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 ءماطعتعام ءمدصم "عاطف 015. 2108 ل0 عاتت11230 11222 192611118 12208-

 ءعرستتقر 2011 هابل 2661189110 طتاناتق 56م0 ةهاتقطع 21115 220015 1211

 هن ؟ةعوطوسأت. طععطمأ]] دظ9118, 01111122 2122601625019 5

 ءاتز تقلمصم 2 عام102ع5 ةطتما1 2285 ءالوأر 111408 مات 8 ةاتاتت 126118:7 6-

 سس, 06 12م101طدت5 مو[ وطح ءزانق 011116165 2), نتتث2 20858

 هل ععءورتسأ 6 ةهلعرتا دم م0هؤاتع15 126ل13. 1طط٠ط ها-ةقطتت 2طه6ع

 مهضنمتف ةععاص0لجت 1ص .ال[هععطاعمع عتط كر ةودقعطسكتمطط 06 طقع 26-

 ءاتقول1 م26 طققعو ؟هتذزءان15]1 ةهعمصتستك :

4 0111 1101/1 121*111 :268511930 107115 10110 111740610111 

 411/61151 211111101 61 0111*621  01 

 10110110111 26101 م/206 000 122106 1011110806 506706 001171/1965 

 01011111 : 706165 ]105 6517 ١-56

 560 م0869 م4ط ظولع» 0-1 طم ةدنومتطتر ةلطاتق 50015 126111

 و111 ةعطتقس ه1 نا5 ءاون ه5 ىل10ةتئاتست 221568 86011681111, ه9 26-

 ©115311026 هطاتقاتق هوذا, عامدأهكاتق 01100 دكاتصءاتأاتق ءزاتق ؟ةقل عد

 م مطق ظءاحع مط0هالمطر, ةلتسدن آ1سخصست خط 12300, نهأاتق ءعذأ ةست0م 230 (201

 ف0. اآنعأز0. 234, م. ةةهقر هطا اللثأؤ ءزدف). للهلع 11. 0طقا. 1, 446 بص طقطعأ مانم

 قلتم آنك لهن, همست (هدت15 ةعطمامع 2ةطت 1 0هنمس. 0000 آس عضم عم تحلتأ 60102 طعت

 زد هس. 20 تكدس "هطول عع اطس 'ةقؤلتس (؟. 1هكن0).

 ة) 60102 طعن, لاه7. لاداء آآ, 8.

 ه) 7111, ام.
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 نات38 1م56 0210210268 م10168من118 1611. > ةلتت11]0 231115 81120, آكل] 11

 5111 ةكاتطتعات11 8125 10611110116 685 7108 2911261:119 512211685

 رطلس 1عتكتا, هعم ةاتتط ةعطتقسمط1 عانق )016 226760169618, ات: هللث

 10 ةرتصغ ةطووتتف ؟1معان10 معتم 10218” 4<). ةاساغتست ةاتتعاتت طلاق

 32 ةاتتتتاتلت0 710, 22006251026 1251221, 115 5ءطق 1115 192861618 ©012-

 عمد سعأ. 1ص 015ن1516غهدع 06 طع71515 ىلثت بص 1طن 0 ةلئط هل

 مكس لتع6: د18 ن1 معط1565 ىلا 8وءلعكتتت ا 0123111123 2

 هووع لدععو 20 موءعغؤونجت دتهطت, 0110720010 22م119201185]6 68527 1عق-

 مم2036: دوعطتعسسه1نا8:'. 1201عطقأا 2018 ةهععاوطت 2715 11و11 :

 دوعطتعسس هك1عاتق 2 معطتوطس ه1 عانق 2 1طدح0 220156 م1ةعءاتقد 01185 ءقأن. 15 1

 26هعون 4ث واكتتسات هذ 02م7: 011668 101586 30 عاتو222 71810

 هءء10عجلسصدق هور هءء10عهم08!'* قطععدت1ه 7610 1950115 7018

 ماتتق نسم همت مم282طوطاتت" ةلستنهأم10ه26 ه5 7626211026 هماتسل

 بنز نعناع. آل1لتسصاتف نتنق251 هانت 20عوءااتصأ 76211 هل-قططقق 1طن

 ج1- هموت ه5 0-91طقلعؤطصأت. 10عدن 207122115 06 811122112120 710 كلذ

 زاد '1هؤر ؟ءدزتم 0[1ه]1عةهلتعت 2, 06 ططتتلا1 5016 ل.

 6 ةكتم هوك, هع0 ةدحصفتت )046م 101 ععدنو دمت ةمعم1. 01طسقن

 1-20 صوحهتتأ 29285 ه6 هم60 036 ةصغودن 1556 ؟0116عتم 018ء1م7-

 1هدحتست ةذسات] ةهنصص ة1-1"ج0ط1 1طن 13“ هجع ةطنط 21-103, 00

 موزع 16د ه1-1"هعق6 ه6 ن1 1م56 م085638 7ءثاثا8 1ان1. 110

 1ع ءالز5 م2168 هدئوتصأ م:2ء1معمنو طقعقزةة7عأر د 0018176 12012 110-

 هلمزم 2” "مموج "هاون. الادمان طلع ططم28112911 1018161-21 6016م2

 ن251 طتع م:26عو0لم»ع 0ءطومءأ. طلسعتق جنتوا 1318121: >81 1118 :

 وزوزم هنأ "ءوممت0ةط0تر 26 هتتا"عو ه6وتتع 11 ع1 2606 1812م173-

 ةوصن', ج]11ه0لمدصق ه0 همدصع» ج1-1'هنؤ5 نتنم0 1دمطتن أند 6814281

 رازسصست شهد هزط1 مونهمففنتت طقطءطوكر طاقف1 هد عطت 181013121216018 6

 ومرتوطلر 9769 12ع1ون6 ءزاتق 2012812, 65 9061011213 061م1

 هرتتستاتا15 ةصتقوتت 0312. 0012 6هأطزوت2 1012611115 21016196 1 0

 ةواتسمستم متت 10مطوسخكمت, 206ج قهاطعاطوط ه. ع. ه0 01100 2831-

 ردفان" ذط ةصصو]1. 1, 111. ططورستغال6 111 86 601270811101122 6

 انطدحتسس ءمدغتسءدط ومد 201410268 نتتتااتق م10 طوطاتتن 01821188 210-

 ؟عاتعو 1[هطفسسس عتق. (ةؤورتتسس هننن هوك مم ء1نمأ1 1026 65 0ما1ط1-

 هديتااتق مد"هعز ت03عدقز5 ةصصصتتت1ف. 11066 ةق1010 8058 1

 ه) 1ةءقغ 1, احر 16 5 قر ]خه 11111



 527آ]آ1 1202م

 9 ةغطتلك معدعس هن صأ122ع5 4) هأ نات ةطصم 284 121208610222 196-

 ل3 ععرعمست ), دطحست 9116622 هطلتصتاطا5 ه4 م2659عتتق 110104 220-

 رسصفسأ1 ةعاطتتععتك, 20م2 ]1ندعأ 2. مغ نتم0 هسمعا» )01ةاصصسط 06 ©

 م1115 19 عال ط جدتقعت 4 حصص ةؤدم1 0س (ةطانطس م1811 ) 1111886

 هممعا]وع متتا15 1160.

 1918 هوه 12056118. اة اتت 261 01120241118 38

 0101016 د20 :هعتططو 10118 هعمتموزدةدو. 1 عععطقطستر 0111 5112216-

 سد عدكتست 20 ةصصفأا ع5 ءودقعمه11, 20016 206 2012 6856 26ةات010ب

 01ةءاماجل] ءعدتس ممدستت]111 1!جاطوسأت ءمدصم1152510116132 1161121 1111111611

 [ها1هدندطت 0826 ةعطموزا 0622 م61 111136122 01ةانطت 35 200168-

 ءعمطتق 20 طمع عدص 01910عضبصكر نام ةهرعدقا 0112:6100ععءاطتت

 مع" 51220105 0168. 560 ندتتناتت 2 51112123 0161022 2666888110 81112-

 ةموط عسلسم ءةصتق مص واناتق 01 عدئانسم نان طاخق 5610115 همعدنوتت 2252184

 عا نت1طاتق جل118 ؟عطاتق 0ءعءاتمومانق ةالوأر 12012 201116122 21 11128 268-

15 111126101216 

 اطلاعرت 0116 12طودأ ؟ءدنقاتق 21612 12262518 56852581 همت

 310. 803 ءاخعا6 ول“ ةطقو طم>[ءدن 12 ]15 217268621198 1011118

 معععزق مععاؤوطدكتت نسقط 121ه ذطط 11هطفسسست ول 0-24 ةلت]ع

 ( 148) ةوزغم:1 12 طوع ممدعقءت مو. هطول 211

 هأ ءطقستوست 511 لهضأ ل8515 ن5 1همطحتتاقنت ةع21:21:61. >110ءءاطع

 1ءيصممرع 2” ممتسعدأ] ةععامسمتل ءعتصأ. >1 مسصتستب 120111, 06ععم ءها13]1-

 عمرتع ةءاممأطتمس 20 مجمع عطدت تقواتع.” 1061206 مععءاطاتق 18

 ممهعممماماتعر 10هطحاتاهدت 1ة1وتت1 ه5 1261 ع101662110218 م10121112-

 هك, 105م مه]1معاتاهق دتتفتلات 1911811, 120812115 ه562015 ه5 ةماستع

 طاتتتصص ع0010164 هم ءصتتصت. (02م11115 ه6 طقوتسالو ندع و26866 12-

 ءءعمومنومأ. (00ه16»ع حتت 10قعمر هعءان115 ةطت[اتقر ةةوطاتتتلك عنوعأتلا أ

 مه ءعرعق. اان]]اجع حتت ء00طتس 220 عطط زانق 221111211814, 1 1 «عزطتتق

 11 ط10عخدمطتو. 1"هأنو طتسع 060ععء7ع 11ععار ]83213 11116 7

 ول ستعدع وسنعس 0عوعرتا16 طقصعر 110071: لعءوةت11هبنك, (0ةج. 28

1 0111 811112212 83 3711011122 111286183120112 22018 115 

 ةرحاطتتتت ع12ءأاجتر "60118615 ه دمت” ء00طتسم ؟ءنوزطابق ]كهدنوطت 26 78. 5

 ععل0. (002178- 1284618 1211116118 7612115 171511211012 86مان1611122 ©أن

 ه) 111, )2. 01 تمس 1, *"بكر 4ك ةعووب 3.111, ؟امل“.

 م 05. 11, اءأر 17 ةءوو ل) 5/1عاعمعز» "3 1, كيا 1.
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 رصا1151 موهقرتحأع مممد"[نطت ز115 م1039 1125. 1211010 60

 10 ودم0 مءعماعتت 15ط> هاف تؤاط2 هدزاقواتنع ةطتغنططت 601:

 (0 010 60101111105, 086*901 111011161111114, 00/5 1/61:01100 04 *1701 

 6817 110 م011611110 171:060111/5 |

 1101 رزا 00/16 هتددانةعقمظ11 11011هدردتت ل15 107" ا*1 71117 111

010211 011111111110 501611110111118 

 (0موانج نتمع ءهاتودتق طماط 159 دططتت]52 ةادصقر 560 همطصتت]1ه 5 120-

 رول (هدصطت 21491115 عا مسطح ق] عقر ان لزهتت © م7266606241118 09661

 122 عطتتات>ت طقهطءاوسق ؟هآتتت262. 10061112913 8126 1051158 6

 هعمموانتم ذص ائط»عم ودعتص [طص ءفمؤلعتس همموا1ه6 ىف ليقلا فيطل

 ماسالا عئارش ماكحا ذ. نه. 8511115 هدتيووو1110 06 017/0115 1هودت» 15-

 ه4, هن 17752 مدصلام ططورطتمق هقفلا قف فيطللا (باتك) 767

 51016115 (ءدعزت0511701:15) 06 لدا" ةدرمت* 1/0 رنظت د. 1طدح "ةعؤطتس 0تعتك [ماحححم

 هزرجاتق 0281111886 83 هوما لطاتق <) 01هائانتتظ ءهما1ن 01100 1215100116 -

 ة1مطتم طصقأوت هوك, ةطقعأ مأغانل 11856 01 ليصأ ىع نايبلا

 ماكحالا 1/دترروو1110 06 رج" 0ةرجنقو لاس" زد. كادحتو طمع هرجاحق انتا لام

 جا19: ءمدم مولتن لانصخق 01100 ص نعاتطت ؟ةدتعأ هاد خطاطؤم طن 21-

 طمفدس ءمرص ممو1ع725 ه5 0100 قتل 2856 مادك.>ا 3 في

 مالسالا عئارش طلم015 هدئز2091110 06 0170105 10و11 15161106, أن طق عالتتكلل

 هماتف 0100 1م56ه دط ةطصطه]1 518 1, ! هدر 5 هه. ىف لبقلا طيسب

 مالسالا عئارش ماكحا , 1ص ءفعؤلكت» هن 79752 ةسغدتص طيسبلا

 1. هع. كترتام هدترجمد110 ةو]]هدطق. 110م همانق دصعطمةئاتتط 1211.

 طسصاسسو ]طوع 06 ردا" ءه110116 هةت'عتطء» 1500 35]10  هءءاتجةاطةأر

 قتل 06 12301120116 01126811026 0176888 0م10210268 061012

 ظطو1هنودعر طمتخاتست 2886ء]هاتطل هآذ ج]10هدئانتت 86610101112 721128 118-

 لتقل مدعف 2) 0علتغ هن جمتودسصعتأ2 نستاطاتق ةداقتف هامعتك نتنم0 ةذطت

 سهام عد لمست 10مم. 2دوعقوت» طسصع 01014 ]تطتخحست 06 685*771,

 6« نم 1ص فسصصهحأتااتف 1.1. 121086 ءةججاتك 06 21661515 111 1167100-

 120116 ©). طمدتتم ةععدسلتتت» 1طط "قةقؤلعت» هن 8هطاثش طقوو فرت

 01561211110 71/102101" ةتحاتر اذ الآلم طقا ار )10011011, 171711151:

 015 0ةر21110 7110115 ر 111811101061110 11115 61 0110110010: 0

 00610111111 111 01035363. 12 0ةاا"ءاطحتتتتت 11012 11612013 171,151. 1 20

 ه) 004 81ةلد325 طقطعت 88 ممعدلمدنست 710عأات7

 07( اهقرط نم. 0( فيدل ةالص .
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 وعرتم 3200133101 : 123812115 17861* 061010111 16810/11161110 151111/1118*11 01

 6616/2 عقمر7» هو عزة ة/70. (لادصح طققعع 0معائ1طاتق ؟01867عآأ 0م115 0

 مورم مم2 85501915 ©. 8. سوفنلا باذإ 1. 6. 12150018110: 0111111010111

 ع« ممعا10و1ةوزطت18 )8 110انطنر هوو طعسف عند 01126 هزت ع1

 مه ط05 ءم»ممدتو 1سعاسص طاق. 1هتنزد» 1ععزت هط 0806118 00ر

 اص عاتوعر, ؟1ةاثهر 21016035 هأ هذع م0110, 2262103115 هلهأاق 2101[

 عمع1م1اتل3, 101122 235561311113, 60111210116 01101122 119192 31"ع11-

 مدعم .ه25, «5 1056 06 115 37211121621818 ه8, 311811858 6

 115 ل126 16050 مطلعأ[26 هذ 61121051 00ءاب عائاتتأا أ 1051 6861111

 أ هرعممداتت5 0110 ءهدع طلق هدطط]1ط115 123120113123 1011122 © 2

 وععلم 1 ع201102 815. 11111 عانت 61261112 1286 2116801 61161112256117-

 هزودو 1066 همز ةديبلل ىالخالاو ةسيفنلا بادالاب - راودل لاهعأ
 1. ع. 1/206" 611000118 111611281011118 601/113*1 22201/15111508 11101:181/15 1 01-

 005111 ة:ئي, ةعهاه 1طتح (نطقتت, 1787514 ه0. (000عاهر م. امهر عا طلطصع

 21. 0طهآ. 1, 212 طقطو# ةطداسس (ةافدس) قالخالاو ةديمأْل بادآلا
 خسيفنلا . 1رئاطو» معده "ةهفاحت» د 7977054 هر 12 (31 سوفنلا بدا)

 هغ هلم هط 1طد» هاد خط طقتتر 0-110)هن» 60. 000ءائور م. أ 1. مهعاطم

 عسب 1مقزتتق ةرقذونصو 06 معاد عا مألق ]115 62:م081015 123

 00 0هءاوتهو '['ةطوسأةةددتب ءاتت 11112 6011 رهصبتلا ظك11010]2111 0٠

 11ةرصم7»"ةهكاتتخ ه 12185160 ه0. 000عءةهر م. أمك هك أدهم. 109320113223 58

 ةعمورن وطاح 18110860 كسانما باذآ 11601110:6 0061: 11118*211101140:1 5 0/-

 11111*01"07 411 60111014016*1061 116 عع ,  هدعوجمقتكا0 0ةطحتتتتتتتل 06

 موضعومتس هنم1 ةعوتلم هذ 03ععر02 ةدصقر 1206 هط 121510 8

 20 ةسعرتج ة6وأ1. 12 17877151 01 1261201111. 1آك0611:111813)0 73

 11 ةععاتت ن3 طرولعاوقر 601013 38586ءأ138 65 21926-

 ماتمو ةطعم]10 عمو هعمموتتأت 2 10 خدسلا حرم 10051110 0٠

 مططقطط4 1.1. هذ 084 دادس ةنسلا ميردص 5910111106 0:17615 0

 1ءذطو» راصمالا ءاملع فالتخا 1700106 2807/17 00610710118 04561-

 رد1ةهعر 1ص تتم 06 زا ععمصفان][هدنحصح ةعاطم]7ة ءعتكر 12110ةأاتت هألقط

 زم 75754 هن هاط 11. 0طهآ. 1, 196. 1ص طمع ]خطاه ةطصتع018 1ط

 1[كدماطوال معد هددعطت 2011 16عزأ1 هأ 1216110 3185 011816 11011 16661:8أنر

 معهزرم2036 تاتتتح لا15عمد 8101618 طماح 221211116101012 6886, 0100

 نت ؟10زسصاتقر 1[دصط 211688 هدعمق م7291. نادت 11866 0م611طاتق 6012-



111000. 1 

 م0260 685 11د داهتل لكاضخ 20651011110 59111 دهم", 260

 تع ماها 1861 1. ٠

-3 

 (مورتد 06 ةموه0141هطتاطاتق ةانسكن جرا كتسملا 85

131 , 6110611165 014/61010112056 10110110117 0119 121*061 001 6011011151106 

 طوع هدصصتق 2ظ01عا3ع 016غ, 01136 3 806115 زانق 6180112117, 3

 طوصع ءمدقست ه3 011812 011510 هططمد»ع12 مد(12 ع6 0عااتتكب 4

 1سعماتتم]عطاتق 1222815. 1061206 222121122 07118 ©. ا. راثآلا بيد-مت

 170011101165 ©01:عق::1:ه1 026, 13© ]ا15 1طتطلتتتتت 1ععزط ططةعاطوتتلم 6301-

 ةهدصعو مط ظعواعتت 506 014288. 51221118111123 6222081116 1

 نتتك هموم صتتدأو جانت ناتقتم 05 ءهاتموتم هددت ممول نأ 8

 71988 م61“ 01188 230 ءات22 م61562188عططر 061206 01110 011115 م111-

 0عدط1وم هك ةدسقأ]ةان10518 602111:61:عطأ عا 721188 00ءانماناتتت 862-

 [ها135 06 طتقعو هآ 31211122621892 011326 8121111 2151111158 6ةاطانر 20110

 هطووت؟ه110268 مط11010 1698 90 56216251988 أن 76173 2911018, 06-

 210116 01110 طقعع أوز ع1 12 115 011166131011123 12561218586121 أ 26111-

 د10 علت ةماثا12. 122115 ط115]11 0100115 513201101211123 012216911

 1 طعم5 نأ 620110268 ءمادغت 07م2 06عءوطط 9717:01:12 0111158 2

 ]هع دنت 2220180 115 813161112 21212112013915 (خلاطاق ظولعاتر 02281,

 (0ةطسقط, ىلثر '1"ةهلطقر, 20-25 هت, قط لمن هطسقطت ا1ط ءككتتك 0

 1طط 351 ا؟جاعلاعقعر 5920 ذطط 79514 ه2 ىلا 009109 1طن هلآ

 ]كنز دعفشطلو, ةماخنطط هنات1 20 ةدطتا1وننح 2016196 261611116111215 أ

 ءالمدصطتس ءهزانقز ]طمعا 06 6201610ه1 ط5 آططا2> قططققأ 223.ع23122 031*-

 طعطط 23017 ءائونأت ن1 016982 011

 اطلمدعتسوتال ؟ءائو هرمعانداتت هطول 1ططمء2015 000161 80620. (0020-

23+ 12012 601172081115 011612 150181211123 112 1284121185 126121911115 

 ةمعاج> 01713 (01ةط69216ن, هه نتتموعت6 ©ه )001ع10 015 طماطر نأ

 ننن12 ]اكقطتتوع 68965 21120 1880 222211511011112 111 3285611

 ممطتما15 هعدطت1729918 06 هموتنتع 01ةووان15 12 210110. 557

 628-588, هرصطلتات2 07611123 ©]15 20111ةةزساتس» ه81. ظدعمأا1 6391,

 دق ةعمتطتق 1طط "قةقؤلعت هزانق زات"15م11106د هن, ه1 210 عمل

 هذ هططمعدتقر 013 اج15356ور 01659 911018 أ 861811112 11011310

 01 هروز ةدغعسل ةطقو ماهو هدحتتسل 768طودطتست هذ 06عءاوز هددت ه6

 هرع 115 19201183313 5761:1113 8153:61161101121 886أت, آان 01126 320 ع1312-

 211ه م6161, 1861611601: 5611625188 ©1111 "611 21026©ر



 21 18نيلرب قوزدر ها يرن اى

 ننهع هي طتلوأمتو طمولعنوع عم هع طتقغمتمح 6 عدس 30 عازف

 1م 1111 عع لتست ةععطسستل 125612516 م0556085 هذ "هو ةهةعطقه5010 عتقط

 ةموعاوسأ عد. ؟د1عم ةجمعا] همت ريسفتلا (00ر هله" ة15, 560 ؟ةللاتق

 قلك 201556 10 عدت“ ننعاتط 1م56 '!'جاوسست 055غ 12 ةسصهل. آر هب 2

 «« نآرقلا 5 لوا نع < نايبلا عماج 0070 6270811101115 0

 هه711601:015 51*22 8105 لكم" هب16. طظاححتخف 3200عع طماط 0ماتق قار

 نن00 م"هدتص19315 هنت ةستففتمنا5 آطماطر ؟011102ع2> 5

 طسزانق همعست5 0653104«هغععتسمسل ءةلعر ![1طفصغقع» طمعا 12010. ظقعا-

 وكلمطت 1عمروصت طحات] ونت هلق 07618122 028667891 191811 أ

 1موم ذط هو هععواط ست. 1تطاتدصت 06 0152815 16عم201 220018 20

 عنعتسأ1 601015, نمعسدت 1165010 028511 عماجل (0011ءءا30. 110. اللقاح

 0عاعور © موم]قء]رأع 05 (00"هبن5 م. 2983 ءأا 8. طقه. 11, 528, ا

 133. 1ص ءفمؤلعت» هحسص ممو1156 دددعلاو ليونتلاو تاارقلا بناتك

 1. ه. 1186“ 06 115*201 110015 601161:01*1, 06 0140116]606"1 61 06 11140-

211011111 171160 

 2015 021211121 )1158 0726111121 085565 71 خيراتلا م11-

 76125, 06 تت 5 طحمدع نطعطلاتق 01586عرلصمب ه8. 4شقق 226120-

 ممسلسو هنغ ]1طو» ودع آد "ةقؤلع» ةمموا1هغ لئاضفلا باقك

 1. ه. 1ر10“ رم"هعد1 0711101110, طلح نلتم اطعاطمع 0112:6001 ءطه111هدتس

 قى ظءاك, 0متر, 0طصقط هذ ىلك دحعل19 62081011. 12 م3166

 6 ىلآث55© ة15ةونتك 06 ءءاوط1 5ه0365دعر ه 8ءابثكغم طممهتس]

 13[1عاهرب 016 0 ريدغ ثتيدح 001110"117 5100114 1] 7 0701111( 

 ]جفت 0151 دتستتساتتتت 201619 011586 1601: >6ا058]1 680 ةانط

 مدهتتا14 (موطهطاتق, ءاتوطق)ر طتتزاتق 22211132 هةأ ىل1'* <. 119866 8

 عمرو هغتس ءلتكو ؟دتقدو 710ءطدتر مقدس 1ه5, 11254 0/ 87ه هلآ

 ةمدانور م. )م١ طهدسو796 مخ ميدغ باتك 1. ©. 156,/1» 71

 01متر. 1مذع ]تطعت» 06 م"هعوغمسكتتق صمد جاطقم]تكاتق يتك. ئالقأت

 مووجعرتو علمكم عدعامكتع ننعلتت 064 ةملعصم 27: كاتتت م20 6018611-

 عمرمك ىلطأ 1ةوءلع» ةلطع ىطش 88001 هه-15]810ةطقر 0131, 11

 علت ددستقر ءانتتن طقع7"هوزف 10 ةطست 1636 11

 آم 7771540 '!"ةطوتنلم ة1طادتكاتل“ 1161 6. ا. كتر سلا 110010
 510110, هه0 ةوعجصقتتنس 1085 متنعامت“ طسلاتق ]1111 ه8 ةلئتنف

 ه«) 01. اظزطا. 6ءمع». "111 )ةهو 0.
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 1"هطدستر انعدح ةطسمأ] ءها؟15, ن1 5ءطقغخخاق (طصقتللا15) 111161111

 (اتتح 208161 ىبماع 01:1110002:1/5 90 ءوناتت) أت 101ه عاع7"ةون 60122 05انتأت

 اتطستس 06 ةسقسسممت. 11. (0طقآ. الر, 103 همونو همس طاتتت بانك

 روخشلا 1. ©. 14661“ 101111411011118 601*011" 00110, 560 تتح 8

 جاتمدختست طقصع ة1كان1ان2 طقاطعودك هذ 8. (طقآ. ةتعفمدءدنح 161 18طو-

 طولتقدست 2مم61124, هيانودئ عدت 8116886 721046 م08116 هقأ ©).

 '1موصفأ ن2 20 ةصصحأاعو 1ع لاجولا مدراش ظ321ظ10171]11* 10 ]3 ]1 1

 1. 6. 3116101:1هأناخ112 112016101211222 01111118 11 072611118 118115 68.

 1210011251026 ثةصاصقأ] 12 1, ار 18-5 !1ةهعاستتق : >10612016 6

 هرصصتاطاتق (ةسححأ 1 طاتق) 31801315, 1260 7016256 ه5 20158126, 30-

 لاتت عوات 12621510012 801م2 1201م6 208611 الطهطمطتتتت ع0, 120-

 12211238: 6011122 أ 602120121123, 6162101912# 011316612118 1108538 68و

 عمه1111222 716986, 6622م8 أ !10عاتتت 010 1ع 0116112: 6

 ةولمسح 2000 ططف720120 ه0م85 نآ11 51266716266 ةهطتقتتل 608 611

 ماتطأر 06210116 0نا11 105 هعععءمعاناتتأ. ]0ع طآ15 2116561223 ٠1

 10ودتقتن, انف 15ص عت ممهعزك صك“ 608 0101 :ا13 211040112  لص

 متت ]م0351 أ ءودطحطت12169610268 161111, 608 01101112 1'82:116501-

 ةوانعاتت 12012 23212071, 6012121112169:1101168 601]76, ©5 608 101

 ةاتعا0م11985 م9159, 7619110 1صقتناته ©8أ,ر ه5 6:2012313 0113176 هلت

 عورات 111, 2111 12921101 ءهةطقعدتت“.* 1106 هراتق 06وء151 [طد

 'ةعؤ]كز“ خ15 18151011932 7110111122 © 8506115, 607322 3856ءا15 ه١ نحت

 طمو عععاتأل ةاتطأر 120111818 115 2 0011118 1256 011650" 89

 هععومت. 1طط 832035 اذ ططختصس ةدعمم 13084 ةنط ةقتام ليما

 521212112611141, 12011 1710 1م56 1ططعا 1هاططع8 طقااتتقةو 101117.

 1آ0ةع»01615 ءوأنر 560 طماحق 10انطق هععق7»مااتتت 30 208 م6717 ءلأ

 كتزانق هملهع 1 46عهعومأ6م ةعوتنتم])6ان8 9 1106. هز ]لك ةططوتل )و

 طاع 12 الطتق60 ظطاشدطط71 ع0 38861795101, 21 2ك 8اتمزم1. 618 812 -

 طقشناتق ههأ ©). 1106 هععم» ماتت 13110113122 811210161611112 759

 مى ت2 5

 ه2) هدمت عدل 113 817 10 (كليكام) 011004 آ1ططط 3100121]31-10 © 213810 2616]0 0

 110110 مظننلملا [عماأ, 11 ن]اتتط طقطاتتؤ ةععامت لن 53عطقت71, ؟00. طع14. 07,

 1. 94 1, ع1 20108 1ةماطاتتت 7101 دوهعلا خددران 3 دوقعلا روذخش. 10 101غ

 11عاما ات

 6) 114. طماغط ةص 712016. 55811, 551 6

 2 ظنعمر, ثدصاعت#. م. 401 ةءلوع
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 ج0 ءواععدسد قسما نت. طكد 110 ؟0ءواتا“ 1:2 ع7 نأ © ليخملا 0

 1. 6. 77461111111 122 لكفحللا هآ م. "همر 1 00 ءوطحتتت“ 2

 ليذملا 111*1401 0226110262 01(: 1ادتقدع ءماطح» علان ءدع ىلتع

 مهات طانق ةدعطدصت ع5 نان10ةمدج هط 1م50 316501عر 15 ءأ1ق12 010128 أاتم

 ظلم. 01100 ءمصقتنطت 31111 1111211123 60 01100 1132153 5

 ات <) هذ ةسعؤم» انطدت نيمكنملا ريتسد , ه00. ةءطعأوتت, ةله]ن. كب

 101 ا, 0ما15 1! 1 ةدكللا هممعا] هت, 0612064 هم ن0 106

 11 1 ممم 211 لدا 1210111: 69 هد28 12 ةصت111115]2 6م6-

 مسضطمس. ةدرتصطت ١ )1, 12, )ا نر 3, )م2 1 5607 )1 1 نال |1706

 10عرد ةسسحاتسسم همت م2012 م. )ه2, 3 كن خيرافلا 1011و

 [نرخه ءوططتسصب عقار ه6 699 202 017 ءزنةزدتتت ؟10عاان» هع3ع هط ةصع

 2811115 01136 1126 1هاطعطتا78 ه5 01136 2116501 هد 006 11

 301 0ععاسسهطت )115 م21:ةعاتج ؟1122112115]0 0261128886 1ع10أا1, 1115

 101 مداتق. ان عدن ]10ءانق هرع مطسدقأ 1 طاتقر هن هع مممعت01عع 2111

 0عطودغ ١ة..ر 14, هكقعوتتم دمعوتعم, هع06 طمع ؟ةعتقتزستالاتق ما150و

 مم طل ةممع201:ع 011323 01012118 12312611122 6855 1107116 عاتتطلر

 عمل هاند ءه0م0لعرع قتط28 م67مووؤ118 هقأر ه. ع. اير 8 ةعو. !1هعتع

 ل115 2116101 عدتط 21856 06 118 0ان1 2312110 6 111[:12201 ةاتللأار 6

 ممرتم م0178 0681067هطاتت“. 0100 16[100[0 111136115 فاتر 12812 ]2081-

“560131112111 ,8112 2201:8111 161-198 312218 0)]111) 12111112115 011212 

 رم )هأل" نمن] هصصم 837 هطلعناتطأ. 0118 ةهعععوت”ماناتطت 1ععع716 3

 رس مور عأم. 1'هدمنو 15 نات ؟00 1 ئودد هرعوتتهر16 1. ء. ةطب ”1-آكقمتس

 م11 1طن ى4ط0ه1ةمتم 1طن 8[ظهطقسمت ع0 زطان 410913212, 011 0

 لمءوص01 همعرتف ليذملا ليذ هداسستن هط ه5-1ةلعكس هص-1[هنفؤطاتكأب

 1ط» هل-8دهتزتذ ةهمموااهوغم (+ 405). نع انطستس 3606موزنهنن 8 0

 '1["ةطوستا 0تةءاممام 11هلعطاول ذطط» طزوككوم» 8-21ةلعوجطت. ةطماط أ

 ظلمت ءمدصمءدلتانس 2 الطهلعط]م0 ؟جعئاتطصت 1111556 ةتاتأانا23111, 560 ة2-

 ععط1مأ10 11610هدخاتنتح ]ع0ة8وتاتتتت 120111 866118 81180676 7106 أناتت

 1[ ليكمل لليذ ه ططقططأم اما خيراتلا 8 (ىربطلا) ه«باذنك

 ليذملا ليذب فورعشملا, ذكرت هط كطس 0طقتم ؟ر همه مطتسس

 2) 01. !هوءعمتاعم 27هعرب 11 6



 1ظ1ظ1ظ 2

 1مربمع هدوع همعوتتتك,ر طمع ةقانلم 101 0عدمتجطمتت ةمودنس 111ه ليلا

 تس ةممم20166. كالوس 1ط7» (0طقت» 20015 تحس 0285196 1ع

 مهل طق (عوج) وك 1م56 هلسطعاطوا مانت علات5 ؟70]نتطستسانتت م2811

 ؟جتفدم 10م هر عام قةطسصقهاعو 11د 81ةموطتف 202 06510618182131,

 دق مهثم6 ه. ع. هرع ]طط هادف ط طقم ذص #71 1هب 177 ىسبأ مسيراسن

 ىناغوفلا خاصب ىوبطلا رقعج+ 61 ا ع

 101016116 01عطا 4+5 011104 12 177577540 12161112ةأاتتت

 ناعطقلا ميلا فاض.يو >6 ج0ز نص عدسات" دق (ةصسقات طاتنق) 6

 '1"جطوعت 20 ءةلعوسصص همعدتق (111, 771) معوستا15 هور 02

 ع1 51م618165 10م1, 2001611131123 556 01186 2081 211211122 302 36-

 ءللععتسا. 11دك ةدتستا15 76؟هدئ9 200152 طت هتان: 2. ١١م1 06 0

 (ءا ةهدصص٠ 0). 1[طط جا-فختطط» [111, "ام 01ع15 همه زن »مد 171115 ةطح

 مها 1122 ةععطتم] د11 اتق 1276121556 200153112612111122 60111116118 0

 303. طكحطصت7و (؟. 10122) 10 عانت 12110868 ءهدع ةنجتتو 305. 5عاجتت ل1

 181. 0طقل. 11, 136 ةسطصقألوت» 1150116 30 311211123 309 6

 ؟نعضاتسأ. طءد16(10 8ةعطقتا71, 2051083132 06 6022708151026 ةلئ23-

 11 018 هاتر 200135 ىلع ليذ لب ليذ روك ذل خيراشلا ىلع هلو

 اضيا ليدلا د50 ىدصحاو5 2001015 ةموعد لتعود ه5 0ءز206 0

 طقسع ةممعج01ءوصت هاتف.” 12113 مائهاة111156 2001326255 "015

 ةنعطما» 117:ةىغ6 2). 1كخمتأ طةددصفتت موامعمم5 ةحصح 12611هعتممع 2001-

 هتف 0113118 وزانت 06 561515 ماتط11615 11, مله ةعونو.ب ءمدطح

 طخعد ة158115 20 هضوط1 مدعم 1]30)5200-21 15. مكأ ةهو0., 0136 0151

 1س عالج اععطاتسل. 5مم1 مدد عادات 22612012111112 6 711838 0223115 11

 11 1121115 1311122 6001615 2221:ع126 ءةدعقأ85 ها 10166 هلئاتتت 3116-

 ةمانعرح طهطا.

 لا د1-آ0]ة121 016165 11طاطاتاتت 0111 51128 26اه66 112 2281211118 012-

 طقاتطل 1نلأن, 6856 ءةماطم16 ةهزع 016]123 02616 601216 ءااتنتت ©). 8

 فسصخللنط> ةهلتفاتفر 6 م1118, 115 1220: م2561, 8281815 138-

 رم ع2515 "و11615, 208:11229131 ءوائأع م91عت هنا15 115)123 4) ةدعطتطةآر

 201212111126 7ةهزئو مهغ65 20 ةماغواتو 62672096 7106126111. 8

 ةهدحتس 1061 هع 4مصعصفأت طق 5196 ةاجاط 1610 ديراشلا و م1756 5 14
6 

 ه) 01. 1[ هدءووتناعم» معمر 138

 8) 01. ءلتكمأ5 سمأه 11, 3. هز 81 اهآ لل 100

 4) 1. ء. همسك هط ةمذم ةمعؤماتنع 24 ؟ه]نطصعم 3000 2011هزننصن 1
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 ركجستو هدط ةطدام ليذملا 1ده0قهصأات 0111 202 92251321 153 6

 ]نعزلعصقأ. طمعاتق ططقتت 336 م. أمني 064 م1349 2211111112 15

 ةورجوعطقأ هأ ل[1ةعروستلاطت ةهصصم 222 06810عةهطاتت, 15 عطاقتت (0510.)

 0ع ءمعدف ممأتت 15 ةطختكقتم 31220 225. '1ع»2ع 2201115 12 1[

 مغ 1س لوصع» م. أمك ةصصم 241 1 ةسصصقأت طانق ةانط 220 2

 (م. ة) موععوكمت, هعمل متاغم 527ععملتتق. 0028 10615 ه2 0

 258 م. 11. 192015 ةعوم5و6 م. امنا ت11. 5ةهوير هع هصتم 226 010.)

 م. لال, ]وعمه 06 1311م م. 11١ هرع ةصصم 228 طقطوكات“ م. ا ر

 1 هةعو. هع0 طعووتم». 8عقؤذدست 1ص فمفسصقألت طانق 10عأ 06 همم 6

 12211 (10.) م. )1, 06 ةمصتصلوأل1026 191580 م2016 0

 284 (010.) م. ؟ام١, 06 ممهءعا1و زص اكن1كه هغ ظوقفاتح 010. 56و.)

 م. ام" همو. طوصتوتع م. 17 طقطوت 1هءادصت ةهدع ه220 305 68م02-

 0عمغوسس 10عم ةةعتطت م. 17 ةدط هسصم 304, ونت 1عئاطع اذن 8003-

 مصعسأ 5 20 قصها عو ةهعقاتأ1هغع 7106131

 فمتط م. حر 14 ةعووو. 1هعدص 1ةهطوتست ةهدع هتتصتم 296 191108

 نأ 1م هلتتمد6ه آطرع10هطقأذ طماط "؟موطاأاتت“. 12 هل-ظ 0/41: ه1-110-

 و1315 1, اذمر 3 ]ه0هطاتت 23118610 011322 2'1و1 تاتط ةهتت©تص 9

 0عوتغ 0ع 7زة0هغدل]هط هن 20015 ةهعامد» < قس طاتست 6063 6

 جاتزغوم» 020101556. 8دزاتق 1هودص طقطوو م. 122 عبط ةهسصم 296. ]ص

 ءلتةمدع 1رع10ع281 10ءاتق 65106 8:1131.

 جالو دمعتت0 "2916 هطول, ةءضاط76 1طط ةهادخقطت» 1, ار هدع

 طتقذمرتتو (01ةطاتع) ؟ءعغورممسع ةتسوطاتست 2151 لتعدد ططق آكشت, 81550-

 مدد زه0طخسهع هلدفخ ط»ءوقعط,ب 722-22ططؤقهعر ئدقطصت هغ 120181”

 نت206 هموزدستتق ءاناط 51110 111554 ؟001عع ةسصقفلت تتح ة0161021 طلعت

 لعممأ ةزستلل. ىسععمر» ةبكعضت ةهقذ جماط1ق ةعمام7أم» 1710 21-1101

 منع لتوص 805ه ةغطخ (14 1, دا.) ةآط قةسصحهأ]طا35 681151556,

 عال اكأ هةموو. هغ طئصع مهاطوطتلف 86 ءولو705 01100116 2012 55.

 1يبمعتت5 06 ممعو ”0]عطوم زطس هط14 ال15 متغ ذص لو7. آر اء, 8 ه6

 تق ن50016 هما 1ص هط5 0ةءوزطتمه 1, )هر 22 ةوومق. طصتتلام م10-

 1نعتسف هك نحمس 12 ه0ن15دع ةه10هصقأ 1, ا!*هر 11 8600.

 [نمعتست 497. 111, !1., 16 ةووو. 06 0سدوتزد ةذطص هطت ”ع-(هلع ص

 هلتغقمسمعم ممصد ةمممدن. - 18 10ءنز5 06 8دقوق ةطص 1طقطتق 1لر بر

 4 هةموو. ذس ه0 هدع ممن ءعقنونز أذ, 1 ةهونو. اض 01م (اها"ك, 6)

 هورعأ 15406, ءءعؤومتس ه4 ادام, 1 ءمصكوستكر 2151 011004 04

 اماكير 3 هوو. هو10عموطن# نع ص ه00. 8.: !هعدف ار 9 ةووو. ح اةلوب



 1 اا 00 201

 8-1: امهر 14 وهوو. تح !ثلر ٠-10 معر 8و أ وعوو. كت ازكأ ةموو. متطت
 وورتتوع 1هءلمدعدو جه0صهأ1د556 هدصخق). 8تقأذهنتو "ةعيزسست ©, تح ان!

 ةموو. نط1 مهموم 1وعزلمدعو ةدصغق 202015136. طمعاتس 0ع لاةطا1 عاق

 ج]-زه-05 كبح 12 ه720-2طءز» اح مم ةسكعتألو 123 0.

 © تمم !؟1, 1م 068 و

 طم ه2 12 601410026 (ء1. م. 89 51018 :١٠2

 ريض ©0806 8110 خط 11320858 180131211,

 1[همووع ؟ب عمو. تح اذ”. عموو.ب نطل ؟هه. 1. 1. لهتوذع ةاتتات. 8180-

 مماد 0ع خطذ 8هقؤس امر 10 ه5 5600. 12 2311211026 06 20

 همس لوس ةلطتس 0عقمأر هه0 هلتتق منطلق 1ةوتفتس م. ,١6 8 ةةووز

 1همدق 06 هءعمولتةمصسع مهلغ15 11 هوو. كح ال8 14 معمووير ان1ط1 581.

 1.1. ةهقصم([وتدع ةدصقز 10م5 06 0ء10هلامقط ةط> ة4طلهالهط طا

 ؟©1طوه ( 98) ؟111, 11, 9 ه1. ةهوو., امر 4 ه1 5600. 2012 1760

 1بمعا15 06 خنق زاطط 1كمز25 هذ 06 عونسو هزانق هادالطت»نطوت دص ا

 ©طم4 ا.در ؟ ه1 ةووو. ذص 0160م6 ا هوو. طعوولما» هنا. 0

 طمورعطوع اكأر ؟ ةعوو. هنت جاتعسا1 ذص ةهلتك1 مدع ءعداعأر 266 ©

 ممم 26عم"ع طقطوم. 8ن1مؤ512 هعمم0ن1هطتق ءمادقا*"» 113 ةكان 1

 ١ ةووو. < اكهدر 2 ةعووير ط1 ؟ة7:. 1. 1. 22622018186 81111. ال8

 06 .8ه250 ذطط ه]- ةعتر ممدعقعونم ]فقدم ةدط 01 طسقسم 51, "أر ص

 هلتقتمسع دم «عموستد. ضد 01610 06 لتمةتاطاتخامد6 م2606 113-

 ىقمنط 5111, 1 ططووزم», 560 هوهلفتص ةهق5 011836 1, |“ 56

 1هعتنطس“. 81مم م 1هدسقت ]1 غةحطص هذ 1زوءطمست 5111, -065106 ٠.١

 مولد 1 ا"هأ هوو. هن اا". طووععتمأف16 0161 000 511, !ا) )5 ح

 زنك 1 ةموو.ر 051 هت. 1. 1. 0هطوف ةاتطصقز "ه19510 06© 1196

 زد ظدطتنعمتس .ةانط 4طن ظواععت ءطه]ت هم 1 < )1, دتط1 ؟ةت' 1. ل

 د0عءسمأدع هس. 835012 21ةا]ن11 زاد طاهر وزتنتح 11 هوو. الط 0

 جهطط»عو19149 هه, ءمداتطاتو قلق < 1177 ةووو.رب نطل 5. 1. 1. 2020-

 هلمع ةادصق. معتق 06 0ةطسقم زا 11هعكشص م08 60161132 دع

 قاطوووتستق هكتص 7ةرةزاطتتق 125101 11 ةعو. زد 60151026 06510618111

 06 ء؟ةالاعدوسسو ذطس <01ة4ط9 5 97, هب وو. تح املكر نطأ1 781. !. 1. 6

 عتق, 2151 0100 ةذط 497. 15100 ماعتتما» هك. طبمعاتق 06 06

 قست ذطص (دعدته ه0 طرموقوؤوس اب ح امر تطأ هت 1. 1. 2020-

 ونوم ةدتطأ. ةوعاتتطت 06 مهو آبهط101 ال, 3 ةووق. 202

 1يمواتق 06 هعمو0ت همم 1036-1 5191, هر 4 3 1. 8عن0. هه 6

 حج زهيعت عتمامدتم1ه 5 1هطوتتم مهتتتهأ9 06 +ةطزات 11115 وتتم

 3مم دو ولءلكلمس مووةعسدعتا 51111, ,١ 12 ه1 ةووو. م1156 202 6ع
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 فسسملت طاتق مومو هقأ <). 151 ةواغعسد طم ةهعقأوأ. ةآمعاتق 1

 مكر 1١ مدمد. 8600. 1ض 60166هص6م و5 11 1127 ةعو.ر اذحأ ةهوونر

 زا ةعوب هع0 طمد مدتتعو 1ض 6016هدع ءاتقذ ةنصق. الوتط 1. 1. ذم

 400. ةغ طك. هاطسسكات“. 00مم 551, 15 06 "موو زاطط 00طعتسو

 ةرصانل ءطقاتكدسم طتوءطقس !1ةعتسسقر دذط قةسسحاتطانق طمد» 1276-

 ستسسكانت. عدتوتع 1هءانه 06 ةطش ة1طقزدس ذص م:0ءل115 2

 ١١ هوو. ةط قةسسصملتططو 1, 2*ل١ دلك. ةوونو. هعقذوصقر 560 ؟ةدنانو

 8وهعمم 202 028621411111, آ15 12 2321. / 60110> 11.

 056 128805 الر, 8 ه '؟"دطوخأم 13055 06 2000 نتت0 10351

 ةعععموتتت مسالا 06 مجم»6ع طقققست ه8 ن6 17 ط4 0ة6عزطز5

 1, اامر 25 ةووو. ه هطونتم 06 ؟ءدعقعنم 0ءقلتك, ذص هن مدع موص

 عمت, 260116 ةالقس 0096 ل135. ا, 40 06 !1[هذجحتم ه '!'ةطوتتت 1.

 1طد (0طقها ]اخ ءةص 20 ةسودح 71436 قلك ط٠ 4021185 1طن قاطو

 (05. 486) ]هءاحصح 1'جطوسأت 12084 هع هدم 95, 50 ةطعاتتت 6

 5111 ءزاتق [هطوسس 1 509) 10عرتطت هع 21220 98, 0111 1

 عاصف 12 96016056 ط6106هصقأ 2. 1طط ه5 0ةوتطتق 1, )1, 19 هن

 ]د05 1هعتصح 06 طحمانالو هن مم>»[6 110ه0طت0ت, ونت اذن 106

 لكم10هم51 065106هطنتعز هك. ةطصب 65 804 111, ؟اى. ؟ةننسص 1ط٠ص

 اللهععاطلعهحجءزط ءملثعو ةتقدتق 6ه86 ءادنصح 6015556 هم 2106256. 1طدد

 1رهاكصهلع ه0. ؟16]60ة28,ر ال, !)ةر 9 هوو. طقطوت 1وعنطتط 06 ةتع2118-

 مها مدع قةلوعدسلسمع نموهم 12 ه036غ056 ممر هلآ. آبمعانتف '1ةهطوستت

 ونيعس 121085 لؤوعفغ 1, !اءر 12 هغ 111, ,1١ 17 1066 ه 70/517 8.

 كلنمءرتف لل ا, 1 860. - 6 10: كلك هضاب 7/5: 1068 11

 20 ةءوو. زط ةسحم]ت طاق مم ة27ةدتكات7, 560 1016 ه 77/51“ 06-

 عاتق ه8أ. 10عدد م؟هطوطتلتغو»» ؟ه165 06 10مم زد ”مل,015 2“, 1

 عمو(. 190960. 1ص ءمدصحصمدأهتتلم 20 قةطش 11طقزوص (آو20162عر

 1725 ه7"هطععر 1, )١] ]ةتحلمأادت“ 10ءاتق 1ةطوستتب نات ذط قسصطقم

 ][1طاتق طم هقأر 860 هدع هلم اتطدئو هدانتت7018 886 م0185, 111

 هرصصتطاتف 2006 004 مادق ةورصع] ل1عز6 انريدكذ دقو لندن 08

 طقصع دمم2410هدعت2 2 همام 011262110115 6. ع. 11, امنار 9 ةووو. أ

 16 (هم]1. الباكر 11 ةموو.)ر الر 15, 111, هأدي عر !؟الاحر 10 (همآ1. اال 8ر

 الار 2). ظمعع هيك عاسست 20 ةطعفتل م0 هن

 ه) 1ءعمأامكأ ةهساعس 11 لاندلعس ةقهازنو بدخكتم 8[دسقطاتلر 111 اأن.

 8) آمعمو آملتعمحتاأ ا؟هم آ!1هأعصر, 7226 ههانمنننا 0ع» لآل ه510611 زج 070هقهتن, ). 1

 ةهظ. 1, 2. 185 ةستع 2.



 !0نيال قو ريان ا 0.4

 قرت ه1 عمق هزجا15 0ماز226 0111212361112 320611931:6 26012112115. 1015-

 ةعتطاتخام ءدتصع طقعع قار 1165 1101112 2681310122 21186 121121156 068-

 هالطوسكاتت 91196 م1018 3501؟ةندغاتت, 01100 موتنتتت 01110622 ©01-

 مانام ؟ععزووو ة2عام7عاح م1052116 ءههذر موعاتطت 7610 هو 6

 جانا "9216 ه56 1هحغاتتست, م1012 © 609ءانمد6 ططمانو 10 ععطختق 40

 ععزسدسم مهد" عدص ءهدعما1 عمتلت>ت 815 4). 0028519 طوطأ 111986 8

 صمت ةماسدطح 1201610طتطاتق انص0106 ؟0116ع118, هه0 همس 11.

 1موع متعصت6725 همانتق قطن التعطس2ت 11 ل1, 9, ]1 طاختست 0281 1طن

 8عءطقهططوم ء. 6. ةرصيلا لعأ رابخا باتك 11, اكى, 9 ةوو., ][1ططاتت

 د01 1هحصت» ه وننم ه1 01613516 7130 ةذط٠طط فيزثط 1, "اها, 1 نو

 ع1. هكلمس 1, امو 11. (ةطاختتت» 71061131 اتت 20 1208111113 0

 طقهطتب1 ندع !1طدحيسح 06 ععزاناتق 2عءطووتاتاتت 761811122 25 1ط> 21-110-

 ادق, ]نطهو 1طدد 1هطقلعت (هك 1, ك١, 10), ؟؟ةلكمتت, 11506-21نس11ُب

 مولر 1طط 1'جتكتتا,ب ه110ةنان2. ]1دعععرأو 16126971 ةدعررات عا2811:01215 16-

 اون هصعر 1ءطصع طتطتل 016غ15 06 0عءعء10عد[16ر ةهأ نتتو ]91118 26161

 ملص عان1ا122 21071261988 01162142168 ةم161 هذ ءطقا]تهكتتت ر, 60 79110-

 هز ه1 61269101:ع22 62111182 161151011613 5.

 (0نودططط 22:21226 06م10جتحلتتتت عقار 2111111 862؟ةطاتتت 0

 ءمرص م1ةمطدصت ةععطط1»7]و7 2051115 طتت]5 0م6118, 000 ه]تتت 12111

 دوز هخع طلط]1هؤطفهعو ةمعوصأ1م ةططموأت"1 068106هطوخكاتت'. 11هل151 1

 ةث.كر 9 ه 5 هعو. دمطتق ةتتعزم» هقغر وصمم« ءاطقاتتدو 1"ةكتستلت

 ها-_عفمتم 1ص طلطا1هأطععو ططعأ"0مه]15 4ةععور مات 1 عتطتت ةهععدسمأ 3

 ؟ن18مهر 12161 01136 2110 عدنهماطتتس '1'هطونلت. 40015 1112 8

 ةهرععرسرج 1و1 ءمدغاتصت 0عصدقتتت5 ةهدط1 م0111586. ©دتنات ©هاقط 0ث

 مما جاداكمو», طاطا1هذطععو 1200 عوسسماونعتو مدس عطفت (10.)

 1ص 1110[ ععز8ق 11]016212ات8 ةكات103 111222 11113 13.2:1211112 1111886, 3

 هدا ن00 لس ط1 ةعططتتق. 1 1911 ءممجأه 980 1208 1831211113 261761101111

 عرجوسد ؟01ن2129, 1ع 821162118 90 601610222 501178 1

 29122012, 2115 26 1ع 011062, طهطت 1, )مة 64" هرع 1طد

 مط وزوءاط هذ 14 ةدمم] وأو ةاجتتتر 0111112 12 1211110 121211 0001©

 هعامامر هما. 1غعدمح 10ءانق ةهدع هضم 860, 2812 000. 1[ةماانلآفذ 5

 سعات ءهماقأغمام مىلل11 -ح 14 111, مل“ نآ(. 1112068 18611288 8

.0 162110 

 ه) 01. همم. 2 80 51510عآعع ؟عمو. م. 818 ([عءأاتف اء
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 ةصاعو نهد طلقأذمرعلمسمت علل10515 2031136 ة67م011312, 291615 2ع62-

 لصسص هيدؤ لع هدم ما ءصدعمتق5 20 ق4ةصصقالوو هط هاتتق ه023ء11م415. اع

 طلو معصم 10عم ءاتوتإ 0عطع6 ةخطش ةلمطمعسسع0ل 1-21" همعطقشتر

 ممستسع 4081185 ةطص فطسصعا < ذطد مزدتمم ذطس 0طملطزؤم ©)

 زطص (نطقستق ر, لسع طتلتغهعتق كر ءةفقست ة1-5'ة1 طق 1. م.م 5

 ةممع11هنده عم لتعطادق ج1-1'عمعطقست , ن115 ةكانق (000طزوص» 106184

 6 16158 383 1102 ةعنس ءهمقرست زاعوهز 18"ةمعطقسهعر 1[ععامصت م212-

 ءامز5ذ 0عوؤنسمأللق. ةسصم 282 مهأتف 1'جطهعتت ؟نن5 01561 مات1115,و

 582ع0206 ءاتعئؤمر 11م 011 71:11 1آةطتقمعءار [250عمج 12 عموما

 رسعضسممم11 4هسستعالاتسسمم 2:16. 1هوغ6غ ”ةعثط هكر 19 هوو. طتع انطاه

 عام لس 06015 ل1 ا مزتء:0266 هتنوءزتك 4), ةععجصقتتسم

 0طهآ. 11, 136 ةهعو. تادف هه خلصلا هغ 1و ؟هءدغدع هط 1طد

 جاحفططقس ةذص 7'عاعبسن]م ١ 2ك. 0 ههأوصاتق ه 1هءز5 1206 هط ءفعتط ءآ

 1طد -ففذلعتع 120315 0016376 م0ةقاتت2118, طتتزانق 2226201615 ]36-

 طاعه نانهست 231226 0016203 هدأ. 10 223818 82110620115 01100 4

 م05 موهمىءصتق مد انطسأ ”ةعتطت طتفموستأ وننأ1 12567 32208 363 ©5

 3606 ةعاموأأ ءانز 150116 0هما15 عععات 2 لانصن طوصقمم 065ء1م1102622 31-

 1[ةلعاعدمستا 1, لأ, 3 همه. هقهذ هلهعألم ءمدتمء201059 ها ةاطتنل

 رصن]15 دتتعأو 1جطوعتت نصح ةانمرت]ةصتفتتم ط0قغ0126 20 ءة1 عود

 ةسدفأت انت. 1801610 طاتزات5 م2115 112:562115(0 20101122 601138 انا هن

 آ0276 آه 18-21 ه/ شن: 1109715-01 متمعت" م00ت5. 1061206 ءمطكأ»

 سممأ16م ةسصفلتدمم 0262 هو هاذ قطب ”:1-1ةفدص ةلوطقست2ع4 آان

 فةط0لهاسعاتلع دطد 1طءؤطتس ها مس ه0لطقست 1120011-21 ة220'1-1ط3

 هق-8ءاط881 (521-463), هدزاتق مده 8مصتق0طقت0 011120118, اك

 ه) 181. 0طقا 11, 136 ةءو. مقهافع 1 ط6

6-5 8 
 0( نايدخز 1ءمازم عا رعممدمكأهكأم معوعمعمتطدمسكمم ه5 1طص 'فقذلعأ#ع ذص 8
 ونانحس معمم ذه نفد ع ءم0. 18مرسمفءءعدم 81ةلتلع 'ائهطتسع / 0عوععتووتأ طاق. "هس الا هأعط .
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 ه ىدنحلا دككاقلا ريمالا .

 كلل ليطلا و وول ليذملا أ( 1م ؛ةفشلعت» طقطعأ خيراتلا تناحَنك

 ىربطلا خيرات هب ليذ ىنلا .
 ء) 5هرمرتاعصمعمغمسم 0ءلهعؤنس ةهتققع ؟نلعاسع ه4 قلطفل 800ةه18 هذ 3562008

 داانم همسأ 360. آم ل. آعن4. ةدعادشساا © 93. ممم ىلاذمهلا ممم ىلاغرفلا
 1ءمجأنر, هعمل طمع مزالددسدص ءقدعر !نعنال ءهأع» ةجمقتعأر 7.١ اطقم
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 06ءعوث 8هطاعتر 22ع08301 0مصحتعت انصح ؟0م110عووعزت. '1هعنع 8ةعطقت71 0

 00. 1ط6ه10. 606, 56 9 7. معو. 812م16122612111122 ©]15 3046

 486 مومعءطتق. آ[106 0دكو]1. طوجتق 1, 2828 ةدط ط7. 1469, 31

 لمه ومت طغت" ةمدطتتق م8101, ةوا]تتق 011 500618565 5106أاتت" أت نتتت 0

 860 ةرحستس ةهكانا'. 2 عازع» طمع ءااقتت 60121112113:1102612 56110815 0

 قطن 8ءطم0ز51 ةدمم]ةصصعسطمسم 20 1طن 81ةععءطاعوع ءاطر ع 1طن قصص

 اآ8]200 هما 80ط]1ع1 عدس م08161211123 21851011601312 2011112316 4).

 ]سه مهموم بط عت1م 20 هلت مدع قست لتعت نتتقتخع طتتزا8 11920-

 لقطصتت ؟ه]اتتتت1218 6061201 60281111113

 1ص 7577540 متت]1ا5 هانم 1 ة22211 2116101 1201201281111. 51115

 ةوطكاتتل همم : د12 همت مو 01ن3 ع0عععضتما طتصع !1ططتصت (ةطع

 2216و)ر هرم15518 هونودتف 620161هجان22, ©012م11168 1 110 حطت 0

 رص 8واعتسقمس ه1- طقمءطتستر ةعضاطو همدستسع . . . . (20 ع2 ©:21016)ر

 ه6 هع آسعما15 الو معت1ا1 4طن 2-1 0هءدتط 8-28ءطتسمءطقأل, 1101123-

 عاقذؤعن, هذ ءونننق ة51]82-8 ةطط 4ىطصعل. 2176و ةطالقتت 60121112113-

 ععضتست !1طختصترب 1206 2 تتم 0110 ةاطااتم1 32116101 206

 جعاوطعمت (1. ه,. 8322), هعمل طتقعم ةتمماعدتعتأ15 20عطط طقاطعع 26-

 ندتتطستتق نا12 211010عو 2نت16 2011 01عمتتدأ1ق 26ول26 ةءاعططأم

 ةرصتسا ماا.” انةمبصت 1"ءمعطقمستت 0م115 0عط1أا22 21116111, 0

 1[1نن عطر 560 مدظتات م20525116 710م0. 85وعطق1 1. 98 7. 226-

 حماه ةدتمم ا ةطد هدام 20 ةمصدحأوور ةممعاوكتمت "عااتق ععدؤ15 (دلقط

200121 

 طمورسم 1طص 81ةةءطاعدججءزط هم 1ط» جاد ةالطتا» ةق1822 6م150123-

 ةممتاطاتق هذ همدطاسا1281051ان5 11و11 31212111261211 م0582. 6

 طتقذمرت وتس هه221:215 ةهعمرسم]] هغ ة0ل22021610015 ع79119 11

 ماعد 6 27ع5ع هععادلاف ةقأنر "211661 91118 10 1طاتق 8

 ج0 موععصستس 1[هاءاولتسأ تفوتاتع. 10612064 30 327211123 569 2273:610-

 معصس وصاقتستته؟911. ©0600 1طص جلدةخقطتع آد م2269361026 01616 6

 جاقع هدحتقمو '!جطوتساتست 0ععاظ 0601556, ©1185]11 76192110265 0158

 رص نسمدسص 606عوستكر ةاتطتتلع ةاتمم1ه215 نه 12 ةصتق]1ط115 06ق8ل-

 مم ورسومات, ؟عدعاتطت هدأ, 106636 ]1ع زاده طققمتفع 1115 111-

 ةهكلف 20 ةدعطاس '!"ةاطوستت همدفأأ1 تنعم لصدطت, 11065 1060ه 8

 عوعماسوز لم هدحتقوطت5. 106ةةط0لعر نأ 20أاتتتت ؟8أ1, 0111121189115 02115 4

 22 خيرانلا نذ متخ هب.



 21-25 12ظ11000

 عتصتتست 622. ]ك6 ج]اتت5 ءطعمد1 400132 3116011115 0111 65 1

 11ج طوعأل 20342312 م9[عن 1م801122 11101122 261م5611121,و 23

6 656 02115 

 ا7ءروزم 026 01عزئات> 2عوزعو ةسطته]] 123 3110 352

 لادوات ؟عمز71 316 هط 11م5 هدام ممم عامأ15 ةدص2221056, كطا ةلذ

 1[هطفستت ع1 821-1 ةدصتر هو 816 ءملغمسع 008118 22622013:71+

 ةانعأم» 1811754. ]2027+ ذص (0ةغة10عم 1بعه10عصف1 ةممعا1هو15 د228-

 ءرنسب عم ءرعنام ءممصمودلتسس '. ط02425 53676 221136102658 5

 معل01016 هغ طصحتأأو ءمصغقتجو 06 هدم هت ةهدع ه1115 2مدططاتق 200101

 مرموعممملس ذص طتقغم»ح ةهسقونمف. 1116 ]نطو 1مووأ هت م18

 لن مء1عومع عم ةعوطت عوف زد حان 15 ط1ط110ععل15 6مواظ11211. ه0

 1836 1طن طعتتع معاصتتسمت 7012162 761810215 62111636 طتتلاتق 5

 01015 ةععسلمس» ه001عوو ظوضافتسمور 0ع1206 ةتطتق 15602--4

 20م6 ءعماطععع ننقطنما“ ةمدتتق ءمدصمأ] ءموطت ؟ءدو105622 م1111 ل15

 [ععار ةهللتق نعد0006 ؟0م01ءزاطاتق اتفانتف. آ]ص 6ه0161هدع فسصسقللات02 28-

 22202 8هلمحستت هزراتق ]1 ءاتز انقر 5ه0 20م2 23284121 115115 11116. 8

 06ءغم5 ةلسمطتغم5 ؟ءةاتسن 26 2821 ةستن هدو ةزع 0111عوتقأ ةعهع

 رصاسعم ةءدعااتف ةمسضوطأعت مام 1جطو1 مطلق ةان128121, 15 1261كات22 1986 -

 طتص وأن. 0000 1216طو106 ةءماموأك (؟0عو طقطوتلل : دءوأأع ة18-

 كد عا1مص ه3 طعوتعمات» مآان5 ءانتت16ا56 ن6 16 1ءةعنو ةضوطأوتنع

 طملتع معصم ج21286 6.

 7 صختم متسع 20 طتقذؤمتوسس ؟036غهدتق آبعه1062818. 12 1510

 100 ةهسصم 1832 1بمصلتس) م0011 ؟. 6. د ءطاغلعغول ه8ق97 هد

 ىورسماتق د22 8ع مت 70125 قةسوطتع هل 2ةوزمس 1115ه 6

 طتقذمربرو ه6 ةسوطأوري 2ةموزقرب 1نسالعمتصةنتتقر 12018, 59119, 8237و

 لكم دستح ه0 8مدتسلا, 1. ه. هوو 4ةصعاتعو تةهعاوأاق 2 ءدستعت

 مصمم 1248 ءمصقععمأ1 ه زم نمملهس 0هءعم6 ا ظعصعملور !16عتع

 رصاتق م. 14 0ع قةصسصحاتطانتو 1ةطوستأ : دطظسغ ةطتق جلصستتةهط16 7؟01]كر

 اس طع هرتتعتسهل ق4عوطتعي 15 هم ةهععوصعاو موجتع ةطقأت ةطق طسسات

 ءلتغمع ه6 ةطتق طمع طقف معوعتر غم طق م"عوودكت طقاتتلب 8662 2201©

 طقس طعم ؟هانصتعو ه؟ زغكز هل 14 ه معمممدهطاو ل10 عطصعتأا 2877
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 لنانم ةدطكاتست ]0ع ةجدتم 219 ؟نعوطتأ. ططتستتملتل 000 01. 2طن
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 ىطم 205 #1025 4265208 ةط6 ه2 5 م11 عمتطت2عو 15 8+2

 1206غمم]1ع 5م 1آسوطتخع 205 ةطغعطت, ىف ةطق 11531168 36 40

 ]ص طةطع هوعممع0 مطمصغقطب طع ءما214 205 هرىو2 عمت ةزعطق 02 او

 ماس عور طوق ه8 س10 60 ةطقأت ةطق 0281 "ءد]17 ةعتقأف0. ا

 لكم ستلع 02 88. 2ءؤورواطتتسصع ةءالؤ زد طلق 1م 6ه»عوالص ع 4ةمم6ه201

 15 1طو»2:5 0ةعمأو اةطقأ 601153105 1201160 آو طجز1:5 01 [[ ةققط

 15 ممهلعو :ةووومعطعو ةطمدق ةطغع ةهعتقأوطعع 08 ١ «0م7 ه5 1

 طمع طعوس عطغ طمصصع أةطغ ؟ةهعاتع 1220 هأ165 اةطقأت 38 ؟027) 40

 ةهرعت5ؤ604, ططغر ه8 (1طمو مءدئنه 50104, ةطق ؟ه132265 280 طووط

 موصفزم م5604 5م (0هدمغوصغتسم م16. 1 ةطتسلع ةطف 12116

 ]هوو منقذ هدنطجع ةطقص ةطع كممصصعات. 10 "عقم1؟ع ةطلق 967 12201312:

 ن1 عوذؤ1مد, 11. قلل. عه ركعورمع» 02 ا؟1عدصف 72016 56 8طعتلعط الاتفاتك

 ]ناطتوو ؟هل015 ج1-1عطق]101 25 ل و5316دنر 7910 2101211560 50 1

 طف معوستمأ نع اسك صصسمتت مدر, 220 201, ا[ هءط 01 578118311562 0

 غم طع ةطعست#4 04 1[ءاكاعوم

 1كورع عطف مءعأر موتعأ5و 02 طق 01 2208517 ؟"هدح 0112 6ائ1

 ءممتععب هع 6م طه 1هريص0 ص ةقوععه] ]11طعوضتعم. طع آكقةمناان-

 ]نطور ذص (0هدفادس ص016 ممووءعوووممم 8 ؟هاطتصعقر ةطف 81 1ةط

 الآ ددعسسص 3, طع 2001عزوس زن 0400 4, 8ءرضاتس 6, 2ة15 4, . 62

 دل م4لاعوو ءوعط 1. 43 م"موتعتمدمأ 11د عمن عمته 210040 طع

 عما ة1هعام» طءعودتانر ةطقط 16 هات104 طه: م085116 50 5836076 ه

 ءمرصصمما من6 ءمزجوع ط7 طعام ه2 211 ةطعذع 015معم8560 901112268. 1و

 طقغ طمس عد, 1 ةدعصت]7 68301760 66 ةةلكع طع مءاتس]2317 8

 10ه ممعموجأ ص ع هرج ة0تغمس ه4 ةطتع ممقأ ةطصصمم "[دصغأ هد, 220 0

 ةهمع مطعأطع» 16 ؟0هج14 طة ممووتاطاور متلغط طع 210 01 هأط عار 0

 مءوانزؤ6 ةطف ماقط

 طع قو 0ععزمزجو رصعوقاتع ه8 ططورتعطت ةطمتت ط7 اطف 6

 ]رموؤ[عوهمر» 8(ةطعاتس هآ 1هقعار ىلطمقم ]ههه >6 طقل ام 0عزتامانو
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 ]وهذ متسغقم“. لطف 9"22 ]ةعورسطء» 1812 1 "هءوزوو0 5 1ةااوت

 موس عمم 8معتمسب 1م مطتعط 12 اةطغع دهدطع 02 8ةةطعاتم ه١ ءعماوتس

 عانص 725 م12ععم0م ه5 0237 015م1]059, 18 1 ةطما11 26عع1 ةمعاتتةه0 0

 ةولعع ةطق 16504 دص مةعمدع1» ع ه2 60102 02 1'هطوت. كطتق مدع

 مط سغمد» (5000 8'عوصعوزر غهععئطمت» متغط ه ةانطت 01 1500 عاتت1618ر

 ماهععمل هق م 015مموه1 ط7 ةطف الاتستقأء»» 06 طف طدقء10 نط طم

 را ءةطعع 1 هصلفر ةسهط]1ع0 طخع هم هدععي مزأط ةطع ة5515ةو26ع 02 121.

 11هملصمسس, 5م عمذ ءهمم160 12 (0هدقد2120م16 ةطع 886 م9785 01

 ةطف ةعمذ ؟هاسصع ج20 ةطغ موتنا ةطقت ءمدقدتسعم0 ةطع معوق 30

 40, 64-51 ةط0 158--302 ه1 طف تزور هل ةط آبمدلم» 6

 عععم0»7 مدنعن ه8 غطق 52و65 ؟ه]دطتع. لئطتق 5 طفوعتسدتمع 00104 6

 مه06 متزنط ةطف م0ءمجو2102 01 طةطمق ةءعام 10 1. ظوعاط 01

 ظوعاتس 7هق ةفقزعمع0 ةطغع مونعن 08 ةطف ظةمذأ ةععالمتب 6021912128

 ةطف م«261و1ورصتغاع طتقذم»» نم 10 طع 8ةقوطت عقر ثم ط»04. 310عاعو

 ه1 8عوفدطاتعع ةطقق همممدتستس عع ةطفع طلقأم77 08 ةطع

 طسم6 ًطمؤط ه2 آاعام21ع نطص06ههاع ةطغ 0110ه 02 ةطع ]156 05

 1لمطقسسسس عل 20 ةطق مدن >1عطغقعمدق* اكطقات 128, طع 121ه موتنا

 ه1 مطتعاط طقق طععد ماهط11ةطع0ل ط7 1آ056عوسضسأوح ةئمدح طع ظوساتس

 ممه211851م6 (53-1831). طمم1. "طم »طءعءاعع 02 26106156ع 10015

 همم طاتضصقعأأل طع ةسقأ,ر 220 طل. ال1311 02 !لةعدصق ةطق ةةعومم4

 مومن ه2 ةطق طققام»» 012 طق 0ه720عقر طل. © ءانصسعاتا 02 آع1م21ع

 طع مو6 مهن 02 غطغع طتقذم»»و ه2 طق ةططقق10ععر مطقلفف الم

 ]وطء مددتن مورصقتس ع0 4م ططو هرج 851376. 2ءةعطقمق 16 7111 6

 266688317 60 ةع6ق]ع ه6 0 690 22016 ؟011510201:8, ةواتتعو 8

 601 اةطعفع 5021 طواطع 7629 17.

 'ل”طدتق ةطق ةةهقلع 18 ممد10560 هانت 220 ةطق 855107 02 طع ةةزعأ

 طقف ءمسسدتتع7عو0. ظتق طوع ذاق طماع ءوص طه ةةتعار هةر

 ةطفو 1غ هذ11 ه جعووت 06و1 50 طه هدم. طق ةطتص4 مدنعت 02 ةطع

 هدفت د12 0م011592 128211511م15 طقفك طوع ه؟هم160,) ة208 ه6

 ؟مها1صصع ّدص طمص062: 76 طقا"ع 84111 50 ععذ ءههم1ه0 ةطف 0

 ةطلضلم دص (نهصفذدط غةصمم1م هل ةطع 550 ءةطتقأط13 ع 701112265 1

 طع ظعتغقمط ططدفعدصل. 15 111, 500, طه 26ةءو3و97 80 طقعع طم

 ءمماعو ط20ع ذص (هدقأةدطصغتصسمم16 هدعم 206 ء0112غ60 ملكط ةه

 ه1 عتسهاو دص ةطف اكةمنلخ 67 ه عوادصع 02162121155 058

 12 8 همز ه2 طف ىمدنأع ةهعتقذ5 هك 1[2هلتسقرب 6 هعئاطعت“ ءوص 201
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 رصهو 060 متغطمسغ 1غر طاطغ مصقأن طقأمع 16 ؟هج160. "طعص , ةطماتعط

 1[عووت5. ظن11 ه2 ]رعالم» م*0م056ع4 غم مهطاتقط غطع ه1 هع ةطعتت

 ءمعاور 1 غطتسلع 16 ه7 م؟هطوطاعر ةطقأق 8 ءم2 151151059 5

 طع ةهعمعدفمو ه2 معتسنتطص ع هانعطغ 50 66 م51, هةمعع12117 358 ©

 رصانقأو 1مقزفذ هر أو مماصكدر 19. ةطقغ طع معنعع ه2 2 ؟هآ]دصتع 01

 جطمانغ 640 موععو 1س 859 طه 20غ 856076 8. 16 29. ةطقتغ طع

 مرتسكتسع ط6 ةرعمعمت م0 2غ طق "همم 08 3 هةطقعأو 05 16 8

 مور 2001 عطخ.

 1كهع ةطعذو م1112م05653 2 12عع ةان22 015 220267 15 01215156. 117

 1]عومسمعل 1ع لف, ظمم1. 12027, زص طلق 1ةذأامتع غم ال1. 82. ا! . ["*ءءاقط0ب

 هغ (طتعطعوؤءهر» (مماتسغعل 1ص اةطع ةعولعسصسو 0.0. 22 2107. 1825و

 م. 552) ةهج0 ط»05 ة4ةسمتتر 12 طلق 1ةهغ1ع» 66 الك. 0ع نط 18

 (ممتسغ عل ذص غطع طاحتمأو ظاسم]ءد) طقوتس ع 127015ع0 ةطفع 1526

 ه2 211 ىمطم دس0عمةؤوصل ةطغع ةصمم»هتعو 02 طق مانط116عو 02 101

 طع مممصم1 مص 02 ةعاعمععب 1 1هع1 مطقجقع]# )0516860 ةض 2ممءعو112ع

 غم ج11 ىطم طهور عع طق ة2عععوو 012 ةطق ة2161م17156 82 62]0أ

 رىمعاطو 02 ةطعتس همم. "طف 7081 01 '28721'1 18 617 8 46

 ه4 همعزأما 1زمكمحصسقأ م2 20 طع طتقؤوممم. 19 107 م2611 ةطتلاع

 طتوغمر»رج ذغ 15 مغ ملأ طمدغ ؟هاطعز طعو1. 2310عاعع ءدل18 15 2156017

 ه4 طع 8دفوص]ت 065 >8 7617 م176ع1005 500عع”. 10 ه7 طاعاطأا"

 طرو(. 8مموم عع, طق ةصفطم»» 05 غطغ اطلكقع ةهص4 100ءاماتسع5 هآ

 8كهطقطت2ع0, ءوؤوومص8 طق 79012, 22م6318 1012 3 م358386 2

 هردع 04 طلق 1ة[غممو 55 ممم 010560 ط9 205 12027. 102. 062118

 ةوورق زص طلق 2>مءقوععر ةطقأ ههمعع12117 2م غاطف طققفم»“إ] 05 طه

 ©2720عدر طف ممعلع ه2 1'ةهطقسأ 15 طق معاسعأمول ةهص0ل 1عطققأ

 عموم نعوم. "طع 8سمقوزونج طتقذمتمس ال1. 1كدستاع لععددف طف مانا

 ه4 غطتق ممدنأع هغ داطع ؟ةكطعت" ه5 !8[هطقستطت عله 217617881 12156017”

 وم ز[سممع مسكر ةطقغ طف ءول15 15 ه لمقر 2م طف ةصماععر طتعط

 م0836وو6عو طق (هدتعمعاتق 220 "ءزعطق هد طق ةطم7ع3 01 طق (088ماقهتلب

 16م م6716 208 ه ءمدصم1 أم ه0 018 1

 لطم ممدناع زق غم طف مادطاتعطع0 ص اطعووع مدجت21161 هوت عقر ةطف 8181

 مرسم »فتنس ع ةطف مموعتزئ]هستغع طتقغمدوتب ءاطع ]126 ه2 !8[هطقتستس عل 4

 طع مةزعد ه2 طف مدح د عطغومدق* [عكطقا 1 ؟هنمر ةاطع ةععمج0 نطق طتقأما'إت

 ه5 طع ©مهج20وور طع طقسا ةطهأ هك طع قطاطوق10عق. طكص 0067 0

 طعنسع غطقف مدعاع معتسغع0 هه ةممسد ه8 ممققتاط]و صم طف طقتلف 05 طف



 10م 0 2

 عام0ل عطر 16 7111 طه ةهدد6ه0 دط طق! واط وف 02 هطواتأ 320 5.

 1مقرمرتور مممت هدف طقا  ؟ها]نصتف 02 ةوعاط ةوئ16م 7111 268.

 لتعم !1طواطدمه 1ط 7372138 م0768 0156طاتناتق ا ءاتتلت 8

 20 همت م1265 71105 211010115366 1طقأ عقم 20158115 انتا. ىلاط

 1206 ةءططمما:ع 2111118 202 062 ةان15. ا1هق6 لادتتا 2211 7

 طصمعتسي طتبصع 11طةاطدسح 018511111 :

 16 19 2019 22016 طق 2 76891, 51266 1 51865 3110112660 6

 ممزوعم 08 مهط]11ةطتسع ةطغع عنوون ةعوطتع ى4سصفافق 02 '1'ةطوتتأرب 4

 1م؟ه]1عع0 ةطغع جهوزقأوتعم 02 جا1] طم طتعطق 0ةهعطح [طه© 98

 ه8 اطلق هصام7م21856 هن هطزونم 0هنطجت 02 ةطقتت" ةاتممم7. "طع

 ماعد د1 02 01 ةطق ةهعا 15 20 ه0 121: 20952060, ةطقذ !ل1هنو75 1

 محاممأ هع20 هدنث طق 1155 20ه ةجاوع»1 ما105, 12 01061 10

 ةطق طبصصطوت» 02 همزج16ه5 ةطقت هاه 50 566ه ماتا2160. 1 طحقلعف ان86 05

 ططلق هرمون نان2117 10 ءهودحصتستاتت1 6256 50226 م9110101918 عدت لت ع

 طلق م2066601114ع8 01 013 01111.

 اآكطفصد ةطق م208موعأطاتق 7928 51ه, 76 طه0 هلآ 5 طممور

 ةطمستعال ه ةدتسق هدعر طق 2 ةوطم1666 ههز27 02 ةطف 7011 40

 1ظ 026 01 ط6طع 11طعدتتعو ه2 11هلنتم2. 'لئطم طاتطتما1 28 50 6

 ةهرعاقاع7ع6م 01 ةاتعط 2 60037 1هق 2019 طععاد 20760 50 ]وه

 12 1157 26 الهقاتتك اطلطقو2د ه0012 ه1-آ]كط21101 06 560 11. ؟هدد

 لكمورسع», ةطقلر 57 ةطق 210 02 طاعصلقر طق طقل ؟ه560 ءةبع#د]

 1مرعمم1 عمات مدق 5م طه صحقلم ص طف ]1 طعون 6و ه2 ![هاعاعد هل 1

 ىطتعال 1606 60 طف طوةدلكر ةطقأ 205 هنو ١ ةموعتسمتأا 01 اةطه

 ه1 عتصهأل 701 ه0م101 طه 2020: ةطقاع هذه ه217 ةواتو 8

 ه1 طق كت ضاعكتمط ةعدصق] هانم 02 ةطق طوموتمسس ةمدسمءم01هصر ؟طتعط

 طقق طوع مساصقع0ل زنط 00 دقة ص 0م16. ةودنع ططماتأط5 1966 8

 1س1م102216102 1285 12 6976177 مموزسأت همد81126 57 5 1655ه (0

 25 0ءان. 26) 05 815 81 عطصمةو قطلسااهلط 2ةقطقر 8طق142 02 1[1ةاعاعور

 6م 818 1اطظءعموا1همعر 8هططت ظوقطقري مطم 180 026260 3 ©01:168-

 ممج06عمعم ه2 (غطلق 2226561 25 اةطق 16011685 02 1). +

 لطم السكت) 02 طم ةطقهأعت تاقهر 8101 لوغو طقلر ط7 هن0لم» ه5

 ةطفه ةطمعتك هءعديستس ه0 هجهآ1 ةطق ائططدنتو5 هغ !11هلتسهرب "ط0

 ظصلتسع 2 6266م 02 1'هطوس, هدععومالط ع 2 1617 همز165 01 طه

 'لدساعتفال ةطوت8194102, 012 20 731116 101 011

 8مممأ1ر ةطقف 111 1نعاع 5858 ءماتتنءاناط91326ع0 طوع طع 0156077
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 ه4 مهد ا13 ع1 مامر طق ةهرعاقأعمعع 05 مطتعا 280 "ع2221260 12

 غم دنع. ائطع !1طعدنعع ه2 طع ةقادكأع 80167 05 ظعات عدل ةغ ('ة1 ات

 ممووعوومع5 2 ؟هانوطاو ةموعصعسمف 02 طف طق 701غ, 7ط16عط 8

 1]عمغ م نق متفط ةطغع عمووؤموذ ![:طءمداتكو. ةلمصع متكط طع 2.

 وع مععءز5ع0ل ه ءمجو 057 1, طتعط 205. 81ه ءطصقمتر 221613128

 هربع :عوتتعقأ,ر ه0 ءوتقعل غم طه 7206 108 هددت 8ع. 8ع 11 خةطح

 زل دنع معو اعكسلل7 موعصتغ ع0 05 50 22916 156 05 طلق طعوم 1

 مهو نم ءاتامأ 02 ةطقأ مهنتغ 05 1'جطوتا مطتعاط ءمصغدتسق ةطغع 1116 01

 طف طعمووطمت. طعم[. 117 ءعمنوؤوزص 31160 227 216624102 50 0

 رسوم ةععاماأعر مطتعط طقم طععد طخومصعطغ ط9 طتصت 650 11707 عر

 هم0 مطتعط طف طعا1ممع0 560 ءمصغدتس م95 05 هطول. (0هع 01

 ؛طعوو 15 25 معووودت 1م ظوئاتسب طع هؤغطق» زض ئاتطاس ععتب 02

 هءعورست هه, طع همتطتما>» 01 01. ا. مائ07ع4 56 طع ع. "لطم

 ظعءورعاتسم طق. همدغوتسق ةطع مولع» 02 ةطاخ ظولاعع, ةطغع '1'ةطاس عع

 رصف. مهدغ 04 ةطم طتقأماع 0 طع مه ة*ءطق 20 طع مع7100 0

 طع 8ةقوص1ت0عو. ظمواط هع 92132516 2م غطغع 2عقؤم:ةطامدط 05 طع

 نع. 0 طموع 0 ةملتد ع 2 ة":حعدم عد 10 ؟طق ا طتنونو ه5 طع 6

 قزم 1". ططتلاتتمو 26 0طع] ةعدطقست 725 0153 مم012460. 11. الا عاتاطو11عم

 ه1 0:400 ]ع>2017 2065غه0ه]ع غطغ ةهعدطتس 102 01 ]6 2312115112

 ]ص نعوؤ1هطر طاتغ ؟هدنت201 16 50 ءمدكدتط 2 مه 08 غطع 2ءنوزمم

 ءمرص موسم لتس. ال1. هز 1 ةتمع“ 26011160 205 1024 280 8 7617

 05104 دمهم م1 مؤ, ءمداوتستم ع كطعا 8 طتقفمعءول 5021 05 'ةطوت

 طخسقع]اك, هد هب ةانمم]ءةصعصأ 50 طتق 222215. طلت 0511511817 0 8

 رمت هءعءاتم165 2 مانوهدتتسعت م1هعع 1 165. طع مععوعطأل 019261ر

 ىطم ةلعفو ه وسم 1246 عوغ اح ةطغ مدطا1 ءهغ105 01 192811, 8

 مخمرست_قع0ل 50 ةعج4 165 5م دمع 158 125م6عا1012, 12 0061 50 6

 طمتربج ورع 16 ءورج طه ه2 تقع ذص ططغق معمو"ه162 01 ةطغع ةءدعا 01

 طع ةمحهان. 11. خاعرعدج 0ع (1ةلععدلع» ةكعطق) قطعوتسأتتق 05 267200أر

 7مم]1] ]اعجمرجت 567 طلق 78110118 ما11621028]15, 1056 60 726 طق

 ررسصتع مىلتطوه 1كوستت 07 الكماتست ]63202 205568560 1198© 4

 مماصصصم ه2 1'هطوتتب طوعتمستس ع متكغط اةطفق م6ونت ىلع 8. 20 ه7

 اطعم عوطمابت ه0 هدقتس عبي 50 21 ه8 طق ءمد14 معصفعتسطوت, ملغط

 طع ععوجج 340. قلع طق طقم طمط*ه7ع4 115 223127 76315 380 101“

 طع ظمعع. 1811 ةستغطب طع (طمدعطغ طع 901104 600 15 2عوتطر

 هسا هكومع4 6م ععفغ زك ءمرأزع40 1م معمر 15 1 ةطماتلل ىتقط دم 01
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 مبتوو 1 ةعععمأ م0 اةطتق هكعر» متتط عطووت )07, م0916 ةطع

 عماسسع ةطقما10 ءهمدغقتطس مو 02 ةطغع ععوطتتتسوم ةةهعاقر 08 "طتعط 1

 ةهريقورسأ وتس ءل ةمدنع 018. ال1. قط ءوستتتق طقك17 ع 2626 0

 رص طلق طموو ه2 طوم0ضموى 2ع طق طق, 1 206ق860 طتو0قع]# 60 11

 ال. طمض سمت, 012 طف 2>1م61181 6212312 (002511256 21 267100

 ىلطم ةجععمم060 1ص هعوسصتسام ع ه0 0ءوءمطتن ع 15 10 6. 15 -

 ءمدغوتسف ةطفق ةطتصع0ل ؟هادصتع 08 ةطف فمعدطاع ةئوصق]ة102 05 6
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 الد17 هنوزنو 11طءودنتر 02 طمهزلعم ((ةهنول1. 11, م. 149).
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 مغ طف ةدنصم مععاتس ع 76 جعطعم0 تجود ةطق 226100 02 م26-
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 حقو غطغ ل5581 طصغمس 02 ةطع ططووموعأئاتقر 05. طتط و11 861 6
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 طوصلج هع الاتاقس هل هؤطعت» ةءطم]ةهتتف. 12 ظدعاقت0ل 03 15
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 ]سم1 دمع 10 12012 هك اةطغع 8قعاتع عهجو 100 8. 220 1 15

 ه1 ةطف الدت» ةهوزتر 012 طع10ع7ج 1000 8. طف هد عنووو 02 01 عاتح
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 لوصصتت ه26-2يم555م6. 11. (ةهدت1مغ61 طقم ةطق ]12202688 50 86201 8
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 ظوماتس (ممؤمدسمتت» 11, 6035), همصغدتستتص ع 16ه م6210 لله 8.
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 0مءامر5 ه4 1طع ظنتوذ عصغتسعو طق عتت م0 150 ةطعدصسعوا» وو طم

 طتفامر"ر» ه4 مساج سعف, ه0 16 طوءمدصعم هعوتمتساو0 متكط طم

 ممم عه م» ه4 طع لووتعط هءا[مسعمب ه7 مطتعاط ةطفع 18[هةاعص

 مملل6155 طقف معدتطقورو م7عم677560 ةمردم "؟ةدكاتتعم انات]آع20772 10

 نق عمدت هأطعت» ةما"ععق. آ؟[6 ]1ةدجحط ةخمدت ةطق ةتتكتطم>5 6

 ةطقف طف ةصغع70604 66م عتجم هغ طف هدا ه2 طف قصصحافق ه 8ا-

 ماعصعمأ ءمصغوتستس ع ةطف هضقعول ةرجمدت'ةاتتقر 912. >2 8

 ه0 مدس مور طق عمج6م210عوزر طةطق ةعور هل طق ععقت ةحه

 مامهعم ه2 ءعوكطر 878617 017 طم ءمرصموت1025 08 طه م70م1ط61ر

 ةععم2017 ه4 (طعتس 10110ءدعر هل (ةططقخ017: ه2 طق 1ةدتع0 ة-

 0ل161هصتقأو مطعم مصقتس] 6860 طفت“ 10عر ةطقهأت طق 6506 ممتعا

 [صمو, مام مامدخع غطق 6”هللئزوصق هآ' عمدصم طقكحو الوعد هز وعافعلب



1110100110. 22821 

 01 هأطعتو هلصتغاولب ةهصل مطور 012 ةطغ 126667 026 2015105 8

 طعمد ؟م25106ع0 ه5 ةدغقطقاتلا, 220 2206طع 28 018 ءولع ةتتافطم-

 م1177. ١1١6 اسمو ةطقذت 1هطوجعا 1اعه25 طلق مظهط1156 220 505 0217

 مسطا1ةطعل ةطعف 8همم]ةصصعدكر طاتآ 200460 ج16 5205 هن ممم ع2 01

 50 ةطع 8همماهمدهدأ#. الاوز ةطع» 08 [طعقو 0 7021285 طقق وود

 015عموءهتعل هه ممذ 12 227 01 طق ظئاتنومووتح 112168, 135

 الل. خل. مورد اكسوسسعا» مان1"عطققعم0 12 1عويمأر 12 1820, 2 60227613-

 لتس ه2 ةطق 126غ ممالك مطتعطب متكنط طلق هطقع0ل 1163113

 طم جك هدعم م18عم0 جه 011 0150081. 8ظ01 طماط عدكو ه

 موءمما1م» ه2 16 12 ةطف 2ء1ةءطصتقا لعدم طهيغمءطع» 010ععصلب

 66هءعا1ةءطقألار, 5511, 581 56هن0., 310 ع20117 2060015 طاع

 ةوهعلع ه2 ممءووستسع هن ةه0ئ11ه2 02 16, 60 طه مدطاتقطع0 ه5 ذه

 هبل ه2 ةطفه قمصسماور 1هععفطعت» متغقط ةطفق 81مم16226215 50 11

 طر ةىعتط هدصل ظمسلفقستر, مطتعا 1 2278618 111 م26مو76 10 ةطع

2111| 

 1 هوسصصمأت :ةسنقط ةطقق 201166 7110111 ©2271688128ع 0266 56

 ططق موعصتعوذ ةطقسلاعم# 02 مصور ؟1]0هطو7ة6025 950 2273615 80 هلالي

 ىطم ط7 ةطمتا» جعج6م70118 8مم016 طق 7223206 ةطلق من1110

0016 

 ماقو» مممعدقع لاتصتل 1881 :

 "طع ةزعتط ةهصل ةمعودتاط طق1 2 ؟ها]نصصعو 08 156911 2226و دص

 رصماتسمتس ع. آ6[1 طقوع 10865 هدف 02 هن عمغ 60112028018, 01.

 0. آمؤاط ه2 طآعتمدتعر طم 0160 ة006عد]17, 3166 5 ؟ء2» ةطمالا

 111سعدذر هر غطفه 1822 ه2 ز[ومءط 12عقر 2عم0م هلو 38 عووتتن. طماط

 عممست 1ههذ هدفي 12 (00مقأذدم 120م16ر آس 006 0 م1126 1'هط83:1-

 طق مع م15 10 طتسقوا# هبل مو, طعوس ه20 5"ةهضأق ةطع2عع 0

 1عرعمأر مطعتو طع ه59760 ةووعنول ممعلعه ملقط طلق ظعلعطص0 آل.

 ممز1ه-ظوور طتسوءممد» 04 عاطف ا1كطعلتح121 !ئططوتو هك 0120. 6

 هرعورس7 060 طعو ةطق 226 ج20 هم م1وم6 22321181101 058 8

 عمووأت ءمدصصسء25217 ه2 616 (0هدعوتت, ه 8011 مطتعط !81هةاعتط ةات110-

 مقا ق5 ؟ودق1 06ه هه 1هطو:1:85 طققأو1م1معو. 10 ءءلاولطت 8

 ه2 طع ىسسمأفر هةموعزه17]1 ذص غطق 1166 ه2 1[18هطعسسسو0 , ةطلق

 هودصس عمو, 24005 ؟ةهرمر نقوكتا هم2ءعالمدق 320 هم.

 21. 8مزكأه-867 طقه زدفأذ ةعوان60"1 د 1)ةهن238ءال8 2 96127 014

 سصفستمءضسمأر همصغمتستسع طع اهو مهن ه1 ةطع انكع ه1 طف مال0-



 ان 1110000

 مطعأب هص0 8064 غطغ طعقغ دمع طف ءمد10 02 15, 57ج م»ءوودأتسع

 غم طتق م5تعص0 طماط. "لطف «ءوزلهدعع ةص 1ئعيجمأ ع»ه3ئ17: 4

 طمغؤطتو 21875 0عا31 عوف طعواأاطب ة20 عم طف عندو طوعاع غم آعام21ع

 ىلغط 211 طلق عوقد" عف ر 2511 02 ؟1عماتتممل 320 ءمات"2عم 208 غم

 اعدل 56207 02 طق ةءرعأ. لطف معتسخكمسع ه4 طف 24 ةومتعو طقوتسع

 طععد «ءه1ق60 255 5 ععقتر هرتصع 40 طق م>0102عمع4م 8ةء2عم 05

 طممأ. "لطم »طعءعاكع ظعوص 5610ء1طء»عب ةطهتغ ه2 ةطفع 15 ةومتهو طم

 طععد ةعععاعمهنع0ل. 80 16 طقجمعمءم0ر ةطقأ طماغط 7588 205 76أ

 "عملو, مطعس 1 ةصصماتمعم40 طئص ؛طقهت طف معاتسكتس ع 02 طف مهتعأ

 ء016ع04 ط9 طعم 2310عاعع هه14 ةممد طه ةمتقطعل. 2801697

 طع طممعل 56 طه جطآه 5م م»ءموتنع ةطفق "ةهوتت"ع0 همر7 208 8

 1م ج000 ئطصعز ططغر 1ط 006 50 همهم طتق هرج 32120598460 228-

 م1861 مؤ, طف طفععقس غم مستغقو هك 2 وول هع. 18ةهوغط 4

 طختسر مطعس طف طقل ةمتقطع4 ةطماتغ ةهدمانعط 02 ةطتق 208 ةطتخعو

 ةطععأو 05 م6,

 لخطف 1055 ءعورصسم0 هغ ةنقؤك مطما]و» 12ئءمومومطاع. دع ةطو 04

 1همدصع مطتعال طقق ؟هجوتتسع0ل هدد ه2 م1156 ودم طع ههغةءأر 0

 205 06868 ه8 هد طلق هءعوقزمد. قع هانت" 6011681, 205. 2. 6

 لمصع ه2 [مءعءطغ ءد0117 تص0عغهه]ع ةطق 20516 ططغ 016314 ةقلع

 ه1 ءمدكتسستس ع طمغطتق مهلك ةهص0 ةطمانتعاط 16 5111 86 266658817

 غ6 هؤغمو» غطع معصغتس ع ه2 طف 15 ووافق 201 ةودصطم 2202 طقر 6

 رصوور م؟مرستقع غطقغ غطف 45 طقاك هادم 02 ةطقق ةعةهور ه2 ؟طتعط

 طع ادعم طقات 1غ ةهالمعملج معصغعلب 111 ةممعقتر ه5 طق 186681

 1م طع طءعتسستس ع 085 2,

 116 طقعع ةمقأودتسعال ةصماؤطع» ةعوعتتع 10ه 7 طق 0عوغط ه5

 زرع. ل. 1). 11050 دتقسسمر 10 71086 ه26ععاتع 220 793701 81122016 6

 جرف معو دماتعال 100عط[ع0. طع ءممزعع ه2 طع 12ةم1ن11ن-- 28

 1ص 00ه مقأمس 120م1 عر ؟طنعاط 7 772210 ؟ عع 23206 نعد" طلق 1 0

 ج20 مد617 "ءوتقع0 طوع طئسقوأا؛. 11[. 13161 ةعطقتنمءد 1ع2أ6 0هدفذوصختح

 ممراع 1س 1880, طقعتسع ؟م]12غع0 رىتغط طلق نقا121 ءقنو طه 86

 مممتمس 54 11. د72: دسم أطع "ءزعصق ه2 8[هغوعتس 220 ؟؟ةكطتلع 107

 رم78611. طع هدعع معددقهتس 0ع 04 طف هلع, "وح طق 0ءعوقط هك

 59؟جغاطتلع 11 طع هتلر غو طع ن016غ60 7 8ةمد هدد 120ةعد 350 756115ر

 طقق 36غ غم طع هم]1256ع0. د. 1. 6 عقر هؤ طق 6 معمق 1822188837 ا

 (0هدعأمصأغ أ همرت] عر طقق اعط لل: هل[ عرتعل غم ءاطه عع طتسسعع]/ كتغط طلق 9815



101210 0 1 

 لكطع جعوتت1 511102 01 ه2 ؟هآادصسو ههصادتستت ع م2156 02 ةطق 1156 01

 1[لهطفستسم0ل 567 11. 8م85-1112ع7 طقق طفقت 7262110260 25076. 6

 جخع 12068560 50 طق ةوطصو ةعطق]وت» 1هز: ةطفق 018607279 08 ه

 ؟ولتها16 0104 طححستتقء1مأ ءمدقدتسات ع طع 1د8ع5 موه 02 ةطع طحت.

 "طه ءهلما5 506 طرب 205. مطاط 20 ةطع 6018عمه7 01

 اةطم ظورعاتس ططهت1 8611من, 021ج طتعا 11086221162 2176091601 8

 ه0لتكق1هاط, ه0 طتعاط 15 طستقوزت ع ؟عمدح ةطف ]11ط1ة7, ةطمات عبط 1

 عممزرتق 50 1856 طققد 611260 23161١ ]11086عوانع'8 0ءعدلقطب 6

 وعرب 1مت1ن1عمو 111 207. 'لطتق 18 767 طاتعط 10 66 68261160

 م1166 12086عمت هده ةهلتكق1ماط, 51 211 158 1261118, 68121205 8

 او 61160 2012 101"

 كاطع مدطا]1ةطتسع 02 طق هد:1ع اص اطعم م0121161 ةون1غق طقق 280

 908 82 2666883175 60286076266, 1ةطقف 30005102 05 282 758

 مدهعاطهم102 10 هدعا ةمعاعقر 15 طفتسع دطولطقت» 01636016 50 1207

 طور ءطقتتل طمتع طصقتو م5ي65 ءةوعاط 86165 701104 ةهماطاةتطر 220

 15ه 0ةهؤمرستسو مطعتو هده ؟0ه1226 011عطق 50 620 220 2201161 0

 طءوعتتس. 4ىق طف همدصم]ءا1م2 ه2 ةهدعاط ةعناعقر 76 7111 8ع انطق 6

 (جو دعوتاجو ه8 مموقهزط16 640 موعوه) 07 ءدعاط ؟01تطعر 320 6

 15 1516 ةهط0 ةوط1ه ه2 همحاعاتأل.

