصوم لصالا

 ةدوصقم ىأ ةدورومو ضوح عمج ضايح (ةدوروم ضايحو) ضوح
 2.891, 1. برشلل

 2. 865, 1. اهلاح ريغتي ملو يأ (اهدّهع لاح امو) لوح

 2.856, 1. 16. 2 رارفلا بلطو دارا يأ (لافجالا لواحو)

 لئابقلا ءايحالاو ةعمتج تويي اوعلا (آيخالا ضعب ءاوج يف) ىوح
 2. 869, 1. 9: همدق7. 2. 142, 1. 6. :

 اوس ةيثاعلا ةروس ف ةنمو هتويح ين يأ (يرمأ ايعم يف) يح

 2. 850, 1. 7: هءو © 72*ةضر ل, مهتامصو مهتايح*

 2. 405, 1. 13. عوشخ- يأ (تابخإو) تبخ

 اظيبخ هتبصا يآ (تقبكاسا ام انع ٍفشناو) ثبخ
2. 876, 1. 
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 ين اهترمخ اهتربخم دارا ةبرجتتلا ةربخلا (اشغ اهترّبخ ىلعو) ربخ
 فرعي ال ةروتسم اهتراكب لاح ينعي اهتراكب ةربخ دارملا ليقو اهرومأ

 ا 1 ال ماركب اهنا جوزلا

 وهو هنضح تم هذخأ ىشلا نبتخأ (ضشكلا ةصالخ نبتخا) شسخ

 هبوث فرط يا هتنبُخ يف هلعجوا شحكلا ىلا ظبالا نود امم
 2.8857,1 95 همدص7. 2. 278, 2.

 2.877,1.6. ءاملعلاو ءابدالل اعيطم ىنوك يأ «ءابدالل يعاد ا) عدخ

 ىدتهي يذلا رهاملا ليلدلا تيريغلا (تيدهلا اهب لضفي) ترخ

 لصالا يف وهو تّرخ عمج تارخالاو اهقياضم ىهو زوافملا تارخال

 2, 7 - هوو ةربالا بقث

 ءاطعلا ارخاسا يف نجح« يأ (ججللا نم ردلا جرخ#و) جرخ
.9 .351,1 .2 

 ب اذا سرفلا رفحا نم هيلا انيضم يأ (ثيش ىلا انطرخاف) طرخ
 2. 360, 1. 7: همز. م. 184, 1. 4. هريس ف

 هنم طرضعااو اعرسم لخ د هيف طرتصا (فصلا نم تطرغصاو)
 8,898, 1. 8, :  ثكلذك جرخ

 داسف وهو فرغغلا نّتب يا فرخ ريصي ينعي (فرخك هنا الول) فرخ
 2 11 ظ لقعلا

 2. 0-862,1 لمعلا نست ال يأ (ءاقرخ اهديو) قرخ

 اهضرا تنعطق اذا ةدلبلا تقرتخلا (اهكلاسم يف قارتخال)
 2 8390, 1 20 قرطلا ثكلاسملاو يشملاب

 رسكناو لق انهاه ىنعي عاطقنالا لازغعالا (همطخ لزفخاو)» لزخ
! [ 7200-7 

 نم لتاقملا لزانملاو هتحضشف يا ( لزانّملا تزخا املاطو) ىزخ
 2, 869 1.12 جوزلا هب داراو برعلا لازن

 تبتلكلا تاسحخ بلكلا توص حابنلا (حابشلا نع هن اسخو) اسخ

 2, 374,1. 8: اودعابت يأ اهيف اًوسخا ىلاعت لاق
1 1 

 همع 0 111*ةنلر 111 0



1451 1111 111 4049 

 هنا شاغشغلا نم ردابعملا (شاخشف< (هيجآسمو) شوشخ
 م0111 فورعملا كتابئلا

 ندب ام يا ةيّصاخ عمج صئاصغلا (اهملاعم صئاصخ نم) ّسخ

 2.390, 1. ةروهشملا اهعضاوم اهملاعمو لثاضفلا نم هب

2. 894, 1. 12. 

 2. 389, 1. 16: ضرالا سبيو رطملا عاطقناو بذجلا لعملاو

 ليلا ةقباسم فو رامقلا يف بلغلا لصخلا (لضغملاب ازئاف) لصخ

 3891-2. ماهسلا ةامارم فو

 ىلع طفنلا لعج اذا قرح يأ (ابضخ امه نأ بّذعُت١ بضخ
 2: 6116 اهنع طفنلا لاز اذأ قرص الف ثكرتتو اهيسار

 لجرلاو ةبوطخملا ةارملا بطختلا (غلا بطلا نّيعت نيح) بطخ
 8.361, 1.8. متي يأ ٌبتتسيو ماكنلا بطخلا ليقو اضْيا بطاغلا

 ١ نم هرهظ ىلخ يا ارهظ فخ (ةرمجلا ىمر نا ارهظ فخو) فخ
 ىصعلا ةرمج يه لصالا فو ةفطنلا انهاه ةرمجلاو ىنملا

2574110 

 اوحاترا يا موقلا فخ (ريطلا فوفخ اهوحح تقفخو) ل
 1 831 1.14. ,..يعرسم»

 2. 899, 1. 4. لايعلا ليلق يا- (لكلا ففيفخ) لب

 دصي ملو عجر يا دئاصلا قفخا (خلا هاعسم ىتفشملا دوع) قفخ
 2, 885, 1.6: هالوم ىلع لك وهو ىلاعت لاق لقثلاو لايعلا لكلاو

 معع 11813, 571, 0“. 'ء

 راهشلاو ليللا نال برغملاو قرشملا ناقفاغغلا (.يقياغلا يل تح

 2597 15 امهيف ناقفخ<

 ةيلابلا ةلولهملاو ةسيكلا نم برض ةابعلا (ةلولخ# ةابعود)» لخ
 0و6 1 لالمغلاب هذشملا
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 سالتخالا نم مسا ةسلخلا (بلسلا ةسلخ نم مهشّيع مايدب) سلخ
 مهنا مليدلا نم ااا بولسملا 2 و ةعرسلاب ذخالا وهو
 داركالا نم افيشص لصالا يف! راك يحل ملل 007

.5 .1 ,12.870 

 بوصنم وهو ادقن ضرفلا مهنم خا يا (اضن مهتم هصلختساو) صاخ

 2. 356, 1. لالا ىلع

 ةلالض ف ثكمهنمو ةلاطبلا يف ثشكهتم يا (ىسرلا عيلخ) علخ

 داقلا يا هسأر ابكار هحرطو هعزن اذا راذعلا سرفلا علخ نم هلصاو
 2. 849, 1. 6 ' ههجو ىلع ماهو

 سرفلا هجو ئبناج يف نوكي ماجتلا لاودراذعلاو هعزن اذار اذعلا
.1 ,404 .2 

 2. 866, 1. 15. قلخا يا قلولخا (هادرب اقلؤلتم» قلخ

 يجشلاو هل ٌمهال يذلا يللا (يجشلاب كلغلا وهل امب وهليوهو) ولخ
 12.8372, 1. 145 هما. ه1. 21207. 11, 612, 816, 2204 1, يزعل !

 85 408, 1. 4: همت. 00 2. 12. 0

 سمغلا تاولصلا ةماقا يا (سئغلا ةساتا لمكأ> سمخ
14 .1 ,405 .2 

 هريده هطقفعو لبالا لحن وه مرقلا (مرقلا طقدع' طقنع) طمخ
1 ,2-0550 

 لسكلا ونصوروتفلاو فعضلا رولا (لشكلا وْكِص رولا نا امك) روخ
 2. 398, 1. هنيرقو ةوخأ

 ةلذلا مُعرلاو ابئاخ هلعج هبّيخ (مُعُرلاِب كيا ني
.1.18 ,2.872 

 و هر 2.886, 1. تدسفو تمحورأ |نأ
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 اهفورخ اهنم ملك ينعي ةفلتخملا يا (فايخالا تايبالا مقرأ) فيخ

 2.219, 11 ءأ دوس ىرخ الو «اقرز امهادحأ نوكي نأ وهو سيفلا

 2,9579111 ةملظلا ةيجدلا (ةيجذ مجع يكتب) وجد

 2. 360, 1. 8. تعفدنا يا (تأردئاف) أرد

 برضي لثم اذه باهذلا جردلا (يجرداف كثكشعغعب سكل) جرد

 2. 342, 1. 145 566 كد. 2207. دن, هل ىغبنيإل أم ىطاعتي نمل

 ناسللا يف مدّقُملاو مهنع ملكتملا موقلا ميعز ةردملا (موقلا هرثو) هرد
 عفد اهْرد هردي مهنعو مهل هرد نم لاتقلاو ةموصغلا دنع ديلاو

1 ,2.3656 
 نمو ةفطالملا يهو ةارادملا نمرماراد (ننلا شاط ئم رادو) ىرد

 2.350, 1 هلقع فخ نم يأ شاط

 طعي مل ناب أاطخا هنا تملع ينعي (أطحخلاه ثا تئردو»

 2.8360, 1. ٠ نيرشع نم رثكأ اهنمث

 .٠ لقاشتملا لفنزلا ليفلا دلو لفغدلا (لفتز ابا اي لفعد اي) لفغد

 2201 ةيهادلا لفنزلا ليقو هيشم ف

 2.869, 1. 17: ةميركلا ةلكألا يأ (لقدلا ليخ نيللا) لقد
 معمم 01 ةطر ]13 0.

 يتلا نونجعاملا يهو ةروعانلا بالودلا (بالودلا يفارغلم) بلد

 هام يأ بتآو هانإ يا الود نم ةبكرم ةيسراف *املا اهب ىقستسُي
1235411 

 بارتقالا فالدزالاو انيلا ىشم يا فلد (فلدزاو فلدن) فلد
 2. 3066, 1. ةفلْرلا نم لاعتفا

 اهءامسا نم حاربو سمشلا لاوز دنع يأ (حارب ثكولذ دنع) ككلد

 2. 891, 1. رسكلا ىلع ىنبم
 نم داؤنلا باهذ وهو هلدلا نمرّيحتلا هلدتلا (يمهّلذت نابتساو» هلد

 2.384, 1. ةريغ وأ قشعلا مه
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 اهيف ةنئزملا ةشقنملا ةروصلا ةيمدلا (ةبعالملا ةيمّدلا يه ٌمن) ىمد

 نسعلا يف الثم برضت جاعلا نم ةروصلا يه ليقو مدلاك ةرمح
.9 .1 ,2.361 

 قبس دقو ةيمد عمج ىمدلا ةوسنلا يا (ىمذلا تراس 0
 2. 876, 1. 9: همدصإت». م. 361, 1. اهحاضيأ

 2. 891, .1٠.9 رمخغلا يباوخ يأ (ىانولا نم نداف) ّند

 يف ههتش ران ريغصت ةريونلاو برقا يا ندا (نلا ةرئون اي ٌندأ) ونذ
 ينلا مهتقلح يو ةراد ريغصت ةريودلاو هءاهبو هنسح فو اهب هءاكذ

 2. 878, 9 ١ ةلاهلا ىه ليقو اهيف اوعمتجا

 10,397, 1:10 ديعب الو بيرقل يا (عساش الو يبادل) لح
 ىكؤنلاو اراد اهاتتا ذاضعتا ىلع يأ (ىكؤنلا ةعّقب رثدت ىلع) .رود

 0 384, 1. 4. قمحلا وهو نونلا ٌعضِب 00 نم قمحلا يا كولا

 نيبو اهنيب سيل هنال اذكه ةرصبلا ىّمس (مارعلا دلبلا زيلهو) رلهد
 2. 402, 1. رخآ دلب ةكملا

 : ةمهدلا نم ةعامجلا ءآمهدلا (ناطْنُسل ةّيعر عوطا مك"آمشدو) مهذ |
 2. 402, 1. 0. ددعلا ةرثك مهدلاو داوسلا يهو

 ىتحرمغلا ترش لايق ىتح ايندلارباكاو ملاعلا فارشأ نم
 منص لصالا يف نادملاو نادملا دبع وا سوباق وبا ينأ تلح

.886,159 .2 

 دمعتي ال يذلا رتقتسملا ريغلا ىنعي (بذئذملا مزعلا بلقأو» بذبذ
 22 301 210 يأ نع ْ

 ةيطع ثككنع أبن ال يا (ضن ثسنسعرخ دن الو) رخذ
 2.392, 1 18. ١

 ام لك وهو ستغلاب ىرذلا ىبعلملا يرذتسملا (لبجت رذتشم) ورذ
 2. 858, هب ترتتسأ

 2. 862,18. ةّلذلاو عوضخملا ناعذالا (ناعذالا ةّيطبلا) ىنعذ
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 نم ضرالا يلي ام وهو لذلذ عمج لذالذلا (اهلذالذ ثكسما) لذلذ
 2.376, 1. 4 سصيمقلا لفاسأ

 اهضقن نال نامضلاو ةنامالاو دهعلا ةكذلا (هتّذ دهعلاب تفو) مد

 2.869, 1. مذا بجوي

 2. 349, ةثرولاو ءابرقالا يأ (بسشلا يوذل) وذ

 قوذت وأ هكرتتو يشلا فرط قوذت يتلا يا (ةفرتطتملا ةقاوذلاو) قوذ
 ةيريف ىعرملا فارطاب تععر ةقانلا تفرتطتو هقصبت مث هناسل فرطب

 ةّذل برجتو بوز لك قوذت يه امنا دحاو جوز :ىلع ىقبت ال اهنا
 تاقوذلا الو نيقاوذلا بحبل هللا نأ ثيدحلا هنمو مهترشابم

,2,369 

 ىقسملا ضارتعالا باب نم وهو هل اعد اذه: (ثكدٌقف تّقذا)
 2. 400, 1. 0. وشعلاب نايبلا لها دنع

 ةقيرط ىلع ثكلقعب بهذي نيا يأ (ثكب بهذي نثا) بهذ
 كثاده يا هللا ثكدشرا هلوقب هل اعد ثككلذلو ليهجتلا

.8 .1 ,364 .2 
 2. 386, 1. ىتغلا يأ (ليذلا ليوطلا) ليذ

 قيرطلاو بهذملا ميملا متفب دارملا (حادر ةؤر دّعلا دارم الو) دأر
 ةيراجلا كقرلاو ىعرملا وهو ةربدمو ةلبقم لبالا فالتخا عضوم هلصاو
 2. 878, 1.11: رجلا ةميظعلا حادرلاو ةمعانلا

 06 8067ج 85 دار مطتعال 217568 20 593615121017 56:

 اهلاعفاب ةبوصنم اهلك رداصملا هذه (نلا لئذلا ٌمضو مكيأر مث) ىار
 متُحش نأو اولعفاف يع اوبهذتو مكليذ اومضت نا متيار نأ ىنعملاو
 2:354,1.7 اولوقف زغللا نم مكديزأ نأ

 30 ّنظتأ يأ (تغمس ام ككارثا

 2.884, 1.8. رادلا ةحاس يف طوبرم رامعأ يأ (هعاقب طيبررّيعل) طبر
  .لكأ ريعبلا عبترأ اهعيبر ءالك تميعر يأ (اهعيبر تسئبتراو) عبر

 2 2.875,1.15. لكلا نم عيبرلا لصف ف تبني ام عيبرلاو عيبرلا
 2. 895, 1. 7. همالك يف طلتخم ريغ يا (كبتٌرومرّيغ» كثكبر
 2. 397,1.14. تضف امو تامجا يأ (تقتفامو تقتر) قتر
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 ءايعلا ةثش رفغلاو اهدواع يا اهعجار (رفغلا اهعجار دق) عجر
5751 ,2 