 1ص ههمدصما1نوصعو متغط ةطف ملقا ةطقأ 56 ةطمات11 ع5756 هن ةهتك-

 ماهصحأتم2> 02 ةطق جهاطط>»مو1ه61028 نقع 12 ةطق ه211691 201ةةر 1

 عمجطزهزص ةطفق 2011هرمتس ع 12016311028 017 طه 1511م5 :

 م اح ة]1عاورنور 38 - 8مساتسر 811 -- ظعقماط ل18 ءانتت ر 0

 020 00 - (هدهةدصخغتسمو1ور (9 - (916358و, آب حج طع5062و

 11 ح ةذلستع (م0» 12013 0عه), 0 عج 020:0, 8 هل م تح

 طورتاقر 8م - 8م1555 (م0م1 18ءداتقعطع 11هنعوسل. ©ةةوا]ةءطن) ر لو

 5 هرب + حج "ةطاس عود, كط ت7 1"ند18. 'ائطف 1611625 1 16

 ةطف ءطعمصتعاو 02 1 ها- ةغطتت

 ةمزممم 189 هم طقععو هنمءه15ع0 2م ةطق ''جطوتا حصل ظنواص

 81و 18عءما1 مدمر ةطم ةطتستعأو»» ه2 ماتطاتع 1مم تعا1م» هك ظوشاتس هن

 ةمممج0 ععوطق ه2 11. 500, و20 طودح آل. ل. 2. قع دأ ةسفأو"لهطت

.1 100 

 م عاوصعع ه6 طف ]156 ه2 ةجطوءوسضتطو8 20060 غم هدف ه1 ذم

 ممعوومصت طقا/ وانت عو 77111 ةطمو ةطقأت هانا" 27631 101 22016 511-

 عمت مال هده ءهودطتمأا معا آه 1160.



 م97 7 121150210110.

 117 1984 00, 20769 ءالر مما155 طر 88 200 ة717, طق 622768-

 عزمرد ه5 ةطف ؟001] ةعاعسم7 140 عصتعت»# 77 طتع ؟0118502508 4

 رسسوقع]#1 ه2 ج11 ةطع عمم0ل ج09316و 20 ؟ةلسقطاو ة8515ةهطصعوب ؟طتعط

 طقرع طععد طفقؤمزر مل هدد اتق 2204 طعامم0 05 ةطصماتعط 80 28127

 011٠

 ر[تا11]سف كءزص0ع 11طءا1]صو ءةلتطدف ةهةأ. 0طتغتم 01١ طمغاط ءمدأ-

 مهمه ممعرم ة0168هدنك معكسقع ةوعلمأ مو داتوسم0ل ةءصماتق 8

 ماوس "عم هملتطع م20ءعووزأ. 110171 003غ 202 56مء71 8اتظأ

 هغ ممدوكوسمسس ءاتقس 1500 80عدق 2عءعوأذأ ةنوروصتق 2 م3756 8008-

 1161 ونت00 ع3 ءمدعطسطتق 01 عد ها115 هدا 2220 1896 26001

 طقطتغا كنهك عدو, ةاتتف 535510118 36176 701561812118.

 جموع م0585 طماط 91188 55868 ع28968 ]936101588 1هعاا 220166 37110-

 متست همانسم»»تص> ©0730, 'طم»ءءاعع ه2 06 لوصع. ةزطعتتلت

 جطقم]وةنوتت موعود نتتقط 062 0قسصم 85667 ة12ه21, 6566م5 ة)م-

 ممج016م نحعسدت 06 لم2ع م1726221:21:6 71 126676181 01311123 0

 حصصت 1890 هسمطلغم 71698 0613 صعأتاتق 686. 0ماتق 126508111223 0

 ممم عع. مستلم 1888 ]1ننت5 8562168 م67 7012112898 6.

 الل ءعمطزتتس 202 1198 120116 هنوف هأ ةععات7" أو 18106110 21156

 2001 0عطاتتك. 8ةزسعتاا و ؟0ه1نصسصتسأاطاتق 1918 21 عاتات ء211 00848

.5 21226121855115 

 لوحس ةؤوطتس ذصتغلم ءعاتلوو ءهم286161686 811215 01188 8

 ععلا11 0عطوععطأ. 0035 طلع تكانت 166106 6012121112160 :

 ٠م01 101 065 01050086" 11 016 1111 611 136814111110111 1119611161116

 1. 1ص 411 ععسعتسو» 101عغ محقصت لعد 1[ن85ء 06 ةتتقعلنطو 8

 26140051. 116 مغر حرص 0"1نمو 06ه 8ءزاو. انصح 088 الآاوعطع

 ةعطاوععس عم اوزعطغو»دب 710 هدد 8ععتس» 0ع 11108 هد

 هالك ]606 8ءزكو 016 لوطتنةودوطل حج ١

 2,4. 1م قوم 1هم5'340 روت" نع انتلح هغوؤو اسر ؛ن انربخأ 8

 ف عم0لسدعاعغر نصل معزقع» مملعد 016 انط]1ءطعد قطاع 18-

 قنا معلص ر رب ما, عما ةدعطخ.

 م. [لءطو» لاقر رىوصصس هع همم ؟مملتنغمص سكتطتسار طه اهيفور

 رودس هم طولماأوأ خنسلا هذع قور دلع هنص 8قامعاط عملا: ءاعأن,



111010110110. 21111 

 ]1و ال هرتهو هملعج دقق لمد هتعطق عوطق 56157 همأةلت0116ط عاد

765 170691612 

 21 لءلع» ا[ هعقصقأ و116 155 ص لعد كوذورر 8ؤسو 220 ا! دق رص

 721161 23221184 6او2> (ج. 8. آكمه1. 2 78. 6).

 . 112 هرج قتتت عقر 016 7618616026 لتتقة م1326 2121958612, 7610613

 معرس 816 12 61267 طعدةطلاتط ع تكانتح ءاتةؤةا> 1121 ؟701:1عهدتت13 61

 ؟0ءول1ةزسار 19115 0م 11615 ععاطو» 016 مكعطقت عم قنفذ ةعطم

 ائوصصك هاف طتعطغ مسساقلا, ميهاربأ ان. 8. «., هطوال كيب
 ه- د 2-5

 لكديمح ربهخ ريمخ. 85هاذهدم الاوصسمتب هلع ةؤعاق دصتأ

 لعمر ؟هءواو» ععقمعط71ةاطوطر عملت 01686 !ةاعوتتتتت

(2 

0 

 /. 2ه5 ]ةصعم 4 ذص ناميملسر ةيواعم رو نوراغ 0.8.77. 9108 8

 رتاعرتع عموفاطست ءطوص. 3600ءط اذه ر اذكعر انيهر ءالوهر ثماق
9. 

 (03عععوسم ثلث سن ؟هءول), نيتلقر كلذ.

 . ا"ةقعط لك تنل هزه ععقمعطتت1ةطقاتت هاتف عواتماتتتتت ع1 8120 6

 عوامة عط]1 ءطقغمربب آلآ ةماودع ن0 851406 1 00 د [ةرناتعا» عد

 18"هللر 1ص ه]عاطعسج ةزعاط 06 ةع]1عه1 لعد ةطاقتتت 2ققزط111 1و

 2. 2. سمشلا. 16 50621 من0 داتصح 138620150 طقطقات ع6-

 ان عار هت ه8 016 12ةهنن511ةطلعم)#

 قمرسمممعت» اص مسكت ع 068 ا[! هدعنوو تصل دمع ا ةنطابس ىأر ك1

 لهم طقطخو 8هه18 ععقعاطت: ءادواطر انت 222: ةانودقم حقن ال0691

 ىعر ه5 016 16ةمكا1 ءطاععتا 1020611.

 .٠ 116005 مت دحتتع ان دصاقتت أ ه206و :0 ععقعطسا ءالع2 2. 8. رم

 . 8ةصلومط ةذعط ص مح م2 0ةءطعت وم 1 هه ةو56 ععوعت 6

 طموعمات 06ه عدس هع“, ه0 هزه 016ةوءلطود تان طوصاعطتت»

 ععربر 22118 0 ءهدع 86ه ه8 ععط وة دماءطق عود ات عما لة

 6 : س20 1 06ه ةطدطصقطس و طقآر 0288 016861 ةد

 ععطما» ؟ه د ا ه8 م67 ط6 ا 1 اخط 1 ©

 اطا16 83205ءاطعأ هن 8120 80 تدا1> 2661262 :

 مدح 4ا1عومتمم, 8 - 8وماتسر الآ ح ظعكقط 111186 ام22, 0 ح

 0هدوةدطغقتسه معا, 0و ح 013ه, آب ح آرعالعهدر, الط - الانتر

1-0 191 5 1 0210131 5-2 0 

1 

9 04/7 



217 1110210110. 

 1ذد هادةتطتع م10 0مععط 14 طعموزعطسعك ن6 3:1 عمد 3115[8-

 رس1غ661 لمعط 016 2ععاعتتعم أعد الاوسم 7716 891. ح 291*هسمقر

 ظعاقلاط, ح 2ء1ق0طم»1, 110. - 11091151 13.85.

 6 1216 كوس ء»» 064062 قص 0م ءطعت(4 م10 ص 06 ةهنوؤو» 6

 06 ةهموذعب 856116 )6065 232068 ةطععععط ان.

 ه. لولع» 1116ه اطعزغعع علامات ؟هدد لعد طقص0مءطصتلكءدر ؟ةاعطم

 هرم ععاموتتعءطكقبر ةازصم 8ءوءوطخءعزطدصع, 016 ةمقغو» كانع 016 ظاسح

 1ءاطدص ع 7625 هر طعأ ؟ءالع2 ]عة

 4. 2. ]16 85معوعطع 06م اوامر 155 1جغوتستىءط مغ لعد انطا1 ءطعط

 هد مع2ل1 عطر 716 8. م. ح 8126 م1126818: 186. ت7 19611285

 هرس. حج هدحاقؤسست 006 هطختقأأ طلق * هدح مقوم ععر 730 6

 19 ةماو» ؟ءطاعص).

 6. ]هس 06» ظععم] مسع ط1 معطف اللوؤود. 155 ةهطمع» هتصم هناعاقم

 "عم06 ظوصسع»عاعتس ع همروتتسق ءطقر 50 10 016ةوهالطو زص 06 ظءلطم

 مرج اس1 م طعم الآ هذعد هسص 1"نقذ 06 85هزكو ععععطوط

 5. لام 088 تسعد طءطصا1 ءطقذو 10 زد مد 8 دعاك عو2 ع6-

 ععاود. 109 هو ةطع»ع ةمقغو» نع 016 111 انطق ءاطع285؟ هدأ

 عماد 01116عر 016 طعوونعنعص 570115182014 جان طقطءتر, 6

 016 متعطغ ممتغعوأط عت غعح "هاف سعد ]6 22؟10عدم هذ 20ج

 ععلسدعاكت 18, هر لعدد طفوله عد لعد 1119: ةازغعت» طقعط عم

 قءانوم» 06و ععلممعاك وب 1عوؤعو زنط ءاص 8عوعاقأو» (0ء99١)

 ءامععووطست ءاعدر نست مةهعططعا» 24 1ععج20 ءاطعا“ []219618118:68-

 طاط11هغطعاع 0ءممصتتأ تات

 6. لع0ع» هععمممتسا ةعاسفم» 'ائطمتلر ]6 دهعطلمسب ءتص 20ععد عم-

 0صنعإعت 1ةغر نع 016 1201ععق. 15 ةما1وص لعدد ؟؟ةسضلاعو لأ

 16 عاوأ ور" طعز عوععطواب 7ءخل عدد : 19. 702 (] 61611611 ءاتر 202

 طعوعومسعس- 1120 وصمت م2212, 39. 7011 05- 20 1011عة1*-

 موس هدر 7716 12 06 ةتفعدطو 06و 2ء1ق ل001. ةتتعا 76062 8

 ممر ءطخو نماء" عودوسسس ]5 1120 016 12 عد آبق21615 2

 19 قمن مماغ1خ6 دمت مع ةعست أطال عطعت» 126061161128 4

 طعاوعأر ه0 معتز 0165 1هزءطغ ععوعطعاطعت اعوططت. 1]ةءطو> 6

 17 ءمممطوزطدس مع 06 1201 عمو م0 716 نطو 016 5608ءا15د

 ءاموهو © 1هوووو ةما1عج ةمقغو» طفقمص0عرتع ا هيمو: علتتس عع

 ععا0 11 ع 7710 تتم

 2(. المص زعلعسس ظحصلع مزعل ةاصع ةهيقاتلطس ا ءطف [نط هن عمو



 12010110, 2اآد7

 زس 0هه5ءطع» 8ماثدعطو عمععطومب , دص 8ةعاعم هد هو 2

 ظمعماب (ةننع 40 8وعوب 1 هع

 فمستتم 1881 061206 621126 560162565 01815154936 اتت :

 لاا 0/76 1865141111121/119611 1011“ 0016 11 61* 01150056 065 19 01

 ]نور 14 8ءمزورصط ودع ةمدأذ م 016 ج12 1 هند ] هعقاتت ع 065 نط عد

 01مم ول 1 ةة عد (نه2 عمءوووو 12 طظوسضاتس 26562062 111811856167

 06» ةسصقهاو 1'هطو1:8 (ظوستطلب 8عوعدلععار, 06 ©60هءزور 3106[2آعمر

 طرحصتب 7. ظمقعط» 120 1106 ءاعكم) جان هاتفا" 86 ؤطتتتقت ع 2115310-

 مع, 32 06 ةزعط ةتعط 016 ممنهج ١ هما معو» (8عل1 دس طع106ةد)

 طوفطعلت]1عنع. 8516 هم1هل1 عتود ءةلصتعم م؟هعطا5ةءطفع 1'عوعود ةض عت

 طماتمسس7 عب 0288 016 ة67ءوةعج0لم2 11153: ة1ةءع (6 101 60

 8مدتذدستح, 06 لودعر ا11116ه2) 016 2جعط»08 6262 2868112311211122:61 26-

 م ةاطصتا جمعت

 1. و ةمال1مص هتعطق (16 اد لعد ةل1 مج 16239 12

 عمم ععوعاطتس ءاطو 721) ع1, 5ة020عات0» 1111: 27067 12016عهو عوجصفعاطت

 ىمرتلمتر 61182617 57012 2680262- 17201 5 812126121218312611, ©1161" 0

 0مند- د20 1 ةالععيطحتمع2. 1016 اكادصتو» ةم]11ةه2 3132 265561 عم6-

 عءاط0عتعطو» 7ءهضلعدر نص عول قطع 10 ء.الآ. طعوتق تصل 8 ءءاللب طمعطب

 0. طب ارى هتصعو 820عمد8 8ءطتقوأط موت وال, 1120 2531, 09015 1

 2111 016 56هزةةهدمدطالع هزجات8ءاطتنع1 طة 181 عاطقر

 ل16 0مرع 1ةأ622 8ءعأم دتق طما1-«هذطع» 16

 » » 2اءعه 0 » طقا]-ط]وتتواذ 1

 در او سير[ رو) » ععروةطسا1: ءطم» ةءطخط تنته

 الات 016 هذه 86156 065 726ه1غ56ه18 10 0ةةءطتن]عاطواتر 1120 537

 06م 8عوزتو مهعا

 1ص 06ه: 5هعم] م10 06 ؟0116 لاوطتو 061: 2ةطوو2 62 86121

 (2. 3, ناك“ ىب كمكر زر ودق 01 هوهم 120 1621 6ةهطر 776212 016-

 ةواطود ة"عودلو دع دمتم اك0دزور "216 هطفتسو» (2. 8. قاع“ ىبأ)

 ه6 ال15طه 562دهزءططتعا

 12118 ةطعتت مهرج ةهزقا 2ةهرتقمرر ه5عأ5 006 وهذ اططط707 61 02,

 17 دنوموصفسسم, الازقطه 0061 اطقوا23126 (5. 2 روصنللا) 01: [عماطتططق أن

 ممرتلفت 016 81ء]11ه تمون 01ةوو2 211ععطاتطتا, 2216 كت عتطو 8

 عمال ود كومو ذص 1[كاورستسةاظ (2. 8١ [ىبيك نب طول] فنخ# وبا)ر
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 سم0 عانس 701165 اوسع 710 ةهز26 ا 62ةهزهدت ع ععقأع]ا.

 716/1171 016 17071265 عنا 01:]156160 711 ءز*[عق  عتات» 1105127“.

 آنس ءزص اكورصو 12 ةهانم22 ةمطوءوطستغاو 71606ةط0آ16 ؟0-

 زعومرسستأا) طغت عطل 22312 12111 016 هانقأؤع 120 161556 86156 5

 (م. ق, )جا.

 طتصغقو» لعد اكلوصتع» 61265 1165611626625 710 )60ةعةددق]

 ىوارلا عمووؤتؤز 016 عممطمةود >ةهن06ص طصقغ ىينلا, 036 81ءطغم

 1 رعاشلا 6

 م0 026 ه8 ماج ءاسمدت لاوسمات 6126 ال ةسفسأو ع1مطأ, 016 اعطت

 عمزس اعوصصر 710 01686 دخلا ةهاطة ١ هم ةاقانت ع 120 دقق مكن عوانو

 06م الكمؤو (. 8. ٠160| همه ون ءطصعأت.

 1ص ة4ل1ععرسو)262 155 968 2658617, 21 5161 918 جا 16214 ا

 عواتودر 02 06م تك معاع 06ه 1دص عر 1 ع1 عمط ةعطقتن هته لقصص 70111

 ةهرممولعطق 155, مدس ه5 ل60ععسمست» 1ةاعطق 1811, ه2 لاه 612

 2206هسر, 6ص هذ ةمعطق. 1016 116221154667 ]12052262 7621 6

 705116ص, هزسم>» زم عمور ةضدط1اةؤود نع 01656 ةخعطوز5 جد 8انل1

 معاستةن, 0ة» جطقع تصوم 1خطعغق» ةسكوتعاتت ن0 111 1 6298241590 1:-

 11ءطلععت6 ةهسطوزغهر» 5011. ظتس 80مصم»ه» هم 3 الهدنلع (8. 3.60)

 1 )ه 8 معاهم[ ةهد 0685 هده 710 02431 ةاتق 067 25811'1-

 1[كة556 جادت" !١ همت عانس ع ةاعطتم

 2. 80 5914 هو مقعاتءعط ةعزسص 510, 016 8ءائعدتوطا 61261

 ممرتام جا طوعوءطسمعم, 718 016 ظاساطعأ ادع 06 816 2

 هاتف عمون ط6 همم. كات )ةلعصص 8دص0عم (تصعوأقةطع 600 8ءاغود)

 م10 ةزص 211 عود متسع" ن0 هذ ةمومع11]16ه 11661 عوععاطفت. 181676

 8011 دطاتتع لمت اورصسعت» 065 5:608عام5 هةطغطقأةةانر 1612167 ه* لقط

 06و 18 ةمتتق ععطوعق (؟ةهدر. 016 0م 18ةدهان5ع6هطء2). لةه0ل6هدططت 6

 710 083 ؟ةرممد*هءطقعسم [مطقلاة؟ هه ءزعاطستقق ّذص 06156161 8 م18 عطر

 كتعءاط عد (مةدزر. 016) 18[دجتتق عواو»» 068 188068 تا 76807عواتر

 701ه ععقعات ءاعأ

 3. 1216 400606 أ 11/71001:00 ]ةطتسعتح ءاثهك لقتطتح ععععات ةح

 1ىمملعصر عدت ةاتعط 016 1201665 تجاتطصت عمه2262 11 ةهدماعو 618

 عز20. ل60هءط ]عةدصعت ةواعطع 1 ةاطوقموءزئابدت عوار 016 06م 1161:8118-

 عمادم» عمرجمع عةمعاطغ 810 كعصح 2 تطاتعسست د12 عزام 19 انطقءطأر

 دانك 06» 11عام وزنه 06هو [تصقعط]ه عمق ؟همموزعطسمت 6062. 6

 116ه عمادو» موةلعد عقاطوأةصر 016 رص ق2081هطفتر 016 816 701:-
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 جاتقءط] ص عع طقطعتر ]6ع0ع322281 هد 062 5603680 دجاج ةعءطتعاعودر

 06ه لولعصص 016 د ةءاسعمم ل'"طفتاو عوصصفعطغوت ؟0:ةءطلقعو جانا

 طعققتسع ناطععسس1 ع1

 4. 0عاعتعط عع ظعلقهعةمد»» ةزعاط طعسصتتطك عد 1'ةهدعغ مق عات ءطقأ

 ةور:ع1831814 طن 095 0 10ةوولع جان ءععع»ما "عد. 510 هن تطص 0هءط

 1165 هةمزسر همان 02 ةءامم7 ال1112 ءاطونت 8ونطعقعو جاد هعتطق1

 5. لعلعه» لع 8عمو75 يعطف“ ه011 016 جمد ةطقصنت 617142

 8مم 0قمءطعتأ 6ع طعوعط عع: طه نط0 ةاعاط جدجعاعتءط طع 016 ؟مص

 رطس 12 هع ظءصستذ نضع 566201256 116600146

 6. اككب» 016 اعامزسو 8ءطستلا 1هطوعأ*و نطع» ةعتصع 6 عوقطتق-

 سقت م١ 208 06 1 ةرصعموءطع» 82205ءطعتق# ة011 لمص 1ةعغع

 561ععوععاورر ةطلعصم 1016 802 ةةءاماتص عمت 152118 هد قطن 6

 م20 معا اعتدطعات 258 122 8ه6عل1طه2 1"هعصقت ةهنوةءطعا0» ه2, 00عط

 هطصع 0355 016 8طةء1طءطدقو» ؟همم016طقو5 ةعلط 7962062, 6

.1 211 21112 

 1مو6 همد3 5ععات128 26668391 0111182 01257665118 11

 عزت عانل15 ؟01نط1121115 م221216562008 202 ؟ء72222166 560 6

 عل معتس. ىلتت 26عاعععطتسأر, 01100 222415 0621013201133 و5 0عقءا1-

 طمعع هم0ل1ععو نسملطاتق 1151 20عموصط أ ةهعمم267"ع 22عاط0م لات ة01-

 ة1مد15. 12و50 طلع 0126 1056 016ع203 طقهطقمر 12856715 115 0112©

 20 طتع طت1ووةنسصق 10106عآعع ع( ©0101

 ظوعاط (1, أ حأ1) نقانق ةهوذ 600163515 86062115 :

 1. 000. طومأق. 8همماءدت. 2338 ((0ةكول. 1, 282 »9. 14660). 185

 22م0 عطومط م7 166625 م1701211156» (0025592512027011 126611202. 12110-

 ل1 عذ16 , 0112864 19261112110010 12 طمع ؟6001عع هعقأو, »601510538 أت

 مورس عفاطت 15205169” هون. 2ومعتغ ه0 "وأ, 18, هطأ ةطعمأو لعوذستأ»

 8م1ع10 2 201915 5.

 2. 000. (همهندسأ. آكةم:]1 1040, هزعأ1م (0 205360. 1

 1هائمسم 121628111, 1530116 1221م1 ,١ ©« 65 م6علأ 30 226011122 8312-

 متت 5ر 560 م2665 ةوطغاتتط 60160155 م2630 ةهدندصق. 8ةطاط

 نقانق هذ اة” تواسصسور 0ه1206 12310عاعع مع 10153828

 طمأن 5 22ع01398 ططقا75 001618 (*,)-هأ) 5 2231211 66621106 5

 عممم1مذو. ظتع ه00., ؟00. آم. 1041 هن 1042 هطلت 665 6طن

 هعوس م1 دعأ5 فمسسماتسست 01004 ةطصم 651 اكقطتت7وع ةءطامأاتاتل 21

 10 ةتتتتل 11222 1211151421: 08551 951125, 12218126 35561850 3115 111م10ر
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 ؟ها]تتؤ 06مو"لن615 هدتت 8 ؟هعستطات5ق م61022615, عم. 560 222عات

 ع2 015.

 3. 005031 6ع6 دصعاوتم ه طقط]1:هأطمعو طموعطعوم 1]ةطن1< 62-

 2ءزطتسو. 000مهرع مدهصتت ]11ج عطصتطتسو 626 هعط1مأم15 ©6© 6

 مم6وع (عءعأ. ل5 2, مووومو ةصعتمأتا ذر (5 11ةسضلتتق م0 م7266606-

 طاق د ة*ءطقأرمو 19842203515 ه5 206 06260115, 126م16 202-

 م1112 7م»طوص ةتمم1ومز4 (؟10. ١ عطس. ©). 2ء»عتت ع00عع 011 510

 لص 2018505 و5 80 اباد. (ئدنح () هذ !' 31 7 5646©

 مدرستنا توست معمم سعف, 15 20 محو ةعصتطتغ واطي

 4. 000166 01 ءماغنعصقت , ةزعام (ه 201850, 6 طق0110669 80-

 قكمواوأتم ةعزؤت ءعوم ظءعدعدتامع د. 443, ونحت ةصعتمأا ,١ © ذط

 همم وم2419 هذ )در « ةطستمأو هتعمات علا, 2151 0100 م136121588 811101:

 طمصتتا1118 420118 نتنتقم محق ه2 ؟هار [1[هبر 11. 23 6

 2م ةهدسلعست ه1 عتطعتت طقطا17ة56 7106 (ةك1. 1. /)

 5. 0001عم ظوسم]][سصعسس1ر, 85م:ه2عم» 40 (2) ؟,. ةكطآ]ع. 12, 3

 0. 9414, ننذ دعمت عيه همام مأ آاأار كر 4, اذملو 8-تخحر 18و

 مسرع 1-1” ور 5. 81ع10م 85 201581115 5

 6. 00016ع 11هم6ه1 8:11. 0011555. ؟"11. لل 1؟ ((ةهنول. 11, 282

 م. 22:1), هزع1م 1311 050ه, نت ةصعاأمتأا ١ اذر 9 هذ مو"عتق 80 أر

 ؟. 00هة1غو '"هطتس عوطمأ ونت آسعامتأا 11 داك. 12 226018 8

 هآأ ممععتت ه0 ا.د. 8زعاسس» طهطعت ل“.

 8, 0001عو ةآرهزلعصعذ 497 نست آطعأمأ در 16 هذ هعوماتعأا !ءال.

 تلك, 20110 هلكسم 06260150. 81ع10 آل 20186118 1

 طموؤم10:عو 108 06ةءممونأ 201061.

 123106]عم (1, ملا" اوبا) ه0 ملكك توو ءملتعوو طقطاتتت (, طل هأ لو

 متفأ 01100 ذط آب وهودسأ بحر 11-12, 12. 1206 ه م11, 12 2 6ععةولأغ

 00. طورتق. 627 (055. 1, 289 ص. 1462), ن1 مو"عأت 80 2*٠) ل 1:

 1206 ه 1لهر 9 جععمووزك 000. الكتف. طاق. 4040. 23, 263 (نةكول. 11

 545 هةموو. م. 1205) ن1 مو"عتأ 84 ا٠"امر 12. 008 طقق8 18

 06ةع مق :

001152601115 000110018, 01/418 1081/15 510118 418 11160: ©717*011121 11" 0- 

00110114 2701*110 00٠ 

 آر ح 0ه06هع 1رطعلس طحوصقأمق 492 (02)1ي7, هقول. 11, م. 148). 1118-

 (هتقتتت 0016 81 فهكلا باكحأ 180116 20 526232 ٠



 1 2م 004

 1]نعمهذ تستتتتطت 101102 761 ل160 12 6264 أ 1019 0 (سارك)

 كد

 1115 مان1ءططع ةعطامأاتق أ 31110 01231115 5: 0 ءركلا

 للك نسا لسرال ديارمر «عرابشتو .كيلملا :يرات : باتك نم
 00 ل نيكول وفل

 هللا همدح :ر ىربطلا كيزي

 آل 11 ةرعوتكاتتل 108023 22111, ؟001 عطل 1 ةهووع ؟26ع10

 171 8. 18لوؤ 1211101 2260111112 21211011155112115. لأ ع0116 7610 201115 1.

 الزع ننتلعطص ل ط150, 01112 2عطع17 م5 50286 206715 20586, 4

 مامصعفلو 018ع2161615 ه6 ؟0عءولتطاتق طماط 53615 وأ 12516161085 أ

 0121115 1ععؤات. 050 1ةعطاتطح ه8 اتا, 0111 طتتصع «0016ع27 ©:213591ر

 طمطصصم 1200عط5 ع6 ةطاتم105 مادعتستف 12156 1هعععتم. 1١ 0عءولتسس

 20555 2006ع طم2 50146 0151 01315115 2316176 م08811111183 6. 2«.

-_2 © 0 6 

 عع طءدئع م0166 امر نوبكلر ئلاو تكلز 860 م1011126136101161823 11

 مادتع ءونؤوسم متصاسصع هعمسا1غ: 26 100295 لاعف هن لاعذ سصتلعس

 لتئذلس عمتخر هعوضطتع ءةقاتتتت ه6 22000نس ةةمصتسة 10868 (بارعالا)

 ءمقعم1 طع عه 2061. طاع روز 66 ند ك ه5 ل ةوهمع ؟02412015و

 ه- ع

 01101 1ع هع22م67 ه1 خيدورمبا 0 زسيوربأ 86121061* نرفتو 0

 © 2 / يك

 زوموو همس مو» ىلداب مو كبايز ونمت» هدعب رسم 6 هدعب نم

 (م. 34). رع دطعتع !ةمصعتتإ - 3446822612, 0111112 ©0065 © 0

 1/011 ماه ءعطتحأ, ططمهعطمع طتتطت تق

 الاه متطاتق ممو6:عم1ه15ه5 طتع 1111+ ماتصعأ9 01267. 200168 ةاتظأ و

 نع 202 05106 ء»غ0 2 م1015 0181511125107. 126ع 6

 (560 ممط ةءيتموأا) نطصعاطلق ( ) 122151

 قمم عضد مطسست 1ععاك 8011528. 1لعم 062110 تان22 00166 602-

 طلب وانعم 52 عمافوزتت م 12 02851636200 ةوعقا 6 123 م

 م1 عع2 018 125م6.

 دنس آب ءمعدقأكتق عقؤو 2 ح نولهع طوستمتسالق (ةصع. 852085 622).

 8ت1ةؤهعادنط 0تعز56 98 (0طمو»هع 1 تق0116 320 م0ءا1ات123 6025.

1 
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 1مم عم طل ات لا رفعج نأ فيلات خدراشلا بانك نم كثلاتلا عدلا:

 0006ع ةومع. آ[آ11 8., مهجاعطتبو ةعئلمأاتقر 0011186 6

 آباطندعام جاتوه ةئهت 00ءاعاطتق. وعرف هدتتتلل 2051115 2111018 0136 1.,

 ردتنا 35 0 ءداتاتطل 20595. 560 ءقك عوفر دع طقق 012113 228411 5و

 دهس 2:ءاطعأ7 مز 226208 5ع ط2 0111 ؟واتق 202 ةعدت موا "6عأذوٌو ت07.

 طومعاماتم هع م0 015ءاطلتتق, 0113250 م67ع 12 6000. 20طتت0ص3 2

 ءمرتتمأد د عصتسأر, 165 خ5 ةهاتاتست طمطتلتت 1112 95511010 لائ51596 16

 .6قم161 2083 1

 00016415 مائعالتتصت 921064 60 جاععأاتتل, 01100 32261001615 ان

 ج11 ه001عع ءما]وطتف عقأ ه5 طتتزاتق 166610268 7811811168رو 8

 و10606 <, ص 22231 علطتع ع1 1طغو“ ]112638 028ع1م1986 ةات2. 010

 دمت 1113, 01186 م1101 20912115 208111, ؟07"؟عذ05 2062060 171.

 (0006ع نعت ءمصكاتأتك, ةلططلا15 هوك ه001علطاتق 5 هذ الآ

 ©01 ءمدغصلتغ طقعع ةعماموتك ص قطع: (816) عمجأ نيش هدللو هتايهنأ

 عم هطبصب اًينتعم ةيحصلل ابلط هلصا ريغب ٌةلباقم هلبق امعم

 ناقثالا ىلع .اهيلع حيحصتلاو هديناسال ةنمصتملا ءامسالا مطعم

 نامزلاو ناكمالا بسح ىلع .ةرجغو ءالوكام نبا لامك لا نك

 (نوؤوزنه 0ع]ومهز همطقوأ ءااتطأناتت“ 681361111 سو كب ... هس حكنسل 1. ©.

 انو ةتامتس ةئدسلا.

 400165 هنت ةدصف77 ه8 ((113:6 ةة3612 1111116 0121118 51116 8

 عاتق 01136 12 ةعط1م56781) 201 )1150612 51121 120812115 115]11 60062

 1موهر 560 ءزانكلممد جع1ة515. 1ةنانم ن1 طققع 200101 6

 01 ةعامتتا نصت 761 ءما1 معقم 101556 0

 10م !ةعالزمصعو ؟هضاقت مق هذ ةهططع208605 ةازعأم م 1651

 (6ه01 ورح طلق ءمدقتأأ هس 0[1هان5دد96 23م0 عنةهمطم 2).

 قالا ح ؟00. 1105. 2:1. 400. 23, 265. .2000 .05191 1١106

 الكنو. عا. م. 545 هوو. 161 6556 016زأا 8866: آ[11 18. المد

 4م) [آغوجونع عي طلق ةماحك أد ءعمقاتللا ؟عطأا أر (186 60121861201:813601* 200 04

“10117 

 ة) 8عوسع ؟عرعم 1م طمع, معع آس ؟عاعلق هم00. همملع7"عمللق انقل 0قعانز 09006 ؟068-

 ازو ممامع مةاتدصعتس طقطستب هءأطه عر ةجطتمع 011 عطخأةهل3 110016 6516851 , 4

 رمت نان 011
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 زموو 7101. 0هدقاتلأ# ءتاتصح همم عدتذورطم ذات 110115213. 108863 2012-
 ماج1]1ه5 10ءمو مم صم زسقموءعمتست 1. 11. 1111116, طواطب ١11 عطخ»
 00506هع 1دطتس عوصمتف 119. 11, 2 (6 ه0119ءنلودو ال7 95ه هطتق22)٠
 17 قتهطتع ءودتقن#2 م9ة1طاتقر نتمف 12 ه0111056 015ةةطتعأ 1

 11" 6 ع7
 1 401. 127-1. 00062, هداك 2818 م1210 م6اةلار 1111
 منغ ه5 1هدتم مئهمطقأو نقوتف 20 (طمدتنوودت 1. ةمسنم 600

 مزدع رصات] 60 هوك موهز565101. 118114 18118, 860 2121026 اتت 1
 جموتتتم هدام همك. سصعأ» 01961. 28616 4 32081112, ؟068-
 لتس 20436 موتجعهع. 1 501. 1215 701تدصتستق له 401886 ©
 ماممطم» ةقكيتووو ؟106ذا2, 001 ةدتطصعت> 0616658 685 0 60, 1

 مهموم 01126 1م6*عن0لخ5 ةصخا“ 1" هأن ار 0012016715
 عدس 101. 128-296 215101181323 0121112118: 1150116 21 11
 ةدعل. 20وؤورتتمرخ هقذ 4 وتتهاط 1: ؟10عأزان» ةهقو6 ةةهععءاتلا 1111
 2معمصغ1 معتق وتلعدم ةمانوكطأق ةموعلستسه 2186 86 1611 606

 هدلم»عو هذ هعوسعاتاا هماتت
 مز1 عوصختتم هقأ ةعمترجلاتكق انقل 1 , 0 عانةتتطاتت 211636 8
 +01 ذط 5 ممر 210 710192 ةاتت'. 1 1ططلقلم 126217 1112811111 ©1122 7
 سمعسمو امم ءم0تعز5 معطف ةزستلتق ههك ةهدعطتت 0018 طال. ةزستلت

 ءملنع6 دقات هقذ 1طن ه]- ةقطقت
 ل هع غ طه هوددقاتأت كددتح 23م0 عتورأم 11011551126. 96

 زمكروعأ ذل همدقأ1 6200 ةودعلات 66 ذه هرتع2022015 1١
 0 - 0062 00مم وصفت سم مو]1ن دسم طخطا1 هكطععءدم [؟ةمانلاا 2.

 كه ذموو همدفوماكت. 1106103 68556 53615 1011 566 6

 ءهمرتأو 2801101316 0
 12جرام مه1ةان]هنطص مالو صفر ءنتته216 1100 طصفطتف 8612. 20-
 عان عودت ووزسم مدعم موتك طمصم 1صتعم. طق طقم ه5 2م0عهمطت
 ممسكورصه6م موعوصت مسز5ةم> 15016 30 (0طمة015 1 2110
 (0همقةمصسممو]11 همدقااذ 5 10. 81. 111119. 21101105 106م8 0

 طلق 12806215 1115
 00015 4 ةودعطاتق 1ناتع032651 (آب) م20 م10 710611112 0856© 0
 1نطتسعممفتف (1). 0سقهم ةصقومنو0ه4 طهتأم طاع 001618 (0 م0816-
 متمرعوم مهامهم هذ ه0016وو 2آب--ة-م-ظالكر ماو 0 01عمزرتع مما

11 
 ]ص هلتؤنمطع 10 هعلر 15 هوه 196ع110068 2018316177, 5 101101
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 هدوم جموع, هور" مه ةلاوته ةهذ5 ؟ةضافاتسلا1 8100. 11490اعر 51 08

 ومرع 12 51241110 6356012 1121115 125515 ؟001عع 1276214111 (©6. 82

 زم 5 © ءاوممهدز ؛8ال[م])ر هوغو ع0 طتتلاتق ]195818 ءاتتت 8

 (طنط) ءمدفمت مصغر م1عتطت016 111352 2ه]1ةةصت 26016 0121161220-

 ممله قوه, م10 ءع60 طقطاتت. وك نعت, 51 )15585 0

 وتقوم هط طقع مةغ1مدع ةطععودوعساست. (!ةطورتتس 761 دتا21228 201871,

 ن0هع ععذو ه8ههع 70554114. 560 همنطم ععومطتعو 26عاعع1 أ

 ماتت عنو 0136715168 69 م0111, 01136 ع0 ]11518 721118371, 201 8

 ءندخفسف ؟0014علمر 030112 12 5ة11طا15 1810 222423 ه8أ 61011585.

 0001عوو ظلب دج غةعطت ءم28816162060 مهتت]ات1هنطط عام6215 مةعااتلت.

 1لهعموع طتطت ظننأ 31148615 هم 536معر 011326 50198 1256 16ع-

 مدعو دسوق د أ ع5 "معاج هلأ, مع 00ءدتك ؟هملعع ءطتخودم عنوهوطت اق

 ممر. 30, 06122, 01186612115 2671 م0616, طلق مصغقتلت. 126 20

 ءرلتعو 7106 ]11طعاطسر ونتعط» 5621م1 8ظ0ةطقذعتتر >106 7020-

 عمعممطم قمعدطع ةسمصجعطتم” ظوصتوع 1822. 12 21115 1101

 طحتت] انصح 224م 320215 1طط 81وءطقتطت. 17251051 261751636, 0

 مما عمتك دا حست, ه0طتطد1 ؟ملتععمد» هماتطتتتتت 6 0طقطتنتتت.

 21108 ]1 طعمو جهت 11821710608 أ 1211768808 52611871

 ةلهدصت12]7, نتن طاتك 106م هاكعت 0719 , )1858 هودع 1216111898 ©

 76151026 12268 (ةرع0332168. 011312011813 18110 1870 1226 12 3561*-

 [6هم00 6همدعقع متتطع 5610, 712686122 21 ةهطتا0ع]ةةزت20 064 6

 زن ءمض1عع2018 م13 عتاأ5و

 كتقعع طمع ةدصخمصت ةهعم 2006ةملسست طقاعم 07100 م0. الآ 5

 غمز"618 6865 1هرنتتق 6زا50ه22 هدعورتم]9719 , ءاتزاتق 501221 011118115 ر

 لععزستتق, 206ءاساتق هذ 011006ععزسستتق 12 طق1ط]1106 ع3 1

 ةهقع778116111, 2151 01100 0نات1 56115 م0815 12086عو"ة 621 1151112 06261-

 للئدق هلك. ظعمصماوع طمع هاتسد ةنتغ ع طتطآا1هؤطععو '1'هعطتقتااطةلعأب

 قلتأ ةعةطعاعت ةىطس ”1-1[هدولكمم»» اططظهطمسمت عل زطد تود عت زان 4

 زاد تءدعأت زطص لع ةوصاعم» ون 8نهلزةست 262189165 ةط 82110 4

 50 616. 11ةوزأ 1غةهواطنو 12086عم"[ع م. 711 860. 001 «0016ععطد

 رعو ةمتتاتتت 552 8ع ماكانت ؟ان1856 ءعدقانتا. آل. عصص. 80 021. 1.

 رت. 11, 546

 1ع لوصع (1, ا.“ _ !ءاو) 204 م19 ةمطاتق ه0016)ااخ5 118118 ©8أنو

 ممرسمم م2معاو» 2 (هغ م) هغ 18211 ه 13106[1]عءم 0ءقعرت مأمور طقطتتتك
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 ءولتعوطص الطدتعأر 51ع]10 11 دمغة ادت, 0111 م1120 10110 0

 ةسعامتل !.ا*, 14. لمطستات]اه» 3118 01100116 10115 12 206 6

 لعدادست, 560 طوطصقع ممذوع هه. ظدعواتعتا !مءر 8. ةعووعوزا ت6

 600 8م 648 م1126 مط عع2101911 579305 - 8, ن1 غةعاامطل

 جاطططعول وطمس ءةمصط1تعأر ما11015 621562158 012215818, 65 12561701

 لحتستستتتص مه88115 685 (ن2 اك م). طومعتك 20 طر 3. طصع ©003-

 مرح 06 لموطع 12 62186018 30 طع هله طلق 762018 068621مو1:

 0600. ة8متكغأود (8) همصخغقتسوت 128 101. 15 490 ط12016ر 0110111132 5112-

 عتافع مدعزسهوم 19 7متونه طقاطقط. ًالللوطتت 3211012 238111 ©

 موسما مه 8611م8 ق١ ه5 10(0عطت, 21 191102, 29 ةدععاتلم. آ1ط18-

 رلتتق 0219 0معاثو ةءدعااتتتت 25569713911, 5066191161 62161185 85

 ال6 1111269118. 1"ةعطاتق ععطم7ه]116ع“ 6028 قار 560 7161185 02

 هورتعأ. "لكانت 2 215110م6عور نتاتتت 21 21115 22216 م8815 قار 8

 جازعرنتم 10ع0 011062615, 22321215115 225615818 3118 15+

 ال هعطو طتسع 06م601859 166801 8اتم721616 60281115 قار 560 096

 ةؤم1 لم وتسم طم00. 13160135 655 ريرج نبأ خيران نم ول اذه

 ىربطلا م2 7670 200150 011050 طماط20. 12086 11161121113 6110

 ملسم طةوصخسسص ةهوداطد» نيكاعلا بر هلل قيل

 طووؤونمت 811 ةسمس 2ععععوم |أم ةعوور مومو1 لانه 2 غطت

 2316115 16124 أ, ل0 ةوطقاتتم 60001665 م226850 ءةلوطق. 560 ©

 ه ا. 12 جةععوووزت م0. 1؟كةمانلاخ 1042, نتت1 13102612 11101:1111215-

 811216 221188 03121298 0610688118 681. ]آبه611128 11011 13188ر 096

 ]0ه-عوه طقطعأ,ر طخدنعتطع ةطقةءاقؤو 10161لان22 201212111183 1

 ممم مراتسكقر 0100 هم مقعت5 001ه ملصسسم هةؤر 0100 ة206 ه !م.ر 8

 ممدجمذو» طسسع ةه003عورط ةدطغاتست 5 206هغر 1206 ه انا, 3 4

 اماغ ناك. 0 نسصتعم طوقذك ه0110018 6556 6658.

 2, ماو لة“ همصختس عطوان“ 00166 286201126281 © 0110 150-

 عمعور أه ةهقطط ةسدفأت نت 2هعز5 ه011هطعاتت, 00062 03111

 12 م1560 0110022 11طهدناتتتت 12271:65501:11111 6011062615, 6

 موعاتمء7211 26011114. 118110 1065 زوعااتت2 2181 11ططاتطت 15056-

 عوجتاعمت طقطءخءطتاتقر ة6ةة22652 202 2911 ةان21 1061 01115 031

 10عطتت, ططقام زادتف 2021ةممور نكلاننت 1. 01. مهعنو 16متر تطأ

 1عزطا» ا“ ه600لعرع اطوصتتست 01611122 11

 1206 ه اممكر 4 ةععوووزت 000. ظوحنم1. آلا هةددانعاط 3356 (فطلت#.

 15, 34 2. 9416), ةذعام 8 مماوطاتقر 0آ01 30 !.ة1, 35 مو0عتتر 4
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 موقوزست مطص]615 هدم1قم18. 12ةودصغ !ءلذر 5-اء.هكر قر ا. 10-.ةمر1ب

 ارباب 11 حر 11. وو اكمكر 7-2 كتر 4 هط  ةلتق طلقت 761186 -

 انهو ءعاب 0700 مط 1016 ءوتبقع هقؤ ةهعطتسصت. 106 طمع 16

 0ع لمدع ه0 طمع ةعءتتموز[: (هدغسعف 116 401. ذط 45 طتصم7>عر

 وعن 0 ن2 ةز21126 موهعت026 128. 13 ؟ءرودق قطع. 8621م6118 68أر

 16 ؟10عطاتت 350ععاجام 719 جتتأ 89, 2231211 0181618, 2811122 (1. 027.

 83 .) 263226260 2171076 هام6112012أا08 , 560 26عا1عوطأءا“ (ة1.

 المل و). 000ءرع عوطعو]166 طوطتتقر 202 59122681 716118 ةهأ 82انطتق

 زصصستتمصتقر 536م6 ءانتط (0 60286ءمأ115 60218 3.

 طعوس (1, ١.11 204 ةسعصت) 20 ١.11 م»دمؤو»» 10و. طقطاتتق «001-

 ءمو 8 هك 0, 0عزط0ع ءوطصغاتتت 0, ن1 7عخو 211158 0651061813101 :

 ل ه1. الا, قر الكم دلع. اللا 9, ا. هلم. ناكر ور 10 ب

 1 كر مالو قد ملل 16 لمقر ١ 5ك نوير كا 1711 نم

 زاخر 4 ممر 13. 1836 هم0هع هدعواتعأا امها.

 1سم ه ا, 5 ةصعتنمتت ءه00. 1ةم»نل1 1043, 7011262 856مل

 رسانس 22مم112605]6 هذ هزع1م (00 20غةكاتق. 2ةعا5 20 7175 تلك 0

 ادعدسهستت طقطوع )مك, ث- ل11, 5

 0006ه 20016ةدصتق الكونوطب 394 ((09191. 11, 595 2. 181) ح

 0 ةسعامأك اء, 14 هن موضعتت 80 )طمع, 1. 1812 3261131 8

 202118. آطهع3226 8025 !)ادهمر 1-ةممو 1, ,7١171 1-9. 10, 1و
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 000. ظءرنو1. ةمعودعع» 41 ع 8 (ةطلطع. 1.1. ص 9412) ةصعتمتأ

 امتع 5 هغ زصلع ه2 )ةمعر 2 ةماتق هملعرع ةقا. قة طتط]1هموعو طئاتكتح

 ]وطمق هقغ (ءا اكل" ه).

 طم مودم )ملك 5, نط1 108. هعماتعتغر 80 )اثر, 5 هسللتنف

 ءللعرع ممدعمكم دلك. 1[1ه6ع مدهنتف هلت مطتق ةاتمم]وأو هقأ دع ّدص

 ةهمسمأب )اثملثء لنعطمسص هد. ق4لغوعو !دعتصسم 1206 ه "2, 4 دمت

 م0. ظونم1. ةممودعم» 41 ةهعوياتعتكر 20 "*ةمور نطت ةصعامأا

 آ[كقممنااخ 1045 ((0) ةهرع 1]طص هاد-فغطتسم ([14) ةاتمم1هأغ5 هقأ. آل6 زوم

 8وعطقتتب 8ا821626ا18 هقأر طلع 00622 ةوزعأاتتتت 0211266 110

 نن00 1لهرص 72166 06 ءملنعع 8001ةزقصم آل>1 222 5 77 >. 600

 هزم10 0 طمماةكاتف,ر ن0 1206 جه *ةخ 11 طنوس 11 2701ا

 1[طم»طءعءاعم (11, !ةه) ةمتغلم 0 هاناتق 00111118 انقاتق ةقأ 0

 (لكةردانلا- 1045, نيأ ؛هرصتنق 0ةهءاستنق ؛ةطقءرتاانأ ةادع) ه4 0, 115 هدد

 نمو ه0طتطنتغ طعوس. 1سلع ه !!1, 13 ةهععوقوز؛ م0. ]آكةرر»اناتن



 1ظ10 00 1

 1047 تى 00, 860 ةمهد6 ]هر 16-اطظب تار اا, 16 لة ةاقص 0

 06م10عمدصخمت, ن1 هعماتعتغ 1, 15. 0 هعماتءلغ ااا, 2. ظتصع 1عتح

 طمع (ه, ه00عع وست ةصقعت 0عووط1طوطتتخب ة012 ةدتغ طمصق 60101.

 1[*موعماععا (11, 7١ه -وم) 20 20,4 همام 0 تت م01 ةهلر هع طتطع

 ءازوطت ؟00. 85001ةعزق260 آطه10. ىك. 161 (0ةغول. 1, 149 2. 650)ر

 مسملءطبتع ةدعوهغ0. 824 32110115 85, 560 568ء21م410 66

 هموهه هنن. 1ص 060 06510 6ئوصطتت ١55 ناك - مر 6, هه ةملع ه

 مب,8 20 25,6 دلستستعمام دنع 1 ةمد:ان11 1042 ع 0, 2151 4

 1هانسس ةءأار 7-2. 18 همم صعالق 06مءص0لل نطل ه1. 1شعطط 20 25“

 ]قعد ؟ [عةممانلا1 1046 ح 0 02171 م0611

 6101 (11, هممر 1-6*.) ةهط ةستخلم ؟ه050عوج ه001عع5 060 ه6 0

 طقطاتتغ نمو 1!عوعداععار هع 111 تلق. ةعععوو)5 م0. ظن

 طمعومس وهمس حج 266. (ةطلل. م. 35 2. 9418), 001 601161121131111 4

 ازنخ 9 ١ دس ةدععولو 215612 م2766 121208135 68 (ء1. طه. 6).

 © ندسسأان5 2ععءموو1 «00عع كم , 10, همعطصمع آك3ماان1]1 1044 ح ('.

 تع ه0لعرع مدقوتسم ةوعطيست جطططوو1 هدمت 02016 (نل نم رو 117

 كاةهحيء.ر 10, در 8متر 18ر ناكر 38[, 8 هع 12860122 18-

 فسهف طقطو#ع !غامر 8-2. دلع اا 0-19 2. 000 عع 8عه11-

 معصفتو ع 8 (ةطلط. م. 36 2. 9419)ر 0131 06ءلطلات5 5020118 128611-

 طتضمع, ةسعتمتغ مك سل. هغ موععتغ ه0 أر 11, سطل ةأوطلطط 06

 :٠ ظورمواتسومو] ح 8 (5. 2. 9420), ونن1 0206ءاطتا78 112865116111

 وجت 112601. 00, 6 نم 1م ءئلددتت 22318126 268615850 0طن

 ممم عمتسكر موعتست 215108 قر 20 ان.1 تلق, مه 122 2666928. 8

 نلغوسم»#» ماعحتستوا ع نص 000. 0 هع 8 ءممععدتا. ظهاطنص ةهععالتك

 نا, "كر 1, 0ةوزصتغ أ." 6.

 1س0ع ه ا." 1 20 !.اثير 2 ظووطس همك 12 600. 8001. طسصك.

 198 (0ة591. 1, 159 صب 711), ةزع1م 0 ه01ةطاتهتر 60216111 201011

 000. طودعتق. 5هجمانسصس. 144 ((05691. 1, 252 ه0. 1468) ح 2 زهعامأأ

 ال8, 8. 1يوعدسمسس طقطوف !.11, 12-ةروبر 9.

 0 هعوماتعتغ !ةهثكمر 10. 1طوعدسوتت طقطوأ# !.مأاء.مير 1. 8

 طلق ؟ةضط15 م56 610101 065621281 :

 0 (0عمد. 8001. 1011650, هك 86 606]و 2ءةا0]50. ك. آل. 21. ©.

21 59(: 

 0مم همتعمت. 1و1 عمغمن هذ همصصصمسمع 01 22 و0ستصتعع01 20

 معاذ كقموتسمر را 5 ةمعاتب دط ةدغأو 215 1. 6025 46



 آب 1 121010010.

 هنسمممدز 1 نمت مغ ةسأ م02 5020 12 00126. ىلغ5 32“ ]ومعو 241:

 ل 1 ه2 19 انصعم مع مدعتسو. ةاوسمطأم مقععاطتهأ؟م 5م66181-

 معمم 26معا1 ناسا 2معاتر ده عق261ة]1526 256 12 5611020 0

 ]رتععوتدتت» 0610 عطول.

 اكوا ؛موعازو 01 عممتنلته ن ةء160: قى ن 181560118 ة6زان0 83

 11 نط قست 2015 56ع6وو01ا185 م61 31101105 32105 ع68أؤة7ئان22. م

 2605, 08. طمعوط. آ[0151 201.

 ]راطو» © نتا1ةاصت اذ ةطععءطتقو (0ةم133 هت ه12م6 (1]03266-

 اة المنتو ءنه11ة15 0عم>

 ول م9895 061 511 ةوع.ز ةمووذو ةم20 ةعوتاتتفو 16 70عة]تر

 رجه ععمعر"جاسصعدتع نصم]ل1م مان ةهعائلتلب ممط 01 800 12 ؟0؟112]8-

 22210026 غ ه"دكو. طوع واوان ععوفقعطم : ةمودهم ةما>0 [هقع18أ1 1

 مسصقا 012ع16161 06116 166غء6 م. هن كسري مو» كيزي. آه م117 هآ-

 7000« 6 ]1دهعتقتم معز طماطتق م1203, 2. ©. جالصو نورمر ليعممأر

 ميعربار ثرح هن6. ةمواخه ذط فلأ ح فالاو ملس تح مالسر ننكر
٠. 

 هاء. 1216118 موهجنم]و ىبأ !'ه11/ هرنه 6 هرصعففو ه0 078 20,)ر 8
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 -ح .ععم1و» ءومصأ[و. 8معدووزووززتسم 610 حد © سا 6 73718581123-
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 رصعتكم ب © عر عز ةورط778 م م67 ق8ر © در د
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 مور 5 0. هم. لكاتق

 قيموي. آه 1644656 دو رر ن ةمسم ةقوقت ةوستعاذقسأت 25ه ]طهر ©

 عز ءمصكمصلمدو ؟هعااسسعس أع. 6 ةدعض واس ءرتتو ةعاتأكو 11 720000 2.

 هل

 اجر 6 ةمموهم ةصعطع 11 205010. الاكواد 1ه93971 121610111210116, 0

 210165 هنن © هل1ه قسع ع1 مع1001 مزاخ طدصعطل 82.

 (لبج كمرسو 01 ةلعبصع ]1ع ع مه6هطط6 ندقهلعطلم 88 8

 277112881 ها 1426119 م. هو. الل ح الا).

 85 (ظوعواتس. مق. هتاعتأ. 101. 69).

 نمو همتعصأولع ]1ه91عومأنوز هذ ءمهدصممت6 01 22 نتن1216521 03

 10 معاز ءةممعتسم : 1'نآكذسم ؟0عاتم ءطع 12281269783 711010 50

 ماسه ممدأم : 1ص 1460 218 11. تمدح 21112161871026 670068. (11 1. 5

 0676 ةمعدتعف ه1 113: 11 114 81 115: 11 114 81 114: 11 8

 ه1 116). ىخلغم 33“ ]ونجم 26“, 5 19 ]1566 م6 م3عأز28. 0

 سوعءطتمأم ه ]15عمممر ةرروعزولسسمماأو ذص مصعتمتم ه4 ذص ظطقر ©

 آد ءمكاأاكم ةاوكم. آطدعوعهفئاتسم ه1 6دأغهل 6.
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 مل مع] 10 ع 20 © 51 1097320, ©0226 21096 01 م6128, 128 2

 ل1 طصوتم 1]06]' ةرصوت116286 061 0016م, 061 761781 381, اند

 تيحردخ , همهمص26 01 "ل1 هذء. ذط ههقالت,ر 28862110 © ؟ةطقت

 مومعتمس1 اذ 122110. ظع] 1. 20 اظه؟هق1 11 115010 ءودل

 ىبباللاو #يابناو للسرلا كيلاومو مثرايخاو كولملا خيرات نم رشاعلا

 نب دكيمح رفعج نأ فيلات نم كحاو كك مز ىف ناك ىذلا

 هنع هللا ىضر (ىىاظلا نر

 8و5 11 ةكدن1م ةوعتع 1 0183213 01 0161164 12: خ+ناوخ

 باق ميحرلا رفظملا حيوملا طبارلا دهاكملا لداعلا ماعلا كلما انالوم

 نيطالسلاو كولملا داع نيملسملاو « مالسالا ثايغ* ىيدلاو ايندلا

 قرشلا ءارمأ كلم ماظأا نم مياظملا فصنم مئاعلل لدعلا ىيحن

 نب ىكنر نب دمحم رفظطلا نا كباتا [ىبأ] كيلرغط برغلاو

 دهررعف هللا وعأ نينموملأ رهصأ رصان رقخس قا نب ىكذز نب دودوم .

 51 ةمرم ونتتص01 16 2056 01 5 م0586وؤ621 019ه51: 19 مكلمت

 ةتس اهتامج رخا تادلج“ عم ىبلخل ميعاربا نب نسل ريقفلا
 1 عغايمب.

 25 كبع ىد ىسح لجو ع هللا ىلا ريقفلا ديعلا وذ 8

 هب هللا فطل هجري كيكاأللا .

 (11 ممدصع 6 معرتتأم ةمماد انته ءهتعوأ]]ةطتتنع © موته 0

 00 ةاطتو 20226)

 30 لاول ديع نب اني 2-50 02 هللا معن نم م

 4٠5 ىلا ريقفلا سبعلا خبونل هدعب امو هليق امو ءولل اذه لقتنا

 اهيطلس ىيدقلا كلما
0 

 ىسح ١ نبا' ىسوما نبا ىلع نب 'دووأد نب ن ْ
 ةرجاهلا نم فلاو رشع ةئالت ةنس يلع 0

 ةيكتلا ىكرا اهبحاص ىلع ةيوبنلا :

 2 55 ىبا ىلاعت هبر رب ىلا ريقفلا كبعلا ىدل رصعلا عيادو نم
 اههنع هللا افع اهعباوتو هطلغ نيد« ىضاقلا ىيكت لليح لوطا

 اياربلا فروشأ ةطوح اياطخأ .
 رةهماج5 061 511 همءع. ه٠ 061 معمعتمتو 061 5111: ططم1 ع ؟00هلثب

 128 5م6880 6ةهاظا2156 60 12 221016 111

 4) آطععالم 1ضعع7ا9 ةةأن
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 هورس م6 ىبأ. 8موءووزووزسصم 8غ ةءمأأم تح, سرا 8620026 5 267 و
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 534 مو ىلا م62 عر امنا لجلك 8 م [جعز1] صعد م 6

 1نه(مومم د هر ه4 ةسعطع ن. ©ةصعمدلسمسكو ععماتشأذم 11 000

 6 11 748010. الكور طقكك1 10162:ماتتت21026: 8010 59190158 ان 5.

 06 (00موؤدصاختسممهم]. آ[كةمنقا1ر 1042). (نةمعنو هت عدها ع 16471828:
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 205560 032 ه3 22220 م11 ”هععم6[2 12 3146 21 1. 125 5, 6

 مد016 ةقرو انه نم طقس.

 11 طق. ه1 همرتمم26 01 0116 م3721, 1122 2214111581228 (1. 298-

 126) 08 20 2 26 1عطتق مه موعت28 960 ان28 ماا 666256 (1. 1

 292, 258-120) 28 23 م1عطق مع“ مهعا2ط2ز 198 م9668 م11 9
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 عمر عجل سصصعطكو ص طانما>0 55850. قلو 28“ ]وعم 189. ]هعوأان"

01611 

 اكوا 15 6 طقج»أ 11 ةمعتعصكم طط»0: هيأ ,يزولا دفقو ام اذه

 لاقا ىليريوكب فرع توك قللاا!نيع يأ رسدزوبلا ئب لل جا سابعلا

 أءمم هعراشع هللا .

 آند مد:6 مزال ةضكلعو ن زط 02 28811 هلع ةمصتتعاتن 8526078

 هآ بقعمر ةموعزم] متعصأع زص ةلعتسع 1؟(ةعور ه كقواع ه1 51 56عمآ1هر

 عم ممد هآلا1هذ قصف 06ع] 5. آه ممم مال ممععصأو ة زلط 112 10

 2هقارأ, ؟موو 06] 5111 ةهع. آق ؟هعدولاأ 7231163110 16

 رت ةدصتطقلانفع 16 مها

 مو م1 ممنخأف ععمطءطق :
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 1). طورعنو ماتت ةطصطاعمم 1 مانتأ1 01321161 06116 1ع566>ع 060
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 8ممدذو 16 مو:0م1م ةمان0 8هم622056 ذط ضع 06119 51عهز 121561”1م112-

.5 131 0121© 68 2101216 
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 ان 1215120 7. 6. ةند حج حيف. 116881128 121612111210116. 12 85616-

 216 ططتغققو ةعطانأتنصر © ءطق ؟ةعالطططع256 مان6 12011116 13 016

 ءاطق طمص» 515 م2510 06116 مو[1غم122155 01
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 م1 هءماصمم26 01 18 ننام ةنص1 01 10 5 تلوقءعاتتمر 222 11 1“ ي112-

 طءمم مع همام "ا, موضعطغ 1 ماناطت1 6 10ع]11 ةو20 122226211

 1ص ةدقأنم 11 ؟00. طق 203 8: هواط 21112612210116 13110762. 11 1. 7

 هممد 1626 2115 ةؤمض5 01 ظقسفس 2510-8-2. خلكم 242, ]ونعم 16“.
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 188-180, 208-198) ه 27 ]ةصوهع. 1 5ع]1 2 25 266ه 8020 د

 ءوانالكو ةئوطم ماج 99216 122313631226, 11 >هقهغم انتل 20 60

 رص 20060 ءاطف 12170158 15 1هغةنتنته 6 ت18, 12283 6

 1ص ططمطم ةذوثم.. 1 4ع 178, 119, 188, 198 116666

 عمم ةذه51 ءممزدأم5 05 نسهاعطع ءملتعع مقطعقتنم © ةة16 ءطقم
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 ممدوعو وم: 5010 86 0 1ع 0116© نت ممدقعدوم»ع ه 1ة86م»ع ل41

 . ]15م طه ةعمتغأم 1 طهعتطع 12]008طع م970198 مع9ك ©

 ءوردخعو ةععان5ع 12221866 261 هوو ءمصأتخو انانتت312 ©[.
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 طومان عم1ة153 ععوقعطع 0عا15 مد6ع ةطاتعون: آ'هأةر 000
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6 
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 كل
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 ن ةعماذأم هاعه]غه 52 ( 0 رجم ريمالا 0096 ]19 مهام

 ريمألا ه ءمرصوؤةئسعستع كمعطتأو. 8معقوم ن ةعتاأم 11 2080104 ه0 11

 201110018 266138. أَ

 الله118 مو66 مان 0هعودصغم 51 ةءمل56 11 5 ةهأع. الاوز معاذ 2 5
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 6« (ممامكم ةممعزم]اسممسأع ذط م1261م10 60 12 826 218 ع626181-

 رم متم ذص ططمصم هأه60. آرععوأاتت» 61

 الكمط» ط2371 20216 01 ةطتة2116286 0 01 005868806: 01 060

 12 نان22060 طم] متو عاتتم ةمز20 06116 مائ0ه76 01 م6128 2. 6.
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 رع[ وزععاتتر 115 021 611, 86عا31118 81102 26 12 802015311011118 8

 حجافمرتانع ةددصتلتقع 7211885 16عا10268 ه201891: 5211 1851026 01م16دع
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 م1قدتومت 20 ممداتت, 560110 12 202013:10111115 202202111. 104 1
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 0 نسسسر 1111190 10ه عدصكور 5056م ع7ةهللق 231622 7611011313 15
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 0”جئ]1ةزتدتك ندم هم ممعطمتأ 0106 ]1118161128 1261068 م1118 01
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 هعواتعتا ىلع 8تصع انتتتتق ةةتااتطط 0006, 261226 372081211112 112-
 مور ةعطاتتل , م9581 21535 19عان288 1قهاطوطقر 18 1[ 3من
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 طقطوم ااءأار 4 ,"١-16
 ]و ©هوزو (111, !ا1ت-ا*) لسمو ةدصغمتس 6001665 طقطاتتت: 220-
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 آ3106ءلعهر ظوعاطر 1ظموعاتر ه2ع23 ةةتعااتتلل 60128111111112 81
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 مجواطتا, 1266211122 2013 115856: 2151 5106121185626 طمقأ, ؟ا عن عطخ

 هذ 06ه١ه 1ص ةطصعاتدر ظوعاطتو»» 06 21عيودم0 هذ 8ءطع#عا» طوطا1قتتقر
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 آستغ1م ه0 ةطعطت 118006 226 011826122 2056188 820119583511. (00مات-

 1جغ10 دمطتتط]ف 611 11]نق115 ءاتتتت 1266050 1258213110 2013 2

 ءمصط تطال 20 طقطصتتست ةاععووواتتت هذ 222828 ذاته 0012113 6

 2081186 536م6 011.

 ظعازوتجتتا> ةقأ نأ, ؟ةهدمطلق 501138 028011, 1هم01طا5 0طعطت

 لانسسك1 0ع ه2 0005 هذ 06 840ممع]وههت, ناتأ هاج >0هدت126 06-

 ءمووم18 ظل. ل. ظلال موو هكتعتسوم 57م0 عدجطتعوم ه1 مط1ه115 «02-

 طاسنمسأ. ةسمفأوم ذص !تععمد هلعجلقق ةدقععومت 8885 طماط 1نعاتأار 8

 ه1 220216251 021153, 262 02011321 20515 061د15415. ةخععت متم 8

1 22611115115 

 ]متو مءاتتتع265 1206 20114188 ط10عةرطتعو5و 06 'جطودنثم

 لعواتتسو] هذ 011264 طلع 111116111[8560, م110211123 10ءاتت>ت 01265

 زج 0طبممتعم 1درسهقعت جهنعطم76 1اطط> *ةقؤلعت» ه هه0لث6ه ونتعس

 (0ورصع5د 06 اردت 0طو»ع م0551066 هآ نسعدتط 01561056 ططتطت 2 ات

 ءممععوو]1[.  (هدكصعأمت" هون م55 ط1طهععوجطتق ه1-(طقأأ ط1, ءانناتف

 همم عمو طن ه6 ؟00146 الآندعأز 8مغمحسستعأ ه 01. 80انةدطق 19 عأنات10

 لعاصلع ده دمع اقم هنت 0014و 11ةداتتت ؟0م]]1ةهكانتت هةان. 106طت, 48

 طمععزند طهطعسمك 8ماطآع5 ذص ائطعو د(0198وهو ةءطقق 1 ةداتتت'',
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 آه10عص8ه1 ه5 اللطقلععتمأ ذص 21012177, اد)5 ج150عةمطتتتت طع

 هون. 0ضهم هدع طلق ةهعطدت 1طد "ةققلعتس 20013 م0ؤ:هموطقر 1

 1سعاسمأ. طورعنوسد 10عمهمطتحم 1طد "ةعؤلعت»ت ه0لئ035 01. 60101 طمد“

 101 171 عروعر»“ 7 ءقاوع]ب“. 12, 301-359, هع طقع 16وططتتط 00, 3

 دمصصت112١ 200ع203 هن ةهطمه20125203 طقهطعوم هذ نتتآو 166501 ةوصدح

 22001115 6886 ما15291, 81 ة6اخ2ج ؟ذهطت طلع 60ه هات. 2و ةةدتن 212120-

 ةةهطلمدا]ق ةماه71. ١ ةدط شق هأ 9331 7676 هععم7 ماتت

 علقومع طقاطعست نص06ع عع متطتل] 300عصلدصن 127621. 501 121

 وتنعم 0126 © آل1د]ع1210 ه5 80ط]ع5م ةمم16203 ةهئو215 ه١ 66

 ه ءطصمصتعتق [1ط> 211511])1-21 هذ 1.

 00 دك < نبأ ىيزي نبا ريرج نب دمح
 0 ميظعلا ناوعلا ك4 0 فيناصنتنلا اص مامهالا ىريطلا

 نع ثّدَحو هنم عمسو توريبب [كيزم ىبإ كيلولا نب سابعلا

 وأ ىب فقاكساو ىيمالا براوشلا ىعأ نب ىككللاأ دبع نب اطيح

 ىّرسلا ند كانك ىراؤغلا ىسوم نب ليعامماو ىزورطأ ليبكارسأ

 لكلا 0 يع يوك ناو ىنوكسلا عاحاش ىب كيلولا مامث او

 نى ىحاو جدشالا لع... عرس ار هللا ليع لب عس او [ىنادمهلا]

 سنودو رت لبيع 0 ناكل 0 0 ىلعالا كديعو 06 [نميكا]

 دولا خيبحد ىب رشبو 0 نب يس - ىفدصلا ىلعالا دبع ىبأ

 ىبأو 0 نب نيدو 1 نب ليضفلاو [ىضاقلا] راكب ىبأ

 نييزاولاو نييبرصملاو [نييماشلاو] نييمقأو علا نم 0 نييبزأولا ذعرز

 ىنأ ىب ديأ نب] نى ل ىب هللا دبع يعش بأ هنع ىور

 هز ةماسم هنوف 7ةزرسوبو )"ع ىلا . 1طن هطملل. نممسوتع ]؟ءانمدعتم 8

 7( 311. 2010. كدافقنصم ,ةكاب تّحو 6( تةوسنشمأت 4 نيبيرصملا.



 15 لال ا سال فى

 سحرا يع وباو ةافو مدقاو «انس هنم ربكأ وهو ىنارحلا [تِيَعَش

 نب دجأ جرغلا وباو ىروباسينلا [ىريخلا ناد نب [دا ىبأ
 م نس يحل ا ونار! ىدادغيلا باسكا ف اع

 مامع: قد ملل كبح ند نييك لسفلل هبأو 0 [ظفاحلا] نالع

 تيلبلا وباو بنذاللا قص ف ىلع نب ديا رفعج هباو اسشلا

 رى ِهرقملا 4 ينيصحلا ىلا .رب هللا ديبع ىب رافغلا دبع

 وبالو ناطقلا با نب ليححم نب هللا دبع نب كمح ركب وباو
 ىناغرفلا 5 هبدأو ىتاربطلا ا نب] دما ىب ناميلس [مساقلا

 نب رصار مساقلا وباو ىريَشْفلا نب رفظملا وبا انربخأ 8 «ةريغو
 قب ورع وبأ انآ ناكرلا "ىبحا نب نمل نعش .راااكاا لك دا

 هيقفلا ئربطلا كيزي ىب ربو نب نيج“ ان تالاوسلا ىف نانبح

 ان عبنم نب دكا ان الاق ٌىفقتلا ميعاربأ نئد تاكا نب كيو

 بروصح نب 4 كامس نع ليكارسأ ف ىنذورورملا قيح دب نيسكل

 ىكح « خعابضل لاق معلص ىتعلا نأ سابع نبأ نع ةخمركع نع

 نب بلاغ وبا انربخا . © تسيح تييح لك نأ مط

 نب ىلع نىب حكدعيا 0 31 كك ىودوشل 0 وبا انا ديلا

 لكيحت رفعج وب ان عمسأ رضاح اناو هيلع ةءارق بناكلا كيحص

 نب عوف اك يحق ىبأ به رشب ىتتدح يعل ربوجح با

 ىبنلا نا هللا دبع نب رباج نع /رانيد نب وريع ىنتدح كيوس

 ) ةمانا) 200. !كئسو: 211. ةاثوو اعامس دنم مدقأ. 3) ©0038. ه4 ةدااكث

 ىنيصمل , 3م. ىبيصقملا .. زموم7كمقن )  .1 ,٠١| ةمااعث هدقنن دلخ#

 ىحرقفاملا 2004 ىجرقابلا , و60 ؟. لقمع. آ, 1, 12) ه4 لماسك نب ا

 0 001. كامس. 6 ريِبرْلا تنب . 06 0:4 ماس 614ه ال, 10. م) 000. نيد.
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 © عند لخد هللا الا ا الب هتوم كنع هل متخ 3م لاق معاص

 نجا نب لع نسل وباو ميعاربا نب ىلع مساقلا هبا انربخا
 هبا قربخا بيطخل ركب وبا انأ وريح نما روضات يرو اكل ذاك
 انأ ريكب ىب هللا دبع نب دوا نب نيسللا ىد نيك له

 [لاق] ٌىرعنالا مساقلا وبا قربخاو بيطخل لق حس رفعج نب نلكم
 رفعج هبا ان الق بئاكلا بلاط أ نب لا رفعج ىبأ دوش

 0 ادعت ىقدح ([لاق] قربطلا ديوي "نب ريوج نب لمحت
 0 0 آن دمحم“ ىب تباث ان ىزارلا ةعرز بأ ميركلا لبع
 ككل رم لاق مسابح نبأ ىع سواط نع تبباث أ نب بيبح

 لخ نف كذخ طغ هل لاقف هذخ ةفوشكم لجر ىلع معلص
 ىب ثبات آان ٌىرارلا ةعرز وبا ان اضيا لقو ةروعلا نم لجنلا
 لاق سابع ىبا ىع قماح نع ىيسج ىأ نع ليثارسا ان ديد
 كذخحن ظغ هل لاقف ه«ذخن ةفوشكم لجر ىلع معلض, عينلا رشه

 ثيدح نأ ىنأ ركذ بلاط وبا لاق ةروعلا نم لجرلا نك
 نع بلاط ىنأ نب رفعج باو دَلْخَم هب ثدح بيرغ ىبروتلا
 نب دجا ىنعي والا ةعرز نببا انثكح كقو لاق اذكع ٌئربطلا

 نع ئروثلا نع تباث نع ةعرز نأ نع درمون نبأ نع نيس
 5 لصا لص ىزعلا نا" سابع حبا ىع نشاط نع بيبح
 نفاجم ىع «تاتقلا ىيج ىا تيدح ءهبنج ىلاو سمشلا كولدعك
 3ق هذ ةفوشكم لجر ىلع سو شا ما ناقع ال

 ءظفح نم رم كك كح قار لآ ةعرز وأ نوكي ن ءل ديسمف

 ىقو ديمون نبا ليق لوقلا نافذ هيلع أطخا بطلا نكي م نأ

 ه) بانغعلا , 0طقأ 8.
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 ىلع نع ةرمض:ىتب مضاع نع تت ثا بن تتيح 02 00

 ريغ هجو نم هذخ ةفوشكم لجر .ىلع رم معاص ىبنلا نأ

 نا نع « نجلا ىبا نب مساقلا وبا انابتآ © ملعأ هللذ ىضرم

 ىناهيصالا ى 5 0 نب ا ىب ليا ىلع وب انأ تاوفلا نب مساقلا

 لوك كم نع 2 لاق نييماشلا ت تاءارق ضصخلبت ناتك 3

 توريبد ماقأ ىربطلا ربرجح ىب ديحت ىنعي رفعج ابأ نأ قورفملا

 تح ضح ااه, غماجلا :لحسلا قا جيب 0 تس ايد
 كة عمم مم كيلولا نىب نسابعلا نع ودان ةخياورلا هذهب ناوفلا

 راكب نب 1 دبع ىلع هب ر هنأ هربخأو ةءارقلا دعب بانا

 ت مالك قاب رك ذو ) نيترم. قارغلا

 كج هنتم نب باهولا كيبع ىب ىبيعإ ءايوكز بأ لا تنك

 ديع أ هيبأ نع مساقلا وبأ ل انأ هدتنع ىناوتفللا رحب وبا

 ىندا نباريرح نبإدبح ستوب نب "حيعس بلا انل لاكأ لكل

 رصم ىلا مدق اهيقف ناك ةزلا لاغا نم ىوربط رفعج ابآأ ىنكي

 فيتاصت فتضو .نادغب ىلا عجرو اهب بتكو ا" نشا اميدق

 رخاوالا رشعلا ىف دادغيب هنافو تناكو هملع ةعس ىلع لح يح

 وباور ميعاربا نوي ىلع ,مساقلا با انبحا رهاب ميل 7

 وبا انل لق اولاق نوريخ نب روصنم وباو دا نب ىلع نسل
 1 3 9 أ

 يبا بلاغ نب ريتك نب ديزي نب ريرج نب دمحم بيطخأ ركب
 براوشلا ىأ نب هكلملا دبع نب كيج عمس ىربطلا رفعج

 ىب قير ىوغبلا عينم ىب ىلجاو ل.مثارسأ ىنأ نب قاكاساأو

 نب 0 بيرك ابأو عاجحاش ند ىكيبلولا مام# ابأو ىنزاولا لبيح

 0) 0 ىح "0 6) 000. نطتوسع لأ .
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 نب ورمعو شالا ديعس اباو ىقرودلا ميعاربا نب بوقعيو ءالعلا
 3 در ارك ,انلخو .ىنتلا نب دمحتو .راشي , نب نيج لع
 ضاقلا لماك ىب كولا هنع تلح رصممو مأشلا او قارعلا لعا

 0 ىف رفعج ىب «كلُكَمو ىعفاشلا هللا دبع نب ا
 ةمثأ ىحا اكو هتاتو نيبح ىلا اهب ماقاو داحغب بطلا , نطو
 عمج لق ناكو ةلضفو هتفرعملل ديار ىلأ عجريو هلوغب مككي ءاملعلا

 اظفاح 5 ناكف هرصع لأ نم لحأ هيف هكراشي مث ام ميلعلا نم

 نارقلا ماكحا ىف اهيقف ىاعلاب اريصب تاارقلاب افراع هللا باتكل

 افرع اهخوسنمو اهخسانو اهميقسو " اهححيبختو اهقرطو ىنسلاب اناع

 ماكحالا ىف 4نيفلاخل نم مثدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقاب
 روهشملا باتكلا هلو جرابخاو سانلا ماياب ءافراع مارخلو لالخ لقسم

 0000 001 ل د ربستتلا قب كتاعتكو ةكوللاو مهالاا جيراتا 3
 00005 ىذا اذا دانعما ف هاوساارا ىف راخالا !بيدعت. ةامسم باتكو

 ءاهقفلا ليواقا نم رايتخاو ةريثك بنك هعورفو هقفلا لوصا هلو
 ىب هللا دبع نبحت وبأ و كن ع  نيطن لئاسمب كرف

 001 2 لاب ف دطلا كالوم [  ىناغرفلا يرقعجلا نب.دجا
 أرقو ةلوانمو انذا شداك ىب هللا كيبع نب دحأ وعلا وبأ انربخأ

 نهكو لاك. ءيركرا نيد ىقاعملا انآ را لع ودا اذا هدانسا لع

 ه) 115 ه0. ة[دق. ظرللل 9 1 226 1. ه.م., ؟00. 1ذص 4و. كلهدك مو. قا

 زلعرم ونأ] ءانولم ىحرقابسلا 7091111 أب قاقىلا. تورم شد رد بأ ىضاقلا

 ىعفاشلا هللا كبع ىب كيح ركب ودأو ىرجسلا للماك ىب 0
 ق) 008. ةدسن شمت, لوح. كك ة1ةلكت هاو. (0ءاعر1 هأ عع م) 5مطاك1, كلوت. ءأ

 14 هلع ه 4) 000. عا 5هطاث نيفلاكللا ننمل ةملعرس ةعدقات ةان03 عظات

 هوما ؤمأت عا 11 ةلكع. ءانوس انا 762. ه) 14 ء( ]ذم هارد أريبخ .
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 رثغجا نت نيت انيكلص ظكراىجي ا! عضال[ ف ع

 ىربطلا ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج ابا تلأس روهمج نبا

 ة بو, لوقب الثئتم لاق هبسن ىف قايوي نا
 ىنفكي تلاط كاتبشألا اذا كساب ىنعداف ءاحيف جالا عفر لق

 يطعم. نمار رز قضرلا تل ا
 و 7 ا 6 نب 0 ركب 0 انأ نوريبخ ىبأ

 دا نب 6 تجوب ليقي قابلا دي لد دا

 كلو نم ىركبلا سابعلا ابا تعمم ليقي ىناتسجكسلا فايّكصلا

 ريزرج ىب ىمح نين هلحرلا كعمج“ ليقيا قيدصلا كيا قا

 قيحتوأ قتورملا وصف لوا نمو ةيرخ قل نكس ا خي ندخل

 صا. .ةقوقيا ام منع «فنيق رقو اولمرات نبه فورا وراق نإ

 57 أر قفثاف هيلا ا ايناك لونم ىف ةليل ايعيتجاف عولل هب

 لأس ةعرقلا هيلع تجرخ مف ةعرقلا اوبرضيو اومهتسي نأ ىلع

 ةعرخ نب قاكسا ىب ديح ىلع ةعرقلا تجيك ماعطلا هباكتال

 عفدناف لاق ةريخل ةالص ىلصاو ًاضوتا ىتح ىنولهما هباككال لاقف

 قح بصف كلو لسبع نم :قصخو حومشلاب م فانز مالظلا ١

 ني اون ىلا للفم مماد لونف بابلا اوحتفف بابلا

 مت هيلا اهعفدف ارانيد نوسمخ اهيف قرص جرخاف اذه ىف ليقف

 نوسيخ اهيف ةّرص يخاف اذ وه اولاقف ريرج نب مح مكيا لق

 اذ وق الاقف نيراغ ىب قمح كيا لق رق هيلا ايضلن ارادت

 2) 0 2ك ) ©1. نسهع ةوتروأأا 118310ءاعع 7.1.11.6. آر, 4 6 00

 انني . 2) ةماعلا ىلصي. ودلع هل. ةامق. ظلم و١٠
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 ب مكيأ لاق مث هيلا اهعذدف ارانيد نوسيخ اهيبف قردص 5 رخاف

 هتالص نم غرف املف ىلصي اذح هه اولاقف ةيرخ نب قاحك“ا ىبا

 ناك ريمالا نا لاق مث ارانيد نوسمخ “اهيفو ةرصلا* هيلا عفد

 هحشك اًوهط كماحملا نا لق اليخ مانملا ف ىلرف سمالب الئاق

 ايتعبأف تدفن اذا مكيلع مسقاو رارصلا هذه مكيلا ذغفناف اءايج

 ىلا

 ىذلاو ىربطلا رفعج ىبا بحاص ىناغرفلا دمح ىبا باتك

 0 ولقك اع ليا نبا ريرغلا فيع اطخاي“ تاركا, 4 مكدما

 آد الآ نا رجل دبع نبا نوراع ىلع ويا. ىتدح (هخايرات_ليذ
 نيضفاف تيقرسف اهنم توقتي ةعاضب همعم 2نتناك دادغب لخد امل

 ةئاقدصا ضعب هل لاسقف هصيق *ىمكو هبايت عيب ىلا لاخلا هب

 ىيك ىب هللا ديبع ىسلل نا ريزولا دلو ضعب بيداتل طشنن

 هيلا كانو هرما هل مكحاف لجرولا ئضف معن هل لاق ناقاخ ىبا
 هيرق هللا كيبع كر اًملف هسيلي ام هراعأ نا دعب ريزولا ىلا هلصواف
 هيلع طرتشاف رهشلا ىف ريئند 4ةرشع هيلع ىرجاو هسلج عفرو
 لأسو اهنيح ىف ةحارلاو برشلاو لكالو تاولصلاو ملعلا :يلط تاقوأ

 ةرح ىف لخداو هب كلذ لعفف هلاح هب جاصيل رهش قزر هفالسأ

 ووو ئبصلا هيلا يرخو هل شرف دق ناكو اهيف سلجاف بيداسلا
 اولخدو سوللا مداخل فخاف هك ديك نينا سلجا ايلف يبك ىبا

 هارد اهيف ةينيص هيلا تدعا الا ةيراج فيت ملف نيرشبتسم

 اح ١ اذه اا ءىن لع تطروش نق لاقو .عيملل نوفا ريناندو
 ' هيلا هلخداف كلذ ريزولا ىراولل فرعف تطروش ام ريغ ُفحنآ امو

 ه) 50طا5 م قوص . 7) 0 ترذاكو . 6م 000 ,ىسكو .

 2) 001. شع.
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 نهتيمغن كنرربف ىهدلو ىف دالوالا تاهما تررس رفعج ابا اب هل لاقو

 ديبع ءالومو هيلع ىنتقفاو ام ريغ كيرا ام هل لاقف كلذ كدرب

 ديلا ىدعا ايبر ناكو ء«دسفن ىف كلذ مظعف اعيش نوكلج ال كيبعلاو

 مظعل هتفاكيو ةنسلل اعابثا هلبقيف لوكأملا نم ءىشلا هئاقدصا ضعب

 © دتاداهم نوبننجج هواقدصا ناكف هدد فكح اهدرو افاعضأ دوره

 نبلجعلل لك . نيعتكملا + نأ ركتني .يقارتا ىلا ينكر اح 2
١ َّ 3 4 1 7 

  3ه٠ - ءُه٠

 عودي راد ىف سلجاو ىربيطلا رضحاف فالخأ نم ماسيو مءنححص

 تجرخأ فارصنالا ىلع مزعو غرف املف ةفيلخل هدارا ام ىلع كلذل

 ىباو ىمركلا قاص هب ضرخت اهلبقي نأ ىبأف ةينس ةرئاج هل
 وتس ىفتكملا نيبو هنيبو سلجملا نيرضاح انك امهنال :ئراودل

 ىأ لصو نم هل ليقف ةليح هيف ىكي ملخ اهذر ىلع هابتاعو

 وأ ةرئاجب الا فيصني نا ىسحب رث هيلا تلصو ىلا عضوملا

 ام لق هل ليقف .لأسا اناف ةجاح ةاضق امأ!لاقف ةجانخ 6 دانضق

 ءلاوسلا عنمب طرشلا باكا ىلا نينموملا ريما مكقتي لاقف ءاشن

 نب سابعلا هيلا لسرأو ىناغفلا لق © مسوفن ىف مظعو كلذب

 هل لعي نأ هلأسو هقفلا ىف رظنا نا تمببحأ دق [ىيزولا] ىسلل

 دجوف خبلا «ذخفنأو فيفكلا باتك هل للعنف هبهذم ىلع أرصنخخت

 «4) 5061 فقوأ , كدرلالا ىبيرسفلبا تاقيط نك 8. 0,1 فقوي .

 0) 008. ءاضقو . م) 008. لاوسلا عفج : 80011 اوعنجب نأ.
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 اهب < ىّدَصَت هل ليقف اهلبقي رثو هيلع اهذرف رانيد فلأب هيلا

 © هيلع نيقدصت نمب فرعأو مللاومأب ىوأ متنا لاقو لعقي ملف

 روصنم وباو انآ الآق داس نسل وباو ىولعلا مساقلا وبا انربخأ

 ىب هللا حديبع نب ىلع 0 ل بطل ركب وداركا ىرقما

 نب دمحم نا ىكحك *ىنامسمسلاب فورعملا :ىوغللا راقغلا دبع

 لاق خقرو نيعبر ١ اهنم موسي 1 5 انتكت ةنس نيبعبرأ كلكم ربوج

 هيقفلا رهاط ىبا ىب كمحا دماح ىببا ىع ىنغلبو بيطخلا

 "0 مضصحا تح نيصلا لا نجر فاس وسل لاق هنا "ىنيتارفسالا

 اذه امألك وا كازيتك كلذ نكي ل ويرج نب دمج ريسفت بانك

 ركب نيا نغ رهاض نسب رهأز مساقلا أ ىلع تارق © دانعم

 7 ليل اا ىنعي هتعمس لق + ظفاخلا هللا نبع وبا انآ .ىنقهيبلا

 ادا اكرلا نبع نب ىبح ند نيخر نم ص نب نيسمل

 قاحسأ نب نان وكب وبا لا ام لوا لوقد ىنيرادلا لضفلا

 تلق مل لاق ال ل ىوبطلا و درج نب 5 نع كتبتك 7 لب للق

 لاقف 7 هيلع ليخدلا ىع عنمت ع تناكو رهظي ال ناك هنآل

 م 001. قدصي . 3) 911. ىولعلا . 0 عنو 1
 7 راسمبلا هللا ليع نب ىلع 13158 ©. 20) 11311. أاميبك 9

 08. 3.7. 2) 81ةاكت. روباسين حيران قى ر) ا81[ةلعاتم طق ام .

 7) ءلعا. ة2716©. مسي, 62. طلع اتووعطع لهعمدر 0385 تع ظمسطةل اعط ةعط ا!

 طذو ةطعرع ةعو 104 طئصحدف ةساعزط0عاوط, مد* 0316من, 355 !!'. لعد ئةلجسعل طع

 ركممطوأ1 متءطغ ه15 1ةلعتط ععافعم !ئءوو, ةمدقعتم دطص مصنع ه1 18201410532161 ة2عال-

 زععمصعص 5ه]1غع. دزعطع يؤطتصتانءعص ك4, فسس. 600 11 65 1 190: 22 هآط

 اقدح ناك اهنا اهبقف سكلجحا نكي م. قدما له 5هطص 36و 1

 لمع 5ةطتسءطساع, ىطق ظواعع ة1دلججستم أمل ط. 04:04, 2مم مووع !ةطقتلل (ةأن
 802) معءطغمأو قمع 5 ءافدءطتت1 ععووص 1طصب رجح ىف ليك ىلع راصتنالا
 11. 0. 1, 446 , 2. 1307. 01021 طع». هقهع نللتسم 10مم ل3ع115 ةماعلا 608-
 اتسعصأ. ةسادعمدتمأو ئداوعتت مغ ةلئمم امد0ت مدمس ططص هطأ طقسفل. عود لورد

 قا تس 787مممغ ]أ دلك (ن ةيكعس 1. ا دلك“
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 تعمسو عنع تبتك نب لك نع بتكت رث كتل تلعف ام سكب
 نب نسل وباو نمل ىا نب مساقلا وبا انربخأ هر فعج ىنأ نم

 بيطخل ركب وبا انآ نوريخ نب روصنم وباو ان الق سيبق

 لوقي روباسينب ىودبعلا ميعاربا نب دا نب رع مزاح ابا تعم

 امل ليقي : ىميمتلا ىلع نب نيسلل هيدأو 2ةتيسكلا تا

 نب قاحسا ىب ا 27-2 روبدا سمت ىلا دادغب نم 55

 ىنمم ةعامج هل تويكؤف كادغبب تعمم ىمش ىلا لاقف ةييزنخ

 ال تلقف ايش ريرج نب دمحم نم تعمس له لاقت قنم تعمس

 ةدنم عنمت تناكو ةلبانلل لجأل هيلع لَخّدي ال دادغيب هنأ

 هنم تيعمس نم عيمج نم كل ًاأيخ ناكل هنم نتععمس ول لاقف

 ىأ ىلع تأرقو م* بوقعي نب دمحأ نب كبح ىنثدحو لق «هاوس
 كبع نبا ةمح# آنآ 2ال ؟يفهيبلا ركب" ىا "لع تاحاشلا اكل

 ىل لق لوقي ءهيولاب ىب ركب ايا تعمس لق ظفالمل ىروباسينلا هللا
 تبتك كنا ىنغلب ةميزخ نبا ىنعي قاحسا نب دم ركب وبا

 ءالمأ هنع ريسفتلا كك ىلب ل 2 نب ني نع ريسفتلا

 1 ل ل و كل ف ىا ىف لق معت ثللق هلك لاق

 مث « نيتنس كعب هدرف ركب وبأ 0 هراعقساف لاق نييعسنت ةئس ىلا

 ضرالا ميدا ىلع ملعأ امو هرخآ ىلا هلوا نم هيف ثوظن دق لق

 وبل الينا ١ 8 ةلبانل“ عتيلط كقلو ريكا ىي ديح نيادرف

 ه) ,ءطع»ع دماعطع 0 ءممامهغل7؟ه ةيتمطتةءطعا“ از ععصصةسعت 35. ]ع هتذقنع"اع , 210.

 يد, 140 6: ؟عا. 08و طقس فعع ظمزأكط عامود كفقتنصم, 2. 2.171. 082. 711

 كيميقاربا, كدابعر كنسح 3406 د1, كشف, 14: طار ةاقر ةز 891, 1
 انة. 2. 01 8) 086. هزم. 6ه) ةيملاب . 4) 501 ملك.

 هك 000. نينس , 501114 ينس .
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 0ك ١ كنيس نبا للع ني تدع قع ىئيضقلا معلا

 را لل 1 نإ ةيعلا وما ةتلاشو لق + ىملسلا» نادخرلا
 © عاوناب هيف اوملكت

 ناك | اك ند هلقت انما ىنيمتلا نمد قا ظخاب تارق
 متف لق ةهنع هتللح نس ىقل ىقو ئناغرفلا ىمحأ ىئب هللا دبع

 ا ايل للا ا رحل ناقل سقت بانك هتك قم
 ءاملعلاو ليوأتلا لما فالتخاو [هيناعمو] هبيرغو هلكشمو هخوسنمو

 ةورح بارعاو ك.لذ نم 52 جيحصلاو ا :تاكحا ىف

 ؛ ةمايقلاو مّمَألا * رابخأو صّصقلاو هيف نيدحُلملا ىلع مالسكلاو

 د ةياوةيلك ا ةملك كتاَتكعلاَو 1 حلا نم هاوح ءاغ كلذ ريغو

 "دعا ددم تنصب“ قا ©رالع ىذا 0 داج ىنبأ 4ىلا ةفاعننسالا نم

 0 0 8 نع م 2 طك تيك

 هررصع ىلأ را اضيأ 7 "مكمرا درع 7 فتكا بانك اضيأ

 هلاجر ىلا *نيغلاخلو نيعباتلاو ةباحصلا نم لاجرلا تيرات اضيا 6

 عشارش ماكحأ 3 لوقا فيطل اضيا 0 ع كعك ىيذلا

 ختلت وهو هل عتحاو 7 هدرجو هرامخا ىذلا هيهذم وهو « مالسالا

 ه) 001. ىملسأ . ة) 001. ةميقلاو مهمالا , 31ه. ةمايقلاو ةذمالاز
 ملعرع ىهتسص 1355 ؟مهطلر مقذ 1. دنع !؟هعوسعمرستس عدأ 81 طعععسلفال 120 6 ءوءط1عطقعت
 0ع ريدا ةووجتع ةمعاط ةوعطقأ 510 عتدعطع 1مدععد (ةسقعداعطسسو) هطقاءاتا.* 1
 م 0004. امر ة[ةلع هغ 26 2) ة1[هاع. ىلاو . هوو. داج نأ هن رممم كح

 (60142.) ع 004. 0120م6 ماع داولفق ب 81 ةلعان. نأ 16 ي) آلا هطل

 ةلهمقفءط دصتأ 11. 0ط. دك, 518, 2آ-. 83911, ؟, 185, 9 يف لفاح باتك

 عماجنتا دامس انعارق ىنورشعو فيذ . 2. 7) ©08. هدم. 72 00

 نا 5 : كلا / 2 000 رق (601342. 6ع ا 311 جاع. نأ 66. م, 8ع
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 ةلاسر وهو ماكحالا ليصا نع نايبلا باتك اهنم اياتك < نونامثو

 و 7 ّك 1 2 و هكبس 6 :ةع 7 ايف فيديقلا : دأ مأو
0 

3 

 ىننسلاو هقفلا نم هيف امو دقرطو ءاتحي- نعل ةهنط كاسح
+ 2 

 نعطي امو بيرغلاو ىناعْم ا نم هيف امو عاجاكاحو ءاماعلا فالتخاو

 هنم يرخن هب نينعطي ام داسف نايبو عيلع نرلأو نودحلملا دك
 ا

 ءعطق سابع نبا قدسم نتو كونا كشكل لخأم 0 ةرشعلا كنسم

 ليسر ثيدح نم مصي ام ّلكب .قأي نأ هيف هدصق ناكو ةةريبك

 طعن هلو دقفلا ّئ فيطالا باذنك عوعزسدو]ل ءعدقطست”” 60102. 5هطلث باذكو

 هداهنجا كملا «أذأ ام ىلع دفلا ماسالا عئاوش . 7 , عال ءةعطخ

 روصو . زو 4مدطقمعع»ع 06و 1120طقط 6و 1. معصمأ 10811 ءكه26اد ىرسبرسج : 0

 ىزرل 0ع همقكعع عم يسقطعسعملع 1445 مطدعا-1”همعدم هاد [١ دنأقلف .١ تدل هدئززد هلع

 6 ءرمثرأ طءعموعطمعأ”” ©0182. هدوسجو , 281312. نأ 76 آت عا عص ل سم1 001501“

 ,ةع 17“

 2 ةادلم. نيتلتخو . ة) ءقمط. كمع هن قعد ظمأ قع ظسعطعم 4م
 جلو ظنماءغمصسع ةتزئعمعملع [1501ةططهمل1 سمع, عاعتعطستع ىل-8ة1“6 لتع سمعأاطم0010عأح

 هعطع © هسل01ءئسصو ةولمسع» (0001ةعوانمس ذه ةءامع» 114 ععوعاطو» طق.”

 م 00 101 الآ هلع. نغ 7ع ك) 168 دات. 60102. 0004 ءا 8[ةلع* ,ىس#و .

 دءزدقع 3[. كتلاسر ه) 21ةل. هلع م0 311. ها 30614 :دنسب .
 رز 801514 هده. و) طلع ومص لعد 7 عطص طعنه: ةمعملفأعص © عدم ةوعص

 ندمت ءاعاطمع همق ةعصص الكمصلع 0عو3 طءممطعأود مةهلترعاعم ةمسانعطع. ©ءةسعتست ةأس

 لزء 7ءطصر, ةعوعم 8[هط7هسرسع0 طعأ ةرعطوعزئوعد 0لذع 7دقت ءاطعاننصع 03 12872016368 عع

 ععاطعال : نجا ل وشبلبا ةرشعا (016 8ع عم ةانطإك ارتب ةظرشع طعأ 1161115,

 1221 ماةم»مجوب هز“ ]وام , 24, »6 ةمعاط لتع ظآهصعسم 0ع ةعطط 6 ءصمةةعت تح ةسلعم

 هزم, ذو مهعط]ةمدزئورع ةمرءوعطععاهدعط 0عق نصسععطتا0عاعص ؟الهالععف), ؟ما. 1150 هلع

 عالطو 1, 301: 11(, 314” 2) ةرطاعا 2004. كمامن لبق تامو.
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 الف هب أدتبا ام بسح هعيبج ىلع ملكتيو هرخآ نع معلص هللا

 قأيو نعطم معلص هللا ليسر ملع نم ءوش ىف نعاطل نوكي
 نوكيف ريسفتلا ىف *لسيع امك ملعلا لها هيلا دات ام عيمجب

 ةضامت لبق تاف قيسلاو نارقلا . [نم] ةعيرشلا ملع ىلع ىتا كف

 هيلع ملكتيو ادحاو اثيدح هنم رسفي نا هدعب ةادحا ىكمي رثو

 الكرد كا انكي ادكباو ؛ديلع ةللكشولا كلنا نم ردسفاام .بشح

 هنال ةقرو ةثام سمخو فلأب «هيبش ىف ةراهطلا باتك هنم يرض

 اهقرظ نم جيغو نيعباتلاو ةباحصلا فالتخا هنم باب لك ىف ركذ

 رخآ قى هللا هجراوف ةرايتخاو هيعذمل هنم راتخا نم لك ةيكحو

 كاك رثكا طيسبلا نم جرخو كلذل هجاكتدحاو هم باب لك

 " 5 0 م َ 9 51021 2 بناتك. انءان 2.ك2الا برادإ طنم

 هبتك نم اضيا وهو سوفنلا بادب أدتباو ءاملعلا بيترت باتكو
 عيمج ىف ضئارفلا نم ناسنالا بيني ام ىلع هلع هنال ةسيفنلا

 ىلع عمسلاو رصبلاو ناسللاو بلقلا بوني امب ًادبف هدسج ءاضعا
 كلذ ىف معلص هللا ليسر نع ©ىور امو ءاضعالا عيمجب قأي نأ

 عبذ ركذو هيف جتحاو 7 كب عددي نمو نيعباتلاو ةباحصلا ندعو

 يف باوصلا ىاضياو ملاعفا نم ىكح امو نيدبعتملاو ةفوصتملا مالك

 دام وهو كسانملا بادآ باكو ؛«باتكلا متي ملف كلذ عيمج

 لنا نفا ذل ناتخاي امها هجورخ منيا نم امل ايلا ي مانا

 ه) الآ ]كا لعف 6) ل حا نكي ؟1و]1 هولا كلحال نكي 0

 ©0102. ؟هد مو 11 هيلع ملكتو ةعودسك ةرانه 8131. م) 5مانإث وكان .

 2) 11 لك. ماكل 8مطاعق نأ 6ع. © 000. مقلع ىور ري) 0 جان 2

 هرصتووم كف ء6 لءادلع جعتحعو ءأن اكان 5) 0 اسم رار

 ماهتنالا .
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 هلوزنو هبيكر لكنع هب وهلي امو. «هلوقي امو هرغس ءادتيال

 حرش باتكو ؛هجاح ءاضقنا ىلاو دعاشملاو لزانملا ةوتنياعمو

 ىلع هب هللا نيدي امو هبعذم ؟ديف ىيب فيطل وهو ةنسلا

 هباتكو راصمالا ةهقفتمو نوعباتلاو ةباحصلا هيلع ىضم ام
 هللا ليسر ىع ةباحصلا هاو ام, عيمج ىلع قأب يرخملا ىنسلا

 ىنأ نب ركب ابأ نا هغلب املو (دمتي رثو ميقسو يخص نم معلص

 لئاضفلا بانك لع مخ ريدغ ثيدح ىف ملكت ىناتسكاسلا دواد

 عحضت لع ملكت ةحرنس ننكر اا 07
 ء نينموملا ريما * لئاضف نم ىقأو هجدكصتل متحاو مخ ويدغ «ثيدح

 ناكر [ىناعيفلا/ كافز ا ره بلككلا شل ب هللا نيشان

 هنايبو هملع ىف لشعي الو مثال ةمول هللا نيد ىف هذخأت ال نمم

 عم ةبيعر الو ةبغرل لضاب ىلا نيملسمللو 55 همولب فقح نع

 نساحو :لفاجت, نم تاءدانشلاو .ىتألا /نم .هفحكلي . نكاام يطع

 هلضفو هملع نيركنم ريغف ملعلاو عرولاو نيدلا لحا اًمذ دحّلمو

 ناك اب ةقعانقو هيلع اهلابقا عم اهل هضفرو ايندلا يف هلاعزو

 © ةريسي ناتسرطب هوبا دل اهفلخ ةعيض نم ةصح نم .هيلع درب

 م ردا ربلاع كاعد ورعلا :ىيع نبا نوح نوح م 1

 فينصت نم هتيون ام ىلع نوعلا هنلأسو هللا ترختسا ىربطلا

 ىناغقلا قعر م ىنق ,نينس ثلثي هليضا نابع ١

 مونلا تمير لاق فيفع رفعج ىبأ ناريج 6 نم خيش ىنتدحو

 تعمسف هيلع أرقي ريسفتلاو ىربطلا رفعج ىبا سلجم ىف ىنأك

 ) 008. هلوقل هن ةهماء وعلبو ة) ةاملع. ءنياعمو . 6) 003. هده.

 4) ©01. للضفي !كيف . 831 ةاعع. هدم.
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 امك ناآرقلا عمسي نأ دارا «ىم ٍلوقي ضرالاو داهسلا نيب افتاه

 انربخا #©هانعم اذه امالك وا. باتكلا اذه عيسيف هريسقتو نأ

 ىنربخا 011 لا كا شلا هبط نم ليرطت روبل ل

 ةزاجلا ىردصملا ىعاضقلا ةخمالس ىب نيح هلا 2 دبع وبأ ىضاقلا

 كا ل ىف ىضاقلا ان 2!وبلغتلا تانضلا ال ىيدكرشت قبر عراك

 رفعج ابا نأ قارولا ليقع نب مساقلا وباو راسمسلا ديا ىب هللا

 نوكي مك اولاق نقلا ريسفتل نوطشنتا هباحتال لاق [ىربطلا]
 لبق رامعالا ىتفي امم اذه اولاقف ةقرو فلا نوثلت لاقف هردق

 نوطشنت لع لاق مت «خفقرو فالآ ةثلق وح ىف هرصتخان همامت

 اوحأ ركذف هردق مك اولاق اذه انتقو ىلا منآ نم ملاعلا خيرأتل

 ميهلا تنام هلل انا لاق كلذ لثمب هوباجاف ريسفتلا ىف هركذ امم

 ىبلعلا مساقلا وبا لح © ريسفتلا رصتخا ام وك ىف هرصتنخاف

 اا كلا نر دك نيووسنم وفاووان الق .نعلاما "نشل وأو

 ىوكدنلا نىلججا ىب هللا ديبع جغلا أ تانك 3 تأرق لاق نبيل

 رفعج وبا ماقب تح تانك عبرا ليقبا لماك بأ ئيضاقلا تعوم

 اظن ا لا ةةيتيحل ىلإ ىف هدللا «اخنيع وباو ؟اكريربلاو.+ ىزبطلا

 اتذاو ةلوانم ٌئملسلا ّرعلا وبا اتربخأ © ظفحا الو جهنم عفا

 4 1 نم تاعلان اك نك ف ايي انا ةدانسا ىلع اذكر

 60 111 ١ ىدطلا دياب هولا نجا رو ارفعج ا ىب : نوح لت

 ه) 000. طق. أ 8) طقم. ءأ 8[ةلع». ة. م. 1طن 12-31 21 ىسبلعتلا .٠

 ه) 2214 طقغ سقس )علمعط , مهصعسأ ]1 ؟ط ص ةصله] هفتعت و 00227620162 0658

 1و2 مسعرعاععو معموسةأ(ة]غعغزر 7ع. ةسفدع» لعم زسص 1زطعتقأ 284, 25 15. هك ةطساعط

 ممعاط 1طد 8وفامعفا , هل. 0همهعم 212. 29, 1010. 2. 1119, لؤلعشل 115, 581 1.”

 60102. 24) ”طلعوو» و6 عع طءيتاتطساءووأأ ةسطقسوء» نسل !؟ءعاععءطغطول و

 2120طهط ج1-"عطوعتو ذص ةتعووسم ةزسمع 10سصعغ ةطس عع العن لعق الطتعتقأر ةعاط

 لان نعد 2ءزؤععسهدوع, ءاطعس ووسع ةقماتلكعا, 236.”
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 ردصست ان راطعلا قف و ند لبيع ام ىرهولل نو نب رفعج

 ىروننلا نامغسو اذا كي نب رفعج ىلع هل لاق ريخك ىبأ

 مارثل تيبلا كيرا ىنأ هل تلقف ةنس نيعبس وأ ةنس نيتس ذنم

 ىلع كدي عضف مارمل تيبلا تعغلب اذا لق هب وعدا اًعيش ىنملعف

 ايو ءتوصلا عماس ايو ءتوقلا فئاس اي لق مث تيبلا طئاح

 هل لاقف تمئش امب هحعب علا مق «توملا دعب اًمكل ماظعلا ىساك

 كءاج اذا هللا كبع ابأ اب وا نايفس اب لاق هيهفا مل اعيش نايفس

 ليك . نم: وتكاف: وكنا امر كديج .لقأو# هلل مدلل ىلا رتك اتق كولو

 «رافغتسالا نم رثكأف قزرلا تأطبتسا .اذاو هللاب الا ةوق الو لوح ال

 نم وأ تنم لجر نع تارفلا ىنب ضعب < ىل ىكحو ىضاقتلا لاق

 ىفوتتو هتوم لبق ةحي :ىربطلا رفعت قا ةرضخ» ناك هنأ ريغ

 ىب رفعج نع ةمحلا اذه هل كلف اهنم لقا وا ةعاش دعب

 لال هذعح ىفا هل ليقف اهيتكذ ةفيككو فرب 0 يحاتسان نوكيف

 © توجب ىتح .ملعلا ساينقا عادي 7 نا ناسنالل ئغبني .لاقف

 جنح كا ١باتك ني هلعننامم نتاعكلا ىبحت نيااطخل كد

 رفعج وبا ىل لق لاق ريزعلا كبع نب ندر 1 5 د ىناغرغلا

 نم فنص لك هرامخا ام ىلا هقحإو 08 هآدأ انملع عستا

 ١ ّوعو للج هللا نيبو هنيب اميف هعسي ال ناك ذأ هبتك ىف مملعلا

 بجي * نم ةيلع" صني مث اميق هيلا ةذاهتجا واذا اب ةنينيحلا

 ه) 0004 ىف ة) 004 ىنم كنساث 6) هدأرأ .
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 © هفتص اميف انايبو اكصن نيملسملاو ةسفن 8لاي ملف هرمال « ميلستلا
 را ياكل تلقت املا: لق يفازملا' ىلا ابعكو ئناغرفلا# لاك

 درعف ةاونبق نمي عتتاماف ريثتك لام ئربطلا ار فعج .ىبا ىلا هجو

 اولاقو هباككا هيتاعف ىبأف ماظملا هيلع ضوعف ا ةراععلار الخ

 [ةيالو] هلوبق ىف اوعمطف تسرد لق ب و دو باوك اذه ىق كل

 تنك لق لاقو مريمنف كلذ ليبقل قعم بكريل هوركابذ ملاظملا

 ا دنا ]1 دمار دنع ني ميونلا كلن ق1 كيبعرءوحل < يثا':نظا

 ياو ميعاربا نب ىلع مساقلا وبا انربخآ 2 © نيلكخ هدنع نم
 ركب وبا انآ نوريخ ىب روصنم وباو ان الق دما نب 1 م

 ند شلل وبا اننا مخ ةلاق ىرعرالامساقلا وبا: 'ىنتكح -بيظفل
 رهش ىف ليكنقلا لججا تينك لاق ىراممطلا ىلع نبا نع ”غيوقزر

 جيوارتلا ةالصل ىكسملا ىلا ماج نب ركب ىأ ىدي نيب ناضمر

 هدكسم ىع .زاتنجأو دراد" نم رخاوالا رشعلا ىلايل نم ةليل يرخأ

 شطعلا
 ع وو

 ّّر قفز لاسلا اظروسمب ارقي لليتامو كك نسب ليوم لي _عاسمب تايد فقوذ

 تكرت فذاتسا اب هل تلقف فرصنا مث اليوط هنءارق 4عمتساف نمرلا

 اذه عد ىلع ابإي لاق اذه ةءارق « عيتست تّمجو كنورظتني سانلا

 00 هذه 1 0 اشب فقلذخ ىلاعت هللا نأ 0 ام ك.نع
 نب نسلمل ىب دا بلاغ وبا انريبخأ © لاق امك وا ةءارقلا

 ) 115 ء010316 ©0103. طوع ههلتععسسم ط1 ءعأ وت0036 168 مياستلا بدخحاي .

 53 00 لاثز ,مويزوطغ ةزءط ةهنك ةةسعص ةعسص 813:54 ط. قعطعا جات عءقءطست ءدعصعم

 مل 1 ع

 ةررمتما ىلا لو ىيأر دهقجأ ةؤازتاعد 9, سس. 1: 220, 12. هال.
 0 004. ءيمقزر, طق. 8.٠ ل) 008. ©. و ه) 0004. عمستر 1مل

 عمشستل , طوخ. هأ 5011 هك 2.



 72. ةزبإ 101010

 دحاولا ىبع مساقلا وبا انآ الق ىيعس مساقلا وبا هنباو هانبلا

 نب يح جفلا وبا انآ فالعلا نيف نب دبس نب ىلع نبا
 نب ني ندع 00 انربخا اميفو لاق طفاشل نجا

 لاق, ىبطلا ريرج" ىف كيك قيام مامالا باب فورعملا ليهس

 قورعملا ملكي فو هيقفلا ىربطلا ريرج نب دمح رفعج ابأ تيعم»

 باطخ ىورجث بلاط ىبا ىب ىلع ركذ ىرجو ملعالا ماص ىباب

 ىماماب اسيل ريعو ركب ابأ نا لق نم ريرج نب دمحم هل لاقف

 عدتبم هيلع ًاراكنا ىربطلا هل لاقف عدتبم لات وه شيا ىّده

 ىّنع ىماماب اسيل رعو ركب ابأ نأ لق نم لققي اذه عدتبم

 00 ا © لتقي لتقي

 نب نسل نب ةزج نب نسل نب هللا دبع سيح وبا

 كبح نب 00 هلا قبع ونبأ انا "ىكبلخيلا (3) ذر نقلا لا
 ىرونيحلا..دجا .ىب نامثع ات 'ةزاجا. لماك . نبا نب. نيك :ىب:هللا

 رضحو قربطلا ربرج نب دمحن سلجم ترضح لق ديعس وبا
 ةءارقلل لجر هقبس كق ناكو تارفلا نب رفعج ىب لضفلا ريزوملا

 لجولا ر اشاف ًارقن 03 كل ام هل لاقذ ريرج نب نبتت حبلا تفننلاف

 الو ةلجدل ةُترَتْكَت الف ةيونلا «كل تناك اذا هل لاقف ريزولا ىلا

 نب هللا دبع ىب دا نب دويحح ديحكم هبا انريبخا © تارفل

 ديحص نب هللا دبع كيح هبا مامالا خيشلا ان «ىللملل نيس

 ديحلا تدشلا لاق ناهبضاب عماخل ىف الما ىورللا ميعاربا نبا

 ىربطلا ريرج نبأ

 «) 004. هل ) 001. تركن . هز قم ذم 11. ؟تءالمتمطأ و: ١

0001 



 11212 112. وما

 امّلعم لاز ال نيذلل ٍمِهَن ىلع مهنا ثيدحل باكتأب كيلع هم 2
57 

 املظأو ا 5 ىجد ام 3 هلغأو تيحقلل قالا. نيحلا امو

 امتنا ا ىلا نم ايلربلا ىَوْعَأو نرتعل نسا ىلا نمي عا

 املسم نك نم راخآلا كد لهو, ١ هيعسلذص رافال كرث نمو

 © 0 رنا نإ يطل نار ليعاربا نيد لع. مدياعلا وبا انيحا
 ىلع اندشنا ع نا نيا را هكا انأ نوري نب روصنم هباو

 ىطورشلا ن 0 نب رفعج نب نيبو ٌىرهاطلا زيزعلا دبع ىبا

 ربو نب نيكل انرشنا قاقدلا رفعج نب نيحم اندشنا الق

 ىربطلا

 ىقيدحص ىنغتسيف عسا 5 ىقيفو مدعي ا ثوسعأ اذا

 ىقيقر ىتبلاطم ىف ىقفرو ىِهّْجَو هام ىل ٌظفاح ىدايح
 فيرطلا َلُهَس *ىتغلا ىلا تَّنُكَل 9 ىهجو لْذَبِب تحمس ىثأ ولو
 نب كلكم اندشنا الق لو ٌيرهاطلا 4 ىندْشُنأو بيتا لاق

 ودرج نب اريحا اع دسنا [لاق] رفعج

 ءرْققلا ْءَلَذَمِ» ىتغلا رطب امهقيرط ىضرأ ال ٍناقْدَخ
 ردا ىلع هنق ترقنفأ اذاو ارطب نى :ىت العا تينعر اذاف

 ان 0 اولا 12 ىب دمحم ءالعلا وبا ىب ضاقلا اناو 0 لاق

 ركز ىب دنع ا رفعج اها ان“ لق لق: يجابيحلا نجا .ىب؛ ليس

 دلبلا نم ىوّلعلا ىسيع ىب دجا ىلا انك فرط

 0 004. ىلعلا . 4 همه6. اندشنأو . م 3114 ودع هك لع مهم ) 004. سيق ,. هدردو كا 14 هنط سيق. 2) 1ذه 011116. ىقيقش .
 (ءاغع 0102: ذعأ عا عنع دىللا ىضر قفالسلا ءاعد نم ناكو

 ىنغلا رطبو رقفلا لذ نم كب ةىل- 31151 مقل, 0ةرد. ناك (60. طلكمتتم 1215

*”.(64 ,11 



11-01 112112 0 

 لوتس قيلعلا فاذاارإ نكن قعيلق تانقشلا  ناوخل ناللا
 لملك نمت هيلع ل لكن نم ل

 ظ5 رفعج وبدأ لاق

 دعاج دهج ىف نظلا ىريمأ ءىسب
 ليبس هّنم ْنَّطلا نسحب ىل لهف

 كنق ل جا

 ليفتح اكتم ىطظلا, ليمج "نياق

 وبا آنآ ٌىقهيبلا ركب وبا انآ «قريشقلا نب وصن وببا ىلا بتك
 كبع ابأ 0

 نب سابعلا ابا تععمس ليقي ىضاقلا ليعامسا ىب نيسفل هللا

 © /ملاعلا هيقف ىربطلا ريرج نب دمح رفعج وبا لوقي جرس
 ئيبطلا ىصن .ىج بتم هللا ىبع ؤزأ نرشتا:هللا :دييع4!!لناول

 ميحاربأ نب نمحم قراط هبا اندشنا كيلولا ىبا ددسم ىف

 ئريطلا يقتل رجلا ب ةبحم اندشتا لق و لكألا

 ليحمل يدعم دينا ال ىورلا افهب نما تا تاو

 ا يل دابا .اانتعما هوك ةقيبحم لقال

 ٌليلج تملع امك كنع حْدِملاو ةتود كضرع قّدف ءاجهلا اًمأ

 ٌليلذ كتينأو هب تزرع ضرع هنا قضرع فيلط تّدَأف بهذا

 يف ل ولفت لبس حج نوم ورجل كيس رجتج ىلا ص ا

 ركب وبا ىنثلح هنع هثّدح نم ىقل دقو ىناغرفلا دمحم ىبا

 ىَنُلا 'نينثالا تي نم رهظلا نالص هنقو نأ ان لقا رايدلا

 هل ليقف رهظلا ةالصل ةراهط ندجيل ةم بلط هرخآ ىف ىفوت

 ) اها ميركلا دبع نب ميحرلا لبع +4 /) 001. ملعلاز
 ةمطأل هأ 2ع.



110110110. 1.21 

 2 ه--0د

 ةدرغم رهظلا ىلصو طاكف رصعلا نيبو أهذيب عمجتت رهظلا رخوت

 نم ةعامج هتوم تمقو رضخحو اهنسحاو ةالص مثأ اهتقو ىف رصعلاو

 ابإب هحور يورخ لبش مدل ليقف لماك نب ركب وبا هنم هباككا

 هب «هنيدت اميف لجو رع هللا نيبو اننيب اميف ةئللا تننا رفعج

 هب وجر انل ا اننيد رسمأ نم حسب انيضوت ءىت نم لهف

 ام به ةدب مكيصواو * هب هللا نيدأ ىذلا لاقف انداعم ىف ةمالسلا

 ٌرتكاو هانعم اذه ءاّمالك وا* هيلعو هب اولعاف ىبتك ىف 0000

 هردحب 4 ضمغو هيجو ىلع هدب محل رعو 1 هللأ هكا نيشتلا

 الضاف !دعاز املع ناكو ؛هدسج هحور تقراف دقو اهطسبو هديب
 طظفحو عرعرذ ل اهنم لحرو ١1١ حنش ناك هدوم ناكو انعرو

 روسما رئاس نع هب لغتشاو ملعلا بلطل كيرلا «بتكو .ناؤقلا

 بتكو ةابرقالو لالا ضفرو ءانفلا راد ىلع ءاقبلا راد وقآو ايندلا

 ملاعفأ ىلع ةركلنو ةراسضسأ ىف هدوبأ هل جمهسو دعباف رفاسو رتكاف

 ىتلا نادلبلا ىلا ةىشلا دعب ءىشلاب هذ< هتايح لوط هوبا ناكو
 ىدلاو خقفن 0 « تأطبأ لوفي هتعيبف ديب تانقيف اهردصقي

 ١ 3| هتقفناو افينعبتا (ىصينلا [ىمك" تاق ”خزا ىلا تررطضأو

 هلدثر

 هماكحا هنكما ام مكحا نأ دعب ًادتباف هديدستب هل دق ام ىلا

 أو دقيفوتي هنا هدصقمو ةقّين ىلع هللا علطاف ةقفنلا ىتقح

 دكنسمو مالسالاو ةيلهاإمل رعت. ةياورو ىيكانلاو ةيبرعلاو نآرقلا ملع نم

 م 000 ةهغبيدب . 8) 000. ةةطاانط مكيبصوأ . 6م 00 مالسكو ٠

 :/ل) 000. رصومعو . ,الو5 11ه مزعل طفقوض لعق ؟هطض فنعم ن0 ةعاععس عز 1001 مد
 عوططومعطكي ةطوعك دع, 11836, 18 ذم 1ءاماعم ؟1ذالعص 065 8!ةسس : كنا" [فاكم

 يلا ىقيضمغو ىنوهجوف تم زطز1. 1803, 20. 60142: 0004. تاطبا١
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 نيبعباتلاو ةباكصلا نع ىور امو هقرط نم معلص ىبنلا ثيدح

 بتكو جعللعو راصمالا ءاملع فالتتخا ملهم ةعيرشلا لع

 عريغو 57 باحتاو ةفسالفلا مالكو هكَححو مالكلا باكتا

 ةزج فرك درججو أرقي هبتك فينصت لبق ناكو هبتك فينصتب

 ناميلس ىلع نزرقلا ترق لق ريرج نب دمحم انتكح © تابزلا
 ركذو  ىرقملا  نالخ ىلع ارق ,ىف .ناكو: ىحلطلا نجرلا ,نبح نإ

 ميلس ىلع ارقي ناك اذالخ .ناو هيلع هذخا ؟نالخ نا ناميلس ى

 دبع نب ناميلس قخاو تايزلا ةزجح ىلع أرقي ناك «اميلس ناو

 قربطلا ريرج- نب سمح ان ؛ةزجج فورح نم فرمل اذه قلع نكرلا
 لع نارك لقا ئخحصلا لعألا قبغ ننسي ةعبوج ضصدخس

 اميلس ناو ميلس نع هذخا هنا ةشبك [نبا] اناو ةشبك نبا
 © ئعفاشلا ةلوقب هقفتيو ةزج نع هذخا

 دجا نب ىلع نسل وباو ميعاربا نب ىلع مساقلا وبا اتربخأ
 بلاط وبا انأ بيطخأ ركب وبا انأ نوريخ نب روصنم وباو ان الق

 اشياوب نماح نب ىسيع انث لقا ل ويعتلا ميقاررا نيا 5

 نقدو ىشعلاب تبسلا موي ىربطلا ريرج .نب نمسح تام, ىضاقلا
 تارق 2“. ةنس لاوش نم نيقب عبرال هراد ىف ةادغلاب دحالا ممي

 ني نكشرانإ سيبتت ىبح نإ نع نيليبلا كيد ىلا

 منا, كنس ىنعي ةنسلا هذه .ىفو لق ربز نب ناميلس وبا انآ نمت

 اعيش. غلب هريغ لق ىربطلا ريرج نب سمح رفعج وبا ىوت
 ىلع نسل وباو ىنسلا مساقلا وبا انربخا © ةنس نينامثو

 5 ما 0

 ه) ميلس ةزع هن. مع. طلق ءأ دصم» زاععسس طلق. 360 77, ا مياس

 ءأا 15 215104. 1م>خ. 1 ,نىسبع عج ميلس . 0 4 ليقي .
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 نب دجا ركب وبا آانأ نوريخ ىب روصنم وباو ان الق دوا نبا

 10000 ركل نع ركب نتا نبا: نسما نع تأرق لق ىلع

 تققو ىف ئربطلا ريرج ند 0 رفعج 6 00 لاق ىضاقلا

 نفد نإ دنس لاوش نما ايقب نيمويل !دنحالا جشع ند برغم ا

 هراد ىف ميلا كلذ دغ نينتالا موي نم راهنلا ىكحضا كقو

 هتيخو عسر رعش ىف داوسلا ناكو هبيش ريسغي رو ”ب.يقعي ةبحوب

 00 | لسا لوا دوا ١ ةتسا خا, قا هدلوم نا ىنربخاوراريقك

 ناسللا حيصف ةماقلا ىيدم مسإل فيحن نيعا ةمدالا ىلآ رمسأ

 هللا آلا ادلع جيصخحي ال نم هيلع عمتجاو دحا هب نذوي مو

 000 تكلا كلج كانو اراهنو اليل نوهش- ةدع ةربق قلع: ىلص

 هل ةيترم ىف ؛ئبارعالا ىبا عديعس وبا] لاقف بدالاو نيدلا

 ةليوط

 ددسلا راسنا دلتم نع ند ١ للحج. بطخيو  عطقم ثدح
 03 0 ليحتل, عاكب امل "ايدل عيجا  عيلغلا ,ىعان ماق
 روتدلاب اهموسر تانذوم تارعإز ءانسل مجْنأ توهف

 روجيدلا ةنجحلا بوك قارسستالا ريغلا اهءايض 2 ىَشَعَتو

 روعولاك 5 تداع مق اميش فينألا 6 ا ادغو

 ريمشتلاو كلا ىف ناو ريغ اديمح تيضم رفعج ابا اي

 دن ىلا سنا ىعس ر وقوم كداهتجأ ىلع وجَأ نيب
 رورسو ةطبغ ىف 56 ةسلتج ؛نتل؛ نولخلا ..ءب اتتحتسم

2 

 م ]ذه ه1-طزدسأ ةريككاح» ىف ناسارخ باب ةيحا ىف بوقعي ةبحرب
 الببل نفد اع ليف 5 رأد ءازاب م) خهسنسع ةطسعل زططٌح

 مه 0 00ه. 1 6 0 000. ىشغبو , (081. 3. 6

3 



 20001 11ظ11ظ 0.

 هدانسا ىلع أرقو ةلوانمو اثذا هللا ديبع نب دا زعلا وبا انربخا

 وبأ انكشنا ءايركز نب ىفاعملا مولا وبا آنأ 250 نب كبح ان

 ىلوم ىموولا نب نوح ىندشنا راؤملا نامتع نسب ىسفل لمد

 ىربطلا ريرج نب دمحم رفعج ىبا ىف ىرعاطلا
 هريمَع رحب ضاغ سفنلاب ظاف املف ميلعلا ىم اركب ناك

 يي را 0

: 2 

 لق ة ظنا ىلع نب دا انآ كلملا نبع نب روصنم 94 ح

 ركب ىب بيدالا ىسفل ىب هللا ةبه نيسلل ىبا ىلع ترف

 ىربطلا رفعج ابا ىقري ديرد نب نسل نب سمح

 اييقعت هللا رمال عيطتست نسل

 ءابوكلا رعشتساف وأ ربصلا ىجنتساف
 اهب ضرأو ميلستلا فنك ىلإ عّفأو

 ابوبحمو اهوركم نقيعملا عبصق

 ةحفاج ةموقولع اذا .كوعلا نأ

 ابينجم داقناف هتكيرسع تل

 11 مزسعلا / لقا كلا تذوق اك

 بيلغم نزكلا هيَحل لوس عسب ىتح

 هد 3 5 نرع

 اهعقاوم © ىفطي ىسالب ىبسالا مراف

 ابهبشم ردصلا عولض لالخ ارمَج

 ه) 004. ربعم . 6 16 بتيطخلا . 6 0. ايبضلا . 02 00

 هترع . ه) ةقزع مره فطي 01 113ا101ءلعنر جني" © هتستتانهاطة ان, نت.
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 00 21712 4 نعل كلوقك ,الونسا ,عمج ,ىسالاو :نرحلا  ىسألا

 خنسدح ةوسأ هللا

 «ةحلجم مكعي مل رهدلا بحاص نم

 ابيكنم شيعلا لاوط اهذم رشف
 د د ن حج د و 6 -ّ 3

 4 5 .6 6 : م 8
 3 ا روسسفو لإ مسكت ز را
 ا 331 انينشت  ”تداوكلا .ىدتما

 مسهسب توفي فلا قرسفست# الو

 ©« معرصمب ىدككضأ ىم نادقف نحل

 الفا نايل ايوا ب ىكنملا روصن

 انك تدق لعبا, ننس عج اوكا دوا

 اي ف كا د اب ان ءاذتم  مظمعأ

 لا ا ا لا

 ايضيم دلل اين. .ننلتا لشي ا

 دحام لن نإ ىرتللا  ىذزلا, ىتفأ

 ابوبصم حلا ىداعي م : ىلع 4 م

 كاتيا مرت دو نامزلا ناك

 ابيبطقم ريدكتلب ميصا نولاصخ

 7 قلعجي ىدتتلا وغلا دهماياو * الك

 <و نه

 ه) (0طقك. هحناس ةز 0طهأ. ضو . [انأ ةدموةهع طمس هنأ ةيفأد .

 6 جداول 2 ل 2 ناره. كعرصلللا 0 مز 004. سف

 اذأ . 9) الع 20 004. هده 2 50014 وفصي ك4 نآلاو .

 م هطهغ الو. 0 ةمطانث تالعج .



 12ظ11001 10.

 اييراحم ىوقتللو ارو ملعلل

 اذبا هل هبش نع رهدلا ىرسني ال
 انيك باسصنالاب جحلا نكران
 ملطمنتكوكع ا ةييعت حشا

 500-12 اماربأ نيك ور 0

 جحا عزم 3ع تح ا ىضرأو 1

 ابويخنم نكتلا لل قانيف 3

 لكس اضبا سف ىلا لا اهلل
 ابيكلم سويطملا اهكحينم داعا

 تترك ضو تبيح يح ليلا ا
 انبي ردع تالبتلا زون كشتات

 3 ا وغللا ٍملبي ال
 000 2 ذه "دا الو

2> 6 

 هقطنم كلا ماسمز داق للك

 ابييهت سفنلا 2 ل وشال 5
 اتمني« هس قتلا « ارظان هبلقل

 ابيعرتو ابيغرق وكفلا طظقياف
 انك بوُزَقلا 7 تدير :هظعاوم ولكاك

 6 ابيعابغلا دخلا كب ءايض ولكي

 هتطابو ىدايبل هبعاظ 7 نايس

2017 

 4) 004. برعي, 0086. بوعد . ة) 000. فراقي. 2 ) هاد:. ديشغي.
 لذ 4 004. ها 0طهكم الوأ. ) 003. رظاث . طءندقه 0طهك. ىوقن.

 نجا 72 000, نايس .



 18يلال 0091 0 قلي ان قر 207

 او دكم تالعلا ىس 1[ هأرسست 00 اك

 هحدام ريكا رجعلا ىمأي ال

 اندم اةككنطالا اوحع .فاعي الو

 تَلعَج - هللا نالعي/ اسفل تذو

 اهلين ا ةةحبح 0 دك د

 0 اقنحلت ناب ماك

 4 ف لكلا, ءانتشع عبسأف آر ا

 نعش ىكقل ترأو ام ضرالا ملعت وح

 ابيحرتو الالسجا كلل اهي ايفا

 علظ ناد غل د 0 موقملا تمذك

 اني |ديدستو م21 كاسفو

 ةرهسطم ىالتخأ عمعضقجل تنكو

 0 ل كو قدم ايكتنتم

 بلاط رادتقالا نك دزتت نش

 ابولطم رع اًمع زكعلا اهنثي 82

 "ا يطيق ةييم ؛ اًوودتوتللا ٌناتف
 ار ل دلل جفاك ودلع

 مهشورع «ءتلت دقف كيبذني نأ

 ابودنمو ايترم ملعلا حبصأو
 تا( ناكم لا دامج ام ةيايجلعا .نللطو

 ايا مرش اهل نيبي حقو

 «ه) 0و. لافو . 3) 0034. اعطق, 005:. اعطق . 000. تلنو

 هاه. سورع ثق.
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 ه« فجل ىف ضرالا ضيم كْتوَط دق 3
 0 2 . ا

 بيللاو لهسلا اهتم ١> 0ك كلينك 0

 3 : 1 0 يك يد ل ٍِ
 زيوعلا ديع نب ىساأل نع تتدح لاق ىناغرغلا كديكام ا

 ىف تيار لاق ةالصلا بحاص ىسابعلا صفح ىبا ةوبا ىمشاهلا

 هيلع سلاج- ىربطلا رفعج ىباب اذاف * مرتخملا عراق" ىلك مونلا

 معن لاق ريرج نب دمحم رفعج وبا تلق اهنعس ىف راج بايت

 ام لاق توما ,تيار .فيك, تلقا معتا لق حمدت (سدلا تال

 تيأر ام لق علطملا ليه تيار فيك تلق لاق اريخ الا تيار

 الا تيار ام لاق اريكنو اركتم تيأر فيكو تلق لق اريخ الا

 نأ 2 اريخ هلا تيار م ليقي و مئاسا مع تيب اف اري

 3 ع ىب ع 3 لاقف كبر لكنع انرككنا ا كب كبر

 لاق مث هردص ىلع هدي قزسأو طئاخل ىلا دنتساو ىدنؤ.ب لذا

 ىلا مكب لسوتن نحو كبر دنع انركنذا ىل 4ليققت ىلع بأ ا

 آب 1[هلعتمأتم طقعع ةوصغتتت 2006208 ةاتطخ : ىنادلا ورع بأ لاقو

 نكولا دكيع نب ناميلس نع اضرع ةعارقلا لذا ءارقلا تاقبط ىف

 ىفربهصلا ىنابيشلا دئاخ نب دالخ نع ىحالطلا كاف نبأ

 ءامس فورخلا ىورو ةزج نع ىفوكلا ىسيع نب 0 نع ىفوللا

 ىباو ىفدصلا ىلعالا نبع نب سنويو كيلولا نب سابعلا نع

 ايانك ظك93 ىبلغتلا فسود نب دجاو ءالعلا نب نيكو بيرك

 2) 000. فكان . ) 516, مرو وسببأ ىف نأ هرزأاءامع 116 قانا ىسبا .

 ه) 0. عرخملا . 2) 004. ليقي.
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 اك ا حا زادكم كورلا هدع ىئور' تاارقلا قا: افسح

 050 1 احلا نجار نبأ هللا جبعوا ربع نك تحولا ناكفو

 00 نيكل ىقدلا لاقف هبا , سلداهللنا ريغ ىفاصم با ىتع

 © هللا دبع

 16 ص قمم طامونهمطتقع : مطقملا جحفسب ردع 0 مذا لك

 ارو ادعاز اناع ناكو ىناغرفلا لق © ءيحصب سيلو ةفارقلا نم

 لاق الجر نا هيواخذ فيرظ نمو تايولا زج ةءارقل انقتم الضاف

 كتبطاخ الا ءىشب ىنتيطاخ ال ةاتانب اثالك فلاط ننا* هنآرمال

 هاهقف هاتقاف اتاني اثالث فلاط تنا لال ىف هل ننلاقف ”هلثع

 كلو انإ لثب :اهبيحأ نا ةيلعا ناو كلطت !نا قب ال اهنا نادغب

 هربخأو عاجن رفعج ىبا ىلع صخش هّلدف اقلط كلذب ريصتن

 كجتوز ىلع مقاو ناجالا دواعت الو ضمأ هل لاقف هيلع ىرج اهب

 نوكتك كتقلط انا نأ اتانب انالق "كقلالطب كنا'اهل لوقت نا دعب

 د الظن كني يفرد دنا كتبطاختا الد“ اكينبطاخ نق

 آل ط1هععدمطتم 80اطاعتأ ةاتمم1620022 8: ىللاغرفلا 0 وبا ركذو

 أوبسح ريرج ىب نيكد نمت نم اموق نأ خيراقلا خلص ىف

 كل لك لوطا رنا تاما نأ ذا محلا ' غلب ' كنتم "رفعجا قبال

 اذعو كلف خقرو ةرشع عبرأ مدي لكل راصف ل قاروأ ةلملا

 دل هلا نوكي, نا قب" غلب ةقنم هنالا ىتاصسمافلا مالك قاني ال

 © اهيف فتصي ال بلطلا ىف تضم

 مل 1هعاتت»ت 06 8هةءوزصهلاع 1: ةروهظ مالع نحب م تك

 هم) 05 ة1طد 0طهالتع م6) ؟ءععطو طمع ]10م ٌلاتِفُز 013801118 58: 6 000

 كاتم .
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 ربروج ىبأ 5 هعذنم ىلع 55 نأ نم 0 ربوج نبأ رادقم

 هضرع ىلآ نيفعتملا لذارالا ةلثم نع هسفن «عنم لق ناك هسفن

 ىلع هنأ فرعيو 0 31 8 هب 0 ف 5 3 1

 نع ع عنتماف م 5 كيف 0 نم مد داك ل ىنغصأ 0 هلاح

 0 ىبا ليق عنم ءامادتا لع هك ل ا 2 عامننجالا

 ناك كنم 53 نأ خلال دئاف كنف كب د كدنيبل هكدكو

 هيلع 1 نأ نم حضوا اذهو كلذ هل لقي من يونغ ناك لو

 © كلذا نم لقا 95 ا' رصعلا كلذ ىف ةلبانمل رمأو

 آ1طص ه1- طنز دتتأ ةدط ةسنم 309 طقطو# (00. 8ءطعأو» 1. 124 .) :

 راد ىربطلا ريرج نب 3 رفعج هبا رضحأ ةللعقلا ىذ ْىَقَو

 هلزنم ىلا داعق اورضك رثو رضخن ةلبانأل ةرظانل ىسيع نب نع

 هنافو ركذ دنع هعم هنصق ركذنسو ءايشا هيلع اويقن لىق اوناكو

 8رتط ةسصم 310 طقفعع ةهرع هم 200هصهتس طقطوم: تباث ,كذو

 اوعيتجل .ةماعلا نال هلاح تيفخ امثأ هنا, هكيراتإتة ,نانس  ىبأ

 ل اعدا مث ضفرلا هبلع أوعداو راهنلاب ةلنثل © نم تصعنمو *

 الو نيمدقلا ىلع حسملا ىري ,يرج نبا ناك فنصملا لاق داحنالا

 وبا ذقحت ىفريربتر "اكو .نضفرلا ىلا تست اذهلح امهلسع 2-0

 اهركتاف ءايشا ءنغ ركذي بجالل رصن ىلا ةصق دوات ىبا ىب ركب

 ه) 000. عه . ) 0001. للعم . م) [رمعب اص ؟هل. 5ةهصرأ ولما ع 222.

 ها-0/ةرو 1ا] , 00. 8عدمما. آلآ ه4جوأ. 11. 342, 1 106
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 كاتعن ىا ةءاذي لب لق هنأ لاقو « مهَج قار. ىلا ةيسنا دنا اننم

 معلص هللا ليسر حور نأ ىور هنا اهنمو هتلق ام لقو اذه ركناف

 ثيحال امنا وه لاقف ءاهاجف ىلع فك ىف تلاس تجرخ امل

 أاضيا اذهو فنصملا لق اهاج هيف سيل ههجو ىلع اهب حسم

 د اال صن ىلإ اذه تاوج ىف نيج ىبا بتك هنا الا لاح

 هنال هنم ييبق اذهو ةسييسلل خباصعلا هذيك مالسالا ىف ةباصع

 اهعيمج هتفئاط مذي نا اًماف هيصاخ نم مصاحب نأ ىغبني لاك

 © ميقلا 3 27 راعف كشسشتمد نم ىأ ىردي ا وهو

 لططقطقاطل هاج ةهطتتم 296 23784 (93380ع7. آبه10. 5 6 14

 ا ا و عبرت ةهلمذ ردتفلا نأ تتذح ىفاعملا لكو

 اكلا نبأ عيونا ليف ركل ام لاقف .ىربطلا ريرج نبا لص اودكد

 وبأ ليق ءاضقلل ركذ نف لق تا ا ا ا

 5000002 ل ني كرما اذه لق رق ىطات ىلا

 ىرا اف ةيلوم ايندلاو ربكم نامزلاو هانعم ىف مكقتم ءاليه نم

 © لالكمضا ىلا الا اذه

 آل كدحمحلم ةةصغاتست طقعع 2006203 ةاتت# (م. !.7) : مقف ظذخاو

 م ١ ب 1 3
 12 ىناوفعزلا نسكلو ىداوما عجبولا نع ىعفاشلا

 ه) 01. 110دكنسمه, 206 35/70 هنع» ع6 كموسع, م. 122 ةعوو. هت ©0102 طغت

 2221©. 1, 8) 1كم. 5 8. 69, ه) 000. اهاكد هغ مموع اهاح .

 ع

 طقطعأ 1أةولتع ط1. ؟ءرتطانس ىاك هاعم1 85د مدعم هقدغعرممت# نحمس طقطعأ ©0272.

 رعت و0 2مم .
 1 لس 6

 02 000 هباغف هز ةءعمسلم 11 طعامؤ (,هعع طقطوت) طقعع ةريصأ عمو

 وبقلثأ ذم معدعقتكتمسع 24 طلسفقمسمت 1طص ة110-1*غ3221 (و0. موسم. 8097 (ةهععس
 1هسلك 1439. 11ععطع1مغ ص“. 1162 طقطعغ, ومم4 معهلمذدسص 710عغمم)

 هعمل وسقسم 1س 0هطاسمسم 103غ همعأما# "اخر وانت ماعممومتك 1عععنع





012010. 

 ع

 ١ ةمدق الأ ال )101 5 نصينتا ماو ضيهتت الأ 011 5

 6011110 608 1. ©. 16110011118, 8 110121121 122136822111113 - كا

 15 لادإ ا د 0 01/016 71012 11, مككر 15. 17ءاقلط

 ل4547 ه0. ططلخك. هر 4 مو هن طقطو# الهفأ .

 قاب ناأ (2ةو.) هءعءاوتسمتلم مكسعتمتؤ قسطقتت 1, !.ك., 8, نع

 4721168 معن معن 0111.

 نيذا (2ةرته.) ه0 ه20ئ, طمتسوات 119226, 1 ات 9 61 7

 درمدازآ 5 درمّذازآ (2ةدو.) 27و ءردهاور, 1091115, نطحلتتك ءكقهفذزك 2 ةرن»

 عدضمسلا 111 تش 9 5607 نا ! ندور رمد از 0 نمر طزةطتق ةط 0مانق-

 هنآ كأاتالا لئاضفو 0 1 َ 7 0 نم) انمو

 هيدر مدازالاو هيك يعدلار هم طمع 7هاستغ أ 0

 32م0 آا8طمطواته0 هر 2 هوو. ءم>هدعكتق د ممفأ و 0 كرتهرأ مه .

 826غ ةتتاوطس 0 ءمم لقدر طقتص 0طقت» ةطط 1821ج

 مهكره كسمراتم ةهممما]1ةطومتتم 111, ك1, 7, *"., 8, 1ططس 20.

 ادار 1. 8ع طاق ةنعست6ءوق ددسنااو طصصستستااتف 21 1

0 

 ةسص. 2. طدصلعسس ةطداطسست طقطسأغ “< عزس ط٠ ء0سقتت 11, !1]1, 9.

 1922011312 1. 21001. 011711 درمذازأ -11 122011312 ,2 1,1١١

 ةملسق معسعتمتم لكسسض0هدحسص 111, اة.مر 12 (. 440.), 1ع“ 2

66004(7 111 01.11 7 : 



011 601055 11 

 5 نأ (مورمو.) د خكعوط. ةداع (عآ, 61055. 660 عال) م70م116 6011516-

 1100, طقطع 00114/11180110 01/001100“ 1111/11/11 (00027 : م1: 6ةعاحأت

 0”>معمعو) 11, 4, 1. ىطن ةةعهأ, 141. ه0-1]:ه740زر 7. آ1 سبل

 ربت اهيذف 2216.

 وبا. كربغل ابإ 3 هو6 دك كقناشل ابأ ([روصع) ةدمطقأتغدكتم ةاتمطع-

 متم 1من م10 كل ايأ الو 11, !., 9, اذ, 14, كار 19, 4و7. 57111

12 11 

 داحيبأ هام هطواا (كك. آصل»00. م. آب115172 2). 11عئاادت' ىف وه

 داج ىهبأ زص ةعطماوب هطأ ]1 غ[عموستس ]عجم عدقو 1232:0111 11

 اكبر 5. (1]0ةموز5 ةانمعات1 ما 11 2ممع]12انت نارفقلا 1 ا

 همر 8 داكايبأ ىف اهعم ناك.

 رايساربأ م06. ظورو. زمعوتأدو هدتاوتستق, 00 18 ماطانغا ةدعاس

 عملت 2 0طمعتنستب ةصغض0م0 تعانق ةلعصت 8ءوطاتت 1, 11), 16. 10161 ان

 قلعوط1 عع هو ىضارتمدا ىمالا دطتم 8ةهعطعر طخ ىععاعطعا» منمص

 جآ11 عع ءعزص هك علمج 18ه”, 11310ءاععر © ءوع]». 06“ ونوع“ 0

 ران“ عال“ 27611 067“ 50501130 ع)ا, م.
 د معد

 مبا 11. ع نسم 000. 1, !.85, 10 مهءءمؤدست هنأ اهل ديمي ال,
 ها

 71610ةان11 71061111 0 هبوب.

 ىبأ [, 81 ]هنا 11, همكر 5 ةوصقه ءهقأر ةزعمتقءوتتع 0عالعأا 56 046-

 1/1101, 56 دراه]0 0/161 11011 5111و عنتمأ . ]دانه ؟001عوو 110-

 طوصصولت (4 هن 8) وننأ ةدصلفصت نتحتت 112:1 "031105 عاق

 طوطوصسغر م0 ه0 كهصغ انتينتاأر هه 12 ةهىغذ ©5658 2205 1276-

 م1ع15 1عمدعو”” هز 16م هجمعا] 237 نجلا 15 91 1015 ع 2238-
5 - 

 مفطأطما5 ىببأ. - 9١ ةزسو]. 7661030214 (نأ 1) 111, اهيل 6

 233 0 01 0 3ط1 ؟00. 82  بامذ ن6 16ع510 01100116 560898 681

 ىراظ فتاك

 مذا. خيتامر همه, 1, اك", 2. ؟هءعوطسامس طقصع ه1ع2166911-

 هدعص طقهاو»عي غةوؤوقمع 1 1ةطقلع ذط ةسص. 20 1ططص طتقعطب

 ماحر 1 (11, 189) هذ كلش تطأ 32001600 م11181692 8 62
 عد 2

 ن1 عوت5 1ءءالو هوؤ ةمتوملاك هددت ةمدوملاك, هنأ 2 همدصاتالا8

 ءهملعمص ةزعصتقعوغلم عطانتغسال. (نودص م1259 ةسمغعتط 1201610



001055 11 0111 

 طتتزات8 7ةضةثق رجا قض"2125 1 همتوملا زيوجاعلاك ةةصخس ]16و

 هعمالءورنم دم م. 28. هط رثأ هسغ هط متيا. 1806 هعم 21 00

 عيكلا 1! 6 266 دلل طر 20110 ه3 70010 9011//07 1 ,011014/6110 

 4", 6 انسح الا هيلا تآ رز 14 ههو. اهيثأي ةماك العا

 هيلا اهقيتا لقو الا هم لجأ ىلا سانلا نم كح 551 5
 2 د

 107 11 نطو 14 كنا م20 كاز: ط5 هغ !.هار15 طا

2 2 2 

 ثيكاإ) » )يلا 11 560 هذ ان 106 عبلا ىذا اك 117 6
507 

 السل 125 اا 12 (نشت كدا 105 111 ل 18

 21,8 مدت مز, ا.كأر 8 (مدط1 1كطط 0طق10ذصر 2و1. 117 1

 12260 نوت ار 4, امءر 1 ععوز مطلق طقفأسر 1224. ه1-

2 

 هدام هس مت" 1. 16 ». دحا ىلأ اهوركم عنا 0 20016 2[ةآ1-

 0عاعم : 5هبرسةوم اك, 6, ءمآ1. هر 6 عيبرلا ىلا كنم نراك امر ©

 007 جيب م | كلا ىنقا ىف 2000. 755, 13: 8
١ ِ 

 ىردتا 0

 دلحد اذإ اال ديلا © 0 86281 32 ]آبه26 68 12> 0.

 طعس. 111نقطنهنم 11, ااهدر 9 د نبأ نم اورحد ملخ نأ ٠
 د2

 اوقا. 0- 6. ىلع 5. ةودصرت»» ه8, 1, ]حو 9, 14 111, [منم 0

 1هعدق 1204ج ّذط ةهطط. 380 11, ,١ 4, 0و2 ل 9

 601216011, 00 71111611١ م6711, 1, 1١ه“, 9 ةعوب ىلع كسبنا

 هع

 ا ن 2 1 2 هيب لقا نانسأ مو نوزاف ه0 هماقاعتتا ه0 01/0171 501618 001" 06-

 7106 60911011 1116. - ©. ىلع م. دهلرجوت" 201111 01193, 11, اكبر 1

 هلجا ع ىأ 7105 هولك 70111 تدهارجوت* تعا, 16مم منناهأ 0811[

 115 886م6 ص وةعلا عيلع ىلا - 111 م. و. ةاتاوم 1

 7202/0 ل )0 5 ا ءمرسإ. 1, ا*)1 8 فرعي ال اع اناثآ

 9 وه نع

 01/1 70517:1/118 17101165 65*17 11171011651015 61]0“101* 4. ىتام وسمأ
- 

 و5 00م”ءامر 11, ككلر 16 دق ذص 1101. 19 98. 62 انطأ موقع لوعفم

 ركانم 6هءم11084131,



017 61,0855 151111. 

 اثأ وهع ىعوسس. ميه آب اءا“ب 8.

 قا. رقأ 0”ه25, 111, "مر 1 اقيقحت الو اثا كلذل فلزي مو

 1160116 001/111*91  11 [1/112 1/6211 411 1261111115 6001108 618*661 1]]*1, ب

 رسكألاب ا 6و0 26511910 0*206511: 26156011401, 11 !؟[7, 2 ةهملعط

 0 نم تأ ىف (111, “أك, 6, طآيدصوع), 01100 ةأتقطت ان وثأب

 (6 1088. قحعتط) اتقان مها“ ةو2811 270852 5 11, هأأر 13, 15 ىكب

 هيبأآ مقا ىلفو نانو 08158105 685 ودا 11, ا.امر 10, 23106]عهر

 1016ءق5, م. 22 1. 6, ل ه]ع051 1 مع 6 ه1. هذ 3 5 5, لةعاثأتو

 111, عال, 20 (دطخ ركأزر ةكماعاعهعتر 11, "در 16, 1اس هطث 0ةةئطتق

 11, ,١21 18, 0طه440ز1, 9670474, !15 (بغ) هلمعتست سانلاو

 ة*يفرظلا ىلع ابهصنم رثاو لعب ىنعم. ل 705,و 48

 (ة/ةعرنعع) آر ؟ال١٠ر 11 هع ةكه مل راق 111, ار 1 81 6

 كل عاستأاو )0 عابتاو 10يوس لمس ءوأر 26511010 ه1 عطتل»

 هةر. - دايك رك 11, اهألكر 3 هدتتتل 6617110'7277 56111 30611 010

 ننام 110000 (؟؟. طوصق). - ةذكع ميهاربا رات 1 1 5

 03 معمم. مراتال, ةانصأ 765 0105 151 و1 نأ 260168 عءدخأتم ]آ؟ةكاطوعي .|

 نالكد نكح هرقل ستحل م/هصم“ هلاك موعرب 11, !١طرمر 11. الص

1 2 

 مرو 111, م, 8 رقالاب هوان 10هدد 0100 لحجالاب . 01. 7017 1و

 2 ت0 2 8 د 3 8 2 تا ع 00 -

 15 ؛ةمحر لصيف كرثأ ىف اسنبو هقزر 3 طللا طسين نأ هرمس عيه

 هد - هد -72 5 -6- د

 دع - هد 7 225 30 ى ع 5 ه- هم
 ةذلأ ىوهتني ىنح رمعلا ىهتني ال لما دل دودايم شاع 5 ةىملاو

 ى

 ل
 ور

 - ربخام ذه مطعومأ رثأ الو رئاص تنم هيف سيل 11, أر 9و

 151 ؟000. هذع معدنةرتعاتم طهطعتأر 2 را 11 + 46

 4111 06 0طق سلا رتأ مكنم ىقب الو 14 111, هر 6 همدصتتللت

 طهطوسأ ربآر ذط. !, 7 ه5 05 آه 2104م 1, ٠١ هغ !1. اك

2 



61-085 1151111 27 

 م دها1 عت, 16*06, 11, ا .ر 5 (هطأ ةذع 1. مدنم ا مشأ) هر 18.

 5 همردص». هط يشأ, 707100110, 11, !..ا*, 13 (ه ريالا كلي م0 دوا

 .٠ اسقف هاط رشو). روذام ة122م1. 67525 1, ا)'.بر 11, 23106]ءر

 1102/8622 0:7 17-38 117 01 لمس. ا دا 170/101*1/5111* و

 هافطفغمد ةتمطوات, 11, هاد, 9, هط يغ ىلع ءيشلاب رقاتسا ”ه»
 ةاقعرافتتا 5862 هردزتت* هرج" 0211, 1١01111041 01100 هاققك 0عاطعاةلل“ (ءء ع. [11ر

 ار 15). ط0 ىلع هالقطت ىع موطتغانل“ ©. ع. 1, 2*مر

 ندا ترجحأو ءالبلا تنسحا و 3606 7161205 مو م 01011115 5

 65 6606"106 106, 11, 11, 10 نالق نم ةءسفن هزرع”ه» 0

 /مءه211 01220, 1, 111, 11: ةهملعطت «عمكات رح هما 1ططض ه1-

2 

 ط"هلعتط )مر 9 (مانم ننم لؤع. 17, كه, 0 رجأو)ر 086 م08-

 ط11116ه هذ ؟محسصصق 111, ه011. طقطع هن 00. آه10. 186 2 119

 ةمدخ ىف ىمذ نم هسفن رجاوي نا ملسملل هكاو. 15

 11184 نم ةممو1185 ةيماع ةدايز 1107017 01417 016.

 ركل 06 ممق11ط8 11, !"امكو 9.

 نىجأ. اجام . 2 جام لاتعأ9» ىجاوم © نجام 1هعاعارب 11و

 ناو 19. 0هس طي 1. هب 37418 1, 64 هوو. عقو ثتيهبش امق
 نجاوملا ىلع رزاهبلا تصب الأ ماهلا 0 فييسلا 68017 1

 دلحا. ىل َكحأ الا 06/011501: ل11 11 ممعطعم, 0تعأط ططتت]1 ع ةطع

 11م8 1, 15, 13. ]12 م1723 8 للاحأ 4 عءمم18

 ءمرصستستفر 1, هر 15, ا, 4, 6 دحا ىلع ارضف اذه ليقا ام .

 ىبحاوص نمر 111 هير 1: ه2 1نهصم م. 276 تطأ 1810868 101.

 33 958. 32, 66 1"1هلوءطمت, لكا. معز. 1, 688. - ؟هرعطو 81

 مه دك مع 22

 1811 1, اب, 1 دلحأ لحأ ةزع2166928 >6)1ا18 686 12118,)ر 6

 80016” مل كيرش ال دحاو هللا نأ (744, 1, 585), 111, اثير 17.

 لحأ نيب فالغخا ال هها1ووؤذجو 2016“ 1108 4 015561570
2 



 61:055 خ11 11.

 1, عنبر 183: ةووتو ؟لكلج لاا م 2 ني نان ادخل 2

 4114/1411 0111165, 1, مهءر 135 ثحا 1 518012681 2/1115 4

 1ة10ط4 11, 78, 4 ىلا تنم رتشالا ىلا عرسا نميلا لعأ نا ملعو

 يما, كك رمهدأ اذه ىلعتيا 2 نخل نأ دنعتتم ةةلقعأجاءار آل

 امل., 8.  كنافأ ىددحا نم هللاو اذه 746 ه1, ررع» 22610, ©

 768145115 70111411411 1451 هدأ, 111, 111 145 ”. 10027. ناكو

 ك«داكاصأ بوق قسفاااام ىح) ...: هلعف ىذلا هلعفر 706 8

 710611111 111161“ 7106 ن172105 165 0/11 01/06 07111111085 01

 ه11 وه ط7 *ةن11, 111 1.1, 14. - (تادننحص» 2ع211026 16

 دحا ريبك) ريثك 81812168: /1716*61 1161110 أ 1121110 (31 ل

 1 لج 01ءادصأ ةهطقات 7267160 01617. ظدععسم]1و ةاتصغ 1, اةبأر

 11, 1ذذ 218. (013 رببك )و 11, )ا, 15 (نط1 168611132

 0 )مخ, 16 ةهوع. عن أ مسرع جتك مير 3801 10عم8 لش 1111 1

 ظواؤخلط. ل7545 م0. 8ءطعأع» نكهوتنف 106م ريبكو 111, | ءدر 2

 ال116, 1 كن )1ك 15 امام فر 1216 هز كد 59 0160604: 60

 421226 1 106 9" قنحا وبك نم عمسي رموز 4077. 7111

 160. (161 ىحأ ببك)ز ل2105 11, امر 12, !.1, 4 ه 1. طفح

 لخصت ه0. 81111 21, 21 (تطآ 8عءاكأ ريبك): 14 1117 ٠١ ١) دقت

 1, ةطص ؟؟ةطقعطتزد, هاهم ء00. 303 ه, م. 108 مكذن ال انا

 دحا ريتك هنرعي ل ابيرغ ايصاخ ناك ام الأ ديف. 81 7” 7

 هالك 74141 ةهعوتتسعتم 01طنسأر ماو كحأ مودتصست يدش نأ آب

 )لال 2 2 تن و دكا د ىواسي و 111, 11 قانع نكاد ملق

 دش * ريقكو 4و7. 57, 27,10 15., لولطفطذ 11, 1, 1, 1

 اذه, 16, 152 7-91ةلعتط آل, 1 ءىش ريبكيب - الر 1ص 12-21 ةانقأ

 ىو 511 ا لام امنه 5 فسد 0

 115 هنت دمرت و2 76161 ةه. ؟ءطه1ع 3

 218. 8ءطع#ع» 6 150 ل.

 1طد» 2565 0ةوةهقط15 1, )و

 11, هدد, 3 لاتق ريتك اولتاق امر 11, 1:1, 4 لاتق ريبك ريغ نمو

 1, 5م 15 لضم (ريبك) ريتك - قنا من, ة1هطوم»20 1 12

 عرف ريبك عزفي رن, 61:عو5و ه5 ظموعو الر 5 كيك مخك كفرت

071 



61055 51 01 

 لطس هطأ 0ةهتطتم 1, دار 14. ظانمس ةنسمان و116 ريبك 1ب |757, 6

 12. 7  سلحا  ىكحأ هنووو - هالو“ ةوهمو ه. عي 111, 7 "و

 ال109 سدحاأ ىلع كدا ىباي امر اب 5, 15ص 8ةهلصنص أملر 3

 هفويخ نم دحا ىلع للحأا فقوف. مهذحأ 826م6 ه8مأ 41

 © 2 لل كا 1

 ذكخأ 1 2ءم“ءم014١ (سصتغ ظودءعطلتع طولوعوم) 11, ا. 11 دتطت

 1طص 0طقها]ئ1[ع ه5 14 10هدصد طقطودغز 2ك. 06 81و26 7628. [طد

 (0طها1. 112, 185. - ١ ةهمطو كنع اهذخ 1, اامبر 14 ةءو. معا ة111م-

 ماد ةهعماتءوطلم ةاتطأر 5 22110 طقطع م. 286 كنع 00 1166

 كنع هلم عدو ضئارفلا للخ (62 ذمقعو ةنط ىنع) >86ءنموم 43
 611 هاكمرعت هن طم56[17 ططانأ1ةعا11313 :-. 126 22111166 3

 01ءلطا» 11, 17بو 6 نيعلا اهات و هنن» 00711410160116 -601116111 

 ماههز1, لك 06 طمطصتسو 0ه2معصت نيبعلا هذ-خات ١ 11, !*هأر 9: هك

 لكيدسم م. 296 1ص 1. ه6 10188 8 نيبع. - ةآمعاتق 1, 0 ,١11

 انرسبو لانمي اوذخاسف ع12211681: 0 70/16 0032:1101 51115110

 210*/معلق يهنأ, ه1 ؟هممر انت ينل 310[2عاعمر !1ةهعتستتف أاودلخاف

 ههأن 240118 ©0/111*0:2655101 (511111*01*162:11 58101511" 01" ى111(2. ]1100[ عنخ 27000

 11, 15, 16. 560. ىيركابلا ةيحان ىلا - تخاور ذص 6

 مهىممطتقات 11, 10,6 بحأ ثريح ورتنما لخاأ مرتو 1

 01101510111 هزت101 ه5 11هدةعسم اذر ةوك انعاف خا هنت 1. ةءون

 ردح جو ىف لخا. ةسطتسأ و111 كتان فيرط (ةاتأت اهجو) 011001 6

 2003 نق 111, أءء.ر 11, 2هوعدم 1.1. قطقماتتكع فقيرطلا لخأ ب

 0067 27005515 250 111 ]|٠١| ١ك ندلف وعش .لخأر 07561011 60-

 241105 زويد, 111, ٠١١١| , 14, 15, 18 هغ1.17 ىلكطخا ملم ىرعش لخا.

 18س0هلعدص ةعصقات 06 د2 عاتلا15 (م,"06ء2012 ةاطتح [ةطقاع 8ءاطقتنقمأ

 لسوسطما]ا, ؟.ر 15, 06 اهطه 0715 2هبراةقعم ,١1 5و1. ظ8دءعطماو

 602811" ع[1052158 ©. نم 1, الهدر 6, 111, اه هر 8. - (). ب .1٠ انآ

 ه«قنعي ه0110 7161111011 21102070, 1, هكر 2, اهأءر 12, 111, ]1 رى 1و
 ٠0ه

 هنذاب 1, 1١مر 58 وي,# (تطانق0 0150116 50611 21168 0181066, ةذطت



0111 621055 11 

 هاتف عءات]اةع همهتأ) , هلجرب م06 111, 52. 18, هديب بمن آر

 لسانا يشأ رو همرتأاع 1, | 7 , 5ر ةذيفتاب 2161161011 1ر1 0عنن ع

 505112:0هم, 111, ١7م, 11: هءعويصمم#1 باويالاب آر مثار 9 (دان1 ]1

 1ر١ “بترا ياويل اكلم "نع دلع ديس رمز فس
 ءامدلا راطقاب (77 0 1, !ءاءو 18, !ءألو 15, كصارملاب 111, 7”, 3.

  هسفنب لخا 1, ا*.*, 14  هبلقب لخازو - 0. ب م., ىلع م.

 ه1ةوهط11 ه11يه(ن» عر 1, !1ذ1مر, 15 هيلع لضفلاب طخات 0

 60/111 011908515 111: - ©. ةعع. م.ر ب 1. 116111 01101110 )1

 217705141 (61. 8ءاقلط.ز) : طتصع صمد هلماع لخأ ه2

 1/1050 171011008[, 1, ,١11 3, بياصلا يشكي - اهفقسا خاف

 67185001710111 16*61 6111 711:1514(   مدتزج7 011121" لالققلاب آر |ءءأل ر 5 هوم. ب

 الود هءمادست هقذ 020720060 ةءءلمتودلندم هذا امهيبلع ت>خاف 1,

 امال 11 ةعو. 1"هدمنو عدا هد لام قيرطلا 6هأ 761 عاج 0111 41

 605, 71066101 815 2| !ة(0, 860 ؟عد1 هناهطت م0 عقأت 7"ز61104]*77 608. ب

 هيلع _قخاأ دمصر, نع 2و2ج طقطوأب 06 03ةءلمدا]م ه0 06 طهعتقأ»ه

 ل11 ان, 7. 12100. ار 9-7. - 0. ل م. هسفنل طخاأر 51582 0241و

 مورا 511017 هلل"ه811 11, أ, ةر 111, هم مهعص. ةعو.ر 1طن 8تفءطقسس

 ادكر 1 هغ سلط.ر 12027. (014. هاتقنم 1, اء, 11 أ اذأ*كر ق. - ل6 01 لكان

 نالف دي ىلع فخا (11, 1, 11, 111, 411, 19), 000036 هدي قوف
 ص نق ه8أ, 11, "50,14 كيدي قوف ضقخات نأ , 74 46 ةرتكالا7# 0014-

 6ءم5. (01. آ1>ءيأدع ةددط كيب (ءل## 21011, 60 77010105 684). بح نم

 ةخنالخ, 06 ةمقسأور هعررأ# هدهد ه7 آر آمر 15, نأ 4 هوو. .83-

 زمكو11هعغ0 اهيحتر ودم 200161 ار, 2: كولعشطأث آر “أر 6 هب
 0. نم م. 118 872. باصا هم لان 35501. 7112224, آر طل“, 15. ةطقم-

 1]سذو !حيدحش اًدخا ٌلخأف 0ءادامهطهأناد 75041 1, ؟ةىمر 12 ةءل04. 4

 ءهعما1 هدا 10عم "ابر 7 هرددص ىل لأ (مدلبب) تسيب. 7111 06

 667102671712 61 3 0م: 1: 117 16 ك6م1ل-

 رخأآ 11 1 نعذصي 1, طه”, 1, ةبعكلا نع هرهظر 1, اهدار 2. --

 01 6 9266 مكقتر 1 ل دحا د ىنع هللا ماس جلل



 6 1.055 فه. 01

 111, همار 9 0 رخآلا ىلع ايحرم ال ةمان4 آرقدع» 01 موانع 1

 ه0 ةمد هل-ةلعثط ةدط الم ككل 11, نقر 18 ةهأ 1116 همر

 آكطد ا! وتو. - آمعم 1, اهب ةرخألا 7600 ع نصت #70« عررو ل.

 ىَرخُألا ى ْن أ 84 00111701" 111[0 2061061, 1, أها" 8 ال6 12, 111!

 ملا 4, 1طد 1 ا ن1 0 11075 101*1705161*,

 رحاؤسم 111, !!"ادر 10. ط1 نتم ةهع. آدصم تنطق ريكو 1

 0000 !1هءاتعموجسؤمطت. لس 127“ 1707-01 هأ 1هعتستاتق دم

 ك1 علل]ب هتسدسسودع ؟هدحسمتس لقت, 200315 طمأو 2022111105 10د وطح

 روم مم 1116 طقطةءعر 560 76و هنو تم 11507 هنأ انرخوص.

 ممم (نعطع أ 0 الم ونصتمت طقطوأت ما. رخام 951 رخوم.

 الل هددصستتل11 لت عبصأ ا 0 مدقم 101112 001111616 نيبعلا رخوم

 ه6 نيبعلا مدقم (1ةو40 277, ا"4 2861. ريخاوم [ةطصم]1 1

 صموفة مالنا, آر مقر 6 "عقاب 13, معف#ب + ِ

 ناش م0 0 فيشخا (ديشخأ), قتلو عنو 1"هموعطقس مر

 11, 1 15 (هك ةسصم )ب 0 6. 165 هالمس !1هعهطاتت 1”]ير» وب | يس

 2 (نطأ ريجكعم 05156 مام روجاغم ح ريككنم همت 6غ 11ه

00 

 15 ايدك للا ل 15 11, ! ا“ 11 هوؤ خمولللا هذه عر

 #2110 0 7. ةفلفط 111, همر 8.

 مدأ 1. طوعم 1, “در 1 "هءومااتقت هو[ كو 85611511 151141 4.

 8560 كهطتغم طمصع ةذعمتةعءعذاتمدعس هلسنأ 20556. ]62 أاخ مد

 0 ركف 560511 611, 1630116 6 1210 0175*7707 1 5

 /1/0 (مودأص ماعط)

 ىدا 11 85501. ةتطتس119660]46 دنمأم ىلأ 277 10611 0 ةةدنأ1ر 11و

 مثلك 5 هطأ 8هةعفط اهوا زوطعك ىدأ 00104 : د 66617111 طا 11,



 61055 همه

 111, ؟ا, 10, 497. 5111, ا1, 6 21. ءاتنص تمدصتسع 2ادأ منو 2. ةعانو

 اء 9ر .١ دصعمل. هن 10علق ّدط ةتططم 18110. 7107 ن1[ ةوطتتطتتتلتب 111

 الاء, 1: دبلق ىف يع ندلف ناسلت ”ءوءاممأ#ب 1, "لأ 14 ح ع 18

 هةموو. 01. 0027. - 5غ ه. ةهعع. م. ةز6 الامور 7261111045 12081110-

 014 هي# 11, !؟ ١٠و 1, 111, ١ 11, 18, 10128219. مع 2

 1س 1هه5 1, ادار 5 طعوس هعوا1عه6 76258 نأك ذأ مو د1 42#

 2عقأر 00 (0. طم تح عدتط 721153121221213 8عر 1206121) 516 (11186161

 زمزسسصع دهعط) 1017:1117: 51ه1[/ه:0, ؟عءاحح ةتحعط 1.8.797. اللتطت

 ناك ذأ © ناك نأو مع 0160 عم مطتمسم هدئكتست 7106أان ءأن

 061هملسسس. - اذأ محم نأ هءعدمتتك ذط 2050 هده 1, اال, 8قرذص

 15م 1, "81, 4 ممو6 انيب نسيمست 1ةءالمطعتت ةانعاات» [طط 1:08ةط

 ا 22, هغ 11, 7كر 2 تطأ هع 6000, هم طتو ١ ذص قدم هم هوو

 مماعموأ ه مسملسقف 6178[111 50618 |بفرصنأ 52 كل 111 10 0

 أذا ممودمسسع» 000 ةاجطز همس وذ 1سطءلسست هدمت 111 اخ أذأو

 بكر م20 بكر مه !ذاو 1, ؟ماد,ر 15, لوسر اذاف م0 لوسر و اذاف

 1, ثمل ان15. هك. هنا ف. - 3, اه., 6 !ذاف ح املف ذط 084 1, 1, 18.

 000. 8 اذأ ىتح. نأ 11, ٠ هأ و 2 هقأ 110016 0

 6ع

 فل

 نذأ 11 سانلا ىف ةطقم]. 707165 ه4 طءاانع1 0012060811, آر, آمر 16. ب

 11 نالف تومي نذوأ 171015 9/105 0. 111116007:1:0 210 ءاهت11ه1غ0 651 ]111

 هكحر 15, نتف 1هعتتت 2ةعاوعت زن 121500. 1111 12152,

 501,9 - ه. ل م., ب ., 1 همأر 18 7055112 برتكا ح1 46

 600110011 9118]71 © 6*)317011861:6 [ر ) ل”, 9 عن ةعع. 2011131101ان12 1ةع-

 ة1مرعتم [ك07. 2 78. 2/9, 116عم 111 ةهعمات عوق برخلاب مك دارو 0 اوملُعأ

 تك هركصلا نانا ه0 3 101ر1

 1 0 5 01/7“ 41/[1ر 1110040111 02:068311 ٠و0 31101 عاتح 152 118:68[0-

 ممم ع طّقشتر 1, 1*ع, 4, اهعه و. قلثت طب1. موهسست برأو

 ن0 طهطوأ ةروصم. 01. 1 ار 9 ةءوو. هأ ]4 2111 4رع 1, 71 و9. -

 تر طاصومتو اذه ىلا كببرأ ام ونفس هع ل545 2018816 طهطعر

 كر
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 هو نبع و

 606611510 117 101 47 12,192 بروم 0012015, 06 دطم216 111

 ال11, 16. 510. 8وجرع هت 6 همي. 15ص 1؟ةهطقعطتتوب 600. 0

 2م. 5 0مم. ءاونسالا ىلع 6 بيراشلا ىلع.
 سب 1 نأ هع د2

 ةينكانيرالا دويللا نتو6 دس انتو قساتسلز هدد (8مطتس0ز هنح) ؟همدق ءزاتن1-

 ةانتتر 11, 11 16. 7. 210120081 2*8 20 ءاغشلا وز نجكنبر نمو

 رمكلا دوبللا نم.

 ©ه25 25+

 كيجرأ (2 هرو.) م"هع/ معطوب آر ماهر 1, 8, مكك 215. الا ة10هاعور, ع

 2.5 ةلطقب 1. 03666 مويا عجز ب ]7 هنو مآ 16 طق ةطتتتق 201:0 ق1

 فذيجروه +. 100. هت طن

 ها هع

 جفنخرأ ( هدف.)ر ههتنه115 مم” هانكر 111, اطصقب 10, 11. ط]. قررا 0ك

 17 10عذاتت» هوهع هاته 20253 5 هنخر 707710, 1155170 (1101115)

 ع

 زرأ 1 836م6 5 هةر ىرزأ (62 400. ه6 182. 88 1, اهب# 14)

 هوا 000/0044, 860 1و 7*ممر 10, !اثحلر 2 هوك هعيسببو 17111/80811

 جد

 طفطتمم 601/947 411 0111111 710611111 1. اذا د ظز أ, 1

 ه,نرعمم 1, اا تلك. 111, هبي 15. 15310. 0 1و جت م. 2 62

 129. طدعوسصماتو 11 ه5 2دسمفعطفءاطقتأ ذص 7017: 1 11 كاملا

 نم ةدهشلا اهريظنو بطلا وهو كلل نم ةةئاطلا ةالكلا

 ةداسلا نك تيكا قيشلا 4117 هيكل ركل نم ةرحبلا

 ةفئاطلا هو لسعلاو ىهشلاو مُكّشلا نم :لَسعلاو ةدّيّشلاو

 ةعطقلاو ه4 11, 328 ةذيبنو ةلسع ىف اهلثم صيصخدتلل اعلأو.

 رول عدط معطقات ةاتطت ع0 8 ةيرط كوس 4 أنا“ 4 6

557 6 

 ةكسم 66110: 01/011105 1]11:050أ, ]آر امكار 11

 ضرأ 11 هدك ماتموانأ6 6 0 (ىوس) طقم 060*707 1

 مالكلا (اببه 11540) و 1 (ىوذ ه4 مايصلا ذس وهن ههه 17011

 1, 06 ةينلاو داير 112281 داون ر 11507 بلع مزع) ؟اأا 5

 نعي 1! 1517 19 (انان1 0 ضروب 0100 مةعطتتصت دمطصتت+]11 ةذط 69-
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 ية ع

 16 مصدم ]ههه طقطوم). - ضرأ. كك06هطتاتق هوك نقصق آب !ءالر 6

 هلأ مني ضرالا ىف ىكي) ملعرا مانا اهو: 11,159 مدنا قا

 ضرأالا ضرالا 06566110116 05 هوتاقدر آ1آ1, ١1

 و (00 نوبرطا 1. 8ةدعاطقتت 20 18221115 رم. 11) ةعدقات 2226118-

 ل50 51*27 ههعاتنتاتأ آب ال11, !لءر 14, 16, !ةألر 2, لددطم زوننت

 الآ. 2. هوغ اص ممقطصهأتع 7130 ةطسد طقستطقاهم (1114712. 50* 14 0011-

 0181 06 10. كورد" ةءر م. 41, 46

 مرأ. 7 لان>عاو داع ممعتت مة آر ,١١٠١ 4 مرأو داع لثق لندن ة11طذ 8
 ع

 همموا] هما (1, ,١1 ). - ءدرأر 0-2 مر ! هوو و ظل, 1, 1“ هب 10و

 أر 1. 4و7. ماه ه0 رثأ أن ةمرر طمع 01006 ]شخ زد 050 ه1-

 و146 11, اا". 05. مرأ اهلهأ نم اهب سيل ه6 ٍهنم اهيلع سحب اف

 مرأ ذص 122540. - 8هم»عم 06 هعوات ءونلمصع 68 مرأ 10 ىْذ مرا

 نا الر 1/1 4 020 0060 ا 3 83 نب ىذ تيد نم ملغ.

 © ت هع

 خينمرأ 1هرتو5» مو عراةمعتند, 111, "اءأر 3. 61085. ععمعاخ

 مزأ 1, 56 00111141 ه 101/100, 51241 111, ؟]ه اتلك.ر اتط1 ”6ععورأناتللت 68

 ع كد 3

 مزأر 500 مداتاتق 1 عهطتتا مزأ ةاخأ مرأ 0000 529065 19ءا1و 8 مغأو

 مقتس ذص طمع ء00166 1ه1670هطت غ ممر 8611116111. مدزأ 8650103 و

 الآ ةا0عاععر 22ءامعانع, 2 1. 11 ةتتخن 0 ماكاللا لاف نع 11 5:6 15,

 01110111"1/77 11101" 15)0  عويات128 06*71 211170:111:120. ]ل0 0 عالتحت 31 ضع

 ابشلا 2810616 261. 31 1.1 هغ مكللا لكا 0طه4ة4ز5, 5677/4 ف. .
 نايطرتسا 1, 111,6 ةءطصصت 7106من ؟0ءدطاتإ] مست, 20266 هع تنسأ ©

 بطر هههعموطانت. 01. تسالا ةبطرلا ىبأ اي 054 197, كر 8.

 رادتتسا 1, اثر 8 ةاكا1115 2هطق1 68و 06 0110 ”. م7266“ 1.1. ّدظ

 ةمص. 7 (؟0ءدا1عق ه05ء1ماندع ةدصق ةعع. 81م مصمسس), 1. ل1111

 11 7171و“ 7ءة2ىء]ب". ال, 258 ةوون دلع ط[صطقطع» ءاصعق اكقطتع-

 11 عطف 82208 ءطعوز اطودق (طعع218)*.

 لسا. ةيووتسات8 11, اه, 4 دوسالا للسالا اذ 01100 5063856 1
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 وَ 5 ع ندع

 68 دوسالا ع دكسالا 5 كيسالا. 0000 طقطء م دوسالا 0100

 ةهصوتتمسم ءمافطعطما ةمععزو1ع 1عمدتف صتطت دوؤانسم دوا هقأ. 0

 هاتف طسصع تست 01م6 اكتم 01 هج 21611 هنن

 رسأ 11. 18: ةرصا انتح طاتزاتق ؟ه»طأ ةزعصت 8 مغ وسع 1111 راس

 كت 5

 -رسأ. ؟ةئطو 11, ا, 2 (81 1ةعاتم ةوتتف) ٠( موقلأ) سوفقلا تناك ول
 هع

 هرسأ ىلع ةزودتةءوصغ دوأذ هددصعع تف 6 [هطهأ1, 61 ةزط1 18

 ةووعم17*. - ,يسأومو م 8 روسأم سصتطت 00مم, 11 11 ,13 ,١1١

 16 نيساوم.

 اسا 111 ء. ةع0. م. ةزع ىسفنب 11, ا, 5 دؤو نغ مدضوطد طقطعاطو””.

 171 هةموو رمم"11001 915 111167“ دع 011مل لاوصالا ق آب مكب 4, 6,

 120 ىبساتلاب لاومالا مس ممر 1. 0 ا 2111108 1, 1مل“

 22 دوسا ىلابع 2 كر 00

 بشأ 7111 ©. ب مر هيرو 11 237 3, ه1 تهعؤع 11

 601015 1"طم>»طوءاكع. ©3060 ةعم م>0مموودتت أوتبشت طوصع هودلةطتأر

 5ه0 مطهعتق 2 1ةءالمصع ؟0لتءت5 لمجتهأ. هدوم 205686 0

 566. 17027 فننلا 01100116 125610122 ©. ب 00184131137.

 0 ه2

 خلتادناتنأ (طونو.), همم 0 0110 056/1141 آمهه1100 تعمم“ هول“, 111

 ا

 وى ه2 2

 ليصأ. لصأ. ةفيدملا لصأر موو ه6 ةل"طوور آ11, امج 14, 19 مارال

 هذ ظمقوت, 0776و4., م. املك 7 ةتنيدم لصأ ىف لوبي ذخأ 0-6

 طشساو. - رينملا لك 120:15 411/6101“ 519965105, 111 ا. 8.
 م

 ليسمأ ةوعرم 655 1مو6 هت" 60“ (دغ ءاتقمأق م10 128159 16011161

 01ءتكات), كر 117, 7 نون ليصأ. 510. 12027 66 ©1058. 6 هوجان.

 لصأالا كلت 1, 1115, 5 14 © هودغوتعأات م3161 811111 06 26/11

 نسمتاتس 3118 همك ةذاملأ (ةانممعط196). طععأتم هنو ةوطناتتتت 26.

 هلل 1026 21131.
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 اناضأر 510011000, 0 ءاتنتت ةدعزرع ءواطت م21ةأا11 101ه ماك معا 211801 عاتب

 1, 1ا'ا, 1 ةاضا اهناك هل عرد هيلع, 4545 اضآلاك عورد قيلع ه6 طئسو
 آمهه 10"ءمر 41505 اضالا نيسبال اوجرخر, 07ةهدااساةهر 1, 205 864.

 1طص هطأ 0ةةتطتق 11, هثر 0

 فا. ةفان 1, 11 د16. مدم ةماتكم ذئفَمَت . 1وحدسوانم "هءومتدسا8 ةَمِيفْت

 (1:ءاممتو .ةظر للا ةألرا 19ر١. ل 0ر11)11 1: لئلا هزل هلطا 816 28811

 هكانا هنأ كبيفست نأ 111, ب“ انآ. 10+ 10م ةزعصت 8 ءهأ ممودأ (؟؟

 آنه 6 هان 0 [1يوعاتق © 701/ نيت 151 7 علك عقأ لح 208610

 11, 301). ظدعوصمااسسس مطعقمتو ةهكيفت ىلع هوه ةمدل ١7:1 عطر

 0مودم. احر 2. ]ص 2هطه1051 1قاةط تا-1 5110701 عل. ©تخ01 م. 19و

 ا ([116[100 08126117 6 ةفيت 6: نافع:

 ركا. 18ه ةركأ 0 رك 52/106710, 010215, 9. 1و1 عم عا"هوادتق 18

 01ه1 نعازغعو ةطصم7022023 ةززمع]]1ةئان1. ة4طاوتت عت 12011 118 181:8 8.

 1011, 1, 491: فانم كبع ىنب انيلا وهال اذه علب 3 خبواعم نعو

 لاق ةركلا و ةرك الا فقوذ هانغفقوت

 رسكالا ن.يلصاوح ناك اهفانكإب خارشلا تييببش

 قىازنل ةعوسصرااندتت ه م0851 هاا و118 12 1156411, ©« 56112101: 166611-

 مع 8مدتسدسم 5610)]. 11, ى.ر 8. تطمع 00711111146

 571061" (م. رك 0( 111, لاب 1, 10027 :

 لك ةهحاك 00111105 هكالد تلقا, ,1١001108031 1 هغعلر ا, ؟؟تأر 13و 15و

 املأ, 1 انأ 011 لكأ هجومه هع (1روطع)ز 51027610211, 101*510761*

 0005 2 ا ا 1 7 4: )بر 14,11 ةألو 10 !ءالر 12 هذ عع

 0000 10ءانتؤ 1, أممحي 5 ليك 511061101 2.” 6

 ل نأ ةليكحب تداكر /6"6 هاواع716 5:01, 1, !؟امب 13 هط علكا

 ا 4. هاتونس 1, اممكر ةر 0ط1 1 الكوي. - 7 06 0 00

 الكاتو /اناو هنن5 1820ه, آ1ب همر 12و ن1 14. --- هلكأ لامر 4
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 هس 1 خر

 هةلمعر آر هر 14. - لك ٠١ 6]1 0316م سار ةلكأ 2, قتموتف 0عءات-
 دا 02 2

 211 روزج خلكا م, 1, ااا 1, ؟؟ءالطمدمعتر ل10914عأر م. 242,

 117 1 هعماتعهأ ر هد ةيفكي تبيح خلق ىف 1.6. 17

 ©0115 1 11:17 4 6 0 رسم00 06من طت طا هات نكات 29191185 20

 11051007 ال )1 3 عئاج ةلكأ الا يف نوملسملا امو دءانطت و

 ءوصمدتص1 ال1هداتس] ةدطقانست مان 5666119 ةعاتتتا م4187". لكاس

 0/1111:6108 0, 21. 9 ةلكأمو لالا" 11 1500

 الل هذو2056 عانق مطعققعأو 1, انكر 3 1 5 كارأ الأ 021726 6

 20060 2 11, ,١7 3 ىرأ امك ءالبف ىرأ الار ه6716 هوو 21060 8

 ودمر 11, "1, 14 ارهج نياكتو اوس كيلكأ ىأرأ الأ, 2901164 0

 16م7 601/100007, 10 مالط]ة6ع 114114 7"ءدرجمت10عع 2 11, |؟.* , 19 الا

 ىرسمأ 5 كأرأر 28090116 16 101 لااكدتلك 1105و 6110702 17006

 8561811 6 9 ن1 1طد ظموذوط ,١) 2 كنتم هيندت كأرأ الر 8910-

 طقمت اير 21, هطت 10ص ظهدؤوط 4 17 الار هع الفأ 1, كا,“ 19 الفا
5 

 ىعسأ ىارأ هوورنع هرعت" هت» 0م” هجن 2 (015. ةحط ى أر 96 رصب). 2081 د

 2 م ب و 0 01 101 1 نأ 560 2606 هموت, 1, 1م, 3 هوو. 9, 28

 2, 5ر 1117 تلق. ةعويب 11, احب 14, 5ءاقلطم»# هل. فطاتك. 10هن5ة

 رص تءلزكذءطس. 1. ل1. 0. 55517111, 401 ه0 م. أدر 2, 1701, آر

 320 ص هدو هدف [ط 1101و مذصست نميملسولا ىيب كراك مدكنأو ل

 مكل زا ىنأو لأ ةمم خيلع ٌلخد كا كلذ يمك ن ١ نيكشملاو

 يلا ةيارلا 0 م. 8 يلا لج هللا د هلا فلك ضغمأ 0 3 3

 0نهوتع 80128 و 1, 76, 15 امد كفس نمو الآ, 11, "كح انآ. الا

 ابملعأو .

 0-57 و

 هلأ ةمو. امنا 1, دف نخب 161/110, 171000, 1, 1١ت)', 0 55 نارا ناك

 أدحاو لا اهتكرتف 1201011115 772111118115 1151:15 01151050:1 61 01

 11007١ 1011 غانا 7*ءا1 001516 ر د00 اهتاغننانتث000 11ي اخر قر 1آ1و اكو
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 12 (تطأ "عممصهك انت“ امزر "1, 15. كهؤدطص0له هقغ همدقأاتعأأم آر

 م10, 6 ابنف زارجلاب اهبيرض ناك ةبرض الآ امَلَس هَّذَخَأ الا قبي ملف
 ةنعر 01121112 112 231:61 19124111213 0216111 م0581125 1061 ان آر

 امك, 6 الا الزان هنم لونا الآ كحا نيملسملا ةوجو نم فبي ملف

 سابعلا, 11, !1أ., 1 !ديع الأ كولتق الأ ريسأب اوتوي ال نا عرما مث
 : 5 ِء

 اكومللف هذ 1, ؟*ةءار 14 هز الأ 11 الا (ممد الا) 1ةعوطتت. 20. وع ام

 نا االا (ىأ الا ىكي ملك 1, 01 كر قادلا ناك نأ 5, انت نا

 نزدن - وة( 2م000ةذ م1ءاادتتو 16 م22666016 ف (1ب ااةدر 5, 41

 ق1, زم هب مل..ر 8ر 11, "و3, 2, كلغ 16, يلعب 1, 14 11, 3, 118و 6
 ةعو., 10, 111, اءادر 1, 11 هر 6 انطق 5و1 الا ترعش امفز "4

 1, 315 ذص ه0. 40]8500ز1 اذاف روصلا ىف يفنو هللا ليق الا وعام مث

 يلا 2, 392 ذم 52016. 2ةغسمم تام ليقي الثاق 001 نأ الأ به ام

 ههجو تييأر ىتح تيلولذاف مع هللا لوسرر 4و7. 231ر “., 17, 6.
 17, 5 20), 560 هاتقسس ذأ (11, 11, 8) وزعم اذا (11, 11, 8ر آلآ

 اثهدر 14), ه6 ىنتح (11, .. 15. 86و. 117 2ك, 111, ا! و 11])ر 2115

 متطخا (1, اها“ 13, زها, 6, !هاثلخ 16, 8560 111, )1 هذر 12 ©. قر 6105

 69711"1/7:. عاحاط ام مث 010 111, !.؟نر 1 جر ف)» رمد مست وسع

 طقع !1هءعانأ1 0ع 5[ ناشلا ريمض (ةدصسمعط ع ءطقسأر 1811, 1, 320) أ

 و ©8أن نان وأو (81عاقعطع» 20 12027 1, 32 2). 17153121 6

 ممعطاحتت 010016 هدد1أ 111 6. ع. 015])40 1120-01 م. 32 1. حل.

 عمو. ةلفغ انم اوباصأ نأ الأ ءالوهل امف.
 فلا كر 606111 ه" 5181 دان(, 1, اا. ملغ. ح 1طن طتقعط. 1م مهعطمر

 مم 0110 1. 10 ع 3212. 2 6 و1100 ةهطغانتست 286غ طهطعر أانآلاب

 دلك وهرب 01. معتطب - فنا. 81هنووطو» 208 2027 1, 8
ِ 1 

 عع م3515: فلأ لقصف 168 م0165 06 112: طت0ان2, 62 2212651028 25

 ىبدأ (111, !.11, 8), ططع م9215 387011 19 226116 5142156211015 46

 وذ 01 بحاصو, 22315 9621212166 376 مآانق 616'0عوصععر ص6
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 0619 86 10 هاتق51 م91 068 طط015 2210 عاتعفر 5615 تتم نيرقر فيبمح

 كل 0 ِ

 ةهأ٠. ىبدأ فلأر 0”هردثو هواور, ةتزودتقم : 1”طصصستو 7088603858

 ءاتلاسع 0”'هدمستم ونع ]6 ادت ه3 همدصستتس1ل66هر, 16 و1 ةهةمدتك

- 2 

 ؟هرصق مهتم م1. 0615 8:3600106 ططتعاتتع 2 ىدي سرغ. هدد.

 الؤلعمسكم 1, بل", 21 [ظمطتمستل 21م4 1, ١غ 2], هن ذآ سك اتعو

 3-2 -و

 خباوذ فلا”. 1م 01055. 1مدوعدس. هعم ؟هماوءدسس د015هتماتسُو دطعذ

 ةرععات1 تق” تانك 16مه1021 10027 مهمات]أ : داتا 00807088101,

 طم 6عوأر هل ةه91726-901”. '"دتكفست 115. الطف. 811.1.-65

 ىدأا جبر مير. - آمعم 1, ا". 1 ؟6ه»طو مكفلا مكفلا (06 همدقأا.

 لوط ] 11, 5 183ه, "هدص.) 5121568121 010111 0011501110 20511" 1

 90016111 01/02 01116 02161/111*121 10111710 0012650. 1 110م166 6

 لو نمد طمصستسمم ة"ةوتتعطةطق 1, ااامر 2 اقلام وكب وبأ ناكو

 ه«موقل 05. 1. 5 هنوفلأبو هنونآي هموق لاجر ناكو.

 كلا. ؟ةهدطو 1, اة”., 4 كلا كلا معلق ةانطغ: >1061 ةا1 2261201

 عز” ه0 وننقهع 652062061, 26492200 نفاتق 01غغ6, دطملتع هذ (1. و.

 ةمرمسكم»عتم ةدصعاأمز جاتت: متطت) طم هن ]ةدق*”. 05 نتموتتع آ[7ة]1]-

 طقاتمعات, 1100711427 م. 320 حتت. 2.

 هلا 1 67 566 ةمالا اك 3 هذ نيملسملا 30 1, امل, 11 65 18 ةاهط-

 زم66116060 اًحصن. ةزسناتةو» ذم "2011026 17411 1, 3 هلآ م

 عام1266111 ع1 اي 11011 61 7701:60:11 0150612 | ونورا. - 11 همس

 ةفرا1 ا ءانتط نأ نيج ىلع 11, الاء, 10. -- ةالمم ه1. ةانط تاليم.

 ,ىل أ ىلا. ىلأو - نيب نم نيدو 1, هححر 6 560. ن4 ما. 59 ح 5,

 نالخ ىنب ىلأ مه مم” ه0 1, !“.هر 1, قر 75 11, هأ"أ, 9 تدع هيلا

 وصملا لغأ 00 0105 مو" 11061 1مم“ متع ةردعماهت*ةلتاق, آآ1ر )1و

 قال 0071130 11 هبزننو 111, !1"ءار 2, !امكر قر ذكثحر 18و ص0 ناكو
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 ىَرسُك ىلا اهيبكي 1, اء, 2 (118 196610 ه86 ىرسكل): - ةتلت ىلا

 امويب نيتلقو ممو2 33 0265, 11, الاثر 14, 16, امها, 16: ةعاس ىلأ ٠”

 هانط ةءاس هذ ه1. ؟؟1عطخغق 11, 5 51,8 كاذ ىلإ يدعو 11, ,١11

 856281 كنع 000116 06 ةءةرصممع 20طتاوئاتت انك 1128001 7

 ا15.3 الصو ام ىلا م0 ام لذعف ح أك كيلا كيلا 06 هنو 005

 1137 غءلر 18 وةك ظل 271716761, 3:81: لسمو يل ثيدح ىفو

 لعفيو فيرطلا قيوطلا لاقي امك وع كيلا كيلا الو نط ْمَك

 1 ء« ىلا م. 11, امام, 10 ه1 1ععالم :ةءومأذ م0220 عة (صتطت ماق

 1هعوصلتتسم 7106ذان). - نيماسملا مي 6105565 71101111140110, آ1آظ1 و

 نمكر 71.  غيمأ ذص 100 1, اه.ل, 19 هذجو هود خمامأ (طوصع) لع

3 

 مم11ج1مص]5 (طوصم ةدط ذمأ) ةععام1ةدقتتسم 81: >م11221م10 طات 8

 12231228:4118' 8. >م11261710 1ط118]11 7611410218. 11153 46

8 4 

 05861 خمأ ةوصقات مع]11 عاوت15 هان 8061668618 "ع]1 ع1مهوع, ح ميمأ ب

 ةعمق5 12م106ر 11, أر 14. - خمامالا مام ةنيمامالا 111

 طووغ امأ ةاتةقتئد» ام 111, ام. 1 هتمأ 1طق هع امءاخ 17 ةسف وتعد لحم

 علا, 15 ]064 1010 عاععب لعفأف نام 110016 1/02, 600 عطط 13

 وهم !فأر 1, ههه, 13:11, سما“ 10, ك1 10, 41 15 !اثمب 9, 1.1 2

 كه م1, "كار أأذم) هلتطحسم ءقأ ىلاما كنت 12610, 06 0118 تأ“

 111 120ه 9716100-01 2 ه0. 'ا'طما»اح. اء, (نهدمسص. 1

 .١) ننس ةزعص1 8عوأنأمطع ن101812 طمع 30561111112: 01

 م1010 1'جط. طقاطعأ, ةتعاو ءوصز ندعو هدأ 1118 دهس طقطعأ ل11 طقتا

 موططقعاط ه0. '1"طم»ط. م. 8 اذا نك طرشلا باوج. 71353215 م*0-

 2112618510 685 ىامأ هسغ لامأ 10321111 ه0. 12 ةنعطا. 12

 10د ع). م. 132 ههه. ءعأ هزعصمتط ءولام د71, ن60(:1عب»» ([«عئلتعطبر

 مهطاتسا عطل, 7. 8م1158, 7“ ه70112. م. 50 ةهغ 10. 110. م0150 8

 نانم5 !اةنلهأ 1"1ةامقعطعا» 50 12027 م. 36 2.

0 

 امأ.
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 رميا ] © 0 م0 6[ 266. 100 نيل دب رهأ 277 0510010111 00 000

 1, املأ, 3 مانو 0 كلا ذا (111, 10 13)ز - ةمو. اسمو“(, 1 را

 قرح - بصقو بطكإ رهأر معو 4, 111, مهر !ةرعرخ , 9 ( >> .رفلاب) اهب ماخ

 تيا ا

 كس مانو 0110 050 01--0 تلسفز : طز ةطتقر ل1074517: 60.7.1710

 م3, 17 هه. نينغي ىراوذل رماق. س 11 هسفن 1000 1, *ة» 18 6

 51210110816 56 21117" 0101 039111411 051611014. آر ءات مدح ا ةطخاتت" ل

 2000. 18 ه8 14 ("ةمخ 5). قدس طصتصاتق 11621" 16 1 زت1185 6 نما

 ةسفن 56 70117 6 051611081, 58150 كسفنت رمأ 0111170111 51/1111 ©01150-

 11/11 ةعطقاتت »1012م1 هدطعات م0 مأ6 ه1 551 هد عدم 2601268811 66 م0

 لمافسم ةدمص06م مصسم هحصف همر. 81 م. "وع 8 م0 هتارمأ ر

 الأ 112 3121. / 2120008161111 68[, 35 هثر امأ 8. هن رهأ هأ

 11هوأر 0 طح هتناتسم ةانطت 2085 طقطع 716101 قط مما اس النات 688526 أ

 112128811121 1621886, 7658 دسفن ره 266121 20881121 562811 0

 56 251/118 0111100418 /6ع11 1+ 6. م05[ طمع ماه عع]ةتناتست ؟ةعااتتم ات

 ةرستتخاتست 76و16 0عاطع6. 1 ةعاو يلا هلوع املف ممم 126ه25 301 كعطت1ة-

 ةاماحمات م06 ؟1عطمصتمس لوضستلعت (0167101 ىد» 1 6011011216

 اهب هيد" م. 103). ره 160 0 لاح (طآروسو) 1, 11, 6 نوملعت

 مكيف ىرعمأ , ةولاأف و10017 1061011 111107“ 005 101166710. خطرشلا ره

 (م"06]/ عقال" ه) مانو ةطرشلا ءارمأ (رمم"هعرمعاا) 11, "أذ دآط.ر انغ ةرامالأ

 مم ةرامالا ببحاص همن 210631125. رممالا خليل 111, 7. 0

 00 هووه 710661 لانه 0012 7 مائ0 نينتالا ةءليل د

 010006 طقاطو6 [طط 8[ةقءطلع. - ءوسلاب 8 ةراسمالا سفنلا 11و هل, 7

 ه1. طنوتتقي ةقرومأم ةرهم ص تهل م26 هعمات نمط 111, 19 هوو

 ©1100 1, اة 5 06 ةهصفتطاتمق 011 8 ةرومأم اهناف ةاتتتن عاد 01123 12

.00 51116 :6250 ,015 "08161111261 2111761:10 

 ىو نع

 ضمأ 207440, هنآ 85072, 1, 1 16 - 1طد 81ةءط اذ تا 1

111 1125011 
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 لمأ 7 رظفلاو هععال" هاع همزة! عزا [ماهلااو ءوأر 111 اة دهر 3

 نمأ 1. !"هعطو ونسحم !ةوتنسمتق 1, ادثأا,ر 15 انمأ لحن 8 نأ 0 مل

8152166221 7761811381112 120615 1035 2095 866111158:6613  1175612611- 

 موو” 17111. 11611711 6 ىمتا 1, 61278 مك

 ماكر 6 قههق., ؟ءار 6 ش04., بهتر 9, الثمر 15. - 2 نم نالغل
 4 ع -

 ال117 )نإ تا نمأر 1101 7611/6 101/5, دن 11/50/5 نيبب رشا أ

 نمأ كموق نيبو ىموق 11, اذار 4. آس 4و7. 171, ,٠١ 4 هدعم]11 6317

 ا نا وِ يما ءلتغتس هوؤ 111, 11, 1 ةوطقاأت ناتعطط 286

 12027 هرع 8ع. ؟ءع"معر 5ع0 دمتطت ماتصع ةينمأ 16ععات لتتخ 71061

 دق 111, 115, 13 دو0م11 ءمدت م0165 ةةهعأأ 8132.

 كلفنا 5 01/010770, 1, أ!ءهر 12, !/ككر 16, ؟ملر 19, ءآار 18, 101.

 40 مو. 29, طئصسفسومت "اا, 17 هغ ةنستاتغو» هنأ ة[هطدععوق !ةهر 4 هطن
 11115006 هدعمرسم1 دمت, 1, "امر 2, !ا11, 3, اك, 11, 11و كر املأو 2و

 11, الا 4ك, امل 1, 10ه ة54 "مل وه. 1 هن 2, 407040 60. 8

 اذ. 4 ه1, طمفسلفمست مر 6, اك, 11. 51 عصا ءهنأن 1100116 60 0

 - ه* 2 37 ت

 1 ه. ع. 7811 1, 331 وأ ةنوضتي نأ هلا لجيلا قرطي نأ ىهن

 ٍجتاروع سمتلي , نطأ ةمدمأوك ورده عاق ءاطقتأ عتوضتي ع ليصالاو

 ريتك 7 عم طقسن 0 فورحو ماللا تق 31011626101 عال

 رم القل (آردصو م. 106 5) طقطو# 1ر اءدب قر 19, !هءر 18, كبر 8ر

 ضيا 2, مغ 3 نأ 7411: 1, 1832 ىنقات 2 نأ كيلولا ابا اب هللا فا

 يلا ةمايقلا موب ملقا 11 ال وز هعمأ ءاتك انت 2051 800 اعط
60 

 هع

 11, 3 15در روت. ء. 2و5و5 هاو هطوعععدطس01 نأ ؟ءنع ةورصمءت ةزعطتح

 8ةعهوأ دع, نتهم 0م ع» 11, آءر 5 01501 هلع ءقتتقت 10861انتأ ال.