 فاجر رمحإلا لاقيو ديدشلا بارطضالا نافجرلا (هنافجر ادبو) فجر
 2. 404, 1. 0 هبارطضال

 اهانلعجو ىلاعت هلوق ىلاراشا (مجّرلل ضقنا اذا مجنلا عارشإ) مجر
 2.378, 1.1 نيطايشلل اموجر

 عمم © د”ةطر ]ع7 7, 8201 60222. 12. 5,

 اهبكر يا اهلعتزاو لحرلا اهيلع ثش يا اهلحر (خلا اهلحرف) لحر

 2. 878, 1. 4. ليحرلا يف اهب دجاو اهصخشاو اهجعزأ اهلعرو

 2. 404, 1. ةدملا لوط يأ (دمالا يخارت دغب) ىخر

 ءاد ىأ مكل فدر ىلاعت لاق هدعب ءاجو عبت ىأ (فير مث) فدر

 12.8392, 1. 1 : 866 813*0117, 55711, مكدعب

 ةلمنلا هلمحع# ام لابزلاو مهلام صقنت ال يأ (لابز ايضا 1 ازرت الو) ازر

 2م 101 هيفب

 21 مهل ءاعد (ىّؤعلا متُكزُر) قزز
 بيصنلاو ةلزنملا ةرظححلا (ةعاقللا لقا ةوظحح قررأ)

,384 .2 

 انأ ءامملأ ف ٌيشلا بسر لوقت مة تناك بسار نم) بسر

 ءاملا هجو ىلع عفترا اذا فاطو هيف لق هرعق يف طبه
354,11 ,5 

 اهليسرو ليجعتلا ثاففحالا :٠ (اهليسر تافدحألا فهنا ىلع) لبا

 لسري سرفلا ليسرلاو اهعم عجريو تميبلا ةيوازل اهعم لسري اهلسرم
 20114 قايسلا يفرخآ عم

 قيقح يا (نمق مّضْتلاب) دشرُي نا لئاسلا يا (دشرتسملاو) دشر
 2. 392, .1٠9

 ناقرع ناعدخالاو تيطعا يا تفر (ويلا تمر تمنأ نأف) مضر
 2: 386, نايبيريبعمل ا امهيلع عقي ظ

 لاقي لوعفملا ىنعمب ردصملاب افضو يضرم 5 (ٌىضر ىلشك) وضر --

 52. 860, 1. اضر لجرو اضر موق
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 ىوعغرأ امهم ليق هناك ةيطرش انهه ام (ىوع ىوعْرا ام يذلا) وعر
 0000١ ىو اكتف ربسلا ىلإ ةياكشلا نع عزنو فاك ىتم يأ نوم
 يأ ضرالاو تاومسلا تسمادام ىلاعت هلوقك نامز فرظ نوكي نأ

 2. 887,1. 91: ههه 0 11*ةقر ب 0. امهماود ةّدم

 2.861,1.1. - سانلا ىلع ايعار لعُج يا (يعزتسأ نم) ىعر

 هانعمو ايعر هاعري لبالا ىعر نم اظفح يا (ككل ايغعر) مسسس

 238112 هللا كظفح

 دغر ةشيعو ادغر هافلا شيعلا دغرتسا '(ةشيع اهيف تادغرتسا الو) دغر
 2. 396, 1. ةبّيط ةعساو

 سطاعملاو بارتلاب يا ماغرلاب هقصلا هتمغُرا (سطاعملا تسمغراو) مغر

 2. 408, 1. 6 فنالا وهو سطعم عمج

 اماظع يأ اتافر اوراص نيذلا كئاباب ل يا (ثئكتافرب ]» تفر
 2: 387, 1 ٠ بارتلا يف هتّثفتم ةرسكنم

 ءالتكما ةنطبلاو انكرت يا انضفر (هنّطبلا يف ليق ام انضفرف) ضفر
 املا قات ةدطبلا مهلوقب لمعن مل هانعم ماعطلا نم نطبلا

 ش باّطغلا نب رمع نع معو هلك عرض يفام برش ليصعلا نفا نم اهبهذت

 للسلم اصلا ع ةلسكم اهناف ةحطبلاو مكايا سانسلا اهيا اي هضر

 ١ 2. 866, 1. 10: همهم لن. 2107. 1, مهستل ةثروم

 2.8350, 1. 8. شقن يأ (شقُو درب لثم) شق
 هلقع ناك ةقامعلاك ةعاقرلاو ةعاقرلا ريثكلا ناعقرملا (ناعقّرم اي) عقر

 2. 375, 1. عقرف قرع“
 ةعطقلا ةعقبلاك ةعقرلاو ةقامعلا ةعاقرلا (اهتعقُر لها ةعاقر رّمساو)
 225, ضرالا نم
 8,888, 1:14 تدسف 0 يأ يع ام خرا 0

 7 2.859, 1. 8و ةمدصو». م. 89, 1. ةيرعلا هذ هذه ىلا ينطفل هبرغلا

 ثرح اذا لجرلا مرمرتو نكاس يا مرم (مرمسرتي ال مرُم يبحاصو) ممر
 2 29. ماكل داف
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 ىتلا ةارملا ببوقرلاو تيوصتلا نانرألا :(تموقرلا نانا نرب)
 7 2. 408,1. دلو اهل شيعي ال

 نيجرس اهنا هثورلا نم ردابتم (رطخ هل الام تسوق ةثورو) ثور
 نم ذخأ فنالا عطُق ولو فنالا مدقم ةيناشلا ةثورلا نكل سرفلا
 2.870,1.11. ةعفترم بترو ردق يا رطخ هل لام وهو شرالا عطاقلا

 حاتراو ةرشع ةثلاشلا يف لاق تئرطو تيهتشا يأ (تتراف) حور
 2. 861, 1. 5 : ةءو هآقم م. 99, 1. 1 حاتري هدعاول نم اهدفرل

 ظيلغ ناثكلا نم بوث شيلا (شئيحلا ةحوئو يف ازغْلُم)
 ةخيفسلل عارشلا هبش نوكت قارعلا دالب يف لمعتست ةحورملا هذهو
 لبتو اهيشم هب رتدي لبح اهيف دشيو تيبلا فقس نم قلعتو
 ماني نا ليللا وا ةلئاقلا يف لجرلا دارا اذاف كرولا ءامب شرتو ءاملاب
 لجرلا ىلع تهيف يجو تثيبلا لوطب بهذتف اهلبحت اهبذج
 هب بيطتسيو رتعلا ىذا هنع بهذيف دراب مصيرلا بيط ميسن اهنم
 امك اهيرج ةيراج اهامس ثكلذلو ةئياجو ةبهاذ هقوف. يهو مونلا
 2.858, 1.1. تلسرأ

 2.376,1.8. ىيثئاحتملا سوفن جازشما ي لثملا امهب تنص

 2.897,1.1. بلقلا ةحار يطعأ يأ (لاب حوو قزرْوا)

 5. 376, 1. 8. دئأر وهف دوري دار نم امهبلطاف يا (امهّدرف ْمُك) دور
 اموه بلجلاو داترا نم رمصا دترا (بلجتلا لبق ىوسلا نتئاو)

 2,001 دلب ىلا دلب نم عيبلل باج

 وارظنملا ةراهجو نسعلاب ثكبجعي يذلا وه عورالا (عوالا اهيا) عور

 2.898, 1. 9 همت. 2. 47, 1. ديسلا ىنعي ةءاجشلا

 2.387, 1. هنع لثام يأ (ناسحلالا نع غاور) غور ١
 ىنديوشلاو ثكبحعا له يأ (ىيئوشلا ثكاذ ءاكذ ثكقارا) قؤزا د

 دلو وهف نداشلا درفأ اذاو نودّشلا نم لعاف مسا نداش ريغصت
 سرفلا وا ةقانلا نداش ليق اذا امك هما ىلا فضي مل اذا يا ةيبظلا
 2,851 1١ . ةيبظلا دلول نيعت
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 2. 864, 1. اقور قورد قأر نم نسج يأ (نٌئري) قور

 ابهار ريصاو جيوزتلا ثرتا يا (بشرتا نا ىرت له) بهر
.1 ,2.362 

 نيكسلا يهو ةرفش عمج رافشلا (رافشلا فهّرم دامزتلا ٌمج) فهر
 ةرذك نال ةيانكلا باب نم اذه هتددحو هتقّشر ىفيس تفهرآو

 2.366, 1. رحكالاو ةفايضلا افيدر رافشلا ةّدحو دامرلا
 2.397,1.9. ملظو روج مهكردي يأ (فّيح ّسم مهقهري ل) قهر

 يسرفك امه ةرئاسلا لثملا >3 ةنهارملا ناهرلا (ناهر يسرفك) نهر

 2.390,1.6. ةريغو لضفلا ف نيبراقتملاو نييواستملل برضي ناهر

 00000118 7 ةيبر بحاصوه يآ .(بيرس انلق ىتح) تنير
 2.375,1.4. 2 ةبيرلا اهيلع لخداو اهككش يا (اهبار اميف)

 عرزي ام رذبلاو امنلاو لضفلاو ةدايزلا عيرلا (هرّذب تنا عر اذه) عير
 2.889, 1. 0 بوبعلا نم

 عزف اذا لجرلا دأُر لاقي روعذملا يا (دوؤزملا يبلق» دأز
.1.18 ,2.857 

 0 869,1 ركذلا ءامسأ نمو مسأ بلا (ثكبز ماق) ٍتز

 اهميغ يا ةمّيغتم ةلبللا نوك نع ةرابع وه (رورزم اهبّيجو) ٌرز
 5. 365, 1. مجع نع فشكنت ةجرف هيف سيل قبطم

 اهبو اهمسا ةماميلاو ةماميلا ءاقرز يه (ةاقرزلا رظن نم به او) كرز
 رظنلا ةدح يف لثملا اهب برضبو اهتدلب يه ىتلا ةماهيلا تّيمُس

 2. 405, 1. 25 مايا ةشلث ةريسم نم يشلا رشبت تنناك اهنال

 معو لدن. طنمج. 1, 192, 401 5 11,

 ىنعم مكعلاب دارأو رقتحب يأ ىردزب (مكعلا ىردْزُي امل ىنكل) كرز

 52. 55 0 ىنجِيلا ىردزي امم دارملاو ءاملا ديربت
 2.899, 1. هباع هيلع ىرز (معز نم ىلع اًورزوو ل

 عيرسلا لاجرلا نم فيفغغلا لولغزلا (لولُعلا ابا اي لولمتز اي) لغز
 ةفيفخ ةعفد نم ةتانلا هب ىمرت ام يهو مالاريركتب ةلَعْرلا نم وهو
 ضعب فو هقرسلا اذ لولغلا يباب ينعي ةنايحخلا لولغلاو اهلوب نم
 2. 380, 1. يلاعسلا نمم لوغلاو لوغلا ابا اي مريضلا
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 2. 388, يملع صااخ ي ١١ (يلالث» ْلْز
 ةيباخ وأ 5 ةريج نيِيدادغبلا دنع ةلتوزملا (ةلم ملا هج ال لمز

 هنم برشُي صاصر وأ ةضف بصق هيف بقر بقذ اهطسو ف ءارضخ

 نبتلا اهفزخ نيبو هنيب ام لعجبو هريغوأ ش دا نم يضر
 ةدارتبلاب اليل دربملا املا ةلمزملا هذه ف بصي فيصلا ماتا يف م :

 2555, 1. أدراب اهيف ع

 برضت يأ“ وض مهل رهظي الو دنزلا نوح دمي (انَش لو نودْنرِي) دز

 2. 356, 1. 1 مهف الب عجرتف زاغلاا مهناهذأ

 كككرتو تكدع بغرب يأ جو ثكطهرو ثئلها ده جزو) دهز

061-12-5 

 يرصبلا نسعلا مكدهاز هلوقب ىنع (نلا ةقيلحلا عرؤا مكدهازو)
 يا.بيرغلا رشف نم لوا وهو يرحالا ةديبع ابا كيلا 00
 2. 402,1 ديعبلا مالكلا

 ةجمملا يهو ةرهزلا نم لاعتفا راهدزالا (هفئاوطب ًارهدزم) رهز
 12.891, 1.12. مهومعتو ءاملعلاو داظّرلاو هالضفلا هفثاوطب ىنعو نسعلاو

 . تمهاتو امن ادا 7 اهز نم العو داز يا اهز (يلا اهز دق اهردق) وهز

 2. 880, 1. 5. 9 يا ا ترّبكت يا
 2. 886, 1. 9. هقخاسا يأ (مرفلا هاهدزاف) ل

 نم ريّرلاو ةمعاشلا ةأرملا ىهو ؛اديغ عمج ديغلا (ديغلل ًارير) روز
 كثكلدي يمسو ىناّهتس ال#و ءاسنلا هن زا تتح ىذلا و لاج را

 2. 348, ب. ةريزلا عمجلاو نهل هترايز ركل

 رثاز عمج راوزلاو ضابقنالا راروزالا (راوُرلا نع زوزمب سيل)
1 ,365 .2 

 2.877,1.2.  بذكلا مالكلا ف ديزتلا (لئاس درت نم) ديز

 يدرلا مهردلا وهو افشاز راصو صقشت يا فيز مريم هولا ا
 2, 79,1 ظ

 اهيف يشمت يتلا لجرلا ةيشاملا (ةيشادلا نيعتو ةيشاملا نيزت) نسير
 مال ليقو هتجاعأ ضهن يا لجرلا أشن نم ةيشانلا ثكلذكو
 2. 359, 1:1: ّنسلا ةكيدعلا ةيراجلا
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525 : 9 1 ١ 
 نرت يأ نادزأ (هب بيبللا نادرا ام لضفا ملجلاو) نيز

2.8388, 1. 0. 

 1 هنلم لمت يأ (لاوعالا مأشت اما) *مآس

 ديفا دتعلا هنا سال ١! نم ردابتملا (ببسلا نّتب) بس
 1 868, 1. 115 120: طع ةوومص0 معدتتسع 566ه 0هن"ةمب كنب

 هنمو ةحارلا هلصاو مونلا تابسلا (تابّسلا مهاشغا ىيح) - تيب

 8.8378, 1. 15, تابس مكمون انلعجو ىلاعت هلوق
 معم © 1”ةسر, 19111,

 2.405,1.10. تاولصلا نم ةلفانلا ةحبسلا (هتححس نم غرف اه اهنلو) ميس

 نيب عمجلا نأ ةاعنم جرح الو هيلع مثا ال يا (ليبس هيلع سّيل) لبس

 12. 854, 1. 8ز همدح7. ©1181, 1 07 مارح نيتخالا

 اال ليس ىف ايلعج ةفعيض لكن (هلبآلا اهروطان اهلّبس لوو

 17 ةلفغلا ريثكلا هلبالاو

 ماجسو اموجم مكسي عسمدلا مجس (ىجستملا هآكب حرأو) مجس 0 4 1
 2. 1.5. لاس مجسلاو

 8.854, 1.14. 2 مولظم هناك يكبي يا (مومضم عومد مسسي) ّيس
 اقهسف ثكاملا ةروس يفو ًادعبو افرصف يا (هل اقؤّسن) ىبوس

 . ةتمدحر نع مهدعبأ يأ اقوس هللا مهقويسف يا ريعسلا ىياعصال

10 

 ' عرسي يا ودعيو هيرج يف تصناو ىرج يأ (ودغي ردسنا ٌمث) ردس
 ا ا

 بسحببا ىلاعت ةلوق هنمو لمهملا ىدسلا (ىدُس مهل يلامو) ودس

 2. 898, 1. 15 : 566 011180, ]>37,86,  ىددس ثككرتي نا ناسنالا

 31210 همت. 2. 157, 2. 9.

 51 كو ةينايشلا ن نم ايراع يندب نورت امك ديري (نورت امكل يّرِس) ريس

 121 ةثشلاو رقفلا هياغ ف يلاح نطاب
 بغشلا ينعي قارس تا يآ ةرورسم» هلوق (ةمومغم ةرورشمو) 0

 الغلا نم اهيلع امب ةروتسم يا ةمومغم هلوقو ةلّصزملا يف يذلا
.1 ,2.8355 

28 

 نفاقمل < مهيروسيرب دج مج

 7 ١ /

 ا

 1 و

 1000 ال بووالبب ا لىك



0 
7 5 

 ريخلا لها ةئيهو قي 2 3 1 0 تملا 0 تش |

404 00451141395 10 7 

 ١ فارصنالا حارسلا 00 2 حرش 6 .1 ,876 .52

 2. 381, 1. 185 همدص7. 2. 198, 1. 5.

 انهاه دارملاو علا رصخلا (رصخلا ىرستاو رصحلا ىرس نا املو) ىرس ١
 2.8366, 1. 8و ةورص7. 2. 1, 2. 6 دربلا رصخنلاو ماكلا مدع

 ليطابالا يو ةروطسأ عمج ريطاسالا (ىنيلؤالا ريطاسأ الا اذه) رطس

 2. 866, 1. 16 رطس عمج راطسأ عمج نوكي نأ زوجكو
866 00111812, 71, 20, 811 ٠ 

 سانلا رسي ادحأ ترار أ (مانالا تاّرسم ف ايعاسو) ىعس

 2.8369, 1. 8. ' مهح .رغيو

 دامرلا هيلع 2ذ ناكرّيغتو كبرا يأ (ادامر فسأ ههجو نأكف) فد
.4 .1 ,2.384 

 مضغي هنال ككلذب يقس سبصلا ءامسأ نم جضافلا (ملا أرفسا املف) رفس

 كبشلا ةرتس ام. تنفك ميصلا نأ هل ديري مضاولاو اهرهظأ يأ ءايشالا

 2. 858, 1.14 يئش لك انعشا]

 .ىنعمب لوا عمج ىلألاو رفاس عمج رفسلا (ىلئارقشلا دروو» ل ٠
 اوضم نيذلا دارملاو ةلصلا تفذخف يذلا همجوش لايقو نيلزألا

.5 .1 ,2.407 

 راس بص ضل ياسو لثملا لصا (اوطقل اوطقس امنيا) طقم:
 دس اوذخا اولخ د حعضصوم» تا ف يأ (اوطرخ اوطرخعلا امثيحو)

 12. 897 1. 12 566 لال, 07.1,

 هاسنأ هالسأو ىسن يأ اًولس ولسي الس (ناجشالا 0 يلسْملا) لص ١
1 

 1. 392, 1. 4 : ا 1 1 2.00.

 لاق هنا مع ٍيبنلا نع ىور (نيلسرملا ةئش نع تّجِغر فّيكف) نس
 ءايعلاو ثكاوسلاو حاكخلاو رطنعستلا نيلسرملا ننس نم عبرا

1 
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 تسسأ لابقي نوبدجملا نوتتسملا (تارعللا نم نيكشتكو) تس

 2. 367, 1. اممقلا ٍِض ةنسلا 0 5 موقلا

 1-2091 دايارشمنو لهسي يا (بولطملا هل يتسُيو) ونس

 رشكأو علابا يأ (بدالا حدم ف 0 تذذخاف) بهس

.1 ,868 :2 
 مولا عنتمم اظقيتسم يأ (ادهسم هنم تسب ام) دهس

 ا 0

14 .1 ,405 .18 

 فكلا عدرلاو ادّيس هلعج يا هدوم 7 هدو هحالصإ ةدّدم) قوص
 2. 378, 1. 16: رظنلا عافترا حامطلاو

 ف ه«لوخد نييس اغوس خوسي بارشل ديلا خام (ةديرثلا عاش ىلع) خوص

 2.895, 1. 4. قلعلا
 تبذج اذا اهترسي يذلا لبعلا ينكي (اهسئج نم قئاس اهل) قوس

 2085871146 بمسبق نم وأ اهلثم ناتك نم وهو هب

 اذهب تتدحتلا نأ ينعي قوسلا ةقايسلا (ةقايسلا سيلم) د

 2. 858, 1. 0. ابيط آم ثيدعلا

 2.884, 1. طّلستي ىا ريما رطيست رطّيستي) رطيس

 عقد وهو بوبوش عمج :تيقاقلا (مدلا بيباش تنشأ 7 يسال

 2. 406, 1. مدلا 0 ىو راسل
 بشي مل اذا نال ثكرمع لاطا ال يا (ثكنّرق بتشا الو) بش

 يرسكلابو نسلا ف صفلاب نرقلاو اضيأ تشن مل كبوت وهو ثكنرق
 2.8363, 1.0. ةودعا لاتقلا

 هعضوم ريغ ف هبشلا عضي مل هانعم (ملظ امف دابا هبشأ نم) هبش
 2. 400, 1.1 هبشي ناب هنم هب ىلوا دحا سيل هنال

 تح يش لك ةابشو عفتراو الع اوّبش وبشي امش (ابشلا بوهّرم) وبش
 2. 856, 1. تاوبشو ابش ج 0
 فتالتخالا يهو ىنعمب ةربجاشملاو راجشلا لاقي اراجش يف) رجش

 20060011 ةعرانضلا#



 486 ممم 131,705 10 7885000000 ظ 0

 هتافرتصت و ةليعلا يف هقرط ديري هقرط يأ (هنوجش نسخ امف) نيش
 5.14 العقرالرق 0
 عمج مئالولاو نُئلم يا 0 0 ةمجلاب ٌنحش دقو) ل |

 2. 866,1. 9. ا ذحأب اا 1

5 .6 .1 ,350 .2 
 2. 856, 1. ٠ هلبلا نم اوقُس يأ (ةدالبلا ا برش 0 ْ

 عسشلاو لعنلا ريس عسشلا (عشسن دشن وأ عش عسش دقعُي امثئر) عضو 0

 عاسناو عوسن هعمجو لاحرلا هب خشي 0 نم روفضم لبح
0 1 .1 ,2.858 

 حمصرلاو هتماق ةيوتسم ةماق أذ الجر تمار نعت (ملا طاطش اذو) : طش 3 :

 2.869, 1. 6, 1 ءاوتسالا 4 5
 يدعي (دجو دجو من فد كدعي يأ تطش )لا تلطشو) 00

 رابح ام ا يلاح رتسب اون اهاوهب ئدجو اهاونب يدجو 000

 للا 1 ةالاغملاو تعلا ةزواجم طاطتشالا (طاطتشالا ميظع) 3
6 3 26116 

 فعض قرخلاو دعلا زواج طاظتشالا (ظنشملا قى بناجو) ب
500 3 

 00 ٠ ىألا 1 ,2.899

 درعلا ظاظيتنلاو فيظولاب قزال مّيظُع ىظشلا (خلا ىظشلاو» ضف
 000 قئلاوجلا ةورع يف لخدي يذلا ٠
 ٠ :12,578,1.16: قيرط لك يف يا (سشنن لك يلا بعش ٠

 ىمرملا لوضنملاو هقّرفو هصقن يا (لوضكملا نم كثخقش) ش

 2.358, 1 : ارو ميت مق ين

.1 ,869 .2 
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 ىسوم» ايأ نيئرعشالا مشب ينعي (عدخل دو نيبرعشالا يش) رعش

 يلا صاعلا نب ورهشو وه ىلوت سيق نب هللا دبع ع همسأو ؛ ٍيرعشلا

1 12-0 

 يل تلعج يا ترعشا (نلا ًاّمه ماّيالا صعب يف ترعشأ)
 هلوق فو باهتلالا راعتسالاو بايثلا نم دسهلا يلي ام وهو راعشلاك

 را م1011 برعلا يف موقلا ةمالع راعشلا (ةراعش

 فدعش نم» مهسنم ىنعي (ويلا ىناشثملا تاياآب فوعشمف) فعش

 2.8391, 1. انغلا دوع راتوا ةيناثلا يناثملاو نارقلا تاياب

 00 ل (ياودح يِباعِش تلغش) : لغش

 بكعش اهد>او يحاوتنل َ وتنلا باعشلا يريغ ىلا لاضنفالا

14 1 2.388 

 ركشتلاو يزلاب يا نيسشيزب (ملا ينكقشف نيديزب ينكّبشغ) فش
 بوكلا فش نم رهظي يا تاي تزيو ينمي تنلطصا يا ينتلتو

 1 ل ةأرو ام تيأر ىتح قر انا

 ايتك دقو نارحكملا انهاه نارفُسلا (امهطاخو اهيرفش نيب عمج) رفش
 2.367, 1.0 ظ وبلا مشت الل

 2.856, 1. 6, هبناجو هفصن يأ (لئام هقش) قش

 صوخ ةملئألاو ةملثالاو ةملثالا (ةملئالا قش امهنّيب هامساقتف)
 ةلقب يه ليقو ةملباا قش ثكديبو ينيب لاملا لثملا هنمو لقملا
 نم ءاوس نيفصن تقشنا الوط تققش اذاف ىلِقابلاك نورق اهل يرخع#

 رمالا يف ةكراشملاو ةاواسملا يف برضي اهرخآ ىلا اهلبا

 2. 889, 1. 11 : مهع6 لدن. 21207. 11,

 ةاراجملا ليبس ىلع هتيطغا ام مكشلا ملا مكشلا يف بغرإل) مكش
 ةوشرلا ذخاي يأ مكعلا ف يشتربو دكشلا وهف اثدتمم هتيطعأ ناف

72217 
 2. 888, 1. باهذلا ةعيرس يا (ةلعمشُم) لعمش
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 ةداعلاو ةعيبطلا ةنشنشلا (ةيمتا> ةيحجراو ةتمزخا ةنشثنش) ةئشئش

 لكملا ىلا 7 00 7 مزخا 0 ةيوستم ا

 2:87, 0-2 متاح 0 يو 0 ا ْ

 قلغلا ئّيسلا وهو ريظنشلا عمج ريظانشلا (يلا ريظانشلاو) رظنش
 ةبدايز رظبلاو مقبلا ليقو يمطيغلا مِلظِعلاو دارجلا مزالت لظاعتلاو
 2:888:1: 2, ركذلا م ايف ظاعتالاو ةارملا جرف ف

 عفدلا ظلدلاو ل مجلا يحاون اعلا (ملا يظانشلاو) ىظنش
 مأظلاو بأظلا نا ليقو اميم هنم ءابلا لدبُي دقو بخصلا بأظلاو
 قمحالا ظاعتعلاو تين ناوظكحملاو *ادلا باظتظلاو لجرلا فلسل نامسا
 2. 888, 1. ماعطلا دبع اغستملا ليقو

 يسفنل العاج اهبورح ترضح يا (ًاملْعُم اهعئاقو تانهشو) دهش
0 

 ىلأ (امسيم ىل) اهتسالع يا (اهاميس تئتحلاو) اهب فرعا ةمالع

 2.397, 1 6 ةنيز ينعي الامج

 2.398, 1. 8, داؤفلا تكذلا دلجلا يا (مهشلا ضاهتنا) مهش

 2.399,1.11. سبعلاب ءاطعلا طلخا يأ (طئضلاب لذبلا بشو) بوش

 نمتؤملاو هريشتست يذلا راشتسملا (ىمتؤم راشتسملا نأو) روش

 2.899, 1. 9. اهيف نوخيال سوفنلاو رارسالا ىلع نما يذلا

 ىلا يرجلاو. ىلطلا طوشلا (نيطتوش 4 طيشلاو نيطب طوشلا ْنأ) :طوش

 مالك نأ 0 ينعي نطبلا 3 لصالا 0-0 0 ىنيطبلاو ةياغلا

 2: 364, 1 . ميظعتلا

 ةرمجلاو علطتلا فوشتلا (ركد ام ةربخ ىلا 6 فوش

 هيلع تايثلا و ةبوتلا قدص نم ركذ م ةفرعمم كلا ينعي ةقرعملا
.0 .1 ,2.404 

 ف تلخدو هتباصا يا ةكرشلا هتكاش (همحل ىتم هقكاشال) ثكوش
 12. 889, 1. 2: برقعلا ةكوش اهب دارا ٌمسلا ةمّكلاو هلجر
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 يهو ةاوش عمج ىوشلا (ىوش ىوشلاب هراغظا تقلتعا اذا) ىوش
 2. 5 ا ثكلها يأ ىوشو سأرلا ةدلج

 ريغب اهبهل ظاوشلاو رانلا ىظللاو ليوطلا مظيشلا (تلا مظّيشلاو) مظيش

 2. 382, 1. 6. ناخد

 قابتغالاو راهنلا لوا فرمخلا برش حابطصالا (قبتُعاو مطّصا) مص

 2,351, 1. ّيشعلا يف اهبرش

 ىنعملاو رشع ةسمحت ,تفلا ىلع ناينبم امه (آسم حابص) ل
 2. 852, 1.9. . ' نمو (اهابص

 مرخلا ىرس اذا هانعم لثم (ىرّسلا موقلا دمتم حابصلا كنع) ل

 مهصا اذاف اهيشمي نمل ليللاب يوطت ضرالاو ةريثك اضرا اوعطق ليللاب

 ليقو حامشلا رعش يف عقو زجر نم تيب لثملا اذهو مهريس اودمح
 2. 358, 1. 11: ههه كد. 2:07. ةن, 70. ديلولا نب دلاخ هلاق نم لوا

 هب فتكاو اعومجم هذخ ينعي سدُكلا ةربصلا (ةربص باوجلا ْنَُح) ربص
.1 ,864 .2 

 ةوّبصلا ىلا لام ًايباصت لجرلا ىباصت (يباصّشلا يعاود) وبص
 1-0-1 10 بعللاو وهللاو

 هارهصلا ىلا حرخ اذار هما (سرهعشم ابهعكرالا نأ ىلا) ره
 1 نق

 2. 358, 1 اهوهظا يأ عدص (يتّيح# عدصف) عدص
 شّيجلا ّقشي الجر تيار ىنعي كش اذا عدص (انقلاب اعداصو) ل

 201 3 مسرلاب
 2.877,1.1. قرئفتم يأ (عدصتم دمعلاو لاملا لّقشو) ب
 2.894, 1. 8. ناشطع يأ (يص يقراب م مل) ىدص

 ءابرحلا نال ديدش درب هباصا“ نمل لشم ءابرحلا نيع نم درصأ مهلوقو برعم يشراف دربلا دّرصلا «'ابرجلا زمعلاو ءابرجلا نيع نم درصا) درص
 نم درصا اضيا لاقيو ئفدتسيل هنيعب اهلبقتسيو سمشلا عمرودي
 ركذو اهدلج ةقرو اهرعش ةلقل ءاتشلا يف فدت ال اهنال ةبرجلا زدعلأ
 2م. 363, 1. 12 لوالا لثملا فيجدت ءابرجلا زنعلا نأ مهضعب

 عمم للا. 2107.1,

 هوس اج بيسي 5-5

1 

 100 بث يضع ميلا ةيييا دبس >>. سعيا - >7 5

7 

|| 
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 ةليللاو ركسلاب هتعرص ىذلا اهعيرص «آرتغلا هليل يف ءابهصلا عيرص) عرص ١١
 2. 898, 1. 2. ةعمجلا هليل ءا#غلا