 81 هوما مد19 21568 320 ما هدنعطت 07111816111 1216101122 128151111

 ال دك 11, اما", 14 قرف نا الو ىنكحضفت نأ هللا كدشنأف. هد



 61055 خ11 1 021

 مورتم هلم 26عمألم ةعمستستأالل" 3 نأ ة. الا 4 1 )ملفز 9 19

 17, 11, 3١و 12, هلاو 18, امكءر انآ. 111, ةفءر 2 ها ةاتقطم ةاطملا 161

 ا ةهعمطتغما 11, 15 42. الطتتتتت 59:11112 1061122 205371 1 1

 عاعم1 وأ هر ل11, ! مهر

32 3 

 م1171 م1 هع 0 نأ نأ 720 هصونم» 1, اه. 6, !ةنحر 1, هك هع

 0006 11, م53 د81 159 ]05عقر ]ط)ءات8 56 20 22115 11113

 015:1 عون, ه ة1هطقه]]هط! دمت 11115 ؟قأ 20 ءان20” 010 71101 5

 511122: 115 5326م6 12 2586972200 167119 م10 2111223 2615012 20111-

 طمع 1, اثءءر قر 117. 14 مويلا هل هلا 8 مم ىلر 11, ا". 1 صنف ةانط
 ع

 فرح), 11, 11, 111, 7 فئاضط هنارمار 111, امر 6, «*هر 7 خلا ةلعاق عمأو

 ااه. 10, /ما“ 2 اًثلث هتأرما فّلط هنار 741 11, 414 مدق امل دايز
 و 7

 مارح هيلع بارشلا ريخاوملا هذه ام لاق اهيلع ايلأو ةرصبلا

 اقرحو امده ضرالاب ىوست ىتحو 4و8. 1 17, 19, 11#, 7, 11
 11 هللا ليبس ىف سيب كسوف, "1, 5 31. هدلعو ةيلعر 1طلل' 2 1٠

 فئاط هتأرمأو رح هل كولق لكر 237, 11 مومد. ةقحص كلمأ اف الاو

 تيبو ةبعكلاو ميعاربا ماقم ىف ريخي وهو اثالث فلاط هتآرمأو
 لاغر ىتأ ربق ربقلاو رانلا ه6. 1طط 855 0ةةتطأه 1, ام. 24, امهر 28ر

 ن

 ط1 مام هنأ 1. نأ. 8ذغ هقلقتس ط1 01015 211001161113 1

 ة1عطم1ة18 1. )7, 421. معايضر الملك 29, 01 1. ةهجارد.

 8عوصقتت امأ هوو. وأ 11, هاكر 18: هب آنقصع م. 108 3. 1”ه216 6
 5 2ع ه عع ه2 ع 3

 1هعوصسلاتست نأ ماتم نأأ ع نآالا. - نأ طقوم لهن م72666016 م31-

 1161 ل ا! ]ل 7 لل |!(8 67 82610111 0717071118 1 6

 هعوسم12 هما ا؟؟عطغق 11, 5 189. 12 ممكصنم 01104 151 081
 : ن

 ةهرعورسم10 م26660115 0115 10 ىرمعلو 010 2811 عع

 عممسسم1 605 نأ 100 م"26ءملئغ ول قأ 3 (81طوجهتط 1, ؟ أ ن1

 65. دم لوطس م. 388 2. 21, 0721 عورتا 11] , 1١و ١) او هاتر ]ن3 1و

9 
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 106). 1اموسع طمع طفطوسمع 1, ؟ائفر 8 (دطت 1. نأ)ر ظلم هلك (4.)ر

 رع © 11, خلو 5ر "هلو 10, 111, 12, امر 14 هذ 01100116 12 0

 26مطمسعمفت دكار ةر سطن 1 كيطغ هلتلتغ نأ, 81هتموطم» ؟هاستك نأ
 لن

 01. ممم لسحسصم م. 338. (0 "00126103 ممص عصام ل مه نأ

 ماتم 121:1 م0163 01100 26. 8 مودم امر ام مم ال 02810811

 نإ
 دمم "ءوذوما 06 ةةددمماخع 611 تطاتنم 1. ع. 15 ةطصصتقر 2151 م9111

 (1"8هزوءطمت, 221.507. 1, 448). - امنا 111, !؟ 1, 3 هقذ متم ام

.016 

 - هع 3

 جينأو 101170 (؟. 610هو. 6عمين.), 11, اب, 0 دنهلا جبنأ نم ربراوق.

 01. ةهططم © 1 جينأ قو

 وحن 12 00628:66 0  بجانل جونا 111, ماهو 6.

 سنأ 17 هسفن نم 561 اًذشرو 00 60911111018611 31/4 ز221ةعزا41, آم آذر

 13, )ا. 1. 86هع. 1لك08. 11 ءهلتغدسصت 68أ 09 0100 56251123 2

 م22عطونع 7106631. آل عانس 1 طمع ةعرقات 601223191101132 ©8أ

 تان رصيأ ر ايليحلا -- سان 7. 815 سون.

 فن. فنآ د ؟ءهرعااق 1, !هأذدر 13 (ح 15د 8تقعءط. 70) فنا هل تّدعرأل

 هاج 63*01101*271 0611415 0131 (ما1"هع 113) ع0 ن1" عاط]ة عع" عال.

 دا 1

 ىلا. هللا كانأ 720060110 ةلعر ه )يو! 1. ه. مهت"عع 20915 11, | بر 6
 سَ ف د

 - ىذأ ذص ؟ه:ط15 10ةهنم1 بعاذ ىنفر 11, ا, 2, هذوطقق عة 0

 , هن 12 ؟ءهدنما1 ءةللعدطتشع نانعات 121108911 طكه26 2. 120

 5 تا

 للفأ ميك (ك1 مهن عطخ# 11, 181 خ) ةورد, عع. 11, اذدب قر 805ةالر 1261
6 0 

 8دقتلا. 80184. ه١, 11 بلح لقا (كلذ) تعممف. - هلعال ليلل؟

 11102: 051 1267:110010:118651/5 1. 6. 0 ءاتاخ 2 عالت0 3: ععانر 1013110 21:07 61'-

 طتقاتمر 111 كلا هلك.
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 بوأ. هدام ا 0011 ق1 هل, 111, «ىلكر 2(. ج هبامل عقور 411 60 7111 1

 11101" ءق1“, 111 اناا”, 18, نادر 14, 61088. 1 "هوهدم. هت 9

 فوأ. زفأ نأ ةمسم رتود11؟ 06 معمةمادتق 111 1, 14 (ةانآل كحأ ]ا-

 هم 1هعءدق)ر ممعر 12 فلا 3

 يشكو ألا سمت عو "دعا ع1 111 امادر 18. اكاوددعات ةدماثاتتتت (1100[0 12167

 ةطاطاتقر 1008016 1011121111223 101 12761210) 10166 06717 ط0

 هط شوكوأ (شّكوأ) هبسةميد. آس هي ةنهفأمدع اما“, 17 طمدب هتك

 2110 2011112 ر 1

 د 0 مرنم تالأ ة, تالمأ 1/0111 (ءابلوأ), 1, «ذأر 10, 7106 طادلخ مدع

 81:611838112118-2561100. - ناطاسلا لأر ل 1 1 ا 111 كل

 انعس قر هطت 14 !ع.ر 5 ةيشاحر 1, مكر 8. - لزرع لو 16005, 11,

 هننع 11. 20866 لأ منو لغأ ةوطقات بحاص 5200 111 18

 3 0 لوألا كلا 8 لوالا باشكلا للعأ ةدسق 720062, 1, 4*1

 11. 50[ 5 13 14 مل 711 67 117 للطن 1118علل 11 

 0 ل 17110 كل ام ح لجولا نع 106 22 113, )| 1و 2و

 ال1 عطخقر مودع. اكثر © ط1 ء. مآانت“. ©0281. -- وأ مكاكفي مف

 هاتف نم 51/0110 7101114115 11101115 ال5 00 205 118*1201 , آ1, ةءأ', 1

 (ماءممات1 م: متطتا م18 0112322). -- ثنلت َلوأ هدنع تنذك 0

 200260, 11, هأءر قر هأن ىلوالأ لنع 56. ماا 021*701" 11110 آآر ةآر 1

 اا 1 (ممدذ طم 6ه101ةمص). لوا ىو ب ةوداةعمور طلطلب 1ءأر 18و 5 و

 1, اككلر تل. 051 مودم ةوع. 01 1 معوعاتأ طة نست ةوأر 0

 كممتمتر طوهغ ه0. لطم»ط. )ا. - ةرخآلا ىع ىلوالا اهني الو

 6227011611110: 005 111111 00م 0عآر 111, ٠١٠١ ر 14. يلوا 105*2211

 اطوز 111, اأأمر 2« مالو آ10 111115 ةيلزأ 01100 1لعدح ؟21ان. 261

 70075 (ءآ. 1آ2027) هءعءادتتنستل 11, !ا1 3. لبكلا لوأ ةاقتنك 62:-
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 07010165 ال35 1, 7ء.هر 2. - ىنقلا تالآ 111, 1١) نآ4. ةان#

 هور 06د (ءعآ. 111, اةءور 2).

 ىوأ 1 ©. ىلإ م.ر 7186 ة:5 14 ه11عهزااعصر آر !ا؟) كر 6, 1طد طقشعط. ا". 1

 هز .11. كص همدصتتاا 15 2000. ةتطقأ تكاد" ل ماه ىلا (210. 1ص 88عام

 11, 94), 860 1ةععلم ءمدقأوأر 01100116 76 79. 1ع. دبلأ صموأ.

 ص 5 رم سانشاو, 111, ال54, هو مالم لشق ى 2 1ك عزتت ©:

 10عورتع م:همموانأأ ميأ -ح كيسحوز 49180. 15 762811 ةتقءطه6 1

 الا“, 15 اعنص 3ك ىفهل هوك 676107! 0100167 4011011 00001101

 قات سملع يأ 10 سصخ 806م6 051 1 رم مد عد "ععااتتت 0221411-

 ان ه. ع. توطقتع ه0. 1هج0. اذ“ اوكلس يأ مدثم ةيج خيا. 6

 ءآ. خ00. هغ عكس. ه0 11, اب 16. 2106820115 681 18118 5 ىأ

 م0 ىبباك ح مك ذم 1م:00. آ:557111,4

 . اهايا نيناكف ة.. ةةيزهلا 1, عع 5, 13, ا*4, 17, 113, اثار 11

 ه6 41م همورق1, 1, ةكدزر 1, ؟؟1عطغت 11, 299 خل. 1826 ةذستا1 مط"281

 1م 2015"5د6 14 2717070 1, هد. - 12ه 76015 كباب تكتف ام كايا

 111, هاء, 11 ام 686 ةيردصملا, ه8ؤ عتقان م50 كباب جقفو ا و

 11, اد1,11 كسفن ىلع ايناج كايأ ةءءا35. ايناج هوأ 26118. ©02-

 01 61هدتق 50 هدنة عادت 722660628 : >68596© طر 0131112 22312115 11

.”121111 

 َّت ك2

 حيا. مو8ةغو ذم طمد20101616ا350 ال1411 101128 كببأ م0١ دكيأ 111

6 11 

 سيا 11 هدالم» 0001011, 070011 (ى ركاز طمهنمسص 111, *ءار 15. 14.

 172587: هأ "الف. د ع 622م8. 1 سيأ - 0 11, مضر 18.

 شيأ أ ج14 01:000[/01, قات“, 111 )1, 8, اذ هلو 2, 61. 13 عطقب

 ع

 ميا (طتسر ه0'.) ؟010::ه5ر 1, ا .ر 6, 2. 01. 310 عاععر © ءدع]. 350 ةصتتم

0 

 نبأ 010071000 © 1 1, ادثرق دؤتتم7000 طخع طاتطع 22110 16 5
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 مماعمأ 2” هن وذو هءعما1 6951 ممووع1 1هعالم 00. 11, !*1و هم« 0

 مو ص طومان مقل 62201418 2” طوعو 11, هلا, 17 16ع510

 - هع 5 د

 نبأ هود 0هطعنهتر 1"هعطعت هل. قطا#. 8 يلا عدتو ىضمن نبأ

 ه0, 111, !ناحر 2 دواتتت 708 ةهععانددأاتم 2” (1ععءاتفقأل0 2052

 هو انكار 10 طتقأت ؟هطأق نويعبطم نوعماسو ةه0 هك. ام.. نآ.). 8ةنقس

 11 761811 1701050 )7 ه ٍربْغملا نيا نلهذد» ةذعصتقعوته 6107.

 560. نم 5. ىع مهمعتم طقاوأت ةعدفتست !هءداعس نق 215. 100طقنا

 1 397. 58. 016. سانا ىنم ىيأ ح دكبعب 2, 1, هاجر 2, "1, 6, من6

 1س ءمدصمد:"هأ1هد6 0طن طوع (ا؟ععطق# 11, 132, 142)ر 1, "بر 8ر

 11, اماار 6, ملءر اقر !ةهدار 11. ظوعاتق 1, !؟.1,14 دنع مكيأر ناك نياف

 12161 م6"1أ911 م0681 : 01/011111 411161051 21161“ 01711110112117 065114

 06 2110 68 ةرجدو7ن, 860 همال. هت. 1ةهعان (هصصت٠ 7) م0115 71061

 ن د

 هعمات نحط لحس نع ةعطقات 2226823151 50 ط1صقو]] نعام ؟عاطو نيبضرعم

 (م5 امك وطخقت 11, 141): دانطت هنهق (قتم2000 705 26161118) ماناتح

 لعصطتق ءقاهف 0131122 210008161113 هزا18 202 3666م18118 2”. - ]ص

 1هعم 111, هاكر 13 هءو. ءموعتكدطتمدع ةاتمم1 ه3 655 هذه نم

 خمدشل , جاتك ه1ةو10, دود كلذ نع ص قصم لات ع6 0122 981 كانط

 دعفدأ الر دطموععتسم ةومعتكتسسم 2 2015 هعتعتكا» 2**. 860 106 ماو

 نيا 1هعودلتتس ه86 ىبأ. - معو 11, امل“, 12 5600. تنك نبأ

 كللا دبع - ىع ةتودمت 80ه و100 618110116 00 61/11 "05 7 1

 016 60 071611011111 7 عب؟ 2

 هاهيأ م»5 تاهيأ (تاهيه) 111, ؟ه.4, 1. 04, 79نعطغت 11, 370 8,

 ب. 1م مط1251 كيب 2 11, هنن. 01. 811مم16201112 651 لحعف : 04/25 6

 77222 011م1 314 ايلصخوا انين نلعجتا انآ" 'ىل اهب 'انأ

 كب لعف نم ىأز طوصم م. 144 7. 8زست]1 هد ص مطخهمذ كنبو كب

 ظوعطقست ه0. اكسوط]ا 111, 1ذر 9 ةدطت0( 6111: ععصقتس ىللا لعت :> 8

 [ةعاتس 1ةةهعاقأ (نقتم0 طم»ضمتمأ)”*. - طعونزسست 12016965 1, همكر 5



 022 61.058 م11

 كتالبب ربو 26911016 انه, 111, ,71.١ 11 قلاوماب 77هرتز" و0

 هيابب (طوده.) همربنوقو2ع, 1, 8237 ناك. هذ آهكر 15, هدعم] 1 ءولاتت“ 061 رجصا

 ها تمذأ امك. 1١9106418 ه8و6 1طن م6181. 3 0 نديتاي .

 ا هيلع نسب ار 627 207203عمرا لل 11375151 امي ناك 2

 امهترشاعم ر هزر[6106 105 1” 010061", 111, | هلأر 3١

 خلاب , م1. تالاب , ما/و40, 111, كدا, 14. 1256 دنع. ناي. 811عطققا 85طؤعط

 هر, 4 ريصق ضيرع فيسر 1160101186: »5 2080, تات*760, مه17

 06ه ط60-16 عم0 '1نساعتفاط ةءلس]667**, 827161 06 11672310: 6

 ةممو 12:ععم هذ ءماتتتأو نع لعاتتع ئه ع3: 201812310”, 511133 6©ر

 170201.- 11/1. 13601/11111160“ , 61088.  >طةعتكع» 8ةاطعا”'. (01.

 1كمعطمع» >1816ط- نصل 8 ءطخ هع 20 1ةومع» دس عا عع

 11ج هاعاعم”” م. 13 هسصص. « (الللتأط, 043 8ةدصتسقت8 ان 011621. 5م1:3-

 ءطمص دن ظوسضاتسي لوطتخع. 11, ةططاغط. 11). آل 0ءواناتلات2 211981322 3

 عز عم1 8 عون 1 هدفت طقاطوخع 710عاات7, م1705. 003525, 01186 20810 0

 هاذاورط ؟همج7هم1عار 600. 92 1. 40 ". 06 ةدعتغأو 01علأناتت ىلع ريصأ

 ديدلللو تالابلا ذكغن 66 5 65. ,سارتلاو ىشاوللو تالابلل ذاغنالاو.
 طروووؤمروو وفم عممعق هاتست نه ءاددصخكتس زوعاتام طقتسفتم ئءلاب لتعم

 (1ذ, 73470 1, 11), نص0لع ةهتعام» خذ 0621526 0

 مانع1مد18. (01. طدصفع ةان ليبر 0111 710 22216 معا" ]921111112 76128-

.0011" 1018 

 نوُلاب م0 فولاذ (طودع ةدط كلخ)ر 1, !ا11, 1. قعهطتعع هممعآ] 81 ريك

 ك1 < ىشلا نالفلر 055197116016, 70 هم" 001665511, ادت عطق (0.7)

 آر اهقءر 5. - 711 نالف دكاوفر هم“ مهارفف م6 م5114 آر !ةنار 2 ح

 عطقنا 00. 7.). مايقلا 9 51016 11011 0111ج |1105 ة01ءمر, ]آب اهءر كم

 كب 111 ©. هعع. م.ر ب 1. 0110115 72061 001711511 ءمطقتلتصسس آب "اثر 4.

5-0 

 قتبر همام: همام (ةءاسقو) 111 |. دلة. 14 1 51,6 قوتبلا ايكافر

 نتف !1هعربست 12103715 اك عدت عا 126417“.

 ركب 11 همنا. روكب 1 هوداه 77:"هرتانث00هب 1, 11, 12. كمان لؤع. 137

 هه, 18 هم لطس طلقعط. ,١ © هلتطادست ءةأ رواج عع0 اننا15 591 عطح



 085-1 ط1 2( 1

 ن0. 1[طصد ظتقعط. طقطعأ# نق "هع. (,. 81ةاقعطع»» 20 لع. 1.1. 97

 2م.465). تايركب 108065 111071111110, 111, |هذءر

 ةيراختبلا ر 50911101: 1706707“ 010:10 (؟. © 108. [1اطدح ة1-]"ةلكتط أن

 لفها لإ تل 15)) للك ١) 15 ,١١1 47 571 160 مل 597 1

 ل27 16 ا! 12 111 0 4 ل 47 كلا كر امل 6, 220225220

 14. 81م عاتأ 91:6 هقأ ةهأ1م221211126 22265011912085 8اح1غه21 112ه]عاعمطت

 119 ةموا] هدأ. 5ةءمص لمت 181ةءطعت» 1.1. م.6 ةصط. 3, 2313 23

 طقاطوسع ل1 عمصاتت» 0ع ه1-ظوهعطقتأر 21165016 001:11, 560 13:66 0

 111 جدستتمر ن5 20 ططع ةعماط1أ, ه. ع. "ء1معوتطتق 20 11011038 ]ع 6

 061631 6 1812, م. 59 هه. 2, 1051 21126 12159 7106111. (01. 1

 ]هدأ 6,١ 1.65 1 ءاندنادن 01 11070عر م. 9 12. 3. ح ةيراخب مارد 226-

 1201:92126111 11, أهذا,
 مر

 سخب 1 موا ةمفار 11, الار 6 هتبصح امس ما هتَسكَب ضرا ىرذي الو
 11 060 تك "ءعع.ب 0 ناس كار وز. ءنسكاب . 51216626106123 8

 202 طقهاطوطأر 560 862811 1111:11111[160 7611121 - مب كتنفسخ جا

 نيخاس ر هذ 1066 20510 06عآ11165201 686 ةط سوك سخابيم

 ةور»»0.ج 5010: 17110210: 1190106, 013:6 1211810:118 08501: 111. 1810110

 طمع ةعدقات 010016 1102. 22 78.13 اقغر »و اسك فاك الف ةان-

 رص ءملتمست 6556 هم 1227210121116 همم. ال20 ةو11عدح ةهنقان سكب

 (صخ) ةوطمد. ه55 762013 فسخ , 00ءوأ ممدتمو آان ة1- خ1

 0 د ممصخلو (ناحا 4

 عخ. ةزسمل. عخاب م0 ةعاطلاب هل عخاب ماوروو ة«طرة ودهن, 111 اء

 - 0هسم. عجأ هل 110120051 "مر 1 سانلا عا سراف لعأ

 ناطلسلا خءاطب (صهاو ذد 61055. 6 هموت. ةدط ععارر 560 ةالقطت 6

 ز1سعاتط ط1 026 ةطقط) م6156159 15 111, 7 ناك. تقتتت 201 أن

 06 ةدتستتلم ©0224 12 0112915 6 خغْلابم لك ل (78441, 1و

 68). آبمعم 111, !1مأ*, 12 كيبك ىلا دكياكما عج نم كلذ ناكف

 قسافلا اهب هز و21508 27706 06161005 /1" 1/517: هنن5 201052110. هب عي ةءاحقات

 ايداخ هدر (01011). عويكابم 6011611 06 5601/:/0011: (( ل حعطق)».
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 كَ .. قير: 27 1و (ةتسدتم. 12). طلاع 7620 هان م186عا1ا-

 عمرو 1صط*مزكنطط ءد2ه115 ءمصق»نعا16م26 ه 6؟هطتطاتق ا! عصمت 5007

 (ياس لاقدأ 111, ١.51 موعد.) هأ طقفع م 101 نييكلا 111, !ءدءو

 ار ةءوأر كر 5و 3 )مل 10 كب ا 602811011111 0 نأ 8126 نم

 111, ١ ., «, 1!هو1غه17ه7] 1 اء“ مدعم. ها ةوعمع. طتصع م10581-

 ]16ه هزئ[ث9 هو ؟©02811"عا10 ءاتتتت 81111215 (0221553 268211026 اأن

 1 ا 70 ا الزر ن13:2 10027 76عءاع 8اتآ لب 011063314

 061506 22216 هانم دب ءدع 3 مد" ةعام ءمدص م8111. 01. طبه2011 عر

 ل ه716ه 37, 155 8600. 6 ذم ةودغوستو هلقسمحأتاه نودجك م

 0 كم 2111 16 هه" عز" م0554(, 11, !اذه انلن. ح طمعم 1, آمر 82

 1:6 ع7011112 651 59 2086, م0 6 مآ. ءاّذب (0. 7.١ ةم10 طةه26).

 [نمنم 111: ؟ةعوعو 71ءادتع مم دديلا نتتم0 ةهوذو ةءطووأ ماو

 ةدحبلا م1. لب 200117: ع طئتتع 21 هته (عآ. 11010, ©010*7-

 0 11612615. 1/1/171:. 42, 1. الاتنلا ع 1ص ]11 1ع“ 7215 6/10*.

 5711, 276). - دحب وذ م0165, 111, م11, 4.

 أجب 1 6, 266, 0 ةعع. 1. 21:6عزت11 01111" هب ءتاثزا 102 معاناتتتح 1 ١ دو 1و

 )اث1 هر طزفطنمر 2101 4ص ه0. 7. 710غهصب 11, 5 تركذ ام هيتأحب هقز

 هذ هتسن 5010 ةعع. ". 111, 4*2 400., ء. هع. م. هآ ىف ».انأ

 اهمدخح ىف مك حبا 6و0 10815 21141610118 063011: 01120121008, 1م !ظذ* بو

 211 6 0 كلنا دعجو 1ر اباذر 13, ءاننن دعجوب 1, امءءو 8و

 " 15د 815 ءطقسب 111 هوو. - 17 ةطوم]. م0/ءءانل5 هاب آر ؟؟ملر 3 ه4

 ل 57111 +. ةعو. م. هغ همم. .١ خخ آر, 1, 5711, 4 هذ نصت 8010 266.

 11 ةعغ 11,10. 181ههتمأ ءمصق طعام طعاط ع. 386غ. م. 1527101 8لأنر

 ت- ع د

 560 هوؤ 12ه:ومتعوز م9851956 داوكش ىدنتنا ح 1, 1, 1717, 15و ب هد

 غمدرجو» 5::100:2 هوز ح ءدقبا همم. ءيورتلاب 111, ١11 ه1, !ا7 3و ةء ع
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 ىب اذب (ه8 دوس هابط أحب هن ىحب) 111, ادار 13 (كوزن. 25111

 اذ ك5 دارا ادم دمع ةاكب ةاو“ (هزج]ت. "6071115)و 111 مهر 14

 ان1 ©. ىلأ 1

 رحب 1 ©. ةعع.: م. هامل. م"هملص14 111, !8ا, 13 هطخ ى5ءاوءاو 71,

 1101651 ه0. 1»ءواأوع ا"ثي 2 همدقي. ح 111 6 ما. ةعقولا 0

 ةاناطاضس عال. 0 1920116 611116*511 56 008361" 1181, آر "اهه تل.

 لحب 11, 0/0141, 1 الا", 4, 8ودز 61055. 133جةط. ع 2, 016“

 662180, 1 "مل, 5. لاديلا نيج 1, "ملا, 6,اظنبع 7 »16 عم موس

1111101218 

 ندب. ةندبب ةموو ح ه«سفنبر 1, مآ1,15 (؟هاطوزو 2هدنوزعت ندر 66 6

 ماس. مناحباب 11, 1, 16. ظني. ءيومألا ةندبلا 111, ا.ه“,

 ن136 ها, هعماتعوك] ذط 61085. 6و عاط.: هوهزلع دنا 31116 51/1010

 01. 2101011 هآ-ر و1“ 11, 3 هعمل. 0تعاتت 10ه عاب 1211026 1[ ءرت عت"

 (8011 م0 م. 6) ه6 2ظهلقمن هل-]هرومت# هلع دطن خيوعالا ةخلدبلا

 ةيولوللا. ظنصم م«هطدطزاغهرم كندي عتنوصنقءوأ 8 1600115, 6*121-

 نموه 111, 8. ةر ةكدم ةهث 1111, 201, 155, 21, كو]ل. 567, ممر 1,

 قرذب 1 دكادغب ىلا ةنيفسلا جامو هه" 1210651010 41 28511

 هاد016 0 111, ملءر

 ب 1 كني 12106514111 01/00 زال طور نبأ ع 17 (هأ انقطع م. 116 ه1. 4

 هن لطص هل-1[ةك1ز5 ه0. 6 هنلخ ا** 5 وووزر 11, اع 14 ملللا زز 0 8

 1, 4ر1 نطذ3 ع 06 لوطع ةوعاتكتق هوأذ 1طن 81 ةءط هزع*

 «011. 11, 138, 1, !ءا"هر 1 هماتم ةهطتس), 4و7. 21711, ظهر 3 225

 كهسق كلل ترربر 10ه 2هدغوط ظر 4, 1ص طزوطثم المل 6 ا

 ةيسق. ح 77 11ه 0100 د 3 ل1061 011/11 56 06001

 اذ 01 12: ربل ةممع]]جطوخا مملسم طعام 62 م11228110-

 طلق ةتتطاتق ن86 20 نتانتت 022268 هدع ةس]ط1 9 ذص 67ه 622 0112:138.-

 الا ةريخ أ هدزدم مدنتف ص هصاتوالم لمحت عتاتم 10

10 



02 61-055 11 

 نفيإ

 1 )116 وهن ا- 32 7. هانا ا 55 ا ةيناربلا (كارتالا) ىلاوملا

 زد هتتأَد ةوطصقتط26 نوطت 521118 0 هدعاالن م1

 لود سمكتب ععمقسم دصتصم»ت5 ندهس ةصاخن ىلاولار 111, امءار 4, اهل'أو 2.

 ع ءىرسب لغم 1, مدار 2 ةنوصتقعومع 0ءادوموم ىمطنطع ه0 طمص

 تطتغم ونسستس 1ةعوت لمطت هذ ىرب 2761818 068ء7غات71 85118” 02.

 ىركب ةناخأن ىطش. 5-5 قاعأ رج 06021110110 ( ادا انةهتت عع) ©. ب 6

 عما وع 11, ااا, 12, اطر 1, 100237 5 168141110114111 11711/111*561 311013

 عوازم[ هعامدع هالعأو (ه. ب), 11, مكر 2 مائه 110 ماء. 5 2

 200 1:01:01 111, !اآر ؟ خباربلاك ريسلا ىلع لعجو 371 5171110 60

 1051/11 01/051 114/805, 131: 8117610116 10113110115 ءقةوعأر 26 0

 ها طمقأل طانق اصر ءعاو زصط 31ج 1

 جم جوملا صمسصعات 12م1015 م2081 111, 0 6. جراوب 001

 موت خ انتج 27:1 هممت, 111, !هدلر 13. 110. ©1058. 666عال. ةاتط

 هجربب . الكزطتا كتسصن طمع ؟0ءوطاتلو ءوددتتا7726 183165 م21 ام

3 3 
 جراب خخبيقس , 710215 711011 16610, 1811 1, 238 1. 1, 01100 طع لعون 202

 122611101:811. - ٍجيربك 0ع هعاتأام عون 10عط2 4 جر 11, !هدمر 7

 نتنن 1طاح 01781 عدنودتق 121108101 12 115071, م. “7

 جرد 1 ©. نأ 1, م83 نيكي نأ مر الاد 11 ©. 3266. مر 68118. 3

 مناكملا َح رو "6110011 1, اهب 2, 11 0186161111113 1013 8

 هوا هم نأ هحرذ ةورجقاتست 202 08. 18126 0100116 10756 7626

 موعم اتم 655 2*٠ 9 ومع. عم0, هز ”* أر 2, نط هحوتأو 0010

 | 1ععزلم طمدوه هقوع ممؤعوؤ. [غعدح 11, 117,18 نط1 حبو أت

 اتا“ 10. خ00. هغ ظظس.) نط1 ؟00. ه. م. 560 1هدعتعو دتطتل 4

 مرهم حت لقد 1ةعالمسعسب ج1 عمدطأر ةهعععمأ12 1066 1 70

 قانع هللا ح نع هللا يرق
 درب 1 هنأ 11: ءانسص ىع م., ةعع. 001015, 5ءلهقأأ, اء4514 111, ااا
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 12عع ةهقهذ م0 مائ19 5140169610 ؟ةعاطمواناتنت 01 أود يك 3

 ماظنا ىع (ه. لرددصم ةدط 1). - 11 ةبنج ىلع ثوملا 1 0

 111 11 7 مخ كم دريز: تك درب ١ م66 1 !بلنر 5 هلتةسس هدأ

 درب عع0 1ةععطعتست ©8أن اذهب مظهر»أم 2. 2. 7هائاذ فح هيلع درب

 موو بجو (115011) أن طققطع 01/161111 31161011186118, 5 0 5

 عوعررم هنذ 2022612 2236612, 11, هر 0 و نم 2 ال117 6

 خلسلتسم اذ رمح تورد نم تناكو حسه ه«توسنلقر كلل 1 م

 دوربلا ىشاوح نم ءارك هل خقطنمر 6 70079476 1118 701113

 11 11, 11م, 14, 497. 2311, «ى, 8 دو ويعلو 1100 د2 6

 0 ه ج01 وطاققو ى. 22621222 056ج هاحعات 12 72 611ةءطتب 1.0.

 د17 4027 كاش دا لال ذاك شانك ك0: 7111

 سيبارك دقو ذص 7.)ر 5 61. ظذطا. 6 هموم. 7111 ه6 طاير (ةمنو

 12.7.). ح . ط1 ان ةدراإب لق مانم در 0 ءام ةّلق 117 )157 27 نلن

 الله8. ", 139 ةدربم خلقر 14 119, ١ مهعل دراب ءام اهِمذ قر سس

 كراب ةطو1. مدثو درب عاتنم 601106, 050:6"1761 6*171ع5 ( ادت 03 عزان“

 اةدرأب ةمينغ) 1, األ 116. - 0 1101/0 ]511*261 ©1115 آ11آب !؟ ءأر 10و

 101601264 111, .5١10 .14 ,١1 10ءاتتت 45051 ةز, ]آبه116 66 ©

 10عرد 06015 ه0 ن

 6 نيذيرب قئستس. 8 نوفر آر منن م 01, 01:14م آ11ر ال, انطذ

 ؟هرم. ةنيذيرب .
236 

 زود 1 زربت و تكلخر 1074100 681 11010 111 1 در أوما

 هوا و2006 116" ه1 7011651 تينرن ت05 همردكة عار آآ1ر !١) مر 2, آ؟ لأ

 707 1 دال ا 22 الا 24 4,116 7 هير كلك ا
 و

 ّح و 7/010 ةهنع هداف, 111, ]111 14. 1155 2 لق 0 95 قاوورو

 01100 501ه د لك ةرتهصقء1ت1 ه6 زأورف (. طبه26 ةانط زرف). 1161161

 1211096 م. 18 (196) ممتستنتع ؟ععاع لع ؟0ءوطاتلم ةعتكر عمت مة1210
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 1معم 0طقأآ 8011, 5677/6, ا نددت ءاناط0طقعءانا"الق عقار 261276 7062-

 طاق راوجبرأ 66 زاوربلا همرتاتإت أه هققع 71062 ةانتر 10766 ةدع راو ذرب.

 ا (طةمق.) 707510, 11, اةرنأ 526

 سبب 1ع“ ةصمعاا هن عممقرماتتلت 012200 0171016111 0
 ه- 0

 فدنم نأ زد ةهععسم ام ا 11507 1202515 (10238[1ع 718115 ه٠

 هد 2 ند
0 

 6010م3 طعم 2.10.11 6. ظ]:191, 221, 78. 12) © 1, *”كأر6 ىطق سرب.

 01 01100116 12118 ما فش. 15761167 10081111 1وعور»و رطع سرب

 دلت مون هاه وجت 170116", ةع0 831 أ (0 ونحت »ه2 20 520 اص

 ؟مسصتلتمس موعزسومأ (( لع نم ع ') طفطودأ ى وأ ةذع 0500116 1.

 "حط طاتست 1 تاةزسم 1[1ةءخه 015ءةهمهطتأ

 د _ن# 4 هد

 شرب . شوبأ, م1. شربر 014 061108 710861 710116115 16108*201, آ1ر ]!لالر

 101116111 6 ءاشوب ني 0101-1135 407“1107, "و,

 عرس ع7, درو, 91"هلمنقل0 هعرتن# 0هدحتحسحب 11, الم“ تلك .اتط1 1ةهعالم 8

 هأ 14 2606هم59 هو. الآ هأ 50698586 0 عرضت 01100 1310 عاعع

 21261 ءاخأر 012 000 عم16ه5 ل161 0ع طمطصستسع نحنأ عطه تتكلم 081, ات

 ةممدأنع ةجعاأ. طتصع عوبتلا هوا 112" 0 120165105 1111*201101 (للأ ه1 11

 1177607 11, 94, 111, 490) ةهآر مآ. تأر اعود (آلاةكؤكأ ]11

 263, ةىط 1ةطقلع هق-8ءطثعفمأ 11, 12, ابءر 5). - ةعيرب. 2. عئاوب

 آو “أر 10١

 قرد. 2082098 ه56 مططوق15 58 قرب الا ءامسلا تيأر ام 1

 لل, ' دوز طة 0تعتم5دو5 10عدد 01100 1111, ءوعااتتت 2012 7106115 2181

 ماتا عأا113 60115“,

 كرب ؛ ءايقلا ةخكرب 7015 11/111606 0110.6 11171" 0 0111011110111 022110612 ( م هتح

 0:طهطتكب .9506) 5 ءابقلا ليذ (111, ,١٠1 8)ر, 11, ممر 2, 11 6و

 111, ,.١١ 11 د51 158 1هعمس نمر 111,14, امل. ه1., !ملار ©. 1ص

 د01 15دع هم10 خط آه" ةنس 27101 01110-01 00. 311ه 1.1131.

 1.2 101 1. ةقطل اس 8هطث* ىئابق ةكرب ىف اهتلعجو اهتيتكف
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 (ممدسسمع ؟مداصت]مطط 127009610515). 12 1060 11]اعوتتت ه 11027

0 

 ]هانهأو م0115 685 5715 06د205, [] اتت هان ةخكرب 27661115 6011836٠

 مهول, نم 12027 مد ءءموجذك (8ءطم]1. ه0 8هغةهنته هل. 601 طور

 م. 80 ريعيلا ردص كملج نم ضرالا ىلو ام ذخكرملا), هد هذك همتعتستف

 موجع وتتسنع ةهلطنع 12دمأدفر هتعواتو هعوتتعمر طمع هنو 7ةدطزمزع

 سصتلتتم 71061. 8[هدفد لمست هذ 1ص 81مل وع دتط هطت موف دنت -

 طلق 111, 111 هغ امل. هذ ةنطق 16 خكن ه١ [1طانوت105 م15 ةعصعا

 همر موزه5د6 هقربر 11, ما هقر 111” تطأ اتتاتق 00. دكدد ل10 01

 طا ذص ةصص. رو دصهأف مائهموودتساتق 1ةعوسلمس عقخ , ةوصعا امل'ا /
2 
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 ةكودو 01136 022213 8150161026121 م61681712326 0121215 6.

 8712. ]118 ©815 جرش 107“

 سس نذل

 خينرب 7009:1111 هألهط 81 318و2568 هقغ 111, انا هر 3 هو

 قرد 111 لاقف -- ىربنأ 111, ت19: 5 2 0+0 ارتسا 1, منع 17

 اء 20, 21711450 1, 10١
 و
0 00 

 زد. ىزبر 00/71 70111105 2011م1, 111, ١١١5 12, نان دمها ةهلتكاتتت هىأ

 تيمي

 ابو .

 راذمرةجرزسب (طورس.) قلق ةدستسأ طلاق "نعنع (ح رمزو)و طم ال1

 18 هذ ©, ماا, 12 هأن هر مكتب 17, كتر 13: ؟. 2آ510اعور 0ع. 0.9

 6س هد

 دكروامزب 82. 132. ظر 071001005 6 هطامدعومر 111, 1بأر 8, 11و 12,

 مارا 4, قو. 197,111 16 هلا 15 11 1 12. , 11012854

 ه0. ظساتصسما؟ م. ١1 ت]ا., 01 هعع. كم0. ةهلتطتقت 68+ دروامزبلاو

 فاقدلا, 8511ةرون ةطح :1-1عقشمتس ؟00. 1138. 8.16 ناوخا

 ةيلقلاو دروامزبلا , 1طص هط5 0ةدتطته 11, دك 2, 1طصس دس لات 4

 لكس ورسم, 2612. 1 ]هز ةماو ذط طرم1 60 عج مطت 2316 18م0

 نه ند

 010011 دروامند 210121121186921, 01186 176719 6029 685 (2ةدنوزعو

 ةرجآطل 685 دروامدب 58 دروامزج) 5111 عودة 36112125 6111 18616111

 06 عءان "اةاوتم دروامز ب 5. امصم 1, 1250 هر 12381111 ب 001



 022217 010535 ل110.

 اا" قرح ةطحس :1-1[دطقمتس 11, أر 2ك طمو1ع "عءووأاتا 686 ف كروامربلا

 طسب 1, هرم1ؤ80 هذي ديسلاب, ©. ىلأ م. 1, 151, 1, 1151, 6, ءاتتت ىلع 11,

 !عاقر 12) 19. راقر املتلر 5ر١ امل 1ر6: 10ه حا 113الف اق
 1216110111 7016810101 060118 نار آر 111,12 هأغ هتك. ةمان4 10027.

 37 دوسلاب نالف ىلعو 21 27هووه208 681 هةر آو اهبار 1. 02

 ةم2311 2 عاد 260 16 ذعس م01. 00/:0717114, طخطع 70165105 ح خاحسب و

 11, 10,14 طسبم فللا نو 861.12 ةطسن نقلل قو
 اقسب انشب ةمورس. 8جاثج 8125ج ددصهااسس ذط 83600 هقان»ر آر ا/أأر 6و

:2112 .61 

 صيدعب 1 5612811 2811180 171641111 08111011, آلآ, مهحر 16.

 رصب 1 ها 11 هممما0213 1, 1 ار 4 رصمت الو رصبت 701611115, 5601 14

 1111611101115. - 8موعاوتتس 1 ء.ةعع. 81 عطل وأن 111161162211, 04

 هاند ةءعطاةار 111, !ذدار 5 رعشلا رصبي ال نومام لا نار 4و7. كر م8

 01. هأ ]اكبر 17, ؟ (ءانغلا). - 1397 ء. ةعو. . همنآمو هه]ءعأل هر ]آآ11و
 د 1 -ع

 را هلا عاشنملا رح ترصبا دق كارا الأ 21060126 16 2711611110178 818 "001-

 11011:2 01. 30 027 ملعتا رصباو. | 2 17161115 2017“ اناا 5 5

 /ا/11, /ه010/5 [1041 ةرببصب وذ, 1, 7.الر 13, 274416, 1, 95 هللا لوسر اب ليقف

 كا ةومم قا كال 9 دينك 5 د وذ رصيتسملا

 جورشل ىلعر 685 16122 04/1 51201116 51/04 121611115 0100115 1 2

 رعت 011312 32ع15 190118122 طوطصقطت ؟0220751): ةاطص111 5 11

 2-1 جامل لانق ىف اصيتسمر رتاعز11ا5 07007 ه0 © اذذ,

 حاج لانق ىف ةرصبل لأ لهأ ارق رضيتسلاو 111, اك. 2, 13220-20-

 ص ه0. طوط0طو2ع م. ا, 12 لالضلا ىف اويصيتساأو. 0هدانه 4

 1, 395 ذه 7615 ربقعأو ,رصيخسأ ىمل وأ 62:61112115 61 5

 هد

 000616 61(ت1011 (ء1. طوع ةاحاح ةريصب م. 2116 12 1.). - رصبر

 10170, 07 ؟هةاقفر 11, "7,4 اهيف عملي :فقكام ليوارسب اعد



 6 1:088 15110 ال. 06827

 فقد داع [ى2 ىذلا] ىصيلاب لك نق وا" 21070811115 6ع عدن رصملا

 1206 0161 ان1 رصغ بوذر 560 6126 81110221111 هروغفف 66

 ته مم 1-0

 ©01:0101ن..- رصب . 12101601 ىربصب ىلزع انآ ىنيع ىنترع 86081 ىنفبلغر

 عمم ةاتمم] هان 012 10161 عومدلابر 1061: 1/11105 161011616 1101 0

 (ن01 12027 ةانط نيع هذ بلغ), 111, دار 14. الونح 1710162 00 انخ

 و

 166 ىلع د عععومتل 2726 ', 860 طمع 012811150 6 5. ب روصو

 91101005 لح ؟عاثفان 1, ١مم" 5 رساكفلاب ةريبصب حامولا نأ 6

 قى

 9110106 51/111 2116107115 1. 6. ؟ءاتام200 حتت ةزجا1قذزتم 26. - ةريصب

 ءهأن 001"07, 411/10111110110 011116 (ةاطغط ماتقأ هفاطتع) مخه (ق) ةلتوتتم

 هان 11و18 هر 1, 111,2 ةمليسم رمأ ىف ةفينح ىنب نم رئاصبلا لعأر

 همر" 5 زد د0ماه107" هور ؟ادمر 6 اذحجو ةريدصب اودادئجل, ؟ثمدر 3, هكر

 10, "امم, 11 ةدو., 11, 27,12 ةريصب فذثتموي غيف ىل ناور كام ن4

 ةريبصبو ةوقر 118, 1 ةريصب مهقلا لاتق ىف ىل تمناك و ما, 14, مكن ق1,

 111, 9, ؟ندر 5 ةذفانلا ةريصملا كلت هل ىكي هر 111, ا". 11, 2

 عويشنلا ىف ةريصملا ىوذ نمر أها“ ن1 اهنو نب ال انريدحمبد أاولفنف

 ريصقت اهقكلي ال ةينو روتف, ادا, 11 ىف ريبحتو رئاصب هل ةعامج
2 
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 عيت 1018 ددفلط ىف ةيصن ةدشاور )1... 3, مدر 1 تاينب
 ةذفان رئاصبو *ةداصر 861805205 ل545, 113. ةءطقأوا, 1. 566

 ىف ةريصبو اقنحو (. 0. ىلع) هيلع اظيغ ماشلا لها دادزيف
 هتوادعو هتيراح .

 عضب ٠ ةعاضيلا 0 06 ممقأؤو هت*1ع هضءعا1عتددر 111 !؟ةكحر 16 انطق ةذع

 1. مانو ءةعضيملا٠ 1710. 61088. 660.

 طب 11 نلف لع ا رهالا ناك 06و160110 هاند 1/0141, آر ””هبار 9, 1.

 مطب 1, 70577 ه211 011 01/6111 11 10و ءآ]] "عقدت, 111 اة 13 14 رمهأ

 ىكطبب . 01

 رطب 17 هدعواتنءوغد 11, 111,4 م6 عزفأ 116111 76164161, 0*1 01:16 13



 02271 61,0558 41110 الآ.

 1]عرعتعوم طقطعطأب 7665110011:010111 7001011, طعطت»ع 8ءاطقاطأا ةتتح

 الإ هلطسا ؟1125ع مو2ععاخع ءاتأ1711, 2011 710 91015 0110120060 20

 8و1 ممووهأر هل“ 1]:, 16 ةءو00. طنععالم رطيأ هقك ةةصطتتس لت ال0

 هعل همالسم ءمل3عع عار ءءاعأ معو هن ةععدتلم 10عم 010011

 رم. طقطودغ رظنأ ددصو»ونس ءهمطمءوو14* ه6 اموو 1111 معو ةهعوفقأ

 ةعرتتطتسغ هلهمأز ههل ذص 2ع. جاغونو 10عم طدقتتت ؟عوأناتتتل عقأ 161مل

 مقدس رظنأ 6 عومفا (6651 1 عرق لازأ ةمصقفتس) هعماتعدمت

 2011115 65 761" طا 1[ رظنا 21112 ءهعم11عه11026 معان

 تل

 روطبر 2501ءرند, ءاحزانق 1هدخطهع ةععصت مامن ءرع 1طص نط ة10ةص

 06011 ]1 "عص عال, 26217*., طقاطعأ م1131. رظب 11, 7و 14.

 قرطب 1 01م7 ه6, 1, مل“ 2١

 للطب 17 نالف مد ةرآطمت» "ءاذودا (ح لطا)ر آر همر 8. 0 ةمد للطب

 32110 1ر26. ٌَّ 1 |

 اس

 , 561/110 01011 61/5, آم أ 31, 13, 4و7. آلكطر !أار 3

 ىطب آر 00111111 56 7*ءععز771, 00. رهظ 7711 171181110111 013515 ءقأر آ11

 روكا را كك ربكلا ندلغل ة. ع نمو ©1761 ال11 61 41111411114114 7" عأر 1

 روزا ف 0ك نا وعءزنع"ه1ق0, 1, )كبار ©10هوو. 0ءمعطب: ح سثق

 20115811211121 51 منغلا نوُطب 1م ءلاو روح هممعا1هغم 1, ا". 6

 01ععرتع طقع»عم. مس 1066 زوطت 111116 31116811110: /01" 107 01110

 (12027) 06د1عص297182 الكود 2طو ن0 101عأ 1261 نطب 10

 نطي وذ هأ هماعع موا 40114 م11. 1. 9 ناضلا راغص, م نّطب 0

 8 ناطب هدعم11 عواد آر اال, 15 مه بانقالا 5-5

 ثعب 1 ©. 206. م., ىلع 6:67 ءزأنانقو . 01618 67202841, آلم ١ ٠١1|١ أن

 ءععسس مانت 82110 12027. - 17111 م7025. م3885. ح ثءعينأ 111, هو

 2 2151 151 16ععرلات1 515 تعبنب .

 كعب 1. 217 1 غلفأو نأ كعبأ رثر 11011 7101196 121-00128311 6101

003 

 01/417111 21167: 111:05, 111 ١١١ 1, 4, - ظدععرط م19 انعانذ أم دعب
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 أ ام 3-55 طقطوق 11, هأةهر 16 (51 1هعالم طوطق)ر أةاار 2. نتج ب.

 101191110114111 1161* 50/18612161:01119  1110:1:010011 (أث بيعي انعدم دهتعمد

 100 1 نار1 1 اقر اطخل نم كي نعياورتكو 10 ١
 نا1 159 16عوررلان72 قار 512216691 68 16 08 1:016*67 10119115 68

 121110. - 1317 711001111 5511 0 رث 11011 7/1514 71141114115 117 6

 016ءر100, 1, امل تاك. عن املك 83 محط ذط موهععدتط عمت ةعقأ). 1

 اهّدعب دل ىلا و1000 070114110 ]208561101018 ةقأر 1, !محنار 10. 01. لنهتحم

 156 0 سبيل © هل عب اذ: طمس لمست ه0. 8111161: انكر 0 هةعب ال
2 

 70610 701 هدنكاشل. لعرتعم (هتموتتع 200هطاتت ؟مداحستت]و ام مل مأ

 هم هل

 هدعي 768 1102:1111 1101261110, 9. ([123 76106أ ات ات1اتطتر, 1, ننال 14,

 !كمكر 6, ظال.ر 9 هوو. اءقأ تلقر "مدر 15, 8[هطونموه "كبر 9. - رعب

 0111 14 تع ريسم لوط ما دا

 قعوست : دتطتلمع (260116 015632113, 260116 161 ]012 عات13) 226 2

 (ةدعزأأو) مه هععاع ؟21642:: كعبلا لعيب هنأ دهوا10 10

 1, ١هقثار فر نط1 2076131166 ممط1غا11. 0 نعنلا برق 1201000

 0191011110. - كعب . آ1ج 7615 ةنيدم كو كعب (ةنيدلا) 2و 1,

 ١11,9 هون تح قيعت (11 011 هطزءعا ؟1غم1ع طهطع) أ اءةذديدم عانت و

 و

 نيحم (ه8 0560 آطوتتع). فاد طزء16د»» امهنيب ىذلا ناك

 ادعابتم حج ادعابت (61. 86180ط.), 11, 1م 8, !هأ*., 1, اك“, 8, املخمو

 8, 111, دحر 6, أءاحر 8. 1مقدتتص ؟ةةئطانتطت 11, ادهار 12 نيب ناك ام جعابتف

 ىنامرللاو رص, ةعنالإب ع1 0115 8612611 مقان22 153 2276111, ©5أ

 طسستاأ و15 هؤاتففي 25 © همطتقات1 تع 17111: 11” ءناةوانعأأر آر ]| ةءر 10ر

 اذار 4, ه1 حاتم هاكر ءمدغواتت م15 67عمر انا قالا لعف مام

 تلعشق تناو 0ط1]8480 "6 . 04 01021 طه, 4571. 211“

8111010916, 1, ٠ 

1 
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 عب معرفات «0116عات, 7. هتان رهظ» - 1013166116ع 0 راك 0511115 1

1110 

 ىغب 1 ه. هعء. م. هن ةعع. طحهلتب رمعا111 هاؤوننعاتا 170016 111, !ذأر 0
 5 ع . ١

 اءوس ىتيغبت الار 701 11, 109 اهاغب ىم ةنئاما لعا اشير أ بياع

 هيرخنمل هللا هيك ريتاوعلا هأ ةط ةهمدط70. 35 ىأ اروثاع ىنغبت هل
 7-1-5 ن0 ن نك

 أردن ىنغين كر رفكات هأ هدع. هع [,[ميربةوم اقرب + تتم 0علتك

 الرديف كك 11 625 11 |1656 عمطي ىغبني ملسم ناك

 ّح

 ىلا نأ (16ءانم هوغ الل ه6 0: 8 هدم. ىغبني) هدصغ م0 ناك

 املسم نأ ىغيمني ه0ءهءادتأ ا[هةلتسانس ةموطوتخع ان م2261عااتق

 ةقورسعمم هعمل. 5 ىغبني الا 05112م811118 861811 6 200

 هرتز0:“ انك ةطصطقسأ, الهعمغ هآ-ه11 طر "خبر 2 هن هوو 6 لأ 46

 0580, 111, 1ث 10, 1 ان ةخبلط 0. 7. 000116 6 0

 01ءنقسس 11, ,١1 18. 6 هدعتنهل1 ةعصقات 1, )انكر 12, 16. يَ 0

 اياغبر 1, اا, 2, ١.هدر 8 (هز1 1ةعغلم 11 طوطق هقأز 10ةغدت 10م8

 126628. م0 غاب 5.

 قب. رمهالا تمربأ ةقيب 1, 701,17 © ىاولا كوت خقرب

 آر, ماء, 2.  طممم1 ال1هلتسهع 710 م:121م1 1416150 012812

 --6- دب ع

 خيقيقي خقاب الا 111, ١11 نتتوع هنو 1211 م26101 >6عععم ع8

 ءانطت 26ر16 7624115: ', 560 ؟ع115"7 1201

 قب ] نلف وطب هزم. معوقنن11 06011, 11, آر 3 ةعو.ر أبدحي 8.

 لعن: ىلقابلا ناملغ 111, اهء.در 3 ةدصغ م0 ةط1 ]161 2611014015 /080-

 101/111. 21 ل10. 2 كقبر ءوعومددوت 11 76856 71101 0811و

11 

 هب 11 يباع ىقب ام, هديت 01:00 7701041 2702514141, آلآ, 7777و او

 17 2. 216 ىقبتسأ 2140918 5670076 511/01/41 ©. 8.
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 0101 عشر آر اكءر .١ 860 كدنحط ىلع هم8 111 أنا12 561151112 05112أ

 1210621141, 1, "٠ .77,13 لخقلا ىلع ا  غيقب هقأ م0116 01/000

 61101/05427261" 681 15"0801"1, 4كو]:. 1111, |" طعم. 1197, 1,1 هأ

 م"هطوطتات وع 5111, ابا“, 5: 1814 ]رم هن" هلآ هجن" آب !اءر كج

 طخصم ةمهمتعم قمع هتاف كو],. 0111, الءر 2 ناك انهم لج ًاديف

 ةيقب اننسحأر ةموع. 11 8506 هطعد 12ءاجنت ه1 6123 71121611

 497. اال, هر 9, 21111, دار 12 81. ةهآ م10 208611122 1, أمةؤر 8

 ]د ءز206 021117111 01/1001: (طوطعر 61055. آظطضدوعس.ب آ)027), 11 .

 زمزهض 14 سانلا ةيقب اذهر 111, .» ن1. مالسالا أدتيم راجشل لعا

 0714111415 11111115161* 001*2011 11/01* نر. - 81 عطتق عونا مانع 0 عاطأكا أنه

0 

 هاذ ىقبأ هقأ 701560007010, 1011و هلام ان 1 را و

 مراك ذأ ميش نم رغاصالا ىلع وباك الا ا هأث 1ص 760158 سيل ودع

 يقي هلا نربآر 19, 11, 1,5 (01 هلع 168. ءاتتطت 261.)ر الؤح 131.

 بدار 8. - مطمومتم 1, !1*ك, 16 ةذشلا ىف اًدبا ةيقبلا نأ لهدم

 هزعم1 66916 5011/5 50111261 081 111 311:6111/1110:16 1م ©, 0130 81 3 8

 وم عموورتسأا طتاتغوذر عم طدتستاتق قهطتتتم 31116121131, 11206 5601111101

 82و0هجتتم مداسمسس ةموع ةمطتعسلمسز هل. 112,9.  اباقبلا 1. .

 0 اياقد و, 6و78//201 4118014, 1, مككر 13, !ءللو كر ©, آءخار 6, اكلك 6و

 دزسقتب هع امتار 13, 1 8200ز9, 1ه7:0741 1, ؟١١, + 21. 1800 عاتح

 ةهدقات قاوملا 0نسسقتنو ع0. 180ةهنوصطوات"ع 1, تأكر 3,

 0 1, 501:11216 0011:0211 آل ةاتقر 111, 117, 1

 جلب 11 ؟. ىلع م. 71711 (هرجت5) 06011, 141141 001 موداناةار آر ادام انما

 11501: اعيش هطنع دجا رم ىا جلبو ىلع جلب. طمومعأع 11

 06 مدقعم ونصت هتااودمم هسصوماتستف ةوسقتم م36ادوأ (1ة11 11, 9

 161 حلب 11501 1 علب طمع ةعدقات). 110. 010016 آكهقأهل. 1'ر

 ها ١.5



0 601,055 115110 

 كلب 111 ه6 طاب 111 ذص 1ه3615 872027122 22611224111: 8

 ممن 12111* 11, همكر

 سملب 17 ورد," هت" /ععق/ (طآروصسع هع 8مم »1 0), 1, 1, 5 تطأ هدعمات ءوأاتت
 ه- هذ َِ

 7617 سعوا, سالب 2 0 عمععتو عدس عطأأب 111, 111, 0

 ([1طرتورستن سان (شءتز ةءم1طو2465 6 سيلك 0 عأأ 29 ءاناتطأ).

 علب 1. 1س 106م 111, 71,9 ةععاتقم اندم موده ه ةهطتسغول1 م6

 ىنعاز - «. ىلا م. هء244 ه0, 111, 177,19. - 1797, ه. ةهعع. م. هآغ ىف ة.ر

 هانا" /0ع11 01100 ظواه1, 111, 1 ار 4. بس ءواسأل 065111011 0

 (ىعر ةلتو هور اللب 0 ىذا 1.13. 1006م ةعصقا نان0 َعَلاب .

 11, ار 1, متعت 11 بيس 8311 عم: عع لانطت هذآ ايغلإب + 376. ىعز.

 606101101165 002 ءزج1#, 1, ابار 5ر ةعع. ةتطقل. ” 61 ملعت هل ماعو ل

 هنااا ال5161 0م11 ع. ب ماجا سعمكا 1, 7! ةر 6 ةيجيتلاسب (0؟

 1/547 ال16 ١1 ,).16 “١ 16, ه. هدعموصق] الر 24 نط1 2066 ]1
 د اة

 علبتر "«.“, 6, هن 11, 1مل 4 هك. 04. هأ هةصنز ©. نم آر !اهانب 14.

 1كوأ عدمت. 5 خغلب 0101111105 111161118*71011 0111111110 500

 (كمجشمت اعرب - غالب (س. ه.111), هنود“ (ةسععتم) آآ1, تاع 18. "ومع

 01100116 01681 غالب 011885 7ةط15 (وه ءاقسننسالا تيدح) لعجأو

 نيبح ىلا اغالبو قوق انل تلونا ام.

 هلي. 1م 1وءم 11, 11,10 ناسارخ لها رتكأ اميمت 3ك ام دلي هنو

 يلا أ 2021215 10ءاج> 162626 أ ام ع3 هيم166] 71111, آ56 6

 1, الر 8ر ممن نأ 12 10ع6م 553010215 ديلع تتعلطا ام لب 1

 1411 1, 105 هك. طهطع ءا 071 عقبنس 111, آ1)ر 1011 هقأن 01012. 6.

 1س هدا مط تماطدتلا (1هجوعم ظمطتم»أ1 م. 101) دولا ٍةيطعأ
ِ 3 3 - 0 

 عسأ ام دلي ىنم ةهقأ 01011000, 01/011117 701670, - 8(. 7 انو |

 (2 0 كل 11 ار 10 0101110 7110915

 دلي 17. طمعاتق 11, 2. 11 560. 7 طاع لتلق 685: د طوع 226111611215



611055 1111 01 

 (6 ص موقع طم نص ةتعللاام ن100 موطأ ط0 م226قأ11عائاتظأ)ر انآ

 ةعزقر 6١ ما0طوكعمدندمأ هنت (ةهتتأ ةوع. 1ةعا. الكون ها 06 هم طعصف

 ردع" نماا12), 560 260116 32110 11122 260116 22110 56 "ان

 1276ه 61217” ه1. هطاقطل 11, 16. انصح الب ىللا) 1 51 كلك

 111, ا, 6 هلخا وم ام كلا , 260 م" هعدانأ11 10 وتل00 هت 0طعااان, آ11ب

 هاير 4. 816115 010016 ءالبلا ىسحاف هسفن ىلبأ 5462016 56 45541

 1, "88ر1. - فطوواستم اًرْذع انيلبأر 1, هد, 11. - ل3 8

 انسح البا هللا هالبا 1ردصو 20066 065هنوو66 اعبس وأ (لكق5). هد

 هوك 606021, ؟. 11, اها, 14. - 111 هذ 111. آالةدئطو 11, الكر "

 هنم هب ىلابأ و كلذب نينموما وهما هللا ىلغيد نأ فاخا ىكا مو

 ومرخأنم : 7121112011311 008169 61ج 180 ةانتم طقع 16 1623:1111 ©

 طصاسعتموتح 206]ئنطت (1. ع. جات 5916 م6ععولاتتت 6183 |

 هوحصستفوان1انل0) 26و16 دم هاط هم طقع مو هلا ءطابسص 111”. 01. هم

 آهصو ةىشلاب ىلاب دطف 725 018016660 طو ةطق ةطقضق”'. هلك

 1:65 111910115532110, 111 "ا.حب 14 06 1601.

 ناككذب 8111 ناقكنتفق 5 ناكحاني ن1. ]01عخات داهر

 (ناقكنفلاب) ناككانبلاب , 01415 50011415 ز60611, 1, ادد, 3 (1510 6ك

 م. 283رر, 11, هب 9 نطت هعواتعمكلم 200363 ىف تاباشن سمخ ىا
 خيمر. 01. ]هد ةلثلكأ .٠

 رادنب (طورع.) ممممتع مثنى (ةدصلمتس ةدفنس طقاعسف)ر طتقع 1) "لذ

 هرماجاعم انفزر 2) 226162501“ 011 56122م0176 711169618 311101126 610

 مموطزو هتك, 0هزم06ه طممتعوو ةورص موانع ءمتتأ واتم صه عدت 562011

 (4'1 هذ هل, 18 ةلطماتقو دو ةموعات1ص1502**). قاتل 2116106 لن 83

 ممول ةهأذ هنو103, 010*6401, 4115700801, 00116ءامب“ تتخلفع ذه 0حنت

 ءما1 معتغ مولتن غهدعق 8161111 ةمم6ل112 طة: رادتبز ةمع. 0111 601-

 1هءوغسع زاتعتم ةهءعوعامدنعسس ؟ةعاتعدالتسمس 111, ها, 16 (ح ةعاندلكت

 كا 6(, م11 7 نيكي رادتبلا قارعنا ىللعأ 5 ىحلا نزيضلاو

 جارشل لماع عم ه6 24 وسنن اهسلمأ آاطزةست: ىأ هيلع انزيض هلعج
 أراحنب 1. ه.. ظفاح . 8وهمرو طلع 1م56 01/065401“ هذاتر 710.



 020111 01088 خ51 101.

 © همه, 111, اظءار 2 ه6 78411: آآ, 60 نالفل اًنَرْيَص انالف تلعج لاقي

 ىلع دخآلا وهو هيلع اًطغاض ٌلسرت مث اراَدْنِب لست نا ومو

 هديري ام نود ديدي. 2و0 105611071011111 710620501015 18

 جهممعا] وكنت (61هوو. 1طص 1عطم»0.) هؤ طئمع ةيرادنب خطيرح هم

 1/0501 61/11/15 215101011" 1/111 511111110 01119611110 17" 01:5ز201* 1011015, آلآ

 ا". دلك, ]ار 4 (لكعوسم» : 18ع»هممه155ء20ه2ع). آااقذد هأ لة

 هلدتس طهطودغ نداعملا نومزاي نيذلا راكنلا ةردانبلا 71664-

 10165 01/14 00711:05/  1/7" ع01/1110114 م10 هطآلتاعت' انا 268 ء110ةقادتم

7031913 

 كت 95 8. 0 "00140, 101:0 011:عزنةيننتر, [آ11آر اذ! 1, 8 حطاأ مهطستصطصم2

 همز 11211 اهكنبو ةينارصنلا نيع.

 ىنب 1 ط8. 40700771 060160211 1, "امهر 6, "املار 9. تلا قع ا

 020120111 51 دعء2201ع"اددنر 1, ملك“, ' ح 1ط0 ظتقعطم اء١ءر 13. (0“.

 12027 ةونو] عر“. - 11 طق. 71201171 6011517011 ةاق8 111, محام 14

 - 0. كدم]1. 266. 4/0171 001, 1, !.اار10 (11010هأ]عع م. 332)
7 

 81 عما 8و 01100116 77/411: 518+ 0002108121 انك طقهاطعأ ل305 : دب
- 

 اَنبا هل ىعد ارمع كيز هأ (8111 آصقأوت) 01/60:11010111 1101100811 تأ

 1[طص هطأ 0ةهتطته 1, اه 2 (ء,“. © اهدلو عبمج ىداهلا ىدوم ىنانب.

 3 نا ةمدقا 011. 2601/7614, 1, 11., 12, 13, ١ ك7, « : ظوتط هلكت

 ه0. 8ءطخ؟و117: مي 11. - هانُبألا 1 ل 2123110 911215 2617836 0111 0

 8114 1طن ططق لوموتت 309626111215 6011121016 20561, 560 1

 هتف ةممع]] ع طقس اتت راوحالا نب >8 201111122”, 1, 115, 13 ©آ

 1ع. ص ةصلتنعع 1220., 497. 171 بار 4 هوو. - 80ط 8

  قططةمتلمصنس ًءانبالا ةيسغ 81331 34 2670568 م111101:011 ال8

 لرمهمغادم هقدعو]ةمسسبر ماع26 ةوعدلتا نبأ 111, ادب 2, 4و7. 1 111

 81,11 2: (ةيناسارل) ةعيشلا ءانبا 111, كدر 6, 4و. 5197111 !ء.و
 6 24. ناسارخ كنج ءانبأ 4و7. 177111, أ, 10 هتك ةخلودلا ءانبا

 18151 .١ 3. 0ءىمسكتست 111, مل 1, قر ملكر 4, مل" ملأر 8قر معو

 7 مالو 20, ننتتو ةردالا مر 12 1 هلو 1ةدارا !ةملط ١ 1107 سموم
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 لك هر عل 2761“. ةهيدبلا ءانيأ 921677014165 (م0ةأوعر 018:60 68)ر

 ٠ , 18كلحلا ثانبو 12161106 1116 ءا" ءعو, 111, مكأر 70017 [11

  0261هآ- 112110, احط1 داكغي تانبر هن هك. 407818 20 .61055

 مل. - 0طوو2؟ةط01185 686 انقا15 1, أبان 18 هيأ 0 ٌلامح> كثعبو

 م70 ىبا اَلابح. - ىط ىتخا نبا 0 ىتخا ّىَنب 11: 3 15

 نير ما. نب 1, !ك11, 10.

 ل 1 ةعطقات 1166017111010 017271:65511 0عاتتاأ6 ]111 مل أر 5.

 رهب 1 2. هع نارهب 0ع ءهطدمأ1هادع هد عاتتسا1ف ؟انطانو هو]10ع هرم1ة2 عطر

 انآ قرشر 1, ١ هر 4. - 111. آبموم 111, 1*., 6 اهراهبتأ هه ه717:6-

 اه105 هعع"ءلطدق هعمولتتم مم0ءهلعدأتو. ح ةريبالا مو رهبالا طم-

 رسم106616م51 ءهاتفو 1, ١ هر 4, متقأ رطصم ها رهبالا ه0 عموم لن

 0 2 - 1 كي ى

 816. - ىرسك راهب 7. هنأت فطق . - ريهب 862810 رهاب 05,

 1, ”هاار 12, نطأ ءانس 0 1هعودلتتس هماسم» ئاهبلا تانهلا نتوستمست

 رتاهبلا ةوردفدس هونت هدا عد كوت ت03 86.

 جره 1. لوصف طقطفأ ةةتطاتاتت 08851711122 خب 2 560 000116 2617

 01 لات فقيرطلا 2 0ءمانمه11, 111, اهر 3 هن هذع ؟0>هههع ذم

 ووناتو الدود: خكحملا ريغ ىف مهب لخا !فنا فقيرطلا مهب جربو

 1ةععت لدتانت قأن قيوطلا . ب 17015111 066107:0811 اهات ةطتةطتتتتتت 11, 111*"ر

 67 151 1 جم

 رانيدلا جر

 شهب 1 ه. لأ م., 1, اةحأر 3, ه ةوطط. 12 1701 1, 114 هةدعو]11 ه6

 2 طمس مطتق 12 1116“ كعاةدعط". 137, 226, 3 ها[

 مو راشبتسأو حامتراب فخو بلا لبقأ 56 ه0 21/118 0011267"

 !هءاؤ1ه. ه1 21ه11016"67 ر الف حجو ىف آر, "ءكادب 4 انك 03 عاطاتل ىف مس

 دهجو هآ ه«4جو ىف جاك. 860 ةعطقت طمق11# 1, اذكر 7 طقس ع626-

 21116 هوز ح ليقأ هذ 1, 2141155 61.

 لعيب 1111 ء. ىلع م. ةودقات ننعم 1هطوأ آ'*هرج1ةقر 111, 1 .ر



0217 010855 11111 

 مهب. ع تنقل 05275 م 111[ مهيمر 11116067 (؟١ ]6

 811 ميهب), طاع يوم خس ر 0111115 4111697“, 111, .5 ,١١1

 اهب 7111, 1"9010ه105 ه51 ح رخذفأ , 1, 7”, 6, ل4 : ركتفي نالفو

 مجانلا وبا لق ةاهنباو راضنفا هب ىلو هب ىهتبيو اذكب

 ءارتمل هييدعس نيت لاو هميدق دعي نأ رذاكملا سيل

 أب 117, 3 10م7 طاطا 7071 هطةأ, 11و .١ 18. ءاوب. 1326 10عات-

 1011 ءاوب نع م0 ءوب ىلع مم رمعس موو ةعتتمأت 026 هال 110-

 (مرستمأ طقاطاتتكب طصتستتق "ةعاع همس 1, 55 هدلعطس ]1وعألم ةهقأر

 ءهتتتص ةهدعما1 6. ءاوسلا ىلع . 1084 118116 5 نع 860811 ب

 (ن5 ه. ع. هج تمطقت» ه0. آه20562عر م. مذ اهنع ماثم اهب) لتتم

 ءاتمس ىلع ة0طخا أتت

 بوب. باب م1. باوبا , جاوواانأع 230 115[30:11, 6171160610111*7 (عآ. ]رقت ع 62:-

 م60164), 111, !١٠آ, 18 اباوبأ مانملا قف نوري سانلا .

 سوي 1 6. ب ىل م., هدجن66554, 1, ,17١ 1 ةمهع. ءارجلاب حاب 0110211

 71 56 7606211 01/161111 6071101101115 501061006, 1, 711, 11 تح رفا

2 2 3 

 (؟ككهر 6). -- 197 - 1 هدتوانسمعماا, 11, اظظ98,12 ودعلا دب حامد

 11507: هكايبتسي محابشساو مدكبدبي دمدابا لاقي .

 2ع

 رو نورس م97. روبأ ج رئاب ةوطقات 26714105, 2115, 11, املأ 8١

 ناروب سمعا مطقا ص عتق (نطمو»هدقر آر )هر 1, 4ك هوو. نتتقع ةعع 14 11

 خلو 06 ممدستسع ظقمؤفستب 21186 0105015 2915 165 2ممعا1 255 ان

 عود 1 14 هكامر ةهعما1 وقدم آر ان“ مو» ىلع كوك امئاك ةضرعم

 كس رف مسْنم, - 1711 0101/3:11 7055115 411 511*111 60[ا3118 ( ح 1 66 آ!)و

 1, أما“, 9, 21 عابني مدنم عامي 1نعوس لتستس 71061111: 7. 12157 12

 ا

 ليبي 1. 126 طمصتتسع 061111 كدت م2622 م11 0116127“ متي نأ عيطنتسي 52

 0 11, 11ر5 0 (عوتع]18) ه8 هلازهت ليبلا دعمك 74411

 608) 5 الأ مب 11



 61055 1 602لال7

 نوب 1 ناب م”هموغم5 ©. ىلع م. 111, |*”كلر 3.
 2ع

 تيب 1 ماشلا 1, ها“ 16. ذط هطص. 2 متصسق !9ناع "600161018 معد" 0200

 نوروقر« 0”, نأ لاق مونع د ع1 0161 ةةص مانع 214" 110900”. لل نتتتاتانق-

 لوط لبعم أ ةميخ الق (111, ,١" 1, 21 2) هدعما1 ءوطانت" معا“

 ةلوامقلاب ون (مصص. سصقفتنع. ه0 841, 1, 29), 560 مهمدأمت 1

 بتحس 8ةطوكوهتط 1, أ, 20 ةووو. هن /دسععطقءطقتت5 1. 1. م. 82 جودت عا

 101 لعقست انا 12 21566 6012113 16 211 فا 60128011111113 ©

 5 120م1 نا (يرملا ى ركام دون كر 0 115 0100116 1

 را 10 1: "1 عا طسو 1 ا 14 هبونجو ًطساو عب د 2 ملور بهذ

 1” 00 ةيرملا انعم بهذ وه 11, هأر 4 قيرطلا 0 نم ضعب

 116 105 7هالقان طز وطتتا 17507 111 ١ر4 ه ب جدأ 11, 1, 13 ىنجرختا

 مظعالا قيوطلا. [لواتع 61 تاب ؟. عع. 1. هنزوطت 0 122 8

 سصفتتمتم ه. ع. 0هصقتتل 60. طورضعسطمتت'عر 1, ا1١, 6 رصم تمي. 21م

 همرمو] 1595 برخ ه. ةهعو. 1. هه ةمس0ل [ةص لة 500 12. 7 16

 (ميدر لا اح كلر 75 1 سرمد !! ةظناع كل), 4523, 1 02 5 ١

 11, 5 20, "ورم. ء. - 11, ©. 260. م. 7611001016 /[6611, 111, | بر 11و

 اكو ذر ظلمه ةرسمب 56/07, كلر 3, للر لمقام (ةلقعتم) 11,

 111, ؟ اه. 81عص1 8 6ه110 6855 هطق1واتهر انك 2 120. 1811 1, 118

 آيوصع 2ج62207819 لام 506 1261“ 710010118 50" ههض11. - 111

 ةدوضورو11 (ح 11), 1, 11م, 4 (ه5. 115,2 تايب)ر 111 هينر 12, مه 11و

 لولعلماط1 1, امكر 10, 11, تبل تا. ز ةعاقات 706704 265110211 1اتخ 1

 (0ةدتطته 1, أ 165 هموع. طدوانس م"هعااطاتق هذ ةوع18علتقر © 10

6 6 

 .  الروه 1210116“09561 هن"هدنطدن 01 1111071, » 6, 1. 12 عت 14. - تيد .

 ةفوكلاب دزالا تمدد هه 1. 0. بيقن >201118وز2105:*, 111, ١م © 8 4:

 -_ تاتويبلا لسحأ ةدحسق ةودصتا1 هم 2011115312236 12 1267813,

 11310 6اعور © دع, م. 21, 432, 1]0ةطقاتفوتت 12 111011015861“. 06“ 1ك

 ل1600. 0. 11 ةدودءداوع]ا. تال 111*167 جو71 كرتت*11 1880, م. 352 56

 للهم »هات 1, أر 19, 311,10 هن []هلقصلل ةةطتزت0 16ه 23

3 12 



 60217 1 61055 ط1

 دمت ةهتاقةهمادصأر ةعوأعغ 1ةذدعطعت# ذب ةعوع. نضع 960 0

 ممط116و 4سعوطانس ةددصت1تدع 162 ةهمزمو]1هطوطخكاتت', 111, !ءةدر 12, |.

 7, 4و7. 22911, ا.هر6 24. - ئتيِب نع 714.1. 111, "عر 8 مممطهطت-

 انزع هقأن 1108111 /07111110 15*01 1حأن 0 ([0077/0ْ

 ضمن. نضام 1111161111 ه1 آر 10171 (م1 عحع ناك ضايب 0 1 1االو 5)

 ان رسعم ضايبد 1, !م..هر 10, ضايبلا نم نيللا 11, اذار ”. 6

 لضايِن تايف هدم: .ضايب بايف 3 أ 14,17 م1 102

 ضيب بابت), هم ععامدنادسد 7515 5 لولعط4 آر ممر 11, ةتنات 1

 وم 06007هدغ15 (؟. 12027) 11, !1), 2, هابار 14. - ضيبا. 11, اممكو 5

 ةخدبواعم ىبأ باكءصا نم ًءةضيب ضرالا اذا ندأ5 ه1ط15 7و

 ردع أ15 120121 ه1

 عيب 111 261:07011, 261110111 62:20510141 كح 1 اخت سكان أت ساكن 21118

 قاده 1 !!1ار 12, 1117 1 مهنم عانمي و نوعبابي م (1, اذ" دل

 طهطوأ ةماتكدمسم ه1 م2152 2:110126122 0111*6011/1*17161 /6611 ©1111 ة110110) . ح

 (ن01 5ر17" هطوءز*ةن11 ءمصطتخد ةاتمسعستب ء. ل م. 111, الهكر 10. 2027

 طقطوذ ةهعويص مانت ©. ىلع. - ءاسنلا ةعيب ىلع هعيابر 7/0672

 501161011 11101 170111 عت*:نز 1. ع. ةذطع هآاطا11 عدت مدع ماتعات 8201 مآ عر

 1, اذا تناك, 1110 ةعو.ر تطال ءلطعاتتتق ع1 16117 10

 5061, 110 9, ءانأ 0مم0216111 ير زخعبب ر 01100 15115111101

 أرل“.ر 18, 15. - خعيبر 111, 1.5, 9 06 ةورطمأو م0ع8720 115131086111:

 ©0160 هع2ق11 2661 م1602 515 عببلا 1س ممقدسسهأت ع 7 تلعقست 1ب الأثر

 16, ءعمن5 01عععع هعوتتعم. طصماطوط] 116ه هس[ علت تقت 0

 (تاديعننم) هوم ةوطقام ن0 مبانمأ تعالت, 011. آك01. 22 78.

 نيب 11, 01511616 ى0”ةموقشا, 11, “8, 11, نطا لكو]». أوبتكا . ح 111 هب

 ةعع. م. 06ه هل ه0 0151ه11 7هراهتاوأ1, 1, | أهدر 1. - دنمبو هنو

 ى6ع" ل0, م0 ان51[ة60 دنيدو هنيب اهيك 11, 72 ن]1أ. 8و. (انأت 100

 ه]1 5122 686 اميخ 11, هك, 2 هلع م0 هتيلع امديخ ه6 هينيع نييد ل

 1, أمال 6 ج0 نيبب أم. - مهنمب نمو 2267 دك 1, ]17 ان. تعاقف
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 مهند نم هدب شوف . 8-5 نبت هو 1651741110111: (طوصع ءدع لذ

 أ 165115 (آ20597: ءآ. 03 عوه هن امقعات, 07: ءققر هآلر '), ء011ةعاتكو

 ال111 14 3 ختم ةيقوملا هده أوعمس مع نم ىللهفذر 11 655 مدن

 دوهدش. ع 101320115 681 051185 266118. 12 011281 رمع انيبق

 ةيباجلاب اركسعمر 1ر )ا, 19 هؤ ةنسنا1:6» 17411, 11, 105 فاعم ىعو

 انيلع 7-0 1, !.ل8, 18 ةهع. 0108 008. امكان زمر# ىب ىرسك امنيبر

 رد, 12 هعع. للك, 11, اا "1, هطخ ظقفغتسم 1814. 01-110-01111410 1.

 32 >. اطيتغم ءايحالا ىف لا امنيبو انط1 213106لور 261. م. 3

 طريتغم ه5 ةم00 لوطن ةطط ة4ءلفسر ه0. لانج2 011, ةحب 13 56.

 ْصَلا ذا اهيقسي دضرأ ىف امكاق مكلبق ناك ىمم للجر امنيبر 01

 00 همر معتت ةص 0 11011300981 ,١١ 2 ةوع. 1هعن. 0. 8تقعع 20-

 بطن 18115 170111050 هه. م1065 هرم لسطح ع1 ءنطص لقع. آر انأأ هن [ط٠د

 لكم. الام 1 ععتساتق عافلاف ثك الب نم (860 ولعت ا. طهطءأ عاشلاب).

 1امممعاعر 1115 6616 220265 70 1 كعامو را 26 61138:6170 م1:36-

 ت5 0-2 07 260

 ءعلهر6 0عطعأ. (01. ةعع. م08 0 183 761811 لييهس تبيح 1 امأ

 اعلاط (. طوطع م. 6836 01 6 ىنغملا 1 دوجمم) أت

 طراد 11, 8,2 هطت 06 مطممت مئق كيز ثيح نتمق 01ه

 عفورلا 0 ةيف 00 كيز دعي امذاق أ اذا اهل ةلص

 1 بصنلاو, هم ممو6 اذا ذه ل ايلا سلاح كي اذاف تح

 (لوصم 1, 40 ه: ه1. 11, هاك 19 هن 72. 0. ةمقكو دانط اغ هن ا[! هن عطخت

 11, 5 44, هب مورس. 5. طن ]1س عانت 10016128 52626 06611711 6. ج.

 اسلناج ىرصملا باشلا امنيب 7201416 1, "ب 1, 83586, 5384. ©

 اه 6011011216 06 1!” لك ردو, أدر قر ,١7 4 ةعع. 0

 ىنزات (طءةمو.) ل"هقود 11ب اامأر



0211 1010511 

 تيذ . 0 نرق 11, 111110, ههذ 1110 ءم1210 م2أ10ةانتتقت 4 و

 ةهممعا] دقن" هذ ةعوغو 1طد ةكمطمتطتل همه لؤع. 111, 2, 15

 (ةصعصلمسلسس» ن5 لتدع1 12 ©1058. 6مم. 19, م. 222) ه 116

 91161:ان131:. ةيتيتلا بالكلا 6« نتمنا 11121111638 121156118 21:0-

 هدأ (ء1. ل واكفطأ ص طظا1ط1. 6 ةهمع». 111, اور 3), 111, انو 20. ح

 لثفلا تودات 7 هرط ىرديط

 رجل . ربكم 0011110105 ةتتأن 0ه171161:005 111 ؟أ كر ذو دطخ هذع ءمدز. هت-

 لتسا18. 81151 01100116 08561 رتابم بح تأ (862811 111011615, 41711761“ -

 /معانند اح 11 هرنةكم امل, 3 هن ةرمات0 12033)ر 5ه0 طماط 1153 12626 608-

.101111 762116 

 عبذ 16. هعع. م., لنع 21161115, 7675611115 تق 0:1701/617» 071/0, 0616

 ه116104 00هد1ه15 651 هصتنمر, 111 اة *هر 5. - 111 ه. ةعع. 2. 10/6*71801-

 هاند 951 تناة عالنار 111, ".و ,11١ 1202573. ح 7, ء. ىلع ».ر 8

 هاةعل/14 510114 (ماه م16 ةاتج]1. ىواسما, هل. 321101 ه6 عبتتي

 نالف ىواسم), 111, ا".هر 6, هطف1 14 115, 1 هعيتتي : - 71 اوعباتت
 0015 0051 117*0117 0117 0811, 1, ؟ده٠.ر 18, 11510 عاكع 1)ءاءءاتل5ر

 60 1. 9. - لابعلا كك 17112111511* 2102/2 ع101ددث, آكل |)ذ1 ن1. بس

 - © ت2 2

 خعابتر 866. ردم هقأن ز108 708368310111 هت11:6دئا7:. طكتصع ةعابت ىلعم

 هممعا1 طا 1167" ا+ ]15 01701115 71016 171061601101155

 ممعاود هيت آآ, امه“, 1, همممدتغس» ةقاتع طم 64 ظمعن ىليمر 52

 110111771551016 715 5 0 هدا. 10 2ظ 0 2مم611 3غ

 :قالع هلو 1ذم 0طمتم ذم ظاطا. قعوط. 83مم. ه0. 00068 13, 11,

 6521 0و عبات. 111, اهدار 5 6 مجيابتار 56ه

 ش مهعابت طقطعسأر 01 م1112115 106 2022166620115 وات. ح عباوت

 جاوشلو 27107" د71 110: 17ه, 01100 ه0 11 طة فانتا نعع20 21, 1 |. 2.

 عوام 15 011 5 (ىنركاش) /هطعءأر آر 7” هءر 15ر 16, آ!”ةهأر 3و

 )هدر 6 560. جن مودم ه1 ع1 ونا 001711181111. عبتم ب 1501



 055-61 خ11 ان ال1. 0211

 5601/110/1* 5011110118 00٠ عجتيمر 1, اماه تاق, 6010م1 طعتتر 211017.

 11, 24 ةطط. 5.

 ركات 2 7090011 404 50/45 هدنزت6:1515 (هلام ىق) 11767" هوملل“ و 02:61" 001*عأر 1و

 اال 14, نطق هلا1 رجا ا .
 ى

 520 (2ودن. تكت)ر, هانا (ماعت»ءللم) 1, ءامب 18, 0237.

 عدم 0100 هتكت), ما. متاخر 1لهسر 111, كملر 8, كطغ 83501,

 لك. 0710740-01, م. ا.ذ ءتنم ع1مو5. بشل حاولا ىأ دنكات برعمر

177 

 مكان 111 27 تقع: م1414 ةةماندع (ل) 06 طصحصتسم آر اناا 1. 05 4

 آ.326 ىهخانم وه.

 برش. فارق م4 مو ءطأمدتتم ططم00 0116131 بارقنلا دق ىف سبل < )نا نثدل

 ةبيك, 1ر نفعنا 9, 7 مررو ووو انانور 15 ةيبارتلا هددمواهم 411: (هاف

 1 هنؤاط 03ء11) دسم ءمد عصمت 1 ةممعال هما, 11, ا, 16, 1! صمت

 طظمقات“. ظتصسع 4و7:. 5111, !امب 11 هي. 5 ةيبارت خيار 26211111 05

 ك1 هك 17 111 ,1*٠ 7 ةطواتعو 1 1111/0/5 170/1165, 010611*101-

 51105 61" و06 0.

 سرت 11, 711111014 101111113 133 ةعاتتم, 111 أ)! هر 11 (165ع7010 طماط

 12 ؟00. هن. طتسع ل 1111111115 1 فر تتم 2و بردلا باب

 بارقلاو باشخالاب 1س 1100زه 7 هسم» #4 ادت. - سين. طا. سم

 11, ا ةر 3, طققأ 1. مهتسرت (11 هاكر 15, احر 6)و هلك 1]6هوؤ. 1

 ه1-1"ةلعتط م. 1 ما

 فرت 117 072111 مهذولحب كفك 2611165 1/111*001 01111211, 1

 /مع11 ىهنهقر 1 ١مل, 1 هوو. 0 تابنلا فروت.

 كرت 1 0م. عنص ن4 12 مططومأ كرت الو اعيش عنص ام كافدح دامتطتا 1ةعزك

 ممواتف "ء]101111” 1. 0. 71011 6 رقاق آآر ااءمر 1. ال هنو كف

 تالاغلا مهيلع تيكر 1, ادلخر 3 ملعصت 8 وصخ د 1826م 2232616 عزا

 0100 46 135 لتءؤاتطم قم, 06 طوطم جاتك رله10*: ه1. جرمانا طوطع
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 ليرخحالا ىف هيلع انكرثو . - 10موعما# ]ممم 11, 111,9 ىف كشا ال

 جحلصلا هكرذ.  ةلدرراا12: ح ططوطم. 1, 11, اما 3. 6 هكرذ

 لمعلا نم 1066 062081011, آر اهيا, 12. - 1 كرم نم راصنالل ام

 1111 111|1 115) ت"و0 كتن ع" 0» 116911901 0عطعاب 111, )45

 (ه04141 ؟هع)ر آر اك147, "ا, 16. ادقع كرتم ال سم0 ةقتحتس كركم
 10ع] م066وكر ن1 "6ءءماتتات ه8 1ر انأ”هر 2 هل ةدطصط. هر 860 ة1عطق#

 ند ا

 ءوانام 26811 عع 01 20111158 0 كرذأ ماخ0زت "19 71016111. - ةيكرت خبق

 (111, )١3,6 معصم »هند ذص 020130526 هرع هسنم 5 11202586 ]ب

 اكدر 4, وه0 06 حجتطعسأ1ه "201415دنف (0ةعقأأم ةقوع ممكةعأ 01.1

 مع داك. 01. هاتمس مود التفاعتست 2-20ةسست, 07 عشب آ]1]و

 د_-هع

 *م* لالخل ةسيلم كرتلا بابق مهب لك ىموق رودق ناك. - كونأ

 60222. 3 كراش 111

 ع 6 امهب ءاج ر, مممد» 51:16 01/711016, 1, امل ر 3

 7 -6ه-2د

 عنعت 1 م258156 هب ع عدنعت 11, )ثأر 11. - نيععتم ريغ 71011 0011100“ -

 2022 1 151 1 4ك ملل زل“ 4 عّتعتم روغ 8112162011121 561181

 طفصم طقاطوأ ه "4 نالق عتاعتا)»

 سعت اندوللج يع ىلع , 2014 1/074 70514, آآ]]ر اذةر

 18غ 1 '

 راغت (طودو.), ت05, 111, بها", 9 ذئضف نم راغتو 21.

 لفت 117 هموم“ زدددةار 111, 71 ن15. مهيأ ىلع هنولغتي .

 ىقت . ةيقنلا هدكر نأ ال[هذد تمت طهطعأ ةانط قو: ةمئالا نم هسفن ىقي نأ

 وروضي ام افادلخ ىلع ناك نأو رهظي اع ةيقعلا نم وأ 2غ 01

 ةزاطآ] ءقحعوأ ه طق عتق دكان هلق 2 ما111151086 60 0100 ةهعطقطعءأ

 ةهلوسططمأ] تمد ه11123 515 ةزانك 000 ةهسدتصتم 109أ)'. لاععأ ةاتاعام

 طمع ةعومع. 01. 50 ححع 0601 زص 61055. 2عدعس. ا[ظهطقتتص0 هدر 9

 ةيقتلا ىف نىينموملا ىلع عسو دق هللا نأر 4و8. 2237, 18 3 ةيقتلا نا



 ٠ 6011لا 111 4 61085

 ليكشلل هما 1"هط. 1, ]بر ةر امهدر 8 (تطأ ند 1هععصقسسم 710 ءااتت)ر

 11, امر 10, 111, 115 سلق, لولعفطت 11, ” 8, 1, 717754 امر 21 (صقو

 ةهعما1 نوط" قست. 2. 142),)

 للكت 1, ةودقان نلانعات 86 اسهم "هدد هلل" 001111111541, 1, )ب 5

 1 16. ؟؟ هرماانس لكتأ 10م ةنعصست 8 عدت (ءل. 1"1هتقعطمال, 121. 567.

 1, 57) 6. ع. 7011 آ, 61 نأشلا ةيافك ىف هريغ ىلع حمتعا ىا ّلكتا

 ارجع «سفنب 0 مو 68 61088. 8[هةاتسم ةانط لحكو .

 0 1 2541 2101611161“ ةاحأت 11" هدت11 2101ءزا1 عز“, 11, | هر 1 اهينع الت 0

 اسمر 1: هل طمدرت. 13ورس ةنوهتقمد لملك ه. ع ]ب "عامر 19, 741,
 سسلسمسمسل

 1, 127 ةلكلتلا «وزمزمتو ىانلت لاققف ناركسب ىبتأ دوعسم نبا

 هقوسب اقنع اذا انالف لقلت نالف ره مهلوق نم. 11ةسستنصع د

 و11 قار 910. 1011ه, 2.10.21.6. 517, 0.

 دلت 11, ©. 3ع0. م. هنأ ب 216هدتاتقر 360104 /0611 هط هآثوهنمر 111 اكمحر 4

 انطذ 1. رايشهج ىب ىلعب هالتا (ه. "ا, 6).

 مث 1 06 ماسة طاتق همتدرتاءا# /لاعت“ةنننأر 0/00" ةاناكر آو !١ذر 13 ىف 3 مل

 خينامت مهعيبمكاف يلا دارو حونذ الأ هيعسلا كك 10 06

 2650200211 111 7 (ح 11 هن 1 ه. ع. 111, ا, 14 ةعوي)ر 1, 1*7

 11 زن 197 لكل مد 0 ماهذأو 12 52012060561680, م1. هدمت

0 11 

 خنت 1 106223 0 8 5015516181, 500617 201106024, 1, كر 5 هومر 8

 10, مار 13 11, )ها هر 2 ©. ىلع ةدتق رعم ةمائاتطتب 20 01105 نا35 ةةلعطت

 ظعتتر !١هأ "أر 9, 16 هوو. 05. 1841 1, 129 حج 11دل0 ذط 7. 11

 نا 19 01 207 111, ضخ 12 لارا 1١ تكفر 86140: 186 نا

 الو 1 2 6 انع ءماطقأا'اتلأنا01, 562811 >20118 ء1160515 21151 ةولعس

 8117” هك ىع ماقأ ةصاطو.

 رو نكسم رونث ىف داعقالا, هما10ءدأ515 ههع011 ذط ؟ان0 61100
 ع
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 هدأ مممقصتق 7260ع205, نم اتق1 ةاددن ةهنعو ١9-21 ةغطتلع 111, 8*1

 ةووو. هن 8-21[هغهلطتل, 1"داطدعت هيدا 1طن هطأ 0ةوتطتم ]ب ]أر 5 1.

 هةموو. (ء. 111, !).؛ هصص. 2). 1مع 1هعم ظدحعصتتق 2ممعا]ةهطانع ةباغ

 (ه::. 1. خباقر *ةباغ), نن00 هءعمات عدو 2هوانعو. - (0151ه 1142و آه

 ع0دةاتاتت 12938 1" هأق 1221112148, 12 0118 0111 1261118118 ؟اتأأر 12-

 ةورصصستش مو16 0ءطوأر 111, |” 13 - ابور 10. - 20764 و

 آر, ةهؤر 2, ةر 12, 111, ؟*, 16, آبو 10, 16. 110. 01136 8611281 46

 0:1. 186, م. 404. ال1 عاده ذط 16159 ةمم6112 811 00 1.6

 رينانتلا عاصر ةهذه لؤع. 11, ماك 5ز هك. هممهسعم 10عز آن 8+2

 تا
 رود. 0 م1061 ه ان ةنقتار 111 ا.مل*إ 8. ]ونوم وأنت 101ه, 11, 111 4

 راهنلا تاراذو ليبللا ءانأ قى

 سبك ةعدمسمتكم 06 متعم زصطعاات, طصصتسم هسااتف نقد مومن: شيكلا

 ميثللا ىبغلا ىع ةرابع سيتلاو ميركلا سيئرلا نع ةرابع (08-
 14015 م. 17 ةوو.)ر 1, !١ 9ر 14, !١ ها, 2. 015. طيهطع ةض ءدعو116. ىسمت

 راعج, 12027 هغ 601021 طع, 1. 1105.م 3.

 رات 7111, ©. 300. هوعاقأ, 2110161071 3111511 0"21ر 11

 19عوطلان2 مهو ربت . 2 م (لكف) 7 معو ةعاطب كيتا 9و

 1"مهرتوعر ط0. 1, 422. 101 رثاس 8 رويس 123 27011115 5

 رمثا14 هدأ ع1 ؟ةط خنت

 تبت 17١ 0« طهكذسم ؟0178 (للا), 111, ااددر 9 (16عع»ع اونمِب ؟ءغوطأت

 ه000.). 01, 12023 : 106116“, 101096. ج ع. ىق ءتنهت041:0811, آر !اذءر 6٠

 نا مدل

 - 17 تيقن , 126 76511065, آر أءاءر 2ر2 (1به0©) و 757114111 )4

 0201101 0 1, )هر 5ز 0ع" 0111 1*1 51غ هنغ11118 609110841 0 0100و

 * ه. نم م., ح تابتتسا , 1, امئار 1: 6. ىف 5. هته: ة::ه5ةؤ1, 111, |! ةر او

 1طه 8هوؤوط ةقر قر 202ر2: 106م ذه نالف دجو ىف 111, 5158 هغ

 1: 8 ةيلا وظنلا وكل تع تدك 071701017 017171111414118 6. ىلع 1و
 هاعدعو د 8

 آد, 13 نايفس نأ ىلع تيتلا تيأرو ددتعو 560168418 0008685

 هدد 201556 خطا 30قؤصل'. - 8ءعطقان 1654417101111 307 ةزأأر 4014
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 (01. 1آذء1. هن 61. 8ظسوعصسز) طقاطعأ 0110016 توبقو 816 ©2112 210-

 3 ع

 طقط1 11 مدع 1هعورج لتس 1 ىو 15 هل 121.2.-- تايثالا ةانتتتت 8

 1هوةه:ه:"6 هر. ةبئانلا لنتمل (دت مو حتعوس دصتاتغمسك) 111, 14

 18, 11, 12, !اةذر 15: هل. 111, ثمل, 18 تابقاسب , !املر ؟ حلصي نم للك
 تعود

 1ك همع. عا. (1هدتنو هنحفعتم ةعاتاطه ء 1ءعالمدتطاتق ىيقم هأ تبق

 1هعأأ تيقم).

2 

 ربخ. روبث لدصعافان 1, اها, 11 كنس خمأدن ةوالقات نأ رسخ ير 0
6 

 5061 الا 510ةاعه 6 هوع]. م. 322 ؟ءدتاتط » 7ع" عط ]تق عطل ع”. اك

 1, ؟اءاثر 5 هدأذ ص. ه. ه ربق 111, 47001, 08510114005. ةربتك 115 601

 حصص ه81 1 *أ)ر 2, هذ 1نعالم ةوتحق ةقار 0عادوأ ةققع مآ ه ربات كيا

:11/6/74 

 ترند

 وبث. ةوبت 1 وأو 10 عوق ةمرتق م561100- ه2: عطقأ عوق 0 ةيثر 00000056

 نكت 17 ضرالا ىف هه 7771714161“ 211511141 1017” 00, 0101111110011 )4

 (اهيف ىكمت 2,254) 1, امههدر 11, "مثار 1

 يت 1 رق 0711110011110: 0/1141 06 هات م عاتق, ء. ىلع م., 111 ىملءر

 ا ةيرغتلا مكللا 111 اه. 16, ه5ه0 1 ععاتلتتتت 71011 ةيبرغملا .

 لفت 1 ؟ممصسف ؟1عدتتتقر 22ع0801 1516918 (1ل ه1, 4*12011, 2. 15 1

 ةعو.ر ططزةةهء آخ 2101و هنا. 0'1وع]. م. 153)ر ماو لفت ر 111, انبر18ر

 11 ه. - 111, هدار 3 هلتغدتت ه5أ مهولتقف , ط1 600. مهولفتتفر 8

 1هءا1م ه1 ةدق ءهةار ليفت طب 1. 1لمدد ة1ع2166216 06865 لفتت

 (لطروطع هع ا'لثش)ر)

 ىفت. يفتر 1هرجةو, 111, ؟ "مر 11 خيفتاب لخأ , هز 1نءازو 5028 684 (8 ةدعد).

 فقت 11, 56م٠" ة"هءامصمأ1 هةماتكانتسب آ1آ]]1, امأر 3.

 لقت 1 5697115 10/11 00 011110: 601765561100, 0 ٠] تحس 1 را

 ما 7610 910215 0117101010 1/11 ه1 عاطتل «ولظع 910 عاادتن حط 1060 آك0-

 ممسأ 9 78. 41 الاقتو انافخ اورفنأ (1, !117,1) >199605 هس ق6

18 
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 هن عوج ءعوأ', ءك طمع هانا لبقت هغ ال[ةج م05 نك. الاكوصستت]ا1 1261-

 مدعاة ان" > 6011568 هأ مع0116و'” هأ طمع 8ع2811 01011"ع1'ع 710عاناتت'

 12 م27710 01622 12261112 601111211216371 01. 1222818ع6ء]ع باكاصأ

 دعالقتو هبئانكو دنغسر 61. 7171016“ 2ءزادء]ل“. 21, 6 ةون. ح 137

 1. (. هنبتا , هنخكتا, هم: /ععلا/ ؟ات1دعاعر 065411: 6001041, آب |[ هدو

 12. كنسع لقتم 97001115 211111" طالع, 111, ايار 2. لقت 0111/5

 م16,« 06مد. طكمع15 111, الم, 11 هذ ابامر 12 60101 للقن ءه11. ايما“ 1و

 امر 1 هك لؤع. 11, "امر 16 ةيلاقنلا ويمثل , م0 داتسع لقت 1013616 -
27898 - 

 510 رصتطت 710عطانت, ةهلغودد !هعم ةععام706. تضع نعمك نسف

 11115 011ه *ةةيعكر آ1آآر ك1, 8, ه1 ةطتت '1-ال[هطقفتس نلقثلل 0

 ه0. ©هاط. 1756 4. 12 . لاقتالا لاغبل ليطصاو: - هللا ليسر ْلَقَك

 ها201* ءزالكر 1, "ادار 8 8ع( مهقام 135 ةتميرك 611081/111*121 ]0[,

 08 119م اطاممانف ةهرمءا] هادم ليقت موي نانأ3 هم 8 7 عوأتأ

 ةاتسأر آر هلر قر ةنتغ وطنه عم طفلان (ةوركللا) هنودطتتم ةقار 1. 1.10.