 ضصلاخ يا حارلا فرصو لزا يا فرصا (جمارلا فّرصب فرصإ) فرص
 2. 851,٠4 رمغلا

 8: 879, 1. 9. هبتك ام تاعفص يفرظن يآ (ةركبر ام مقصتو) مقص
 رومالا يف يضاملا عاجشلا تالصملا (تيلاصملا) . تلص

 ا
 2.8394, 1.4 هدنز دلص اذا لجرلا داصأ (دلّضأفن) دلص

 2. 366, 1. 8. ركبتلا فلصلا (فلصلا علخو) فلصض |

 توقايلا نأ ل نم 4 لاق امنا (ًض-غ ركج توقايلا يلصأ) ىلص

 دز وهف لاو هت دوجك مكح ادراب جرخ ناو راسلاب رتجتما
15 2 

 ينلا يهو ءامتصلا ةيعلاب تمهئش ةديدش يا «ءامص اهتنكفو) مض
 2.362, 1 ىقّرلا لبقت ال

 توصلل عبات ادصلا نارمعلا لوطب ءاعدوه (خلا ثكادص مص الل 0

 هللا ما 7 ثككادع ل بيع نسا 11 ربع ه4توم

 تنام ١ . 20

 2.387, 1. 8. قلغم يأ (تسمْضُم باب حاتثتسا) تممص 3
 اهسفن نذالا ليقو نذالا بقل حامصلا (ةجحاصو خامصلاو) ضسغص 030١
 2.881, 1. 8. اهب نزوي يتلا ئه ةيحاصلاو 200

 افصلا ٍفوا ةدالجلاو ةدعأا يى تفينسلاب ةكشم يأ (ةماصتشلاك) مصوص

 2. 38ق, 1. قرلاو

 5 ا حالا وهو ونص عمج ىناونصلا (ناوئص ريغو ناوُئص) ونص
 .82/8, .3 .1٠

 2.851,1.4.“ اعجار تلفناو اعرسم بمهذ.يا «ماضتا) نش
 بكسو ةعشصو ابيكرت ىا (ةغايص طفلل نسحأو» غوص ١
 12. 361, 1.65 همطتز. 2. 68, 1. 8. 8
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اصن يذلا ْي *اعو يشلا نأوص (هناوص يف ف ام) نؤص
 ةءهفذ ن

.12 866,1 .2 

 : ا فيصلا 0 يأ (فاطشآ) 0

0 .4 .1 ,2.8389 

 لزابلا قينفلاو تّلذا يا تعرضا (لزابلا قينفلا ىلا عرض
 ف امبرو ةعساتلا 4 كنس ف كثكلذو هيان 08 يذلا مركملا لعلا وه

 2.3621: ةنماثلا ةنسلا

 اهطالطخال اهليوأت تكي ال يتلا اهليطابا (مالحالا ثاغشأكف) ثغض

 12. 396, 1. 17: ههه © 1ةضر تن, 4.

 وهو لعنلا ماسز انهاه مامزلاب دارو لتف يأ (رفُص دق اهمامزو) رفض

 | ٠0 ارل اككارنلا مدنم نم لجرلا رهان ىلع عقب يقل اهم
289,11 

 ةعالضلا نم يوق يا علطضم (ننلا يناعملا صيخلتب علطفمو) علض
 2: 391,1. 5. ريسالا يناعلاو هحرشو هنّيِب مالكلا صلو

 لاعلا وسو لازهلا ىنضلا (ىّنض ىلع هنم لشخا ما) ىنض
.16 ,9586 :2 

 نع فشكاف ثكلاح نع ىل فشكا يا (ثككل حدقأ يل ئِضاف) ءوض

 وهو يرمأ نطاب ىلع ثكعلطا ثكرما رهاظ ىلع ينعلس ا وأ يلاح

 2.8358, 1. 9و لعافالا ةاواسم يف برضي برعلا لشم
 معمم 41. 21097. 11 8

 ركذلا ايرلاب ىنعو مكتحتار بيطا ام يا (مكاير عوضا امف) 2
 2. 401,1. ليمغا

 نسمع ال يأ 00 0 نم ىلغ ىرُي نأ مبقيف) ىوض

 ميركلا ىلا ٌمضناو ررعلا ىلا لام نم ىلع لالا وسو لازهلا ير
2.887, 1. 6. 

 عيض نمل برضي لشم ) فِئشلا يف نبللا عّبشض نك تنكف) عسل

 يميمتلا سدع نب ورمع هلاق هتوف دعب هكاردتسال ضرعت مث هرما

 لاملا أذ انسم اخيش ناكو ةرارز نب طيقل تشب سونتسخاد جوزت
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 نب ديعس نب ريمع اهجوزتو اهقالط هتلأسو هربك ببسب هتضغباف ريثك
 ورمع ىلا تلسرا اودش املفامدعماليمج اباش ل

 اهنبل عاضف فيصلا يف اهقلط هنا هب ديري ثكلذ لاقف انبل اهيقستست

 اهديب تبرض باوجلا اذهب اهيلا لوسرلا عجر املف تقولا ثكلدذ ف

 2. 365, 1, 6 ريخ ةقذمو اذه تلاقو اهجوز بفتك ىلع
 معهم م4. 2707.11

 2:879,1.18... افيض تكيلع لزن يا. (فيضت الصآ يشكر 00

 ببصلاو هيلع لكؤي يذلا يشلا قبطلا (يل اننبط .... ٌعكو) نقبط
 1010-52 بابصا ب ضرالا نم ردمعاا ام

 نعو رمأ نع ارماو لاح نعالاح يأ (قبط نع اقيط بكير) بل
 12. 386, 1. 6 همت. 011181, 15217, دعب ىنعملا انهاه

 داتا يأ فرطا نم نيبيرغلا يأ (نئيفرطملا ني كسلا دشنا) فرط

 2. 380, 1. 0. نسحاسملا بهجعملا يشلا يهو ةفرطلاب
 ساعنلاب فرطلا فصو (دشج دمحم شعان نسما ا 0

 هنا ىذعي شعنلا ىلع هلمح ألا هشعن نم سشعان ه«لوقو ةروتفل

  عنمي ىأ حب فيسلاك ٌدح اذ هلعج لهقلاب هفصو املو لتاق رتاف
 2.8380,1.4. هيلارظني نأ نم واربكتلاو ىلستلا نم هآر نلن

 . اهلصاو ةبرثعم ةملك ةجعافسلاو ةضاضغلا ةوارطلا (ةجعافُس ةوارطلاو) ىرط
 نا دير دلب يف لام هل لجرل الام يطعُت نا يهو هتفُس ةّيسرافلاب

 نا نلبلا ثكبلذ يف لاملا هددع نمل اطخل كب ل انو
 2.8399, 1. 15. فثكرفس لبق هيلا هتعفد يذلا ثكلام لثم ثكيطعي

 18. 875, 1. عامجلا نع ناعطلاب ىنك (ناعط الو) ىنعط
 2.360, 1. ثكبولطمب يا (ثكبلطب ىتّيطم ام) بلط

 20 هنمم بميطلا بطرلاو

 كرما ماضيف ىالطاو سبح هل نم يا (نسبحيو نلطت نك) للا
: ,5 

 2. 368, 9. حراس يأ (قلط دي اذو)
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 نم لاخلا ىلع هبصنو بسم يا قلطنم (نانعلا قلطكم) قط
 2. 391,10 نع يأ ثكنود يف ريمسلا

 وهو سكولا نم اهصقن الو اهبّيع ام يأ (ثساط اهسكوالر) ثمط
 2. 361,1. 8. ركبلل ضتفملا ثماطلاو ناصقنلا

 يتلا يه ةحامطلاو ةحامطلا وا ىوريو (ثولهلا ةحاّمطلاو) ممط
 2: 562,1. 19: ةرجافلا ثكولهلاو تاوبش لك ىلإ مدطت

 داتا مهلاؤس ةذم ةافغلل فلكس يأ (اطُم هولأس ام هلامو) حوط
: 110 ,8308 1 

 تسباث هت دايس عافترا نم يأ (ممءاش دددول دوط سو) دوط

12.111 

 ءاذخلا نم عوطا مهلوق يزرتطملا لاق (نلا عوطال ثكل ينا) عوط
 8-2 برعلا لاثما نم سيل ء*اذغلا نم قفواو

 اولاق امترو هقاطلا ةعاطتسالا يرهوجلا نع :(تمفطمنأ امهم) ب

 ماغدأ نوهركيو هاطلا عم اهل الاقشتسا *آتلا نوفذعجي عيطسي جالسا
 58. 880,1. 18. دبا ثرتح# ال يهو نيسلا كرف اهيف آنلا

 ديري فورعم تيربكلاو ةمزعلا ةقاطلا (تيربكلا ةقاط يف) قوط
 75881 حاصملا هب لعشب يذلا ديقولا تمبربكلا ةقالدلاب

 همتك يوطي يشلا ىوطو عوجلا ىوطلا (ىوط ىوطلاب) ىوط
ْ 14 8 01 

 ىلع هنال هرايعمو بهذلا نازيمراّيطلاب ىنع (راتطلا يف ازغلم) ريط
 فورعملا مهاردلا نازيم رايطلا ليقو هتقخأ هب يِقُس ليقورئاط لكش
 12.856,1.5. نازيملا ناسلر اّيطلا يهيدجفغلا ىنعو نوطسراقلاب مهدنع

 ناشطعلا يداصلاو ةكرحلاو ةقحلا ناشيطلا (ٍيداص ناشْيط) شيط
2 

 2.895,1.12. -لقعلا ةشهدملا يا (ةشيطملا ركِفلا نم) ل

 وبظ اهلضا فيسلا تح. يهو ةبظ عمج ىبظلا (نملا ىبّظلاو» ىبظ
 غدصلا يلي يذلا نيعلا فرط ظاحللاو واولا نع ضوع ءاجلاو

2.382, 1. 
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 ررظ اهدحاو ةثّدعملا ةراج ١ نارتظلا (نلا نارتلُكلا بارظو) ٌر«ظ
 شيعلا ٌوس ظهابلا فظشلاو ةريغصلا ةوبرثلا وهو برظ 5 بارظلاو

 2010 لقثملا

 نابرظ عمج ىونلا فذ يبارظلاو نيبارظلا (نلا نيبارظلاو) برظ
 ملو كاش عمج وهو ىبرظ ىلع اضيأ عمجتو اهوسف قاطُي ال هتاد يهو
 ربلا نيمساي ناّدظلاو كلي نيج ىو ام ىلا

 1. 888,1.10. مهسلا يف لصنلا لخ دم وهو ظْعُر عمج ظاعرالاو

 هيف تناك يدوهلا هنيعظلا ةجوز يأ (ةميعظ ذضتا نأ ىلع) ىنعظ

 مل اذاو ةنيعظ اهل لاقي جدو» ف تسماد ام ةارمالاو نكت مل وأ ةأرمأ

 2 ةنيعظي تسيلف نكت

.19 .1 ,405 .2 

 1. 883, 1. 6. يفاجلا ظيلغلا ظفلاو يوعالا علاظلا يلا علاظو)» علظ
 لمو ل بهذ لاقيو اهاوه نع سفنلا عضم يأ (فلّطلاو ١ فاداظ

 2: 883, 1. يم افلظ

 2.382, قيرلا نم ل قيربلا نب ناعما عارم 2 0 3

 0 ءايمظ قاسو نجلا ةقيقر ءايملط يل
200114 

 ثغفنلاو ينراتفع' يا ينيبتصتو تبسح يا 2 تّيدظعتف) ّنظ

 379-2, 2 انهاه

 2, 383, 1. 2, 2 (بوبئظلاو) ببنظ

 اذارتسيلا ىلع رهظ نم عطا يأ . ('اسو ٌرسام ىلع اهيف رهظاو)
 2. 852, 1.9. ل

 يف يذلا ٌودنلا ثكلذب ينعي (ربجل ٌمثرسُك دق نأك اهرهظو) ل '
 مانس برعلا هيّقست يذلا وهو لعنلا رهظ طسو نم صامخالا عضوملا

 ٌوتن هيف ادب رسكلا دعب ربج ادا يشلا نال ثكلد لاق امناو لعنشلا

 2.3659 ظلغلاو جوعلا نم يئشو
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 الب برشي نا بعلارمغلا عالتبا يف يا (فنالسلا تع يف) ٌبع
 2.8398, 1٠.4 شم ريغي برشي نأ وه ليقو سفنت

 لحارملا اهب ربغت اهتاكرفسلا ىلع ةتوق يا (رافسارْبُع اهتلجو) ربع
 1.,2:359- 2: ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو دحاولا هيف ىوتسيو
 . اهيكتُت نيعلا يف ةنغس نيتحتفب ربعلاو رثُلا (رثملا ينيعلو) ل

.1 ,384 .2 

 نقلا تيلقن دسالا ءامسا نم ةسبنعلاو سبنعلا (ةسبكعاي) سبع

 22328415 سوبعلا نم لعئتف سبنعلاو لاجرلا ءامسا

 هل رخوم الو ىرقلا قطيب سبيل يأ (راخأو ىرقلا ماتعمب 0( مل

 2. 365, 1. 0. رخآ نمو متع نم لاعفم امهو

 1.3549, 1. 12 كجر اي ليبق نموه (ًابجت اي) بمجع
 هواحتإ). (2ةطم12. 2. 199, 2.

 2.362,1.2. لاعلا يف بكارلا هلكأي ام يا (بكارلا ةلاحُم) لججم

 . ةرشع ةيداعلا يف ةلوق لثم وهو هّدعُيو لاملا عمجب يأ (كتعيو) تع
 22. 849, 1. 8: ههه م. 88, 1. كم هرسج طارص ٌدُكعا انا

 عذّللاو أوحأتو أوفرصنأ يا اودع (عذقلاو عذللا نع اوكعف) ودع

 120010 تسللأ عذقلاو بنتعلاو موللب باقلا قارحاأ

 لوقلا ذهو ودعلا نم عون ىزمجلاو عرسي ياودعي (ىزمجلاودعي) ب
 23065,1 14 ىرقهقلا عجر باب نم

 انبلسف هبالقناو هفرص انيلع ملظ يأ (سلا هفّرص ادعرهدلا امناو)
 58. 875, 1. 6. ريقعلاو ريطغلا

 2.870, 1: 1 هرذع لبق يا هرذع (ًارذاعو) رذع
 رعت لبالا تّلع نم برجلا لصالا يفوهو بعلارتعلا (دّرع نم) رع

 ةرتغلا ءاد اهباصا لوهجملا ىلع تررمغو ةّراع يهف تبرج ارثع ّرعتو
 2. 349, 1. 4. ةرورعم يبف
 ناثآ نا رد ءانهلاب عطق دق هبرج يا (مسُح دق اهريصو) ب

 ها تعنص يذلا دلجلا رن ا برجا
 2. 859, 1. تايزاو تسعطق
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 اين ان امل سئارع هاك ةطوقنملا 3 نسا تايئالا لجأ) 0 5

 3 1 1 رفع راغص طقن 8
 ضيرك#و بللسلاو ررضلل ةضرعم يا (خلا تارطاخملا ةَضْرْعْف) ضرع

 2. 396, 18. بمهنلل

 تافرعب ساسلا ف فوقو فيرعشلا (فيرعشلا ف يدا مكبو ت6

 تافرع ريغب مويلا يرحل ميكعت انهه دارملاو ةفرع موي مهميظعتو

 , ةمظع نم لوو ليلهشلاو 3 0 ءاعدلاب اهلهاب اهتشت

 ا ف قاوسالا نوميقي م لهأ 0 نأ ا يتألا

 نيسمتلم اهنوتاي لاوسلاو ةمعطالا عاونا اهيف نوعيببو رحل تمقو
 2.402, 1. 5. اوأش ام

 اسلس ناك اذا ةكيرعلا نّم) نالف 1 اهتعيبط يأ (ةنّيل اهتكيرع) كرع

 2, 30 ريعبلا مانس ةكيرعلا لصأو اداقنم

 اهحاضيأ قبس دقو ةكيرعلا عصب ككئارعلا (ثكئارعلا تلأ,)
 2. 408, 1. 6 همدصز7. 2. 362, 1.