 ن
 10.  ليقق هو. مهرد 1, ؟.هار 2 ه6 2 - لاقتم مهرد 111, م, 8

 دنيعلا ليقت ةدتووو 01هزؤدع ]5 111, الار 15, 14 111, اخ

 هه. - ململب ىنكر نم لقثا مدثو؟. 111, "اأر

 ثا. تلكَ ه6 111, اذار 14, 8. م1هط18 ساطرق تلك ان +

 111,11 هعماطاأاناث, هنك ءطقظأو 223ع22 1118 0318 10111 1ع

 7. 06 هم 0ع ءزانتكواتع 1811 12212 ععاع, 1205 ك2813*7ع]16 1027161

 2.69 هوو. - ختلاتر, ةدموا. ةلبلر 1115”26 0165, 0165 22605

 1, 11 هر قو ةظبمعم 1, !ه.أ ةصصت 1. دلل. ه6 © مهي نم ثلات ىف
0 : 

 خعقولا 20230 020, 1 12 ةةعطام ةءأ"ر 1 هك )و. تلت 3 71 5

 01615 م تلات كعب رج0و1 +" 01 تتة, 026 رمعت*7204710 آي ]1 ءو 13و

 (ءم11. !كثمر 12) ؟.ءكر 8 ةقلاخلا ىو 5*7, ©, مح داك. (ةتلات ضب ملثف)ر

 11, مدر «, اة.كر 11 (صتصتاتق "ععذو 06 8]ودع 1 0طقه]] خلك. 19, 6

 دمدع طقسا (هر6 2726 00هه) طقه موه5ع0”) ,1*٠ 4و1. لكلب
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 ؟1و 12, اور 17 ءم11. 13, هصص٠ 20 810طه720 !"ءءر 13, 82123159. 1,10.

 01, 1 اقر ظاع م لمءزسسو 20” 1, امل 3 ةرشاعلتر 111, هآذ اق16., ةلأر

 4 تام ىنتح قرنا درع تننأ ام كك ل ح ثلاث 261115 4

 ةاهطوةوسأتكا اصف اص 20705111026 20 فداورلا ((.7.) ط15أ 6

 [1نموم طمع هووه مه فداورلا شيجر 1, 751, 4. طلوصوو 866

 عاتمزم] عت ةنأه 6:61ع11115 22611226111 -1 هليلا كيد

 81.13 8. ىلوالا ةقدارلا 1, 711,6, 8. فداورلا لوأ 1, ه٠ آر 5661011-

 فرو ىمملا 1 ةكش 3 م ءانخلا 1 151:13. 08 7411: 16
 يك

 0 5 را اح اح 3 3 25

 بادع اهتالتو خمادذ اهوانتو خمالم اهلوأ لاقذ ةرامالا نع ليس

 ٌلدَع ص الا :مايقلا مهيد ءاحصت همدصتس. رسكلاب اهقلاتو اهينات ىأ

 ةتلث ةتلثو نيبتنثا نيتنتا ىنعع نانلودعم نانقصف ثالثو ةانث امان.

 14 زد 281740 20036 هيخأو هلوأ ىأ هانذو ريجافلا ةحب ل نيكي.
05 2 

 16711012 تيبلتلا 1.1. (هطص0. م تلاقلأرر 0 4 ع و عبتدلا ! 001

 5 8 عيرملا 1ط. هضم ء (انأ 00و16 1. عبارلازر 0 يبخل

 1, ل“ م نطق 158 مام سمكل 1هععج لمتت). 01, 0 دع ندا

1 

 علت 1. اهب ا 3 لو كلذ ناكف , ةممع رثغف1 زج" ة1110 1/01" ط1 00-

 6150 10 0 31101, 111, او 1٠

 8 ء«. 202]. ع ف هانا و (. الك عطخق# 11, 33 لل هذ طآه26)ر 11ر مهر 1

 0 ىربأ ىمل وعلا امنأ م؟مىعمااماتق 1هءدقلم آر 1ءار 14, 104

 اخر 9,10 (ه1. 11ه ةده ام)ر ذص وعنه رمثلا هقأ /"عانلع 7011106

 40ه ءار اند لستم ءدأن ذط ةتئادو»»ع (خلظذلا سار ىف مأد ام 1[ 0

 ال )5 1) ال ةدمزرف 6. جا 70811271 0 خدرامش انهه دارملاو

 ةرمتلا نم ةيلاخ عامقا ال ةقفتم ثارمث اهعامثأب فلعتت, 10د

 ها ط"ةلكتط ,١1١ 21, كش م. نب. اهرامتنب طوس زكام برص غ1 |0105
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 هناا 110015 41١ هدما"ةردقلملعب 111, االمب 1, امحر 8, هيتدهع أخ

 00ه]1ه:هوو ةةك. كس "د41 1هدع 01 عاج 1طط 112500 ءوتطتق ءعطت لاخ5-

 ةزووم مغ مموستس مهن 12عو»6أ, ءكلعيص6» 186 ءواتقه طوسب رماث

 هترمث تقحف (017: 1, 148): قست ادم ؟"هتسملادط زدممتا 8
 مند عع101 نأ ةهوتتتف 9ع عاناتا“, 110171450 "د", 9 ا

 نمت 111 ©. ةعو. م.ر ب .1٠ 27276111018 ]21:0 6*7 720705611 05 0110100, 1, ا ن1

 هان. ( 14 11, م* 10.). 110. 14 27134 آر ٠١) هر 6 ةوو. ح 1717 ه. ب ل.

 11109111111 61"71 611111 زمز*0 1" 501811, 111, ١ امر 6, 1ط٠نح ةل-]آكذأ5]11

 00101 الر 1( نامت ذص ممقطصوأ م 11, )هر

 ىنت 711, 776611 36 51211, 1162:151115 7244 06 ءه089 اع 1, -6010 1635 ,١177|

 06111 56 11, 11,12 هز "هعام 11 قود معععماانست ةقأ >1 56 4

 ةاترس 2م ةدوأت 8ءابهطأار نحس ءةانلتت عا2010 م67115816:* (1عععو

 -6ه- 56 , د

 ىخني 0000. ممد ءورص7262082). - ىنقر 780005, 1, ,١) 8 برعلأو

 - 03 َك

 ىنثلا رهن لك ىمسن ه6 386. 1, 10,18. - ءنثلا فداورلا ة.

 ملا .١ هاما ثلق. يك هعم11ءهمدص 11, ما, 10 نم رغص ام

 0 لابتل دوم1115 مموستسعمسم” : لم ذص ممو ةسكتتب 111, ل

 14 نببتعفترم 0 وذ رهذز 123 18 عقنلا تابانكا لعر ل

 عانصأ 060465١ دا 0عجاطتطاتق 1. ه, اص هدنع هردواث0 م1915 هند” ( ا[ هزل

 دته1م 7615 معد 76068). نيناثالاو ما.  نينقالا ممي (ء. طهط)ر

 ههوادععتك آر !ذ8لر 7, املدر ةء ح ةينقم ةقرمن 111 امم, 5ر 5. 2027
 و

 مانا ةداسولا ىنتز 06 فيسر 15 19عوج لندن 7106أا1 11 1 ب |

 15, هوان هطقتق هنزانق 20165 1طعاتا859 ةقأز 01 لنا ىنقنأ ىنح براض

 ١ 50 86ة1ة0ط. هر 10, ك1, 4 هن. 12. ةانتم 011000 105111017115 تح

 ىفقمر 111, !هالر 4 (ه6. 5 ه6 9).
 ع د ع 0ك

 بوت 19 نا هللا مهباتا ممم نابر 1, 71] مهود. - كيبوت 1, ا.د

 موق. هوأ 200176 7ع" ؟0ن1س71 ءآ. طوطصع. - ةبيئاست زم مططخقفذ بات

 سانلا نم خيذات هببلار 7075 70171470071 00 ©1112 760111, 1, ةالءر 3
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 ريد 1 آدزوهلطحست 26 221101114115 0111121 5120160 2001111 هه 6:018-

 طلهطة21 ىروق (م205. ىروق) 1 ارا 2, واد 1117 17115 47 01 0

 215014214, 1, ١هأا , 2, 1طن 8تقءطقسم الا" 9 و 5ك, 14 11, |. م9680.

 بذل ةرئاق 111, ؟ءدر 6 ه5 هذسما. ةرئاقلاو 111, 11, 6, ةنز7001/88, هن

 برا تراش الل" 17 6 بر ةرئان 0000 م. 1.5 ةهطةأ1 نأ [ش

 ىأج 1 511*0651 ]1100. كعلتعر 3 560. ةآن ع.

 رانسياج 1, "ةةلخب 11, 14, 15, م١هطوط116]1ه همأ اطوطفدءطلمأ160 اخ

 01/065101, ءاددن[ م نم, ماندن[مح مم -ح +هسأدنم (80ماطمء1.)ر ع1 2111

 260016111 معا راطسق (61. 1"مدهطلعع]ر كت“ هزت. ل عرتتمنم. 180). 2 ذطحق

 01136 طاتز اق 2261410 86 12 م9727:118 عاج 1028 لاطسق ه8أغ هع عحصم

 90 (طور. ظ8رخوط. طقتسماتلب 159. 2. 305). (00هدز وهءمادسو طقطصع 60251-

 ريت هنأ 1 0100 2مم61126111 هذ 56 1مواتنت 011 نرخ للا نم للجر

 65 0 مزاقلا نافمد ل1ءتنسع (؟. هاتمس ةقطس :1-ططمط. 1. ةط 3210. 1.)

 اكد ناقعد ةوع. 0طق1)180 11 هنأ ةدتص ؟يرقلا سيكرر ةاتطت مدقم

 خعارولا للعأ ه6 ةيرقلا سيئر ةوع. هنسلمدد اب هلو راطسق هجوما

 13111. 11 22012112612115 2227126618 ©1763 ظصقات 806611 ه1

 ةاك10 لاطسف هدطوأ1 اننا هود. طيعح . [1ه0ع 06590 هت نةةزتتو

 اك هنت وطوععاع عن هم 11طوطخلتتق ةععامأ0, 01113 2081011812 20 انت

 ععات1 مس ءاثواطتر 126 620622 ه02] 6611118 11.

 بج 1. هلبق ناك ام بجي مالسالا موه. 1. تحج 200304 1701:014)
 ماكو ن0 20516393 1661 عطقير 111, ١هدر 10, !”هكر 5. كل نو

 اعيش نوبجت لعصر 1, 880, 8, ههوتاوسقسس ه85 06 مانسلا بج
 جوج 112 071 01110011312 215561061032 12761218 115 12 2122610 2”

 و

 بجأ, هوا" هقرو ح ببححم , آر المل, 2 (4»271يس آر !ءار 4), هطذ
 14 15 050 ه1-و ]2ث 6ه. نأ 1اددح 917]130: ةاتاح روبام طق هنأ وسم.

 بحبح. بجايكلا لها اي 1, ١8 ن1. ةزعصت86و6 ةوء. ةوطم]. 1

 1طد طتمعا. 11, 93 د6 ةو 50110112 131112:601:68”*, 6612101:118 ©010-

 ممظدأاع هان نقب هل. ل17 4ه آر ||.

 ليج 111 ح بذاج 11, اها“, 5: 04 2.
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 رج. رابجلا هممع]] هفانا 001114 ءدن 8هناح]1 1, دهم, 4 ةعووتر انآطآ1 3

 روض ةاوتوت 000. صمون حسا . اك عردعت" .عععتع م0 مهام 6 زابخ

 هذ وزع "هو ودنو طقاطمأ "ل015 آكل, 4 ده 1. وون. 8قمعع !ععاتم هذ طوق

 هوأر ملال 10مم 1 قوم. 9 55. 23 ةءو. عا. .١122 ]صه 6

 111 ٠ ت1 اهرامج 7106طان1 هوقع مم 11عور اممم م0816 0

 أاهرابج 01114 681110041 01 20115011001 طنط "هلت هع 111, 1, 8

 1آ0ةا15 611611 بباقنا رابج 1. وه. ن6 12 ءمرطتتت7. 01216111 0131

 اهماقاو اهنئيتا . ارابج دابا متنعطلو 1, انهن.“ 4 هوك مومو“ 8و

 1101ه 1268111112 1121151712[.

 ةيوغبج ةما10 '!"هط. 11, ,١.1 9 هذ 21151 (؟. 400. هذ ظطص.) ان لآ. 201.

 هععانت تنكر 0ةوورسو هقأ الغات]1 انف م1221 م15 111121117, 113 ةيسنا

 ل5 لبحكلا سمسم 12م1018 م"و1051 111, كا, 12, اة, 2(, 11328005

 17071211, 59: 14 51 81-9-1531: ل 1707010118 0111618 110 -

 ارنب آر اكثر 2 (60-40), ثم. 2 لبج ه1 هاتف طانزانق ؟06ةطانآأ

 غسق (1, 1*1, 8). 1

 نبج. 3 زموو م“هدندو,ر ةعع. 1كتسصلتاتست ةماتل 5]0131820 م. نأ ءتع

 ال511 7111 عهتأر 67 ءاثه 2110 221101108 7086908 0ععا17211 ءأ لدطت آك0-

 موت نس 651: 710. 1, ا”. ل هوو. هن كه. 32 7و. 103 11 19110. 51

 رص هود 8ءاقلط. 4505 118. 8ءاطعأوت, 1, 31. خئكلط تنكرت

 الج نيبجلل, 15310هلعو 1201ءءق05 م. 36, 1. 2 نيكل ىلع را

 ؟1كوط. 1, "الار 16 هوو. 1ص 0طعووأ. 1056م. م. 8«, 1. 5 6ععملسسس

 7106ةال ةنيبجح ىلع دامرأو م0 ةيينجحت 1. 01116223 4

- ّ- 2 00-7 

 بابو 4 0 درطق. 6)1 ما1610ه02 6عء]و22261026 كنيبج كنيبح

 1م مه21 00762060 11 أ, 11 6

 ىبج 1 .٠ 200. «هوزمهتق هأ ىلا ممكسعأمأقر آر 2 (قدعلا) اهيبك ناكو

 ىرسك ىلا ءةنتت 737. .٠ ىرسكل . كك 11 6 ل1 266 1
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 نقط هدنعو11 هآط 4110900, 1, "امر 5: نالق ىأر 001111011611 8

 127:06101111 01115 1 محار 8.

 كح 3

 متج 1 م2دايكا يع مقجأ 6011510605 111 181/5*10:161 011*201 1. هم. 968

 ه5 111, ,٠.1 14 ه6 ةنيدملا ىلع متج , 015401016 61هنأ1ر 1و "اكو

,12 

 < د

 انح ؛ [دحح مهواعج ر 60010:061* 0: 117 01/11111105 ©0119 65561*ة101, طب 1117

 لكج 1 ©. 206. 7. 1690811 56 060627355 111, أ“,

 ركج 17 هركسع ىف هدعلا 606911 56 7*هعازجء» 418 (000237), 11, ةدكر ب

 1111 001118 معانركجأر 497. 22971, 1,9 ه 5. انط1 1. غريكاجاف

 ةخنيدلا ى. - 111 مور. 0ع طمصتستطا15 76/0944, 1و )011 ت1, 2*٠ هر

6, 

 مكاج . محاج 016 ءوطع "02105115 0 ماكاج ه1 عااد, 1, )"هر 1

 محاوجلا يكل 11 هدئاطابع طجعتس هدنة 12 1120111026 101 1, 8

 كلف ماححلا هل لاقي هاد هدخان؛ثلك اهل “ناك ةفنيم
 00 تت تالكلا | نلردرب قا نخأتا ةادانونع: «رايتشمل ا انمحراو

 اهلك 021 ارايسم (مرتفا, ىلطانالا "قويع قو) 501

 1 كسلا 11, 17, 10: ظوماتط مائهمووتتأا ريسلا قر 860 710. هز. و

 1[ك155 ه110-1ءودستس 2111 1. 58 اوراس مكربيس 1 كاك أذأ ©

 61. 120237 : 10*56 0021111 1 5 هللاو رمال رش ١8

 ستمط م16 20715: هل 17. - 1 ميلعتلا فاح 511101056 076-

 "01 06017 هزملع 11و17" 0114, آر ملا, 3: لانقلا هنا آر )همم ع

 117 ه. ةعع. 02ءءءاءر"ههؤآ# مائهعم هت" ة102 62 11, 111 امر 95 هاب اال

 هززافمنا (حا1), 117, 1,2 بارقمل اهب كجاأ تسما ىقلر هتف
 هطقم]. ذص مهنونن قطا '!"ةسسقست 22110 21013224 اذا, 1 قارغغأ مك

 عامتجا ةيعاد ناكف نا 011:01 168 50 (696-

 1/1118 ١ 8 601[1216110218اج25 196696 21188 01136 )11611121
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 طفطوف ذطأ ٌلطارذس هم0. آول. 2لوشست 4 لظأ رذص 11ه ملا. 0

 نحب جي لانخحا , 07717130 هدتزرتء* 205 ءققر 111, مكر 11 860. ح قا

 ممر. 06 هذكذه مكانه 11 اا, 16. ءادحلاو 511761: /10165 16

 (- دّكج), 11, تار 4 عادل لاجرلاب ىمري امذاك 1. و. ضرالا.
0-0 

 كلحأ هورحر. 862811 9118. 17110015 /0611414115, 1, ١ هلو ٠

 بدج 1797. 10006 111, !١!5هك, 5 هدع ههد] و6118 م0121111 113106]لععأت 16-
 هب تا 2

 جع12011121 6815 ماوللا دسثار بلدجا د15 0111 م20 6501

 مسدممسب ن1ةعقزكز, متل 0181 ةاومت11 منعم ةصوقوملتأال' 1. ه, ما

 نتنت5 ن110 "عمم عا عاد لع لان123 6

 ردج 11 ردج 20 ردج ه آنز 8111215 ةطدمت:هط هانت" (11019 6111. 17015.

 م. 152 1. 1), 560 .٠ ةهصم. ظ8ظءوتصم1ه 11 !)7.ر 4, 4و7. 237, م1

 112601. - راذج. ا تاراحج 1, 2. 4, 2631, 0701. 81, 12و

 61095. 6 عم عا. هنأ

 عدج 11. ال1118 15 7-5 هلحر ليحو هربعب عدج ل

 رهصيبق 111105

 لح ل نع م.ر 1110070 هر"هطأ1 مو هآقوةلمر آكل ؟ةلدر 11. 01. طوف ©

 1170471. - :ليدج ىلع 860151111, 010110*5670:1, ادلع 8711. ءببحاتث ىلع ر

 ك1 ل111 11, تاند لق 11 ل11 4 ها مندوفنأ مكنأ . 01 2711076 لو

 ح 1, ءنوؤق" مهنا آل ةانقر 11, “هر 115 65 16.

 عذج . كوم ةةسغسسس 161 اعْذَج ومالا تطعأو ه4 ودموانم ةعْدج

 04 م1151 ة1اهاد11 دا هناةلن»1 1" ء01اهنق1, 1 امك ار 16, اطآهه 005 ال, 205, ]آل ةطققر

 80/411 1, 11, 111019 عننا. 1701 3ع]ا. 152. عّدجألا 601322. 61401*21141761*

 1, 11, 9 ن151 عزجالا (9. هانط عوج).

 0 1 ه.راركت 11, هءمر1. -- نيج رو 6011105 04*11[, 10:8211*701و

 111, هزار 115 ةهلجرب ل 101:ه5 1"هعانل5 هىار [111ر أطر 3, 4و7. آلآ
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 أها" ن1. هك 7, 23,10, 61. 1”مدعطم. . 1ص 76 11,1١ 605,10 ىكالف نا

 د 5و 60

 .. 8 م .6 د 4

 هديب هءترج ىم ىب بولطمر ك1 عاجل رح هذرج 30 ىك الغ هو6 6

 [ةزخعزج لاحت, 861511 601111111501 عتسعتم طع آم 66 0 (600. 8 طن

 1 هترج ن1 560ءماطتتقر 1. 18 د59 هدي هنرج نم 1131 36

 م03 عم كعورتطق). 1ةععدص مآ اتت نلف ىلآ ةيرج .ج

 (ء. طوطع) طقطوو 1, "اذكر 16 هع هدم ةريرج 1, 732, 14 هوني

 17111, ه1 همتفار 1, ؟اذر 11, 12. - 2ع ىلاوعلا 111, اكلي 1, نق نق

 مانع226 2مم112]6 د ىلأوعلا 2 00 آد 2.10.11.6. 5971, 89

 مططول. 111, 32: ه0 56 ه1 هلم 01 نلف 0 الل

 1,3. ل رج 0 كان عنشحل 0 041/1115, 06 هدم علت 106

 سكتت دت ل1 ا 0 1 ءمتفط عاما 72 م01:15 م 1011 (بارس)ر

2 

 161116 56 11202695, 1, هيد انآ, ةروراجج 5 (حروراج 0100

 طقصفع هت, 1*ةهروع طقطع)ر 111, ا.ه, 9.

 0-0 2ى د 60281111101 6 ىلع 2. نان313 01118 28عال90تر 101 نتتقس

 وسنق ةصع*ع01 هج06عق, 1, الث ف هطأ هع 16 ععر لانا 00 ىرج. 6

 لوصع طقصع 16ءازوطعتت 8 ءاتا16 ؟وج170 236 062620656 0 6عأنر

 860 هنائه516. 106 طشع هانت كلبلاب ملاع همدزادس عتطاتت 1كوب 1, !الثر 3 هك

 اذذدر 15ر دطأ ءمصمقت., 4و7. 512 اهب 5 2 فطنملا ىلع ةىرجو

 0114 116 6*6 10و11, 6010 هئطعتت, اة. 101. صد 119 (01 28 2:

 730. مددتتم 1, 1118, 8 سراف ىلع اجار 11, !.15, 9, !اهءر 9 ىلع أجا

 ىللجالا ([1طص ه1! زو ه0. 6 دن !ءدر6 ليبللا ىلع ءىرج) ه4 هوم م8

 عمجطخ ًارتجأ 1, زل 14, 11, !.عه, 6 اهي لع نسلسلا دج د

 برج 11 6هئ12611111110418 72011 ©. ب 1. تأ ىلع 31162105 (ىلع فيسلاب

 كلكر لكك )ب 5-15 0 09111611, آر )3, 5 ةهع. ع1088. ةط. 0

 - برج 6أت ابرج (طمع طقطوت 8موج., 06عام اردتم هل. 7

 11, ها, 19 هذ لكم ودصوال, 211.). 3106 ع105556 ة0عطح هما

 طقاطوت هذ 1هعوانع زا براك انت طقاطوأت 111. ط0 زانق 2
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 011 01055 ل

 هد 0 دس 0غ

 1معز6 م06طئاتست ابرج ونع نم درصأر 8267188 1, 243 ط. 96ر

 هم ممم ممءوماو 1هءنق 1, امام, 5 ةريطملا ةليللا ىف منغلاك نويملسملاو

 ا ف ةيتاشلا . د بورجو 10011 6006515 1 ل 7.

 1اطرح 1-21” ةلعتطز ةوعاج7 011122 6 188عدن قات ط1 10 01076 عقاتب ح ةيبيرج

 م1. تأر مهمأ5 جام ءهت":16 نتحهلك "دقاتعأ انكادتتكاتت, آ111ي !الألر 1

 ابمهر تلك. امل*كر قر احا 10. طععأتم 2012 ©6763 أن.

 رجرج 11 06 هةدصواو ح 1 11

 درج 1 دوج ه111110 "511, 0ءربنا]مم11 /معقعبر» (ةدم عت" ءالتتع ةطعأا0818)ر

 11, 111, 11. 01. ؟؟11طععن, 12205 2ه01ه2/ ل“, م. 52 560. طبععأتام 0

 اوددخ هزوسص طوصع ءمدت عدت عار ؟[11اععدر م. 62: 520110841 (0420-

 1156 12027), 111, 1, 5 1 دركملا 1010 أت دراما 010

 زتدفازجور». ]د امةهلتاخهددع (11:ةةه آر, اه هءعدتتتل نيدارج اصوصأ

 01/1 71101111165 20816 570110114: هل فرج 6017105 6011110: 21/111 20116011

 111, ملأ ان!1ان.و 12027 ةيابذمل 27 2101م7: *ءا114, 111, بار 4: هك

 1و هتدبرج ىف همسا درج 61115017“ ءاارمر» (ذدح عاج 16 عافأتعت“

 0ع 1 قطستتات عوط وة ععءطط1 عذع) و: ح ناوقلا دوج 1, اةعأر 2 هدكو]1-

 هوك" د 81212. /: 5010 1501:0110 311/01101161112 611011. (01. لبوتتع ءأن

 77411: 1, 110, ط1 2136 آطقو» معاه 02 عق. 12100. 50ر4 أرقي - ناكو

 انرك فرحكاب درجكايو . م ليقلاو ىدصلا هل درج 111400111 41*21 0:-

 غمزز» ه3 هدتزتم وال11, 1ر ؟ءكر 3. - 1ص 1صخا00. رتكتكتتع 1111. 910651: ع1 مطلع

 5 عونع 3عمز» 211 (9. ةتطققطتم 1). -- ةديرج 209. م0455 ليخ 111, نانو 13و

 ار 6. 61088. 1'سوعطتل ح ةيداركلا همم م11 ه1 3124111* 06401*171* 10114 ©

 ماهمنو 111 مع هلق, 1د. 0]ك. هدر. ةيبارغلا مم هعام" ه4 هتن 4 68-
 و015. 1هنو هذع ةجمع]]هغ81 ةدصغ 06 ءمامع !هءانقوعر 20156 ع

 . 1 ١ ا ١ 6 أ ا 03 .
 عممعأع ه1 عمصاتست 01386 تارخ رقص 8. ىدارخ (خيداكل) 01611111

 طوعا. 0م ة1ةووررام ك1, 280, 1م. 1ر معمر 5. ل" ةدرعام ]نا
 تأو 6914410111 601015, 1, [١١١ 10, 77! هر 9. ]ك08. ” اانا 82618168.



 058-61 1:1 ان ال٠ 01511
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 دركام , 06110025, (ء1 طقطصع)ر آر كدر قر عمل طعطتق 1# ءطتاتتت 56-

 ءاتطقتتتت 11122 211016 2011 01261676 111.

 تضل 3

 زودح. زرج 5100115, هوفاهب 00511:10:5 06 ماتطتعم 1ب اك", 8, 10 هاذ زوج رابأ. 5

 1"هدخن م 16عورد لحنت هو رزج 4 هذاك رحصلاب ةغصر 1ةدوسم هم علمت

.1 60110311 121110161118 

 سرج 17 5011011 601041, 11 تايارلاب جيبولاو هوزاةلا5 2602:1110: 511" هزل عقر

 ا! 5 1 501145 61/1145, 1و )و 3.

 شرج 11. 1[1ةهطقس دمهم 0طخاذقت هل-آكهمت ةجمداادك موقلا ةشركم

 001161111011“ 14: 007111010110, 11 11“, 6. شح (81 1ةهعا1م هو

 هوان, 860 37. 8اخأا> سرحح) 1010 71070, ةاقأ 10110 21911101106115 0.

 ةيقح 5060/11, 111, ١1 ذبقحو شرج لعب. 0 0

 تأر 111, "ثمر 1, 2, 4, 8: 710. 6105و. آط2 21-13

 عرج عاوجلا آر آى © ذط هس. 7 هعم11 عمان م61 لامرلا . 185 ماتت. هن
6 
0 

 عوج 1610 مادناه هت"ءرامد4 (طقطع هذ لؤع. 11 ")

 وج ٠ نآرجلل طقس ر 2101015 6061011, اذان أع 11507 : ل تركاف

 ناركللور مز. 06 ةةصمو»و ةهطزدعدفم 111, ]1 ن1. - 26 مقلق

 01ءلطدسع 1, 11* د16. اهئاهتنال اهئارج تاكموأر 56 6161011 )4

 10117155116 رمم16* ه1. 000 59 ه]]طمتتفوت (571:1ععمرار 71, 149) 8

 اهتاهفنال 0101, 30ه و وانو

 ورج. كسفن اةورجح طبر 60001/71710241 01141110118 0:0 701161011119, آب | ل“”ر

 12. 05. آطءوطم عانت ورج 6 طبر.

 ىرج 17 ليكلا ةموع. هدء" 0111, 1, ,١5.5 15و - ىف نالق مناخ

 ىكلمر 0207 6ط017 قلك 1010011 1108101 160110 51/0 71/5511, 1, ةفؤذو

 11, ةذكر 8. 01. 1طن و ةاناد رتاج . انا 17 انثلكا كلذ 2 ايراجكات ر

 01 5رجاام معد“ ه(ننأر 111, اتكرر 16. 9710. © 1هدو. آ1طدح ه1-1'ةلعتاط. طةسقتم
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 ادد, 6 الواقتو ديف مه ام ايراكتف. دانا ةييوجحو 2776/5 5

 1, 110 13, 1كر )هامر 4, 111 )ءةدر 1 !اهفأو هر اذملو 10, 02181

 96097010 0 ]1/درجهتام معاع ال0 اآلن. 5339 ع0 ةب 7. 1 :يردل كيدش مهذر

 811. 6 وع. 9111, هاير 3. ىرَجَأو 1710915 01215 ه0, 111, ممر

 10( 5- هودنمدر, 111, ,١١١1| 8ز ه1. 61088. 13 عطلت

 دج 17 ةولع» د0 0101567" هانا, 511101115 ]10112111[*201 (عيجح) 055101168 1/11*1ر

 1, اثم 1. 8و1 دمعصمو ةيعخدسأر ن5 000ءعأ ةقمنولكأ أب. 01. هدا

 21 هد

 زوح . - هوافغو نالف ةزج 00000 0015 هرداال5 أ 100112الق قار 11

 ىممار 11. 01. اآدو2نو هت

 رزج . 8016دس هقغ 11, هم انآ. رزج ةعاس ىع مكل مهنافر 7:0 8

 671711 41 5651706 17106101:0 02, 2151 1 عع عا 001 وو 0600*771 0560و

 ن1 11, هءالر 1و ةءدر 3, 111, همار 13, هيدر 145 6ظ 2210 21

 12111 19111701* 15 0110 021/5 251 00 1110 2101:0ه111 د22 هي78, 1, اذا 77 ادلطمو

 مل*ءبع 11 (اهمسقو روزج- روج راطقم)ر نا“هر 2, 11, 15, 12 (روزجم ركق

 نسيروؤج), ةلموا» هل", 1, )كر ةر ؟فيطخت آ1آ, 5 44 موصم ه. 0
 11, هدأ, 19 اهمضق رادقمر 17رجنل5 010 601/4 0077160676 5611

 7070071. - كتريزجو كجرخ لعأ 1, ا“ 6, ”. ةانط زرخ.

 ع 1 ؟. ىلا 1, 1. ن1. م60. عقأ ءمطقأ ال1110 21862128118 : 471270:-

 10130: 00101“ 15 1 [عز“ا ه0 ه11001/110083 905 0114 ءانعر بس عوَجألا نا

 مهطوطت ]1 أمم 1ععمرج لمس هونغ 1, 111/9 مدعم عذطجالا ©0122. 8 عوج

211101010 

 ىرج 17 :تيدحان ح ىفكر 2707“ ]غ4 رجت*01161 ه6 هنا, آلآ أاؤر 85

 ©«. نم ا. ه3ءءر» هدنرداعمةا (عك طهطصع) 111, 711, 5. ح يؤجل و 00 ]015

 همهج1115 زم "ءعمم 8ءمووتتاتستب 1, 151 ت1., 11, 10, 20 01108 10608

 ال1310 عاععر 6ءدء7. م. 241 ةطص. 1 عأ 246 جة. 1. 5612811 66115145 4



601055 511 01627 

 هءعمم"تق 11, هأل, 12 خي ذل ريمأ 0111 670100] هدعك1 ععدتع 0ءاد عا 3 .١١(

 هأن ةءار 3), 177411: 1, 115 نأ ىلع اضرأ ناقفد نم ىرتشا دوعسم ىبأ

 أ ةوارحا راثكلا ىلع بص ' ىحلا 0 « اهتيزج ءيفكي

 هوأدآ موخحملا ضرالا ياركل تريعتساف هوأدآ, ه4 11, 6 ةايوج ضرأو

 لةطزد ذط٠ط ةلحس ه0. لانج. ااذءر 9. 05 هذاقس 70 1 ا

 وديحج . ركل انالو 01512165 ؟ةعاز عداتااتف 26ع1م162015 هأ 6

 ةمعاستكوهن1 ءانتته20همر 111, !)!هر 2, 21م 005 1111, 219 هس ةهعماتع

 6311026 ٠

 بوعج . دك مهطوطأ 11 عع طمعا. 272011011: 761115 ة0ي01 11, 111

 18 اهباذذأ رفضتو اهباعج ركات ل ليدل 1ودعتاتق 1161 8118660-

 طن. (0>ط. 1. طقطوأ ركقر 265. اهب اوجركد 340

 فعج 1 06 1026016 ح فكاج (176 1016111 17760*511 0]]* (01 51021

 01001/) 17112 5111761: /1010:1 770115 06 11 دهااءإر طمطع)ر 111 )متر 4

 015. 32110 آب9826 فعاج - فحاج ة. فاك

 لعج 1 6. ل م. م”*0704544, آر 115 قر هاب 18, 2. ح 71 سافلا 11, !.اةر 9,
 110. ©1055. ظواقلط. هذ لقص هرع للخ. - 5ك رمت* 067141017 5181 514-

 2010211, 11, ١١ هر 8و الأ 2.

 رْغَج (طودو.) "هتوهر ءماطك] ءعااتتتت ةفعطتتهق]1 11 اةءذر 10 ةووو. 8310 عاعع

 طحتطت ةعءطط1: »77«هوءع7 طعتموذ زح اآزساعا1 ءطلععتا آحد 26818 ءطعاط

 زغجر متعطأ رغج 0061 رغجر ع. قلص عواتاتق 2 815 لووذورأط0 8. 7.6

 فقص عوام طقأ 12 وةعوزوم 86155 جتتق لعد 1ةاطورلعت 8مئهعطق عع-

 عمطصتسع]#1 ن0 156 27818851 عم» هله ظادعطقم.” 1م56 م261اأ

 1هوعرنو ةعوطاعحس رعجر ن1 مزمء هط 4سضوطأط انقر 1201 25

 ماد 1 عتتتتت [لات1 6556 0م12811185. 01. ةدوطصماد هنيذلخ كلبعسر 6012-

 1من 0 خاولا (111"607 01110: 11191“ ه) 11 أذء. اتآأن. انعم

 فج 1. ططمومزو ةمايقلا موي ىل ىثاك وه اب ذئموي نم ملقلا فجر
 1, ]هر قر اك, 12, هنعصتقعدت دول 1110 ةصلم 1ع دتطنا ةططماتاتق 2860-

 "خ10 1211201 1150116 20 ل1 عطت 65117:عع1101215 112 131111212 201

 1ء]ولاتات قال”, 1. 6. هدتتات19 671151318 ]912 ©6150 60128116113: 106-



 0121 01085 ل1

 مص. 01. هدعم11 عمهم صعاتط 12 7115011 بأ, 3 ةعل. هآ 710.46

 فتي د

 12027. - ففغفكم 06 710 115*107, (ءآ. طرشو 0 "بكب 3, 2710101

 رك مدمعن) 1, 1هلرب1ر كلي 1! 13, !ءلفر 2: از 1ةر 11, 26120: --8

 ه0. قطاع. "اور 125 :فقكاملا عانت[ 2116 171111165 160:11*101 13: 601/110-

 ةللد 10:1 ءمظامور 01. طلب ل, 19, ٠*ةر 2, ادار 6, 111, ١) هر 9, 8261ه للم

 1.1. هعع ت14. نطذ 1. تفقس .

 لفح 1] /6*68171:01 لالو511, 1, ) ام. - آطعج160 3200612011122 8أت ىله كلاب

 06 ىرقنلاب 111, هدو 3, 4.
 افج 1 ه. ه0. 1910 :11, 1101 001041, 11011 0116110414 40 مئاظملا 111, تدلل,

 1: 6. نع 2. 58 رعفأر 111, ١١1 6 ركفنلا نع. - 11 6. ىعال.ب

 ل و. 6 ه116104 همووؤأ, 111, دحر 8, دلو 8, 2027 هأن آبهصو. -- ةافج

 هم50110"6 اهنم ءةفجع ىلع 1112110: 1, هدر ا : 01/704 601101110 038 8

 ؟ءاقوط1, 111 ااءار 4 8.

 لج 11 فيسلاب انالف ح هالعر 010010 م6154, آر ذر 10 كتر 14

 برص عل < 1, اداة, 10. - 17 ءىشلا ىع انالف 71115 04

 91/617: هلآ, 1, اهأ, 1, كفشق : اذه نع كلاجأ انا و 10027. - 7, 6

 ةمدتقت# هوداعر ©. عع. 1, !.11,16 860. (عا“ !ا.ءر 1). طه51عو ( 4508 ©أن

0 

 115071) ©. ب. 110. 12027. - لجالا ةكدالدق 2ةتاعنأ +6

 م:26ه16مءأ1, آر !ه2,*1 هغ اه املاك 11 14, اماذر 9. ع0طة111661 ةقأن

 هرتوزم هماغطمأ 0 ل8050 هيجوج. لاجم 11, هقدر 6 ه5 01406 ةدك-

 مانووكاتم هدأ هك مآ. ه خلك ح لج مودع هوفر ه0 1. لاحم

,06 *261*1671 

 بلحج 1 06551014, 1, ,١13 1, 11 11 ؟11ع6>92 هباجر 01100 60811281

 زمور م"ءاوك هدمت. 81 عدت عونا و 1111:0115 111 ( ح بلجا 1. آد326©)

 دمت ءوج؟ هنت 7106131. - 1111 مسفن ىلا انالف , 5158: 11و

 111, ةهءدو 3. 01. طبه26 81 15 ب امد نورنا" همتأل 311 1011011176 3071-

 91/4115, 1ر اككب انا. - 1 "0وه211 1/4 261111 عأر 601182060811, 668*0:1-
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 هور 1 اذاكر 11 انهن لكن "ىلا هتياكت سلاف ,ء1"نا.ؤا رت 111ر2 13 11

 14 160 ه1 ه0 تلح: 2 م11. 09717047: آر 11, 9و

 11, اةأادر 2 دتوأذ 16عوصلتتتت بتالح (05 1, ,1١1 11 هذ اكمل هلل

 هجتلل آر 1,45 18, 11, 1, 9).
 بيلج 11 8562811 50160 (018 2631671 41101/11) راصآلا أاوبباكتر 111

 انا 18, ةنيكسلا 701, 1, 499. - بابلج هدعو]1ءهماتم 1, "1,0

 | عطن 101*601, 161111161110118. نيكل 8 1 يبدا

 معمم 0110 ستصل عأ 11601262865 001151619382611 18

 11هءءوطتفر 1, ادأا, 4, اد", و, 1طص 1طتقءط. ناار 1و 8ءولكتت "1114

 تينت نيرجاهما نومسي نوقفانملا ناكو . 1هراهق طقاطوأ 4*367ر

 1206 مءهدنم موك17 ه1 201 م9.56أر 12813 260116 آك 8120. 160116 آكل]9111.,

 معواتع لئخر 260116 7دتط. 11 177017: ةتحأت 4505 ]هاد ءاطار 26016 60-

 اتسم هأغ طدصع. 4من 1 8تمءط. هأار 1 خط 80زةط ه6 11111 ©

 11علتس وص عت طانقر 860 1'هط. 1, 121, 11 مام هه طقطوأت كفا: 0

 هذه 1111

 0112 نسل سوم 1 51102-- ةهردلجا ةارما 1137, 14. 2, 11

 8جممع 01232116 2متغ ةغ9 611616 111122 كباكاصأ ل (م1. ه تلح

 92 هميبادككاصأ ا مومزمتمم لنص هاله ه. ع. 11, 1", 5 هذ 0ك, 111

 العلو 5 هذ 6, امئنو 10 هذ يو ااهدنر 12, 14 65 هر صر الار 8 هن ور 1.1 8

 000 ا( تلج 1111 11514

 راج. زيولج (طةدمو.) همر و1", 111, "هل, 12 تطأ ءمادت عانق 18 هللع

 اتت 68[ (20 زولكاب)ر 01112 موطن مسس ٍرْلَج هدف زالج 8عع12811 0111-

 عرس, 5ع0 2012 10طتؤش 0012561211. - ةروالجكالا 5016111165 0:610*121-

 ممن, 11, اخي 2. 8[هلتطقع نتتهوتنع 119 ةجمع]]هط هتان ه. ع. 7041

 1آ, 448 فيسو بورضم طاطسف اذاو حطبألاب الزان نامتع تيار

 زاواج الو فايس هدنع سيلو طاطسفلا فيفر ىف قلعم, 0

 117, اذ 2260 ر 0113210 م1661 1211:1111 681 آب6©2116
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 سمح 1 ثيححلل 06 0هءام»6 ءما1ووددتسستت معد طقاعتأو 111

 اذأهر 10, ااا, 9. - 117 م9858. 01901111016 26811115 651 0ع لذه ءاته-

 111ةهر, 111, اها”,و 10. نملحلو 601111176110115 ح سببلج , 111

 ناخب 16, 17 66011. هس. 2. - سلكام . خ0 مودغوم 22ع20401 هوك

 جالا 22318126185 ماجط116ه6 01ةءاماتسةنع ءاتا"220ع, 012 أاتتح

 ةطرشلا سلك م. ةطرشلا بحاص سلك#و رسل ساج# جدك

 مزسم]1ءاغهرم» سلكتا , 111, 1115 12و ! انو 5ر 11.1, 9و ار 12و 11و 3و

 مالا 19, ظكر 14, ؟زكاخ 19, طالع 12, لدلعفطت نص ظذطا. هموت 711
 "رت

 فلج 7111 هدبك هن00ه011 هآ 516 01201, 111, اا خب 9 011. عي
- 
2 6 

 ,ىدعلجو و 0 0 0و وو 5 فلج , "و1 نور ةاةا7101:5, 111, هارب 9, !3., 11, 61088. 1”"ه عالقم

 دلج 11 ديجو نع بركلا 000014 (ح 1 ه6 19), 1, ا, 2. - الج ىبأ

 هءعماتءوذمتخ 11, مكر 1١

 6 1 ةضيب هوأ (0160 54116 0151ه (ه»م). سنوق تاذ ةضجمب), 11

 اذواخ 15. ظكنسع امج عاجاق 612156 701664 37110 ]ط1

 زم. ا 0:601/1:501*121*, 1, اهب, 14 (-ح لو]. 71 اهو 6) قتلا

 مهباركب هيدي ىمب نوعسي يرام مهنم . تازاملل لا ن7

 املك 19 هجن 710:11161110*01: 0111610110111 01110010111*01. (ن1. ]0027 0

 10عبست 61085. مدعم. 12 10م 1خ منوم تالأ , دك ةانقط 12 23 601[.

 ععع. 1”1ةزةءطق» 16ععرجل ت22 655 تالأ - تالوا. 126 هر: عتتو 00228-

 لمس ؟. 11356001 111, 5.

 عمج 1 1 ]رونق طمصطت1 126122 (7116]21:0 1411161110: 01118115 6011510104

 هانا: 0069ة4), 1, أذ, 13, انطا 18 0 عج 1هعوصلسسب ت01. 114 6,
 هك

 نط1 ؟00. 0. طهطوأ عمج مرو فلخ زم معان 1 111156 ١5

 دلك. الهر 8. 02 1) هر 2 هغ 52546 13, ا. ةعملل موي ىمس امتنا

 منآ قْنلَخ هيف عمج ىلاعت هللا نال هن “4,5 مكدحا َقْلَخ نا

 امود نيعبرأ عما نطب 8 عيجايز - ©. ىلا ةعطت17286 1, !اء1, 2, اياباو



 61055 ف 012

 آر ط1 مو ه0 572. اهب لخد طهطو# 14, 6« اهب ىنب []طد» 815 ءطقط.

 - 111, ©. ةعع. م.ر 60118261111 0:1101/111) 00 قراث أن 761111 1

 0/207 نال ل ت7 ل 10 ا 8 11117 1 ا

 امل 9 هل هك 111, 111, 7 (نطأ "ءءلجتودلتاتست هعاتقاتت دعم ءاج)ر آب

 نا 16 اهيث اهلها نوعماجإ و ردا توب نونكسي ل 6011-

 5611541 هو هآقمر 1, !ا نار كر ةح "01 شمع 171, قي 117, 06م أر

 6. ب 1, اثر 13, 1113, 11و ةالر 8 86و. مضر 2, 21510عاعور 8و

 84 1. 15 هك 61055. ة[لمولتسط عا 6105و. 8ة عت: ه. ل آر, نةنر 12, 1.أر

 8و 1.5, 2, اءثر 8 ههو. 18 ةعونر )اك, 1, !ةآث,14 (ءك ق ةعون)ز عمجأ

 (درمهأ ىلع) هرمأ 560. ىف 5. 1, !1*كر 4ر اثر 7. 105 600ه 27146

 0006011 01ءادصأ ىلع عمجأاو عمزأر 11, هر 5 هوو. - 0011ه

 (ءأ. طقطع 10 5210 1هوءاع) 11 ملك 5 كتفاج نءمجال 1. 6:

 ةقاكلا كيت 11101111110111 1110:1711 02:51 ع01 011: ]1ه510 20111نهطم 1. ة.

 126/060. (01. ةدداط مظتنا . - 17111, همسرت1ءاناعر رجع[ عاناك 44

 06 سووكتمسع 1, هن, 16. تسع 06 اطنصق رتاعرنم ءنهكأا [متس فتحت,

 1202170, ا". 15: - ةيواعم ىلع ماشلا عمتجا م»0 ةيواعملا آر امال.
 5 تا 2 ن

 5 عيكاتسم, 71105, 111 اوبك 6 هل خعيكحتسم بولقب (65

 10 مهل اوعمكاتسا). 8 ءرمعات 060110 01127110, 060110117111115 401

 1121323, 60. 7هققر م. ن7 اعمجتسم معلص ىبنلا ىلر اهف

 و [ تح اكحاض. 05 1027. 'عدطقتأتك و 0011/10112:11 (

 1هاقلط. هن 12027) مدهو156 11, 1/6 دق هيلا (كلمتا) سماق
2 6 

 اعمكذسا. 8ودعات ه010ءمود:004 1[هطوطو0 بع د14. 12 زم عةسعأ

 كح 05 ١6

 عما ةسم 12761" عءقاا5 (ماتاعطت0126[1) ان عمدج 12 7181 57

 ل10705271: 60. 7. 1710862, )بر 10. 0 ٍهعمع موقلأ 0

 هعيح 60117010614110, 111, الر 11, 16. ب عامج 8612811 011613 261

 طهم6: 0711 017061 07 755011 1/01“ ]115 م1156 0110 1["012/11101 )ب 1

 اا هلت عيمج 060116015 0. 520 1, 1١+ةو 8 جور 0ع

15 



 ٠ط 6108585 0111

 ا سانلا ىو عيمج دعم عم"0عو هموصغ آس ءمدقأتاام "عطء]112201

 51 ل 121 011269511026 01118 0012 101عأن إو - 8

 مهر 11 14,18. - ةعامج هم:60014 11و |15, 15 ةعامج خل تناكق

 سابعلا عم ةنسح , ةمععاوا 1[ عد رجمدب عروس طءعا116 ءاكذلا ظصتكمر ات

 هطغؤستتغ ةسصم 40, ددتغ ممغأطق 41, وسن 10م 01 غد ةعامتمل ماعر

 1, 11: 6, 11, 111,6, 20 ةنهقتر 00.213 م. 41, 4و7. 1, و 1

 29ر كثر 8 ه1, هك ةسسم 71, 11, 16, 15 هغ هاكر هاءر 4: ةعامج
 س6 2

 هتانزا 10104 مز1 م1016 (؟. 0239)1) اي ا قار علاب ذ خعرج 6

 7 ودرع 0 ةعامج ىلصَت ال صتقلا عالص ]ب معمر 165 ةنسلا

 ةعامج أ اربلا نيديعلا ىف 1, )مأر 10 860. ©0511. ع2. 2. - دكاسم

 خءامتل ممد 018م 10غ هط عماش دككاسملاو 11, 111,14.

 هسا لغو» ةعامتل ةنعلغم» ه. عب 1م 8دك. 11, 343, 1ةعافك آر 7 ءءو

 6 تاءامجو دجاسم هل. 7. ممز20 12027. - عماج. عماوج 6011-

 0156 0110, 11 380008. 0 مالك ةمدقات 6)20ءان51 111, )16

 01. 171144 1, ا ملكلا عمابج. عامتتجالا 6011111111105, 1, )7 هأ هر

 ا عومجام ةر«عوزو دغهقا"ه ءآ ه*مودتنودر آر ١] لب 12 ءما1. ]طط

 19203: 11, 711 اًخادحد اميصقو 1207 هع 8ع. [800عسص

 ةمدقت 01ه طدع قلخلا عمتج  رداح 38006 17, 81, 6. - لمعلا
 2 مس نإ

 عيتجملا 8ع. ديباع 77:02:15 6017111115 028:6 27110 1101262865 18

 1 طقطوت نبهت 58010, 111 !ةءأر 1 66

 ليج 7 ء. ب ستان طدست, موت 477 11141107 ءااا 1هطنالقا, 111م ]؟ طار 9. بس

 كفا دممامغم» ل111, دمك نحخ 0161 ءةعدمعاوع ةصغعن ستكر 11 1و 6و

 نضم.. 20-18. 01. 601021 طع» 117:. 54:0. 11, 1283 8212.4. ح

3-0-0 

 لمجأ . آيهونسسف 11, ١1م, 10 ىف لمجاو ىلرذعإ نآلا اذه 7206 4

 11611115 00261501 62 111101" عزنا ؟رمععقعت7ا 0221101 10110116 111206 1711٠

 لازوأ ؟0004. 015ه6 هزع طق طوعوطأر 202ع15 م1260188عأت ىذ لاو(



61.055 + 0161 

 6 108ق. 1و عتم.) م10 م1166 ج2 17161115 16 70104 1. 6. هما ماطذ 2 عاج واط

 318111261210 ةهاظأأت 66688118

 > ى نك 1 769141 1"7007ءرر» 2651 ©. عع. ؟ء8اتقر , ىلع طممةاتتر 11 !اأ در 0

 اهبايت نكات مل نك ىلتفو 86 اهيلعر عمع. 22810 عاودت 76101

 ةلمشملا هيلع ىَطَع 6 رك 0ع. 7. - خذنج 269111161101110, 11*01 011/10

 ةمممازوم 06 طمستسو 1061 (ةفالخلا) اهبرح ا نلف طمس لةطقر

 41/417 ه0. ظعوزتن. دز هأ مذع هدعوطءلكاتق 101231301: 116101

 مورلا كنج 1, ؟اه انآ, 1ك0ة1ةهطتغه6 برعلا مج 1, !11., 2, 8.
3 

 ا 2.3 نو ى [ايالو ىطلللو و ل 5 .بجأ همت. 8 ريتك“ 1, اثر 11, 81ه. 11, ,١11.6 11 هذ ةطصط. لوطط

 7م. 348, 249.

 بنج 17111 -ح 1 ه 104676 092:11 601/1110, 1, ١! 11, كب 8 (تادآ 1طن تقع

 همأ" اوينحجل). هلا ططعوقأتق ها عات1وتن15 ه8 111, «ءءرب 0

 ه«عدبذت نأ ىسفنو هيلع نأ ىبنج نع هيبفخأو. 181. بوذجحر 5

 5"706601, 1, 1 هر 4, للكشف 1, اممر 13. قاتل 11032204 اا“ 4 0

 ءاودت نم هوت 707110 007115 هنوومعر ؟”. ةاتقسح 114ه آر امل. ح

 تايبانجا اذشلا 170 4 101ه: ط0 7/051": ءماشعر, 111, أمك 16.

 ا حلا تابنجم 0126 (7)023 1! )01 6 )111 130 11
0 

 كينج , 0006ه, /07:0ةه:, 111, !اأ,11, كيري رأذ ىف اذينج الخلف.

 10027 ه5 61088. 6601.
 و

 كثنح. 0 9100315 ةهدعو1. 1, ١) هر 5.

 جنج 1 56 51/571151 ©«. ملل م. (ع5. آوطم), 11, !1)هر 10 (صئاج يبا

 رمكتاسم) , 11.7, 2, 10, اا 160. طمعم 11, بكار 3 ةذكاج ةفئتاط تمعاقأو

 ةتمم1 هج مص 71064 ملسلا ىل 20611015 ه0 مومو 7]0]». يس رذح.

 11١ 10ه 0ءاهأمب 1/6041 طقهكاذع 1, !ءاثمب 8, 111, امكار 14 (ىيطلا ق)ر

 11, 14, 81258015 1, 24, 1طن ظمفوؤذوط امهر 8, ©]10عو. 8ءاقلط. 5

 61055. ل0701 01-1114110. ١١< عدادات جندتجا 11عرد ةزعطت 8 عوأر ا

 17418 11,627 قوف تأفكتو هيلع تمكتنجا ىق كبك ارم نا ىنعملاو.



0121 61,0855 111 

 انجح 00610611111118 2101111116115 210:6 21165110 00*71 11/111 11و
0 0 

 وره, 18, ©]1هوو. همه, 4و7. 2173, امر 10. - ةكنوكمر ما.

 تأ مهموو 0051010, 5موعأ6مو 235918101:ا12 0131118 1856161 11116111“

 زد 11عسض1015 ءةصهأت طاتقر 111, ااأر 1. 110 6أ131 06117 ةأنان12 هن جناوج

 14 تايكاولللا 197. 133,14

 كنج. كنج ورسم 1, 141,18. ةذض. قينج 1, "علال, 7.

 رالسدتج ل 111 7 60710 ءاوايو تك رالسقد ةزمان0 ظءاقلط ةءح

 18 هادو6 دعسرو دلنجح هوت لمدد 51221563110262 011822 هذ 6 4

 رحم ةعماطتغ طعوس ه11]0. طعمععطب 107 ون]:. ةةانعت“ 01 لك7 عزان 109

 لامفأ1-لوطو 366. اطلتطت ةصغعو 710ةانةانا" 16 عع20ا122 6 راسك جس

 011. 18 ع رالاس.

 2-5 2 د

 زرذج. ةزانج. 18 هتزانجم ىف ىمر 2 طوع دم طودو عه

5-118 

 دار طه ىعر هقأ اص موضسهدهأور نق مهقعأ ه 8216 1, 460, 1. مم

 همن. (؟ل. 211:47 1, طم ةصقعورب 1آ, طك مهعط) اتط1 20 7658 ة201-

2 - 2 - 
 همته اهنزانجم ىف ىمرش ةممتطتغ وس. اذا رالف ةزانج ىف ىمر . 2 كا 6-2 0 3 ل 0 2 فعدإ: .

 د 2 - وي 72-5 2 د : ٍ

 عضولاو ليكلا ىهرلاب دارطأو اهيف امهر ريصت هتزنج ند تام

 ع 0 هو 1 2

 يييدبي كلوقك هفتيبعد فرظلا 8 دلعلا كيسأ ىحلا ةلعاخ لعفلاو
 و

 كيوب ظوجوتو 'ا'خ 1عدد طقطوأر دتقأ 000 11 22216 يصب. ( 6

 11هغهضتعأ ةصفوسف نالف ةعصتطوصسف ىف ىرو هتزانج ىف نالف نعط

 تام ا!ذأ هذزانج). 34 نوكايص انزاغنج- ىف ىضرو هوأ 016111 1

 هدر 80701: (نا. "هكر 1)ر 1, "ادا, 2« (051 0616ونات* 8812. ©).

 ىنج 1. ؟9)625 111, 1,12 560. باب ىجكاس ىلع ا ىذلا نأ

 خلا ىزورذأ ناكمب ماشا رومان و0ه ةانصغ: >0100 7101210 ع8

 (زوحانو ءقعوعأو ابا ن]أ.) دعاه عدأر نات18 151 12 ]1ا1515 ءاوأك ]161-

 ىعصقتف نانعصح 12عع]11ه:1 )85ه 1طن ”قةدسصر 1غ 1156136115.

 37, ؟. ىلع مر طم ةةيطانتل /6156 2710140061 نأ طقهطفعأ طقطع (ءدععططس



0 010881 

 ماه 11, اهب 2, 497. 511,19 ه )ر 8560 01100116 1/0150: 21:00-

 ةهدتان11 دان 1'"ءيذوع 0علتك, 111, ها, 12, كو. 135, اذ, 3 ه1.

 ليج. 1. 031 هقح ليج 511 زدد دن (61. ظوافلطم). 1كتسع

 سامح 3 كيج 7811 020611011671 م41" 415 010410106, 1, )هدأ, كر )هلو

 © 01 7-1957 111 لاتقلا اًنالْفر 517611116 56111011 905511 0011114 011-

 وةلمرلر آر !"ثه., 11. - 137 ديار ح ىهتجار 111, 108, 7, 202.

 5111 نيج 70711107“ زا" هه14, آر اخر 1, دنطأ آد 111ةءطقط هنبجع
 5 5060 م 1 5

 - كيج. 11و10 هحهج غلب ىومو"0107 رجال ر 1, !اذمر انلان. ح

 ةبرقع كين !"اددر 14. 07 همسه روصو هتباد نيج غلبإ - ىحهَج

 ا نرأر دان (10101 هق0 زجافند) تاغ وهن" هتان, آل ارا كا الملا 5

 ةموعزعو ل1 ءةقستتب 111 اا 15 أ 222.2 0 فطانلا نم بوض).

 زهج. َراَهَج هوا ةوعرف 12. 3. 062701:0:110*21 00 1161“, 11, ا, 3 (9. لكل

 هذ اظسس.) : هل 11507 "11, 3 ازاهج اوزهجات كفو وأ

 ليج 1. .٠ ىلع م. (آردسم هع 111:507), 111, ١٠ هار 1. 11ه 6

 27016111706 , 1111261015 (0 2٠ م.ط تح 110191:0100, )0011111:611110  طاق

 ومرعطو مممما1ه هماتسم ةهعات 6010من طم“, 11:7. 5141/0161, 1, 219 -

 297. رنمع زص ]ةسهمسس وز1 نعل طد» 111, مم., 12 ىدلأ ميلح

 اغولا ىحت ٌلوهَج ىدانلا د220061:32118 12 602610126,رو 8

 رص طو110:. متسع همتكطمذمد 1ةمدتك لعاتل هعماتعوسكتتست 7106110.

- 1 6. 366.1: 191101011100: 011014015 01/5115 051 171011 1 

 00 706161000111 01100 1110017 1" ءرجتاو110211, 111 ١.در كر ل316 1, 6

 (237:هزد 1, 111 ىلع دَلِمَح ىا همتا هيلعف اًنمم ليكاتسا نم
 هد اص ص ق1 2 نت د 1ك 3

 هقلخ نم هجرخاف هب هبضغا ةىشب هفسلاو لليخالا. 01. مماتو

 11507 ل111 )7. ح لاهكلار 12090111 (ء1, طهتطع ةاتأط ىلهاج)و

 الا117 1

 بوج 1. ا! هنو ةطأ ظواعحتا اد م 106 دع برعلا تدي انمداو



01262217 61088 111. 

 اهبطق ىع :نكبلا تيبج امك ممد 148 م62ةمأعاتع 2 نقطع ان

1 ,76110186131 120198 016123022001312© :685 8562815 .62211698598 

 هعتق 1ص 226016 12م106 !1هءدصت 0طغ1طعوأر ةزغ 208 156

 د ءلتاتطتل 1061112 066112212118 1216 م5213. 7وتت. 1417 1, 1

 هعضوم ناك اًملو هيف نوكي ىذلا عضوملا َبَقَّثُي ناب اهنم هون
 اهتاطس ىنعي برعلا نم شرف ناكم كلذب هبش ىحرلا طسو

 اهقرسو هأ 82851 (01. 2114ه 1, امه) ع بدعلا تقر ليقي

 ىف احرلا تقرخ امك انيلاوح :برَعلا تتاكو اطسو اًنكَت
 70 - 5 هود ع 5

 هيلع روكدنت ىذلا حو بطقلل اهطسو. ةزسناز عم ممقغأو 1ع

 مطتتتاتت 022373081022 6556 3:15 1081491 ةهأ عمدا 10818 عءطق

 11, “كر 11, 1 1. ىحرلا بوح مكنع شيرف بيج معمم ءلمس

 22026216 اك "عدد ه0. مزم61[1111 عمق ا16111 761 طانطل 512811 1

 كَ 35 1 امال 1 مرابدا نع عتاليوارس انيركو ودرج م ىم

 ع د

 لانس وأفاد لص 76215 دحاو بأ نم اوبيج جول دطم مه556 068662-

 لحتست”, عتطاتق كود. 11, 263 (2:3ة7و 1.1.) هعماتعودك ؟ءعطو 201"6-

 مدتف بأ بوج. - 17 570011, ©. ىف همذهأن186]0 آر مهكر 11.

 1711, ه6 5ه0011“201 تح قشناو 11 امين ةايوجسو 21013631073074

 111111161: تح بوح 11, امهر

 نويناخولل 111, ا1.أ, 2 مهطوطأ 16١] ةادصكق ة6251 هععاتمتأاا 12

 00عغ7115 ةزععوط ل15, 0136 2ممعا1 2طن ناحل 103211145 0

 هوعطقس م. 3, هلو عننا. 10ثءلب. 138 (هطأ ةذع 1. ماتو نأجوح)ر

 م1. نيخاوج زعدمر. 11, اك, 8٠ لطتستتف م0116 عوأ 20 2020 2

 قرح 5-2 2

 136171122 011931201123 ©8556 8 2.1٠ ناخوج هان 38 ىخوج.

 دوج 1 ©. سم1. هعم. (ء 182027) 1, ما"أر قر نطأ ةةصعت 86116



07 0 

 هوق6 0211101 هداج (075: 6 20007 ثا 1 116 تاو

 111, هاا, 13 اداوج كيربلا ىلع جار هء]6" 16 أ لتتم ةهدع. اةدحقتتق عن

 ضق. ةردصم ةدصغتتسص طقطو# ةهدعمات هم وهعس داوكلا سيفلاكو كلا

 ةاتكواست ةهعماذ وأ اداوج م (17411, 1, 386). 21. دامج لامن سبح

 0111110116 1/119*01421 101190101111 5001601118 1 "أذ, 15 56و

 ةخباذوج 7. 8115 ىبصخ.

 ربج 1 خينلا 8. هللا معذ (ةرواح) راوج نى ..ييوحأ 15115 0518 9

 01211115 11 00022 111 117, 14 ةعونر اءكحي 8: ©1088. 12 1-21"جلعتاط ب

 17. ططمصوق15 غانداأ نيماسملا ىلع رجب هم مالعأ ىلع عاندا ريج

 م1عم1 86د د1ةطقسستتق 110511 طحماناتسل 81 21016عا11026122 101201511,

 هرصستطاتق آمعاسطسطتق م826و197ع””, 1, آو 11, 111, .١) دلك, 1[

 ظتمءعط. ة1, 6 ه 5ك, ظوافلط. 1١) (صقلو 11 60101 ريج) 00

 ا": نالف ىلع راجأ ورم ةدعوو ةزهصتق عون 7701611011019 7541

 22110 0110 ©. ع. 21116106 1, ,"٠١! 8و 11, 1115 6, ط1و !1)و 6, ؟؟ نر 19و

 مار 4, 61 عوه هأ ظمقعات م 83 رد انيلع ريجاتا: 81111111 1

 10166 هدعم11631208 ةات2آ 761:53 ةيلع راجي الو ريكي علل. «راجأ

 لتقلا نمو 2106 كالو مهن“ ءن/14 1, ادمر 9, 1215410 )كر 1 ةرببكات ن دما

 هللا مالك عمسي نأ ىلا لققلا نمر هسا و: كباذع نم ىرجأ مهللا

 (لعفم) هن هاطقم]سمو راجأ دك ذس موقت طكففسن (1 411, آر 82 1116) :
7200 

 رسإ ذو هيلع مخ الق ترحا |ممأ تحاو تر ىناأ قواما

 0 طوور5 000116 11, !7هر 2 سأنلا قوقدح نم ريكا. - 0هدفأل. «.

 نيب هزوص1 80و 272006111 601111108211 310167, 1, اذ” كب 5ر 8, 11,

 سنع د 2

 015. هم0 طدصم ريكلا نيب ريك.  رماع مأ ريجام 111, .2 ,71١

 211502 0 11 339 617-5 18 هجم 1 اء 3, 0018 اعريبجت

 هون نأ 6056 هعماتعوم الا هل]]طهتتقوات, 572 عمعنار 171, 118 185 0

 ٠  51111عئاضو 1 1111110111 60111611 01/6111



0171 61.088 8+1 

 زوج 1 هه, ه0 طءهطالاا, آ11, ابد, 19 نباكعأ ىل ذو ديف حالسلا زوج ال

 01. هطزمس 61. ىسان. - "ه7 /ة/ق1, ظه41141 0 عط ءانانتتم ةنأأ ءاتز ن8

 1, ١5 7 هيف رتاج كمكحر اثم ري 11, ا1*هر 15 ©. ىف ., ىلع مو

 1[هدهم20 اةملر 13 هيلع هرمأ زيجح. 1اذصو رئاجع قوش ا ىف مئاخ ىل

 111, )ءك1نر 9, 61088. 1'"ةعاتت.ب 497. 21, ةءو 2

 قتعلا ةيدبعلا زوجت امك اهفاخ نيط راج َمَمَح نا
 هنسص هعماتنءوانمدم 1. 10 (ءةيدبعلا ةددسغ 0هدهتت ه5 قط0هاس مات ]ع

 ءانقأ) هذ لن "62م1 10

 ىمانيخ اهقاغا ىف زاجل ماعرد انتام ىدنع نأ 3

 11501 1 7 ا - 111111106 10011615 [ةاقأر 41157121115 101 1616-

 اان دهرا عت“, 111 1 ,١ 2 ريب من نم تدوف, 01. هاتط 197..- 1,

 «. ل م. هه ءموو:6 هاتعدت مدهاعطسم ةططمم11 11, !٠ملر ةز اء. ةععم ع

 ه1 61111 06011 ح زاجأو 1, ابار 14 1111, 1, 3. - 111, 6. ب 8

 تح هزاجأ ةوصقان 116140000 /6عقار 111, مر 1 زواكت 2 هللا خفالخ نأ

 رطبلاب ح وطبلا زيج ا: ©. ىلع م. ممدثا, 111, امأر 2. ةزسنلا هل“ 4

 مع 011112 هيلع زاج 7/014 هديرت» 1اددح ةهطأل 0ووتط. 1 1” 4 ه5

 هتيركس ل تزاجو. ]- 1197 ه. ب .ر 77601/2:18) 201181117  0771و

 1ر اظل 1, 1طص 11و. نخر 4: ةقرع نم ,سانلل مخلب ةزاجالا هذ
 20117115310, 5101010110 ز06602:04"21 1, ١)! 8, 1 ةعو. هدهد عام ءهد0عط

 هون 1طدد 8تقعاط بر 10, 560 000116 0161أانغ جحلا ىف سانلا زاجا

 ه. الل 4و7. 111, 5 11, 17 هغ 10 ه5, 3ةمفك آر ؟أذر 19, 1راو40 ذه
 +. 66 سانلاب زاجا 1طد طتقعط. “كر 3 ه 5, ىعمدلت اثار 1. ظتسع

 د ع

 كض ىزمجا 1, ,86*١1 8 ةتمم1621 م01686 موع سانلاب, سانلل هانا

 سانلار 560 نتموتنق 1س 1722811196 ةاتتطتأ 201681 862511 27706606, آنأن

 هم. ادب 4 ه2 سانلا اهيأ اوزيجا ه6 لوز. 2793, "1 صم. هطذ

 اوزيجأ هقأ ى9916"/1, 0146. كصلا زاجأر, م0502 51/11970-

 مزرمر» 5 مومعانطصته 80191 ممه5هقر 11, )مر 1, 2, طلصع ةطقمأاتك# هت

 ب 50126101171 05و 096107" هنط11, 1, 7 1]ر 4. س (0ل. ةعع. ٠ .م- 48

 200116107 192[ هنط[1ر 410 11146110011 10117163* 1111 7" ع 6زت1 1, 0. ةذرر 1



 6 085-1 طل 11 01621

 امر م, لاكلر 4و 9و 16 هءعوير 111, ١ عار 15, "هر 2, 050 م1976,

 11, ١ هر 15, 16. 100062 ةعدقات 01625 ةهسأ ىلع زاجأر 011001 71

 هن للخ لوصت ةععدص لتس 17 8-35زعلكهت (؟ونوم» هس ةهىمات ه6

 طبدصع] 022 ةزك), 497. 5111 هل" نا 8 كيلا نع آب 11,14, 8

 طا طاصفسومأ اندر 1, 2 طقطع6 ىلع. 8وط. 4 ةهدعأ عحدص طل

 دار ةز هزاجأ هوك عصمودع 10682 41 هدهع زاجأ 11111111 066101: 0-

 014 7/0605, 1, !هامر 9. - زاجأ ح رهجا 11, هر 19, 61085. 86120ط.ر

 ل[ عدد عار عقم. طبع معائناطعأ 0100 طوع طقطعأ ورمي د نأ ليبق

 ىلع 5ك ا ع ا ا 1 11 26702226, 1 ,1١١١ 2 162 18 ءط

 اذ هان. ]مامدسمأ 1756 م0601, هه 41: 11, "ار 4 ه5 ا

 20:180101* نم لق زوجا هلا الك 201" 011112 رتا115 0116101110115 طهطعأ ]و

 اذن سلط !ةابر 10: لال 017 6105*011101*622110:01, 1, أملك, .1٠

 ليج 1 برعلا ءائاج ليك ىنتح 001160 65 ل0007 001117051106 51104

 500 11 1 اها كتلتاح لحل 19 ظايسلا قرع لع

 /هوءااممة 1, 11 ]طاعلو 12 ة نيب ضارلا اولاجأ, 0611867" ههنا 1

 ا.نكر 2, 111, !1ذءر 1 ه5 ةهعوعب طش542: 511, ,١17 4: لقعفت 17, امل

 10 ةروبصلا هذلف ىف ىاولا أوليجأر, 01161116 ههتهت7161:016 1لمتت6 0211716 0:-

 <و يد

 . أوج, 7762215415, ءماكتطعأم» طققاقعي 111
-_ 

 120117. ('1. لطوطع. ح

 انا

 رقوج 011 6عا17 ةقالخكلا رفوجو عراد هع 11 عوهقنل*# *ءوقن,ر ]للرب "7, 15

 امو 2 14١ 1لنمم رهولل خبر اج ةمم6118:6111, 6111 ©1118 68111122 120311-

 0565 ءاتوانر 111, اءدر 4.

 2 117, هقانناة1, ؟01ه14 ةمطسخحسم آ1]آب | 77, 15, 01 2 20 5 ةهنتت

 طقاطوأت 0100 ”عءعواتتتت أ.

 شيج 1 56 ©077:0214 06 طمذأذو طءاطس 1م؟عمعدغع آ1, اهأخل, 11, 111

 ةدحر 19, ظءاققط. !.1, 9 هق نتت0و116 06 ة22م61:2101ع 105111113 ©. ب

 («1. 5) 11, ادا, 13 كرتلاب شاج ناقاخ نأ. 02 18027 ودا ةدسنغ

16 



011177 01055611 

 7 61"طانا2ت 1 نديجا - 2 ه. ب (05. 1) 00116911 دنع" 114118, 11و

 أر قر 111, مها, قو -ح ه. ب م. هرعت: ”*0900:211 آر اظهر 1 : كك. 7.

 شيج (شيكلا) ةقم1نق ؟هعلق (0طمأغهوللر 11, اه“, 10, اكلمر 6ر

 11, 16, اك, 10. ظنصع معمطهطأ ]1 غةز' ممدصعت طقااتتت م12 98

 110 دورامتح ند شوج. ةييكلاو 171/115 4

 همت. ضورفلا, 111, !هغأر 9, 511,11, اكل 4, !ةمل 10. ب شامج
 1ءاانق 01 لن 211886 سفنلاب خةشاج 014 5011910011 01051 76

 رععفار 1 اانا, 10. آ]ص 1611. ه1-]16 هدد من" زن كم0. 0ةطخاناال. 1. 25

 1 فايف خنعط هيمان ءوقاتت" معا“ لثغلا اهمذ نر ال ضايج (لتف

 5 لثف همأ م1. 2 ليتف و. خليت 7. طوصم هن 12027).

 فيج. 0طوو78 10د هموت فبط ىلع ةقيكب مهتمج ا 01/2171-

4 ,111 1100070 6 01 *(0)10:06 6 165 001110010111 

 ليج أن ناليج ءوأ 7" ععررو ةمعع. ءاذ1 8265 1220621131 26

 هاك عزسس ةه5ؤ ه. ع. 11355005 1, 359 1.6 تطأ ؟هم[ور لس 266 1

 1. ع. ©غةاذس هدأ مالم ععرو ظطخاتست 11326111: ', طلع 73110111112 21112-

 ١ هلماسسصص ة1داسقر نأ 80هءاطق»دع لولعتاطأ, 27254. 11, ١2,9 (ليج)ر

 1و0 ةادص 1كطم»040طوط اا, 2ك ه1. (نالبك), 2ةطوست ةأةطت

 111, اناء, 15. مص 1م 20215 71212665 10115 2315'1ة21 (18-

 ةةهفعطعمس) هن 6غاقسأ طهطعأ 1 ناساأرخ ناليج ليج همك

 ةزسما1 11و ناليدح لبج 1, ادار 10, 111, اثاحر 10 ةهغ عططم 7, 1“

 «, 1طدد اك ط م0480 طوط اا, 3, 4, لولعفطأ اص طاطا. 6عمعا“. 111, )هر 1

 11151.11, هدر 4 هب[. الا ةقدزتا لك 0ةاةتتر 5 رعت“ 27 هنعأ ه0. 8 ءاطعأعاتو

 5. 2511, 65 6 (نالدك ليك). 1م طمع غ0 نالمج هقأذ مانت. انك

 106 0110016 1111 50115 11611105 ةىأنر 2622م6 111 1111. 223] 6512:118 .

 اللا رَصْخألا بكلا , "من05 10" ءطفتة غ4, 111, اذار 17. آدوصع ةبكلا

 ءارضخلا, -_ِ 0 20 0100 0110115 هساعأ, هصاشأر 111, نبا 2

 كتبحن ىلا ريصت ىتحر روسو ه 14. 04.1, ؟.مار 3 ٌبحا ام ىلا اوراصو

 6[ 7. 28118 6. 505 كنعر 151 572. 51 ىَيَح
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 رخبحر 763 701/1185 61*71, 11, اذا“ حا. 860 هدا ع 1عععط تحسم هوأ ارتنخ

 هانا فتح 06 نتتاطاتق ”. اخ. ]6 عونو أردربحح ىذع ؟ءانوتات

 ربح . روب 1 انلر 15 560. ةدعما1 عون موقع ناجلأ تيدح (20361145).

 وذ 11ه. 'ا"هلسم. جلل ”ءعورند هت” ءملننو 006167 (عتصم زاتتنع 00ءوطقت).

 - نوربح 0026136 8096168 © 62616# 11111 (قوجرر 111, اد

 10. 12ه 06 نوزاح 60911011 6011.

 سبح 11, 200068011, 111, |, 3, 71, 6, اذملخ, 18, !لااحر 5 دض نتتتط اتق

 1015و هدأ 115 م81. 6 0 1710. 61058. 1مم, 660 عطر

 1[مص هل-1"ةلكثتطر هدو, لولعفطثر 11, مار 6, 2774204 آر آ.4, قء د 7

 دا6510161, 11, الأر 8ر رهالا ى همها, ده0د" هنن /معفار آ11ر الر 5. 01.

 طوع. - 17111, 700105 231, 7/7"ة1511 هدندزت0ءاشللا» نهار آآ]و امر
6 

 4ص 0 6012118115, 1, !١مو 6.

 ليخ لي 1ةطنع ةهط. ه1 81 ةسقس همدجع» طمطم 1ك عاتطصت 260ءمأأ

 ارمللا ربخلا تلاع 111 سر م ل را قملو هك ةنعوعم وييكق هنا

 ليحل 12 10م0 ه0 ممائانسس وقدم نتئ00 1215-1 ةجمو] 13611.

 0ووتم# 111, امهد, 13 رسلخل ىلا ليكلا نم هقرحاف هن 111, امك, 6
 عباولا 0 اوينننأ ىتح. 2هوؤهتم»» 1هءاتق 0ت55د0066 16عودنو

 لكحل مدتمانع هنصح 14 هذ [طند 11ةمعطلع. هدد موت هت 01123 101

 حس ةزعصت 8 ءوطامدع نحمس طقطوأ اندطف »171 51011011 0116

 ه01/06260 7/01“ هب "006, طعم“ ةة6] هت*ء 11 و0 (ط>هاطوطآج ذك ه8

 متم: ا[عمل طر هع ةهعقوص060 «همعز جل هن ةطقأ "هوقو 1,38 نق

 ءد1160)”'. ط5 معمطوطت ]تهدم ص كمدنم ةزص عتالشم مهم هاتس ةمصتطانق

161 0151126186 

 ابح 11199 6 765060114 415115 10/41 (ل'هو 9ع أن آ00237), 1, 7” هب

 12, "كر 13, 15. - ةابيح. 111, اكرر 14 19عوطقسست 7106م ءابح

 ةمارللا, 000110 1001:0717 ءهر م11. !اددب 1 هه. تيبح اه 5-5 ا

 6هآ 5 9 ميرك ءانح وو هديك ميك و

 تح 51 06 0هلسعتو ءةمتل1 هس 111, 1زهر 8, هطت "هممنو تاحني
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 معوطل ب1 لك "عت علم ىتح. م ىتح 0101:0072 11, الأ, 12 ىنح ىو

 اذه عنذصن ام ممم: >560 01105016 ]طهعع ؟2عءاء 0117 ع ءطماتق 2'*

 11مط2150 "اب," طقطعأ ىخفز 20866 1, أءمفر 9, ابدي 1 امن 2, 11, "ال ةر8

 3 هد 2د

 اهيهرأ نم ضرالا ميدأ 0 نأ يئغلبي 8 ىنتح نع مكانمب تسلور

-*[51026 60110111 1161111116111 7*0111 *(011122© 00116 ,185 08 0651510111 11011 

 6و6 47 512011016 16”"همر 11, !ادالر 16 رظنا 00 كيمهتا امر 31

 011/00 111, 50 (طءرص مادق دطتطت 18) 00116 7*ع72 6111*0:01"201151061,

 1, اةءىلر 4, 9, هك هذع ةا17معور 11, "1, 13, 111, ا! هر 1 ىتح تلاقف

 مكوبا ءيجعاي 62 012:11 110167“ (ةق م وعانهطع) 00146 2116701 770161“.

 ةزرسنا1 غو" مم مدم |. +و. 1 اهيزراجأ ىتح نطأ 226 ع ىكلر ©

 زد 1 ءغ6 همان[ 61 "عوم ءعأ 8مقواتر 6*077و4. ؟: 9 مل نجامل ليق

 اك تح ضرالا 0 ام َكْيِفْكي لاق ىلصت 57 116 0

 2601015 601161160 1 ©7*1" 0118, 001/01111117118 © 1114*01 60111 2211" عز31. آل

 نأ هلأ هأ نأ ريغ وهموم ىنح زمن ءملسس ةنوستقءدك 560, 111, 7و

 8 ايناج امهدحا نوكي 2 نايرصم اهيبف مكحكج الو هل 1202:

 ىتح ... امو 242: ... 0/0/1 (0: 061:16 .. . و106 023)1), الط )أو

 و ا.ه, 165 1066 1, امكأر 4 ؟ه0و هلام ىف ضايع ةهميس ىنح 1-4

 عنو 08 هات 01277101: 170:17: 06 51104 7261/1110 ]106 )1

 د1050ةرر11. طاخو ىنح طهات ىخم.

 فتح. 22076طادسص افتح نلح ىدعم 1, ال88 نآك., ات 11 س6
 هلتغدس هدأ اغفمدح), ه1 ع018عوأ ءهرج"© 0710 (عات]ادطح) 0110 1:6610:-

 -"عامو» 1750 065511. ]2 9115 6301610035 2 1'ةطوتتأم عطا

 مه0ههملمد6 ه56: اهفالطأب نأض لمكت اهقتح 78418 11, 255

 كمجوج1 ةمط فتح. 18116 200316 هعمانءةةمصعس» ناك الجر نأ ءلصأ

 اهكذي ام (516ع) اهعم نكي م ةأش لكجوش رفقا دكلبلاب ا

 ناعا نم للت ل رابصت اهب تحت د ع ئاَمدْتْلا 3 تكابف ( 3 0 0 0



61-055 141 01121 

2 0 

 ريددت دوسي هسفن ىلع. 5ءتقاتق8 1130116 98 1717 1751115 58

 (عدتطاتق دعو ءانلطتسب 610011) 51/4/11 221111111 0015

 4لتدم ؛معسمم م209؟ه2:طذت ةدصغ (ةرفشلا) ةيدملا نع تحابلاك

 (1«هرذدعر طه. 11, 359) ة. بدأ نع ثابت رنعناك (طرو26 هانا

 رزنع), اهفلظب اهفتح> ىع ةةحابك (طوصم ةانط ثحاب وأ لو7. 111

 هكر, 10 ه كر ظفستسا م. !). 1س ممقصقأع 185002111586 داع ذك عنك

 1هعلطتس ه0. آاكه5ءع. م.!.ر 497. 217111 ا, 6, ©0811 عاتب 210.

 هر". 0ع 71620074, م. 65 هن دم ؟ءنوان 0طحقو دع ةط هاد ةقءطلعوس» ّدط

 طمطتخم 11 21ه ةعكس اللع. م. 261. اص ؟ءدنودت ةطات :1[- خع203 (8ءطقع

 ماقعطت 1, ,١) 1طط هه-8ةلعلتا هأ)ر ةقذ هوت ءابل ان 61111556 1

 نط عان115 2116 076 (ابيغب وأ). ةزصم دط16 م:076>طااتس 6023676أ

 ءانس ؟ةطاتاد 120165, 06 ن8 ظاوءاطفا هعتت (7.10.11.6. 5]ط17, 7

 مععوو.). طقعع هع! مقعانونت 02112 1و عد]ععاتاق طحعانق 0ع035 018-

 عمم دفااتم ءاناوس 12 2.10.11.6. ك1 ا 1, 237 ةءوو. 12 01198 20

 6 ةععوطتل م0911 مهممقاتتت (؟10. دوو طتقعطعا 1. 511711

 86 ه6ه00.) ه١ ماتع5 10608 جقطات]1 ا. فوحكلا مهسو 50 010

 ممهم"#ف/ مهر 111, هن»ع و. ط1. فيتكلا, هدهمسهر 111, "ثمر 8

 كوتا حيلأ ل ؟011. 323 12 ام ضعب ىسوم ىب ىسيعأ 5

 تحل 2 ضكولا و اهدند1 15 10561115 11085 هدأ, 11, أه نك 01ءتكطانل“
5 

2 

 1همونز هل الكماطدندل )"12 هوو. 864 1هعاتم 8 هوك نينيحكملا أ

 ردسعلا كتعحح (2027). 0 11, امر 10 0971110 ؟ 6 عاج تت

 عاق 0خط10 16 عود لدنتح نا :

 امتدح 71 56 2010671 1هرص11115 667" ةانا1, 1, اكلي 12 اال 47 اذ 3

 1012315311 11ةر 8.

 ركاح . امو اركاح 116 706 1)ءورو 5ةه1] 111, !١ مب 13 تتح ءتعماتع.

 1. 14. لص 1066 قمتطوسمتطت ذص طاوو» رش الث. كح ةهعرراتوهطت

 مو مالا اذه نم ةءاربو ارئس. نس رخس زانت عابس ة8أ 01100116 12
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 تل ون 9-2

 ا رجاح و وخنن انو القل ام (1رودو هاج رمس). 0 160

 1هرت15 هوك ]آر ا 12 هسأر ىلع ةضيبلا لتتم هبقت لق كولا اهدلو

 1 لل 0 0 01811271 5118 681 3521182 0 0

 (كطص طكتمعط. ايثل). 1عدح 0300116 ما"هطواطأ ]16ه اح 200 0

 ركحلا رشاعللو شاوفلل دلأولا. صمم 1106415 ةزع زد 1م أ

 هونغ 111, ثمر 18, 120, 111, .١11 60ه10عتطو» طقطع 12662 م1ع182410-

 معاص ةطقاسسلقصت ةهممعا1هم (7.8.21.6. 5111, 589 ةططص. 4), 4

 1022006 1موع ةعما1 عوصلتست ةهققع هراتس فلات" 2012 2001. 1 ه4

 7617616111 61 نامردكو خببدل (م"وا"هغق0, نأ ده: هطاتاعدأ 100

 تالا, هع 20016131 مجرلا نع ركجحلاب ىنك هنا كك ميق بفكذو

 مجري ناز لك سيل هنال كلذك سيلو (37184ز« 1, ”.*) ريثالا ىبأ لاق

 لوضع م:0ط2ط116 ءودقعأ هاتسن "عو2 13710210 عنت 120161

 هووم طقع 7066. 8ودفانات /517:"7"ه110 ةطصغتطتمم00 ءتءوأ1 قلع

 ممدومر»» هد 05مم0811026 0123115 ه3ؤغ الآدغغط. [11 78. 9 (مهص]تق أن

 13م15) 66 135 38 0 ريغ 2ىش ىدنع كل ام 66 ام

 ركل ريغ كدبب. 3 مالا تمير م1207. 11, الدر 9, 1161188ر

 طرمم. 1, 520. 1. راجحأ , اهررتفم5 ةمرتساءلب»أ (6]هده. ةكملتسلر
 111, 1,11 551 ك احا عاج 521/101“ 0: 1111*01)1110 1/171*21/01 1

 1[1ةءطقس اهأر 6, ا 710741 ه11584-1, )1, 9. 8و 0عاط 1

 جئافص ج0طتطوطدع لو. "111, ,١ ' صكفص نيبر 1074506 1
5 

 عن. 2, 1طققات ط1, 1244447, مك 1. رككعلار 06561141111, 810*1*161-

 "111 70100117, 1, 771,1 برعلا ضرا نم رع قدأز هلك 76ر6

 ععو.ب 12 هذ ةم00 طقصع كح لها رجكلا (مان. ه ةركاح)و

 - 005170 171111410 ءدت0"11 ها ةعرتتن, آلم ]1,19 هلت تاقدارسلا 6005

 ومع, هت ه6 ميكلا (مايخل) 686 براضملا 6. م. 111, أ1دلمو 2. -

 ةيرجكلا 111, 8045 ن14. ةيركاكلاب نيفورعملا راغصلا ناملغلاو. 4.

 1027 هغ 61. عشا. رجم 0 جاكم ةهعما1ءوطات آر "..5, 0

 عد اهو ءاجاز هم ]روصلط هع كهطقعم "ل , 9.
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 ل . 2وةاو 11, !هثب 18 ]1طودمو مهطمتطاتق هدنطوق ءوطحم قه تان

 طئاخل ىف لكخحكلا. و مهئ111 ةصتسا 956 2011 ةانطخ (63713'!1 8:

 طبون. 1, 321 ةمو.)ر هه طئاشأشل (طم» معز 0100 0500. مه عاد ود

 (8 هنسص يي ةدطوء1م498) طتطت 22189 19ءم16 7106ج منو طئاغلا

 (ةورنتف 0عممءةددر ؟هل115). فد عنه لع معن01ءتطاتق ءمعتتذط لنص قر

 طم 06 ماج1115 ءةصعاتستقر 808061 7ائةانق 12 125078 م. أدأ

 عقو ةيرشلاب رحت ىلجح مناك ىيذلا ىقيبيصأ محرا

 نجح ١111 نالف ىلع ءىشلا, 2 هوم "000001011, 111 اام*ب 18,

 1237 4 حسفن ىف انغض 0 ظرجحاتحا ح ىضتحأ).

 اج 7 ه. ةعع. 0100042 (ء. طقط)ر آر اذا"* بور 1

 لح 11, 6016115 2ة:ههت18, 111, أدب 13 (اتن1 1 دك ا 177 2

 61. )"امر 2 (ديدتلو ىجحسلا نم -- جوخ. 10027 : 2716017161 هدع

 116. - 17111, 7/0115, 2671:1165 220511, 0ع ةطحوأال ؟اتتتعاتق 111

 امر 1, ؟ءهلر قر احأر 10, لع 118 عوطتمدم 8ودتمأ !هأر 5 ه2: 6

 موط]115دعر 1كاطص 8050 ه0. 7011618 أ1, 24. - دحر هر“نر 111 7

 هلام ىلا هفاضان مننعيض نم !ّدح ل_خأ هنأ. 5 نك 1:05101* 13:

 ؟هءوط. طهتاطاتسم 685 7/705 ءهتع"ءق1005, اح آر )71,4 دياككأ قح انيصأ

 مهتداقو , اما, 8 2دحو سانلا هوجو: 2ةطاقطر 8407, “ا, 0

 #0 موق كوش متايصأ . ©هدزانسعأتس ءهنس كح 1” |2615

 اهدجو اهدك شيرق تجر, ادا, 15 هذ هادم ممسأ 1كم ف

 11 ككالاو دحلا تاغ 216 هالكط كيدح 11, اذ “ لعجأو

 اذهن كديدحو كدحر 15د 18815هطشتنت 1 |1052 ةداح

 111111161“ 111 4 قعر 1102166 06 10 111, 111,12. عديد

 طمعا 2371411 0110 12 015101056 830801 16طقطأاتت“ 6

 هأن 0100 هططتم 251 همد 82 عطدكاتتتط ةقأر 111, ١1 دلك. 8ءتس0لف طمع

 ممسسعت ؟هاتطتتق 2871 علتق طممطقأأ, طمس 0ةدقأ ءهدتساته16 1 11

 6005 وصف. 5 7-29: تايحيدللو تارايطتاو بزابزلا نم دعم ناكو

 ىصحي الام تااذشنلاو .
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 ثرح 11. 621:”1ةع طقطوأ ء. ىلأ م.ر 0000 © ©هآتم ةدسقأكب نانا 10]ةم1-

 طفرات ها1610:1دطنعصط 12114081. 560 وصنع ةرمات0 11126, 46

 هاتطأ] ءمدقأانعال مدع دتعتت 0 هونت 7101. ةطادتعا عقأ 20118

 1, كنب 12, ة"1,8 (نطأ 1. ثتكح)ر نطأ 9ءانك (مدنك "هىعامكتم تنتسه)

 تعز طمع مه26156 (ىلا) مههمءعامومو 06 (ىق) مءطسق "ءوصتب آر "هك, 1

 ءبلأ ثدح 0 الكولا ل دهناظعأ ه1" لت* ع. طتطع 8115217" ه5 ةج معا

 ادهم ثّدحم (ه. ع. ظدشت ةمكز رمالب ثّدح دناك 7411:, آ, 919

 27114 1, ".). - ب هسفذ ثدح - ىف عمط , ةزر801”6/, 1, 1, 2

 (11 نم 56011625 ©8أ: 077167*7277) أن نأ كسفذ نتلحر 1, هأالر 1

 5110. 610585. 1["سوعطت. هن 10027. 85ةعمم 116[1100[0 هقأت 274611011. بس

 17 ه. ةعع. موصو", 11, ابل, 11 ةتدكات تناكور 373 04

 ه1 ءر100 ءر*هاأر ءآ. 0160و. الآل هداتسح 1111 8 عاتتتفأاو ةعطقات عاب ؟028أ1.5

 نالغب ادِيع +. 81 دلهع. قرح 0 تارا 7606011111 ( 6٠

 8واقللط. هن 1"موعجس), 1, هأا_ر 8 06 ءممعتسم115 م0عه215 20ط1ط6-

 11110. كح طزونطس اقيدح راص د4 ةثودحا راص وه. ع. 1, 11

 ؟ فن1 ل33 كب 15 هك ح ةكوكحلاو 6020 (- تيدحل 11

 من19 ووو: تي 1كتو ةيراعم هيلا ىدصت نأ هللا كتدشن

 دلع ختولل>١ دواطووءرو ١6 26 (980169200) ؟ةؤوتت 8

 5016 0هدعست (0ع ةهععوووز ودع ص ة_سصقسمأات) 1810 -3515عر نأ (ة1ةدطح

 21ع1188 4111”. تاو هم:1/هطانادنم"ءعر 11, 2*3 (ءآك. 9).

 اروصع هع اطر 2717474 1 ١٠ر4 560. حج الجر تدخل 1017 5

 ش ؟121, 11, ه1, 12 ل تح ىتدحلا ةنيدما 7085 0

 1, !ادؤر 4 0٠ :قيتعلا ا ىتدحلا قأرما 7:6 ءزا5 101210, هم. لود

 ( 27:1 مه 1.1.). ح تأ د 0101*, 0116 111/1140: 1:0:1:00*1101: 11045 ©أر

 111, 0 ناكر ٠1ص ه5 0ةةلط. 1, ١ أر 6.



 61:05 58 ل21 01222227

 ركخح 1, 46866011, 1. ة رادخت 11, 71,85 هب و. 111, أمحر 19 حج

 ردح ةموصقتا. (دغ 1, اهدار قر 111, !؟اأ, 8). طاق ةعصفا "ءءءردتص

 6عأن ردح عمدمقا1 00562110276 /ءععقار, 11و ١! مر 1, !؟او 2, آذر امعو 2, 11و

 كمر 4, ,١81 18, ل مهر 12, هع0 ةانطاواتع (هتنت عع نط1016) 5

 و01 تطصق. 8مم معس اسس هقذ رلخح. 01. 111, 817,14 هطأ طم هن

 816 01200116 أ!ىءر 1 منو هةر اف 1عععرت ل1222 81 هردحاف. 11

 مستمع 4ع عويس مادمت هذ اة ع00. كل 111 خ5 (ء؟. قتل 10011"

 "ب 11. 560 0.). ل رداحر اون ءرادر 0ع ءاعوتع 11 «.ةر 10 ّدص عماتتح

2 

 ,روددك خيش 7221:3:10116. رود 6-1 رداحر 016015 1 5

 الئآ1 اة لذر 11“

 تا تا 3-2 5 2-2-:0--- وى

 جردح . ةجردخم م20 ةجردكم طايس زد ؟هدنقات 183830811 11

 أمر 10. 71. راع هد

 01 نحل ايندلا 0 1711111015 02161" ة1 6“ هط11, 1, 17.113.

 1 ١

 رذح 1, ء. 206. م.ر 56 7721:021701:0211 00 011011617: 6"1عقز71 61101011: (لل1 ع0

 بهاتو ةعتسا)ر 1, با“ار 2, انطذ 200:ةنعش هن تلم“. خبل كيب  ملعي مث.

 ١ 6025أ1"انتأنان1* ءاتاتت 122م611. 11 |ءا*مر 8. رد 651 105*261 8562811

 00106 (خراذح) 116

6 076 - 

 قدح ]1 مهاردلا 1210661011 1101141005, 1م أذل. ر 8. ع فود خم مرشو

 601/115 01105 ءه1100 0ءعالت"[هأس دار آللي كادر 18, أمار 8 (( 1085.

 8ءاقلط.). فلكم ةء. 0 10ص كلب ل11 2: 06 021011613

 عوطقم م"همعادهر 001116 ناسر 1, يار 4 ءما]. هر 8.
 ل

 0 اذح 7111: نالق ليبس 111, زار 8. - ءاّذحلا هيلع طخ ىنذلا

 601110: 56611110111111 0110:1111 50120: 0111:6010 251, 610 م166 101110

 56061/11011118 0140111 0961104118 ء3"ة1, 111, ,17 ٠١

 رح 1 هعمان وهف 1, )ره. ع 11. 8ءطقطوتط ط٠ قط 2 لع هع لتعتأر

7 
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 111, 6م 3 يرو ركلا 0 نم لوا انأو 6و0 27" 8

 1101747 هتز١ ءمرته0ءممأر, هال 0عدق ح0 ؟هعاادتص 0ع نتنم ةعلك 13 انتطم ار

 016 0701056131, م. 15 ةطط. 4. كح ءتتتت طقع القات 60186178

 عزع21 80110 60115712101: نتتقتتم ؟ةاطانست طقطعأ لو]., 111, اذن

 11 22 منح عم ةريركاشل , جا 11816 2011 31151121. - 17 7/2615 51
9 

 1101441: 1, ) ةأ هر 0: _- 1011 ا 0 0 نأ ةرارح (111,

 ماا“ 6, طهطع)ر 11 ار 14 4 1هعانم 211 111, 12.

 03 5ك

 الر. 16701605 10861011 111112361116118 6010781:3.6111

 د

 ءادوسلا ةرككالا 111, )مو 2. ب قوحح و 1:601110, 112*171 2ز285, 111, ةالدر 18و

 الكر قر هذ 06 هعمدو متدتت ةموعأوأتا 111, 2 6 ةعور ادار 1:

 3 0 20111115 567" عقاد, 11, !امحر 6, 111, ا!« مر 125 100537. حج

 7 ا المهلار 9, 11, ةظر 14, 7811, آر 840 كبتعا لجرو

 ارركم , 3 مهنرركام فتعي ذو (27:14ه 1, 7 مهر ركام قتعي) :

 آربد26 هعا'الخ.

 تح 1 ©. نم م. 510061510414 011 عل, 111, !١.لاثر 15, طلقأ هلك 1

 6000. م5 برهلا (دأ 0 020008 1. 3 برحو من0 برو 2264). 14

 ءأ ]طص 1135 ءط]طعوت؟. "عزمت طقهاط عنخ برها. - 11 26116811, 066211011

 1, اةطبار 3, 16ص 81-38]عاعشأ بح. ع 7 "4 /ع«هننأ# 1عمر 1, هايبر 11, 1

22-5 

 0 د 1 «ععر ل123 6 00 بوكت د (عمآ1]1. ة». 19عام تيل

 الكود ةةصاتتست 011617 ير مو بروح ل (78 11, 11, 413), 4

 010011 بركته 9. طبه2ع). بر فلا ةبراكم 1

 : 0 مكبرح ىلو 21,4 هؤعر 8[هطوممه4 1, 15. - لوفطت واتح

 همك كلئدصتغ معو غوم ةقلكلا لعاو 1 لعا هللاو نىك 1, اةثءر 15,

 16 ذم وتتابع ؟ه»طتم هذ ةقلامأل 0 ا برحلا 11

 ءوأن 62525 (2911)ز هده ملطالق قال وع عوصم »ولن غو» هبءسم هع اةخيأ

 2,3 أ انك 12 851 نوصل خلل لع مكنا (طدوصم هدا ةقلح).

 بركالا جحابرو 5 66110 566111015 11ر اكأءر 10. س بثيح 1ع
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 مقطع 06510616 611011 ةسعتف 016160 اهبرككاب وعدت تنساقف 1

 امأو 19, مدنم وتتطسق لولفطت 1, امك 4 اهبرح وعدت تنقاعو 1 6.

 ءاورس قاع «06مذك م 01. هما 2027 (ةوء. همم". 1"1.) ىدان

 4 تس

 بركلاو ليولاب ه6 11ه 4ىمم ابر 5. ةسب 5121111131 6

 01100166185 هقأن 0200 هلتعسأت طققأت ماه علقوا موو 138 1 ان10

 111, هدر 15, هانا, ةر فعتط هر, 16. طنط ةيرل يي مديل 685 58

 120111706 1111200765, آلزةطتقر 80410, 11, )5 ن1. 6. 1056 1

 1سكف1 نات ةوع. 1طص ةططقم هانا 8ءا1ذلط. قطاع ه0, 6*1 ريس

 ءاوللاو ةيرحلاب دللا لوسر ىحي نيب. 04 ةصقنو ةنط رنع. 4لذت 23 سس

 مساس 11556 لتعادسم ناك [1عغ06ق مه ععدطتوو طقاطاتتاو الا

 مر 16), هللا 21هةدعتمسر طوستست 1, "مر 1"جعطعت ا8ئ1. طتصع ةبركلا

 هدف 1لودص نس00 ةطرشلا, 111, !1, 14 اهلمحن اهينفك ا لقو ةيرأل هالو

 هم11. 111, 5 هوو. طلعقما»وو ذمدك مو" ةرط عمه ءطعت 1 همم عا1 هاتر

 : : ا ٍ 0 8 111, ١6516 باركلا بحاص ر 61085. 17مووطت. (نط1 316

 14 1197, مر طقه 11 بار ه8أ 11م 0 باركلا). د كي

 11, 71,16 ةهلتكاتتت 651 ءايرح ءايرح (ةمماتهأ1 ةانسصتتقلب 560 1ةهععدلمس

 00101 ايوتخ ايزخ 86 اَنيِوَحَر 121/0016 6011/6618 31117015, 2 هاطح خلاط 0-

 ةاسقاتلع ةدصوتتمسم 51 2113015ةودق 20 ]عمم 22 7و. 9 ان 0 هَل

 0 عادت مععمو 066 ءانسح ؟ةدنانتق اما. 22 78ه. 10: هل ةاتمرم

 1 زا 4 باردو 09111611 0 600:101"627*ة(11, 1, 171, 12, آنوتتع ةتع

 لاف. طصامر» موته 7هاتقاتق 12 "الخ 19109413 أ 205ع21م11 66

 ا (ن. 1طصس (0طقلاتلكع صب 102, كقع. 1, مللر92), ه مموانو

 ءورتستسع طخططاتة65 هقكر 860 هوصغتسوأت 1610 عدص 0 001

 260ءما356 فولأ فلاب م2616 هت08 7106111. 3 1

 م61 ابراح ع نتته طقطصع طقاطعت ه ت30. ص نخب 560 ه6

 16 عع لاحت ابرا>. 1100 رح هنو ةعطقاب 71064 0ععاج7“ ه6 1 عزم
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 19, 111, ا, 11 هن هوع. هعماتعمكامسعسم 20 201 8خمدعتم ,ىذلا

 «بايت سانلا ىرعي (771114م آب اذا دلك.) ماهطصع ءمصععطتك ءكاتتط صن

 دارج (ةادماه ةاهط درج.

 جرح 11 لعف (امل) 3 نالف ىلع هللا جرح 8. ةلسصأ. نلف ىلع جتح

 هاوممز*0811 01101/6112 ه4 /منمع”"ءآب 1 ا"ءآلءر قر 11 اادلو 10و | 3". تآمر

 اكار 2 كل/ 54 آر عر ل ةهو.- نأ 26 ممععءام 8ذع وهتتموعت6 ةهكوآتح

 ءوصفسس ؟10عاغمع ءالوجكدصت 201 عزوف 06 1216586162083 6

 اهيلع جر حايلف هعاز1. 74 هطعوأ. (ن[. مماثانو 1آ00273. - كر هتادتقأو

 هم770211, 1, )طا. اتاك. اتاطصنر 9 (نكع"وتف 00. 111 100116 100

 تان عاناطوعط1م18). ح اج ردح 101 علان اح لثم ا ا

 ام. 17 نفذه ةمهق. 17411, 226 ةجركلا لّثم ىف هج قا ىلا ترظن

 ءاتصت هما 6. فيلا مو حلا نم اهفافتلال تقياضت 0 0

 62 211 حالسلاو شيل ةطاحا ةرثكل ةجرد دامس ه6 زم

 ك1 0 0 11111 1. 64. 06 ططذ 8 1طد ها فسنط ىنح

 سانلا نم جر دك لكم 5 ىلعج.

 درح 17111, 7/6011, 8318 رم"هموتنلا ح 1, 11, اا, 14, اناطأ ة]ط0

 هووع 0عطع6 ؟ةعاأ أو 1. 12. زكموعسسعا“ متلطل 220270810156 ©

 رايغجا , 560 طقعع هزاتف ةودز عمم ؟هلمد ذصغومم»وأمعامطم عزف

 ىنعبطق مأذ11 106 ةان

 2 هر نان 1 تو 4 2 رك 11 ناملا نق رك قا ممدعل صتوأ 1, اا لد 117 27 100111 01

 2"ه115201“ةهط11, 6. هعع. 1, ؟لر 11, هغ ء. ل 1هءآر 111, هكءر 13 860.5

 ء. للسما. ةعع. 1001041, 81 70165101772 060141 ؟ ةاطانعط لات 101 أت

 187 9 مكسفنا © ع هزردكت ن نأ 5ع0 16عوكاتت ورز - 2 60

 ةيقمصأ6 10ه 1, ١.117 (ع» ىنغا). ح ةزرحح 1 اك 10 1

 5122152216 عاد ءانعأت (حزوح)و هعل 1ةعععسد لمت 7106131 وو .

 سرح 1١1 06 ماد. 9011670187: 521081105 2و ءزةلناغ آلآ ١ ه1
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 زار 18, 16, آ1' ةلعكا0ل1 ةررانتل 61 عده هغ ظمدعت ,١11 11 ةعوبب ةهععطتخ

 ماس ؟ الا ماو»ه0 هما 10027, 1001 2. ه0. ةلهعم. 111 هدر امل

40 9539 

 لدار د (سرحح 51701110111 16111120115 101191118 360 11661101 01/0111 بقت

 و

 (خيقح) هوو. 1ر50 هذ لؤع. ]آر آر 2(: 910. ءعالقتلل 71511113 0

 ظعوءاعوا] سد هصسر 28611096 (7. ك١ طفعو». 2111, 43, 1. ). ]آ1زكاتت

 هل ن

 ةيقحو سرح كعي 071115511116 72051, 1و هنأ, 0 01 0١

 81 موعؤو عمم دطدقعط لوطتع 20 122 *), 111, )12, 4 دطا م0

 شرج ((. 7.) ؟10عغؤدا» 1ةععس لحس 0 00 0 11210212102

 771411107 1لظلي لم, 11, لقعفكو طلطل كلر 5 هلك "1اءر 19 20. ح

 سراح 011. 771211165 065101101:13*71 , 111, مل“, 1 111

 مهتإللب 4 نسيم.

 شرح 1 0. ب م0716 261104015 081, 001101013 051 4/1 © آهاءار"هب 212067 أر

 طلقع اه م16 011*0761 06011 111 2110)* أ 0113 عاارنلا» 11111 عنلار 11 ١] مي

 فرح. فرح 11002 الللا )50 8 8 لوألا فرحكلا ُّك اعأو اك

 ه1111020 7101“ 1و عر101. 01. طصطعم0. 50,9 اذه قلع م

 اند فوردح نم فري ل وعلو [كه>:ةصاعو 22 75.11 123 0

 0 11, ا .ر 1 ةعو. هنط1 ةءطقست» 01615 06 56 1م5و9 85

 (ء[. ةانمالق عاج نأ لقت ام ىردي ناك 3 فرح ىلع هللا كيعي ع

 دزتق ةصسصتس ع هج05 ةذسص نأ 1ع ءما1نطأ 150 22000, 1. 6. ىلع

 ءاوسلار تمس لن طوس هان هه دععامتدسكر 51 121ءا111ج0م 014 11.

 طظعممم»0عمن طقطأا) دوعم متسلتا02 021101: 56 ]06112 8

 120015 01626” 1. ه. معا 18908 هن 261928. 2[. فوركلار 165*011 0001/1106

 0101110, 1, 01١ 7١

 قرح 7 0. ىلع م., ©0016 11111018 411/10111101015 ال11, 1, | 1, 1. بس

 ةةيئاقوح ةمامع هم101ع ن01510 (ططسعوأدع ه لع ةس.) هععاتتتتت آلآ

 او ذر 10711 1, 224 ططو؟ءاون ةصطنقمم الا عاعاععتت م0865 71ةغ01ة
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 9 ةيناقرح ءادوس خمايع هن 1. 0مقت»» 1طن 4502132125 ل1عأك

 :يناقركلا هتنماعب قرع امثاف ةاطرأ نب ىذدع اما . 11هرد «ءءومأ آ11ب

 اقمار 14 انطأ 600. هيفرحر هو4 و7. 21, بد طقاوأ ةيمرح ر 068
 عمرو 7106م 1ةعالم (؟. 1ص ؟.). ]1س 217470 1, :261201 ١1١

00 3- 

 611813 ةيناقرخ .

 كرحح 11 هسرف 517010010, 1, )7, 12, مهر 1, قطف 1هطقلع ة8-8ءطقح
 مة21 مار 14, !8[ةلعاعهتأ1 11, نان 1طدد 881. 111, 342, 120237: 7 08ر

 ل112 عسفنا لاجرلا كرد ج امئار 18027: همه 067“ ر (0طز وعم

 هدت1850), 111, اأمفر 12 81 6 0 ل0725 06 6ع ([ع 118]21111 1

 ةهمعامتتسك) هع نك نصت 0 هدد عدأغم ؟27عوأ)' ب - ةطقما. 27:505 1:01[, آر

 ”.ىممر 3. - 7 جببصلا ىلا جورخللر 261010111 "ع 2011/1, 111 |) "هر 1 1.

 7-5 رك و همن مافم هضسقف, 111, 112 اكيرك لأ ٠ ناقرتفي الو

 «011. 2مر 11 ةيحاص ىلا امهنم دحأاو 0 ىكبو

 مرح 17. 126 دكان والسهم ؟انط1 11 477*277, 111, ؟ ةأو 6 8600.

 ت7

 مردحر 10710107010170 ( تح ميرتح) كر 161,12 5:11 مطالع

 00. لكسق. ظعقر © 1038 ا. 1. تلق. 560. طهطعأت ةواسف ةعاضق اماو
 © هد

 ىنايفسلا رظتنت اههردح و 105. اهقداسف. - ةمردحب 70107

 و10 ونا15 ه1 ان, 111, 111 و 15, اأامذر 2. ع مارتكلا 0 ةوع.

 نمدعلل 001 11, يل و كيل 0 11/2/1206 0011/6115 31112118ر

 11, اامار 14 تطأ ةهذع هع 4و7. مهداتطدع (ء هدو ةاناط قرح).

 اندصو هرج 11:254], 27:74 1, ؟؟ا,5 ه1. هغ لؤع. 11 71 ر 19. حج

 تدان د

 مركحم هانت عممت. 11, امدذر 1, 1اطص ةض-ظشست همه (0طه1]120 7.

 - 110. موننم ةنط ميج

 ىرح 1 - 7 (طومو هع الشر 1, 111, 4, طلقأر 15 1015 ال0106 ]عر

 ذأ 1هيوصهمس ه1 ىرج. - ” 10. هنط سردز هكعبشي نأ ىرختلاف

 16 ؟00. طوطعأف 111, أ! 12 >5 م205211116988 ة8أ ان © ا
 كك

 1130116 1ع 10 عدت انآ ىركالابف 11 ىركل هنائ.اح 5 تيل



 01085 ه6 012 1

 نأ ايوحو قنا 11011 68 35 01/1, 101:1/02111201* 5 نقاشا هنأ, آلآ !ا١.كر 5

 32 تا 2

 هدم. ىرحأ ©. ىلع . 11, ادادر 3 860. ىرخحا هيلع متنكو ر ©

.5111261*016 911111 208715 61*11 0011111001115 

 را لوح و ةملمد دط طقع مط ةدحكلا مكب نوكت 2 نأ متعطتسا نأر

 51 91/710916 770165115 1١6 ةعلال5 41 205 ههلعأر 11, امم, 6 كلت ىلع

 قركالا 706 4250 10111701" عر 11, ةمل' انا. 110. طب326.

 آم ةعوطاو طمع 512216621510 72165, ؟. 1201عطقإو 11, 246. -

 توملا ةزاحعو 0112216105 11101215, 11, ا!ءح١ر 1 860 هك. خ00. هأ 1لطحم

 نك 5

 رزح. روح, همدان ه110 ةهصممةةقر 1, !1م, © رهشأ ةقلت كلذ روحو

 1, ااماثر (ز - اهم 06101018 ح رزات ه6 ءارزحر 111, 7" هر 10, 1040

 ه0. 8متتتةسو أ 8, لؤعت آ1ر !ةابر 1.

 ٌلأوَحا 06 ةممودأو 1, !1هر 5
 ا

 مزح 1 باننكلا و6 141522 0 مزح 0.37. -- مزححأ 10790 12061016 72100-

 21405 00 تعم 151 1818, 10. - ميك سرق 11, ءاذر 18. 81 16هغ36 وحق
 هوان, طلطلا 60212716 م088ا122> 51 موزدكأ 09116 30110 10027, 40

 تنتادل د

 [هدخنو 1هعوطلتتتت هدأ مركام 1016 0011110/5, 0300 1011 انواجأناتتتت ©

 هوصع]15 016111, 560 ةهااقتتت 06 10121226

 أود. زاح 91101" 115 اكن ذتح 0107. تطبق ىزاكلا ىلعو 8مو6. هع 28210-

 0 1022 9601:1انفر 92861010 عاف, 1, اءأءر 1 نيد نم كملعلا ةاردكلاو

 مكانمو رحاسو ىعاكر هان ةذع كادر 7 0 نم ةاركلاو ءايطالا

 نيفارعلاو ر 20105 هر 5 هثارحو نوعرف نيكانمز 1141. 01-17700111118 0:-

 0:0 600. (0ةصختنةطان. 1.20 1. ناهكلا ةاركالأو هموق ىنزاح (ناك).

 110. ممدانعم ناته6 ةع21م515 6. 110 هاتان 1 6]51/6"61 عال ل1105 3

 510065 7ءقاودع)“. 1883, م. 92 هه00. هآ 0186 ل7760: 1, |”.

 طهطوأ# ةمط طخ. قرد عانأ ه115 هقأ 10123 8 راح 01126 06-

 هيض 1, هدر 0, "مكر 2, خير 3. ظورعنط همتصقهألاتق 685 ةهدنتص طتطتل

 ةووع ناحمات 116طعمل عجم 71717 ةطائماتع مدعم ماستنل] ةيضختاتمت. الانطت
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 ىمزكو 710عااتت" ءةوطط 886 10د" هكوتتت 861110112 22210 عزقتت 708

 ةفاقر نايدعابا> 1 طاق 11115 1053 همدزاتت عمو هقأ. 10 06717 ةاتت

 ه اهيفقي ىا راثآلا فقي (8011 1, 202). ىسسغ هنا هودطهمأه ه
 خيزاحم الأ خلاب ه ذيلاب (آرودو ةانط الب 111).

 قبح 137, هدو هأل5 10/41 (طهطع), 11, امملو .١ ح 717 ه. ب رجع” ءزت# و

 21022, 1, ١1,9 1 ارح 0 الرخا 7 زن طاحت 00-62 0100146

 طمع ةقدقا1 ع. ب 6028111111, 721*1107. 10750]:. 119. 5
- - 

 هد 0ع

 بلكلا فنأ 007140111 601115 110650 267" عأز211 1. ©. 1147141110: 68*17, 1
1 ِ 

 ز”يل1 19, سيسح و تمد: ]مدا هتاع (ءآ١ طهطع)ر 1, أءمهر5 1
- 

 ِن

 سيستح 681 010 ىسيسحم 2706611 1168131”.

 3 دع © 1

 بسح . بسحأ 0022081. 111, 7517, 14 سانلا بستحلا اكو 8

. *1*011061120:101 

 رسدح 1 ءاتشلا 0511, هو طئوسو ع 111 (61هووؤ. ظءاقلط), 11و

 اذ ءابو 2.

 مسح 1 ©. 260. م., نع 1. 2011104 ةلتودعست ه "هر 111, تأ, 10, 18ةصقع

 بدع 5:16, دس 11, 16٠ 501160 همصقات :ة:0م160 111 و- 1ءءو 0

 نس © --
٠ 

 «رشلا مسح .

 نىسح 11 ةعدقاتل 54116 710811 ههاادأ1 (61. الل مداتس ءأ آ20273) 200

 همدقأ"انت نام ءاتطصح عنأر 111, 111,9 هوو. هن ء. ةصموال ا

 ]25557 موه. هل 586011181 6221050211 (ح 11 ه6 5), 111, ١١) ةر
 تشرح 7ث-

 2: نالف بدأ ىسحأ دءنو”ة10» هل مالناة 1, آ1ب امك 16, 111, !؟اءر

 18, ١ 1, 8[هطوستسم ١11 هلق., ط8لسفتج همت ك1, 12, 1طد هطأ 0ةةلح

 * ط1 1, هر 21, 2101 ههط ملق: ىسك من ىأ ةيدأ ىسحأ اف

 يدان. 12 286 51 ىسحل ةوملفست عععع 70046 20طقط ءطتع أ

 --ع

 معنا. 0مموصتكاتا بدا ىئدأ 111, ا, 19. 1258 2111410 56861* 4: 3:0-

 م6119 بدالأ 1, 126١و. 10. نا ةطححلاو نوعبانلا آر ار 9, 118

 5ر 11ةلر 1571 ةدز 1 86و. هععب لكم 978:1101- 5 12010010



 0551411-61 انا. 0660011

 ونانه11 نق1 هاندا ]ك1 625ع5 هنعم [[هدهتستتتت 11 ا“.ةر كر 2770971.

 01. 0طقهأق1)0 متر ان01 ؟هدثو هوأذ ةينسح (0؟ك. [مووعس. 1.1. ةطط٠ 7.

 00 كس طقهطوأ ما. اش عمع. 6000. 1, مكر 10. م ىلا
- 

 2 - كا ربا 0ك

 ح ةغشوش كاملا راخلا 101115 هءعمرادسهر ط0 ماع ة"0 هععوبندم 11 17

 17 مكتشيشح ءافطال.
 - را

 سك شح 11 356 60171120711, 1*5101”ءدت11 115*1101 (ضوهفلل كركتلا 7.112

 هانا سكش 11) 1, 111, 2 1 111115 600. 872. شك ذك. 0.

 ظوافلط. اذ هلك., طل. 8ممذؤس ذط٠ط لئطقطأك !!هر 3 (نانعمت

 ةعالعم 310ع]160)

 شح 1 زم ةضاطانم هم111تود060 1, ماك, 9, 1طن هووع ؟عمع 1ع

 0100 وشد (1, المح تاخر 61. ظءاقلط.) هعصمو ةهعوعأاأم 116178

 «م126115]2 م0586881021115 م891515, 01136 812عان196 61طاتغ1 10-

 طحنا عم ؟ا185ءادأ, 115 06 115 61 تكانت 2121 م0856[: - 06 0ع

25 

 عمدلابر 561111191“ 17201" 0105 10/11 00 1111011010111*10061 011. دوبشنحح ةكقاذ

 اه +

 8. 561111761“ 11:11 115*1061 0 اهوام عطقني ا لش دح 0 (115018)و

 !111 187 10 نطت مل 0

 ا.شلحح 1 277 0701716111 0*7 ءز711, 00 6 00 1, ١ اها/و /, 121 0

 111 موعومأو ءوأر مح 00. ( طقاطوأ اوشخ 0100 856 68[00ذ

 (0- ه6. ققيبف ح كك (طوطم). ظع5دمم20ع6 )اذا, 6 لد نمو

 هلعم ه6 )ادد, 13 جيف ماقأ 0 811 0 ةرمزج م11 ت1 1, ”.امبر

 1 71411165 هنن 081115 411 0101116118 6"1ععرج1 1, 51171712111211[ 0/111, اذ ب.ةنحح
/- 

 2/ كف) 7

 111, "هكر 1, هأ !١ ةمر 8 172211168 711/080115 10106, آنآ ئديتكلا كح

 17 هوم0. ]لفقأ. نثر 8. 015. ةيبعرلا وشحح 111ر ١117 انآ
 ىشح 111, 2 1هة05 0610هن11, ©. ب م., 1, ,1١1 2 ح 1طط 815ءط. اد

 تلق. اص ةءطم]. 20 ط1. (11, 183) 06217261 و سلا نم

 ةياكنلا مجو :+يحانلا دو .ىشكالا نىم 1. ه. اهنيك. (آكه 2161. ه]“

 2661112. 227ر1, 1, "ا, 2 ءاششح هلتفادصص هقأ). ]ادق 61

15 
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 طهاطعأ "116 سات 06 ناتو ؟. 10عمق 18110. 12 2212. 2. - 1.

 ىشاحكتي 5 ىقتاكي 25 61 ىشحككي اذ وز عمت1 86ه ىلابي » 00700

 01/707, 1 17 2, 02601 1لآر )و

 صح. صخكالا وه 1, 113 "ععورطسست عقار نانا 12 62110126 ةطاث

 الط لز وط1] هزع 5201 50165 (ع0. كطعا م. 14, لؤعانك ةاحط صخ)ر 86

 ومو !ععاام ؟10عااتت صخلاو اهطقعر* تس من1070, انك ذل ءةتثطستت#م

 محسن :1-آ[ة151 (؟10. ن1هنع1ع 1[1ةصت 0421 1010عات"ه ا)1, 4, 6) ءهغذص

 مووت 4011 ذطص 72510 12106 ه لةع. 11, 221,10. 18 ءنسلع مام

 8011111 همم ع]] هت صخلاو ]زن 31211 ةءر 18. ©0100 لؤع. 2865

 صحأا ه6 صخلا ممددتصسقف 10مم ةةدذور هاو قالا 6
 و

 710عاات1'. (0ط 8 ص ءوأ "وعنك هتك هلتق ماهو 1126150118

 قسم زاطصس آ[كم1طخس 110 ه11. 75. 2 (ء؟. 11310ءاعع 1:7 110114921,

 2م. 33) هن ؟ءمودسص ةلدش ةءطقع (1رتوةب» 1111, !م.). ةصخخ 66
- 

 2701820 هز 511طع6 معلب انا ؟1هدعانصت 1, مهأر 2“ (9. 1آ0273),ر 6

 (ه. ع. ق1 ادد, 1 اماسقاو انغضح (ةعيضأا) اهارتشاقلر

 ]1.5 511, 6 8 1.) هأ طتطتع 140*121" ة1011, 1, !ا بار 13, 100838 ه٠

 3 نع فكيل ٍهتصح نع ةيدفلا اوطعا ىصح أميأر 1طص هق-8 ءطتطسم

 1. 46 ., 4 »., طلسع ءمدت م1115 5622 طقهاط عاق 33 نالف زرصحر

 72 لاش 132

 بدحح 1, 2148*087 67 771076012 انك ؟ ةدطاتق عا ءوتطر 1.1. 815 سكي.

 صخا صح. 8016303 و1 11, !اذر 13 صخ صخالا, 860 لون 22 3222. 7
37 0 7 

 01 1اتال هنأ5 دعوت 14051026123 6 صعصعلا. 111 10ع0 7077: هعأت

2000 

 صعصعلا ريصخعلا 0100 مو» ضصعصعلا فقيضتا ةم]1168410 (.

 لبد26 ةانأد صخغ). 1 ماأغط عام 0 10 47 117, مل هان

 اهيصخحو اهماعيف رومهالا فقداقد عبذب ىذلا.

 درعح 1 ©. 266. 7. نم 1. 77127601211 01/017111115 111, /ىل“, 4: 1. ]ل ةعالتم
2 
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 لصح 1 6. ىلع >. 060151011, 01:0141 ( كعشعر 120297 نت 7.1.11.

 رعاس 565 1. 5)ر ةوصقات 5مهع1ه]11 2721131, 6001108211 1, |" هدر 5 وأن

 مممطوطأ 1[ ةهدع <0سصقتسل ه0. 123 ., 6 11 1. للعخحاأ مزنه رصحأو ©.

 ب 1. 0601151011, 66281, 1, ا! در 10, 110اتاةطقهر 56107. 11, ]١و 6. ح

 11 ةصخندسق. (0ط] وءءن6 ءةاتقم) 5ع م”هعرتمت'ههأأ, آآر اال ,6: ه. ةععب

 ه10:14 هلصخك باوج 111, امءهر 1, أم." 2. - 7 0. نهم. 1

 (5161 هااةروسقا), 111 أممكر

 نىصح 11 37 10ننلا ةااة0171 008711, 111, اهه.ر 10, 601. ظواققل. هت 22
 َق

 | نييصخحر 107" 00 210 نيبصتح عرذو لالا 116 10

 ورضح 111 20501. 7/651 ه2114 218 تتلى (ح 1397 هن 9111), آر 8*١)

 ءمأا]1. ةططب 75 ه. ةعع. م. ةااهاتت 511*6101[ 07 00 02001916 001101115 051

 1101:4506 ا! هر 2. حج 117, ©. ةعع. ج.ر 100نا105 031 06 0110110, 1110*561-

 رام 06 هلقوناو 21147:001هن11, 111 بالا 5 سل ايعلا نب دوأد ناكو

 جحلاص كذع انرضخي كر طا 1 81ةهقءاطلعوال: ((01 70.

 2ك د 0

 طهطوأ#) 20014 ليمجك. 04 ذه 1وعاولو رضخكملا ىَسَح هه 61 ىسحا

 رضعملا الالا" ةلاالإ 1587 5175 كو 1 56 0 1 كك

 221"هزج10111 قا هدتح 111 !أنءر 4. عضع 111, كر 5 هدأ 27 06

 كد نا كل |

 110*001, 0710 905. 1 117, 9 هوان. 2ظحنع. اررضتح, ةرضاب 010

 هب اهناءهر 111, !امر 15, !1مر 17, !ةامر 9: © 1هد8. 1ط٠ض ه1-1"ةلعتطر

 7127117 1 ار 2. رضتكام م0115 ههناذه 6ءانةعر 111, )هر

 ىضح نوضح 06 ءةمانق طهطعأ ا يضم 1, أمم 6, زيا ضد راع

 9612115 62م1:311112 73106 طق عائاتطت 5156 972104 1111:1112, ([1101 10

2-2 

 طفطوأ ه دصمدأ6 ىضخر 1, "ارب 15 نطأ 1. تاينضح. 05 7011
 1, 242, 27:40 1, ,+١ 3 هوو. هذ قرتوشب» 519071 امر 4. 251061

 ماتم مء01526 ءهدعوسما سس ةطاأش 7310 210017“ ب 2.

 طخ 1 06 مصساتو»و «. لآ دنس 261110 111 ه0 ليتنا, 111, ١ هكر 16و



 000001 01055 ل1

 21114«, 1, ,١) 13, طهطع ء 'للخن همزمطلأات“ ىع طخ 5 خ11

 هر 111, مدر 12 ةعاطلا ىع ا 35 ةطحلا هدعما1 ءوطانتت 1, أه

 1111. 860, ب طر 0ع ؟هلاع 06ءافهةور 1 57 1

 م ةعيبططكلا ىبأ ر نهال" 101102116 0ه7"[ةلدر آر 1لار ١

 مطح 1 7/001 64 [موه8ؤ/ طمدأوسح 11 !؟ءار 11. 61058. لة هدم مطح

 هعما11 وكان“ 11, مك1,11. ل لآ. 11, اذ." 3 1[هؤةتطو "ةرست»

 رستكمم 20 هلم هصلمسس زصعوم 0ع»و واصف لنك ةبماحمل ةلونع مثنأو

 م"هادوططأ] 1 غءدع د ؟ءابك ]هد هجع 1116 ةصتم] انقر 112 0110 113:13 111[1112* 68808”.

 قزم هدتس همددعم ه. 20211115 ةهعما1 عمك (؟. لؤقعفكر 11, ب

 15 ةه0.) : جا11 20 داع عدغمدخعدد :عاعمسصأ (17 1/1 1, 242, ل7140

 1, )اذ. © د101 ماتأدأغ 16ععطت لان 6 :ئطحلا 6. نم ةديدشلا

 نارمنلا. ال66 ةتغر ةذصع كسطتم 1[كمؤدتطو هلطسلتك ه0 دذست هتف

 601111110 ع تت[

 كحل مسأر فخ نم 5 0115016 116016610111 60630116111 18

 (ح ثدعدتأ لك 111 ١١١م, 6. [ه1عل111 جانا ةخعوطملا 801117110103,

 11 214005  موأ, مت"ها6دنأ1, آآ, |٠.ءر 2. - هكلذ ففح ىلعر ه0 0

 مرج“, 1, 7١ هر 4, انهطو ةهدع آن. - ءىشلا انافح ةدصق 6

 هزانق. طلصع ةرببر رس ىفافحو «بيقافدح اوساج (4505) 1 هيبناج

 (آبه26 ةيبناج اهشم) أ دافافح امه « 06دن1ه 64 311135110 48
- 

 ؟60ءطمبت1, 111, لأ ن]6. 1كمعصعتتب عنق. 43 طقطعأت هيقافح ك0

 هيلاوحر 5ه0 م"هما16 همست 11 ءوذ دوط نهوتنع 1266.

 0 لا 2

 - عاج 1, 11,4. - فوفحم 06 260180115 510 عطانا“ 518216

 هم: ةهشعد, 111 املخبر 2 ءاذي ةفوفح# جاسملاب ينعم (خلبالا) تناكو

 افداكننم.

 9 د 12 هد _َ

 رفح . ةرفاح 400 0170550, [0860 ح افريفح -ح ظريفكامر 1011

 لضابلا ةرئاحع نم قلل يرخأ (طزةطتتر 80/40, 11, اثم 9 ريفجلو



011055 1. 0011 

 مزمار 8. 05. ةدفتقلم دس 214م 1, 81 مدعص. كرتي رمالا اذه نأ

 2 لوا ىأ هترذاح أ 76 ىنح هتلاح ىلع هذ 5

 زل 61 |6أ

 ن وى

 سشفح. نشفح 121961786 68 5 (ىع)ر ات 00ءوط 115479 ابار 5 ها 8

 "40 ىلابلا ءىشلا (ةرتكش» هن لكخ). لطلتصسع ةودعرع 0602ءوتكاتق ة5-

 مء112 601 لاب ل 117 ةزر ل2

 ضفح 1 00 دمص ةدسقتس, 15 طهاومت 1هعتعور ةلةطقأ 176 (ىفطع

 دانحو)ر ه0 هاتقس ةصاصدسمأ ك6 تء ىع 1ب اذدلر 4.

 ظفح 111 0. مو. م. ح هرمأ ظفر 1, “اقم, 10. - 7 ه. ىلع م.

 و عمعرودنلا (ح 1111), آر اناث, 20, 1 ه111 2هطعالان 0 |

 ه. عع. م. هن ىلع ه11عرزنا5 همم رامتتلممقكأر ]طب الر 1, 1” ةعطتتل

 اذه 19 هم طودج 11008 (دط1 1'هط. 11, 1, 2« طقاطوأ فاخأسي)ر

 ل16 1مناو ه0. ةكوعم. 111, 4*8. 1مم ظفكتسم ههرواوو لة
 111, كه, 12, 1طد ة1-ف طنب كر هدر اثمأر ةطاخ ”1-1'ه120)] ه0. 61

 ضي. 8, 6 ه6 ةوعمور 7. 2ه2], ن1 ططتساتق "9016 286 ظفكسم

 01136 هقأ "1" عوتتانا> م1:02112612:610 (يوطلععا“ 111 7.). -- ل

 1م ممقسصسهأتع 1, "هأر 5 ردقلا طفح هو 84 011001 501:5 105 61* 001

01210011 

 لفح 1, ه. 3606. 1. ىلع م. 06976 ةالآة1, 410 11610119 مه1* 1618 06661711, آر

 "يكب 15. - 117 50111 قاوم 7001011 ة110عطت "عقر /[6611 1011 ذب لد

 1, ؟ه.) , 8 21. - 17111 06 03606 1/1126150:115 1045 تح اشف 0غ
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 نار 14 ح ةخبارهلا هدر 10, !.هاك 15, مواموف 111, !.در 8: ةلمح

 هل 01/4 2110 6011111000: 190/0011111*, ,001/161116  1آ1, أذل, 2.

 00 ه 1002760 09115 2001 م0655 تثيداحالا خاج 1

 60. 5١1ه. ك1“ ل 167: ء100 1110915 1001115 ( 61. 1'»وعدح.)

 111, عب 16. - لامتحا 3ه51114ه5 111, "1, 18, 38084, 1ر ار 4.

 ليتكم 8008115, مه“ 10و 01115 آر ؟1نألب 16, 111 93#, 19,

 فلع 1 06 هءداتق 1, !.اكر 155 ةوطع ةدحاط نلدكم

 ىهح . ىمح 20160140, 1 ]ار 5 اهيمح 5 01 1 عدت 15161
4 

 يمدح 14 1, "ما, 10 نيكتغط ةيجح ىلا ماشلا ىلا راسو. - ىمَح

7 111 2 .11 ,”11 ,1 ,41*061/101/5 ,471*011 00 121011115 

 هةيياحلا نأ أوزاكلا دوم 0ء/يدنمستع (لنعدم 06 ءدعتكء), 9 مو

 ا اوناك 271 111060. 07/8115101115 "0111 (ذآ15 هع ةعحهت ءاحأ ةاتتخ 8

 0612همقتكو) : هل ”0, ©« نوماح مو.

 0 نينح هزو] 183 820901 دممد»نان] ممدؤ11ةدقأ ةموع16م 2231101,

 111 ادم ت16. ةعو. ططوطوطت ]1 غهدع وذ قسواطأ هانت 06111421. ح تائانح

 عانت 601165 611*071 50114/11011165 ]اح انو تاناوعو 1, !1انر 5
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 811 ان انح هون 2. م0 ما". 26236 12167 ]1[ ءاعاعمتم ءهأ 150

 ( 1111 ةزه 1, 71/18

 ثنح 7 هعما11694111 1, ١١1 12 مهنع ا 1 0/6551/5*171 7151041711111 ٠

 الرا 16 ا 1 ملسأ .

 مذح 117 0712:1311 ه هدلت* 51( هأن طقطتع ههتزتااا11, 0116811 46 12811 تح 0

16 ,111 

 قي ١ نانحتلا 1, أنار 14 هعمل. هدعوا 1 ءهطاتت“ م61 جاضنالا :

 طنح . نوطانكلا ممدسسم» ؟2ءانمدتق اكءاعاعدم 111, ؟.مثر 1, 11. قرح

 2101:2300. اء, 4 "هعورمأ نوطايخلا هع0 جافورتس م1261 ءد لم

 7106طان1. 01. 4و7. 5117و 11! 10 21. 6

 فنح 1 06010011 0 2676: 1106, 710106 7119301113 ال41, 1, الو 9. ل

 000 هود

 ىفنح فيس 22672028611 11, 11 2, 111, 11 ة. ح فينَح 1

 )هدر 15 560. هدعر]112قطاتت“ 261 نضام

 فقذدح 1 هنرج لع قكُي م 5 10061 1151 1001/1 0701[ أر 01*81 1

 2110 11, مما 6 051 2001101 قل ىل. 1000622 510

 قنحأ ةقطتاوؤدع 1741 آ, 269 ةمو. ىَمْل الا ومال اذع م :

 فانك امو رج ىلع ن .,دف مظكي ام لاغي ' دتاج ىلع قنكي 9

 ربعبلا ىف كلذ زيفاو لحغدو دقح ل طن ا اذا ةرج لع

 قانخالاو اهيلع نمصي و 15 قنقي نأ هو هت ضيفي نأ

 عزا لاق :قاضتلاو يل قول

 0و 22د

 قف نشك 3 3 ىدح اهالخو

١١ 

 ىطبلا جفني رارتجالا نأ تنبح نم مظكلا عضوم 0 اهنأو

 دءفالخإ مظكلاور 11501: (ةعأ "لذ انك همتسقأاتت ]ب226) 121عأ 112

 قنحأ ه6 20266 همه 1هط. هع 1هعودوةسس ةهدك. آه 21742 آر
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9 

 أهلر 6 فئنكايب هوذ 110 م20 فنكاي 11 "6016 ؟"اذر 01 غطت 6

 هااوتتت 651 فرج ىلع مظكي الو نالف فنحي ام لاقي . 10

 10ه طهطا 20 بذر 4 مدعو روجلا ىلع قينُكم 111 قونكام 56

 601215126185, © 41 1مهراتدعب ططور. 11, 500 3. 0 210 فن

 16عوطاتا“ فنك .

 كنح . 110819, 1 اثار 7 هةموو. 50 1عدتكتس 6 11115 1261216 12661-

 طاق هنأ, هممت روزكلا كنكك انهامه اههف تننأ 1*1 0

 ه016]هع ده عءام7مع. 10 هك ةةدتاتسمم 601138131101115, 31016

126200100 

 انح 1. 802 ةوطقاتتت 011 ا عباصالا هيلع 0 (1بة26), 8

 هاتحست هيلا 1, 18 دلكر تطأ هددصعف ؟000. ىلأ (ءام ةططب هن) هن 111

 كاك 111 دمت هانم ١ 200552 طوط# كل 6 21012: 1

 0100116 ءاحات وكأ ءمطقأانانل نامل, 7١ 110 /00711041 "106661 6ر

 ته 6 4 5-5

 لا يدل نال اهوكت عباصالا ىنحكات ةرهشم. []6 ص نب (اوام هان ىنت)

 ه6 هيلع ةسموأك همم داتطت 06 هم طوصتتمو كاس 110 ل وك ولعصت-

 ظعدطتف داتطأ هوصقوأ ءلفاتتأ' ل 7 روما 1 ءوماثق 11 11106

 56 جطوءم2 06ه, 11, بار 14. 1سوططمت» 2102051115 16 عءدنو ىبكتن

 عادي

 م10 ابكر 860 115115 طلتزاخ158 6 ةرععطت م1111 102 1

 جو جاحح (©1. ةلمواتنس 525511 ةوو.), 1, كر 826م18-

 هاتف هطلصت ةتعطتلقعوا 065106074 و 850 اب 1197 17 ا 7 ةطمللل

 2381404 1. م62. 860. 6,

 رجح. ال5 011م هرواتك“ تقلق ر 115 6 مقي مث هرواح لثم 1 الو

 154. توملا ةقراحح م0816 11, اءحعر 1 ةهء. ةصف20. 213106]عع.

 ةروكالا 400. هن سم 80 11, !1ملثر 9 هوو. 7100م 3. ه راح

 ةماعلا دطم نط 1560 طنف معو (طونق ةاتان روخ) 65 1ةععج مط

 63811 7111 ةروكألا.

 6) 81ءدكصسس ون ص 1هعوم 6



)01 61053 1111. 

 زوح 1 1ه6 011111961107 01013 عالج طهطعأ د 18 نوكأ كلت تذخاف

 11, !ءاؤر 6. - (0. نىع 1. هدانا, 11, ةدلر 10, ةدآر 16و ت1. ةدهو 2, اهأن

 ©«. للا هممهرتان114 ه. ع. 1, !ة”ءر 9, 116 15, 11, هأر 10, ح 11[ 314

 50 هانودمدس 1, !م1*, 2 ركب أ ىلا (دوفولا) هروح, 7 ويح

 ةوصقات ريك ”000و501 111, هدر 1. 8ودفات ةعالكو دعزته"ههأأر 1

 لوعؤفت 11, هارت. - 111 ح 1 موعصالاةا, 1, 11 هر. 01. 1027 ©

 1ناأنو 1. - 7 ءءووونؤ وهط طموأم 1, !دب 12, 1127,15 هغ ءىلأ

 6/0911 ه0 ةاط. 1. 15: - ممعاناو 51 ىزوح ون. ليللر 11512: -

 171 271 018061505 163*1701 017161* 1111, 56 4112166111 27611" ع 3511/101/1* 1/101

 1, امر 2, اء 1ز 20167 ق6 1 20115 (زوححر زيبح) 01015 61* الثار 1و

 أاا”ثب ون. - 7711 ءه. ىلإ 1. 56 ”ءموصة1, 665511, 111, !ا1مل*, قت, 11و

 06 ماتا. 27246“ 5ع 010157”, 1, ١١ 11,16 تأ 11 0.7. بس زشاح.

 12ه 100 1, مار 1 رئاخلا هوأ ه اهعماج ةأرملا زاح ها طقمع هو ممم

 اهماتم, ه وده ىثاخكل (مك عتسطدسس ذص 2,2.31.6. 21:آ11, 4
3 2< 

 ءورتت مدس ه3أ. 16 ةزاح 3. ةممدد هانا ارح. - غيزوكلا. 1 3.

 1موجصت. 01511851 22 16 عع 0112 65561 ةيروكلا (ءام 00116 لؤعاذأ

 137, دحر 18, كو. 1111, ار 8 215. ىزوخ اي)ر 564 © 1060 111 ابو

 12 هعو. مد56م5 16عوصسلتتل» 356 5 ؟لتطاتتتت قأر 12151 01100 11

 ةايزوح عع مطاسمل هلآ. الاوطع 2ممءأ1924131 169 7111 732841 © 65102 65ر

 0111 56 5 506165956 طمطت] 7 ة22 56723137 6111121, 1© 6

 هاجت جقزساو 5119661505. طقطعطأت د ةدح 1مع 201262 59165 11

 زد [ةطوستمأةتم. 1106 010016 111, !ةلدر ت1. أةأءر

 سوح 1, 90550115 ه51, 101 ًانهطقطاتتت ؟0125أنآ. ء. ةعع. (لعك45),ر 0

  هالفس ©. ىف آر هاء, 16 ليثارسا ىنب قف سوك نوعاطلاو .

 شوح . ةيشوحكلا 1, امر 12, امكأر 2« ؟10عطاتت" هعقع 2. ةجعاا.

 2 03 0 0 ابل رح طوخ 1 6. ىىع >. هه018 هب "هر 111 ؟اءر 10. ١7" ه5 1, 111,18 طتشا

 هتطابح هبلع 2]23106م م. 254 ممد 22316 76215 >09385 252

 زطص معجم ءطش 1 11؟طم و12211 7614©“.



 61:05 5م 0012

 كودح 1 :مدنا01 [«همأأ6 06 موهقاؤ (تغ 8م 4 ه1 18. تبهألا اهكاح الو)

 هن 2.1. كاكم 111, "عرب 9 ن1 681146201352 اك اتت 0

 لوح 1 07 4/111 76115 ةططاطسا, آر هأار 1 ةرمثملا راجح شالا تنلاحو.

 05 ةم0 طقصع خةلاكنلا تلاح. 1م ه«تاضق ىف هللا ىلع لاح هوه ح

 لاتحأا , هلنوث# 060" 01 هةروفسساا, 111 عر 6. - 1 عير ل

 هيمسأ هعز1. ه لتىؤطم 0طمعدمدمست ةص 01ةصاننص [ةعار 11, آو 3.

 1397 هرمأ ةهلاحا مرو ديأر لاحأ د65 هاته هزا15 22612112 121153:716, انأن

 20 مهو هم5 ه1195 68281166”, 1, ا ءار كر - ه. ىلع 1. 031611161161و

 ل11 00 2:60 206:8: 61 ىلع 03 ءممأ6 ه1ةو ها هنن همست هر آر ؟ةاحر 9

 61هوهنضأ1 ه0 هنآ وهلم 111, !ا7, 10 كيتاك يلع 0 كيلعشأ ,

 هأ طقه موق ذهارك ىلع لاحاو ه4 "امو هنأ 000 0

 70111111011, 23 01!رجد77 06011 111 ابا“, كب 15, 19, ]2027. طعم

1 0 

 11, ا.1, 6 لحأ هزعص1 895 767" ة قا انام1ا (ءالآت0111) 7" عق ه1

 د ىلع لاملاب انالف لاحأ 61 517197 هررآ سا 1 50161001171

 2/ءدهت0 111, ابر 11 ةءهل.ب ؟. طهصتم هذ 1027. - 1111. ةود

 طوفان 011 ات كلي هل لانا خممزردوو»» د ةءمنق# هقر 11, ١] 5و

 م60 الو جنامبو عاترغ لاغحا همر1ن15 054 05 هرج ة116 11 ]خيو

 12. 110. 6108و. 1طدد 1-21"ةلعتا لاح, اهلك تالا ىلعر 0710و

 آر هالؤر 15, ©1088. © هموت. ءالوح 2 ؟ءاظما1 1, أ“ 8 11

 6886 768 111110 تح تلوح 61. لروتعي كح 11 761811 1طاطاخ 25-

 2هط111 11, منار 4 0عطو6 ماتطتت 5ةع2811 26261311 70506 7/1

 121011105 (؟آ. (071 عشب 111, ا وهم لا انه هد دارأ)و 12:12 2111281

 ةططقعاماان0ج 1612611 12277115ةزتت 10122 85. 101:8 ©1. 11, نب قت.

 ىلاوح 2. "613. لوح -ِ_ لوح 1004 و11006 ه1" عدل111] 0ع عنتر 1, !"اأر

 3 11 اهيلاوحو 16 عمد لست 710611 نأ 106 ةاتقس 13. طعدعتعو

 ىَر طقطود»# يناوح مده ةلاوح عانوا 7ع ؟مخطحقاتل 112101225 أت
20 
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 نانحدع ؟ةطغاتتت 5 م18672081110 هعءوات1 1. 10027 عع. 2612012:

 ىلاودح 21671401013, 01182116, 210211“ 0115, 117 [:3 ع ىلاوح 611110*62:11-

 مدر ا[ هطخستتس40 ىلاوح ]854311 الة وعطناو. عود 0 مت ةنأناتت“ ؟111-

 عممعسم ؟محصقتم ماو مم ماستهل1 طقطتغوس ةهأ طتصع ىلاوحلا

 ةاناطةطوطأ] 71111 18241111 1111556. 511556226175 710عأا11' 0 عءان 1*1"

 ةرطخقلا ىلاوح 12/4117: هآ-7]0+ ابءر + هك اخ 1711ه آي امو 5

 ديلاوح ىأ نكاح ايفكتسا هددص هدعماذأ. ةيحانلا كو بانج ةينثت.

 11م1 1[هنا16 201655 د06 10عم 11 اهيلاوجم 1 ءععر لمست

 هوهع 5628511 67 111(1*710607 007066111270118. ب لاح. كاسعلا تراس

 اهلابدح ىلع, دومه, 111, ١! اء, 15: طوع. ح ٌلوِمَحَأ للسن. ها

 00 د« هطونو, 111, )أو 2. تح 00 ل ليكم 0 ز15111:0"21 ا

 111 ه115 م0 مانع ةعاوط عسر. /2ع عا" ةاناد, 06 ةنع»عما"ع عا عماطقمأت8

 1, 11 4, 20, 271747هر 1, 1“, 2كضدة7, 5111 2١٠١و 06 008220

 06 ه0ه1اطانق , 12507 اةهر 4 هر ار ©1055. 802153, 46 110

 لعل آر )"مر إو اك 0 لاحم هدأ ءهز*و نع" اعارت*هت*ةتا آ1آي

 هكحر 6 (هطأ هزذع 1هع.زر همن مقعم اك, 3 نأ ل 115011 ١ ةر 1, و 1٠

 ىريح 1 هودقأ“. ©. ىلع نق 7111, 1, !".هو 11, 02.

 ىيح 1 سنن 111, اةهأر5 اميكات اذ مم نم0م 14 ةدمطء عمتك ل

 اوشخلا 0 هع م*همع1م 10كةمدن 4 ءاوح 1611101" ند+ عا طع

 70915, ؟. مط عاهد 8دصتخاب 12611165 011 116 761191011 0 6

  مورري11 مج 8565 ةعرتاعمر م. 256 ةهصط. 2. 8516 0661011165 12 71811 آب

 ان, 18 ميخو ةيلاخ ءايحأ ىلا كو. 215, ؟هر 7 ه5, قسم ةطد

 ر[كواطغس 110'ه11. ه. 41. 1ةوصح تاعك متطاتع ذط 056 اكن

 ممتن 6 ىح هوز ودها, هلسه7225 )ها, 1 ةدنك ىح لخد.
 تا حاد 5 5

 انايح. مهب ةايدح 3 تح هب ةدئاذ 8 ددنطت1] طوطدق ةخ 60 655” 4
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 نهووعتو 0عطوموسصتتق ةعال]1 معمر 111, ايءر 13. 110. طوع ةاتط

 هل امدح ال.
 25د

 د 6 6000 2 0

 تعببحح 04/015012 111, اذا, ]1 0 0 كثسببتحح 201101811123 1

 11[ هدتدع ةصفعت طاحط اج *. 8عطقات ةوطت]7م07811 04/4172 1, 1 هر 1, "او

 رم. [ل"هوناتو ةوتقات 2061م1 م0685 11, |”. تل

 صيخ 1 6. نم م20 نعر 1, ١517 ن1.

 فيح 1 ءاضقلا ىفو 2705105 7/944 (طوتع), 1, ةأؤر 10, هكر 9. - 317

 10:0 017/ءعقار 111, ١ ان1.ر

 لد ع ىلع , 9”ءاناو ”. 12027 هأن 8ماطناهر (0011165 07:0865 1110061 -

 65, م. 116. 8معع هزعد1 8110 ةدئ15 35110118 عقار ه1 ؟عنطوه ]111

 1و 5 زنود ةسسس ءج202 ةانصق. الطعا1اتف 111 057 عدا 404 022147716 7016-

 من01, 5 ليح طقطووت 1626 هود ةايح ه. لايزحأ ر ق1 2

 و0701: ه:1 60 ح ةلابح ىلع. 1

 نح 1 ةناقتلا دنع 51 7/0116 0611105 همزده 0" [ة1, ماتنفمته 160212 -

 مورست اتقانق, 1, تأ 16, 497. 13, 111, 5 و 1.. 178710151 “01

 نواب. - 11 271/211 6هر1» 001041*1, ]261:014011 ة110(حهاطح آكل عاتقر 1آ1ب "االءر

 10. 1106ج ههدو لههمدستسةأ لان 2 ىتاح. نيح مالو ثبيح

 عما811 0404/11, 01/012801 نقاتل جهات, 1, ار كي 5, 111, 15ر الاءر 16و

 11, 111,11, 111, اهدا”, 12. 05 06 مععصمتت 32110126 12311312 1611[:281-

 ]رمان آطبه2016ع 20 720811 م. مي. ا 2 م

 3 هلع 3

 هالجر ىتاك كشتا , 10/615: ةزجدو دم 110711 01] 071 (1' رة ضر 1100+

 1, 25, 497. 512, مث موع2.) هععاتتتات1 11, معرب 12, الاكثر 19, هر 2

 اطاسمك. أمر 13. .آتطع ىداح 82676 611123 11 ا

 21/0114: 1119, داهن]1005, 11 |, 8 فهلا ندا زا, 12 01 6

 5 تا

 ك1 نيحأر 0111 21166112 85611016 13 00 8111168

 هون. ةزسنات هذعصتقعوكلما6 06عاج7111 2. 2. مى هيج 117 نكلا

 ءاقشلاو هذ 2م ةون !ا١!, 3 81. بابلالا ة!افسو ظنيح نم لسع

 ونتنمودنع 11, «دءر 12 هوم: ععجلتتسم 651 انينتادح .
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 نيخ.: :فيبكم قل, خمر 10 (مطذ) 1 نيتيكتلا هكيتكم#, 287538)
 2و 0ن

 هأ تابيكم 11, هانا" 1, 21 1260 51711155115 210/114 5٠

 تريخ 1 مسفن 0 50111118, 11*ة1و115 ء عههقفأا, 111, ١ءكار 18, 110-

 طوصعول أر 11, 2717470 آر اثر هه. انآ سفن ب 1 101

 د د

 عسفن تاج 210531980 بدأر 6 كنس مدت. النا", 9, كسفن يا

 61088. 18[هولتسم ةانط سقل هنو. 0-0 21 مير

 1119و !:ءةر 14, ادا 14, ! ملك ور !ءبأ 011-) 860. ه1 راف 06 خقسف

 0100116 © ثيباخ 06017371 م0161. - 11, اكدر 1 نيتبحالا 2

 رسستطت دمد 006 710عاطاتز دس (00 1هعدكتت نيبنجالا >1110» 4

 طماسعورمرو 60ء]1 تصح هلئانست ةععاذوم 1سغو» 2035, ه2 2058

 تو 811610126 635 هأ مه11604138 1287211 عه 621182608 أن

 وممتقر ةاتت0116 1200و ع 12١ 205 2211ةعده10مدعطت' عا.

 2.8. هلاخداو 1. 2 هوؤ 02112118110 8 ىغضي أو اه

 11, ٠." انآ. ةه0. بيرملا ىلع ةدشلاو ةريسلا ىسكاي نأ هرماور 1[

 !ه**ب 8 كارذالا لاخداو هببلا رهالا ريصيل .

 ربخ . 9 ربخلا بحاص 7, 01. موعد. هأ مما"0 10027 ةأ 61. 66081.

 1 هرابخأو ودعم كيوب هالو 111, هثأر 16 860. 1153 8

 ودموع طقططتغ ةدصتص بكلا بحاص 111, 175,1 ىف ربخل ىلي ناكو

 خيترف ركسعر ااءر 9, 111156 هان ةالقطت جانت وزع مساسعامأو 111 اذ

 2-_ ه6

 13. 5هطقان 0104111045 06عات111[: 1, هندر '( ةربخ 4 ىلبير ةد مه1-

 - 1ءاتقطتم كدت لاح. كم 1هعم 111, أهدحر 3 202 عون 01218115,

 همل دطتك ووو 2110115 018:4 110*027 عبر /0ع11. 01. ذل. ]هم ناك
1 

 دبع 3 8

 خرود بانك. قبيح ىدوهي 111, اءر 3. 1193056 011312 هلل

 د1ع601[ةأع طقر 5 20ان12 عذار 111168121. بربي 21ط1010101]201

 50م ءن1115 ىئربيبخلا 01680, ل1 أر
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 زبخ . 106 زابخلا 7. هانما0ه ةاتط ربج : ةهعمو هوك 600105 ا 11, ادمار 2

 ب

 طبخ 1 ءاوشع اهتطبخ 11, مار 5 م»0 ءاوشع طبخ هككلذ ىف تطبخ

 هيزابخ سيت

 ء. هعع. م. ©1156 7610115511, 111, !«مخر 8, 261 1]ذ بوض زر 6 طريخ

 فيس موقلا. 110061 ةعدقات طبيخ 11 دح 11105 21-011411١

 8و0و1. 15. هم .١» فويبسلاب طيخ رثاء ل 1156 7011 571 6

 - 1, 11, 1108, 8 دراشلا ريعبل اك طبخي ىضمو. - 771 06 مادمت انقر

 111115 0116111117 61/155117*1761 ©1285 ©ر 111 انزثنأو 4.

 للييذخ . لبياكلا 2067065, ه011هءانكع زدعأو نكلا 1م عدوان قط

 اهوقمأ 1, .أ ن1. هغ دس هوان 4ط0119ط 1 32-7211

 ل11, 55 260. لباخو ارط ضرالا « نجو ترقأ. 05 "هن ال1هغةد

 ذه 17116“ جمل ما“. 711, 181, 983. - ٌلابَخ. لابكلا ّرصق

 رسال ة17 رتع*هم"5ة1 15, 1, 7111: هك. 1 1000 ىفو

 تادج لاقف عاناف ةاقوكلا رهظب اًذكسم ا آد اموف نإ دوعسم نبأ

 لابخلا قع اسم سك" ِ

 ىبيخ. دمغلا و (مانم 2 ىبخ) 67525, 111, 6 اب دانر جا

 كمغلا اذ ددوعاوت7 010171 هدا 00"2عرتناع 11116 هبدد1. آه خ03 71و

 186 كمغلا اذه يف ام 0. هانأطوأ) هطوأ .

 ردخ ] هدفعر 706111 21010811, 13 هديعب (طوصم هع القشر 8174ه 1, !"هأ)ر

 111, !هأمر 10 8ع. - 11 6. 2. . راعكات 06 تمءأو 1141093 6

 اها, هااعر:سل ةطتصسقتطكتم 11, 1,14, انطآ 1 0 عبني) حبني الو

 روقعلا | ا-جِبف ةنلعلا ةهأ ةعسلو. ؟ةمام203 عانت: 22012 (680) 51

 عواطتت1 115 (ماظ2ع 11 201:6) ءأ غ0 موا" ه 2016 512108 6818“.

 متخ 1. 126 ةمزعئلالدسلم ءماطسس هسمغ صفع 500144 همت ص 000

 طظعاقلط. آطص طصفستت ةقعزرم ءمامدنع ةصقعض ا ءانومتت» 3110010 انت
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 1120030] دممدصع» مهعأ 1مقعضأاط]1 زا8مز115 طممقمل ا ا18 ءا]1 عد طاتتتب 110-

 طقس" ه0 مكر 6 ةعو.ر هتف ]نغم ةععاسكتسهكم ةصصرطتسعا ةطاتتر 11ر از ةآلو

 4. ]0[1ههتطو ءةمجغتعممصتس ءما1دج1 ةصفعءت ات زدقدتا ىلع هللا ءافا امم

 ةبيتقر 11, اذار 18. 8زعتئاطسسد طلع هون ةءةوودنه ةتغم1ه6ع 11, اء, 9

 11. ظةدس ة1ءطم انالف متخ ممم (قنع) قنع ىفو 11, اأو 14
 اذكر 8 هك ص 1معم 81هغةه211 نصمت ه5 طمصع. ست 1

 ءواتقد طمع ةدعررو 856طهكر ؟. لولعتطأ, 2284. 11, هر 9-183

 يك ؟ 111 امل 2-3 1 اهقبز متخو. - مئاخ آما لدسن ه5 عع. 36

 1 1ك 10, ابقار ك4 4 ةوبنلا 6-5 - متاخل ممم تال ن
 111 5 14 04115 ريغصلا ماكل ىذلا ناويدلا.

 0 11 1041216011, ل, هر طرد قف ءاطع مقدر 6

 ل

 0 ديو كر كح ةامطوةوصط17ه 1, ابار 12, هذ الما هلكز 2717ه 1 7؟مل“
 ع هناكف ليك اذا ناك.

 اكخ 171 1ءدولعر هنت [معاقا 1:6عدققأا, 111, ؟ 18 ىجاختلا ىشم ان 8

 ىجحخر هأ زم هوان [همدذصسا1 (7 411 1, 499 دلك. لله ذص 7.

 اًكبس ةيشم 0 وجاكتلا اوعد

 ريكّذتو 0 و 0 لاجيلا نأ

 طكتصدع ص آطص 210 57 16 0. 70118 بر 1 نيام تنبأ ار ىف

 عنبصتو ىجاخضتب (66 2.2.3.6. 1:12, 708).

 لاخ 11 دهجو نلف هيو وث0ه1مو11, 11, ااكأ زر. 2310ءاكع

 طقصع 1ةعالمطد عدن م2611[. ح 00 111171:65510 111 7 ةرطق لك نأ

 : 50-8 311 ١ مر 12

 بدخ . ٌنَنَخ 1, 18“ 19 رسوأاو ه ةموطواتوهنو 20 1طص 18ةوط. 11و

 139 معد" جو ةءعماز عيان. ظدكر 0غ طوهطصع طه1أر 0

 ردخ 11 ه.رادكت 11, 21, 15, 51 562511 0358150 511123612011821 قأتر

 ةانأ وأ م0 ردكت. -- 17, 01101105, اة طهقلاك متاقكب طلب اكأ, 10



 61058451 انا. 00277

 ترس 0-002

 لمس. قاس. 1811, آ, 391. - رداكم ما. ذصوو. هقركخكم هب

 ردكم و 111, ىلباو طر 7115 8 ةهظ111 12 60. 215618 1, ك1 21212.

 سال 1: 850 0 [ة 116 هب5 هدجدت* 08211 1 ااذ*, 5 دج ماثه7. 6

 1"«ءرماهعر ن١. 1, 20 2.

 عدجخ 1 .٠ نع د. ندحتس نانتق مهن ةمطةنهطتخو 1, |, 9, 11, | ل1 12و

 8ءاةهلط. هر 10, 4و7. ه0. لكمو. ادأر5 ه1, 501:04: ه0. لكدصتق 1و

 10 21. عا 100237. - َعَدَخ ا عدخ 410208201“, 11, 1171, 1.

2 

 ىيدخ مآ. عداخو 1 7 0 ب

 مهخ 17 ه. لهم1. ةمع. 1, دكار 3, 118111 ىلر 4. مداخ 861511 601-

 1هعااك0 مم0712 111, 111,19, اء, 20

 فذخ 1 عسرف نع انالف 047 عمل4 ه هه119 11, )أر 9 هز «وعؤم ط1 هلتطتس

 هو. 8 طقطوأ ديدحم 1.6. هي5ذجد نقع هنو تطأ 0111 عد

 1710 اانا 6110.

 لذخ 1 00 دلت 01111110 02/2011, 1, ا محر 8. - 1 خانم ىكلأ 5

 1/9011 ه1 411015 0:11 21* هادا 0651111/1* عقر 1 |! مل",

 خئيزرخ هءعماتءدطات» 11, احر 2. 01. ©10ةو. 8ءاقلط. اك سوطط عت, 26117“.
 َّ َّ ا

 26هعءاز08 ةنيدخ معمر 11911 01615 0110121 ليدل , 8ن06 0

 [هدتصحفطط لتطت12165191 2011ه 1111856ةر 1012 1122101812116 685 أ

 رمانم طقف ؟ةعزات2 0000., 11 706316458

 ىنذَخ 1 356 51/621514 ©. ل م. آر اة1.ر 9و ح 110:30 7. 18. ؟' ةعطاتست

 نكس طمع ةعاتقات 6815 11511311118. 0011269110 ع3أ ن1"

 طق 2 هنو 515 26626. 11027120 :118 151011018123 5-12 ,١١)

 انأن كعطت 0251165 1114122812 6556 ىر 1201 1831215912. لش هانا أذنخ

 ةهوتحلعطت 2001211 ة116501:153:56 ]15811 20 60121121:11112 710

 082 كدا

 ىرخ. ءارح 20). 1صغودق. مانو همت؟1616م 11, 11: 13, 06 ل02 عر

 هال

 بر. براخ 6]00ع5156 11, !*هأر 14, 111 ,١١ 9 نآط1 10166 ط0قتلق



0)002271 0108811511 

 مهمغو 00141 ايراح اكل 5: طنط برح). 21. باخ 11 مال 4ر ا.ار 2

 سانلا بار نم. 12 2م008110956 20 شبج 1, ا”. 4,

 جم رخ 1 ةوطقامل ©ةنزت151/5)6 1111 (9. طهطق : 11 هلق 015101360) آلآ ل 4

 هلام نم هل جرخي ام ضوعو جوا همم م6252:110 2661121926 01100 ©

 101عان م مدخم لاتقز 022060 7101260'. (0. 366. 00511*271و

 هرتزرته7“ 11 ءعءاخاتدب (ه]1ةنعر 06 "عطاتق عانت مهةمطتقر 111, ةءالر 2:

 0108و. [طد ه1-1”ةلعتطب 10016 زنط 8718 106 8ءطقاخ 112 811 68آ

 ع 10. آروصلط وعر ووو. ءأ 12161. ذ 7. 1 0 11

 11 صبي جوخ مو متغودق 67ة816**. 110. 10 راضن 07 جرخو

 هانم 1681 م0655 كوع. مع. نم م"هم116 6 8 16100

 ههتداةءهمأ1ا, آ1آ, اذه, ؟ تلق اع وح - 11 27 1 عع)ا 601011 ( عا

 طمتر) 11500. آب 3 2 4, آب5331, 7, 10 هوو. - 19 دهجو

 507"ط01» /0ع11 (ح تبنا) 5حموي ىهجو ج 8 مر 117116 8

 417665 هر*"هيتن, 1, 1111, 1 ب" !ةةعر»هصأأب ءدنرتعلة 11, 8650111 ة]آح

 وندم لددز "م2060, ه. نم (ةانأ ىع) 11, ا“أر ةر 111, اكدر 12, 11145

 1100-٠1 (!آكك. هج الكم عرصعات, ماتتع الطف. 8:1.) ذأ كيلع بكو

 نم امهجرخ# ناو اههتلثسم نع امهبيحت نا ملعلا ىعدت تنك

 امهناجا هم مهدن110 م0855 هنيج نم هجارخاو. طلصع ثّدح نم جرم

 نيميلا 11, ا1ثم.ر 2. 0هدز دعهأنام 1 هزعصتقعمأ 116 هقلاق /ا114 ل1316-

 زاعدس 0م 1, 11,15 كنيج نم كجورخ كلذ ىقور 15, 58 4

 مخمدصتمماحس), 111, احر 6, 201/41, 11, ا, 1 تجرخ لقو لأ ىأرأ م

  ىنيي نع. 10116111 دب 3 210 هب جر 11, اذةر 1 11

 نجكاسلا ىكأ دكيحم 0-5 ن5 ا, 14 ء000. طقطودغ ام سب

 كتانب ىلع اَذا دب كل هك. 1«هوأذع ونت ]1ةدن0265 06 80عإر

 11201. آم, ©1055. 6 هم عد. هبا لخد ر 7,207" هنآ-9 ]101012 ٠

 '[طمتن. 15 ه5 ءودصست. (11)012180 *ه ه6 عد بهذأ مرنم بهذ ان ل364

 الل 7: 12 0 َبَعْذَأ هأ طهصم. ظئهلعس مصمم 1, ااا, 18 لزذأ



61055 1 001 

 ديسالا ركاب ىعم همع. 1نهعا١ 3 000. - 11, 5260101 0011, 1, |ةدعر

 11, انط1 عون 0150 68 11:0*7 0101: 1901115*201 10/41. -- كر 6011101/-

 همنا, ههاعسساسدم# ل, 1, كلعر 15, 16, 111, أدف' ات1انءر 127151 !ءةر 11 ©أت

 7. 1218 ةاتآح جرح كاسم. 10027 ءعوطمم] ن2 0 هع ل17 0

 انصح قع 0 واق عا:عأ هن 011312 322110 222138

 طقاعت 501012 ما"هطآلةطصقر (ةهقول. 0000. 0. 811. طرا1عل. ظوأ. 111

 55, 64 1. 2, 3. ل و عمة ط تالنت 5011 /ةدتقا1ار 1, 11, احلط. لاتتكأو
6 

 بوح رار 6. 1ص ءمدصصسعس أ ةهدتتو 1:0 عطقت711 20 101. 18 75. 3

 همدان برخ ذأ لاقي باقرلا ىلع جرو ضرالا ىلع جارشل ليكو

 كتم جارخو كسار. - جارح 31110111115 61" ©0:7110:140, ©2:-

 هعان0 ءميجة1 برن دما 'ل'هاستب لل عاتطصم 28353 (10. 310عاكعر دع.

 م. 241 هس. 1, الآدع روح 8عضعطقات ر 10 0211016*21 111110106 و

 م. 20 ةهو.) 1, ؟”*ةبار 6 هث 11 8ةءو.ر !هءكر 14, األ 8, ظافر 1و الآل 8و

 ك1, هذ 3 011. 9, 2198 005 19, 226, لوعفأ, 111, “نر 13.

 ا 2-

 ممدننم ةسلنل هاا ظررخ. جورخ ءةماتط. 1عطت12326 110 04

3 0152 6552 

 7210011 /01"ه5, 11, 0و 11. بح 0 60161110101, "0101015

 جر ناوبد س 0 1

 لذرخ . ليذار كر 6"هلد10 065*607, آر ؟ءاخبر 9, 17441: 11, 4 1 ملا

 نا لاحلاب ليداركلاو ٌليِذأو كلا كموار 1 اغص اعطق عطقملا :

 ل 0 116910123 2678956 5 0 11 عاد

 رركلا نوغتببز ممماطوط111[هدع 101 عا111 عتاب“ 0011706 5

 010106 (ع عدولا) 8. 0111/2 (عز دكا ذك 1من روخلا) 1 0 4 0

 961111110: 01111117 ةراوع1من', آي آمر 10, تطأ هلع 00 16ععرج لدجطتر ©

 ترا

 1. 5*7, 11 هتازرخوز هك ذص 1هعلءزه واجللز قزح هت 32110 1027

 ءاقرز ظزروخ. 20 111161 تعالت قر كلا كيلطك ةءلط 11

 ظاوتع 211956 0121215 ©8أ نزوح 10 61:06110 6071115 |, 5

 ه071115, 602110110, 1, اا“ 6, 1111 1هعءأنأو ظريزج هاهو 6 10 عا

 6 دمآ:410138 118]111 70615 ءاتال ذيج "هر 12, 11 همام ءوأ 101 6ا

21 

 زوخ
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 قزوحح أ رار زكر 15, نطأ ةزرركلا موت ىرسك ظزرخ 6 م]1168 46107,

 ا دءر 4. الام آصم7هطوطتلع عوذر ؟هءعرت طقطع ةووع 2 ءطوز ءقطتتر 6

 همام هقذ "اسس لأ عادم 8202 (©وموزوو 11668 و 23 ب

 111 ةأل مطحن عر 21165016 ا!010 عاععب ذم 57118 ب انك رز 83626 ما012111-

 61 ا11) هأ ممدنه ةسوططا ءاتطت جاوخ رجوست زد ءوصت76 22610110 1طد

 زكطم 7040 طعط اذمر 12 ىجرسك سارح هوذ 10همد 0500 هانم ةزوخ

 ىرسك («1 0ودهدتس, ظودهأ, 111, 408 ةوو.). 01. 1ةعصلعمار 6

 أ 077"1:. 17771010. ه7 كت"ه8. 283. طهتتا ةعاو تح طلتع 0100116

 ممم1صعوأ 728115 آطهط101 الآب ه. تط1 06 ممةسعامومو 06

 - 0 2 - ن هد سا -2-

 01 لا نيرشعو ةداح نيرشع كلملا تازرخ ىعر و200 8:هءاعو]-

 رقت م. 42 77615 >0 جهصقت ع ل وطتخع 016 ا[ ةدن عقاع"مدق عر

 120 لقصص همعاط ةاصصتهأل 2582214 ', 560 ممكل33 "ع00عص لتحت 71

 لعاأاتتخ دعات72915 0732عقأات7ةتتت ععاق ؟1علطأا 821208 أ 11ةان

 "1 عامأو*. (01. 21310 عءاععبر 01 © 1ءمدوفت 11 5ءع]عر» 1! 7167 م. 15, ط1

 0 عطانا طلتسع ملم ءامعطت لت ]انطط 011865101715 م81811 2 هءالعان 2:/-

 مدمج طقطات17تؤذو. طرهطأ لمس 70111856 ج8-1قةساغط 1طن 201 5ءطقطتلاو

 1س م7"هادوطأ1 1ع هور دهطت 07165 7:11:1]0)1: ؟ةعمدتستلا1 غفل هلأ 8

 ا همذدمصت 0هتاتست 12 ماخع22 ؟0ه1175 2ةمددقر ةطصم 613 ة. 614 (831-

 0عاكع م. 42), 1غةوصسمع آم( ء]1]1 ععصلتتف ؟10عغامع قس اط©طس 21-8

 رم 1[ تاررخ هععات“ "15 ةهع2811 7070 ه, ع. 14 0"1101 عع علم

 عمرتط. هكر قر نطخ ةهط. آر ام* ناك طفطو# رد ىم دقع هث 1ص 20,
 ).1 رهوج اهيف ةوسنلق هذ اة, 8 ناكم اهسبلب ناك قو ةرنعلاو

 كولملاب ةيشتني ناك جاشلا و ه5. 880. 1, ادا*, 10 نيمظنيل هموق نأ

 هوجونيل روكلا هل. 997 ءا]طقسععب د 222015. 20 1, آم 2: د ؟؟ةطق»

 ةعطقعت ساتعط 016 ه156 مص لعد 26ه1عصص قعدت 1120 560

 عع5مم0لعمأع 86عدع» 3 0 عم عم] ل عد عد 1 8222 (©6060-

 1معلصق عاصص 000. '1طعم048. 12, 11), ل36 ةزعط لقصص 71 ة22 081510-

 رصتعءاطعس ور 50 ةتحعط ةصح موعنقعطع» ظعزعاط 2026 عععرط# طقطعد

 رىتتعلف - ىوم كنععطقتتو هتعطغ نصت ةطعق ءطعت س11 ءط 185. ال عا. 7 هر

 1178. زووم و 70171110 5::08541, 6ع ؟ءعوأذعر [1]ي 111,16. 05 هةر

 12027 زرخ 1 0466071110067 أن زار.



 0055451 ان ا 0062

 سرد 11 ءاسنلا 0 رف 20067" م6006 11011 20101001“ هفاطلاو هذ 0014115

 1 اة, 11, ممم هعطتماتم 1هعدكتم ةوطقتت 111501450106 5151 م1

 120501011, 10118|[/100 01610118 تال" ةا5. 01 ]1 عةواههعر ظر»وو. 1,

 م. 22, 1طد هق-8ةلعلعتل 31 (ا1,3) هذ قط 7510, 210104027“ زم

 1116. 85600. ءهاسرخلا 56. خييتكلا (1[طط هه-8زلعاعثت در 8) هوو

 ءمطماتو ذه هعوموتماب 89601 ةطص ه5 1؟هلاعقور 1, "64, 5, 11, "م

!1 1100 67 

 صرخ. صرخ 01001 06 مه هات [ةائاخنم همز عمان1" ه 0هقطتخم 801-

 روجلسسس هنن سطس طقطو# صارخ , 11, )كر 10, ط1

 رعت ا.” هذ 14 طوطوصأ جارح. 3 صيد و هالدزت15 105102, اطقاعأت

 م1. ناصرخ 11 1114, 8

 طرخ 1 10 لسرأ (ظ15410) 11511, زوعق# 1, ا1م, 8 هنابرح هلع طوخ

 لوعالاو هللا 77610861, م10 0تت0 |12*, 18 كعفذ : عمرد7"هدتنا طححتطت قلت

 ؟همالق طقتعم (ع 177 هس طدصم هن 111 هانا 12027), 111 11

 اد ةيطئاركلا ككل 671510106 01002 510:10 121702016 261" /6)" زو -

 006 601171111100, 1آظآ, | ا, 1, هرم. يراد ةطيرخ (؟. همم

 راحنب).

 00 12 5 2111011651015 1/41, 111 )٠طن 6. عر 601222.

 عرخ ار4115, آر !" 11, 0

 قرخ 1711, م07(م11, 115:14 ةعلتتهر 1, !,*, 19 ع 1طن 8تقعط. 1.5, 11

 رطماب ءامسلا 111, "هل, 10 ةوو. - 7111 06 مدعتاو 2" «73012 هاذ انطم

 هكون 60 7

 30 1م وطاتسسر 627*ءنسقمةا, 111, 1دأر 6, تطأ فرتكم هوذ 2. هم.

 قرخر 0526711000, 00م0 1131 6. ب م. 111, "ا, 11 35 ؟ةدنطاتسم

 --5 ع

 ىقريخأ هعرتو» أ هدمءمرت11, 74 هاوس ؟ه. ع. 16د دا-ةقطتع» كر 1*1

 15, كطا ”1-”همهلز (04. ظولصسل) ا"نثور 5 هل س قرخر راع اةقرخ
2 250 

 27011105, 30 طخ ط عا“ ةعطقات 26740712 111, |", 12, 18. قرخا
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 همدص مو. 111, ؟ أ 6. تانقرتاخكم 0011 خقيض 0115١1 هعر 111

 راسب 19: هك 2ماطعمل. 8. طم. 7م. 19, 6, 10511, 43 قّرتكمر
 دوعاسه]هدخ, ه1 هدعا“ حاتم 211ةءاطعات> 2761 11ةانقعاثل', 6

 مادا زخذيوخ .

 مرخ ١١ م9958. 00/0001, 1115 1 اعلا 111, 111,25 227222 11

 اكثر 3, الس عطخقر, 0مدعدع. اء”, 9, ةسطقتأر 202741 21-4118584 ||١ر ق3.

 في. قو هاه 119111110 ضالآو هن" ةد, 11, !" اح 9: ها. لطهماتاطأ طه101]و

 1 حل 14 فيزاوكلا و 12111106 110 110|1 01/1 ندا 1“

 11011 آب آثر 1, 3. 8زصعات]هنالف م0هطهطأ]1 ل 681 فاوخ اان

 روت اور تن ءاتنمس 01[ دص لتعم ةدلعق مالساهع 5 عاتلتطهع همز ع]1 982 اتم“

 2011 ءادو]ء]ععر* ع, دان 0للق 15 عاتهتتأنات1ل' 98 12231120115. 1086 عور أعط

 601011 فيراؤشل , معمل 1معوض اس هنأ انأانج 15 12 600166 16ععطأأر

 جرح ةععات 01112 16163 م1 ركسلاب تدك َط فورطخلاو

 هب بعاي (1,54) 1061.

 لوخ 1 0. هعو. م. دهم: سم1 ه مدطادق هاذعاتز مق (ع ؟111), 111 نو

 19, 1711 ةطقومأ. 00 146711111108 1101 1001/زاا01 17"ء0له 0115 الة

 111/11 م10 56 01610411: ]هطقافاب 1, آءكر ةر 1 هدأت هأذبل. - 1

 0500111, 50770108011 ءةماتكت ه «0>م0عر 111, مأدر 6

 مو نانا مزح 0عوعست طتغانل»“ ه آرونحع عأ 120237. 2ساستتق ن1 20
2-60 3 

 قوم لدعدتف هن ةلمةستم 11, ؟ءكر ةر دطأ سقلم محو هن ميكت
517 601111113 

 نوح 10 00 لاومالا توببد 5-05 0011111151" 0110 هعز» 001, 111

 الور 12, )كدر 4, 1ط> 851 0ةة1118 1, !اذر 1. ظ1ه6ه 1هطوطأ1 10م

 * م0. طقطوف ةةصخغتس لاومالا نرخ هأ طقطوتا طمع م0883 مدثم ماتت.

 9 لاذ أ خنرخ (00وو"ع»نم ظع ةجدم 10237, ءأ 910. كل طمقامر آل

 ,١١ 9 ه0. ةكوعط.ر كر )1 ه0. 81ةهزقعطن)ر 560 طمع 20 8

 طورت 0115 انق1122 06161261, 1120116 76عأ16 10 ءاتتت 28 1208612 6122612-

1 ©8586 0311122 

 ل 1, ه15*201 7:11 هنعوب ج110اعدطر ء. ب م. 11, 111. 01.



  0061.٠لا 15110 61-085

 0111100 10 م اة هاسخلا ةوهوع 1137 14, 18 سماد

 118118 8 اَسْخا (هزم6 كيمتأ) 5 17011 1, 2 ةايص نبال لاق

 لاقف تلا لف هى امف اًعيِبَح كل تابخ يد (ع1موو. لاجحلا)

 ناخدلا ب كرخس ةةيعك نلق اساخا ب 177 71

1, 14. 

 35 _ ه٠ د
37 . 

 وردم . ى ذاور ديم ا 10161“ 00611115 © مه10110 (]015*1051 010115

 اا ول اا

 و

 ارم ىرال نإ 21160116 1 اسك . 076110. اك ل الو اسكلاب سيل

 12160116 18281” * 1 هل, 3: 211714 هن 1, 11.

 0 1 ةسطنطسق. 1, "ب 2 تطأ 20016111 ع10مه59 لحد وز 619128. 7. 810

 ىشح. - ردععرت]م]ان03 ءاششْخ 65 آر 1.1 098612. و

 ةهاامسم /41 1, 309, 81ه هتط 11 )امر 19, 110131112112

 نا كح ا 60166111 70, 111, ؟ امر 8و, كر 100237 : 6من“ 7*ع.

 هةيمكلا ةهممع]]جطوسغب» ةقوععاوع 1[8هءطغوا ع ءاتعطاأااتق8 ت1

 طفعتالو ونوم ميتصتغم مم ةيصستف نقءططصت تابوكرفاك طق ع ءاتع

 ءماتس 2221161 هط 118 211261122118, 710. ا هه 0 0

 06 ههاوع]ع م"ه/ععأر م. 03-11. 0ءوبسصتتخ ممدمعت طلب املك ]. تار

 111, 4ب اباحي 4. دنس ءممطعرسأا 012268 ال10 ءطخقا“ا 80611 كت 0

 هرج عو 8ءطت أوم ةةهطهاأت عار 01311 26غةدطم57 ءطمقوتتت 200116131:

 كلف 101113 7 كيرلا [ك1ل1 0 9212 ا 1221 مم ل

 را (نك. 'الكوط. 11, أ هت. 1) : 61. 211ه 1, 7115 31.

 سشسخشت 11, 36 0601117:0014, 5007 ههن)11 باهذلل ة1ة" در 11, ".ر 12و

 ن318 طمع طماط 855 85126 80110 7686111213 16. 31 :َشكْشَح

 شح شَح هممعا]وط. 1ص ة”ه011هد6 ىل11 06 همه هأ "ةكلطسه

 10012415 : هانيأر اهلف فيطق انيلعو (ىبنلا) انيلع لخدو

 امكتاكم لاقف انّشدكشك (7817: 11, 242, 121500 أن '') ةمط 0م

 سكش د 11 651 ءاتانن 62م116251026 ضوهفلل كرصخلا (؟. ه1 م58 12 7.



017 010885 11111 

 عشخ. عشخ 116111108113, 141114015, 1, 13.
 و -

 فش . فيش , 5011115 601170115 1710117 تح فشخ 111, 767. 01
- 

 8 تءوبص .

 ةنوشكشخ فضطرق 11, اقر 13 ءهمدرصمم2 6201321 685 ءانتن كشخ ءابق

 ىوش 497. 11, ,[١١ 8 81. (ءدنص 781. 1. نيكشخ). "هد >هموزعو
 0 هسا دس

 ه5[1 و56 710عاان“ © كيس ح فسخ ر, 7/708 671161 1411610108 أن

 ىويبتش 8 0 نيتسي# و 116م هز عمت 6 دنع 0100 ةسوطأ ءانطت

 رقصعم ©1060 ءدقاتن 22110 جا. 1ةععصلتتمس اكلك هيبشكشخ.

 ىشخ 1. 16 016م ءىشلا نالف ىلع ىقشخ (طردسو), 000016 1166

 010م6 ءىشلا ىلع انالف شخ هغ 11, الا, 5 ىلع كاشخا ا

 لع اذه لثم ليبق 111710160111 225 7180 ع1" 111 12 10.1 1110 02 6

 007115 31017*انز مودم. تح 191 حس 11 1ةوم“ء ة»رتاعما# 1ر آن أر 9.

 17111, ؟. ةمع. م.ر 6821 05 60, 1 ١ .ملار 10,

 صخ 1, ©. ب م.ر 01101715 15*1/0:1111101 1141 < ضصيخلا 118! رسل

 نطأ ستماف ممءأو هةتغمص هك صخ ر 1ذه هطث 0ةهتطته آر ا, 2

 (1. 23 هب هصاصتخا), 8*7 3. ظنصع نالفب صاخ, 2117115 1118و

 ن100 آطدصع مع»مورتوسم 12 0هطاتسم 703915, 110380 !”ةهنبر 1

 1طد هطأ 0ةوتطأو 1, أكن, 26 (ءانتتت ععم2. م6175. 15. 1, !ةذر 5 2 هصاخ

 دع ةدموتسم ةصاخ 1هط. 5, ةامر 9, 111, كمر 8), نالفب صتخم

 11, مرق 24, 4, 14, ب صيصخ 15. 11, هأر 8, 1787832 )هر 9, 10

 6مةموعد., هب سانلا صخأ 15ه ه5 0ةوتطأه 11, 5,6 21. ه5
5 08 

 دكر هضاب” _ نضلح 7م ا نا 11111111 1111 1

 10. ]16و : ظسع اتسعمر داتقاتس), 111, 11,16, 15ص 21 12

 1, اخ, 14 ىرارطلا صاخلا بصقلا , 2212125 1, لاو 6 صاخ :ةاغل

 ه6 1.8 صاخ خلد. 201391 701526 قله 1 ان صخ جء12ع ةتصأت
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 لله دفدواتس'“. ظطتصع ©6ه]]1 تنقص 0026. ماقد 00001 1

 5 9 ا م
2 2 - 

 خصاخ للجر 211 00/1 1102114111 1/0201“ 001/061 آن زخرماع للجر 200

 م0117, آر الاذر 16 ةءو. (نستت هك همدق دمطأ]هو 6+ 20110 موم11-

 اسس ةعوفزتدك هوك ىماع ىضاخ هوما هطستر 17رسنوم مهاب 51

 2 خصاخلا باتك 67151010 ه0 711040017: 0010 أ 60107 0

 0651700120, 1, لاب, 11 -*عمب 18 ( ملل تامر )و 01 أ

 هت ة1100, ه. ب آر 1.1,14, 111, “ع هر طزةطتقر ل1075 ه0. +.

 .آ10هج 11 ت]ة., ه. دنع 11, اان 9 ا. صاوخ 011665 7101164 20:165ر

 111, اذهب '” 05 11 560.1: +0 011 1111*01 , 17

 111, “كمر 2, مهر 14 هوو. هل ةصاخ ال ىم صخر م0, 15 فعضا

 صاوشل علو وسعس 10ءدنس 14 11, ادن 3 هم 1م 611 هدعأأ, "5

 ةمس0 آاكم]11ه, 0ه5 72188 180900, هر 4. ةهصاخلا 57661011161“

 1, 11“ 11, تطأ همموطتغاتت" ةماعبو 1 1 هما 9 مصاب كما

 (نطاتق 600. 11 هاكر 26 ذصاخل عايض 5. 8اخآط عوض. ري

 5661, هوان ؟هدناه 1هءاتم 6000. 1 مذ ( (ةسسلا نر 0 هفتاحا

 1701:1101: 15 111 1+, 8 06 ؟ءدطصتتت قم ح نم 7. 811 صحب 0
 ع
 ل

 مآ. 1268. 5 صخ , 1020110, 00506 0 06 ره عء1معءر 8واكسأ

 ةمسق طوقرر كولن. 25111, عب 3 ه5 8, 11 ع2, صضاصخ) زهامللنعت
 مللعصطمت» آر !..كار 4, تطأ هذ 1ةءلم موءوماخ طوصق همأ صئاصخأا

 ةديس عدلان هعتق ةودصقاد صئاصخل باكعا و. ىللفأ. 1208. م. 238 61

 صتئاصخلا ىثر 000 ؟ةماتك دعس ملعتسقتسست طل طاحت 21686”,

 0هعازهوذمم 06 سئاسخل» صخأ. تسخاو صخا 11051165 61

 تاز ةهوااتططب 111, ]1 17,

 بصخ . 5052- 7/6102, 70116115, 06 ةطتتم ببصاخملا نونسلا ر

11 

2 © - 5822© 

 ريصخ 17 0. 206. 700111 2161:6044, 11, أ!« 9. رصخخام , 7601003
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 معوانتم طقفضمزااتق (ءاعكشلا) هموندو 1عدهن15 هنأ [ 8 (ءانبثل)

 جرجس اتت ة181208, آ1ر ١1 2,9. طق رصتخأ 81 ليضفلا ف_ذ٠ح

 ةىش لكك نمر ممص ةدتتص ةهعماذ عمت ممكمدك نك ذه 0 نورصتخملا

 روما قهوجو ىلع ةمايقلا ممي (83. نورصخانملا) م61 014 8

 هردوز* ن5 010051 طوهعاا]0 1111/1117“ ( ل": ةفرد 1, 711 هك طهصع)»

 فلطخت ![ظفيوكت نم '"هططو“ مومو 114 1[كمكطمسر 1, 1.5 12, ةهع. ]بهتك

 (نص 1ر14: 3ك, 7.) هن لؤع. 11, 71ر3, 177 ]مل 18 هقذ 8غمءه ه

 , 1 وارتص ع. ةهع. و1105 جوز :125 هععتنو نأ نص عالمه. ه0 15د 11 ةءطقس

 أدر 7 (11, م. 6) ه6 1781, 1, 312 نم بص (لعنلا فصخ) هب هبَشو

 اَعّبُت ّنأ ثيحلمل هنموم فصَخ هل ليقن اذج ظالغلا بايتلا

 هنم تيبلا ضفنتناف (11501 96 م بسنملا) وسما مدي اسك
52-7 

 عاطنالا ءاسك مث هلبقي ملف فصخلا ءاسك ارث هسفن نع هقزمو.

 13ه +314 321856005 111, 155, 3 ىناميلا بصخل اهاسكف 1. فصخل.

 د هكقاستخم» 5016ه, 111, !١ا, 8 هلعن ىقاصخ نيب. 8زعمت 8 عون

 نن0 نانو د1غ0"ءهبر» لة عافك آر هأ**, 6 فادصخ ذخعطق . 2
 5 ب د 527 6 2 - 1 5 ا هدد نهغ

 لصخ . ةليصخ . 20 هصئارف تدعرأ هاتقس 0161 ان ءاداصخ تدعرأو

 11, ١أر 14, هط1 4و7. ةرصم». ةلئاصقر !أاثير

 ىصخ. 0 0-5 1عا1لع مماقأر, 11, هر 2, كر 2. لقأ

 1هعدكتم نسنحعاتسل ؟0212 هن 1867188, 27082. 11, 150 2.

 طمعاتق 111, 2, 1 هوو. هزع ؟ةمأمد05 عقن: >21-الاهس عافت“ م2016

 22203 01132:6 061 معق12716 1912018 ]313 13121112:605 ©5115 20

 -:لي س1 سسزسمفسل ص 116م0, 2620م6 15 23215 (ةباذود 7. طوصع ءأ

 2ه27) هتك, بنت 1مع11184 ل5 ءان1ان0م 6 8050 2831:201115رورور 2

 0ع دععو م1عطوز هرحسست ص ز01لانسل 706211 م0551 '. 1 قاتكا1 16عا10-

 دعس ؟ملتئؤدسس هععمجصلتتمح 10ءدصن 22104 152 ”ةعؤلعت» اذ

 8وطققكت همو. آنص0ط. : 20. ىصخ نص ةباذوج هللا كلعج
5 1 

 قمطو وصخ
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 بضصخ 1 هموم. 507191/416 114, 11, اذار, 3. 7, 231158 6

. 3 
 ةة,هن02 طحنا هدر كلر اماثحر 17, ©10هوق. 1ط 0)12طوشت“. ببيبضخ

 2081166 501191045, 1, | ل 8. ,

 ضخضخ 1. 1و8 206016 طودو دنيع ىف نانسلا 55--- (31

 ءالأ ىف ولد طوصم) 11, "1,3 (نطأ 129816 ضخكضتا), © نك

 رانسلاب هنيبع (نأن ركنخلاب دخطب ةره26) 11, نا“ 1.

 كثضخ آر, 1هو5105, 700105 [ا44, 1, !*ءار 13. 01. هجم ]ردطم تضخ 6

2107 - 

 كضخ . 762502 كضَخ 2. 2. لضخ 812115681 7/7011 13

 716911 0110 1/011 4101“ د 10من 17411: آر 8 00 نب ورع

 هموق ركناذ هّلرنَم لخدف ةاشع مدق هموق ىلا ا

 هدصخو ارفسلا اولاق رث ديلا قاي نأ لبق هلونم هلوخذ, هن

 6 0 ت31 1 ربعتس اق هل ا نيبلا ءىشلا وسك كضخكلا

 راسكنالاو بعتلا نم لا نادك ممل

 طخ 1 ضرالا ىف 3 ضرالا هامد3 0 141160111 016680111 260165 0

 ه٠" هر 06 ةعووأم مولع ةموطعمستم 1, امءار 8, املا, 18, ق6 ةدوصتست

 11, ١. هأر 4, 06 ةوصساعطأم 071241 آر ةمو., 16 ةونانتغم 14 37

 انكار 10, هدر. 8موعزو]1 15ه 06 طوطصتسو 0106610 ان] 1858 8

 مو065 ةماستس ةةصعاتست 11 باك, 3 ةوو., لور. 2591, 21,1, 1طص

 ظموذءاط )هر 12, هغ عذاب هالجسر طخت دع ذم 2015م6 701 آو

 516 ةئادلا بكر اذا ءالجر 1 اليول ويجؤلأ ( راك. نسم

 22101101" 0 13 17. 2و. 1 11 اا” 8 هغ 10 عجم

 هم110 اكسو عال, 26147“., نسنأ طلقات 6016 هوم 9 اطخ 6

 للانمتط 06 7هنغ6 وندهم اموطتخات“ ؟هنت أ ننعم وعدت 20طتط غدت

 طخ د 110111050, 37 ىرزتم 1- اعبرا تمكطصا ام اذأ ةوطوان
5 

 ت0 -ّ 5 تما 7 03 5

 رجر بكس. - طخ. ةووانه 111, 5,12 كلذ ىف طخل تنفرعو
4 

35 2 

22 
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 ىل هيف طغلو ىلع ؟ه(ةملسق هون: دوغ ةعممقؤعم طمع ةعتمأامسس

 601 8*1ب 126 721616 تأت 823611123 8867”.

 ىطخ 11 124183118. طيف انّ 0711110 1103110: 06 00 00 1111111 22210131

 11, ااه 5. 2موصم. كظح تاطخأر نك 111, 8. 9 هنسس 8 2686-

 ةاخ620112 685 م0 كْطَخ نآ100 ءهلتكم» ةعطقات 216 «ءمأأ) [0 4

 اهلا قر" "هدأ. (ندس >ععماتمدع ]آر آل 3 كم اطخأ نأر ه2”ام ال1ع]م-

 120111 2615105 1011 (011 069125916 ه. ال[ ءاعاعم) . 0 هههتحتس معاق. آر اذ هر

 12 ركب نأ تيب ىاب نأ اموي هعطخل ال ناكو (ةنطز هءمنطم 84 خلا نأ)و

 1111110110111 711321*0:121*771, اذ ب, 15, تآحآ راهذلا قرط ليحأ 686 5.

 32037. انا م1068 10م هرخحأو راهفلا لوار 1ص عتق نط زخم محول

 ةعيط مم0م16 011001 /11/110*01 011115810111 31 ,  طلقتت 8

 ههضةوةاةلقر انآ 11, اذاا,5 خبر طل ]نناط16م هس "ععغو 06061
4 

 آه26 مدي ا أ هليل اك 0100 1'خ دلكعمأ 20 هدعم]1 عوتح

 لمس مهلا ليبط ه6 ءليل ليط 26016 32م0 ةاتطتت 260116 123 )1

 8ان1 لوك 1.

 6-3 ما 5 م
 رطخ . رطخ . 220762. ٍريبك بطخ ىف ريسي رطخ 1, اء, م 58

 ءوغ لص 10مم 11, 5, 15 دمفع 11 ن1 01عطتغدف, 01186 6ع ءوطقاط ءاعأ

 جا طمع ؟ةهعا70ع مع”م6ع62100:* هذ ]آر 8.1, 5. راطخ 86 111018-

 هوك, 285"هد2» ءماغطعغمد ممهعطتسممع طعالت عوف 111 اها قر هصو

 ىف 0000-7

 1مقه همم ار اطخ ةهععوجأأ (طردوصعر 1411, 1, 9 نليجلاك 5 ر 0

 َ قيبنكفلاو 110111050 1, 5 ه 1.). 1١ ةزناطاحتنست رطخ 06 طقع موعطتسو

 نكات مهقات# 1, 7.4 ةيلع رطختل انقيناحم وأو عم 06 »زم ونانك
31-6 3 

 ممم طة111ةةوصس 111, ممر 9 اهرطاخ ليهيتسي 0  رطخاو

 9 0 ركل 7 0 "02801, 111070185 ,20103٠5 11. !هقحب, 1, رطخم 1:01:15, 1061 3 21-
- 

 هوي, 06 "ع 111, بحءر 13, 18 (تط1 ةانطةؤة2196 ممطقفات)ر الحأر 2
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 فاطخ . ةفطخ . 1م مطعممذ خغطخلاك عجرو 1, او 9) خفطخل هوؤ ممم

 قربلا ةفطخ , 7/15 ةوعنم“. 01. 10ءاده هدع [طدط 1005312 4

 1آرو27 : 07106 60111116 1 0610:11*.

 مطخ 1 070015 ةى(همناغ طمساتلمب 111, هيدر ا, تطأ لت اهرهاوم.
 تل

 11 معغةماط معرب ةكيس كفنا كيبعلا مطخر 711/1111110011. - مطخح.

 لبخأ مطَخ 11عرد ع8 1100 ليشكل فنذأ و 201110114010441, 1, 1111و

 2, 6: ه1. 27:14م 1, ا! هددط مطخ-.

 اطخ . ةوطخ 1, اعلم, 18 684 هللا ليبس ىف ةوطخ انك 1, ادهءر 5 ه6 111,

 أعمر 4 اطل اها, 2 د مث ةديطخ ه«”و,» طقانعا م٠

 عوض“ فلل | 2 ١)

 0 1, 06 ماستتاطاتق 714/111610 ]7201161 1/1611 (طوتتع) ©. ىع -701[ ١]

 00165 1201161" 0/118 نهنئ هردفاك طمطقنةاب 11, هاك انلك.ز 1201: هنألا5 1

 ه0 ةءاامسن, همر. لقت, 1, !اذ1؟, 4, 200350 بوحلل 111, اما 145 6.

 ل م. د طروة دونك, 01010 1/0115 و041 (طقصم)ر 1, ا”. كب آللر |“

 ل1 10109252701 | 24: 6 عم ]. 04 ه11و110 11 عا[ ةا176 ءدتاطة1ر طر

 "ع1 19, 11, هكءر 15و هكأر 6, !امأ و 8, 1012259811 )ذأ , 2 61 81011261-

 160 عاعم الذ انا 11: 2861 2 فوفو, 56 06011 111 210119 آو

 اها 2, 111, !ةددر 5 هناوخا ةنواعم ىلا فوفخل, طئسع هز. فوفذلا
 ه4 فوقولا, 111, ابكر 2, اهات, 10. 26 دو رتبت همونم رثلقغ ة]16ادخ (ل)و

 111, اما" 12. 0. ىلع م. 970105 0606211150116 144 (6 1055. ظواةفطم)و

 11, ألا*هر 4 انت ه. ل 497. 11, ١١١ طخف0. - 37 ه. نم م., هه 13

 هط 0110110, 417412011011111 001111 11101161“ ٌلااككأ ا, 1, ]ار 6, 8, ل1070

 آر اة. 1رتدقر» 5.١ طوطع رصهاع هعوات عوحتتز انا 1 418 101|1 1

 (ماههتفمم) 1741 1, 119,3 كلايملا ماحتقا ناعكشلا نديدو

 نقفلاو بورححلا ىلأ نقكالاو طكتسع 56 06011 411 تاهث» ]111 ١١و 1

 011 فيكم: د ع ءاكبلا اًنالف 1, اها, 4: هك. آردصوز 6110514 0

 ةءاطم, 11, 681,3 فكف عمسم نب كلام ركب تقفخكتسازر م6.

 همهمتةاب 11و !امظو 1 يورخمل ىلا عرفك ماو 346817 111 717,16ر 0. ب
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 2. 12027, 2702و, 136 قياصتلا اهب 217 اع - 5-5

 فخ الب تلفاأ 1105 111, اندر 14 5 أركانخ هيفخ نم عوننا

 0 هيف لكحأ نمر 11, 1.115. (8ة6رو ءات]141612 2115 2

 زد فخ ممسومأ ءه. ع. طقس هلطقست 71141. 11 آد 626).م 6

 321101132: ؟011021:3:686 1 عبرا فاغذخا (ند عسا]وع ماد111 قد عاتطت)و

 آر ادار 15 (271:1 42ه 11, ذا, 8 ه1. عابولا فافخا).

 رغفخ 1 فقيرطلا ب 121:0 716110 68*8010:101 61 668*1111 111108 10811*0115201*11

 111, ١١ 12 ةهو.ز ىدعط 711017711116 6111*721 2101661101115 181/1011*11 ©220-

 911, 111, !١ءدر 1, اءاءر 5 8000. 01098. 1موعونب ح الو ع. ةعع.ر 11ه

 ةازعم1 695 111, 9 ىرقلا نورفخايو. طلع 1266161111 6815

 08سم. ةلماعام آآر, )8ر5 هك 1هيودقسسم هزغ اورقكتو , هس اورفكتو

 عع عب.

 ىفخ 2 ه. ب هلو60781814 1, !1., 3, أف, 6 ناجاب نوفكتسي .

 ليخ 111 ىلاخ 1, ار 8 هموو. مومن 0عطعأ ءدهستعسس طع 126”,

 رسما م 1هءعان5 710هؤدع ىنلاخ و الخ 111, 02004 هعومان مف 5

 (ممد. 02 مع ةولخ كنم ىل لعجا (ةزدع ةمطتغتم دمع هلمتأأ4ء)و

 هعمل 0200 ادق رطب حجأو ةدتتتتع2 0323 81 568511 17001011111 7621011

 هان م1720. 110ع هدتسس م056ت13916 ”ةسنتس ةطط ة1-1'ه19ز1, *.

 117 ه]]طقبنومر 5722متر 117, 151 860. حج لالخ 2136205. 271461*, ]و

 معمل قر 7. طهصو ةنط للاخ هغ ][سعوسصم»ب 222. ام كلذ لالخ

 2م م«ءهر 111, اة, 10 (تط1 ءممموءئم» لالخ ق)ر زكها*,6. 0 ةمقعو

 عدط امز ام لالخب 2177, 07116ع (مء108111 01/6, ءدن 01121100114 01/1©)

 1س 826445 1, 309, 117, 18, 326, 19, 192,

 جلخ 37 ةهؤزنقست 06 هوم (؟6600) 012111, 1, )عر 20, هك. عططم 4ر ©

 36٠ ةدممعءو: 407. كل, 11,16, 217ه 1,16, 6 21-1

 كش اًنالف, هع 111 ةمده ةردهو, 111, هذا, 18. ت 59111 هقيسر
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 هههوفسهمأطر 11, ١١١ / ممم طرتخا ذس ةهدعطاتن 26و41, آر ؟ااةر 11, 65.

 جلخ 1 2م110 آبه26 ةبذك نيد نم هكالخ و *“اةابر 6 1101 5111 02
 25د - م تحد

 ممدنا1 !بكلنخا هم6 نامتع ةلتق 517191111 0071611401“ 62 1141101“.