 مأوأو ديدشلا شطعلا ماوالاو ددصتق يا ةورعب (ماوألا ةوركي نبح ) رع

 عرسيو رودي دادملا ذخا اذا ماقلا نا ديري دادملا نم هفافج ملقلا

 لاز اذاو ءاملا بلل يف ناشطعلا عرسي امك ساطرقلا هجو ىلع
 ي ثّرحاي ناسنالا ناف ناسنالا ةداع فالح اذهو نكسي دادملا هنع

 2. 854, 1. 5, نكسي ىوترا اذاو شطع اذا ءاملا بلط

 زوكلا دي ىهو ةورغ عمج ىرعلا (ىرُعلا ثككيلا تيقلا دقف)
 هدقعو يرمأ له يكييلا تسضّوُو ينعي ةقلح نم ديلاب ذخؤي امو

 2. 861,1. 145 همدح2. 2. 88, 1.

 نم هذخا كلائب ايّوقيو ادضعُي نا يآ (ثلكب ازّرعُي نا انفاو) رع
 ثلاعب زّرعف امهوبّذكف نينثا مهيلا انلسرا نا ىلاعت هلوق

 18. 380, 1. 115 8و6 0111*ةلتر 5557110
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 اهلا نان وفي اهنع باغو دمي يآ (ريغلا اهله بيزم) برع
.2 .364,1 .2 

 0211-20 ثكتبسن يأ (هيلا ثئثرع) وزع

 يأ بشوشعو هيف تابنالامرفقلا (هرفق بشؤشعو) بشع
 12.0010 رقفلا دعب ىنغتسا هلا ديري بشعل اب ىطغتي

 ةجعلا يذرشع رهاظلا يفرشعلا (رحتلا نودرّشعلا يف ىرُي) رشع
 *ارمكتلا موي يأ رحالا موسي ملقيو اهيف ملقي ال هنال مارحالا ماتا يا

 18. 855,1. 12: نقنعلا نع رحلابو عباصلا نع رشعلاب زغلاو ديعلاو
 هعم 121015 مهتر ه5 1ةاخسر 2061 82[1)], مز. 156 ةطق 7

 ةقادلا يهو ءارشع عمج راشعلا (روفت هراشغاو روخم هراشع)

 نم ءزجلا يارشُع عمج راشعالاو رهشا ةرشسع اهلمعل ىضم يتلا

 لاقي اهمظعل تتعش اهمأك ةميظعلا َةَمْرْبلا انهاه ديريو ةرشع ءازجا
 ماسرأ لبحو قالخا دربو لامسا بوثو راسكا ةنفجو راشعا ةمرب

 2. 866, 1. 5. دحااولا فصوك اهنم ةعامجلا فصوو

 ىلا داجا نمل ءاعد ثككعباصا تسبي يأ (ككرشع لشأ) ل
 2. 380,19 نعطلاو

 بابشلاب طوبرم يأ (ةايعلا ةبيبشب بوصغم اهمظْعُمو) بصح
.1 ,897 ,2 

 بيكغو تقدحا.يأ تبصع (بصُح هب كعيبصع ٍبقو) ل ٠

 نيعبرالا ىلا ةرشعلا نيبام لاجرلا نم مهو ةبصع عمج
.1.9 ,2.401 

 ةديصقلاب ةديصعلا الو زمشلا ضعب يف (دئاصقلاب دئاصعلا او) دصع

 18. 864,1. 7: دقعلا دصعلا لصاو نيبطلاب دقعي قيقد ةديصعلاو
 مطت». 2. 106, 2. 9.

 همزلو هب ثكسمتسا هب مصعتسا (نيكم ريغب اهنم مصغتساو) مصع
.1 ,849 ,2 

 قيرختالاب هبوثو متشلاب هضرع قيزمت يأ (هرملو هضْرِع طاطعتاو) طع
 2. 888, 1. 5. قلغأا بوثلا رمطلاو
 2. 371,1.14. ككالهلا نم يا (بطعلا نموجكأي نمو) بطع
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 اوجرخ نيح اهلاجر ترّطع ةيراج 0 (مشكم رْطِع اي) رطع
 هريغ ليقو مّوشلا يف لشملا اهب برضف مهرخا ا لاغقليلا

 2.379, 1 18 : هنو كلل. 2207.1, 1565, ملع ءأ هللاو

 رزغلا ةعزجلاو 3 ىا لطع (ةرّذشلاو ةعزمجلا نم ُلْطُع) لطع
 هريغ ليقو رهاوجلا نيب اهب لصفُي بهذ نم عطق رذشلاو يناميلا

 ل

 28376, 16 اهل طقن ال يتلا يأ (لطاوعلا تايبال) ل

 لطر عمج لاطرالاو تاوان يا تيطاع (لاطؤالا تئطاعو) وطع
 2.8392, 1. 0. نم فصن :عسي نيراملا ىناوا نم وهو

 ةربغلا ىلا ”ارمح ةبيود يلو ةياظعو ةاظع عمج (اظعلاو» ىظع

 2.882, 1.5 عبرأ مثاوق تاذ

 'هثحو هفرح يش .لك افشو سرد ىل افع (سأ افع دق ناك ناو) وفع
.1 ,2.402 

 اهدالوا لكأت اهنالرتهلا نم تعا لكملا يف لاقي (رهلا قرقع قتعتو) قع'
 2.8387, 1.13: ههه كن. 207.1 ةكضلا اهلكأت امك

 قئاوع ينعي لبجلا ةبقعلا (تابقع نجلا نيبو اهتيبو) ا
.19 ,899 .2 

 سمخلاب ينعو اهوظفحاو اهوّدع يا (سممغلا اهيلع اودقعاو) دقع
 2, 254,1. عباصألا

 ىنعمب نامدن عمج ىمادنلاو مزالا يا رقاعأ (ىمادن رقاعأ الو) رقع

 2.292, 14 ميدن

 ةلخالاو صلاخلا بهذلا نايقعلا (نايقعلا هلكت نم مهل عفتاو) ىقع
 2.400, 1. ءاطعلا

 8.354,1.8. هِمْلَظ عمج ملظلاو فاوشلا ةديدشلا (ملظلا ةركتقملا) ركع
 مل هناف عامسال سايق وهو اميقم يا (ميبقلا ىلع اكفشعم) فكع

 2. 406, 1. هيلع فكع لب هيلع فكتعا عمسي

 هب ديريو ةيناث ةّرم هاملا نم ءاورالا للعلا (للعلا ين امهتئغرف) لع
 2,876, اطعلا
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 شحولا رامخ وبنو يلع عمج جولغلا (يوالغلا اهقراف ام دعب) يف
 2. 405, 1. 4: همت. : 289, 2. 6 8 00 0

 أ م

 ةيعكلا 30 3 4ةعوس 0 تلاقف 7 ع اذا موق
 ْ ١1

 سيفنلا وهو ىلع عمج قالعالا (ثكةارغاب ال ثكقال_ئابو) ل
 2.387,1.1.. دادجالا ىنعمب لودنأ قارعلورئاخذلا نم علا

 2. 384, 1. ريهاشملا رهشا يا (مالعالا ملعو) ملع

 50-2 ىنج# عمج ىناجملاو دئاوفلا نسدعاسم يا

 0 هابصنا هعبس هلورسيملا ماهم نم عباسلاوه (ىللعملا حدقلاو) ولع
 ح 22.409, 1. 4.

 0 نأ زوجك ا ديلاب ادبا عفر يأ جاع: يف ادبا وىري) 8

7 2-011 ْ 

 فارشالاو رابكلا 0 يلع عمج ةيلعلا (ةيلعلا ضارغا) ل

.16 .1 ,866 .2 : 

 ظ 0 ا امخدلا نيب 0 فاوظلاو 20 ةعبرا اهلاعفاو
 ظ 2. 874, 1. 185 ءممدو». 21عغ. 05 1ةاقسر نصلعتن 110]] هه ا

 2. 876, 1. 8. ةقرسلا انهاه ةلمعلا (ةلمع هل اهيف) لمع
 2 355, 1. انيلع ثكماعنا نم يا (ثكدتع نم اذهف) دمع

 فينكلاو موللا فينتععلا (نفينكلا يتأي نم ىلع فينغتال) فنغ
 2. 888, .1٠ 0 ارتسملا ءامسأ ن

 فعضي ربكلا دنع راصبالا نأ ديري ماركاو ادقفت يا 0 دهع
 2. 864, 1.0. لكلا ىلا جاتمعاو اهرظن

 2. 894,1 6. هيندّوع ناكام يا (اًدوع ناكام) دوع
29 
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 حي رمغلاو رخآ دعب ادحاو هانلوادت يأ (رمغلا شوشم انرواعت) روع

 2. 366, 1. ليدنملا شوشملاو هخسوو ىجللا

 حاحتلاو ءاروع عمج روعلا (احتلا روهم روعلا رهم اس ْهِمْلِع)
 0 هليمعلا لعافالل الثم حاجصلاو روعلا برض 0 5 :

 0مل هايخلا نيب هزيكت 1 ارؤعلا ديالا ل خلابي ال ءاروعلا
 : يا أ

 جارخسا لكشُي يذلا سصيوعلاب تّدج يأ (كّط ودع دقل) صوع

 2. 356, 1. 14 : :همدصت7». 2. 82, 1. 18, 3820 2. 98, 1. ةانعم

 2.367, 1 اهضوع تذخا يا (اهكتع تضدتغاو) ضوع
 2.392, 0 (يرّجص هل 0 لوع

 2.81 1 14 يا

0 0 ,2300 5 

 ناكملا نع ةيانك اذه هلوق (بثدلا ىوعي ثيح ل لحراو) فوع

 2.386, .٠68 هب سينأ ال ب يذلا يلاعغلا

 دبع همسأ بمجأم ل ل ميبوسنم يأ (هِت ديع ةقان رضخاف) دمع

 ةرهم تنناكو ةرهم نب يع همسأو ٌةرهم نم خخ ىلا ةبوسنم ليقو

 2. 372, 1.18. مهيلا تبسكف لبالا بئاجم ناذختأت ديعو

 هلباقي يا يشب ايش اهب لجرلا رياعي لآ رايعملا (بادآلا رايغيو) ريع
.1 ,354 .82 

 عون اضيأ يهو ةرمثلا وا ةهكافلا نم عون هاريبغلا ("ارّيمغ تراص) ربغ
 2. 368, .1٠ 4 ةكركسلا اهل لاقي بارشلا :نم

 ة4-لكثم نوكأ 5 ىّمت يأ (هللا يدهي نم طبغاو) طبغ

,19 .1 ,405 .72 
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 نوكتملا فييعتملاو دوقفملا بلاطلا فعتملا (خضلاودُع تؤدغ) ودغ

 امك راكتبالاب فوصوم» ف.يهيعتملاو ريطلا رجز وهو ةفايعلا لمعي يذلاو
 2. 561111 ودغلاب فوصوم فّرعتملا

 تاداغلاو ةركب هاتا يا هركاب ةاداغم هاداغ (تاداغلا ةاداغمه)» ل

 2. 849, 1.1 ديغلا ىنعمب
 دفع كف هلوقو تراص يأ تدتغا :(دخ يدع تدشماو»

 2.380, 1. 5. اهّبحَم نم بلق قشي هجوو دانعض

 ةأرجلاو ةراسجلا ءارتجالاو رطخلا ررغلا (اهئارتجاررغو) ٌرغ
4 .1 ,2.376 

 2. 408, 1. عادخعالاو. لهجلا رارتغالا (رارتمغالاب)
 2.860, 1. 4. ثكثكت ث> نم يأ (ثكبرغ نم ففمكاف) برغ

 0211-12 ةميلاودلا برغل لا يشيرشلا

 بيرغ ثيدح نم مكدنع له يأ (ربخ ةبرتغم نم له)
 2. 405, 1. ٠

 2. 408, 1. 8. دوسأ يأ (بيبرغ دوفلاوو بيرغ

 تاوصالا ىنعمب كورغأ عوج دير امنالأ (يناغالاو يناوغلا ديراغا) درغ

 يلو ةينَغأ عمج يناغالاو ةليمعلا ةارملا يو ةيناغ عمج يناوغلاو

 891,1-2 8 هب ىتغتُي ام

 ضيرعلا هب علوملا ٌيشلاب مرغملا هل لاجرلا ةاجانمب اع موق
 2:589: 111 هيلع

 هبأرم نع يش هذري ل يذلا مشمشغلا (مش ةيوشغ اي) مشهشخ

2052011 

 لتملا يف لاقيو يطغنتلا ءاشغتسالا (اهجبرم ساي ىشغتما الو) ىشغ

 2. 869, 1.8. نيتحارلا ىدحأ *اجرلا عطق يأ س أملا

 لحب ال اًمم اهريغ ىلارظنلا لد كيش نا (ثكفّوط 0 ضغ
 2. 368,1. هيلارظنلا ككل

 هبحاص هضشغ يأ ضيضغ ضيضغ نج 50 بس

 رأو
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 نم يب لح امل نابضغ لاح يف اناو يا ع ع ايضخم) 2ك.

 نه فلس ادمع تيضغاو يبضع تلازا يلع تملس انقلف ره#ا

 120:1 هييقلا لغفلا:

 نع ةيانك وه (لهمملا) ىوريو (لايمتملا ءاضعا يع ىضغيو) وكخغ

 2. 365, 1.4 لعف وأ 00 نم لّمحتلاو وفعلا ٠

 زكولاو ردصلا ىلع عمُجلاب برضلا زكللا (زكاولاو زكآل يضغأو)
 20201 ظ قفل ماس ١

 200011 ىصضم ام ارفغرفغا يا (ًارقع مهللا) رفغ

 قيرط ال يتلا *اديبلا وهو لْمفَُع عمج لافغالا (لافغأالا مسو) لفغ
 2.3656, هب فرعي ةمالع هل سيل لمهملا يئئشلاو اهيف

 بفيض عمج نافيضو تسمان 5 تنما (نافيصلا تغفغاأو) وفغ

0 4 2-5731 

 ثق نم ريسالاو قبآلا قدع يف لعججب ام ّلغلا ٠ (لوقلا َلُعلا يهن) لع
 لغلاب برضيو لمقلا هيف تررثك يذلا لمقلاو ثكلذ ومعك وأ ديدح وأ

 2.869, 1.195 قلهملا ةّئيسلا ةارملل لذملا لمقلا
 866 412. 2207. د, 00

 نيالا ةملظ يهو سلغلا يف تبجرعح نيا (تشلغف) سلغ !
1 .8 .390,1 .2 

 نإ +

 يل يفخو رتّس يأ (ككفع مع) 8 07

 ىأ ةقيناو لز تملأ وهو ىنسعم» عج يناغملا (ةقينا ناغمسو) ىنغ 1

 2.8391, 1. ةنسح ةيجخس 000

 0 ا ا 0 صيغ 31

1 1.4 8 0 
 2, 351,16. دنع مهم ت 0 ةكض وضو قالغالا قئرلاو ق ةرحخلا قشفلا (هتلفص قتر قشفي الو قف

 يذلا عضوملا .صوحفالاو هنمم رغصا يأ (اطقلا ضوحع د نود) صحف
 2.870, 1. هيف ضيبت بدازتلا ٍفاطقلا راحل 0
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 هلماوح هب قلي هلي ّصاخ لخالا ركذ لاخفلا (لكلا لايف نم) لهن
 2.869, 1.19, ليحاحت ءمجلاو

 2, 380:1 افادف ىسفن تملع+ يا (تنِيْدَف) ىدف
 ام يأ ثكَجغُي امو هسفن ّجعلاب دار (نيلا ثكمع ثكادف)

 388::12, 16 مهلا نم ثكبلق يطغي

 ىم ةعبس مهو مهل ريظن ال نيذلا داقرلاب يا  (دارقالاب ىأ دق) درف
 ىلاعت هللا فلخ دحاو تام اذا ىتح مهنم ايندلا ولخ ال دابعلا

 2. 408, 1. 3. ' رخآ هعنؤم ف

 هتعاطو هللارمأ يف تئشق يا هللا بكج يف (تطرف ام ىلع) طرف
 2. 348, 1. 8. هيف يناعد يذلا هللا قيرط يف هانعم ليقو

 لشملاو ىرسك نئادم يف ةدلب طاباس (طاباس ماخح نم غرفا) غرف
 امزالم اماهيح ناك لطعتلاو ةلاطبلا ف برضي طاباس ماههح نم غرفا

 ىدامت دنع ناكف دحا اهيف هبرقي ال ةهرب هيلع تتم امر طاساب

 هباد ثكلذ لاز امف ةلاطبلاب عرقي الّيكل اهمهتكتو اهنا يرغب هتلطغع

 2.387, 1.14 تتامو اهمد فزن ىتح

 امهو هجو للك يف اوبهذ يا مهلاشمأ نم وه ارغب رغش اوقرتفتو) قرف
 2.408, 1. 1و فالتخا امهلصا فو ادحاو امسأ العج نامسأ

 معم للا. 2107.1,
 هتضغبا اهجوز ةارملا تكرف (نملا ثرغُتو كرفت نآرذاحو) ككرف

 2.875, 1. اديدش اكلد ثكلدت يأ ثكرعتو

 ضرألا دئدفلاو يعطقا ل يرفا (دفدنف دفذف ميدا يرفأو) فكرذ

 ضرالا هجو ميدالاب دار او ةالفلا ليقو ةيوتسملا ليقو ةبلصلا

1.9 0 3 

 2. 866,1. 1: مهتقختاساو مهكعدتسا يا (موقلا تزرافتساف) رف
 ماتت. 0111813, 2711,

 داراو الخ تراص يا تلّدخ# اذارمهتلا هب دارا (كلا دسف اذا)» دسف
 امادإ اهتروريصو الخ تراص اذا اهلح دشرلابو اهراكشإ اهمغب

23501 



1 

 تل

464 5700418171:413] 10 8 56 

 لوزي اهلاوزب نال ةمعنلا ةلازا نع ةيانكوه» (داشعلا ناسفاو) دسف 5
 2. 387, 1. 14 دسعلا

 ةعرسب ماقو رهظ يأ (يربناو) قرفتب يا (شفني عمجلا ناا) ضف
.3 .1 ,892 .2 

 2.388, 1.18. ٠  ثككراتسا ترسكال نا (كين نال
 زغللا نم اهلبق ليق ام بيعل ةيدبملا يا (ليق ام ةحضافلا) مضف

 2. 864, .1٠
 لاقو ّيبتلا نع يورم ثيدح اذه هلوق (نلا اينُدلا حوضف َناو)

 2. 892, 1. 7. ةحيصنلا نيدلا اضْيا يبنلا
 ال يأ (ةقفان الو) ةدئاز ريغ يا (نلا تاوقالا نع ةلضاف رّيغف) لضف .

 2.397, 1. 2. ةدعاار
 2.366, 1. 6. رانلا ديري «'اتشلا ةهكاف) هكف

 2. 364, 1. ككعون ىا (ككتف تقرع دن) ف
 يو بيلاسإالا ديريو ْنْف عمج نيننافالا (نينافأ نم مكو) بكت

 2,372,0 ١ هقرطو مالكلا سانجا 1

 لاؤسلا نم نونفب ىتا يأ نتف (فقخ لاؤس يف ما نئف) ل ٠١
 2.879, 1. 14 هلقث دِف هفقخو ْ

 2082711 نامزلا يجزأ 52 (ماثالا ينافأ) ىف

 متفلابو رادلا لوح امرسكلاب ءانفلا (نلا *ادنلا نس يلاحترا) ل
 2, 896, 1. 5. توملا

 2. 364,1. 2. هقشملا نم مسرتسن يأ (اذهج قيفتشن الو) قوف
 ىنعملاو ردصم رشنملاو عججر يأ آف (ْيطلا ىلا هرشكم ءافو) أيف

 تمبثاو هعضسافم ةيف بتك يذلا ةروشنم» يوطف باناو بات هنا

 2. 849, 1. . هعحاقم هيف

 2.888, 1. 18. ءايمعاسالا نول عجر يأ (ءاوعؤأالا ىلا ء[فو) تنل

 يف ام حوبي نأ يأ (انضفا اميف ضيفُي وأ انَضِف امك ضيفي نأ) صيف

 رامسالا نم هيف ند: اميف ضوختو انلعف امك رارسالا نم هبلق
2. 366, 1. 
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 داهشلاو نيعباشلاو ةَنايصلا نم رايكك ربك اهيف (ةروزملا رباقملاو) ربق

 2.402, 1.6. *املعلاو

 يف ةضيقلا نال نس نيعستو انالث براق يأ (ةصّيقلازهان) سيق

 0. 3961 نيعستو ثالث ةمالع عباصالا دقع باسح

 نمركذلا بذبذلاو نطبلا بقبقلا (سلا هبقبق مه ف) بقبق
 رش يقو نم لشملا فو ءاوهلا ف قلعملا ٌىشلا سون يهو ةبذبذلا
 2.375,1.17: هلك رشلا ىقو هبدبذو هبقبقو هناسل يأ هقلقل

 معم 4. 2707. 11 5 :

 2. 858, 1. 5. اهسبي يأ (اهلوحت) لعق

 ماس قالاو 0 ببيللا تناذ (تييللا تاذ محامي نمل) معن
 ملعص هللا لوسر لوق ىلا راشا ةّدشلا يد ةمهقلا يف سفنلا عاقيا
 2.849, 1. 12 : اهيف نومحافقت متناور رانلا نع مهرج 7

 ءماتح7. 2150 ©1318, 1, :

 2. 358, 1. 2. نادوسلا وبا وهو سون نبا

 ثكبسح ىنعمب ثكدق مهلوق يرهوجلا نعو ثكبسح يأ (ثكق) دق
 هذه نأل س انفاريغ 0 ىنوشلاب اصيا ين دقو يد لوقت مسأ وهف

 ينمتشو ينبرض لشم اهل ةياقو لاعفالا يف دازت امنا نونلا

 12. 3851, 1. 15 هومر. 6 1ةتطتتتت., 2066023 025 2.

 لعف - سأي 2 ينعي 0 براضلا رجب 0 جحدق

 / 367,1 1 9 للا انياو كثلخلا انماو 7
 عضوم هدّيعتمو هيف رقي يذلا عضوملا ةرارقلا (هدتعتم ةرارقو) ريق

 2.405, 1. هتدايع

 ه"اج نأ ىلوتو سبع ىلاعت هلوق وه (ىلوتو سبع أرقاف) أرق
 12. 386, 1. 1:: هءه6ه © 1112*ةطر 1353, ىمعالا
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 يراقلاو نآرقلا ةءارق رقكم دباعلا ئراقلا (يلا راق نم مكو) ارق
 اهيفام اًئراق قرولا يف رظنلا ةرثكل هنوفجص ٌرضا اذه نأ ديري فيضملا '

 2.391, 1 اهيف اس م اعطال ةنافحج اذه

 ليجعت يف برضي برعلا لاثمأ نموه رك بارق رفا برق

 هتاف أذا ةفيس بارقب رف نم ةانعم ليقو هب ثكل يديال نع رارغلا

 عم هب ةعادقلاو ريسيلاب اضرلا يف بمرضيو امهينفي نقم سيكا هفيس
 12. 376, 1. 12: همم قدح. 207. 11 ضرعلا ةمالس

 ةملكلا ةصراقلاو شيمختلا صرقلا (ةصراق ركغلاو ا صرف
 2.8381, 1.10. . هغذلي يأ ناسللا ىذحب صراق بارش دو ةيدوملا

 ذغاك نم ةعطق ساطرقلاب دارا ليق (ثكساطرتق زربُ نأ ليف لبق) سطرق
 ساحاألا نم مهرد فصن هبش ساطرقلا ليقو مهاردلا هيف عضوت

 جيرفلا دالب ضعبو ماشلا دالب ضعب ف هب لمساعتي ةَضفلا نم يش هيفو
110 ,195950 

 اصلا هل لقلقي الو اصعلا هل عرقت ال (سلا اصعلا هل عرق ل ثكلثمو) عرق

 هلل تععرق نم لوا ف ار برتجملا ثتكقعملل ترضي لشم
 2. 896, 1,6 هدو لع. 2097. ذنب 5 اصعلا

 ىرقتياو ىرتقاو ىرقتو ارق لاقي جل ا (اهارق يرتقال) ورق
 ناكم 0 وأ عماجلا رصملاو كا يهو هي رد عمج فق ىنعمب

 2. 390,1. ةينبالا هب تاصتا

 ة-لٍدوطلا ناصغالا ةعيفرلا ةرجشلا ةقسابلاو ةاونلا بلص
200001 

 بذج نع ةرابع برثتلا رارعشقا (راطقالا برث ترّتعشقا اذأ) رعشقف
 2: 365, 1. 8. بارتلا يهو يرث عمج برتلاو ضرالا

 بوثلاب ىقخا ولو ىنعي , مقنتلا ةض افكقتلا (فشتت 3 هلو) فشق

 2.379, 1:5. عرملاو فيشقلا

 2, 881,21. 8, هعبتا يأ (رثالا ضتكاو) ضق
 هنع فكو عنتما يارمالا نغرصقا (هعولو نع بمآ ةلارصتا) رصق

 20 ٍ هنع زجع يارمأالا نع رصقو ةردقلا عص
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 فيسلا وهو بيضق عمج بضقلا (بضُقلا نم ىضما) بضق
2,8521116 

 لوصع“» ال يناماب مهموي نوعطقب يا (ىنملاب راهشلا نوضقيو) ىضق

 2.356,1.12. ىنملا ثرت ىنغلا فرشا بلاط ىبا نب ىلع لاق اهل

 ينلا يه ليقو ميرتشت ال ةبيود برطقلا (برطُت اي برثأ) براعق
 ليلا جارس اهيلقسي ةنماعلاو ران ةلعش اهناك ليللا يف يئضنت

| 2-10 

 ذارجلا نم ةعطقلا ةقررهلا سنلا ضعب يف (دارجلا نم ةعطقلا)» عطق
 1. 367, 1. 5. عوجلا بغسلاو

 رثاط ةعقابلاو توصلا ديدشلا عاقعقلا (عاقبلا ةعقاب اي عاقعق اي) عقعق
 2.382, 1.8. ىيداّتصلا نم افوخ ةرسيو ةنمي رظن برش اذا رذح

 هنم زوك لك بلق يف هنال ءاملا هبلقب ىنع . (ٍفاص هبلق نكلو) بلق

 بّرض مهردلا اذه لوقت امك ءاملا وهو هبولقم هبلقب ديري نأ زوجكتو
 ةجوسنم يا نميلا عسل بوفلا اذهو ةبورضدم» ياريمالا

.354,1 .12 

 2. 39,1.9. ضرالا تحت هاملا ىرجج» ةانفلا (ركملا ةأئق رداو) نق
 ليخأا نم ةفئاطلا ىهو ةلبنقو لبنق عمج لبانقلا .(لبانقلاو) لبنق

 بتولزكو نيديرالا ىلا نيئالكلا نيب ام ليقو ادعاصف نيسمغلا نيب.ام
 2.408, 1. 8. ساتلا نم ةفداطلا

 مايقلا لوطو ةالصلا .ماسقا ةعبرا تونقلا .(تونقلاب انْلْغشو) تنق
 . 2.892,1.29. توكسلاو ةعاطلا ةماقاو

 يراوجلا تاضجيقلاو ةطلاخملا ةاناقملا (تانئقلا ةاناقم نع) نق

 ةيدغملا ٠ .1 ,849 .2

 2.402, 1. 22. صاصقلا دوقلاو رْسٌجو نخأ يا ديق (دّوقِل ديق نم) دوق

 لابح بانطالاو تسءده يا (اهبانطا ةملظلا تصّوق اًملو)» ضوق
 2.861, 1. اهتلازإ اهضيوقتو املا

 ةبعكلا يأ تيبلا باب ةرصبلا لها ةلبق نال (ُهلْبِق موُناو) موق
240 



 "3 ان" نع يس

 5 0 ! 5 ار
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 نم مع هلوق ىلاريشي بنذلارفغ يأ (لاقا نمب 38 عمشت ملا) ليق

 ضعب ْف يوري دقو هترثع ةمايقلا مو هللا لاقا هترثع املسم لاقا.'

 2. 388, .1٠ 8. تعمس اما يسشلا 0
 ةيمصا ريغدت ةيبيصالاو اضيا ربكالاو ريبكلا ربكلا (ةييليس] ربك 3ك 7 3

 13 يبص عمج ١

 اهدّتس اهشبكو شيملا ةبيدكلا (ةشئاساسلا ةبيتكلا شنفر) شيك ٠
 2. 3896, 1. 6: 20 ةيناساس هوو 12 2.1 اهسيئرو

 باك وهف طقس اذا اوبك ويكي ههجول ابك لاقي ةرثعلا ةوبكلا (ةرثك وذ) أ
4 .1 ,850 7 

 لكؤتت نيا نم ملعيل هنا لثملا هلصا (فيكلا لكؤت نيا سو) فيد
 فتكلا لكا نال اهاتأم نم روسالا ئىتذي يذلا يمهادلل برضي فسكلا " 1

 2.897, 1:15: 566 قم 2209.168: 11 144 اهريغ نم رسعأ 7

 ةورع ال يذلا سارلا ىتّيضلا زوكلا زازكلا جيلا ازازتك تيرصْبا تنتكو) زرك
 20071 املا ودل 5 0

 28 899, 1. 6. يتبيعو ير مع 1 خيم 13 ا ا

 اهبناجو ةميحلا فرط وهو رْسِك عمج راسكالا (فايضا دراسكابو) رسك '
0 .5 .1 ,2.366 

 عسكلا بويعلاو تاتطغلا ينالت يف ينا (تانهلا عسك يف عسك 0

 تاروذاقلاو مضابقلا نع تانهلاب ىنكيو لجّرلاب وا ديلاب برشلا 203
 1. 9548, 1:19: 11-0200 شحاأ وفلاو 7

 نيرشعلاو ةعبار يف هلوق لكثموه (ار سأك هل احاراسك الو) وسك |

 2. 878, 1. 15 دي فالسلا لا تا َك تستكاالو 00
 ءمصصر. 7. 189, 2. 60 ةط4ح 1. 8, "7

 2. 886, 1.0 مدتست يا (هباينا نعرشك) رشك 3:

 2.386, 1 ةرعش لحب يا (طشكُي دلج) طشك 7

 و ليكتلاب نرس ىآ' نجلا «ةمظأ ضتس بينا مظكا
 ماشلا يف ةفورعم ةدلب بلح ىنييبو اهنيبزامجحلاب ةيرق مسا ةمظك ٠١
 2.368, 1. 1. تئافاسه ا
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 ةرشع ةيناثلا يف و دكو غوجرلا يأ (ءافكنالا وحأ) فك

 2. 851,1. 5و 566 ه180 2. 87, 1. 8.