 دكلخ 11. طزونكدع ه. لهل. هم. ىجسلا اًنالف كّلخر 1, ا.54 ناكر 111
 1..ر 9, 15 ىجكاسلا ىلفو 11, ءا”در 14. 01. 02

 د

 صلخ 1. حالسلا امهيلا صلخ ىنتحر 1, 111,2, 1ع

 د لمدهع 20 1م5085 122م6126016ع5 م61561612 5612” 1. . 1م51 0

 ممدود ع ةهأ مم16ج1122 7612611101, ل (0ان22 ب 2. 02511. 851221-

 82عوأ 5ع 5ععر* 211 4111 011010 0:0 6011001141110 ل, ان, 19, اذار

 طمعتع ؟؟ هال طقسمفو» 20 معلمو 10من ةهمدقعتنا التخلي. - 1197

 00و01. ح هلل صلخلار 1, ,1١ 4. - 17 «. ةعع. م. 1256211, 7604/-

 مم ه011 (6 1055. 1«هعدص.), 1, .١ مر 18, ؟كءمر 16, 11, |! هر ا, ! 6و

 ال17 52 111 006 27 6 2ععئ كلل الراو 105 كر كل ل20

 23711, هل, 12, 212136, 1أ, 18, ااا, 8. - ضَلخأ نوت. ةوطقات 8+
 1, ؟ماار 2 انداهكل صلخأ ف دطمو 421744 طموةاتتم 1106

.”211461 115[ 2261161101 ,60011 

 علاخ آر, ء. هعع. م. هعبتنطد»هن هاتعات]ا15 11/208211, 511*02:101, آلططر !! كر او

 ه1. 110/0117 ه0. ؟. "ل 1هذعتح م. 17 ن1. - طعم هراذع عاخ كل

 مام م11 ع1 0161131 عاخ (71014 هما آك2029): طتصع علَخ 1051-

 22205 للكل 6/276 علاخر 1هوعنها(؟ (610هن. 1]86180.). ح عاخ

 كيلق هللا رسم ءءون1م 111 11,6: ه1. 12027 هذ 2178ه 1, “|, 6
5 

 - خئلخ. م1115 1261:0112 568511112611115 51122111 01115 2 6

 م دهططتع ه. ع. 111, ذك 8-6, اهب 16

 فلخ 1 ه. هعع. >. 70601101 هعءعج17 (ةاده 916 هطاتستنتك), آر !اءلر 1و

 |ا9 2:  هبقع ىف انالف فاخ 01011 011016111 051 04

 ه:11161» 04001 01"0201"1©50 1. 6. 706*721, 1, "ابكر 2, 11, أملار 3. (01.

 ]1226 88 فملخ (011 دئيقعد) ه6 بقع. - 111) 0

53 
 قمل . م05 هعار 11, عب 11, 111, اهتم, 4, هطأ 14 711, 1", 4 ..
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 أوقرحو اودازو ٠ زوغرحو. 0. هعع. م. هأ ىلا 1. 6”01ءاة6ز16 هزجزت0ث110 4

 اممدر» 161010, 111, 7, 10: هك. طيهطع هأ 12027. 0. ىع الط ع8

 هممموزأ1, آر اها, قت. - نيعيشلا نيد فلاخ , 21467" ه1 761:

 510660676 /معقأر آر "*, 8 د مولع ؟1غوو هةتا1 عا 0عءع10ءع [ععزأ ]آل 9

 عماوت هذ ]دصفتس '. - 11 ء.ةعع. ». 0110111 102:011, 501811, ]11

 اناء, 4, نطأ مو ىنلفحا 1هعوطتت ىنفلخا. 1010 ؟00166و 538061

 ىفلخر نا200 دعرخم طمع ةعطقتت 20111 201201221 0611111. "68

 ها طوصع: 0ءطااتغمدعجزك ةاتوسعست 2201132 0ة]ءء(1626 191.

 597111 06 ماس ااتق 1075 0116:1516 668811 1. 6. 100110 0

 توز16 11, 111, هه, 16: ءآ. آروصع ه 14. 8دعوو 01 لغد فانك زن

 ندلجر كيلع 36 1, 111,6, 11, ادمن, 2, 111 11. 2. - 22 00517

 15 لديتسأ هنت 3866. ه6 بور 1, 14,16 62 (ب) 2160110111 51881-

 منغ - فل. 21 نالف فلخ مخفلا هال 07" ءءودةشأا, ]للم

 اهو 9. خقلخ 10هرم هوؤ د00 فالتخار 01100 01/15 1/77" 6011611161*

 01561101 6ه1054 21141, 111, ١ ]و 17. س فالخ. مءووو»طتملتف 0متكتم

 6 ربعبلا ليبك انالخ أراصو 111, ىهءذر 3. 110. 16738عو 29:08. ]و

 456 2.105. فالخر 217141:6 5011:91:60, 111, ا«, "" بشك نم توبي

 فالخور ها", 6.  ةفالك ههودم»14 111, ما, 10 ةيصعملاو ةفالخل لعار

 هعمل 1ةهعالم متطت ةدنقموعتو هدأ, م"0طهط11]1 6ع 1عععرب لدن فالخلا.
- 

 - :؟فيلخر ة[هلستمأ ص 0101170-41, 00. آ.هت0. 1366 © ةداط كمح

 نورخ ىب 016165 110-21“ ةعاسسس 711121111 52156 #6

 هللا ةفيباخ. خط 1115 حستعست لوس 01 01211126 152 0681228181137,

 هت 01طسق 2 8دقدقس 1ط 1طقاطاأط ةم110 ل310 ءاععر 1061ءءا15, م. 8

 ,1١ قطا سهاتلع ها قهععطقر 81و15. 1, ا, 15, 81ةءطقطت 125. 11و

 "ك1, 3, امامو 15ر 111, امس, 15 (ءمدصغتنو مكر " هللا ليسو ةقيلخا)و 1و

 17, ااذبر 10, ااذمر 13, كو. 5115 اء, 15. 110. 601021561: 17

 574. 11, 61 هأآ 1011 56115 101:09716 065 62:171:65870115 (017151:ع 06 )1 10/و

 120611: 06 ]01 ي, م. 5 ةعمإ 0. 12 1762106 06 111151. 0658 8

 18902. معوم م:ه1ءموزس 1, 107, 1 "هعوه 155281113111122 506311أن1

 ءافلذل . 2هسمم»و ىططومذلهمتس ةفيلشل ه. دئاقلا ةفيلخ ةهمع]113-



61-055 1511 000661 

 طفت لع 011120113 عاط أو حتا 1 طنط, 111 أنار «, اباحي 12, م17865عال-

 ةاطط 111,2 65 1كدورد متل 26241. نوفلاخل 111, 1 13 1هلو ح

 نيعباتلا ءعبات هذ 1نو ص آسات00. 15111, 10, ن1 582. 1. هذ

 نوفلاخملا هن ]رك 5115, 3 21. نوفلتكملا 26111611165 61 "0111163

 ان رت نوفلتخملار رجمو16ة, 1, اذ, 5 دتقأ ءانصح 0 هذ لص

 - 16ه ععس لست ه1 هيفا: 560 هقلتخا -ءفلخ (ط326)

 فقاخ 1. 18عم1169110 76102 تير الأ ىلخا 5 11, مكر 6 ةهونون.

 11 42:11 باقرلأ ىيقلخ 06 هر عروق سالك 11 اخبر 12. - 171 6و

 م10" ءو دة« هطةأ, 111, “١1 دلك هده دك ةقلخ ريغب ا

 (طوطصع). قلَح 1111116115 1/114*01*211 11011112091145, 11 4 ,٠١7

 8ع قلكلا اذ تنحل 4و 701/605 1011111111 111411165 5661112 12 0ن-

 66ر1, ل قلكلا 0 ةوأ 7101010 هدردعءز* (ءعاتتتل 031 3

 1126 1231193186 111123 6111), 02. لا ع (115 2

 كلا ا ل

 ةمو., 111, ,١57 10, 8لمطوتتت ه0 ,١,18) طمسصملطقتأل 471/41 11

 طمس 10072 ملر 5ر 1أر 12, 1طد ه1 00519 60. 60101 !ةر 4 (ح

 ركض)ر ,1١1 4 (ح علو 8506112, ©0111112*1. 0651111055111 ]عع 3( 1. اهاك.ر

 45 1.1 5600. 66٠ نع.

 الخ 1 هيلع الخ اميغ ةهدورج07» رم"هء1ءز* 610 (ءواحقأا. ةعوع. ةتحهل. ؟ةتتاطأ

 ىضم), 1, 10, 16. -- 11 يوك 8. بوت ىعر همها "01101000, آر "ار

 10 (نطآ لَكَو 10 لك 1هعوطاتت“)ر 111 !..كار 2. 2107 لخ

 حف كلكم ذأ ردع 1 8 610 111 207 هدد لك ح7 نالف' نم

 2ءىشلار 70944 قلقة, 11, !أةدر 12. ل 11 )ممر 8 266ء]جاناتا2 ©8آ

 ةيلخ ىبأ اب (ه09. ةّيلحر 8واقلط. ل0545, ة[8. ةءاطعتم» 1. 668

 خيلح)ر, هما1360 طقطف م. 506 ه د9 هدتتقت 1351284 20 4

 سم ءطتالعود”* (2:747ه 1, "11 ةةطغتست اهل ا. وطن عات م120-
 جدر
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 مستانس هق5ع زرت "هطقاطألاع ءوأر ناحتتست 215678 6201110 221625 ىنباإب

 ىذك هغ ود عا هوس ءووو 0ءادءأ. 11ه غهد: ]1[هداذ نصت ه5 ةيطبتر

 غهوذو 1طاد آه. اءلر 3 2

 ىلخ . لاخ موانن[هنم» طهاوأ ٠ ءالخ 1 كمبو 10
 0 1 2 تع

 رهذ. رملا ىف كل بدأ الر 70 هآءزرو 11 ىه/آزا/ 111ر1" 1. 0م 04

 01700110211616 1 ةغ0عمر 10 ءادكأتم مائها. 111, )أأ١ر 2 ةأ قطط ١

 سمخ . سمح 8وقانتت 011120116 71615 ©0258 (115011), 3

 عزم عاتلأ ةاحاحس طقاطوطوسأ معتم ءارودت (سابخالا سوورلا 17 نفر

 14, 11, ١ .ر 8, ةدثر 5ر 12, ةدهر 11 اناا, 2 هذ طلصع 626201618 (010-

 مةمؤستب طقف ندنطو هداان208عر 00«6عد> 22000 019158 ءاثوغ 11, اذمكر

 16 هغ ال. دلغ. هةموو. ©3060 181عزقءعطع»» 20 اططمطقسض20 "ب 11 مم

 سامخالا هموت ه55ة36 ساجالا ؟هلقدتت هقوؤ6 ءهدععقةز1 20 'اذفر

 5 (هودكو 1ط. كله, 18 مومو ةووو طقطو# سماحالا). 1710. ممر

 8ءاققط. ه0. مط]و#. !.*, 8 (داطأ 1. سام>اوأ) هغ "مار4 2. 119

 ون20:ةمودنتند همم (8ءاقلط. 1.1. هغ ة[هطوص 20 11, 2 ةه00.).

 ن

 سمكلا , 911:06 زج"ءء6و 1:10, 111, 11, 5ر لو]. 2971, اهأر "

 860. 1 ةهممع]1 31 ةهععطتلأ15 01111011628115 (ط 6

 هأ 7411 11, 131 ناكرأ ةسمخ هل ىذلا شيل. 16و46 771: «1-

 1097: !!م١ مدقأونت 12000-4000 دصتا1 6 طاتقر عن ةعع. 115غ عطل 0و

 005 11 عر" مءعوعز» عز“ اللهم عله ءز*, 2 هون 10عطح ع0 ةعاتمتت

 8: يديدة, تيويو هي مويا (0)1ممو] ادد عم0ع). اا ودمعات 321011111 قات )و

 1م 0 117 19115( مبيت خطرش وأ 70115 616610:)ر

 معطخوا ,١3,3 ظءواقلط. عل. طلع. املثر 6, 2147ه 1, 0 ,١

 1, اهثر 4, 8طةسقمت 1, ,١ 2, فس 03 أنار 4 قيل سيمكلاب انس.

 1يمعتست آر اءحفر 4, 1156 06 ل02 ع 12162 م2ع23085 قار 21161 060.

 ه) 28ه عم دس ؟هلاعور 2.1.31.6. آر, 3838, وسأ 0ءلك ة1هطصعام ممزت1 515 3

 وينةموععع دمج ة0سصتكأتغ ,له متع طغت لع 'عدرجرع عع جلغعص 8علمتمعس ةءطخءءاتعط

 قمع هم ةمدوعطت10عاع "لولعاتلع عسومأوم 03عقعصل”. 01. ءاتقنس 1861 24 4

 أور 14
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 1116 طهطا سيمو ماو ةاسيوخور 12012212211950 0001012310 ءاتط

 عنباو عنمر ها م1155 ماتتتةقأ ىف سانلا سييخ ّى ىردأ ام هموت

 هوهه م1391 690 00 006111118 111*901 111260*761. 00100 16017 ةتح

 ةلستاا1 م0881. 51 20ه122:1619118 6886 0011118 7061 سبييخ ة1201-

 قعوق1م ةطلاطات م2098 101عأ 011326 23 6أن عمر : 5061115 ( 601111010016 ع,

 32110 10277 ام أت عبار هأ 01196 861م516 1'1ةزقءطقا 20 02

 1, 508). 1165 ةمداقعتل13 685 32661183119118 ©001:01212120115 تاجات

 راكنلا ىيذب نأ ناوي ؛ خيصع م. احح 8, هذ طقطوأ ه1 عد16 62610 هدد

 هدم هع نهر. - سيمكل فداورلا 7. همته هانا ثلث.

 فندنخ 11, 701118015 1180015 0711107117 1/0811, 11, ١ك, 8, تطل همز.

 ل آس ادهم هدو قدح تاطدتكاتاا 5181116 10[:8 5

 010111 ه0 07111017 هذ دص ماهو]10 ءدنعامبر» من11 فدنكأاب 7

 | هتاقإ]

 رؤخخح. ةرييزفخر وعض" "]مورضهر 11, اهذلر 12. طقصع طقاطعأا ماتت, ريزانخ

 (ةنط رزخ). 110. ننموانم 12027: ن1 طه 8 رهط 71121

 116111776 0 0015 ريزنخ 0ه8أ رز 0 (1107و د11.

.146 

 سنخ 1711 06 طتوطسو 05414, 6800:1141, 1, ,1١ ١

 «كيناح د قانخر 011/1 71011141125 5110110111011 111 01611206 57201161 ( طحح ع11عع

 ه و07"ه1) 111, اماحر 4. 1'هدتنم لوصف 106ج 9011315 76115 : هلم

 25د يلا

 01056 01/706 11 15 20 011916"511. - 1م 9هانذان 1, ١ امر 1 قاذك

 هدو هووو مآ. ه قناخ . طدوسس هدعياتوه: ددطتم 8ءطقكو تان

 عمات عمر 1[عمو56أ 131 ]6 2561 ]0 ةعاطس7* 11162 016 1111 عوا

 1طن قمطوعءطقتتتسر 2ةءاطل عدد ه6 ذطست (ةومسصح اطنخ 11320117-21:ج233)

 اك هم1 طمآخق 1ع ع1: ععقعات عا 2962”.
 4 د

 2 تاوخ مآ. 0 8611" 0, ن0, ع1ا4ب 62 02801" غ0, آر انذأر 6

 مه 2 د

 نسسيوخ . 00 بهعءذلاب صوخت جاسبيد 1, ل16, طهطصق ه الذب

 17ر11 نة.

25 
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 فوخ 11 0. 306. م. ىلع >. هدءانل 00 0111/40 608941, آر !ابهر 3.
 هد 220 3. ن ع

 فوخأ ةودقات ةعاأ7و 1726918 11:12/عز13, 1 || هير . - فيويختلا ةيلد

 م0816 م0 ءمايقلا (0168 ز808044) 1, "فك, 8. ع ةفاكم آر ادهار 2,
 ع1 1هعا1م ةهتتق هلأ, 07260168111112 711:1 ةقأنر 11241/8 11280, 1. ©. 1

 1200105٠

 ليخ. ل 013121168 أ ل 68195 22م61122131 خلال انبا (؟. اد26ع)ر آر !أهدر 6.

 نوخ 1 هللا لامر مث" 1005 231 مءعا/7140110 71/81100118 61ل02"1 2115 00111-

 وده, 11, اذا 3. طتنصع ةنوكلا تانتكلا , 68*01/065101 1766141010 -

 /ه5, 111, !7.1,1 ه؛ ةنايخر مءونءاهق, 111, )"بمر 15, !الاو 8.

 5111 1ةدسب 1, ؟هاأر ةر 111, املاع, 6 ناطلسلا لاوما نم هوناتخا امت
 (نطأ ونسمودع هوتانخاأ 1هعأ ممو5و4), 181هطوم24 انأر 18و انآلو 1, ال

 5, تطأ لدعفو ةرص. ىكاتحا (1ة. 111, اماذر 14) مدصتغانت“»

 ممم 61055. ©6606 جد. ناوحا 0م ناوخ 17161180, 1, ١ك 14

 ناوحا وخأآ همز 01عام“ ( 11 ءآلطت“(0ع)") انك آنح 20. 1411: آر 319 (ءأ'

 217:4زم 11, ,“٠ 3) ناوخالا لقا 1006.

 ىوخ 1, 620680, 47111116 60115101710 [1/11 مةلتتتهم 1 اوأ"هر 7« نط1 ءل.

 و. طم ءاتسص ا[ ههدخق آنوتع 0علتك ةانط واخ .

 بيخ 1 12 128 5625621158 11 احب 2. --4 مملسمم 21161014115 1/1041 اآقأن

 601:11"11167 1, !هكحر 9 ةمم11813]6ا03 نوبتاشلو ةععاج700 /01015"1517*7 5

 ريخ 11 هرجاةهددعر» 06044 ةةغم* ء. لصما. ةعع. 1, ةاةم.ر قر 11 طبل 10. ب

 0 7 00 هوتة[هناشادر 1, ١ طلو 15, ]1ك01. 35 98. 31. 1[هاط ءطقتتق

 طلع ءرععطتم ]ن1 ادبز تبرضو ىنيرض. رايخ ( 8

 باث* نان. طقطعأ ةعرقاتتلتل 20611111 11921:08 60780, 161206 03:68 31-

 11ه ءطغوت1 ةعوتتت 202 عادات ءانقتتت ( 101 720. راسا تك ةريخلا :

 2 111 ب: هد 0

 شيخ 11 767"ةوه"همأ1 هررع "ء]"ةو2"ه10"أ5 شبخح 01011 (؟. 111, لمو

 4 5600. ه*ثر,  هغ 120237), 111, ؟هأذ 3, آطا2 255 0321518 1, )1, 28,
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 اردو تا دحتلاا لكي سلو, طمس شيخ نم 11ه 03 1156-

 طدقتس هون رصم نم ةعتمالاو دنقلا هيبف قاب ىذلا , ةمهنس0و ذه

 تقاتت هزانق 12طستعدطوطت, ءوغو اكملستمث, 0//211071:0, 00. ةطتق.

1. 104 

 ا حل كركلا 1, 1١ر6 هو ةوردنو ةهلكتم»» نتقتت 8 11 نط 18و

 وسمع ةزدر © هلمءاسقء1 طفت" ردحلا تاناحو ,دكلا تاناح ىلع

 جاممتصمتست قط 0210 ممدكودتمس عنء0ع»دغ (17مطعفأءدص 1]119-

 ءامسلم زاصر 1), هع طتستكت ودع ذص وانو ةصغو» ؟هلاعم 18د مطت خخ

 6هآ 06ووط تمل”.

 ا تا امومة, 1, الكر 18 اهرظت بأد, كو],. 57111, ل, 6 1

 تا 4 طلال | 1 مدان. 000 1ا201015 6*7 ©. قر 1, امل“ 1و

 3: 15::6011 06 طوءالمر 111, )1, 6.

 لأد. ا ص ؟هدننس 1251 1, اا, 8 (هك ق00. هغ ص.) ممم لكد 1

 ل5076 طقاور انطأ 1119 ؟مطططق ةصتتقتقمكم هجم م]] هات 0 0

2 0 

 0110 10 عدم سرعم ءةقأن 01/6116 ةعاطملكج]1. 8ءاتقاتف 7ةدتفاتق هققع 710 طاتت

 طموأتعف ماثذع 12611 11012 211508 11886 038175 1076.

 3 د هع

 دوأد. ةيدوادلا غخيبقالا 06 2دوسدل دادس 1عمطقطقس 222611212126111,

 كك, مأ1,10 860.

 ف 1 سانلا ىق هآود» هدفا 11, بلك 125 هاما 01761 01: 1

 "64 ©. قر 111, 21 3, ١15 1 هم. لد, تك 17: م 7 ] 8

 081 هآ10104 7011141679 6. لب 1آ1, 3. 5. - ةبابدلا ر 04541070

 ندتطنق هقءطوخم» ه11-1هءاطغؤس 11, 141,2. - ةباسينر سقهوطتسو

 طفالتعوب طقطو# وسموسم م1. بايد, 1, 114, 15. - بابك بايت ”.

 81 ب :

 وبد 11 ©. ب . 111, 718, 2 هب ربد ام لوأر هطذ 14 (111,6) هربد. ع ربحا
 11, !ءاا“, كر هذ 0و1 )9 هدنا هيدر : د ون لعطتتم 2001 تتط كانتا 1

 ناتقصلم دعدطعط ةهعؤطعطاتاست ةعمظ عاطف "66ءلعمصد48 هدعتتم هعمممت-

 فا 2-5

 انصب هم”: . - ءقابأ ,باذأ نأ. 1, بكا ©.



2) 1 01085 1110 

5 
2 3 

 سبد. ىسوبدر 01/110115 633 6 يسود 15 11, اهانال, 10, !ةذةر 8و

 ةةصوسمست ءماد؟1ءاسص 06 18ةستكا زطدد 50210] ة0طتط وطمس 11, !11*

 8ر 111, 12, ان206 20هقهقع ءمدع]ا0612011223 ةوأر ةاتتتط 1206 01:11372-

 لحس 1015356. 1016022 681 1161006 0 ىسوبدلا , 18120118112 2
2 
000 

 نياك ءامدو 19 معد ماتت ةأاتق ةقوقعار 011. اممكر 1[. ةيسوبد

 11 | ار( هذأ م18 76قاأتت ع1 011813 2610121118 0810116

 1ص ندنانو ][2ةانق15 موتا 110عدم نا11 1 1156 1[ 204 162:ععا 8226131,

5 18 ,8 21012300881 

 فيد. قوبد» ]رمعتعو طوس طقاطعاتل 22019 1عق 0118 11101126 211611.

 طموطوط11156هد* 656 م21ه, طهطص 111, ةهأمر 12“ (ح 4و7. 111و ١7و 5)

 ا ناجوصلا 1702:1117.

 ليد. 11د ةدستنا]ن ا 5625111 1غ 71ء1ط12 2381726 8ءمث20 655 © اليبدلا

 واتت ع2 طدزدس]1 ظوفدهدفوو هرع 1[س0تق همتسدلخ 82710161, 111 اء

 12 65 2 ابار 1 انا 14, ابك 6و أناثهو 2

 داق مأ رثادأ , 506075 ه6 1011010618 هته عغالت“ الق كر, مم”. 10غ. ب اباألو ع
 9 م

 و ور

 سحد 1 امهل سحتخيو 11116“ 205 01"015201 0111 ءهض عفا 211, آ[آ1آر "اذ, 15

  /مامهؤ6, 11, در 5, 8011. هب ىل تسحد ةطوغلا نأ حا اه

 كىلتم الاجر ددما1وص ©6ةغدسس ماعدمست رتعتف دن ةنستلتطصسقر ستطخ

 هووه هزدق 1060”, ه1. 497. 71711, هدر 21 كيزيب لل نأ ىقرسي ام

 كلتم خطوغلا ءلم, هذ ظدجتست ؟ءم ههصصصت.ز 14 111, هر 1 5906

 - هع0 11 دب ىل 068106: ةطات. - 17711, 271561044 56, 41711144514 36, 088-

 601:01014 5, 11, 716. لكم ودمع“ 2202081115 16عه»ع سخدنأا 4

 106 2011118 681 2711126514 ى5ءر 0121 سحدذ ةوؤ ح ويك عأت بيغ

 (اذز ةوع. 2114ه 11, ١] مهقا. 8712027123 51126). 106 10

 0140 012161 شدحد هن شحدنا, 710. 100237, 110114 تن (016 6.
2 2 

 [نهصف 10م ؟ءدناتانصت 0م1511. - ساجد م0 ساجد تأذر 06 0



61-055 11 0026211 

 هتك هانطاعاناهر ءرد/ءننىد طمستستااتف (سانلا نمزر 1, "".بأر 16, نطأ 19

 1هعوطصلتس. 1006م2 ةودقتت سانلا نم 0 ا 011 ت, 2717070

 الا ]1 5 212

 صخحد 1, مانادمم14 1]6ا112هالج م6006, 1, امل, 13 هغ ةطط 2. 011106

 1102120 5 قط. <.

 ضحد 1 هلوب ىف 1, اة 8ر 1هءاتفتم 06 ناته 510. 1. 1. د قط 6.

 ادن. ىحادملا 24 1 ةاحدمر 221102 7771/1110 01/41/51“

 1101111 (011ن2065)ر, آر اء ءر 3, 17441: 1, 1 الا ا عفار هبا

 نورفكي ةصرقملا لاعما راخأ م ىحادللاب نيسملو نسكلا
 - د 3

 عيصارلاو ىداسللا ىمستو اهيلا اهب نوحْديف ٌةريقح. ةردسم

 261م 1 ىحادملاو فداك 6 ةخصرقلا .

 00 2 زيراكتو مانو 1016 صيرخد (2 هدو. ريركق), 111, ١14

 لخد 1. 76259 111, هاء, 5 هنبترم ىلع لخدي هللا كيبع وبدأ ناكو

 هل ع1 8 ءواطأ ةدتطس 12481:6 م1 نصت ةععاتتج ادت 001 6م 0006

 1 ىدتتدك1ف. ؟؟ءةعاو آر مكر 8 جلاوما ق سانلا ىلع لخد ناك ىمم

 هعماتهدصخسم مون هئطه مار 6. 04. 82و. - ةءامكلا لح فا

 هل 010111”601160 "60111, 11, ١ هل. 05. آدوصم ةتعاذط ىف لخدب -

 مامذ كلذ نم ىلخد 2106 0571100110 (ةاحطح م10 ءعمط0ت) 1716 261041

0 35 
5 

 كلل 013187 0 و0 1 ل, 1 ىنمول. 05. !ه)', 4 جرخاف

 حمامذ نمو - هب نيكو 5601/0115 652 1هداث6 2 ةبيلع لو (طوطو

 هن 1ه27), 1, الحر 15 ةوو. - 1397 ه. ب 710. هدط جوخ 1الو

 ء]1!1 من1 غم كبلع لخدأل 86 اهوركم 8 0 081 1888 27/61 ه70, آر )مكر

 4. -  هيخاأ ىلع هنرق لَخَدأو 1, اكل, 7 10ه 2ع هقأذ 000 م26-

 م0628 ءيخأ ىلا هر لكو 1 05.2 2 م 111

 هلفونار 1, 7م, 12. - ليخدلا لاغب 117, امل“, 12 710هطقانتت

 سلا ندتطسخ ىادلمسدطسؤس ةصاند هدندك [نكتس. - ءالخملا (68



0025 51 01055 111 

 225) 111, 111,16 ةدسقر انك 00ءوطصتتت" أدءأر 3 هوو. ه8

 عمر11 هدعاطو مهامالتتست 0عوأتسهألتر نان] 8151 31108835 618111 ع89'1-

 ليس هممت وانت ئصاخل ىلاومأ 2م]م6118:3 6111. اًلخاد ناطلسلا مدخ

 هلونم ىقر 2017ه 70716165, 111, 11, 9 (تطخ آل انأر 14 هدظع هلونم ىلإ.
7 

 رد بركلا قرد هوأ 501191115 41 56110 للذلدالد (ءآ. ]وسع هأ راد ةرن *

 مهمد. 5ءعون.). طتضسع 111, اان, 1 اهترد برحكلا 57 66110 1

 17106214111115 106 4281115 1. ©, 30119111116111. 1010م1 © 0 اهل برح

 6111/11 017115 68*211121 7" 61/211168 5101141, 1. ©. 91 11و 2 ٠

 آ رش 7709 !1ننر 00016 06 آم59 م12عوم ه0طتطوغاع 111, ١١ هر 6

 ارد ديرضور 16 طوس هأ ةعرقم (ط. .»)16 1١

 ارد 711 ةءو. ةصمأ. رم“م”نأ[ ه0, ةبلاتم رك ذا تأرهنا 111, هامور 18و

 18192111 هنأ 2.

 برد 11, 707115 1111211, 11 الهدر, 11, طقهطت هز عدتعةأاو 701116001“

 (. 12027) ط. 1. طمتطتتق 0276211. 12 ؟ءط15 قطا ظواحتت نوناوق م

 ٌبرمل تققو بيركتلا ىلا اوراص اذاف مورلا نومزهت (8[84 1ر 854

 14م 11, ام) ممدستتاا1 ذصقومم»ءنهو 0عمتعوست بيركتلا هل

 بوردلا (ع- فياضملا) 6 بيوبتلا 85 باوبالا. 81 19ءانو 11, 5
52 7 - 

 تيرد 88123 681, 106 86811 2766011314 ةاتظتع208: ؟8أن 101:18 برد.

 جرد“ جرد م2362. 27120 (ح جرد ىف اطو26), 111, 1 ةر 6. جرا

 2 جارد 7205, 111, !!اه, 1 هجاردب ىرختي نأو 114 6006111 0

 موو" (آخ "3:2 لعقي ناك امك لعفي نأ). 05 همن طدصو

 هجرد رهتسا 6 هجاردإ. 3 ةجارحلا ءم11ةناتكو 202111: 5611160

 11, اداكر قو !ة1*.و 14, 111 !ةتحأر 11. رجم 111, ا"ا,15 06 مقصصم
 هوا 601ج116ه105 0]] عوطقمر |2201 115.

 عرد 11 ء. لهما. ةعع. آلي امر 5 ةءانبح ةعردور 61 0*71 1111160 03 1



061088 5111 ٠ 0) 2661 

 'هارفزت"». 01: امهقنأ» ران نم اهلتم عردف دمك ٌّلعف 211141 .٠,11

 قرد 17 6. ب 2. 151/5 081 10101018 1/20 111, 1112. 01.

 نقارد هانا هاا ةط نقارد (طة54:: هآ ؟ات11هق) مصهات 2ءموزعت 560168

 11, 1016 56و. 4و7. ه0. 1عههوع. 88 (- 1 ذم. 16من وم

 مورست طقطومت (طآقر 148, 1ومصلعمأ 142) ه6 6 ةموأ 5هنمهيزعالمب

 ل "ه6 هدمت 5مهع1ه5 2: 6 م 6 9مم61-

 11 ئ يقراحلا م وكلا.

 كرد 19 ©. ب هطزووأ (ه5. آنوصو دمدب كذا ال17 اتا 19 506 3

 ةوسب هلا اههذم نوكرذت انط1 14 اةوس. طوعم 1, 8 كردأ ه8

 5-5 غلب ده1 106 1601886115, 811121121112 21301102 5566101 101118,

 1سمان مه" 2210123 76869 مم142''. ٌلامقلا كردأ هم016 1111111011 41و

 الا تالا 11 17 216 ةنشرا كردأ: 62 |0012 كأردو 06116 5

 06 1ع (طمصع)ر 11, 15 19 (صقهاو هلتاتتت 1 كارحلا)ر 114

 د هع

 كراذ 1., 12. كردأ همدصم. 1, "1.1,10 ,سانلا كردأ نم انأ نأ ةطط.

 6« ه6 "كل. 5 لدا 01/4 210/118 01211126 18001, نوكرملا 11117

 © ةدصن 00:11. آطمووتطست ةدتاص نيدوتولأو نيكرحللا نم داحس

 ه0111, طاحت "ةعواتق 2861.

 مرد“ 0 هءعما1 ومات 1, ١٠١أ,ر

 د ما. تأر 1ةرنر» ىدرتو“ 115 ج01" ( 608. 6 60 جان. هان 1 اكطم0.)ر

 111, !ةهاءر 2. 188355 0ع. 2ودنو. ةهنهطتنو 0161 فاجن 21 نإ

 14. ل9004 137 بدار 20 هذ 7411, 11, 525 ىذلا ةراودلاو فاجنلا

 فال الاقب ىعالا بانك ذو ةقكسالا  ّكأ نم تابلا ليقتسي

 00 0 0 فاجنلا (1. 0. «دنورحلو) هننورخلو جاَترنا بابلا

 0 حانغلا) جانقلا» آص 2:74م 117, اذدر 5 ه 1. ةءتتطأ1 ا كنور

 قرد ىرذأ ا 1سقوتز هعالمدتق ةصقكوتم ص عونا 026 20طت طةأاحنا 1



0011 01055 11 

 1 ةوو.ر 11, ١اس, 13 دك هعععمأ16 هلت 6171112156171م110 20081111 4

110010 

 لي 1. 110210 85 عضولم أ ىف 5 00811 111 1061/11 0121115 1

 هين هآفذور 111, ااذاعب 9. ب 7 هآعر» مل]م تنقال ق1 كانت ع. »آر

 امك, 125 ء. ىلإ م. ءآهبز# 714811 114/1:8610116 20 هللو]ا. ظكل1ر ار 2. بج

 5111 جطق. هاهو همزثعة1 11 01141105, آآ1ر ؟ هةر

 كلش . [ وةدداهل], 11111415 211"ةطالقر آر آلا,

 وسل, رسد زد 10؟م 1كم. 54 75. 14 هعمات عوئاتت' آر 111, 16 هوو. (؟2186).

 سعد 111 2. نفاخ امه. 6011115 0011115501" 11, آ] ]و + هر 2.

 معد 11 منو 1, 783. 50 111, ا, 4. 01.

 امد 1 ه. ب ., هه1050. "61 /[:014و 111, ..ا, 11 مكتملك تانشب اهذ امز ©. 200.

 م. ه6 ب >. ©0176 زالودأ6, 1, !اءار 13 ماعطلاب قاعنو !؟ثر 8ر !.هار 4

 لجرب اييلص اعدو 6غ زدموزغ (0طش110) (ة16طدسص طصستصسعمسس 200م

 (ه2. ؟.د) هنآك. ةهو.)ر عار 3. 8ةهدد انب اوعداش آر 1و 8و 761:661-

 لتس 710غ" 71105 20 2716 صعز)ا 01/1 لالطءاءع. طاتصع اهتم ناهد

 هرطعب الدد11 هداقتا هنإ] عز« ع هدمعالد 02101127 1, "ل, 2, حلا ٠١ هعدت.

 - 571 06 مان. 53606 010086 ©. ىلإ *. ه. م. 1, 1.11, 0 أبعادت

 ١ ىلا. رجيضررورو هت مانسود نا طعوو. 06 ءطهاتتدات آ1ر املأر 12.

 17111 297011 ةةصوتتفسل 11ه عدس, 111 مدر 3و ء. اب ل. 1

 06 56 /[هعارةالك, 010"ةهطالك 251 06 [هعامر 1, اةءلار 15. 1106 1مقاتتتح

 عماستغ 1ةجذست ذص 21547 ذص هعماتءوغتمدع ؟ءهئادونتست نالق

 دلاعت مركب ني مو مكسفن نع كلذب ربكي 200عط5 "ءعتسعاتت .

 ب ومو 0و1 واتفق زمع11035 2010 عطتت م260163201 ( رابخ ا.

 _ 9100 ممص ةععمج وو "ع001014 طم. 18016 دعاتسق 0ل5183ءأر 8

 ةسعاسلنف ممنمدعدت عامعتمس01 (راختفالا). 864 1, ؟هدكر 3 هدد
6 

 اس 6

 عاممتقعر 590 م1116عتت ةما1211 8358 ام وعد ءعأ ل66

 دشانلا ةوعد (11, اهدار 2), 0184071410 170180, 0110161115 202: ©610-
 راه11415 01/021 مووودز1 (6 1055. عمود. عع 1اطط اكطمة»0.), آر ١ اهلل, 5ر

 10, 111, اادمر 14. - مولظملا ةوعد نر هدف ذؤهدس ودم4 ةملظملا كرو



 055-61 ف ظ1 انا. 0011

 آر "ةهءر 10. طم[ عاوع ةدعاو 11111111 ميار بأ لا ظوعد ىلا

 ميرم ىب ىسبع ىخا ىرشبور ©80 811111 18 15]611 201

 مهو قطعوطقات م28602أل8 قار 2" ع1 ل عقاتق 2112111261351, طر

 8ر ابار 6 ( ع. 2711ه 11 هر 58 ةعوو.) . ح 12ءاةو16 (؟. ©1085. 060 ع2.)ر

 مكتوعد لأ 014 601106110 1611910116118 560110111001“ 0110117 208, آم ©.

 1طلمداتستر 1, "1111, 11, ةهلئر 4, 6, 1ا1ذر 155 165*201 611910506 ©

 2701111606 00 01/45 01/115 20001, أ طتتع 0/11 هكأقد (؟.١ 110-) 111

 مكر قر 18 86و., ىمحر 16, ملعر 1, خ1 12 م81ع118]1قلتت ©55 ءاتتتت لودر

 وممءاتس همصز دس عافت“ مر 5 مكتوعدو مكتلودز 111 1711, 2, 77 1

 21 1دةطعلع 06 ةددهع 00ءاظ15326 هن 03223511526 م91:1طاتق 111[100ناتا.

 ممدمقات "عو616ط106 ةوعدلا لقأ ةحسك 712151 0101106 0م] 05161

220- 

 رستا1 طاق, 111, حدر 16. طهصم طقهطو# نالف ىنب ئيف نالف ةوعد»

 دم ىف ءةولعسص ةوصقت 20طت طوع ىلأ 1, ادار 4 ه2 عم آ11ي ا17, 6و

 عادسلفمست ه0. 1[ةلاهع 18, 18 ىلا, 14 ىر 16, 11 دارمن ةهترصنو توعد

 24 لمج ىبذ عاتوعدو عاترصنو. هللا ةيعاد 6011/65510 11061, 1و

 ل 1

 امك, 127 1131 (ناذآلا خيعاجتاو)و ادحمفر 2, 117,8, 12 (ةبعاد

 مالسالا) نأ, طهصم هان ةوعدز + م. ةسافدق. 2 عادر 1, 7771, 1, 71

 5و 1, م,14 ناطيشلل ةيعأد دوزس قروذذوا 065 8ةغدسق”, لآ 8]0106و

 ىورع. م. 4. "7. 01. مدس. هأ 182027. 860 1, !7همر 8 ءوأ ؟هدط هن عاذز
 -هع

 ىعدأ مطمن. 710945 5111114:1ه115, 111 ٠١! كأر, 6

 فد 1 56 00:06 هاذ ءانل, ةفأذ مكموق نم ايلا كيفذ لور 707:8 0

 171100110: © 1:11545*001117  ت6و17 5 120515 56 ه0 1011011, 1و امل, 3

 ]ينعجت6و ط9هطو215 ةهععطماو ©. ىلع. الل. 1. الدود (ة1. 1. ةفوفد)

 هءعءاسضملا 1, ,١11١ 10. - ا حج 1 1616 "062011, 1 11 (ريكبب

. (1801:0:11*0 011111 

 ' قد 197. 1ءهقتغم م مورست 251026 196911 17 013 افدأ ه4 :ىتخا

 ده 206

 1 طوهأنو ةوقهع ؟10عطابت. 116215 201 ءاونتت 56 فدا 0 أةفدأ

 (طروصو ةجط اذ هذ 7817, 1, 359), هغ ةولسصتق 0طق] أخ لحس لنعتعمو

 5 د نة

 ايتفدأ ونهم دصتاز ه5 ةودوس اوغدأ ةمصقء انس 1, !11هر كر لؤعاكر

24 
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 1, ابرق ةعوش. - ال1 ةهطذووط. رت”01ءدننا ( أ. 2فد), آل 13 كاك ّس

 عفد 1 هتبرح هبلعر 7001010 هاد موماقضأار 1, 112,18 هك وحط طرخ.

 0. ىلا 26:12 ه0 (آبهصه)ر 1, !!ءهر 8, باه 20, آبار 2, 65*11 18, 11, ةءأو

 5ر 9 هذ م8515 600عةدتج 862811 11, مثار 1, 1طد 91-1904195

 6 ن101 11,2 ةةو., 1101375121 112 7. مايالا عفد 7. 8 نيبع. - (0.

 ةانط عقر. - 7, م”00موو1, 111, اهأر 1 دالبلا ىف. - 171 6. ة ع.

 06 ماتت طاتق 1111*661/501*7 6*1 ةسايولا 11, !ا1., قر ةيارلا 210-

 طدسضوم كابر 10, هدف يهم“ 1, امم 13 (دانق), 111, 1م“, 8 (ةالصلا) :
 01. لطروصو. - >> هنع هللا, هرصتقؤم هاطز وعام ءوسلا ر 106071 61

 ه1 ها ع0 027" [عز*ءآ ده ]ة(71, 1آ]1ي ب١ نلت.

5 

 نفد 1 ىنقلاو راهنالا» همصاممؤ, 1, ةاثار 8, "1. 5ر 111, ها, 16 تنته
 < ن0 4 بنة

 08851-م988. ىفدنا 1, ها", 2. - ىفد, م1. ناثدأر 7061ه 1, 11و 16و

 20 (- 1طد 8تومط. هز, ل8, 14 (ه 811, 15). - يفك 14. 111
 رررسإل 5

 قد 1. ةءهونسسم 111, هاب 11 وهف اًديدش اقد ىذ دق ناسليطلا ناكو

 عقعقتي , ه206 600261300 فقد م1201 81ع 24516111 0111/10 ©0115016-

 06ع211, 1066 0عطدمطط]2 31171111 3 فيبقد ة. قاقد 8611811 ©077111/114.

 01. ةسفعست هما آطروطق : 76 5هغ 1[ 28172617, 2 عقظام عدا, 01" ©

 11لعوز ذص مدمطتصس ع ةهص0ل مطنغومتسع 11. - قورس# (12027) 11, | كمر 6

 ءمرصم1051 8225 5 اهنم ءوهلا قدا -06811 :011*7701 .151815 2 ٠

 10214 اينحلا, 1, ,١11,14 2714ه 11, آمر 2, طفدشن» كلر اء 3 هل

 تح رقتحاأ و. رغصتسا.

 لقدر م1. لقدأ, مه105, 111, ؟.كر 18 ياس نم لقداو 8:1., 17و 8", 17و
 اكاد 1, 91083. مطل

 كاد 71 6 ماا. 715 0111" ه171 2165511, 11, محار 1. اك ص ءاصعت" ( 12

 2١ 13) زدموزأا 19عأ اوعكادتر ةذصم ءقاتقق. ©0100 طبه26 131م, ©02-
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 ةصصمسأ طمتمج1, 121547: ه لع05. هدو 2زةتتطمتت موقلا اكد

 عقجاز ذأ داك انه 6 أوك دزأ مهلا ا 011061113 06111101

 كطد و2104 ه5 11007721. 0مدوتتع 1عتكاتت» 19ناتم طوطق د01

 (ن ونموسم آعمط10 111, 13 هذ ءودصصم آط ه0. 0طق1104 12. 7و 0

 ةم1 م1160 6000. مانو دكا ؟معزا. طمعاتق ©هاتن دتطتا 5-1.

 ركد. 111, امحر 3 ةورنسم هن 06 660 ركذشلا 222611310, م0 ن0 14

 خكدلا. ةمطتتق ص طنسع هعماتعدسله هزأ 1هعاتم 000. 1ةةلعطمتت

 ه6 8 انا 6 ه6 اأ#/ ركذ تطأ 2111 ©0000. ذكذ جنتك ريد طقطو24, أ

 اهعاتم ه0. 5 طمسلفطت 60. 111116 مكر 5 ركذر انط1 هوذو1

 خك د. 0صتطق 10ءزو همدحودتأ نعمت 6 20015, 65 ؟0ءواطاتت

 ها:1ىم هووه ممووعأ ققووت. عاطل" (طصصتم ةةدصواتر !ةعاع 11112

 مع0.). الطامدم] مونم 0عطع5 706351 ركذ 8181211621011 6

 11:61116[1011 طقاطعانو مووهعر ات 1167700 ةه. ع. '1'طفم0هوتسفر 6

 د11 60. ©6110 عدططءأةؤء, م. 21, 5 (ح 06ه 0121016), 011

.4 :10027 

 © د

 ناكدر ةفصتعكتتد 18م1063 ةدا 2 ةعرمات1ءنطتر 111, 2 10, ل1284,

 11651. 1آ, احر 2. 1516 ةوجات]ءننس ممولة قكدم 1100

 105171, مك, ١

 0 117 هبورنت» عزرا ء. ل ءةحفحعي 111, ابر 18 دمه ماو" 01130

 ماهودست ةصتستتست هدم165 مدستساتف ةطعوستر ه نات26 عهت010 سمع

 مامات مهاسعتموسد 18121”. - كب ه. عع. م., ه110:ه7: اليلد (ةهعوطت)

 85101584, 1, ا.أل, 145 ©. ةعع. م. أ ىلع 1. 210111 111011511016 115501

 1, 7.1 د16., ا"اناسع 8. 04 2هوجع هغ 0. ةعثطر

 جلد 111, 505 776178 7206115 ه001”غ1/5 651, هج. تيابر 111, محار

 512216626 96 جلد 1 ةهء. 497. 2971, 7,3 560. 515 0

 11006115 0/601115"121 051 (0]. جلدا 1267* 1010111 /10616111), 011001

10112 1. 

 سلد 11, 177051114 ( 1, 66022 ل 89 قأرمأ ريغ 0 قرا كا
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 فد 19 6338.8 مولد فزد (قمسلفست ه0. ونس. مقر 11, 1.1, 12

 لكروت ع١ هد 670216 011 اهفلوي و ععمل ةهممم201026 6

 هععأ 0عان.

 رثو . ملدا هماغطمغوس ]نصت 1, 111, ل
22-5 

 هلد. مالودد صعق قطلها ]عدد 1طن مقدم 12016936 دمددأ13 6م هلدلم 6

 عز ج21 9111 15 01/4 721:06 0111016 0111 111511110 510:6 111611115 04

 هوز, 111, أمور 8-6و ه2. )هدر 2 هك ء.. 8ءطقطأا) 5636 ةجمعا1هأ بأ

 (ءلدم) هلدمار 11, 1.1, 11, 15), 2, نتم0 ةوصقاتنت 2مم 118417

 طقوم ةاتقمأ1 6316 209951112115 00312 7201704 ]5 هال ]تتفق 81164011-

 طبع جاتغو» ه1 (1.1 هصص. 7), 8560 088 701705 55

 2016و © هلدم بأ 1 [ممدورتم دمعت 06ه اص نخ. (ةمدل 0ع لود عر

 1101101111710, ١١) , 1 10166 مانو :لدملا نأ 6ع. هّلدملا قا (ةّلدم

 هون دمددعد» ؟عدمتس هعر ةعطخول هألر 3٠

 مد 1 هغ 11 هون ممم م 771عمأ1, طئصع اة صنأ هأغ مممعم»11 (دك الط). 80

 611 ممدم هععاضتتأت آر ا"ة.11,5 06 ؟10 »02 5126 ©0116[

 زدعأو خاككم (0. ,.) 06 ه]315. 05. ملت ا 590 ب

 اآ0310عاعم دلك تعلو هأ 50 طقصسع 1ةعزلم صعب 605111 م0168 1و

 اذ" دلك. هن ةموع. "ل", 8 هذ لأمر 16

 عمد. غعومد 00. ةمغوصم. ةوصقد ةعالوو ح غوماد ه ةماهلا عمد, 111

10 

 رد دحاو مد ىلع نولتقي جنا افلاك 01/051 001150119141111 058 11)0و

 111 11 4١

 0 2 04 و 2و 4و م اند 11 هغ 197, همدان مط 0001014 ةهلتودعتسر آر باحر 2 هأغ هم 01. ةجه

 11027 ل

 ىناكبند رانيد, ممج645 0023545168, 0136 116113111 2012612 8 710ر

 3113 8 26 هوأ ررم»نم همنن0ه) طهاطعهوكب آعطماتهر ]1 !ممكب 5.
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 رثد. رانيد. آطمعاتق 111, هءار 8-2, ه1 1ه016و5 31100 عا> 121561 06128-

 1108 8012231108 هأ مت د11608, 2666889110 2028116115 68, 1611060 96

 نافلاو هىعللممتس# مصمطةطز1146» ؟ةم0و افلا نوعيس كلذور هك

 64,000 طمطصصوط] تج 2,500 ةنعوطاعل. ©7891: ةهءقاتتا 10ءاتطن

 ةهعما1 نمصلسسم 6886 مو 64,000 1). 8. ل 2500 1). كل. "انيد

 عل

 فيفخ ر 22120215 2020618 ه5 7210215 0813 ليبقت راغيدر 111

 ابر 11. طع ه1 - [كهط طقطأ هاته ءاتاهر ؟ه0. آبه10. 138 1.96 7., 00 عطتات“

 1260138 "اانطنقأ 202262 ريغص رانيد مط ععسو لتست0160

 اند 111 ةودقات ىلدأر 11, كه, 17, 35 لخشاد مرو لخدا (1]6. 690022.)

 طقاشس ممو طقسأ (16ع16و), غلاب مو علبا (لو#». 5111, هار 18)ر

 ىناخ منو ىفخأ (اك هنو, 2414.), ىلأو ماو ىلوأ (ظرةو47 كلك امل)ر

 هما. 01. ا؟؟هكعطق# 1, 34 له 11, 0. 300. 1. 0 #8

 5151 0هرج11 ( أ در 1 1501 197 165 1 لح 0617:0111 00118

 ةضيقتو 1, ها هر 18, !ه*, 2 انغنبد م ينحل ىطعن مالعف 006

 له طتستنق 10 0100 هان عامدت طموطندع [عمعتس اأو م12” (عأص.

 11 156515 ةعو.). 11006823 13 ىنكلا 1 "مق م9612. 111 0

 14 1 807 خسدلا ملا 165 711111110115 8. 01117172115145
- 

 1 ا.11,12 دهن عتطتات8 هر كاملا هأ 1وعاتا ةاتتتتا15 021612 م111-

 1051 ىناكملا 1, اندر 10 6و5 م1. هط ةةيناكملا (ضرالا) ه4 ةذعدصت-

 1 عون "60101165 0.

 هس ها نا ن ند ند

 نيقلا كعس ىيدرد "در 7161100610 0 7/0261“ 800 7, 100. 01:07. 0118. 1111 نال1*

 1؟هلعت“ 11, 11,2. 110. هصص 5 هذ [آخب 110«هوودع ه0. 8ةيط. اة

 4 هع تون

 رقد. رهد. ظعوطماا13 1 راهدا (32 1و1عم عمدمطتق 1ص م0 د1, اذ

 هز. طهطت6) طقطعو آس مهقصتهأم اط[ءاعاععست 11, كاممر 14. طمعم 1

 امتار 4 رهد 1ك هنوبح 68 2.3.9 رمد 5101761* 0617 171" 0:11/11 ( تألم

 كب احر 1 ةعو.) 00110516 0111 00110110116 07111611115 10

 شعد 17 ©. هنو. م. نأ ىعر 06107100, 1, !ملا١, 4
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 فمد 1 ه1 ج2186081 /071211 0017412165511 (115410), ةمعع. همع هدم عالأأب

 0110 ءالاتق ءمدص مزز 1161011 68 01100 1مقاتتتت قَمَد 27مم6118:6111 (امك

 ققَدلاب تبدع 1مد ه8-1ةاعملط !ننار 19), 11, !ظ.1, 7. 2هغووغ طذ

 6886 ل و1100 طقع ةأعدت 8ءدخن1هدع طقطوأ 18027, 4

 عممطسسم فعدد م»هدوصغ طزؤطتقر 20141: 1ر الر 1 هذ 1طط 1

 088118 1, )هر 3, 8. قفَد (؟هءولاتو ]1[ عرنهم 2 آطمعو»و ه86)ر

 رثاء 45, 06 ممعتتلهر آ11ر !ءءلر 15. 1884 انك قاعد 01100 1ةععتعو طقاط ءدر

 راقد 11071115 طم« ومسار 111, اذ طر 10, 15 أت ةنقفىلا و 107617108,

 111 ا"1, 3, ا أهر 12. (05 21510 عاععر ؟ةائق. م. 351 ةطصم 1 20 ؟ 6 طاتقطت

 نقمدت 1, ٠”ءو 1

 ١ ءامهىلاو 5601/0, ءاضحلا نيكس, 111, .١١1 4, اها, 5. ةددصع لتستط“

 طمع 8ع28ق1 5.

 ىهد. ىهد رمأر ”65 97هه95, ه رمال ءاعدر 1, ا1أأ, 8.

 ل دكا هعماتءوطتعص 11, مكار 13. 12 784:1, 11, 622 ةةهو. ماتو 0

 ىوادلا 1هعاطسس (دغ اذن 2:8 ةره 11, "١ داك. هه ها 1010.4 ه 5.).

 ع 2-ه* 3 ع

 أود. اودأ هوصم. (طهصم هياط 2اد), 111, 77., 13 ام ةنسلا نوكت ام اودأ

 معولط ىلا مكنلا طوقس نيب دممءءمغلموزسسم هو ةمرصطق طع

 هععوماتسطل 5106715 هك 0520”. 2081619115 06611711115 1323 6

 ىود ءاد 10615 171041197:5 ةجاتل ال هج ؟10عطر 019”11 5*0 111 170

 ذم 7هوهغطدصسلم] ؟هأط 1894, م. 59 هك ذه ىوذ برشم 27114 آآر

 ا, 6 ه2. - ءادلا نم ءاد ؟. ةتط 0

 رود 1. ظءورسم]و 10عد1هدتد رودي امك (©61. 6عمو.) 111 اذه, 1, قر 11و

 18, !.در 10 860. (هطأ 1. رودت), ادار 2 86و. اهدار 4. 2عه». 8

 هممعسم»ع (؟, آروسع هت 2027) ثيدتل 2 5-506 11,١ م)و11.-
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 17 ناويدلا ىف ردت من كاكص 055191101101165 01106 11011 011* عل1 1106 -

 7:0:112 121* 61/110118 /7564, 111, 1م 3. قارنا 5 ومالار 12617611011, 1

 اك 1 !ةالار 11 (ن01 ل هتورسدب)و 111, 11,4. 7. 120هدرت.

 هىشلا ىلع هرادأ (طهظ2ة)ر 1, ا.ه 7 (ةاحولا ىلع)ر 11, * 17 0.

 111, ا..د انآ. (ةفالخل ىلع) نع ةوص. هدا ارأ ا٠.كر 12, 1ص هطث 0ةوتطته ]ر

 أدر 11 سطأ 1. ريدا مدعم ريدا, هن ةنسم. هرادأ 111, "هر 19 هع 11, اك,

 6, تطأ 1. هريدي مام مدد 0061711 111[61 00 51/0111 021111011111 "نيد

 م/م. 0. لسم1. ةعع. ذص هده 111, امك ت15. 01 هم00 1وهإ راد

 اذ مكونا 0 11, 111, 13 هون هتتان ح روان راد 610065 ةنقأت

 و

 21015 (0ءءومتماتع ماتعتتقع 20 (ةةغوطل). ربدا طاب كايد

 6, مل“ - وايد 1226150116, ةذطع 268. 11, و 19.

 نود ناويد» 1161608 نآويد هل ةوطقات ناويدلا لقا نم مي ل

 هزاتق دس ةاطاتس ةسفءس تكس أ عدس هأت مو لتس ةهععامأقأل (6

 طظفواقلط.رر 11 اثار 14. هدو 0 اننا 5167611010: 1101110: 0 0-

 0110170005, 11, !اثبر 2. - نيسبكا ا صصق ناويدر 106105 11 6

 0005 017:0171 011*201 01/1 11 2111م5 1*2 هدد" ة طنا ان 111

 اذأء ن1.

 مع

 ىود 1, 26, ا ماثمماث16م 06 ةمتطاتق 51/51/0414, 0*67]) نارقلاب

 200 50 0 1207:0710 1,111, 183. ندلف ةاود بحاصر

 100015161 50101144 0م15101ه7”هادار 11, اةآمر كج دع ةاودلا رمهمأ 4

 11هدنعسهر 56147. 11, مكر 18 ءوآ11. 6, |

 نيد 1, ه. ةعع. 1ةعورس ماس هذ عدت 3110111517 هز 61. لوو

 10 هنلعر 20 902ء» انك 1, امكلر 14) طقطقه 1, اة, 11. 0 وذ

 ةينارصنلا ىف نيد, 1, 3, 2, ؟هدنانف 21510هآعهر © 198 وثم

 6111 هد“ 2030 لس نئأذدر 46811401, 0100116 قطا ا

2 1 
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 اذ ممدود ىذلا (طآروصو 948 ) ممه6 مود. 6184. امر 1, 6*1 17 ه5

 ]عازم طوق هقأ. طمعم 11 هرق ام هدأ زط ا ءانو عقاأا ان. 01. 0

 11, هنأ"

 تاق 171 لاعالا نالف ىلعر 17101016 هزت“ 0 زز67" 09 60100: ت11 10561" 1

 1. 6. 1010 16171201: 1111110: 21 /مهعقعت700  ء"هتنك, 11, ملأ نذل. (ةن

 و ع2

 حايولا تمدءاذت). ا مآ كد 8611811 77018 001061 8

 هءعاتضسلا آر ممر 9. طعوجمسم 10عز1 ؟ةدته1نمصعاتت (م. 66) !310ءاعم دس

 جرجس. هم*ةرع11. 18:00عدج 22006 ءمدض1ععجب0م ءقأ ؟ةدهذم 1135005 11

 184. 8م: ءدل معد (هانأ 2615085 هه12عوز ةءع. ل[1ةق.) "ءعاق ظمدسقتلت

 جطقعل01 هذ ؟دالصالق 023111 )115515 (ةدتأر هلك اللهق., ءهاععو قانا ع0

 ه1زعمم316 امهمقر وأ. 1لمصع هط ءةهتفدسس ظقسقطت 816608 ةذتو

 ءةواعتطاتو ةةعزسملأا هأ مهعأوو عمال ةاتز2ع2102185 هآط 11001164 6

 ءةاعوز 0عموسلمدتو5 همصقت1سسأا (1128. 216 فترت 2). 916 10-

 رتهم0م8 111 ءواععتق لمت عقأز علق 01108 16///70711011 7 083113118,و

 115 نآ186 502016 (811ممعءا) 2ممعء]]ةدطحتتق. - 8عصدقات 107160 0

 0191:1105 هءععامتاأت ا 1 3*7, 9-8 ةقيباسو ةياوذ علا ىبتنذ ر6عءمأ

 111, ام. 8ر ع0 16ععط لت 65 يدك 0.7. هانا 0

 رآذ 11 ذص 7ةهمون 111, 5*١ 10 (؟. 400.) كم[ ء 11عدد هز عدت 66385 4

 رعذا 11*16 ( تأ كد ةرمان0 آه: 764 10053 71" /161160) ٠

 ٌبَذ 11 هسفن ىع ح مسفن ىع بذر 5 ةرتوالا» 06/201081, 111, هدا“, 14

 101:4 5هب 7 لل وكر 16, هن )ا هر 1. بذأ كودتم. 8 نع بذ

 ذم راحو 11 أمهءو 16

 جبد. حابذ معمر". ءوصتقمعب طخصع 50161163 769115, 1011118*02101*71 1آتأن

 81مط». د , 1, 71 18, ؟ددب 4. 80062 م208111667 ةعطقات 4

 جحبذم هما 2و. ؟؟ةلع0ت ؟. ةصص. آدمعق 20 1, أ. 11 هأر ا ن1. ع

 بذيذ 1 5. 11 06 19115 21401501011, مهازت11ه111 ماثهع 0ع510ءالأم 1و

 .رتركا 0

 الكب 15. 8ءةررقادق 76201 كتف تحبذ 2013 0711٠

 لليذ 117 700069676 /ععقلر ةودقاج 60م2 111, 11,1 (همر. ءايحأ 6"7ةمق0ة-
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 1ه011). لكدتوةطعا" م0 ممواتتأ 1هعورنع نامدأر 01136 ه0ةعانم 26668-

 هده 6مهم, ه1 ذخلتلاو ه دعب مودةههغ, ممد هدس تالاطبلا

.1 60010123:10111223 

 رخذ 1 8. "111 ©. 360. م. هك 0 هنن هن110110 7611111111, 0

 06011, 111, !ه.“, 14 اعببت كرخنا مل ناور ةكمطوسندل اما“ 16 ام

 اعيش ىقرصن نم 3 خذا 11 ه1. 1. ك احد

 3 طءتغ 4ط0هالهط ذطصس ةهم-2هطوتع 11, !الهر 5 نوع 0ع ترهق 5 ل

 هيلع اهب عرس هباع رخلا د81 6012119 ءاتطت 911111122 281 5091-

 ه1 21011 01د ع6 20858612, 8538116 60 118111118 60119

611. 

 رذ. حيرَذ 1س 1560 1, !!هر 13 ةهع. عا. 20 1ط» ظتووط. ]*6 نوع وزر

 [/5 70010115 1كوب 03 ءاناتع ماو هاتوا" "احط ودنوطم هو عانتط1ف, 018 ريدا

 ىكيرذ ةقأ 20106 7"ةلطور». >0 وطتاتتم هور 121111213 حمدت

 ماهماناانلم ج65 مل (برعلا ءايد>) نم ىح وبأ حدر ذ 4

 هأ نأ. 000. 105. 0, 21

 عرذ. عارذ 11010160 ”ةداذه (طدصع هع 'لف)ر 111 11,19.

 فرذ ا نيعلار 10:61“ 6*1/11101 7/9011 71 (08202»), 111, اذه

111 1 0 00 

 0 ظراعذ ةهعمم ماو ةظر اعد هءعاتتمت ذص 000. ه6 18 1:6عمأان12 68:

 1 ميغ 67 1 1.1 0 وعاذ 111, هر 6, ةنتط اهل 17 0

 لآ هرج 70 وطن 65+ 0100 106 1.

 فذ. فاذ 7. ةانط فنذو.

 وكذ 1] - بطخر 7 06011796111 22:0616211, 012811. 6. 6 11211286

 ىلع مهعق 1, !كامر 2, 16, 18. ركذو هماغطمأذم» هوست (61. ة[هداتس)ر

 آ15, هاحب 6. - راكّذم ومهمذور ةه-«ةةفاغك قه طما1هر 1, مكر 2. 06

 الاة10ءاعور 261ءءامو 33 1٠ كل

 اكذ. ةيناوك للا ءمطم»#و مدعتق غدت مدس ه ءاتقدتطاع 8هامدتسقمت ةطص

25 
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 طتفءطقتس 10ه, 11 امل", 10 ملل 12, ]1مل 14 6+6 1111و 58
, 

 هع

 نطأ1 هع 1. م0 خيناكودلا - ءكذأ هون. 862811 68118. 8
 وى

,117 1 ,6216116715 

 لذ 1 هرصن هم. وعر 111, م51 1 ..ب- 0 عزاء 7151|! 1115 001 11 1

 هو ا8, 111, ةءغر 5 للْؤلا باودلإ.

 فلذ 17, 01015 081 ه4 015: طهن“ أر 1, |[ انلك., 17411: 1, 391 0

 50. نستحطت 085 طقطتعر 4 وعامر 66267, 12816 ]تائه 2012. 72101.

 طمطستا, فقلقي ىنح هديج ب 111, مر 8.

 مذ ,11١ 06 8 بكرا 0 (لنهطم)ر كر 1 هتلاحار د ضنا

 1411, 11, 196. طلاعلكاتل“ 000116 06 م1160 0111 231112 6
 د 2 ب عز

 مرح 0 عأ رّمملا تمذأر, 7011192. مذ 1710162110, ه1 عادت عقال

 2. 2. هط همذا, 1, !ه.ال, 1. 0. 741 1, 394 ىتمذ ىف اذه لاقي

 ىلامض ىف ىإ ىمذو. مذ 10هددر 1, !هام 16. ةرصملا مذ عطقنم ىلا

 هأ اذيءم تل. ةرصبلا خمذ ىلأ ىهتني ىنح 1117168 1677110704 5108 0*121-

 260110116 أ 57011510116 1305170.

 بئذ. َبَنَذ. نيس ههدكوسفم تمنغ 0طهنةهلاهط 11, م, 8 ول

 دوه سك م هورسكشل ريع تن لع منعيتجأ د81 ©112115]02 11 انف

 ءواتلقهطت ه1 520 ورح 3 عطت11, 2012 20586618 126616 '.

 0مم. بنذلا 65 رع 3 ععمدات طمصتستق هع ذصقسو م1عطع ه6 ل

 ةموعقوكتر 111, 184, 11, انطأ معو وهيب 1. وزني 1051114. -.- ىَباَنُذ

 طمور6ةط19115 1062510 بملطم نم اهاباتْخل للشر 65 0777550 7661176 -

 "01" 11601041, 1, | كو 192 هعما1 قطاع اص عا. 20 1طد طتوعط. ماك 1

 (0.88). اقم 11115 7051 171*0111 8116206115 06 طق 1[

 ال 1 جا 2 0 نانأ طهطوغ 06 هن.

 بهذ 1 ضرالا ىف بهلذت 06 هودتع]و, 111, ؟ ءأر 9, 710 أذان“ 51 م2185 ©
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 مءامدن , هك. 1ط> 8-8ز34]1 )15 ةهوو. - بهذم لك بهذورو 6

 56 965515, 1, !١امر 20. - 1ظءععدسج]1و مططو515 كبلا عد ةانطق 1

 راح مهعس., 11 اء” تلقب اأن 5 (تانا كيلا هتمودصت هقغ)ر أةدب 14

 1171, ممر 9. قزستات 2656 ءعوصمن هاد كنع بهذا, 06 نم

 مطعممت هلاتمالعم <. ةدصقنف ةدط ىعر 11 اى صاب لوأل 53971 اء.

 12. - طمعم 111, بح خ16. 560. نأ كيلع بهذي هوز 6

 077011/11110161187 6. ىلا 4748144, ه10:5114]1 هكر 111, ااه 5ب

 4071000 60. 0[18تطنةدتو أملر 2 هآ ةوعورع. - ؟ةتتاطاتنست 116

 ةممقان 5408 71020و11, 411411011, ءمطقا تكاد“ اتت لو آر | مخ 8ر

 رولا 1 ل ها سمول 1, هدا تيكذ املق

 هلخرت, !؟.#, 14 ملسأ هللاو بهذا منو ودم 741, 11, 548 ن4

 ماساف تن. - باَهذأر 1101/6/06 01/606 لاقتكأت#: قأروأ, 1و !'؟ ادر

 102 - كفل بهاذ 410 7014616 101:25 أ طقطع جا هةتتفوس
1 

 كد ا 5

 جدعم ةمم61125ا8 مانعا, 1, امنا“, 1 هو]1. 2. 1ك ةرصعتلا 27261.

 ممرات دوحتك مدع هزتصعص 8هزكه هاكات ممو]م7'. 01 وصلا ُكفاَذ

 81511 1211201115 1101911121 عتاد يصبر 1128001 707517, 15, 4 هذ

 مانسلا خبهاذ 1طوءر»و 0651[: ءدتصعاو, مدصحس. ه0 ةعطقول 1",

 ىلهذ 1 ةعودم طوطع ©. 266. 8. 6028171111111 36 امل ىعر 16 8

 1هءعتعو طقطومتكر طقصف ؟ةهرخم همعوعامعتك. 1ععسماس 11, كور 19

 1[ ةرئطاتسس 1عوصقتكتكاتطل, 01100 86غ. 14 موزئا"ةططاتتتتر 8115

 1ىصمفستس هوا, هءءابضتم 111, ا, 8 لعاذ دنع كلعذي الو هم 111

٠. 

 )هلأ 16 1113 5. ل كف 17261710110111 7761:0101" 01. 001, نعذ

 6أ ند :

 نعذ 17 ناعُذالا 1, !ءدلك, 11 ههذ هط1ة1510 هآ 50601010. 181ةاتطسعاع ف

 طقطودت 0 0 اكمو.ر 158 انت 202 6 ناهدالا (ءل طوطع ىف تنقدا

 هرمأ) 19جمربلم هه عتقومت 6 1
 25د

 وذ ةهدعمع م26 عزكم ممدستستطاطق ماهم تقر 7. آه, ©. ع.ردب وذ مزم
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 رحب 1, اثار 2: طزومتت 22:06. 00. ةده10. 5. 220 ىرطق وذ مام

2 1 
05 

 ىرطق (1.6. ةءاجفلا ىبا). -- نانسالا ووذ *. ةداط ىسز - هووذ

 عير. لي 1١ 19و ةةاكو 107 امر 16 18 11101 فهاانا 061 ١0,10

 01. 8وسشتأ, 1207"هغ )"م هك هوصصسس. 0طقهأه11]0 امر 1هنجنشوم 2.

 01. 1 مسماكسم ه7 ن5, 51101611 061* 010571611 +

 لع" ه7[ /عهكر م. 16 ونتخ انقاتتت ططتصع ؟0ءوطاتلل وذ معو طتسرة21-

 ةاوو طقطوت. - كاذ ةوعمو ومهم لستم 6815 مو 10 01/00 76118, 40

 0100 1712/45 أع. نأ 1, اذ م, 5 كاذ امو هه 72266 7/6": ج01 4

 ءهمعر1601 01/00 1711145, »622م6 انا: 01100 01661318 هق ءرات] ععاناتت.

 لرا1م ءهععرسم2]1 طهاطعو آد طمع 10عو 1701-01, 1, نيرجاهملا ل

 ببال نا عت نلت دع رست
 ءكاذ ّنإذ لق ىلب اولك مثل كلذ نوفْعَت ْمْتْسَلَآ لاقف اولعفو
 يف دم فجر ل نسا م
 مكفارتعا نآ هانعمو مكيلع قحدتسملاو مكنم بولطملا مكنافرع ناف
 اذاذ هب نوبلاطم متنا ام كلذ قح مكتفرعمو جرصَتو عائاوياب

 زيزعلا دبع نب ريع ليق هلتمو ؛مكيلع ام متينا دقذ دمتلعف

 لعل لاقذ هتجاح ركذ رث كاذ ناف ةبارقب هيلا .تمم ىشرقل

 لصاح كيرباطم ٌلعلو قذدصم كاذ 0 0 :

 بوذ 1 هع“ عهدك[ (ء. اهطصم), 111 ١١5 ار 8.

 لفت ُلاَيَذ و10016 06 هودصعام ل1 عند, 111, !!.1, 18.

 سار. يسوغ أوبردضو 210915 205 2611061" هننك, 111, اذ مأو 10. سوور ىلع

 " سانلا م«ق116 (©3. ةكموانس), 1, ا1*عقر 15, 11, !كاهر 2.  رينملا سأرو

 510111005 51099 ءو1ه/5, 111, 11,16.  عقتعاضب شسوورر 46

 665"17167 ,111(*601  1, ")هر 10. - آل هز ج21 868151026 22:11: 1111105, 8

 115 2 فيرطلا سأر (6 1. 80151) ةددعتأا هز عدت 891510 0151011140: 131:

 10 ليم نسا ىلعو 1, همر 14, نم غليل سأر ىلع 1, اادأ, 3 (م>0م216 :
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 1م هعاموطت 11216 111م ءاظ15 ان21115 20أز15, 61. 8ء1قشلط. هذ 61. 660 ع.)

 هذ ةهذلمس 0181 طعام 1ص 10هم طمس 0ةسصلت ةمان0 1111161, 01 1

 4. 8618567“ , 1و 56و 1. 2 بيجاع سأر نم ىوَتف موأ 028161111

 6ه 01592118 2018”. ---- كرمأ قمار ىلع تنثاو 1, ا. 315.

 ع1 م2185 > هدمت 0020151026 65 0113 221563” 1. ه. [11 132223

 هما مدمن طهط63. 1826ع هو6 ةعما1نوهأ10 1033523111, 0111 7111

 2ع علوأ. آنو لوصع طمهأات11 762616 >1 12 12811410 71 11186 68”

 ةمدقات : "هم 151 طمهص110849 همر نقم ةدعما1 ءهقلم م1115 6

 كم فرش ىلع نا1323 71016998 12 115011. هساربو 5114 185*7111, 01

 0 هأ هاذ (61. 1»دعدم. هن 66م عال.), 111 !ةءكر 8. ويصف

 >2 5د

 خساتر ديمح ىنب دكيعس ىلا لئاسرلا ناويد 111, ادأر 4 86و. >6

 22121516111122 621810121: 12220 انص1ن 685 83100 5110 1029101

 ونآ13 طم2123:51026 06196115 اننا 12 010126122 : 0151120111123 أ 0

 عاو0ت1 هطاتسادتأ 00 6ز”. - مووت وتم هقانق هوو ذص مطعقمت كملكا ال

 , أدبيا ةملك ىسأر نم هط1800, 11 3 835 ه5. وم 0 ا( سأر نم.

 12 1 ّ -3 كسأر نم ى سأرر 111, 1 .,6 هقأ 1626 51

 كسفن نم ىسفن 6900 1151 7011110 (1 054 ها-و] طه "7, 1

 ةممطسق قلتله 01014 مارح امكسور نم ىسأر).

 1 1 2 ةمأر 11, اماحر 15, نط1 600. موهمزعاتع ةماركر 23 خفأرك٠. 3

 ك5 06 ةعدمعااَه 010016 20طتط وأذن 11, | اء

 ىأر 1. طمقانمو ةنونغدع تير م0 تير د 1 اما“, 1 نأ كتيرأ ©
2 

 عام1116 110طو20 مل, 3. 2988171012 101 م (ىعر)

 هأ ةىر (6. ع. 11, ممر 17) 616561, 560 48 كك ه. ع. 1 اءمر

 8, 12ه, 12 هك 13, 51 ةودصع2 6004.11.12 آب هن 2 تمر (تياع),

 تيرو, 821 تيار, 1.13 آب 66 2. ءىر (ىر)و 5 ىورو 821 ىأر. 1
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 اهو, 6 هرصصعو 1هطعءطأ ىعرو 68 ةىرو)“ 01. 000116 1, 11 تل,

 11, 111م هغ خ00. هأ طن. 20 1, هما 2. 8 0 012111120 766 61-

 10ه هوم ؟10هؤدسز ةىطا ةهئلر 21010401 7." ه1. ةهدعواتعمأ ىو

 عد

 مو" ىورز ةط ؟0016عو آ6ه10. 5 ( 1[سمعؤست) ةةعمأاتق 0ععات711 ©.

 2.106, 113, 151. - 16 انقا1 أ 51421066211026 58 كننيارا

 (ايكلب مكل) 8 تيأرأ تح (قاوبخلاو ىقوربخا) ىقريخأ همازسع 01886 هنأ

 1"1هنةءطما“, 1غ. 8ع“. 1, 43١-481 (9؟10. ءةاتقسم ل1176 11, هذ)ر

 عمل 12066 طمات 8511م615326226ا012 هقأ ءةععطتمأ]و 20066: 8

 عاج 1, ناار 10, أبو 14, مار 12, ةهفالر 16, 11 )مث 11, 11 « هن 1عأ

 همم ه1, ءدسص 306. 1811: 11, 115 ىف نوكت ةدكتلا كتيارأ

 لجرلا 016 71714 217" 05116 11*01 7201681 118 2110 1. 6. 101126 681

 ونسهاتكمم ذصصقأم (ةربرغ) 2 تادتم مدس. فقر“ كتيأرا ىف فاكلا

 ةدجنلا ىع ىقربخا هانعمو كاحتلا ىف ىتلاك باطخلل. 20866210-

 1, اهل 9, 12, 1هءر 6, النار 12, رسب 2 3. 8ر دنا 16, ظفر 2, امهر 11و
 ممزرس 1 مورس 19 11 عم 15, عزع) ن]م., عامر 8ب !8ئقأر 7, 111 ؟لمو و

 امئدر 7, 7821, 1, 180 هوو. عم لجر ىار نا تيارا هللا لوسراي

 ركل, 17 د16. تيارذأر تكانت 366ا38. 1 ؟ةلءر 8ر ةأ"حر 8, امهر 2. 006

 عمقا 011611 م 161 1 11 11

 1, 514 فيك الجر هتارما عم لجو الجر نأ ول متيارا هباككال لق

 كب عنصي. ل 126 85538 5 0 كارذ 11 عزةءطع»» ةععتخ ٠.1]

 م. 492-48. ظعوسمام ةتصق 111, أ.15, 15 407 7/0716 0405 7و

 497. 29711, ,١١) 3 81. ىتفرعم تبعذ دأرتأ 67: 7071 7101410: 7711 ©

 16ر10" كزالذ ءههتنا012, 251111, مب د1. تننظ كأرتفأ 04

 مانقمع 2, طفستمت تبر 15 85310 ه0. 1011658 ذر 6 توق كارذ

 هنا /01+ ة»هوة»هب"ز5 2. ةذسع معا 11, !!1,6 ىرق ذأ ططوصتعم

 6601/10 رجت/غ45 2 (معدس مو طحع 16 دططتقؤات1انط3 ع88عز هكو7. )1, 7, 0
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 نال مم الأ طقطوأنز هل. ةدط الأ). ؟دصوتمتم ]طقوم هعازم هعءانتاتأ

 1ص اتصم 00166 1, هم 5. 01. 61. 6 هو عت. 8ةطقاتتتل 001211523 5

 مهو. 1, ا؟هر'( هناك ة10ه171 دعا" عزت. طمعم آ11, "هر 8 اهديبا ام اهارذا

 ةلسرم]1ءلئور» هنذ د710عودع نسمسص ؟عذله هو” تغ 111, ١114

 هنسحأ ام - ىث اما. - ىأر هدو ايورو 50107: 20041, 1, املر 5

 ةليالا هذه ىف كد ىق. - 00511311 هءزج7, 11, "1 6 ملل كك

 بس 0. 3 م. 5011078 070114011611 11مطنا1 0ع 11010, 01162:11 011118, السل

 امر 9, 111, !!1, 3 ةعونر 6, اذدار 8. 2وواومتمدنو ةةطحممانع طمع ةوطقات

 ةدفررع ءانصت لل ءوصقؤضتتكاتت, 1طص ه5 0ةوتطتم 1, هب 6 ناك

 اريتك هل ىري دللاب لكوتملا, !"ار 16, 11و عر 16, مكر 19, !'هر 18, !انر 22,
 1, 2, لكمم تست 11, !'1!, 5ر ه1 مهعسص.ر امر 15, اة 17. ”هدتام

 1/1751 ,١5 24 اعضوم هل ىأر. 0م ةعو. هءودتتتك اكهشال. 11, اب

 مهمه. (ه؟. ام, 14 ىف ىأولا 2 بس ناك). - طيوعم 1, ه5 3 امك

 ]ظاهر هعاام15 125191 5 2311ج 016 1طمعان1أ101. 110. هنت. 0. -

 بارد مم ىعارت 111, حدر 16, تطأ اكسوطتعا 19عوتتع ؟0ه135 ىعارتي و

 560 46 ابار مرنم ىعأر ةعتطتكتس (طدسو هذ هك © 1. 6ةهمع.)ر

 ال١ 1. ةزعمتنةعوكتم طتقعو 1هءزه ههأذ دع 0611115 00:0051/11,. 58

 همهك511, اخ 01100116 1, ت1, 11. - 5ر11 56 111 860

 (ءاك عبط 1 ةحمعولر 1, مك ت16. 1 ماح اال (07

 بر 1137, 0531006 36 عا/1115 هىأ, 000136 ه. 366. ©0108 1اتتان1, ه1 66

 هلتقدس هةذ 1, !ءنار 15 ونتت] 10 عاتق ؟6غةط 0118 71064111: > قطط علا

 عوقاومطم ؟1اح]اتق0, 6 012115 01100 28810116 1111111:111[560 011386 8

 مةمماخا26 68912261926, 00218113 71611 هدنتتق ءةطوتتا (1. 10). 1.

 بيلا دكا أ ناح

 اهبر نىسحا ضمه ماعو 06 طوصفقعأو هلي” هطأا 01 10194119 /101*ءا, 111
 ع

 تي” هب 3

 ناثمو 8. كبور 102011:2105, 1265, 1, !ذذم آة1ان.و !ا1أ, 12. ح 0 1و

 اثاث, 10, ههك د. "هاه. هل تابوعلا 1611م6 38 .٠ ا 81و هتطم

 11, ىهلر 6 6

 ابر. ةعمبر عوطول5 282386. 11, ادأءر

 كتير. ءاقيبر هطوماطتتتال © م15616ا1115 م91 نطو 06 0110 7. 61. 660 عا.

 نو 244 ل111 ه5 9 61 هضاب
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 جدر حاجر د ردم" ه0, آر أاذح 8ر ذص امهلتغ مدع تطأ 111 رجات

 كبر: فبيولا نم ةذبر هنأ همد11علاتلر 524/6105, 11, أذدآ, 11, هه

 ممم" م هن ضئاخل خقرخ. ق4 دسعم ذص 20111056 01136 06611111

 1411 1, 410, 1رةول4:: ال, خذ ةععاتت0اتط> 20122111108 ءقأ 12118

 07/0115 7* عود, 82 6انةجط م13 ةاحتتطأو 8 2812120 0110 م0111 "ع3 ةا111؟ ها الم

 لةعفكر, 11, 7183 طقطوأت ةلبرل نكنأ ةورقات 001115 64 0117115*71 681و

 115011 60 ةعاتقات 181 عأ دير ىنأ.

 صبر 11 - 7 هوو 111, هءآر 2. 1ه27 ةهعويصواممت طقطع6 © 10-

 طوول - 17 ههع)ة نهانا هنقر 11, !ةهار , 111, 11, 14 ضن لا لعا

 0111 6561111 0660810126111 ©2:5زثت 610111. 01.

 ضير. ضير 0-5 600001* 1/171 111*0601 605 17" ءاة و1011, آل, 17 هر 13و

 الخ م1101 6.

 طبر 1 ةسطتسكوأا. سف 56 001110041 17 تال” ةالا, ©. ىلع ةصلقعمطتقأتة عر

 1, اه. 16. 4م 81هةلذسم 10ءان5 986 تمطبرف لاق تودعو ترفطف

 هرثا ىف تودع مرق ىسفن ىقبتسا نيفرش (1.وا)و افرش هيملع

 ملأ فلل ىنح تيععفر ىفأ مق نيفرش وأ افيش هيلع تمطبرمف

 01111 11323 تدبر ةهدعم]11 ع96111 معا ىو نع ىسفن نسبدح

 ديدحشلا ه6 ىسفن ىقبتسا مه: رهبلا ىنعطقي المل. [1طد»

 طهطو# نيفرش وأ افيش هيلع تيطر ىلا رت ةقفانلا نع ترفطف

 هقلدل ىنتح تودع ىلا مث ىسفن تيقيتسا ىنعي. آ» 7
- 

 هه هم هع ن0

 "135, 17 ممونا1261860 ىبسفن ىقيتسأ. 811115 611510 70018 ةسفن

 هوؤ ذم طيبرلا 1.6. اهيلط ىع هسفن طبر ىذلا ايندلا ىف دغاؤلا

 (741, 1, 411). - ةطبارر مآ. طباورر نق ةكملسم وتموننف 06 لع

 ممدمدت ت1 1مل غسصر 111, 111, 11 نيفلا ىف ةطبار ىدنوارلا برح اهبو
 هن 06 ذمذم . م"2651010 111, مكأر 6 وز "ةعاؤو ةيتعت0ه91 (؟. ١).400
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 موعرع ه8 60001:5 004/651115 0610134"21, 1, مار 1, متر 9, ]كب 6

 اال 01787 نا ل5 اجل 111 107 11 97 1114 1 11 1 1115 6

 ع د نع

 امد 11001 كل كار 12, 14 118: 2 تاكل طدرأ

 011111111111 101*101 رز "0195, 1 11٠ ات]ان. تاّطبارملاو ا

 9, أر 5ر ةاحتحان 9215106 13 .٠

 عبر 1 6. ىلآ 1. دم همدو0:188, 11, ابر(. ح 11 ©. 360. 6011010111, +48

 1/6011 10171001:6 265, 1, "هما, 12. عبر عدر 2 ما باكا

 عابرأ ه6 ةزطتمأ. عابرأ 01561211110: 721181101 21" 0 زج 051115 ( ع0 اطحتطت15-

 موزع 06 ممانعور ءطفأ 0ع ععدله عصعم)ر 111, اذ, 14, 16, 11]عاعة1

 1, | ذهر و (نتتودت 10 ءانطت 1921103715 100237, 560 512016311012612 15

 مموطعن سعت: 065*901 06 7111), آ![10]ج00. ا, 4, نتحعس 1هعءعاتحسم اد

 61088. 9 هم عع. طخش1عم ةهعما1 6391. هدو 1 عابر سوغر 11 اك

 ا, 8 عمو. طقطوةسناتف مآ1ان7. 8 عبر (12 1206 18186[1). - فافخا

 عبرلا 0 (عبرملا) عيبولا فداورلا 7. ةمط ثيلق.

 ةيعابر 70عءواط هطلت“ 12112121 211161 ه5 27861161, 01108 76

 جا- ةسنسأ ء01 ]38815 ها-طاقصقسمر 111, ؟كةر

 فبر 11 ةنيدللا لوح راك اسعلا 0551010116 114[0*01112:61 4118111 160201165,

 111, ىحبار (. !11ةاذمطماص ةاناتتقو 685 قبر 1001160. ]ك1 عاتح 61“ م1:0-

 20811115 6ع ءال6 تعبر 10

 كبر 17111 ةطقموا. 2 همها 1:04, 111, ,١1,20 7114ه ]آب ا

2 0 

 ىر» ىجرأر 70701, 970:8801*, 1, |ذبا“, 1 خقتاسشنمللا نم ىبرأ ظقنمبو اننبب امو

01550671510 410161 1108 01*00101* 981 01/0111 111 0011816115 1061/5 511. -- 

 ا هام ة5, 111 اا ىرب كر قةلطات '1- ["جدتق0] هان 167198 أت

 0طقهق5)0 كد وست 01615 1مققس أ هدص هتعمموز د1 (طيقل)ا 1

 ىضاقلا يبرد“

 بئر 11 6. م1. 6. بتاوملا ابشر 511111105 01011110165 445 2011141
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 1, 1مم, 13 ةهو., ماكر 4 860. - بئار. ةبتاولا قوحالماو 2101001

 51/101 هاعور 111, ! اخ 10, ءآ. 1. 25 ةهطقاوطأ ةخبقارو 12+ 3232++ 01

 و1هقة مومن, 111, ,١37 115 ه1. 61: 66م0 عالم ع بتئارمللا باككأو 121

 طمصعوأأ ونسدأ ذط م10ع0ءامدعلت م15 61م18 ةعءلرأات م1 (1طق ةاتطتو

 101427, ,١١ 10-8), 111, "ةر 17, ا ءمب 15, 17"هودنت.. 11484. هألل*ب 5و

 هال بترا بابرأ ل161 4طن '1-1[هطققفذس 11, هذ. 4 ةبقرملا

 111, هدا, 2, © 7106111 6886 70018 31111181 001151110111. آش ]آر دبأو

 5 21. 00015 مو ىاتاه 01910105 (ةمبظع ةلونم).

 تأ 1 نلف ليحل 001101110 ه11 زاد 171/14 [معأس هدأ 111, 15و

 ماكر 12. - 17111 ع. ةعع. و.ر 52171101111101118 © 121010110: 10:811*22:201و

 1, 1112, 11, دقءر 9 (موهق5.), آه 591, 49 (ه0. 0طقا105 م. 3

 وو. ان11.), 17070 1 "اذ, اآنودع ةهدع 4508 رو 8361711071111810118 171:06 8101-

 116 ا15 111 0011120 7111018, 11, محب, 5 هغ موققتكو 11, ادأذر 10, بح

 3 2 تان , 512276116611110, 270200, معا" ماجا علت مأنانتتت, آر | ةذهر

 1و لا ملط )1017 12, ) البو لح مير 1, !ناةر 3, اباذر 9, )نا ءو 10

 14:1: آ, 320 ههو. اهّتأش رغصف مئانغلا كاراز ها 2714م 1ر |", قر
 11, 16. 1"ه»غ6ه 1لهدد 1هع. 11, 8

 حور 0 ذخيبلتلاب جتاوصا تمكاترأ, 6011 * عجن عت" الزغ4 00ععقر آر اه ك تلمبر

 1. 1,1507: : لاع توصب كم تمكاترأ : ىاولأو 001110211 101/118

 21607" غ15 1111 01140 م عع٠" عار 11, هللا, 5: ءا. الل هاطوت»ه0 1,15 6

 (طالتخا ىا ةجر 8 عقو) هن 1811: 1, 413. اكد ءرح عت" طتقلاتنأذ 6

3 2 2-0-2 

 اجكانرم (8 جترا)ر 5608 ةوعجو جقر 137 © جر 7111 10
 3 - هع

 ه. ع. 78017, 1, 16 13 جترأ اذأ ركبلا ؟وه. 1. 85 جقرأ انا

 هعمانو. فيطأو م رخز مت 1 ىرذلو توصلا 2و جو > لا نم مترا

 جاترم رعقلا كييبعب نم ةةملظ ّئ لق هجاوماب

 (جاقرم ( 11501 16 جياترم) طمع ةعررقت» 1[ععلعم 8006201122 688). ح

6 

 جر 61077107, 2001/6010, 11, 75 3. (01. لدهتعم



101155 0011 

 د هذ
 بجر. 12511111110 21 ةيبجو ل 01611 1 ازا 1 هم بِوجْرأ 1

 كه 4< 7

 )ءاخ قر 710عطاتتع 1062 96886 40 ةيجر 261206 701115 8

 (نينبعش تأذ خيشخ 72501) 0100 7600:1000“ 071101. 150862 ه1[ اح

 26001015 معد دودة عاتلانق 0111.

 ججر 1 ه. ب م. ه5 11 6. ةعع. 710011 0110116118 3 051110, 1, اي1 00

 كانا حجري نيكذع نيب ةحوجرأ ىف اناو هه 11 1

 نيقلع نيد 7-2 ل 0 1١ 6. ةصغعت دقق مهلطققر كانت " ةزعصتع

 8و 0550111هم11, 1١] هداذصُخ (071001:. ١14 6 تاحوجر الاب أاركاجينا 3

 توج 15 طتصع م5618 0561111171 نأ 0 ةحاجر (1ط2547 111, أ

 11 ا ا خحاوطلا 6 ةطاونلا). 01. ةلساعو 1 هر 6

 126117“. عال“ 10216091". 065١ 101191" 01:01515 ]طورت ذتح ل ع1عو رو 1

 000119765 27216111. 065 01" عدد. 1, م. 34

 زجر 7111 ه٠. ب م. 1, |8112, تر 15. 05 6010م1 طهر كش. 2. كل“

 ط7,4101. 1, 80. - 72و ابيت ضم م أوج 2 ه1 مم16-

 ءواطق >21101951 هوطاقانس 00 ءةطصعا هامات, 11

.26612111 

 عجر 1 ةصطفسم. ©. ىلإ ل. "ه2 0067 [ممطننف# "هذ 111, ال١, 9 (61. 177" هو1.ر

 اك027)و ةسوطق. ه. ىلأ م. ”هدرمم#7 042 1, هكحب 13 (صتتلا] نط اك ل

 ه1 لهطدكات» 2 آك60 ذط ممععوتم هزاتق) زر 7017: 11, 644 ذط' 20. لاق

 - ام 0 اخ هللاو 5 هن ةهدعماتع. أءلوقب ن 0 لما ةغل

 نهي ل

 دمي ا تلون 0 لاقبو ككل 06 كمل ل ىذعم 8

 0 دا ا ين اع نا اذه .نم ىدع ان لوقو مهل

 هللاو 2 لاق 5ك ىا 0 عوجيللاو كاكا ع قا عجر ام

 روخات نم لعذ ا 2 ا 0 هبذ باوك 00 ملف تكسو

 ةاليصلا - 111 ه. ةعع.ر "60111 00 (61. 8واققط.), 111, أه م1

 فجر 22 ةوطقات 7110814 هوجان ءةططعأاتق طقطواأا 721507 هغ اه. 6

 طساطو ةمدتقتاته هع ؟ن]صتسق م0156206256ر, م1623 201136, 11, 1111, 2.

 لجر 117, 06 هوقنم 06502110676 /6عقار 111, ةءل“" اهآطن., 11 هر 6. لج لل



 001غ 01055 +1

 1*م, 12 كلجر عم ىلجر لفاحا 1001171 170610111 لج ع ماق 111:1111-

 16“ ةاعانأا, آر, )مكتب 1, 2407000 ه0. 18 هاتاهدطه ,١ 3 06ه 8

 قات 61 نجر 0 مين 0 امهما1عو لحج , ىلع 70701115 00 1

 (ج0ه محق ةتتكت عند 0اح0) ؟ك همت, آر ام11,13, اظمكر 2, الب 8و

 ذر 4 62 105 4, ل ةقذر 9 هانا )"1 11 !ةذيو لظر [ 114 كو 111

 "اور 1و ثلحاك 2, 111, 11112 هه. - للجر. لج ىم مرنم بت ىم

 1, امر 12. 8همزرو لحجر انك ىف هذاك 217“ 767[ 00115, 11 ر

 هع 1110118 تلج نسانلا لحجر و للك 1ثخب10 قاصر نع 0

 سائلا (14 71, ١١ موو لاحر)» كرو هيلع 1 1 6 رخل رع

 الجر سانلا ”هدع الجر [هرو هأ1555 هوا انت 21ه هيه اكأر6 ه1. او

 مب 4 د هع

 الجر اهرخآل. - 81. لجرأ 11, دحر 4 ةوطقات 2601/65 18188 0
> 20 3 

 6هووه6ه 71061111. - ةلجر هعما1ء. 1, 711 عصص. 2غ: - ةليجر لتس. 2

 4 ن

 لجر 111113

 مجرب. و 02.2. 20) هعاتكو 2:10ء* 5, 11, هه 8 مج 8

 اجر 1 ءضورتمم10011 1, مث“, 1 اتت 46 ع تت 022312 (]01112. 1. كق.

 م0ع. 51, 8385). ءاجر ورتمو ةعاطقات 1762 010*5761 آآ1ب | كر 14

 61. 77707 )2. نحنا رماتاو دزرع# 00115, آ1ر اذ! ار 9, ايار 16, 1.

---01 107015 

 ضحر. 0 3 10 0100 10801100 061610100, 1, ةمكر 1, اداط1 8ةلعذ

 أها ورد. هيديا خلاسعغب (ء؟. 1154: "1, ؟اذر 3). 1رعم116320223 ©

 سف 26ع1 مدكمغ ه لؤعفك 111, اادر 19 (ط. 1. 14 ةجاجرب هون 8

 160680 م0 ةضاحرب) ح 1, ها”ةر 14.

 لحر 1, ةهكهصق. 5.2. لاحت 1 !ءمدر 7, 11, 111, 14, هءاو 7 (هغ بالطت
 ةءاك 4, طوف هع للف هذ هاته عع. همن ظفمألال 7151101118

 2. 290 ةه0.). - 11, هه. 1661. 8 1, اهاكر 6, 12 هذ [طد ظتقعط. انا ار 4 هر

 ةهوملعسد ةعطقات 0110 1, 56170 471517*ةلق1, عادت ع208 101عار ةع0 [ءاأناتق

 هأ ورصس عت و111 80هءطقسأا هأ !ل1هءاتست 5012 6028112312, ؟هأ 11
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 12 1ةعتعم طم طقطو#. ةلاححر. 18"هندهلهلع ذص مدعم م1 مدع 1ةمدنف

 الل 05 13 01 ةلاحر هيدي ىلع ناك (ل2 00. 80هدتعطعا“ هغذم

 للاه1410 هدمت 166110). (هدصموتنت هات ماطعتت 202 وم «3م10, 0

 ؟71065ل 956116 م6068 م1068 15 هطووووو هوعم 131011311 51 8

 12111651 ©8862. 2 (ةلوحر هات ةليحر) طقطوأ مل. لئاحر ر

 لاس را 1 لحرأ نوذرب ص طوا16 سمات هصتستم ةقانر 111, مءأر 9.

 وخر. وخر ر »01115, ]لهما ف اطقر 06 مفعم 111 اان“ 9 11

 كر 171 06 مام تطاتق 2726“ م 0 درجه م “101 آر خرا“ 6 ا.( عزامت 101١

 20 5)78.65 6. 360. 211167“ 56 0611861" 00111 (ح عجاوست), 11, 2

 11 56. 06 فلأل. هلث5 16هم215 هدأ اسارن 7. 8110 سر - 7111 ةذطتم.

 هم 651, 1, ؟!١ر8 اريصب كتر (ه5 قا ه1, 3, كاع 5.1,8). 3

 1210061[ 5, 7002105 (01. © ءمعط.), 111 نت 0 10: 0 106:61 -

 820, 1, )ا هر 1, 1 0 7:601111691* 0110 7106111 ( هحأ 115

 /05115) 200111 هزدزت7" 112" رمودودم1. 1آاع 10م 261211266 1151158 5

 25 862811 60:10111110115 2101( "و 11. 77” ر»وم]ب. 45 20 ةدأ). ل

 و 3 0

 كيدر 7015, م1. ةدرأر 1, 8*1, 5.

 2001 ةعدأو و ررالعلا6 04006 ه”0ع6 1ةةدتأ1 ىةرافلمر آر اهب 10, ةظكعءطش

 12 145071 م. 1 بيطلاب ةعدأرو ر عداور آد هدفا ةرصتنت :1-1ةنون

 10. (طوطع تما 282564).

 فدر. ةفدارلا 66 فداورلا (8 ةذط ع. فدلر 1, 7211, 5) ةجمو] ]23413 طتتس

 11 1هم ءمطقعتأ م1: م0815 7168011 هم 128015196, 1, ١11 4 هووو.ر "عمت 1

 ا 17 1 21 4 ا 10 رو 001

 فقحاوللا. 156 فداورلا شَْح ةمانق 1ةقلقلع (21810لعو, 2و

 120105, 85 1. 18). فير. طمعتساتف 1, ١") ل. هوو. 01طصستت ان

 16 ع227256 022210 22261161113 6 فيدرر 206 61123232 46
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 مروطوو 06و ع2قت"ع ءةاتتتت 01112 8116668807602 م12121م15

 ةمورتوسأ. 01 كلملا فر.

 ىدر 1111. طهدع ج05 82118 م6ةملعاتم 011 ىدبن أ ىدتراأ 36

 طعصع ©. ةعع. هع ع. ب ء028أة701. 1:ععطت ما1اخ12 2110118 113 1

 اة مم

 - 69126 هذ نر

 زر. ةازوم ممم ةكررم هءععسضتا 1, هر 15 هأ 114 11, 115 انأ 6

 1م ه016155د6 ةععجعمأتهعو ]111 4505 5214970-21, انتت 6006

 1[ه106همعتم طهطا ةقررم.

 قزر»“ فجزر للات, فزر 11 ةيقزأر 111, هدر 12 هدعما1-

 © ةئناتت م61 سابرك.

 تزر“ تررأت رااوأ15 ةودقا ةءانندر 111, ام هر".

 ىزر 1 م0 زر 12 761811 1, 111 .1٠

 سر 171. 1117 علصلا انوسأر 21166611111 110818101711 0961: 06 0

 1س 2201 هصع 78:1: 1, 154 هاا ءهعمات عوطاتت" م6 انوكتاف. تسع 6

 نمطتف فلحلا اسارت 0 اة طع" هز" همعرتءن ل111 0ع /00عر* ع 11, 71

 ةوع. 19عأ. لآو (ث. 400.). ظعوعدس ممتطت 181085 112541: 111 ءار3 ه1

 سرسر. سراسرلا ريمجطتا ذص ءوعستسو 1, 7.1,2 10د م

 0265 070:023*7 101101115 221١0600 21:10." عز5(2111. ؟) عرعادحو ءاطتتح سر

 115 000 زر (عأت صر) ممأ1لم 1دطقع"ءم01 هأغ 122620131 8

 هدوم 710عطان". © 1. 61055. 10ةاةط

 لتسر» ا همرردت ت15, عم طمعدفتتتتت 111, ا. 1, "«, الكهف 003, 7

 امنا, لوعفت 1, مر 20 ةءوه.ر 111, ادور 4 هك 8:0:151, 12686. 2

 1' ل /" ونام ءآ 06 71: 1/5مموبنع ؟.مر 5 ه1. ط1 20 ءءاتكاتتت «56 0 عاب

 سمت ة07ةطتسسم 5 12 ©1055. هعماتعوطت. 1ةتكقعتر 600. 1.

 ظلما 59 ؟. طقطو؛ راجتلا نأ ناضمر رهش ىف (نوماملا) هيلا عفرف

 نامت عسي ميفقب رماف ليكلا ىف سانلا ءافعض ىلع نودتعي
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 رماو مكلملا ىمسو ادوع هطسو ىف ريصو لسرم كرس كيكاكم

 اولعفف اهرابكو اهراغص اهيلع قكيكاكم اوريصي نأ راجتلا

 سانلا ىضرو كلذ. 1م طق درسلا ليك 688 7681/0140 6011-

 100 اح موه ه 1مءم خطش لذ50ه8 1211. هآ- (0:00]0], 17 هليكي الو

 نيرهشلاو رهشلا ردايبلا ىف هعدي مث باهيزب ليك قيلع (لماعلا)

 ىقوفوأ لاك لوألا لكلا نع صقن نافذ ةيناث هليكيف عمءاقي مق

 خيبف عضوو ماعطلا سيد اذا ىكلو هل سيل ام عانم لخاو

 0015 ال1 رك ذو سيحل لو عقح لحاو همسات ريفقلا

 نيقيرفلا نوي ادحاو دك نوكي لب درسلا لفك راكاللو راهيزب

 السرم أكو 1101651 12 32201. 01615 5151 201 601151316 0

 باهبوب هلل راهيزب ؟هدنه هذك 19مل, 01801 81 211163:61026123 6

 طرقملا ليكلا ه5 طقطوأ مو ؟0عم 859806281. 1'هدنأو ةقهأذ 2 لق.