 ىنباصأ يأ( ينمه ل ام) فكتو عدت يأ (فكذكتو) فكفك

0 4 2 

 بلاكت هنمو صرعلا ةّدشو ماعللا بلكلا (اهيلع بلكيو)» باك
 موا لإ رح هلصاو اهيلع مهصرح ثتشا يا اينذلا ىلع سانشلا
 بلك بلك لاقي ساّدلا معأ لكا نم بالكلا دخأي نوئج هبش

 2. 849, 1. 8. ظ
 12, 49, 1.8. . اهب ملويو ًاديدش اهيسح يا (اهب فلكي) فلك

 عمج فلقلاو تحلا فلكلا (فلكلا لمح فلكلا هبَقرو)
 2. 39ر1. 9. لمعلا نم فّدكتي ام ىهو َةفْلُك

 ةّرع تاذ لؤالا يوزلا دنع تنك يآ (تّرِصو تنك اهتملك َمث) ملك
 00 رقفو ةلذم تاذ ثكدنع ترصو ةمرحو

 عنصي يئش ميملا متفب ماكلاو زبغلا صرقلا (نضاكلاو صقل )
 رسك دقو بإلعم ا وهو ٍيرملاك هب مدتؤوي ضماعلا نبللا نم

 2. 368, 1. 9. 2 رعشلا ةرورضل انهاه ميملا

 نسؤرلا يف لعح ام ضقيلا . (بليلاو ضئيبلا ف مهتمكت مهيمكت ىلع) ىمك

 ىتح رشك مث لبالا دول ج نم 1 علا ا

 2.367, 1. 0 ديدعلا ىلع قلطا
 هتّينيكو هتقيقح يا ههنك غلب رمالا هنتكا (هقّمم هك هنتكاو) هنك

.5 .1 ,378 .2 
 ي تالتخ نمل برضب لثم اذه (بكوك 01 انئهذو) بكوك

 2.3083, 1. 17: همم ةدنم 2207.1 . مهلبس نيابتتو مهقرط رفسلا

 مانسلا ةميظعلا ةقانلا يهو ءاسوك عمج موكلا (نلا موكلا لمعاو) موك
 2.8378, 1. 9: ةمات7. 2. 192, 2. عال عمج حامرلاو

 2.850, 1. هيلع ءاعد اذه هلوقو دحو ال يا (ىاك 0 نوك

 ابداك ضيشلا ناك ولو نيمهردل ردق ال يأ (ىّيس اذ ناكولو اناكال) ل

:1 ,389 .2 



 | ازكي لآ 2 :
 | 7000771١

460 . 1700417111: 10 115175 

 2 864, 1. 0. ءاعولاو 0 بالا 1

 ىلاعت هلوق هلكمو مئالت الو هريدقت ةرمصم هيف الو قفاوت يا (مئاثو) مأل '
 2.851,1 17: 2 قنملااومتكتو لطايلاب يااا 1 1
 عمم 312*011, 1100. 1

 000 هتكراتم هتْذبانمو نوبي" يا (هتافياتو يععأا ن نوب : ا لا

 ءاعتلا عضوم يضو ةمعل“ عمج ملا (محالملا رامخا 7 9
 ١ ةعسلاو زاجملا ى اع اهسفن برجال اهسأ ا مهنا آلا برعلا

.364,1 .2 

 6 0 10 لمعت ا َ 1 0 07 ا

 364,1.:2- 2. عم الو مالي الو يأ (ىهكُي الو ىعلي الو( ىعأ ا

 نم الامشو انيمي اتفتلم ارتحتم ينككرت يا (اددلم ينترداغ) هلا |
 . 2.893,1.19. اهاتعفص امهو قنعلا يديدل نم هلضاو فوغلا ةكش ١١"

 وهو رللا نم ةمصاغملا يف ةمزالملا ةزالملاو زا زازللا افجر رازبو» ل
 2.888, 1. 8. ةبذاع ملا باذجلاو كشلا

 عمج ىشللاو هناسلب هذا يأ هنسل (مزتلا شل السلا 0 :/
 2. 868, 1. 6. ميصغلا وهو سسلألا 0: د

 تفيدلا نضعتاو اظيغ ةيببلا أ تضظنلا (رملا ةارملا تظنلاف) ىلفل |

 2-2 هدمغ نم هلتسا يأ 3

 هظفحاف مالكلا ثكل باط نا هاعنم (لست لو لسعلا قتعلإ) ىتعل '
 لاست الو لقبلا لك مهلوق نم راعتسم اذهو هلطاب الو هقدص نع لستالو '

 2.568, 1.185 ءمدصإ». ةكدن. 2107. هن, ةلبقملا نع

 8. 075,121 اهبجو ف يدق ىا اهحاشرب كمعفعلا مث) أ

 72. 362,1 8ز همست. م. 144, 1. 5 ةعساتلا .



 ْ اس يعبا يغسل يانا ١ اى ل
0 6 00-6 
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 لادا رئاشلا لقملا نيددخا .(ضوح لم“ ىلا تولد قلأولا .ىقل
 2. 898, 1. 4: ءالدلا يف ككواد

 معمم قد. 2207. 11 436, 320 60222. 2. 125, 2.

 2.360, ٠7 فكلا عمج برص يا مكل (مكل ولو) مكل

 يهو ةمُل عمج مملاو داوسلا ةديدش ةمحاف 8-30 ةمحاف) ّمل
 2. 366, 1. 0 ةدكلا ىلا غلاب رعش

 ةقباسم ىظلاو ماعطلا نم ريسيلا ىشلا ظامللا 0 ظامللاو) ظمل
 تنرب يذلا ظحاجلاو هل ةعضرملا اهريغ دلو لق فاعلا رُثظلاو معن
 16-1-2280 ةانمع

 مالكلا سرج يه ليقو يتطنم يأ (يتج#ل نم ثكل مضيس) مهل
 5041-1 ناسللا فرط ىه ليقو

 ىرقلا لبق فيضلل لعجم ام ةنهللا (ةلّيعملا ةءوللاو» ىهل
0000111 

 بنُذملا فرثقملاو أجلا يا ذل (فرتقملا نالم نّلو) كول
.5 .1 ,12.406 

 ميل مثال بر لثملا يف هيلع مالي امب ىتا يا (ما1) مول

 2. 388, 1. 1 : هوم للان. 2107.1,

 2. 401,1. رما ىلع جرثعم ل يا (ناش ىلع ول الو) يول

 ةدش نع ةليللاب ىنكو ةليوط داوسلا ةديدش يا (ءالّهل اهتلثلو) ليل
 12, 362, 1 اهتم>اصم يف ةقشملا

 ب هتأرمال لجرلا بهي نأ قالطلا ةعتم (قالطلا ةعئم اهبهو) عت.»

 اهل ام اهللقاو بوث اهطسوأو مداخ اهرثكا ليقو اهقلط اذا هلام نم

 2.356, 1. 8: اهبسحا يا اهبهو نمث

 بضاغ ريغ ىشم يا يوجللا ثكحملا (ثكحامم ريغ) ثكع“«
1 

 يرعج ةرصبلا راهنا يف ءاملا نأ يهو (نغلا ضئافلا ئملا يآ هلو) تم
 7 0 حجر 0 فصن ناك اذاف ادعاصتم رهظلا نا ت0
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 ليوطلا نيكسلا يو ةيدم عمج ىدملا (ثككادُم كلُ الو) ىدم |

 2379, ٠

 ١ | نل هب ينك ليق سيلبأ ةينك 3 كا وبا ذره ي مبا هةعاط ف) رثم 32

 0 ١ ابا ا ناك يتلا ىلشاوس /-> 0 1 874 2

 يا امهجرمو ميظعلا رهثلاو 2 ءاملا نارها, (نيرحبلا جرم) جره

  0-0ز .1.9 ,2.849

 ! ل 3 هسا 0 2 (عبؤالا هذه ت6 (سرم»

2 896, 01 

 غفتزار» بشع اذ رامو كتم بصل يل (ثكئاح سا) 00
 قافنالا ريثك ميرك يا داسرلا ْم> مج 5 2 (ثكاخ 3

 2. 396, 1. 10: همدد2. 2. 266, 1 03

 اهرض ترئسم ١ذا ةقانلا تيرم (بلعلا لبق راد ياو) رش
 2. 899,1. ردقلا

 ايازمو اهترثكل ةرشتنم ينا ةريثأ (ةريثك ايازمو ةريثا صئاصخو) ىلا |
 2.11 يشلا اهب صتخب ةليضفلا يهو ةيزم عمج 1

 برضلا عصملا ةعصامملا نم يا (عاصملا نم نآلا اند) عضم
 2.8364, علصم لجرو ةلتاقملا ةعصامملاو فيسلاب 20200

 هب ديري رطملا هنم بلط يا ءوشلارطمتسا (مهاؤن رطمتسال) رطسا 3
 72. 391,1. مهءاطع بللطال 0
 ايطو هدججبو هذتليف وهألا بكري هنا ديري (ريلا يطنقيو) وطم 6

 2. 3850, 1. 3 : طع ه0365:5 05 06 80عوج:8 ةءعمتنل ءلتكتمات, 0110128 15 3

 صمام ه2 8طعتوطت (؟01. ذدثر 20663, رص. 176), طهمم ةطف ]886 7004

' 0 200101177 

2 01 15. 
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 تابنلا وهو 0 2 ظراقلاو ربلا نامر ظملا 00 تملأ 2

 100 0 انام 2. 212, 2.2. د

 فوجلا يف ضرتدعملا عجولا سغملا (ملا سك فو سْعم) سغم
 الو ثكدي نم طقسي يذلا سلكملاو ةرسك يا هضيبلا سقف سففلاو
 بئقلا قبسلاو فلظلا تاوذ نانسا رخل غلاسلاو هب رعشت
 توصلا ديدشلا قالشملاو مفلا ابناج ناغماسلاو

 10509110510 قلس همس. 0111ه, عدتتتل,

 هللا ركم نماي الف هللا ركس اونسافا ىلاعت لاق (دركم تكروأ مكو) ركم
 دبعلا جاردتسال ةراعتسا هللا ركم يواضيبلا نعو نورساخلا موقلا الا

 2.406, 1.95 866 88*02, 711,97. بستحب ال ثيح نم ةذخاو

 9 ذلللا ةركذ يذلا وهو ربكالا اعبي عبتب دارأ (مّيت ككلمك> ثكلم
 2. 407, 1. 9: همو 9 هثةصر عاتكر 86, ةطغ 1. هباتك

 2611-1 ةشمم هفورعم دتعي يأ (ّيلع ندي ملو) نم

 نيتاهملاب دي درسلو ةيشحولا هر ةرقملا ةاهملأ (نيتاهملا تّيلخخاو ) ومم

 2 دكا 4. نيبيلاو اوركبلا

 2.866, 1. 5. 0 د 0 نم 0-0 امل بهذتو يم

 2. 351,1. رتخبتيو ليامتي يأ (سيمي) سيم

 جوزسلا لعبلاو اهنع لازو لدع يا لام (لي لام نإو) ليم

,9 .1 ,354 .2 

 نم تكرخسا ام ىلع انعلطا يا .(تّثبن ام ىلع انؤهظا) .فكبن
 2. 876, 1. رابخالا

 ةربقلا نم يلايل رشع دعب ب رمح يأ (شبُن رشع دعب ) شين

7 .1 ,360 .2 
 ىدعتي ضاغ (تمضغف) ءاملأ جرخأست نأ يع (طبخت نأ 2 309 طمن

 تصقنف ديزت نأ تنرأو ثتفاف ديفت نا تبلط ىنعملاو ىذعتي الو
.5 .1 ,2.858 
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 عضو نس» ل ادا يؤدلا دوسالا وباوه (نلا وكلا ملع طيكتسأ ىند) :

 نب ليلخلا وه (ل رغشلا نازيم عدتبا يذلاو) وتسالا مسرو ةبرعلا | ا
 12402, 1. ضورعلا بحاص يرصبلا دمحأ

 اهلعف يف ةقذاعلا ةليبنلاو ةليضفلا لبعلا (لبن يوذ) لبن
4 .12.367,1 

 2. 364, 1 ريا 0

 امولظب» ناك نم رصنا يا (امْلظ روتوملا دجحتأو) دج ١١
1 .1 ,350 .2 

 ناسنالا ةجاح ءاض_ةل سلاجلا يجحاتسملا (ساتسم يناعد مكو) ميس
1-1-9-,20-371 

 وه ليقو ناريطلا فيفزلاو ريفزلا طبحألا (نلا طحأي يريعبو) طمعا
 2.388, 1 ةعرسو ةلمهع يف وطغلا براقتم

 2. 400, 1. 9, بتيطعا يا (بملحو) لكلا
 تاذ ة-ٌشةو مهلاثما نموه (نّييكاألا تاذ نم لفشا) ىحت

 0 8 ث . 1 0 5 2-1

 ععع لدن. »07. 1, 2836, ه0 10166102817 01 1ةاقطتر 2.
 لعفي امب ريكذتلا راكذالاو ىعُد يا بدن (ِلا تكول 0 1

 2.396, 1. اهولجعو فويسلا نسي يذلا لقئيصلاو

 1. 271.4 نيعمتج" 5 35 يوذ ني دنْدسو) ودن

 هديلو ىداني الرما يف مه لكملا يف لاقي (مهديلو ىدانياو)
 2 401,1. 10 ةهلِعلا لب راغصلا هيف ىداني ال ميظعرما يف يا

 ععم قلد. 2207.3, 9. ا 0

 ارذنلا لاز اهل يبلق ٌبح الو يا (ةرذن ىضق يبْلَق ىوهالو) رذن '
 هضرغ فوتسا هبعح ىضقو هلعفي أيش هسفن ىلع ناسنالا رفا
5 57,5 .2 

 ماوؤنلا رذني نال ثككردلا ينكر ذنم وبأ (رِذْكُم وبأ فتهو) تطل

 رع 3 1.19, ناميلس اباو ناظقيلا ابا اضيا ىنكيو
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 1 ينلمحو 2 يأ (تالح ىلا يب عرن) عزن

 ركد بضظنعلا“ بظنُلاو عفترأو بلو يأ (باخئملا ناوزن ارنو) وزن

 دارجلا نم ىزنا لاقيو ناوزشلا يف دارجلاب لثملا بررضيو دارجلا
.7 .1 ,368 .2 

 اوف 1 اسي ةلوهزرملا تان ىإ :(دويفملا يوصن اسن)  .اسن
 2.387, 1. : اصعلا ىهو ةاسملاب

 "00 اكااهنآ للا نمردابتملا (بقعلا نم ّلَسش) لمت
 2. 868, 1. 5 هم32. ©117812, 1, 60.

 ترم لاق هنا مع ٍيبنلا نع يزارلا لاق (مكسُقلا نوستستو) وسن
 ران نم ضيراقمب مهتنسلاو مههافش ضرقُت لاجرب يب ا ةليل
 الإ كما نم هابطخلا هلوه لاقف ليثئربج اي ءالره نم تلقف
 501 مهسفنا 0 سانلا نورماي

 ىنعمب لمتف: وهو ركذي ال يذلا ثورتملا يشلا يسنلا (ًايَسِن) يسن
 2. 404, 1. 6 ) همت. © 813*101, ]تر 00 لوعفم

 ير نود هقانلا برشت ن أ م هثشلا (مّتشلاب يعشفقاو) من هلأ
 1 3249و 1.

 ىلع ال هتدشنا تاشنا نأ ينعب (ملا [دشكُم تق َنِلو) دشن
 394..2, 1. داش :رآلا قيرط ىلع لب داشنالا قيرط

 20000101 ةلوهسب لد ةدفع هطوشنالا (بمطا اميل ةطوشن أو) طشن

 ااا دعنأ يا اهطاشنا لهسي ةذقع ةطوشنالا (هثفن هطوشنأ) دل

 2.8398, 1. 6 : همت7. 2. 108, 2. مالكلا انهه ثغناأو

 بصعلاو بعتلا ةيتطملا (بصح هيو بصن ةسردف) بصن

 2. 864, 1. 19. رانلا ف ىقلملا بطعا

 ينيع بصن هتلعج , مهلاثمأ يف تكتم اكن تامل لعخا) م

 2. 408, 1. 8. ينيعل ايوصنم يأ

 ةطقسلا ةوفهلاو رذنعيو ًاربتي يآ (هتوّه نم لصنتي) لصن
.6 .1 ,2.858 

 ساكهلاو بهذلا هنار املا نم ردابتملا (نلا راصُت نم هفشكصو) رضن
 ظ00100 1 عيبلأ يف ةقياضملا

030 
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 مالكلا وهوزغل عمج زاغلالاو ىمارتن يا (زاغللاب لضانشن اَنك) 0: 1
 2: 269,4 ىتعملا

 مازعلا حاشولاو تعزن يأ تضن ( ناشرلا ةلمفف اهععن تارا وضن

 ا نال اهباباج ةلضف حاشولا عدا هلوقب دارملا لعلو ةقطنملا وهو

 اهبجو تفشك ينعي ٌنهِبيِبااج ةلضفب نههوجو نرتسي نا ءاسنلا
23741 

,2.360 

 2.8355, 1. ةمينغ يا مكُع ةخسن يفو ةمعن ىا (مْعُن) معن

 ىيكحي فورعملا ريطلا وهو ماعنلا نأ لاقي (معنلاو ما ون

 وهو معلا رس دل ضعب ينو أدبا ىقبي لبالا يا معنلاو نس فلا

 2.8360, 1. 8 مع عمج

 هناكو هناكم يف ىلا ترم ناشغنلاو شغنلا (علا شئغت اي) شنن

 تتتحااض دانا ةرعص مل هتاكرح ةرثكل ردصملاب ٌيبصلا ىقس

 2.381, 1.5. رخآلاب امهدحا برضي رفص نم ذخأي ام وهو يصلا

 يرخأ تاغل هيفورقصلا قدوسلاو ةكرعلا ةشغنلأ (قدؤشلاك ةشْعنو) تك

 2.381, 1. >1: برعم ئسمراف ايثك

 نم شختاسملاو ردكملا سعفملا (شسختسم صنم توقب) "ضّفن
 2, 357, 1. 6. اسيسخ هدجو يشلا شسختسا ةشلا
 2.8389, 1. ةاطعأ يشب فن .(.شمهدب هنؤفنف) 2

 2. 375, 1. 8. ةمكاحملا يأ (ةرفانملا دعب) رفن
 ثكله يا حاطو سيفنلا لاملا سفنملا (ملا سفكُمب يلابأ !» سفن

 2.893, 1م

 عجر مث اددهتم ىضمو ماق يأ (مل هيورذو سكي صضهنف) ضفن

 نيتيلالا افرط ناورذملاو ةرئاسلا لاثيمالا ىم ايد ٠ ١30
 2.376, 1. 8. نيغْدُصلا يف ناقرع ناردصالاو 0

 تمماق قفشت قوسلا تقفن نم ردصم قافنلا (ثكتعنص قافن) قفن ٠

 2.387, 1. داسكلا هفالخو
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 عوطتلا يطع يأ ةلفان عمج وهو اياطعلا لفاونلا (لفاونلا رومحم) لفن

 ةضيرفلا اهّدض ةولصلا ةلفان هنمو بج ال .:ثيح نم
 12.8368, 1. 15 همه: 2. 133, 2.

 هبديريو ضرالا عسّتم فنفنلا (فنقن *اطعلا يف مهردصو) فشفن
 ان عساولا انهاه

 نم يناعملا يف اضعب مهضعب فلاه يا (يناعملا يفاؤفانت) ىفن

 ةدومعملا فاصوالا نم ثكلذ ريغو مركلاو نسعلا ىلخلاو ىوقتلاو ملعلا
ْ 0 2.391 

 يف شاقتشنالاو بونذلا ثرادتو بونت نا الا يا (شقتكت و) شقن
 1.8350, 1. لجرلا نم ةكوشلا جارخا لصالا
 10-1550,1 بنك يأ (شقُن دق ام) 0

 نع ثححتت الو يقيرط نع لدعا يا ا ا 2

 انقلف ىلاعت هلوق نم ذفوخام وه بّقعُي مل ان اّماو اهنع شفت الو يلاح

 عجري مل يا بقعي ملو ًاربدم ىّلو ناج اهناكزتهت اهآر
2.8351, 1. 185: 866 0111812, 52711, ٠ 

 نينيعلا ىنعي ويتخالابو ٌتكان ىش نا يا (نيتحخأ كان امو) مكن
2. 354,1. 8. 

 لثملا يف ليق ءاسنلا مكانملاو 0 يرد رت يل ين اميز
 2.368, 1. 2 راكبالا اهريخ مكانملا نا

 ءاعد وهو ةيدنلا ةغيص ةاليو هلوقو ةعبت يأ دالت (دُهي دهن هالكو هالتو) دهن

 2.8380, 1. لفكلا وه ليقو يذكلا دهنلاو ةسفن ىلغ

 اذا هرهتناو هرهن لاقي ينرجز يا (بدؤملا راهتنا ينرهتناف) رهن
 2. 862,1. 20: رهنت الف لثاسلا امأو ىلاعت هلوق هنمو هرجز

 معم 01*ةتر عع111,

 ببس يا ةكهنمو ٍضْرِع عمج ضارغالا (ضارعالل ةكهكمن) ثهن
 2, 396, 59. 0 فعضلا وهو ثكهن

 نسم اهقاقتشاو لقعلا يهو يهل عمج ىهنلا ( ىهّشلا هاهن امع) ىهن

 هيفاني ام لك نعو مسيبقلا نع يهني لقعلا نال عنملا وهو يهنلا

1000-1-0 
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 ةرامالا نم ثكبسحو يا (ماطفلا ةرارمب ةّصُّع ثكيهانو) ىهنا ١١"
 ةرتم عاضرلا ةولح- ةرامالا نيدتوملا لاثما فو ةرارمْلا نص لزعللا# >>

 12. 396, 1. 17 هما27. 2. 61, 2. ماطفلا

 لودعلاو دوهشلا نع ىنغا يأ (نيي دع بائم نايعلا بان) بون

 2.358, 11 مكلاجر نم ىنيديهش اودهشتساف ىلاعت لاق

 مععم 0 1”ة2, 1105,

 يا نصت الو عامتسالا ىلع ردقتل لزناو ثكتلح ار خا (نضلا كأف) ون
 2.368, 1 ىغصاو عمتسا ةخاصأ هل حاصأ نم عمستال

 يأ ىشلا ىلع فانا (فاسشم دّيع ىلع فانا ثكابا نأ ولو) فون

 هونبو ةّيلهاج يف اهميركو برعلا فيرش فانم دبعو هيلع فرشا

.18 .1 ,2.386 

 6-1-2 ميخرتلا ىلع ةقان اي يأ (قاناي) قون

 عمم (ةسصصتس. 2. 200, 114, 1. :١

 0 ا بف

 اع للا ا | 0 00

 رثا هب ناك ناف هقشع يا هلاذق ثمي اذا ثكلذ يف ىدصي امناو ةيرض

 2.360, 1. الف الو هاعذا ام مص عفصلا

 2.375,1. 20. ةنايصلا نوصلاو قرخخ يا ثكده (هنوص ثكتهو) ثكذه

,1.1 ,2.365 

 ٠-2 نايذهلا رذهلا (ةرذه لمتخاو) رذه
 ف 000 ليقو 06 ردك ةمرذهلا (يمراطو ينملاا مرو

 2. 398, 1٠ ءارلا اهيا اي ةمرسلا ع
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 بهذ يا هريره لبقاو ةريرغ ربذا لثملا لصا (ملا هريره لبقا دق) رثه
 هقلخ ءاسو حا شاذا لجرلل ا ع

 2.348, 1. 2: مهم ةدن. 2107.1,

 2.3611 5. اول ل

 وطملاو هب بهذ هب افهو تكزامع* عررلا كتفه (نيلا يب افه) وفه

 12. 857, 1. 16  همادص7. 2. 9 1. 6 دّتبملا

 2. 372,1. لئاس يأ :(لهتسم هعئدو) له
 2.862, 1. 1 قلخ بوث هيلع يش يا (مذدج هيلع مِه) مه

 ضعب فو برطلا يف غلابملا يآ (ثكمينملا ةيرط برطو) ثكمه

 2.363, 1. لوقلاب يلابي ال يذلا وهو ثكتهنملا | مرسلا
 2. 380, 1. 9 همصم. م. 56,1. 6. هأعد يأ (ىتغب باهأ) بوه

 ليقو برجالا فالخ سلمالا (رب ري دلا ىقال ام سلمالا لف نب اه) نوه

 روقعملا وهو هذض ربدلاو لبالا نمرهظلا ميلسلا سلملالا

2.388, 1. 

 2.8369, 1. هب عرستو بهذت يأ (هب هنّيطم يون ) ىوه

 2.408, 1. ٠ ٌيفحمأا توصلا ةمدُيهلا (هسردب منيه ذخأ) منيه

 نم بئثتكي ال وهو ةرشع ةنماثلا يف لاق ىحاسأ يا (بيتا) ني

 52. 851, 1. 16 هجولا ةحاقو نم بئاتي الو هجنلا
 ءمالظإ7. 2. 189, 1. 5.

 1 تسيغت يأ (بجلا سمشلا ترداك) بجو

 حرف مهب تمحرف يأ (ءالِطلاب ليشلا دجو مهب تدخجوو) دجو
 2.366, 1. 7 رمغلاب ناوشنلا

 2. 8386, 1. 14 ةيذوم ةثداح يأ (ةعجوم) عجو

 ءام اوظفمع“ نا بجي يا (نؤّصلا بجؤتسيل يهجمو ٌناو) هجو
 5. 361, 1 1 ١ فام

 2. 401, 1.1 ات اولا لادباب ةثلشم
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 عرسأ اديخوو انادخوو ادحو دخ ريعبلا دخو معلا يدجنو) دخو

5 .6 .375,1 .2 
 2. 358, 1: 6. ' مونعط يا (ةوزخوو» زخلا 03

 هطلاخ اطخو هطخخأ بيشلا هطخو (بييشملا طش+و) طخو 0
.14 .1 ,2.349 

 2.380, 1. 7. نأ فرح فذح ىلع: كم ىشمتي يأ 6 ثوِي) كو

 ناطبلا نافوجالاو مهاردلا قرولا (نعلا نيفلا قرولا نم رضا مث) قرو
 2061 امهنيب دسفملا نيفلإلا نيب عزانلاو جرفلاو 54

 يناثلا يراولاو نسيم ريع وه رأو (يراو حادتشاو راو رشكأ نم) فرو 01

 2, 3866, 1. رانوذ
 2. 880, 1. ةمالعلا ةمسلاو اهرهظا يأ (ةمِس ٌْمِس) مسو

 ضعبيب .اهضعب :ؤازجا لوم يأ لوصوم» 7 0 0

354, 1.19. ٠ 

 مسغب مصفب ةاصولا ليقو ةيقدلا ىنعمب ةاقتلاو ةيضولا ىنعمب (ةاصولا) ىو

 ةاعرو عارك صاو عمج اهّمضبو ةيصولا ف واولا ,2.350

 لضفا ثيش ه(طابسالا بوقعي الو طابتالا -ثميش هب صوي مل امر) لب

 نم موق وهو طبن عمج طابنالا :دالواو .هيلأ مهّتحأو مهلمجاو مدآ دلو

 هللا ركذ ام مها هتّيصوو بوقعي داوا مه طابسالاو قارعلا ونكس معلا
 ىقطسا هللا" نب اي بوتعيو هيب يضل انا

 2.8396, 1. 8: نوملسم مشناو الا ٌىتومت الو نيدلا مكل

 8ععم 011181, 11 11061.

 هل آعد وهو ثكفرشو ثكلام بهذال يا (ثكشّرع عضو ال) عضو
 2.400, 1 8, : ْ تاما يوم

 بكارلا ثربحت ال يتلا يه ةيطولا ةّيطملا (ةيتطو ةيمرشح) أطو
.2.1 



 4. خو 00 ف نام له درا ا نيل را ع يو ى 50 0--- 2 5 ير
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 وهو ررظ عمج نارتظلاو رسكا يا سما (نارثظلا اهب سطأو) سطو
 2, 889, 1. 2, .نيكسلا دكت ثح هلرجح

 ةعقب عمج عاقبلاو انطو لاملل ذختاي ال يا (ملا لاملا طوي الو) نطو
 ا م

 . ب اوملاو ماعطو لمع ىنم رّدقُي ام ةفيظولا (ملا تافيظولاو) كا

 2.888, 1. 5. موزللاو حاحأالا ظاظلالاو ماعطلا نم هلتمالا ةَظْكلاو مزالملا
 ليالاو :ليشلا-نم عارذلاو قاسلا ٌقدتسم فيظولا (فيظوو) ل

 2.888, 1. 6. ْ اهومعاو

 2.3783, 1. 2 أوظفحع“' يأ يعولا نم (اوكتف) ىعو

 نم ثنؤملل رما وهو ظفخأ يأ يع ) يعو تنل يعده ساو) ا

 2. 406, 1. 2, يعي ىعو

 2.8386, 1. ثكدعو مس يأ ادت اب يفسا تف

11 .1 ,898 5 

 ردقلا ميظع ثكدنع ليلقلا نكيل ينعي (ريقعلا عقو مظعو) عقو
: .5 .1 ,2.899 

 ةظعأ فق مالغلل ديز رز وبأ لاق ينعي ىنعي (مهّمُملا 4 ةفقو هلأسو) بفقو

 2. 364, 1. 5. ةيرقلا لها لاح ثكلتسال

 فئاغلا يوقتلا بحاص وطو يغت عمج ءايقنأ ىنعمب (ةاقث) ىثو

 2. 349,1 ةقثلا لها ي يل تنال ا

 ا 8 يا

 2.396, 1. 6. ئكلم كيرو يا (يدهع ئلو) .نلو

 نم ةيوقلا ةقانلا *انجولاو ةقباسملا ةقهاوملا (ءانجو اهقهاوت الو) قّهو

 ىلا يجول ةيقنلل ةقانلا نيقو ةظيلغلا ضرالا وهو نيجرلا
.1 ,18.859 

 2.372, 1. 6. دسعلا
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 2 386,116 لو

13 373,1 

 2.399, 1. 6. 2 ةيآلا

 نش هل عفشي هجولا نسح ىتف يأ (عفاش ههجو يف عفاي) عفي
 236111 أطخا وأ بنذا اذا ههجو
 سككيلاو ضْرالا نم عفترا امو لتلا عافيلا (نملا عافيلاب راتلا دقوا) ل

 2. 394, 1. ٠ هين ريخ ام يذلا يندلا

 ال ينلا ليقو اهيف اي يلا فهلا (ءامهي ف يرشياوأ) مهل

 2.41 2 اهيف ىدتهي



 0 2 ا
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