 راهتوب 860 و10 م0115ةزتتتات13 561511 0178ءاجا"ان122 12232 ان. 4.0060 10 ءانت

 ٠ زكددمدع 4قدتعوستق6م نانأ ذص 60. ظمصت. م. هاحر 4 986 رصقأ امهو

 لاجرلا ىف امهيعرد ليم نمر ذص 60. 811. هدار 9 لسرم نم رصقأ اهو

 لاجرلا ىف ام هقرزز زم 1118 19ع6د02 امهعرذ ليقم زد 286 لسرم

 امهعرذ د 136 طقف (21ةائ186 372110 162211238) 216910168 81111 02

--_ 2 

 1216018: 41/4 60113112111118 0121611510 681011112 22110 23831:68:'. ليي سأرم

 06 6201610 ط1ط15 م1. 9 ل (ارودو هع الاعط) 111, ١ ملر و,

 6 هم عت. 7111 و1

 مر. ميسرلا 01110:1101165"07 رم": عقرجت5 حد "6 طحتات ودعت 1آ1ر 17 11, 10و

 امءار ل 011. اناا, 2. نالف موسر نع 0-0 5011115 651 0/1010

 غمز 01 001111110 081 دارت" 01101, 111 كلر 14, | 17, 4.

 2-5 كير ةيدا لا همرصعم ةوستستو ةوعتؤ ستون ةهصصم 132, 111,

 8 ىديشر هماذطعطمر موصطت ]112661 16121115, 01109 0

 ةورصممانع نقءاد وطنا هاطقاتكو ةهع-طظمقعاطتلب 111 “ناكر 2, 11, 497٠ 7و



001217 061088 11511011. 

 ثا 8 2 ©. [لعسسصت 06 هزاد5 2021126 32 06 16 12

 ديشرلا ل1 نطق هتك, ءعمنم ءالقوعتع معوتنم. 110. ممم ل107 2ةقءطق

 ه0. ظ»ان»2079, 1, «, ١٠ ا, 13, هعشط 1 "!١

 فشر 71, 221067 56 5091115 معاق ه7ةعناأ, 111, طب“, قر مللل# طه

 ه0. 8هط. هذ 11. 1, اذا 6.

 تر قشور 0 نيا 111, 1.1 13, 16, /0*6716817 171:011116118) ٠

 61. 6م عال :

 اشر 1 نييك ملا, ا 1, ل, 12 ءمادز ءءاناتتكل 01 انت ةقأر 811-

 د
 5: ا 55

 رتعص لدن 862811 01717060, 2616 بثدرملا هوأ خمس (ع[, “1

 5), ىشارلا 1[هقوزو. - 8ويتذأو ؟2م106 701338 ءوطتم 21841018 ءانلط

 ظحصم هقاعتعأم (2شرز 1, اد, 1

 كصر. ةلكصأ هو م1. 6011. ه دلصام 26 ةاتاقم ر 62615140: ق, 11, ١١ر1
 # و

 فصر. ةيفاصر ةوسنلق , 111, أم, 10, 7. 601. 8 ”ة عطط لوم

 عضر. 8ع 1طص 81ةءطقست هعماذءهكلمصم 80 ءاعضرلا هللا لوسرل سمنلا

 م. ار 6, 1هط. 1, 111,6 ةوو.ر مع عضارملا, كسسص ]هنن آم. 8

 وو. 11, 2606 6183 ءورنورصتتق ءاعضرلا هز عدت 8 ءوتخع 7041628. 8560 هنأت

 ممعزو عاموووغم» م. 31 هطقومجمجتغ طمع ةعغلمست 10عم 8عطقا722 11]80-

 حصص طقطقأ. طوغوغ نت00116 © '1هط. 1مءر 12 عم 18 ه0طأ 06 مف

 ممم علطسق ة0طتطوطدع ءاعضرلا سامتلا. -  زعوصمانسس م8

 منغلا عضر ةعاقا1 21115, 0151110111115 مثاقأر طقهطعو ]1 7 هي

 8-00 72 2 0 رض. م م11ععانجو همهم آب ا] .ر 1, دطخ1 1[طص طتفعط. اذ, ةعدولكأ

 !.عب 4 8 15. نأ 7011: آ, 440 طقطودغ مضر.
 ىضر 11 604640071 76001014 ©. نم م. مع ءالت مولص (5 م0أن جاصأ

 * 0. 7.)ر 1, 1 1ار 2. - 1011111 رمال ل يت (ح ىضرم ه رمالل هيضر)

 11, اة, 15.

 لطر. ةيلطر ةنيتق, ما. تايلطر ّئنانق 111, اة“, 18, هوؤ 3

 نهم مدغم عأ "هد [10015, عا ةاطسماا عت عل" 2مم عل 8117 ةيلطرو

 111, اد 11,14, 4و7. ا, ,١ 14, ٠1ص 8دتكغقت“ هجران 1027
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 تل

 بعر . بوبعر 181111116111111 0110 (10716 0ث( 1211350) 87601

 د 2

 121615101, 111, ةوأ, 2. بعرأ ةواتت». 862811 08118. 1ر |ةزنرخ ةر

 لعر ال7 1016 لاس [17 61 10 تق رِدأو تدعر ١ ىق :ةنتفلا نأر 211111167

 7 618116. 37. ان.

 للعر . 8ءطمآ. 80 1, !*ةطذر 8 قصص. و ٌلاَع هدعما1ءه6 مو ناعطر ةواتم

 1831210113: 12. لحعر 111: ةهاقور ةهقذ ةئطرما. مآ. العر 101011

2 5 

 نعر“ نعرأ ةهعماتمهماا" 1, ااه رو 211. 60. ع الا

 عر 1 1 1112 دطم» ةطوتسستك م0 ما 4 0100

 مممءامسمماتسم ءانتكر هتت]]عطط ءزاتف "هت هد عدم طقااتل”. 8و0 1م 1

 عوفي 5 م20 م0515 121310ءاعو. - 015. ةاتط ما 1 ىوعرأ 6

 700111 00, 56 1"*ءءزت11 00 (ندنوعت 1681م1685), آر ا1., 13 هت 5501

9 ,117 65671041 

 ىعر: عيور قدس. ه عار 15, اذنكشأر 4, 7411 1, 6 منعا ىعيور ايو 20-

 ماضودم 1١ هر 3. المص ةتصع هوصغتسعاته تعتاد نك 8066, ناض ىعار

 1, ادار 9 ةءو.ر كو. 12, اهر 9 تطأ مو» قجحا 0 1

 طوضقم ل01, 18 ةعو.ر 16, طزةطتقر ههه ]آب ا. , 1167188, 0

 1, 404 2. 148 هك ةهطتقطلتط 1 ناض ىعدور 701 1,115 لاقو

 بركللو هل ام هللأو نأض ىعيور. 05. هاند ىبعملا ةيعار ىبا اب ةمانه

 208111122 11, ")مي 8
00 0 

 2 ردلا فيقر 12015 11111110: 06761106115 101" ءمع (-ح فك ا

 18. 05. 2411: 1, 449 ام امهفورشرو باكسلاو طاطسفلا ٌفيفر

 مم ل ليوا زا ل ما]غء٠1. هع. هرجا10 310[8ءاععب 267. 98 1. 6
 فيشر تاك

<2 

 كفر. كفار ةمةأ1ه111 25 04:4 1 ءت» موزتتل]1 6011 1696 0911 562. 1

 ل ©و]

:2 

0 

 ضفر. ىسنعلا خضخأر ةقدوء]د6 "ةسوثت ونت ©هسعش هدعجس]ةت 1118

21 



 1 د طة ةسنلا 0220 لل

0011721 01055 +1 

 1, 1115, 4, مورلا ةضفأر مممكان مذ 8مدصةصمانسر آر 1ر17, اكو قر !اةذر

 4 نيقارعلا خضفأر ونانأ 15814 ه6 ظوممش ةوءوووورئتسأ 6

 قلاثن, 1, 10 14. - 8موع. ةضفارلا عتصن نتن 2210 طسطقتتتسا

 هعممو نوع 201ةطفطصت (61. 6م ع.)ر 11, أ!..ر12

 عشر آ1 هذي هررع"هرزا 00550811, آر هده, 14 - هموووصأا هب قلو دك ةقنالهم

 هادف ©), 17411:, آ, 121 ديلي امم لجرلا لكايلف ةدئامل تدعضو اذا

 ىلا هسيلج رجخُي كلذ ناف رذعيلو عبش ناو هذي عفري الو

 6 ا يهتاجام هنا هيحاص ىري وهو لكال ىف رعقيلف

 عافر' لأ ةراسشأ انكلذ الكا عرضت ناك ىف عما لك ١١38 ناك
 ىلا. 2254, 71, ,١١١ 01عوه هن ظمقو», 077-و4. ؟ءر9ر, الزُؤُطْنَم

 1271. ها-60عء7نه14 1, 3, 1طن هنن 0ةوتطأقه 1, ابار (. (0هطغط قتلت ©5أ

 كيلا عضو 6. 8. 115012 ور 1/ر كب 61,9 ©آ فلع نو. - 12

 مموعاطسق عشر هقأ 86 ء”ةدتقأر آر اذا, 6, 111, 0 61 13-155 5 !١

 10027 56 [2عز*. نأ نم مسفن 50 1781011 1110) 01" 15 00511101 8

 «4ر 11, ,١١١ 18, دطا] هع آخ نم 2001652 عقار 22611118 1016 1076أت

 نعر «011. ةمد0ه طدصق اذك ىع كتعفرر هأ ةصغعدسمتالعو 016 اخ

 نع هسفن تعفرو 111 ور 3 11 عوصتم12 مل صضخيشلا ىل عفر

 طقطوو..1, 15,13 86ون 111, 2(, ,١11,12 )1 و 14 امض 12 7

 0. هعع. >>, ىلا م. 062:11, ههتزت051084 ىللا ليسر كا ام, 111115 هل

 (054 طقهط#ع6 هللا ليسو. 156 ح لوان ”13,6): 06011, 754

 501284, 1, ١110 8ر 9, 12 ءاتطخح ؟ة1. 1. عمد (ءع؟. 61. 861502. هنت

 6 هوو. 1111 ©61088.). - دياسح و 0011177141171 7/2611 10111*92:7211501 ر

 ل 33

 11, ١ه.ر 1, 0طهأ شةزأ , 5622/4. اءكاراأل. ظنصسع عوفرسم 57711110
 مدصص مانا (14 7207:2ه724) 15. هن ةععدمما دسم 22110 ]طز ةطققر 1

 ه0. 7. ؟؟1هغةهص ا”, 14. - 0. ةعع. م. 1060 1:0211, مءمالاة1, 11, ةملو

 11, ©. ع ةدقر 2, ؟0ه1] عفترا هما 10, ةدحر 8 (ةدر 16 60 عاتت 13

 عند. 01. 2114زه 11, ا, 12 ةعو). التسع 027ءدناا ةاخدعاط ذه (3)

 ه) طمعدس 20138 681651
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 26 11 ةممكر 127 62 ص عضد. 856811 766011010111 ءاتقطح 6

 مورهوستف للعأمانلتخ 1472 7100001 1/1017 7207", 1, علل, 1 8هع0إ.ر ٠/1

 ن1. (هسادتت 11, 7 1 نياسلا لل ات عدقم أهعفرف. - 11 1

 مكق (ع طهصع) هءعاتستم آر, هل, 15 هرهظ قف عشرو 0 رخأتو

 0 7010665511 (ىهنااع71/15) م11 1 6 117*166 71 يي

 7015511 12] 0600111, 212 01111511815 110111016 110111001101+, عورلا تعبيد

 (ه عقر ةواطقات 6601101011*7) 01116118111 111 01/0 1710"07 26. 6-1 عوز -

 01703“, ه1720171611201"1*ةة19, 111, 116 حلل ةعيشر و مآ عئافرر 50-

 1/110 17 طر, 111, 11 6 نع عئافر كلا تعذر. عقرم 7161510

 51/516110:61/17/11 0119 عر 111 59 10, 11 ظوففأو 111 8 (عفارم

 51/121707" 15) , لك 01: 0111, ل1 118. عق12ع)* نل* وب, طل عموم 190 هل 2004ه

 ل1141 ه500147-1 آب هكر 1 8مم طق ةاتطتر 144447, اخر 1

 ط1 1هءازو عفارم معمم م6205 وذ. 12027 محتستتف "ءعو هعوات-

 ءوكذأ مو >هدد1626 (؟هتممعااع م1ه16)””.

 غفر. قرر م١1 غوفر (هغ غاضرأ), م"01640066, 111, !هأءر 17, 1. 17ج

 فقر 1, 7016901:01 001/50 001111101115 1 200810165, 111, اا“ / نانا

 [ةدعلانق قرب. 027 2 7 مصل نإ 11 11 حومالاب) هج26 رو

 965511. - 11 8. 117 6. هعع. م. هأث ىلع 2186215 01101/2113 61" 0 )1

 6611910115 16ر1 001041*7, 111 أيا 2, 1 [هدعااده دقفري , [طاد

 11511١ دقفريو 01. كحل.
 كه

 لفر. خلفرم ة65105 101190 57: هناعر 11, 111, 10. ١ 0ءو1ع5ر 0ع نتتتطاتق

 1س عودتأاتف ؟انتغ طهطعر 12 177011: 1, 49.

 هقر 11 ©. ل م. 1612167“ 1" هعامطأاب 21101/19201140 151/5 054 6"وهر 111, نمل", 6:

 قر 1 6. نع 5. ة/»هرددت“ رمق (61. 1»ةعس), 111, ااا“ 8 (ءب .)3 ١11

 11 771567100701018 01114115 17110261" 01101015 631, 11, ١١ ةأو و0107

 هاا ممم" (17 ءآدوت*ءآلعت» ب ملاعب مت*ةر). س [1, 0عط1 ]11 ههفأب آآو 00

 رود لق الدع )1 3 فعضا.- ا 100 عع 1, ا. هر 12-9 م126ع2-

 138 انعالاتتعم طمع 20202612 2660601556 ةهل20 12, ق5 2 كلر

 116 ىرقللا . لا "ةوعتنو لص ءةمرتستسم الان“ 14 (نل. 1. 11) 1ععتستق



 ض7 1 ]| |114||0ااا460ا

 اا

00151 01085 + 

 و نم

 قاقر ورق 861811 710061110110116 1611110171. 81 هان" ه(نتع 10ع6 70 وأ ف

 ةر6

 موعاع ةعع. 2000. 0هأتدع ةاتطأتر أت ف أت 2 20 ةذضعاتا. ةورق "616-

 مءرلقهع 710 عدلات. 12 1ةعاعأزق طمع ةعدقات 1681063111. 1"هدخ م 1[ عدم

 ىمعواجس انس طقاوسددق همان0 آ2]ةطتقر 111. 6067214-01 ه0. ؟. "10غ ءاح

 نر معا, 12 2211211026 6 هدم مو6"1 0221715 (81©) نمسرق الا نورك امو

 و

 0110 ©8511 11:5 0 11 0 هلم1 6ع له هدا هأغ طققع "عقأتس

 6116205 22م0 181. ).*ةهر 12. فقيقرلا 8اجطقأن, 7071741111 5151116

 11, )1و 8. قر ةموعاوو م81 علا (61. 6ءمعت.), 111, ]و 6.

 بقر 111. طمءانق 111 ملك 8 روطاع2 0115 هقأ د>5266 01115011812 4

2-2 

 ]ند ورنست 1201 ععداتوست 12762165 266 8 1260 "31166117 (بقاري)و

 ه1 52613216218 710186”.

 صقر. تادصقارلا رص مدس ت12 لانة تاصقاولا برو ها1111 0017116106 0

 0011 (ببخ) هد*"ءرتامو اص ةععتسمطته 1/0071. اظظععسصو]ه آب ابملو

 4, 28ه: ةثده دأذر ١ هر ةعطخوم !ا1, 2, 1رقو42:: كلر الذر 16, 7

 11, امهر 2, ؟توطغ 6هبمسعن* 11 8 168 ذص قصف (هط1 تاصقاولاو).

 لقر. لاق 1م هدم 11, امر 14 71061 عق56 ماا. 9 لقا (ّح لقرم)و

 توامد: هميردءاتد. (آ]دح طغعطستقأ. م1 مدع مدعم 3 ؟10عغدع 1عععصقسس ام).

 قر 17, همنا 111, 1, )مآثر 2 ءادتتت 781. ٠ أوفرأ تح اواقرأ)و مهبك ارم اوقرأ

 ةيردتكسالاب, 111, 1.1177 ط3 ع8 اوسرأ . 01. 182023. - 97, عنهق1-

 مدقد. ه 11, 06 ةهدهتطسق ةؤمعتق نست 701!( 11, !ءودبر 18.

 ىقرم رثم"م00م (ح ًاقرم) 1, املك 9, 12, 6105و. ظذطا. 6 هج. 7111. -

 1 ةاقرم 1011115 910015 5 60:101*ةلق11, 11, بأ 6.

 3 10 ططو* ةزصمس موغعسق ؟ةدتف (نص 12013) 20 سنالقلا باكحاو كتاكرلا

 دوسلا , 1, امدر 15 860. 18711621

 بكر 1 دللا ٌلوسر سانا 11151*017 121" 111(0, 1, 111, 9, بح ندالف نم اعيش

 6 ةىشب انالف ه/001ل, 111, م, 14, 15: هج 27174زه 11,11 بكري نم
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 ملظلاو مشغلاب سانلا مهنم. 17, هووديفكو 111, "19, 15 هوو. ح

 17111 تاماسملا جورض 60116115116 هين, 111 ااا, 4 هوو. حج باكر:

 بكولا 0 لاجيلا تنماق , 20105 001156611061: 11, ؟ أ, 18 (ح 14

 اا نور 2 ه011. مانو بكامر هز 1هعانم ةوصه هوغ 11, )5

 سلع (ءما1. 1. 16)ر 560 1طط 8250 ن5 8 بكارم . 192028 ىلع هلمح

 بكارهر 111, مار 18 ح 27" هو د. "71, مبكر ه1 عطتأ ءقتحأن 01 6017.

 بكارلا بحاص هوا 601/118 [28ةزجنك رمت" هعرمم وة, 1, مكر 13, 111

 ةأةر 4, ههأر قر أأذمر «. 10622 22261136137 هك ارملا 111, مهأر رو,

 كاللل1 آمر 1 118 هول 1 481 0100 دك ملك

 خبق 0 111, ١١) ار 14, 16, بسك رسم 7106161115 6886© 12. 2. 8

 ٠) )21162111118(62:726011110)ر 51596 ةعاتقات 18 2111:ة:0 8611511 0

 عكر. جب كرو 0 9 ١ 2702701111112 0ماطحتب 1 ام احل, امهر 11 560. 1و

 0 17 1 0 ةحاس هعوات ءوكاتت 86180ط05, 47508,

 8ءاطعمدن, 1. 40 ؟. ةينقالاو تاحاسألا ك4 حاكر ١ هذ 5 41. ىتتدح

 حوفس 3 ل: عستم#) عب عينتنم كر الا لاق ىعمصالا ى ع ىوكا كلا ىزوتلا

 اهيف صكرتني حاس عل )1 لاقي) 22 لايثل هن زد 71/4 م1

 600 100 68 54 7 20 نادمغ حاكرا ج20: ئينفأ ه6 لاق

 اهيف حاكرتي تك ندلفل لاقيو ىعمصالا . 14 11, ؛ هعم11 696 267

 ءانفلا. 56. 14 60. 10 هأةرسه 1 هوؤ هثارو نم هتيحانو تيبلأر

 1011: 11, 522 ذص هعمات ءداتم»6 ءزا50ءدح 5201110218 تبدلا ةيدانز

 710. هاتمس 27:1 ةزس 11 ١٠٠ر5 و

 ككر 1 505865314 06 طوا10, 1, !11أ, 17, !!1ذر 8: 06 من1766 مهمجلع فكر

 عقفلا 1 1

 ا م04 ذطد 8كفاتس هذ ماستنوق '1ةر1536 8ةلعشمأت ة8ظة1ر

 1 اباءر 1, 7821, 1, 401, 8م عطععاتب 1, 43, 111, 382, 2

 كر كر 214 810116*6001 731, 1, مل“. , 6 اهيضكر خساأ طعس و ائ111161 612 261

 تصعد ءةهج0هعم هونت ج11: عدتدسسرت 4و7. طقطوأت كضكرتتسأ هعاتإو

600110 

 سك

 رض

 مكر“ دك و 90667 هالك 000021" ة/400, ]1 هاكر 5 اًماكر مهتلعج .
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 نكر ٠ نكر هباونناننق !نعمفقب 15 هللا 5

 انكر. وكر 10ه نسدتطاتق هءعامتات1 111, !اامر 13ر أ! 12, !1'ءثك 3و ]هدر 4

6 

 معة لتطح 710611 م09815 7*صءور هن 701 1؟2هدتعا' ح انلوغر 6

 هماسهأاتق هقأر 01100 1موانست أأدمر 14 ماخو ةوعد 1هعمودو ؟هآ1اتتك. 116-

 1[1هل6هدع 1هءدق ن0 ق4 ءطتشس ةهسصم 221 ءاولعدم 2عععومتأت !!1ءي 2 هم

 0موعمتطتغت“. ١ هعومزست]طنق ةتتعطم ءقغ ؟هءوصب طقع 25 81113 (1 5.

 1 طدح 1ك ط070.) 51 ع1 887:6 51091141118, 110*1511. ظلت أ وقر 111111006

 12166 ٠

 مرمر 11 56 700014, آر !ظهدر 13. 01. 1741: آر 461 معلص هللا ليسر لآل ناك

 ام مرمرتي ملف صبر ءاج اذاف بهذو ءاجو بعل يرخ !ذاف 90

 ريغ ىف لمعتسي ال اولقو كرحتي ل ىا «تيبلا 'ى هللا ليسر ماد

 ريت نب ديمح لق ىفنلا

 دكت قرع نجلا نأ 5 !دكالص

 ساس © عد -

 امام داس ديخو ننيعملا بوو

 لاق :نم تابثالا ئف هلمعتساا قو

 يمد لطهنج اه اذ 2
 -_و

 صقر. ا ءمدصموت. آر اأو 16 انيع مهصمرأ.

 ىمر 1. طمعاتق 11 اذدر 13 ةووو. ؟67:[ع2015 هذ: > ه1]381ا15223

 2060 هععوافاتسا ةوأر 5 ةعمر 116عأ هرمالطتات5 01111211112 5112 59841668-

 لانقر 51 13511 عمات 5321115 م6أ0ر 20101182 201 226011112: 021

 موه ودل.” - 0. ىلع عوأ نانوعم 52عزأ64 معاكم آر, دحر 13 (حع 14

 يلا "1, درو 6غ 15ه 8هافخه 19, 107 1. 5: ح كمهسي 11ب 1ث, 16

 5001110 110 هط]ءعأامب ء3غ 1. ع. "اق 9 13: 12 108 1125 عاط عاط18ر 07611

 رج6015. - لاجولاب همر 7111165 63 3ا(رترمأ1 ه5 14511, 1و املا 5, 10و

 لؤعفنك 1, 11,9. - هنرانج ىف ىمهر هانا وهج . ب بوبخلاب انيمر

 80:111*1261117 79" 111121214 1720:1111, 11, كر 9 860. بح ماوه م1. ةيمارمر ١ 0 2 هع -8
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 5002270 1 1 17 1 11 ا 7 ا 2 كال ا ار

 كاني هير مكب اه1مر 1دءو'11 اعرب 6, العلو 16, ]علب 1
 وذر 1 ©. ل م. 1, ه1,

 بعر 17 (5.11) ةماعلا, 111, )اب 1 (ن000. . 5706.) > 7111 عاتاتت 131 1

 1سن1116أط12 16001016 ططت70ةعاج115, م81 ةدد ه1 طا15 هعأق. نأ شهد

 عوج ع1 ه5 فقطع ه018 1 ل21 قلل 1617”.

 شعر . ناشعأولا و 010م 261106 111]06"51 411101116 (لظسش د ةته)ر 1, انلأو 1.
 تل كا [ <57 د1

 مصخل“ صم , 9 9 ٍِ 2 2.. صيغ, لسأر 160 0111 001056 0101/0101 ( 0171351 7606 8

 111, هتكر 19, كش. 00 عحمست 22 ط هذان" 12 118 طشن 1طن ”ةططتانر 8

 ةطعوطو (0آ 110: هن 4و7. 111 اذ).

 طعر . 1م مهدفان 11, ار 11 81 5001 طغر ةعصقاتتم 8ر1. 217 (116ط7. //0)

 مدعو 1[1عوطوانر ؟ةتاع لم 10 عأ د2151 01100 م70 م ع هطقأ 152 0

 ن11325060 ععولماعأ)”. مدح طحقططاتق 21115 >م10م61:ةاطوأك ءانست ةةتتتل1 9

 هاتف >266 011104 انق22 112 0 ططتقال0 211, 01131211112 5010, 2151 4

 6 نكد

 معم] مدد 1س ةدطت]112 2081 56 1101115 0111113 01622 01167. طقر

 ةدصغ ةموعتها 1 غو 22, آر متر 11 هوو. ( ل415 11# مدعم هم لاجر).

 نعر 117 0651:11:18211 ة110ا2عط2 71211118 (طبيقدر لتغب)ر 111, ماحب 4 (ةاتطح

 هزه. نقوأ انك 781. 1601.

 جار 1, 7061115 م04, 111, !1“ار 8. ح- 1 بعللا رم ع1 عر1ا 6001011, 0201-

 هه, 111, خر 4. - 77 عيبلا "هه ملف هسافمر 151 !؟هاب'10,
 1ع

 جأ اردد حور 1 توملأ و تءراقغ, 111, ىمأ“ انك. (02 15762261 5 6

 صتطتا متت غةطلصتص). - 11 مهعم رهظلار 60116105 012:11 ه0 105110

 هال 25, 1, ,111١ 9. - ةسفن ىعدح عسفن جارأ» 011611 56 06091

 111, امل“, 11. -- 37 ء. ىلا م.ر 5010441012 02110 0:1101/16111 1

 ( 28, 111, لاند, 18. س جيرو هه00448, 1, الكر 18, انطذ ةلثخ ىلا
 600". - خحار دوامه مور ةخ ؟ةةئاتق 11, 11. تلق. حار - ىف كل ام

 داتطأ هتطتا ةمامستستم هتف ذص صممه ةسقم»دصتم””. - يلرلاب هعقأد

 (ملعة5), 70617766, 601166012100, 0م حاالسلابر 111 1 18, اا عطش
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 0م وم. اذار - 171ه هوم 20 م جحارلاب ىلاظ عفداو دونتس وانت

 سف اصرانم ه1 اا 128111115 (ا15 8اتمم16هدع) 2عورع 0عطءور 8

 هذ صك هلت لق هما" ةاتلتط 81112”. 110. موه1:0 7110111454 ||" ءمحتتت.

 380 78. ٠

 دور 17. 81 ءزئان» 06 دصتتا1 ه6 اهسفن ىلع لجرلا تدارأ ر 86 0111111 0و

 1, ا“ءو 3. - ءىشلا ىلع هدأرأ ءادطت 201026 27181101:01 طقط عأ ةزتتما11

 106:01 (©1. 18ءافقطزو 11, ا 16, 111, كر 2, ءاتقططم 860. نأر

 م1206 ىلع ر 1, "ا, 13, 11, ا, 12, 111, ةدالر 14: 06 46

 ةرصبلا ىلع ىلع هدارأ 1, "881,14 7. هدط مدقز - ه.ىلا م. ديرت أم
 ه«بدبلا ح هيلا كنجادح امر 9110 هط هم 2115 2, آر !هدحر 18, 11, هأاار4ر

 اك, 18 (نتأ0 هاتفا كانت 71170 2 طعاتف 2051811 11112 112 4110 101-

 ماقأؤورن1م ةععاعدأ سس دات ان 68قع)ر, ة[طهاطوضخ ه0 71,16, 91 عوف هأ

 8موود ادار 115 ه5. هيلا بلطوز - ه.ىلا :. تععنص ام ىلآ تدرا ام
 0110 1111611015 ه0 01100 /6عق5112 1, اها, 14 ( ح30 ؟0ااتتقأأذ 2ع ع0

 0ك 1ةعوفاتق 1061 56 مدعد 0هععطت هاصعأاتا" 2 ةرما10 آره2ع هع 5

 21818 هعوأوأن 010 تال ام الا تدرأ اما1.تلعش انك تدرأ ام)و

 مهكر 11, 11, ا, 11 (5. 404. هغ ظسم), 111, 1, 18 (هطخ 1. نأ تدرأ)ر

 معف., 16 كلوق ىلا. ؟”همودق 819. 1, "تمر 18 كيرت ام كيسكف

 مالكلا ىلا ؟هماوصلتتو هنأ >(51 ناتتق "قطعسسس مهطنعسس طقطوأ) عنك عتأ

 ط1 ونت00 هط ءاموسعسأ12 معق15:' 1. ع. اط ه0 ع10016261812 51110-

 ءالومتعسمت 12762163. - 1م1620322 02861016111 هاذ 122م6م1. 1

 ا”ءكاخ 4, 497. 1711, هدر 16, 17" هنود12. 8258. اذ 1, 112 201 8

 1, 26, 30 ام ليئربجو عوشيتخضب هذج لثم نوكي ديري نولبقيو
 هلاوخا لقم نوكي ىضريز ©. ل 1, 01,13 569. هلتقيل كلذب دارا امنأ.

 : سور 11 من6 ا (ع1. طوطم انا ا 111 1116

 ضور 1, ©. 200. م. 66 ىلع 1., 9600683 568811 010 ىلع ةضوأرر 111, اا 5و

 61. 8ءووهدم. - ةضارلا (م1. ه8 ضكار) 201501165 م86ع601111 589

 ممامد و5 151 ةودتتفدسأر 111, أنآ,

 عور٠ عاو أ, مومو مدياع]س' هع (ةوتت (11, ١.2 1), ةةطصتتقم ءعاء)ر 11و !)ءر

01 
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 غور 1 ةغارملا 1765 011651101 ةيلطلا ر ا

 نور٠ ناتورأ 1 مهغهد 11, )ه8 ن4,

 ىور ]1 اميورو انيور كقر 111, هأ نر 5 >201118 م13ءطلغاتق هقأ 2015 6م

 ةدالقأل عاتططتق"' ةعرقا د19 2015 زهعاتس ن2 ةدص م2615 أ

 8و1 911 81111115, 761111213 تك أ عبش طقاطوأ هز عدت 2610 عد

 ةركو د (24508). ح ةيوأر 6011. ه02ه1207هور 1, |", 13. - 1م

 ءةمتستسم 1, مار 9 ةزوصتق عه 0104: (آه26).

 بير 1111. 1 62015 107. 29 78.47 نولطبملا باترال م0011 9

 نيلطيملا كم باترد برص 562811 115"7/07, 06 نتتم 11 000116 0103

 هسستم همودصت سطتت هضدسكر 11, "اكذر 4, ؟ءاءر 9, 1, "81ب 8. 2و

 1011115 (ةذم) باتره ربغ برض 1 1112, نكت طتطت وننتلعدص 16مم

 لحسم ؟10عؤقاتتخ, >0 نم دعتطم 15 010 ذو 2018أنر 011 18

 ةر10ع8 هو57*. طوس م11 باترم ريغ برص 10115 2111 11011 01/01-

 1075 0 مآ 200 21م7. طم يلا لفقأ

 1160116111 111 ميل 8 ع 6006223 1 تيما 111, 211,20 (626 2027

 001 ةهدععطصرم]و طصتساتق "6086 م0وق034 ةاحط هةر 506

 ةيدر خيحاص هوم دونا“ 71016 ع14, آب !ءححو 6, أ 117 1 10

 06 ممم: هددتق طماط ةوأز5 01 علان برد مو العا ركت م. طنمع [ةطوطنطق

 00 ةييولا نقل هممعءا] هك هع. 2727470 11, مل** هغدسكتو هانا

 سنك. 1 0100116 61. فد. ١

 شير 950208 ابقعو اشير انم رثكا هللاو تننار 11, !1هر 16, ةنئصن# ههنا

 110811101* 5. 11016 12611110: 61 7161215 06 هد عتطنأاته 01ءاتظأنانتنر اكان 0

 مفرق طلطتت ”هطوسستسوع هم ه0. ةدصعد0, 4545 ذه 7. اذهو هع

 ؟ةرقادس طهاط101 2 72547: ا: كاملا الو كعفني 0 د 4
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  07110115 0ن1. طهطوأ ىنم ريخ هللاو تينا. شيرمر 21 ,111

 . 2هطمصم 0ةهوععمأم, 06 ةطفعم ةهماقغم]وهادسي 111 اكامرب

 طير. طاير (مآ1. ه خطير) مهتاا105 هآانناق 1618, طاير ان هيلع 111,

 ا؟هأر 16. 01. ةاتماتف قانأت كرب.

 عبر 1 6. ب 3. ”01ن01, "0341041, 11, !أهر 11, ت01 عيرب 0 غيري 160.

 05 ةعطغول )11, 2 هغ هما20 آءوصو كمالكب عيرد ام نالف. - 7 طص0-

 طئاتغمم ذص ةتطات 1, !!ادب 10, مو عميتجأ ذص مسن. 7 ةدعو] 1 ءةأانمو

 همنا عزنا, 201! 2عأ4 1

 :راز. ىنّشَز بلك ةوع. طزوتنطقتسل هقأ 0601115 57" ءناانااو 8 (يبرصقأا

 جراودلا) هذ 20035 مم 01عوه20113213 86 ىنيص» 404 1هعدس 111

 ابك 8 لودس 205ءعت مقءدصت !1عععجلتتتتت اهنيز ن5 طقاطوغ [ط٠ص

 11ةةءط]عوت؟. نايات 1) 2285 مور !ل10غهج 22ةعءات2ت 10605 6 ]زلط

 لع. 11-01 170164: ءمدصصحتتصست ع316 عن ةطتصتتتطتت 207 عطا1 20 1ةدعتس

 6001113 وشنو طرمعأ هدد ؟00. 12005. 1. 55 5: 35 فانصأ بالاثاو

 نأ كلذ ةلمجو مداكلا لاطا ىم الأ (؟ه:. 1. اهيصح) اهب طريح

 بساوللاو حراوخلد 2و ورض اهدحاوو ءارضلا ىهف ديصلت اهنم ناك ام

 (ظوء. هدم.) ىف نو (85ءد“. ةيقولسلاب) ةيقولسلا الا اهفرعن ال ىعأو

 ءاءرلا بالكو اهفيراقمو اهنكع ةيسالألو اهقانعو بالكلا راوحا

 حلا اهذداوك ىهف اهيدركو اهينيز نم (856. ةاعرلا) هغ ذط. 92 « :

 ىلع (؟.1. حبصي) جر سي (1كةم». هدم.) ىنيصلا (ةذو) ىنيؤلا بلكلاو

 . ىنب ىف ناك دكقو كركي الذ ليللا نم ةريثك تاعاس هسار

 الف مسار ىلع جرس (ةذع 00. ونس. 200. ىنيص) ىتبز بلك ةبض

 مخ ةعضبب هيلا ىمريو همساب هنوعديو ضبان هيف ضبني

 م ميقلا نيكي ىتح كركي الو ليج الق مسار ىلع ةجرسلاو

 مكللا ىلع بتو هسار لياز اذاف هسار نح حابدصملا نوذخاب ىيذلا
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 يلا ه«لكاف. تنس م تل ىطاق بلك 1662نا16 ة«ةنقط يفيص

 0 002027 هدم ىطلق هذ طدستم# 1 اا 5) ه5 تعوم

 طصووتطابف هلسصت طاف ودعم ط1 دعب ؟هعمتستاو همك هوص لمس هرم عع مر

 1هاو1ا1عأ (ةدددع#. 186 هدتعتصم ؟هعو ىنتز ءوصن1 هتطنا 01 عد لمص

 طقهاطوم. 1”ه66 "هر 9 هدأ ىنبز 0300 6556 مم55ه5 هاته ؟مطعو

 70618 ىنيصر 1161013 ه1 َج 12 نيج 61015 مون ز 115 59م1.

 تاتممعلتغد ةغتمس طسصع 10ءاحس هه 110غ: 600. 8138. 511.

 400. 21,102 5 66 7.: ىنيصلا بلكلا هل لاقي سشنجح انهتمو

 اهطيتقري  هرغصو رونسلا نم برقت اذج ثدإل راغص (؟00.8.م.)

 ةخسارحلل تاليبطصالا ىف نساوسلا. 12 ءمدحطت. 0 20 اكوا.

 هواتف ةءماعسس م عصستةسعتسمسم 0116 11118556 :017]223 11 ىطلقلاو

 طلسم“ نمت ىدرألا هغ ننتلعم ةوء. 85350 ذطص 1210-21ةةتزّهط بلك

 ىنيص (ه1. طوس 11, "71, 4 هوو.) هول مدع ام. 2014 جيعاصلاو

 (81©) ىردبر هنأ 1١ ه. م0 طهطذ ]1 هد ىنتو .

 ب. ةيقعلا بأ ؟هءواطتط 01ه طواسق 2 ط»ه2مغ5 نسمدتمسس 06 ةانصصم

 هاتكم هالوقت, 1, از 2. 08 15د 8و الآ, 98 دصقنل ةهو.

 هابز هم طقأغوسق. (ةنطتستوا]1. ةيعاد)ر هسا هور 11, محءر 7: هب 000

 نزل 006 بابدز : بابز هذاك 19ءاتو وححسس 2:74م 11, اذ., 2 طقطو#

 | بابد بايد 05200 ءلتفدس هوك 1, “اءمر 2. دعما 1 نهأ10 احق

 طقطفوت طيقصم ةطوستلف 710ج دمع هلت دع نع طفطوأ بايز (ما0

 ت كار 560 بابز (. هالقسس 2و4: 1, ©. 4). هد هرم طمع و

 560 بابد هو ؟مدع وننم طووعسم ةانعتطد» ه ]ه0 ©) 02 ماخ0ه ماعد

 بابز 0 1616 هضم 1010 طقا ءدلسسم 106ج

 5 89د

 كييز. كيزرم 06 متو هعطقتمؤم 1, 11م 19.

5 

 رج ا 601116110 5 (قيفقرلا ءاشعغلا) 772 ةطمطص هعطتب 111

 ادحر 8. 8006ج ةوطقات بتتص ةئسنلت مدت ةأ[ةمطما"ه 1طن ج65 1

 1, ادار 3 22 طقطو# ةدعما لمَخ
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 عبز .١" 1"هغ6 11, اثار 11 65 2 19ىوط قصت 685 تمعيزتأ 115 عدمت.

 هما

 ةعبوز 111012

 ىذز 1 بزم لوك ر م6" رمد" طعبنمر آر مهل, 19 هأغذس انه0ت هع

 آكم ط1 ه طقصف !هج0819. 17021: 1, 418 ممقأن ةطانوت'ج' اها مات عاتت ةآذ

 هم ”ءاوتوطتت 20011 53 لجرلا تميربأ نم هيرب بءاقم م2 لبقو

 هنرِهق اذأر عم0 20861 [1هعءانق م1 هدععاتح 1216م1 عاج 10ه عت 07:

 2 زر طادع ةاجنأ هز همودضتتم 111, 1ءا, 14 06 ذم. 11, 11,

 رج 1, 001404, 11, امهم, 10 ترجز امغر ةمطزةءاناتست 710عأان

 (0ط01885412, - بلكلا رجزم هوا 0151011110: (0120:2:11710) 01/10: 11161* 7011

 مموو11 هه:165 م ة0؟ه:طتملت عع 1, |, 16ر ١22 تلك, هك رجؤمب اهكون

 بلكلا تهز: 706 0151011110 7*ء11 1011 1.6. 1101: 00 56 001111511, 101

 ©1015 10110112111 ]ه4[, 90111 11و |ءدتتاب آلآ ا.د, 18 (ح 8ءاقلطم

 د41 1. 6307.). آاههدع بلكلا رجزمب ننوكال 4و7. 2,2 (1ك0ةوع.)
 ح 1, اذ, 1 ةلودل8 وأ د6انق5((61, >6ع]9ءاادق ططقطعأالل" ءأ ىذه ىف

0 

 بلكلا جوه دمتطتا هجس ءانسم”'. 01. ؟؟ 1 عاق 6" هبرونجنهت# 11, 5 44

 6, "ورح. 4. 1010 دعاتط 052161221115 011812 2112518 0112316, 06265

 وومع1 بالكلا. ىصم 2066 طتتع مو126986 بلكلا اخعدفم 1م 7ءدنذان ك3

 120301 مان 12 1آ0ةهتادور 40059 1045-21 ع4. © انط عال اأةر 8ر

 مرنم و106 طخ هأ للف ةعرقمر هللة 2011 2118112. 001. ا

 قبلا (ثحابع) سحالع ادب تك و 064 01510111104, 11 0656110٠
 رر ل 70 ب 1

 6 َ 0 1 دا 2 0 < 2 الا 1 111, 119915 2 17 ل 201101

 . عل"هرساطمعر 11و اهعار 8, هذ 1. لجيلار 151 كمل 15,

 اجز. ةاجرم 20106 1و دع, 60م1 عع 46 مطآح عمو 11, !! مهر 8. ةيجرتلأ

 مدة 1 م5 هةءامردر, 1, 7[! 6 هن (دطأ ةغه 1ععر !ةكأر 9. 05 طروطم

 عام 0

 فجر 1 001107 هودن0م هيا هنيو» طمعذعب آ1ب اداب 10 هغ ةدهوروي. ح "1
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 باوبا اوقلغف ىرلا لهأ فدحارتو ضعب ىلا ةضعب سانلا فحاوتو
 خنيدملار, 111, م, 3 هور مئتانق 06 همطانق هععطءز انقر 216 ةدئاتطت

 2-60 تر

 ههأن 20112611610111 (1 11 اامر '' 91. بتوو). ح فخ 2 فوحزر

 ههاعر* نم دصتلتطاتطتو 0211م, آر ”١ ةكر 12, 11, أبء.ر 10-38. م

 0طم»ءعةمؤست غةصممانع هعماتفمت ه1 5دتك همدقاوطدك نصتسوام ةعاطل1-

1211 

 لححز 1 ©. نم 1. 1, ".هم نإ. - 37 "هلو دةهراعف1, 11, ةدب 14 ةكر 2.

 مكر ةنحرلا ىف 1 14

 كرز. كرو ءابقر 1000 010101115 «مدووم"غ هب 111 اننا 127
6 

 تا م

 عوز“ ةعارز (مئممتم د. ه.) ىعرنعتة 5#, 11, ااثمأر 0. 0 200075

 طاسب 111, 104,19. 5.
 ة هع

 فقرز٠ قرزأ 086 همانطعأمد مه, 1, اما, 11, 1841 1, 420 ذص ةدعمات»

 ©601510526 1ت1ز18 7615105 : زق لاب فوصوم هو رولا قرزالاب ديري

 (حضر ومع ىقرسد) لاق

 قرطسم نيعتا قر زأ ىقنبس كعكي

 7 ةرعطو ءاقرولاب نوريعت ناورم ىب نأر 11, ا.د, 14 هنوصتقعدتات 9

 رص ماها تهعقامتم طق ةهزنعر 20ه 4و ط1 عوطتر 01126 181161“ 21113111126-

 مهطوف» منج تايأرلأ تاوذ 8ةهعطعت ه0. ةىطاعس. ار 5. آ»

 مده هس ةىطس ”اد ل عأ همتعتستف همد ةنهطتءوم 21 عات1ا, ا ىللل1 6

 فطغ 110 هنغ تستر, 1138005 11, 1 (ةيروغص لفأ نم جلع).

 مزستاتةود» ةصسد» ذطط 83240 قط لماس دلت ]عدس ءاقرؤلا ىبأ 2261181

 11, دار 5 ةوو.ب قطققلامط ذاطد ىلث 11ه ةسس 12 4

 قير نىبأر 111, أر 2, انف 000116 0*177مو17:. آر, 6 ه1. آح ©7101* 07“

 هنو-ماز قر 600. 15001. 1. 148 7. ماتو م ءاقرؤلا ىبأ 19ع1 ان. فار

 70510: 76*21, ]هاد ءأت 01131. فيرازمر 111, اا
 6<2د

 فئرز. قونرزر م١1 فينارزر 111, !مةدر 2, 9, 10, 932 ةاتظطتأ 001686 1
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 32مم2605"21 0111 ه2 آطهطم 0وع»1 ط1 ان: 24 طمعاتللق 6027ةطقأ. (01.

 06 ؟هعو 18 مدعدلعع] , 0126 ل0771. 1777 ه2[*1101001)* 111 ل11

0 134 

 بعز. ىبعاز نانس 11, اذ*1, 12. طآرمعس5 1102201 ذط خ1 ا

 (. طوطصع) هوك 18-215. 1. ةيبعازلا 07. ظلي )4,

 ريا 11

 معز 1 مهمه طف 1نو 1, ممح تل ا, 10, 11ر9 ا".551 (دطأ هنأ

 0هاههغدم)ر 11, ا"عور 12, 111, الث.ر 4 (ح هعزب)ز تينت تا ةبح
 كليلا اذهبر 1, .١1,3 1185 01100116 177091771. 11151. هدب 12, 16

 ]هعدتست 12 61083. دج216 12161161805 81120. 110. 0100116 6.

 121198. 8 سغن.

 نذز ٠ واقر , 50114101, آل أمر«. 01. طدهطم هأ 1027 11 21110-

 107/70 600. وت. 1. 105 نينافؤلا فافخ.

 4ع

 قز. ةقرأر م1. 8 قاقز و 7810008 7101:6100, 111 |]ءأ”ر ٠

 لش. ٌليقاوزلا رست]1 66م5 8126 (هأ 11ع3هممذدتت26) 202 ةتثهطعءقر 1آ11

 ملا 7, 10 ةعونر مخ 1 ١ كت 3 (10ع1] مهصاتست 192110311 3 0

 861. 1 001 هعردا1 عوق دوتس هوم نعءاطم» ؟ه]]عهذوصس”), 8هط229 1

 10, 1طد 120. ة2 17547 اغالأو امو ةريودل خيدانب ميق. 18023 8
7 

 رم 201556 710211, 23122 ©0112 11012126 068184282111 8

 (مغ وسموسم لقيلارر 510. 14, طزذطتم 114. هاامءانعا4 ه0
 ؟1هذوص هآر 4 هغ لع. 11, ام.ر 14 هط1 طمع ةوصقست ةلوقأز .

 00 خياقز (م1. تأ), هلهمهور 111, اة 14, 11 1طد 12511377 تاقازو.
 3710. 12027. 860 25086 هوو ح ةخياغز ر 1. هةتمس 12027 عن 1*1خمءطق

 ٠ هدط غلابر م. 15 ةطقم .1.1

 لو هلو 06و 1101م1, 111 ل١, '( عت ع00623 1 8 14501: 77 “اء

 82 6عءا1و 11 15 هلتطسس 556 م0 ليلذتلا هع ذص خر م0535 5161

 ]0عاتق. 5ةطقاتق 711:07: 06044 طم 1. ماج عواطك عطقأ (0 00م 311

3-_ 

 هع لالز 1/0611 .02521102115 111111] 5101110 ١
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 د ند

 لول 1. 1117 ب لَو 6 أ اول هعاتقات 1700101 106*161 01/112611 /0181"21و

 1, الها داش هذ! 1, 1طص ةكخه طم كمر 10 هب لولو جيلا لماع ىناف

 هن امم, 2 هّتوصح عب للري, - 11 عّويخ عب 5 كة

 1167101 ج1

 مز. "همسه ملزأ م مال 1ص هدفت 1, امل 9: هك ةطصصم 6 هأآ 17011: 1

 418 هوو. (271:1ةرس 11 ٠.٠٠

 مز لطمع1 06 1281616111026 60011610111232: 5 نيواود

 مرا 06 نتتطاتق هعتت 120297, 66 6 ةمزالا مامز ناويد ةدسق 111

 81,1 هةموو. هللر9و-15. 15 ونمت ءهم11هعتت هط ةعالق هاري 8

 ةععمج61 هن ةهدعموطق1 طقطو#, 2مم611260* نآاويدلا بتاك و. بحاص

 ناويدلا مامز 8. 51011161 ماسمز أ هذ, 12 هذ ص 10مم ةطتت ”1- 11.

 ةه1ل02570 1210350. 2010 مامز طقهاطوأ هز عمت عوز هدتعطت 27566101

 (ءعمهتعة1هدعر ءه. ىلع مى, 111, !ام*, 15, 16, ا؟ثءار 13. 2121ه هلنلت
1 

 ماسهز.

 رمز طر 700005 02011141, 6. ةعع. هدا ةطقمر 111, 8*1, 11, 12. - 2[.

 رامزت ةعرمقات 206110211, 41022261, 111, 1, 11. - يما لأ هوتصقد

 مممال1 غمض, ه تاسعفس 8115 قطعدطعست 01, 1, "هر

 مزمز. نيمزموملا سمر 7121:1662 5 ل1109 01*01, 1, !كءر 2. 17 ةنطاحتتح ءاطتتتت

 وم هلعمت 8 عولن 0200110116111 ]2276911 500111101118 1610110 1109011111

 1و 11 1, ]ماو 5 هوو اممعر ق-5 هذ 11091 خم ةخمزامز مم 1182 ا

 0.4 هذ ظ"هرادع). 05. لؤعفتق 11, 18أر 12, 1هعتعوه ص هعماتع. ؟هانانأ

 ىدكاكات.

 ع 117 ؟. ةدط عمجأ.

 0, طر ب ار 11 مز 11 101:01112*201 06011, ء. ةنعع. م.ر ب 1., 11, اه هر '. 181

 20 مطاط ءامعاتت م0168:716. ف ةلموز ىبأ ع 011/0111 7110115 6
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 هيا! ةعأ]1. !1ط عنهم لطلط 6 (ةيبوع) 11, حار 14. 05, آذر 110ه عود

 60. 86رمط. ٠

 نمز. 181886"هغ160 6 نامز 1ر 3< ٠

 رهمز ٠ رجوهمز و 171201“ اتا5 دن /1901"9ع, 11, أ, 1. ح زاك 050 11-0140,

 كلر 1 هور
6 

 رجذز. 2106م" ىربنز روقرق, 9]2::ةلث1ك4 ا, ه6 ةيربنز ةنيفس (115401)

 هانت هام ىرِبُدَ ( 1١ ن11ةعه) ءأ يرمز 10215 1000ه, 11, ؟ 9. ]ص

 ممدغف 83ع0301 ندع 1516و ءعوطكر 1ط> 15 0ةدئااقب 1, ابار 9

 011 1هعادو ءمصقت هنأ ءمدز ءعنادتنمدتج 6110 عصعاقأذوتخ اط 0011.

 ل112, 1882, م.

 جرجا ذر هه1عزاةناهر 11 اذ اهرذ معا بوزرخ 60016111. 11211621

 آمعأق 1ط1 1210515 2006ص لحس طقاطعم آدزؤطتق 20/471, 11, 2 9,١

 ءأ 2 51. ةما10 1”. ظوصق 801عاتعو لكرزت# 07105 م. 166 "ع00161 معا

 هها1ء. قمن آطئاخ5[0171, "كرتت"7ع]ننم07*اعز» هتيو 01هن"0]ءاعم (اللتخأتاطم

 مورس. 1. 0. 8م. 11, م. 34) آم عدنو فيانز ةودقان 20046 111 06.

 كعز. ةكوز ر 06007“ 327197" ه15, 1]1], اا, 3. ]كد عطمعا" 16ععاع م10م08انكأ

 خمور 5ع0 عوأ ج11 ؟هدطتو 7015 ذكوهسر نأ ؟1تانطن كر م20 كيس

 1ص هاتتق 00006 ةاعم1 8 610دتاطان5 انق1موطان. قل طعس ءع. لةعاأ

 1, متو 14.

 اهز. ءاهز ح رجق ذه 76مطذو اضسرف كلذ از ناكو 151 11:1, 9. -
 111097115 1:07:25 (طروصم ةدع لهلر 1, ١7 هر, ١ ار 9, آ؟ ةدب 4

 110. 1154 م. مل" ةصقنو هعمل. ال ةعونفق نك 151 1. ن1. 12086107

 ةوع. 8811 1, 511 هوؤ 10د شططقال.

 5 ممدسعب 2371 عل1 ءطهاتكتم (61. 1*عدعس.) 0000 لزدص عدت موع 8ة8ةءطق-

 01 ص اتقان 6825, 111, امأر 2, 8, الأمر 15. الا هصعت 8126256 2 آلا16 4

 الاودنعم وأو 11, 234 م10121112113111

 جوز 17 ه. ععع. ةعوتس همر ©. ىلإ ةمعمز1] (نل“ طهطع)ب 1, أ ةابر 8 جوزنف

 تبا يلا
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 1 (هعع. الزة5ةاثلعا زنط 110706111. 101ثع]. 15 01. مائو 117 ), 21-

 عين ؟ظدطصلقطم 13م10عب 111, ممر 10. - 11, 257:11 1[2110عاط

1 1 5111010 

 1 56 00114:11 هناة 6111, 261141 00 01701/عتناو 1[, )لت, 8, الل هطهتظاطةم ذا

 قر زاخر 1. سن 159 َبوعَش هرازأ (ةندصم ه 14), 11 ازد, 4 (هطخ 2و7
 ديا ا هةدروأ)و 71 ن1 10, 10171116 ءآ- اا ط 041, 7. 35, 1. 6 :

 ا 6 مهرازا 010 ايحورسب مف كين

6:21 0 

 بلس كديجو باسب مك بوعدت

 ن

 8411, 11, 397 ةينمطا هثدروأو بوعش هثرزأ ىتحح 06 هآ. 1, 155 ىندع
 52 د 2د -6ه م

 بوعدتن كتدرو وأر انط1 ذط ءمرصصت ءتق. 00 ءعاتتا11 0161 ام 2 هتك ردا

 0 تعجل 6 هيا ا 00 1100 عزت 13 نورملا اا

 عمار 16, ةينملا 11, اء1أ, 19, اكأدر 8, ةينأأ ىداق 11هاهفهطتقر 561. 11

 لع 6, ةةضيعلا (ةضيغلا) 1, *4., 11, رانلا 11, “ار 5 نط كمأ
 طتصع طقطعأ ةومقانلر منهج 11, احر 12 ةوء. !هعأ. اك تس 00. أ

 طم. اللمو رص طلق 12 06180113123 60251111116111 115 221104 +

 كور 4 ءبدات يملا انلسرأ , 11011050 هر © ةعطخوأ ةذر ب هتك 6

 هنعم ءمع1ةطاتت" (ءآ. ا ءال]طهتتقعت ,5122ععع)ا) ه0 ]1 هد" هت'طعر آلآ

 212). ز هيلا عمج 1, 1 2, ه1 ]وعالم طوطضق هقأر 1

 2681111161110 061. 706 راوز 505-5 ةنهم1غعع 06 6*7 0106 6

 1111011006 1115 0*61. ةراسؤلا لفأ , 697*2767 «101" عد ]ل ءععمنتل, [آ1

 ةنأذ 13 1

 عر 1 الك 76111 ل1 1 10 ٌآ 1 عن عرد لدتتت 71001 عوزأ 00 /0511-
 11011011111 411026110.  طوعأتأو 1ءعءعماتقب 5616203 ة5قعأ > انعاثاث 01 عاتت

 1معاجن110:*. 20ة6و هزط1 موصصتتا1 01عةه 111, هبوب ذك تععبز لي

 د

 اهرفاوح 21171102 201101:11111 0107 0111 1.

 راز

 عوز

 لوز 111, هزت67* 011 06011 111 50 عا111: 701107" عآر 11, ار 9

29 
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 ىوز 11 امالك (ةبوسو هع 284), 1, امانا, 19, 17417:, آر, 504 تنك كقو

 اقم تميبوز ءحصص ةهعمات ع. ىزلا نم عمشلو ةيوستلا ةيووتنلا 1 1

 ٠ أملا“ 2 مالو «0 تاروز ,15

 كير 1 كيزأو معذ 20160 1 611017 رجا15, 11, !١١ 10, انط1 19

 70 كيزأو 1عععرصم لتس 710عأات1“: 1. 123 دكيزاو اهلاقما رشع

 د نع

 170م 11, اثر 5. 111ه 1110016 100 كيزأ 16هع1 م0886

 ه5. ةاططقما. 512611010 هقادتأأ, 1, اهرب 14 ا؟11,15 ءمل]1. كمي 2

 امءءر 1, ادار 4 ختام سانلا دازو. - 11460 (لالدلا) زد هع ودم

 ك1 كيوي 0 01115 7115 0017 ال11 2, طططع ديزي نىمبش 812012-

 هوا 0100110116 (ذب 1” سعف ء). طلعتطدع ديزي ىميف دمعاقار 1, ؟.ك1 سلو

 11, مل 5: ةعافر ل1, 16هم]) 11 860:7 )6) 11, اا! 16 260 اا 1

 0طوتلهالت, 107107145 ها-هددةط, 0. آطع0. 686 8.5 >. ناك دقو

 خينارصنلا ىلع اوماقأ نيد (خيجان ىنب) قابس معلص نينموملا وبها

 ةريبه ىب ةلقصم جتاتشاو كيوي ىىميف عاب رث عمالسا دعب - 3

 عرد فلا نيتلث اهنم مدقف مرد [فلا] فلا ةينامثب ىابيشلا

 ىلا لاما ةيقبب برثو عققتتع معلص نينموملا ريمأ ذغناف عقتعاو
 ةخيواعم, 1طد 8850, ؟00. ©هأط. 4143 1. 218 ". ىب ةيواعم ىنتدح

 3 مكانغلا عيبب ومهأ نك كنأ زسيزعلا دبع ىب ومع نع ملاص

 ديزي نمر 748ة1:, 1, 214 ىميف سلكلتاو حقل هل عاب ىذلل لق

 35 دري 66 ةلصلا] ةوصقات 1021:, 11, 322 ىكي م ىدريس ىب نئلا 0 غ ةزدتنا] 0120 0 ع

 كيزي نىميف نيب عاتنم ا نوواعتب ءاكرشنلاب 55 ىريب تانالق 0

 انويارَعِي رف اطيخ اعيد كلش" اورتشي ىا ءاكرشلا 8

 اهتمت ةياغ اهب ارغلبي ىتح جسفنا 2: مص هيلع ىتن كلذ

 لاهم[, 1211. ه07-1مم"007 .١١!  طوسلام جانغع» 31051017"ه/6 1, ١)

 هبف كيزي ل دوعببش هب وبهذا. نعام" وسمو6 ةدياوم كعاب ب
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 11, |! 1طن 8ةهطاقكق 11, 178, 6. 208162106 161222016 7270 نم

 كيدي ءلقاتت ط9 511601 .٠ ١ ]لودر زص ؟. هذ ل11 ءطقتا 5558
32 ََ 

 ه0. لطم. هكر 11 ةةه00. 126 118 نتت1 ![1عوطقاتلا“ 016151 اوكيأرتو

 11027:20 "اذدر 2, طوف. - 111 رطخلا 3 هليأزو 6011110 01

 01/00 41 52011510116 1708114118 0/41 08/2011, 1و |اء.كر 13, 14. بح "17

 11611006115 دج" 0211 ىءر*رومدوعرت» (طقسم ةدع فتت.), 11, ]1[, 10.

 17111 01011 ©. 3 1. 0136 2:118عوأناتت هأن ه. 260. "هذ 2001886ر ا ]

 (©1. ظواقلط.), 1, امال, 10 دعت (طهقع ؟1عغم13) ةططم]أ 5687 ةئاتتتأت

 1ص مورتانسم ا110وا 1 صحمانانت م120712613 ةل1عدع 24011811“. 861211 12-

 ةدطقأألالا0 2ععأ1 مولع هأ هع عانع : د61 106167 ةاناتتتأا (26122م6 ©

 طاقممد126) ةاجط لمدصتسام 1]8108طحماناتتتت 0116123012002 ك1“,

 طصتطل هديحتتت 0 هز 11م0 71061111. - طر 01“ 04

 00ه1*1 0د:26118211, 111, “٠ر5: هك. اآاده ©.

 فيز 1. 26 صمام طوا11 (برقل ىحر) تولد 1, "ار 10 106 طتستتق

 فيت ناقيز ىأب 0110111000 510*221, 511. (01. ؟ ةدعقاته ططق الطم-

 ىوأط1 12 7125071 21, 1.

 لبز 1. 2015208 ه8أ م5173815 دنعو ىب لوي رث 11011 065111 11151016 0110

 هنيلمر 1و ار 15, ملا, 11 ةهءو. - 12 مهنوان قط ك0 ةقذ 111

 نهر 1 رح لاَ هو مم لارين الر لمعوز همصلم ةهطتساوا1 نعام (.

 المعطف 11, 306 كل)و. - 171, 011 صاننك ثان 0ع ءوهققك ءة”نور ]ب

 اخار 13. 881. 11, ١1 5 هدعوا11 6و مودع ةلاصوأ تعطقت.

 مز ميز هعم11 ولان ط1 مك

 ندز 11, 601711161008211 عاصر ةروع. اطه]ة تب هلتعاتلب 1 أر + هوب

 لاق ام ليقي نأ هل ىيز ام كلذ ناكور 11, !ةذمر 4 (ه. 1. 80148ط.)

 هرم هاحع صفار آر دمار 1, (01ءفه4700, 11, "#1, 8 برخل نوري ١2 ةيدعقلا

 هنونيزي اناك نأوز ه. ةعو. م. /مه11, ه0 امه: 6110 الفأر آ1ر الر 16ر

 أ, 11. - غتازر /هم20, 111, !؟هار هر نط آش 191 اة. هر. قارزمر

 هطح ”1-ااهط. 11, !ام١ مهسر ةطق 1ةطقلع ةءططصفقأ, 16617
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 لادوطط011 ا!ةءر 3, ةهطق هان نوز٠ ةممعا1هكسع 06 ةعطم»ع نأز ©

 كزانق ا[ عمم ءمدقعاتكام»» (ع؟. ؟ن]] عنق عاتط ناز)و 120016 7/0715 (آبه12ر

 0هعطع : 722, هع دس ةعععمأم هأ طلكعتعو 016" ه15 (910. 027
- - 

 عانت نأز هأ اك تورم عا“, 162212091“. ]1011 ععزا م. 15). ىنك ءماأذط عغمد

 ع

 عر مع1ع]1 ©891211182, 7. 8111 نأز ٠

 راس. موملأ وئاس عمات 01 عدا, همم هلمودم ءقغ ذص 10ءادكتمطتطانق آر

 "اب 4 تطأ 1. مويلا رئاس ىعاك منو ىعاكار "15, 2 ةوو.ر 11, "هر

 مويبلا رئاس ىرورحأ ه4 1. 8, 4و7. 3ك, م,11 824. نم دللا كحبق
 مويلأ رئاس سيلج هغ زد مخور ءعطتم نتم0 12036 طردصع مييلأ وئاسا

 رهظلا لاَ دقو (1:هرأهعر ط«هن. 1, 611 2. 28).

 اسد و ى 34 11, 111, 8, مه هللاب (دغ اآطأ طقطعأ 407.) ةعع. هص8-

 1هعنوس م«26ءملمهغو ملا قكشان. - كنع لس 0121. ءقسنست (ةعانصت

 م0 ككل ادب ايعو تش ايع لسور 1, 10, 17 3600. 5910. 018868-

 1هدعست 064 طقع ؟معصصتت1د ةرراتل 0281801, 5271/4, 17.

 بس 11, 233191:4244, 06014, 11, الر 12, !عمب 12, !يعأو 1, اذيقأو 9, 111,

 ابكر 18, امكن 2, 1طص طزهطوتم )1, 12, 11ةلع121, 1101:0174 128

 02:201[2 : رصم لاوما ىلع ةبيسم هقازرا ه6 هقازراب بيبستلاب باتك

 ودعم ىلا (ن26 335351عض 241052 م0111 5011 152114126121 8111 148 "655

 0 1:10 عر مأع)ر اك عدد عا', الءانعت“ 005 177111101111210961 065 4ك 58 0-

 1617165-510611, م. 62 1.1 ىحاونلا ىلع عئاومأب 2 نأو (0عد

 6 ءاه15 هت ةاسع طعقمت 0عع (0ةقنه ةهطتو عاقول), ١01118

 هنا5 071 ال1 15“01 0ع5د 1:1: 5010 أ, 12. 01. 81هرشنأ7 ه0. ؟. 1710-

 ةعد 1,9 ةوووهي - 17, هعوتنقشودقةقأا, [آ1ر ؟ 311 9, الهلل ©. بر 066 10-

 رجه 811, آر ا 1ر1 6107210 1 701/711. 05101. 1821, 1, 8 تت و

 2ىتنب (لادا نم) دنم (04101/11167“ جمال“ دعو [ءعمانن5 م. 215 ةصتطم)

 ت10 هتزتع1515 ةلك105 هنأ, [لكر 111, 1. ب (00ززتت72 عت" عقةلق11 [ععأأ (طقتطع)ر

 111, اكلأر 1. - بيسر ”ء1ه10 ©. ع. آر "لع, 14. 181ج ناك ىم

 هنم بيسي 111, 'أنار 4 600623 862511 0110 لييبسي دنم ناك نم ( 08
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 نار 9ر 03/1 31 0110100 0017 0 610110116, هط ه0 772611006115 01*67. 1

 طق 2مم6113 1 نلف بابسأ, 111, العار 14 اراك 3 هك ةوعرو. آ+

 لقصت 08ه ؟ةج16 10ه: ةدورو 83110117121112 686 70018 باكصأ.

 تع 3
 تل

 بسر 107“ ت00 0101, 111 !لا**هه, 10 دطذ 1. ليكأ نم بسا ناكوز

 هك. 1س 1[هفزدم 111, اة". موعد. ابابس الجر ناكو.

 530 اس ني 9
 ع ياس ني - حا

 .6 6 .٠ ه9 46

 ابس. ةيابسلا, ةيكبسلا ه6, ه0 مدتستنو هءامر خيتابسلا, تعط“

 ةسهتتمن 40 أبس ىب هللا دبع (1, )98 ججدوللهغ (ةطقطس وم قست

 أ, طممس سة عاعو» 11, 408, همر, مهو ها-ا10]:. آآ, اعمزر آ11ر

 1 كام مك كاوا و ورح تل, رانك 11 نطق مفعم

 ممداان196 ةييابسو 111 81, 13. 1ر كومو 10 نراه جر طهر 10و نلعب 10

 "امل" 8, كمل كر الكلم كب لل 5, 169 ةممءا]وطغاتت“ 11 نات 8

 0 1طسقطمت مدنا عت معه

 جبس. ظلتكدسم هون 111, كا, 8 ة«كانابسلا 560. 1ط15م1: هأ لفذل, زد

 ءكاتزاتق تقاعس ع1 ةكاتت" همدطعات 9 وم هناي اخطأ 6و

 110061101111 ةهوقعان. 17 هنو جحا 1ةهءانق هوا ةذجحايسلا ه5 688

 26125. ماس. م همدصتسع م"هم»أ0. 110. 0286ه[ 2ت دس هنآك رد عوت 1

 1665111: هه 101.1. ]. ؟ هلنطب م. 10 ةووو. هك هلك هاتقس

 انللو اك ال هعايايسلا 6 ني مسلا

 اك د

 حابس. 0001. جييسأر 1101115 ه1 هناك, 111 .10 ١1)

 عميس 11, 0011071011 17" دمت نال". "1 هلتأخم نق 711

 طدصم هءعاتظا1 1, الثمر 8 50/7 11 52 2 <01 طسقم زاد

 ها ةساعمعسس هه ةمموا1 وت مدل _هسالا عبس نمبأر وقاتته مهقوا" هزانق 2]-

 قساعمحتس دن ةةماتستالف (ةعبس عباس) نان1 151 حطمت ةتصرم]ةدعا38 هقأر

 111, ,١1 2. 18006مج ص000 8360 56 جاتك 31 6 ماالسألا 00

 1, 1,8 ه4 ةاتسم مالسالا عبر 2714زم 11, ة.. حايشالا سوو

 مان26 02م5 ءهرععطءتغق دم ةماعطت مه عم3 0171536 (؟. هات رشنع)
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 1, الأ, 8. - عباس نينسلا نم ةعباس لعلر 705818 1

 1114118, 1, 1هأ, 11 (تطأ لو]. 1971 4 4 81. ةرشاع لعيب).

 عبس. ا ه5 0016هعر هعم]1 وأتت آر, ايوب

 فيس 1 هنمطعطم1 51166 082414 11, ا«.١ر 8 (ء1. 10 كلغ كق). 8

 ت ةقياسو -111, ماا, 15, 0 ةتقباس ]هموم ل123 5 00

 تال 7. 8115 فيس .

 كيس. كيابس 0تئطستس. 08 هبيابس (ع7متجعزةاءر ؟.١ 011618 هانط ةس)ر
- 

 111, در 6 ءوآ11. ةسس. ؟ ال1هلعتتأب ل6//1012 ءه0. وت. 1. 104 1". م0

 هم طهطوغ داوعا ةتالت. آه 277420 1, ”دد, 9 ةرامح مو“ ىابهس

.6001611 

 لبس. 1 ليييسي دنم ناكر 371 "610410116 تتاتز» ت0 "ه1, 08 0

 7276:0605, 111, 1/1, 9. 04. 88 ببس. - لييسلل ةامأ اصر 8

 هميم 111 اذدلر 8. 110. 610585. 660 عال.
3 

 ىبس 1 هن 1111, ”هجال4[4 طهرطر, ة*عةتت 10606518, 1, هدلر 11, هاه ع (ح

 بلتسا), 1هندستر 111, 17 (ءانتح نم م.). 01100116 0174727141 131:1 تتر

 1طن 8وععطاعم7 81 60. 0006ه م. 1*1 تطأ 16 تكنو

 رخس ]1 55. رتس «. ىلع ةععاسم 15 27:0ءاءء1ا5 الق, 1, !آا, 14. - 1

 0215. )4 (ةراتس 101:14 هج10 12027) 7051, 1, ,١.1 قر ل, 8

 (طتسع *! 7, 16 خشتأع تبي 16114071111 5. 011106141711 ©]08) 57 0

 هان رجا. 11210. ريتس 1, ١اأ, 8. ةرتسو 2 رعسإ 121011105

 (مه"هردأ#), 1آ11, اذه, 0 ا قرتاسإ)و كار 9, هط1 1ط 21121])21-1,

 8ءطعأ مر, 5 26 1. طقطعأ نك "ععيب. قراشاس و مآ. تأ ر 174*781

 111, ".مر 9 هراد اهب للظ ثيبخل ناك ىتلا.  روتسم 111, 7
 710عطان» 6856 م2415, 7611080815, م01 ءا3] 15 50121213 019128 6

71061 1 
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 عجاس 1 هءىيشلاب ,. الف ىلع (05 ةروصم), 1, !اهر 7 هوو. - تاعاكس 6

 تاعكاسر 561116111106 050*721 01": 010, آر أباثحر 1١ هن ةطتطم

 مدككاس. ماكاس (طوطم هع "اشو 11, مألر

 ىكاس 11 مم ةةصخانتست 01616012 بوب كاكا سو الك !تزازت 15 6

 رص 1ههتعتور ه4 وسموسدع ابوث هيلع ىكس 1, اك.# هاكر 274ه 11

 اركر 2. 01. 10027 أن ةانمانف ةايطط 0 -- ال, 56 1م:11 ؟ةهقاعر 1[, 1١ 6و

 اراد 10

 بحس. باكسلا ممدصو» ؟ه>1111 11, ,١158 4 ووو. - بيحس ح
- 

 كاسم 11 101 ا مد آخ 1117 1 ةير

 جاكاس. جحاسمر هة6ه171 قة 1ا5 1 عااد, 11, "احر

 ردكاس» ركل 111, )1١م١, 12 وأن 07 ءررانه ءالآة010, ان 6 ماتا عتعأتت موأعأت

 (1م16 ءاسملا دعي 1.9 65 تاب 1. 15). 05. هنتعسم طزةطتقر 0
 و هدو 201

 60. 7. آا105ة2 ها“, 14. ردكاس. ارككاس ضرأ تح ةروكاسم 0

 1111145 17210/080:, 1و ٠ ءا“ب 3١

 5كم ه2

 جاسكس. يم ستكس همج5::1205 06 0ةط01*عر آر "11 8.
6 

 . بشك 2

 رفكاس. خميتشلاب هيلا فنكسأر هءالمرنءز11005 60601005 081 3106 هةلقتار آ1ر

 كب“

 - 5د 5د 51 93

 فاكس. نوكس , م1. فدحس (168 ع]18 16281101 01812 فادكاس)ر

 هناأ0 61 711100: 011115*1 مهل طحهر انأن 1" انعاناتق 11011 81116 220168119 0ععءعا" مذ

 20881210, 1 !ال 1 / هك 11

 للكس 111 76“ 10161“ 0: 20:1111/18 11411610105 هققر 1 ا .هر  (ه لح اس

 اهانا5 201115 37١ آس11©)

 هاا مر

 نكس. توملأ نكس و 00101, 11101611011 1110805, 1, تأ هر
 ٠6 2ت

 رخس. ةركاس 0 (هأب روصع)ر 111, !كه, 6 م11. 11غ 16. لطحن

 ءملعرع 101 طقطعأ ركس هأ طمعر نأ لد 0'1عوأدع 20391, 0[ عدد

 نانم ةرخكس ةمالقات 15 اتقان 101556 710ه. 110 1هعذ ؟ةاذتت 4
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 1101200585 أبد تاق, تط1 "هموت كسلا ىنتاث هه0 1هعوصلتنسس اذ

 3هطت» ركسلا ىنيان ( 4415 60. اكهط. 1286, 1١ه, 6 81 ىنباصاف

 كثيغ اموب) >0 عزت 0هددنت0 م22651916 0618123”.

 طخاس . ةطكسر ة«ه,ر طهطعأ 1”عووجذوع ةزصع 1001ةدالمدع ؟0د118, أت

 نانمواتع 0هعطعر اأةوانع "6ع. 11, |١**ب6ر اهب 3. ووو" ع هاتان

 ]و40 هواذورس ه050. 8 ةططس طقطو# © 210 126 6

 ؟همزأ ةراوف:» امغ ًةطْخَس غنم 5- عجرب ليف لفرع كثتيدح قو

 هنيدل (ومعموزودع ه "عا عامدع). ىلتو هع. ةرصسأ 111, نأذ 1 هأ 8

 كلا ةطخسلا نس دنم

 لس. 0 ر1:ى5ر, 11, ١١1,12 دهل مواع115 ءهدع هو 292616 مانع

 [مع”” 1. ه. ه0 طت1 عدد ظلطتتتت 221:111118 ءعقأان. 01. ةم110 ه6 2

 ىخضس 11 ءىشلا ىع نالف سفنب هاتف. 61701060 ]معا 060150104286,

 11, ار 6, 4ع 8 هوو. ؟؟منوطغ 0من. اء 6 (ح نع هسفن بيط
3 .| 

 نس 1 تاوهشلا معماسمر 11 الأثر 15 أ آيقصع ةاخط فرط. 01. 1027 ©

 رم ةمم لد, 8 وك ةووو. كو7. 559111, ١٠١ر3 ه5 اهلس عماسم

 موصل. - بذكلا لوق نع هناسل , ه0315:41, ةوع. 1هعع. '1'هتكافتتت

 111, ٠.هأ,ر 2, 48 1 1 ددأو م26ع1661103 9106101. 5ع.

 كوس لس 7 0 3 اف في هأ دان لس 871102371228 51121. 01.

 1ه19 عاج ا 3 0 نفسنا ا آر "بلر 14 81115 8

 (مم10706109©) 09/1 رج" معانا 010011 11021901101210, ءامطت 1301:ا132 1*طتتح

 1 مكو هور موعدنا ةعطصتلوم ةعطصتستقر انك 1, ) ادأر 9 دس رادج.

 رجس ١ 06 هورسو]او ج 1 زس 7625111 أنا“ 14 ركست تاذ كك تأف.

 ماكس . مدا فام حك مكسر 1 اهو 12:

 ادس 1. طمعم 1, 87 اكسنت معععوألاتات عقار 562511 01622 ط2

 طقطعت دطع رععدق جه "هت لمصتر 11 ماتأت عا1106'. 8560 ؟عرو | ععاتم



 1:05 8 51 انا. 012(0 62512

 10 عا را .1٠ و. اوقرتفت نسم طمطوأ [خم - 117, همها

 11, 2.15 ناسحاب هلك كلذ ىدسأ نأ يح! - 12 01.

 201551 هاتودم 0101 -كيبق هيلا ىدسأ. 01. 110/40407017014 2. )هر

 2112 78.11 غنيب ةميمنلا ىدسي ىذلا, هن 210484 ا اًناوه ةالوأب
 5 تن

 85601 ىدسأ ن100116 25011156 51ع216691 06 "6 22513 0011"7677617و

 111, 15, 12 هذ ذط ؟وةدتفان 1ط٠ص 213-2 86 (ةجاث0 1اط>

 11 هد" 08 ١] مدعم. (81هد1هن"هر ط8قستمعاط آب اا :

 عدا نم كيلا رذتعمل ىنأ

 )2 مبسم لالضلا ىف انا نإ تك تك

 50101111 ل طاح 0ع انهدمر ةاتتح 06 2210 115111 03.1111, 1

 م. 517111 58.26 ءاتتت هما 005 ادي ملا لأ.

 فاس. 19 همصغودعكات 1, ا111, 7 هوو. مهتم طقصع ؟هءودت 06 ه1 ؟ةوسعطأم

 طم 51212156916 70216010:» (طدتع ء كلئخير 5ع مممطقط] ]1[ 01281*.

 وس 1. 86 10ءاتفأم26 نأ (ىنرس) وسي امر 71607140110111 21/171, 6 ع1 لح

 ©1موق. 1ص هلع 1"ةلعتطب نطق 1هعمو 1'هط. 06. - نأ هرسر تام متنلا 6فب
 مور

 6022272 1 )511 6 ]1:0 < الآ ةلتعد تراس 6000/1111 51

 1 ل 11 10: 7102705162021, 6. 1, 111, .١6 8: هك

| 

 ]1216. - 1غ 6. ب ا“. 10 1, امكمر 11. 55 ودسلا ك5

995 

 و50607 هله" ة15, 111, هلع اتلان.ر درس ىلع ا ال117 0 ت-ترورس. 0

 ماطتومأ هب أ اروواس برش 51 5 63115396 2207215, 15 0216أ

50 
 0 111, 115, ةر فما, 137, هر 8. - ريرس. ريرسلا كيلم 111, 115

 016. هذ 074114, اهأن و وسلا بحاص كو7. 511, “, 14. 12 6

 20 اهدخاتست 111, اء, 4 ودرسلا 2 هوز 88 ة]ع. 8 1110115

 رورسمر 1, انمار 12 انطأ ةنوطت 809110 62:1111070115, 00 90140110118 611-

 ه) لص اقام هق-اهدممهماهرل 1. 611 37١ ميم وأن ميشا .
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 كن

 هقامزان5 ؟ذع ءمصك ملا. - رسأ هودحموت. 1261101, تء ب ., 111, أر

 15, 78417 1, 546 06 ءوتصع]15 تناك ام ساكو 0211106 0

 1126م1 0100116 562511920 62:15:17 خ22 (10023:) 6. ع. 01021161

 451:. 11, 15, 1 انطذ !. رسا اهب تنك ذنم كل ءايشالا ىاف.

 برس 11, هدناا»* 72016, آر !..1ر 15 (ح دبوس نالفل ىَلخ طاوه» 1, دو

 2 5600. !810اطوطات20 احب 8ب نطأ 5 ءم00. طقاتعتأ توستي 0 تاسعا

 -_ بوس 111, اهدار 8 ةعوش ءم11. 11 106131 6856 /6716817* 6 00 101*-

 1161110: 111411600. - خيرس 1, )| أر 3 ةاتتطقأ 122115 8611813 62*01: (61.

 سمعت دأأ) اعانكردأ ةبرس ها أامنأ 71711 284 7481 و1 هد 11

 ووو ععتا1] عتيرتتنتع ءادطح ءولطغونتأات 0ع طمقأت 122116 120.

 لبيرس 1 ممق6. 06 مداانه ةحتسمس بعلب ىّليَوَس 11, ا1نعب 2. 11 موز,

 1 3 الا, 111, انا, 18.  لايس 11, هاجر 5 دعم ةطمموعو دصتطت ةانطك"

 6 17 00 مجلي رو جرمسأ لق 761110116111 271“ هعزت0211"97 50

 10110171 7701"ه105 651, 11 | ءر 9 هع. ح الر هعععز1011 تت

 1, كبر 19, 10128219311 00 جارد هل جر مهندس . طكتصسع هل جر ستسا

 أروذ تحبملا , 61816111011 01051 1ههرته0ع ة!|1111(1 1116 الغار 1, 17و

 8, لةع01 1, أ و 0.

 جرس آ1 ه. ةعج. م.ر :2:هننع 2111 40 (ءمال. اقطع 1344 ء 1.1 ة5ه00.)ر ]ب

 اندر 6 و1 ]معالم 161 ةوطق وأ ( 60 زد سف. 1066 1 تاجربتف

 م11. 111, )هير ق. - 11 ةزدع 0] 66150 72111168, 0:6510110*121: 11541و

 1, !١ ار ' (1عوع7لامأ ةنح ن0 036 «00.). لح 96 حمس 111, 71و

 1 -ح ناشلا ليهس (طآروصع ةاتط ناش.

 حمم اعيِرس 1, اا1مر 4 دمد» 655 20665. «ل اعارس 3212. ©, 580 207 ال-

 طاتس 80 ةمطاسأ 116 ءاجقت نييعرسم.

 فوس . فوسو م6000 1178, 111 11, 5.
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 و

 قوس 1, 06266/10105651 9عوتلتطر 1 الأ ءر 4 6011. قاتلت ©. قوس و

 ىث"”هودن1هر ]آب هالخبر 8ب اا, 16 (مدطأ ظعاقلط. هذ [طط 1-21'ةلكتط ا"ءدر

 9 ورم. ةقرمت),

 نه عه د

 ىنوسر 11/5, 111 اكلك «, ن1 ةوددعا 1معأزم 12613 هقأانر 1865

 نانته ةاتطأ 111, 1/), 3, 4 هعمل طتغت' ىانروس. 1. 18027 هدا ىانوص.

 ورس ال, رمم»و معا]16م طهطا, 6. ب م. 1, اءملر 14, 4و7. 7111, 1

 ءاماللب ٍستف, 4كم طمنام ةكمع»س. 11, ؟هر 14. ةزسناتاوه» 03 ءل طحت

 ةيراجإ 0 0161110 63 101101/0116- 16!761: ه1, طا [1هطقلخ

 جو- 8ءاطقتنة23, ا11ءر 13. ل 6110511-21 ح سوفت, 111 هم, 16
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 ىرس . ةيرس. ط1هزاد» ةئامعبرأ ىف ٌةيرس هثعب 1, 186, 8-6. 05. ةردسم

 6ع 5

 طس 1 ن0 ةودقد1 1ةروغدع طقطعأ ه 60116 1 اذار 3 (21:1ةرس ]1

 ٠١" ن1
 و

 لاعس . تا نيكس يحج 111, كم 015. ©1. 660عالم "10. ©

 0619 ج10 طمات1215 881111

 وعس. رعس. 110160 اوناش فيك (ىقوسلا رعس) اهرعس اوذخا , 4

 11111 011110110111 60115111 10111*1©11 1/0: عززت عل" عردأب 11, | 11و 0
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 د

 ةقعس. افعس. نّطيم فعش نم ئلصم 111 17هر 5: 01. هج:
 د

 يعش ىبعسلا ر هءام5 رمااع"[ 115, هيتنهع ةوع. 8ةئلط. 320 لكم. 306 8. 0

 جام 139 1ةصعأمأار) 01112122 م1161 م8111 12 07616 115261210]320 6

 مم1ةههأر 1, همر ٠

 كل 17 ىلع 1. 7010105 6081, 11و باك 11. 20 1011601 لك 8

 هدب فيفس نم 0767". 71011110:11 51766. 262:61:00, 111 !١١ ةرخر ١١ أر

 رفغس 111, 0521, ةععسصماسسس طسلاتق ةزئصتل 11 ارا ل62 2 لك

 1101 حبصلا رفسأ "9001611 معد فشكنا هم 115)211 7611
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 هنار ن6 016ه رابغلا رفسأ , 21ورتع عنق هقغ مالامةقر 1[, !ا1,16 أ

 ”هماعم ةمغلا هذه رفسن ىنح ربصأ 1[ةهسلفسأ 41/417: أمك (ةزتطم

 25 6 - سو

 ىلكنأ ه» فشكنا). ظالم دنع وفسأ 2-5 ىو و 0 ها 60

 "عداناه اقر 1, !هبآ, 11. - 1711, 015ج" ث108 مث(11 مات17ط8ر آب آا1* ب

 مسي مأ  ءاقس زد 00622066 111, مب, 1 71061107 6886 01. 2 .مقس
 2 7 |! :١ 2 7 هر

 عمقا 2720407, «011. 8طقضتفطت 1, اذ 8 ه1. 1آععأالم ةاتكعتتت 3

6 

 تلا رد

 لجو ةس 3110 8 عروس و1 ءا"وأ طوخ 2 معلا 1 1

 كفس 1 ©. ىلع م. اثم هء»الو (11161100610) زجت" 0110111 0011116 0101/6111

 11], احب (, ه1 19عام طوطق ءقأ. 1282367 م107031115 16ععلع دغس

 ععالقا1 6011216101105 631, ([15 ل0 ه1عم218عوأطل0ه0د6 طحتطت وددت انت

 هيلع دفسنت (طذطع) هأ دهيفس 2018 ةاتتأ. 11]ذ55 10عأ دفس , 41

 لومع مداساتو "ععافم 7ء"ا16 معك 716 /2107160 1911010116 10 711172 0

 116 00101 111 011 101107 هتنأ هد "م دذآآهإ 0010 /1]700115 171011116 08

 ه1:01716)* : 920 019*101 1|. 17011: آ1, 0 ىكيتسا اذا ىلع رالف ةفس

 كيلع لهَجو كب.
 لقس 1 6. ب م. ه5 11 0. 266. م. 71111110011 1, امهور 6 6أن 8813. 6. ح

 ةافس 06 ان20 7/2070 21115 (؟. 182027 ءأ لطوطم ةانآن لفسو ءرععص مام

 50 طقطعم 1طط هطأ 0ةةهتطأو 11, ,١11 24) طقطع6 ما. لقسو

 111 |1251 904 :١11 2 لفش ان.

 7-1 ل هممع. هذأ 7168219810118 260101"ة:(81, 111, !ه*١ر 18ر امك, 14

 16 3 «, ا1كذر 11, أككحب , عحهع عالقطل م0115 225811118 لان

 ععمج015 12مع؟1عادوصت 1111 ه6. 560. وسلا فس.

 ىفس 1 9. 17 ه. س1. همه. 1, ؟هعر 11 ابرق . .. ىقست (ةنيدملا) تذاك
71711761١6 6011516١9 68 0:111*. 
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 طقس 1 ةدورو 06 ةو1و "11017 6061011, 11019 /014"0 (همز». باصا) ه. «.

 11, امو 10, ا"ةؤر 12, كسبرة ومن )ء", 10. - 1000653 562811 0

 -_ِ 2 -َ 25د

 هدي 3 طقس ور 01141110 698610111, 01111110 "001005 111, 01 عزك اتا طقس

 «هدلخ ىف الل زد ك5 ك1 5 عش ! 3) كي 2 عقور 01100 مهم

 مقام ءععمانءوم1 هانا للبخر 710. 110814 1, هء) هر ءأن دعور 3 ل

 1, مل 11. - 17 هت« ووةق11 1111218208, 111, انلور 14. - 6. ب ل.

 0هدن 01:6 هدتع10 6*0 51011 20" ديون, 11, "اكن 9, 111, ابر 10: 2774ه 11

 )اذ 4 212 60 كك 7 هك ل مث هك 266 5: 64 ىلإ ن6 1, ا 1 5ك

 اال 6 ا 0 ل ب 1 ١051| 3 ١5 |(. كم

 د, 0هز211005 /6ع71 10عاع»أعق 191:06 ةووسفط أ عقر 11, !1كر 1 ةووبر

 5 نل 1ك طقسا 5760165 (مصمم>»ءااتتح ععالتتق)ر 111, أةذءر 13و !!'ةدو

 12. 01. عدو. هم © عمون. - سانلا 101 سانلا 1 ةكاوسر

 ما. هل طقسا (12027) 21118311711 6 5ر 111 مالا 6. 0 8101٠

 لد 11 كان

 0 56 رهام, ةهعمات ءوطاتتت 111, اء 9.
56 

 بكس. بكس زد مهةدته56 1, مما, ؟, 1طص 1-21"هاعثط اصبر 24 هدعمات قطان

 ه ظواعحتتم ")مب 11 موز جوراصلا نم هيلع طا ام ( 13٠

 21 ع تكسأ 1066, 300 17615 16 1101 0 /[هعقشأر آو
, 2 

 : 0 ام اناا 1١ 012 عن ىف. كك 110 0012170 كش

 ركس قوكسمو 011*0161 1161:0012 601101011, ل ةعافأ, 11, ىلثر 11, 12 (ح

 خاعف) أ تاركس 1 !ءا”1 نلف. هن ار !ءاخر 15. 002101" عت 01222 710 أنا

 18 6طدا هش عانس 772

 عكس ١" هملع ىقر 1, !ءاءر 14 م” 66 وزبو 310041 11 510010118 5616114006 51/06

 ل161 م01وأ, نطمطتقاتت ةع1ق21158 7931298 ©1791[: 01. 1011, 11, 23

 هتلالض ىف عكستي ىا هتمط ىف عمرتي معد, لؤمفغ 111, م9
 خنتفلا ةرمغ ىلا طءورتم ةتومتقعوأ نحس 51116 0100110116 1

 نقكل1, "ءاع 2, طكدسوفطفست 41/6047, |. .
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 كس 1, 2.2. ىذكس ©. ىلا م., ةودقان 5:غهطظ11“ هننتت* نو 06 (19027), 111

 كمر 11. - 17, 1" عمقا, 111 اةاثمر 15, انط1 600. 0 22165 1

 تكس 119, نات36 همن ءازمطت 1هدكتعم 2006503 هون ١ ؟ةعاح«سس

 تكس 862811 118*7101 1 (طرددو ه الخ) هععات711 123 6

 17411: 1, 381 تكس ىتح انركلا ديمالج هانيمرق ننس همس

 ىدع توم ركذي سئملتملا لق توملا توكس ىنعي سمكس

 اههءاد 0 اربأو ىسفست ىفش دقو

 06 مدس

 تكس ىقح هقلكب لاجرلا ْفْخآ

 1709171. هاا, 8 م0 دوهكسأ طقاطعأ درب م"0ماط16 10721011. وكس

 تك 33

 حدر جيرلا, 5000110 074711 ح ملح, آر مآ, 5, طدهتم قانا هج 5
2 

 جدبرلا ىكاسر 0طقتشلزت از" مدمس, 8ظادسمفطفست 41/47: م1 ىك 0
 دك
59 

 ءاضيب قر هجو اهناك ؟م11. 8ة10ط. 1, ام, 12, 560 19ءاأو 01

 ل ّ 53

 - هيلدا امم - ةخةنيكس. 8016322 986 1, !!ددر 3 860. ةنيكسلاب

 60 ظفر اهناك مهاطوط116 600165 1213: انه 6 ةانيكسب,

 ممم طقطوأ ةعرعرد نيكسب, 741 1آ, 062 ةعرغربلا لخدا مث

 هذ هرع 2118 762ة1026 ًءاضيب ةمعرد اهناك ةنيكسب اعرق 6 710. 0

 11547 8اخآ ةرد أن 14 هانا هرب. طوعأزو ةقرضرد 8 و1014

 طقاطوو ؟10عأغاتع وتم خضرطرب هأ ةخهرضر (1011) هن 205أطو 0

 10!51. 0019 ءزا5 ؟ "ع2 03 ةهأنر 728. 5 2161118 3 0 وعر ط1 انا

 م ان 7 ديوب عدو هلا 54 ناس

 40ه. طابقا. آر 904. - ضرالا وذكاس ح جحا و 151, ”هنر 8, 611

 1 هلأ مآثر 2« 815 ىنذعجاري ملف ىتقنأ سنالا 7 نيل تل

 16 رادلا نناس هن 1؟ء]]طقت1ةءه2 /2عو7 عت 151. ا

 رسملب5 ءممننق ءورصهق م1ععزوس01, 11, امر 4, لو]. 5177, اذ مهعطنر
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 د52 ها

 ظمسلفسك ه0. 1111165 11,18. 110. مودعو آروصو. نكسأ 5

 1011011110185 1 "81. تأ

 0 1 ©. ةعف. م. ءآه11 ]109616 /مقأر 11 6 1 انتي ا نم ةتلس :

 هيلا "ىشلا هاهنا ه0 30 1001, 111, !انابر

 بلس 11 - 1 دمماة مهن, 111, امحعو 14 تطأ 26562010 ذص 0, 0.

 الامداتست. - 17 12 1ع /رقغ هاتمس 06 تستق 01 كدت لال 11716

 نطن 1. ايلستر ط٠ندسق سوست عا 1, بلس . 11, 4*1 9 مكنأ نورث الا

 نيكلاهلا بالسا ىقر 2101415 20 5 0/111*11101*11201, 01/06 11102: 7117 ع-

.1 01115 011016 

 كف نر 0-7 5 ّ

 تاس . تلس م20 تلملسلا نم فيوسر 71150110: هدع طمع اطل 01 عود انو

 13 عاتهرب آر )أدب 9 ه011. 10.

 و

 جالس. هتلسم ةدممع لم دصم جزم 1ع آر الاثم 8, !؟هامب 80

 6, 11 1119و ل 9و اك كر 1116و 6, 111, ره 7 ه1 لل ا 6

 خاسملا نم دحأ, ظوافلط. ه0. ىطاسس. "نا, 9 (هع 31هغومستعت ذص 7.(

 نتتطاتق 10ه م1128 1 ا... 8 560. 0110016 16عبةلتتطتط 611

 خخ حلسم (1213106لعم ممءزمأ هاهنا هكلسم هلل. 36 11, 111,2 تطل

 ءاسم - خةكاسم). 53 213691010712 1111118 4 111611 8

 (قرطلا ظفح ه5 ه. ع. 111, )الأ 8), هةداود هترووطوإو (ععط0 تنصت 6)

 115 ةممعا] هن 61085. 6 م عا. هنا جالص هع جلس (نطأ طصو1اع ةءال1 موز

 هدتشن10 22119016 070), 1 ظموكما امهر 14, ها ةكلسم بحاص

 497. 115, ا", 7 هغ 1كطص ه5 0ةوتط. 1, اكأ,18-8 نط3ٌ 6

 خكلسما. 1156 151 هلك 0040771 020, حق 11و15 ؟هعزو خكاصم

 مرو ةةكحلسم (ه؟ك هاتمس 11, !.8أو هغ خ00. هغ 8م. 0 11018

 معو.) ةم 10131185 ءقأر دهس 1-21[هط عاش ؟ة»طوعتطاف 0060 لان8ة11 لان

 15ه 01عءطوسك, ظمصته 0طقستر ل1717, "م قطط ح حلاسم 0068

 (لسمعستر 1, ١111 >0تةةدصغأم انتطتانس 1عن3كقم هغ 8ةمد206 و صن طانو

 اس مورتتت 112 عمانتسا همام هنأ, نقع 1ه167 50068 عوق 21101108

 أن 2568”,

 خلس 1 ةممماأعو 1, ١.2 ن1. مكقانعأ نم ىزعلاو تاللا أ!بحكلست نأ

56 51150112:11 111111 1 



 00261 61,085 خ11

 فاس 17 هو506011, طقططع 267“ 16)11:01618011 ظعزا1ا 00 601161181011111 ©.

 ب هموم, 111, ؟8,.1, 7411 1, 4216 ىلع لبلد ةراذتش ىفو
 هي هه د

 اذهب قلستي نا ىكميو ةديبزم ةراذغشو ةريهنش ىف نونلا نا

 ةريظخشلا ىف اهتدايزب ءاضقلا ىلآ هدرص م1055 ةسغهدءاتس. لصوتي 66

 سقت“ عأم211 ىللو لالحتسالاو لسوتلا انه دارملاو جرعنلا فقاستلا

 قااستلاب هذع ربع كلذلف فعض عون لالدتسالا اذه ىف (يرع
 17 - 1 1هءعتلعم 200هؤ3). 8عطصقاتتل 600:14111"07 ز267* *)111 00, 1

 111 20 طهامأ لكو]:. 1 "ا, 6 ىلع قلستلا ديري (عوماملا) 42و

 هنع فعلا.

 كملس ]1 ةيسداقلا مرو ةيسداقلا قيرط آر )املك 13 115 8386مو. - 1 هماو

 دالبلا كلس نم 1, ١.9 2 116118115612 9/122عزن 11, 152 6

 مرام >016 لآ 01220162”.

 م 3: ) 0 00 : اكد تا عا 532 3. ع0 ه5 60 ؟هب1215 11801161, 1. ال ء,5

 (80510عاعم 319 دوم 1[ةقدأغ هتعسمت 0 نط ععقءطم»عصن”), خلان

 516. هيلع سانلا ملسر 34686, 11, ا, 12 اهلعا ىلع ملسي سيل

 يي لاو . 11216 1ه 7777152 ادءر 13 مانو ىلع 600. ةانطقألةانأان2 قأ

 11 ةالصلا نم (آنهصو) 1, !*ةءر 16. 914. مممعم ةانط رخأآ. ح 197

 رجعت« ةاتودعس ةص (ىلأ) اهعدسصر 064 ةؤدغلمصع مهعصتتاةاطتق آب

 ١.ةكر 8, 06 915 !'.اار 1 هن 016 رمالا 26 ام ىلا ىردا ال ىلا

 12, ا".“*.,11. - مالس. خ0 ؟ة؟انصن 0161 0666 68186

 طضم[16هغ5 كيلع مالسلا و لاتست ماسلا كيبلع هو 59149410 20111

 111, ١ 15ه, 8-6 هذ 81هسنؤوم ا, (0تعاط 10 ءاتطتت 12103718 86.

 "قمع وصمم مدع !1هطعستسو0 لتعتغ 111, ١7.7,15 للغا ىلع مالسلا

 ريبقلا. 01. مموحو 214ه 11, “٠ ةععي ملستتم 011 ولجملا

 1, اذن 2, 144,17, ةقينح ىتب ةملسم 1,111,711.  ميلاسمو

 21116911, 0 نوملسم لل كار 1

 دن

 50 ماهو 06716101710, 1و «لا 8, ]ءهحب ات].و !؟ةكر قر 1لب أءدب 10, ا, 11و
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 اعلا 6, زكر 6, اكأهر 18و 111 أ. 6ر ااءض 015. 0120 65 ماه 6011

 61055. 1عدعسص. هأ عمور 560 76مهمد هد "6ءاهر 0 ءملس

 1701/11, 915 0 ءاذغلا ما. هل ىدعلا ديلا جا

 عقنملا مامسلا ءاج كقو 2ادرو ءاسك خنز ىلع هنوكل. 1106 مومو

 هدقاهت ل41]10/001:01 5 5. 11, 071 علسم آر اهدر 6 ه1. هك 2

 الا ة10عاعع 1261ءءم5, 69 0 عيرذ ماكل 115 هلله هقؤ آر “زور

 2 عا 11, اأو فوم ماه. 1ك11 0 57 طوستفال ةءسترموأأ 1.

 آ11, 40, 5 2 1. ةعون. 0عطتلو هوك ةمعدسسءعمكاتسص. 951 16عام 115011

 2111, 11, 3 ةوصق وأ 1120116 0 اا - 1116

 لتعلم هلتوستم ةصتستعتف هوعننعترتب# هعدو 11 و6 تا آر أحب ن1.

 زل, 5 (ماهس).

 تيمي 17 21501. 12764 م24 214, 1, "يد تلك. ء011.1.6 ةكم كا
 ن0

 تمسابز - "أو, 3000105 041 (1027), ]1 )دمار 8 نوتمستملا ر

1 

-22 2 

 حاس. ةجامسلا روق 271091265 هادءمعروسمر 111 آل امر 11. 01. 027.

 حمس. 0 (0181. ماكو خامدص 05*617) اطقاعأات م نا مس آر ابمأو 5

 كج جي

 جمس مه8ا1عع 2" طدل غمد, [1, اذنك نا

 عهد. 0 ءامش للر ١ هر 6 600622 562811 00 ىْذأ عمس (آروصم اتا

 عمسأ)و 6, 001. لقي . ندلف نم

 2-25 كلاا تا ذل

 كيس. كمسم, كيسم © كممتسم هالو, 1, 171,1 001 1ةعازم ةزعناتق

 اكسمم 48188 166غ ل4 21هاكأ هب كيل 15ه 1818ءط. 1 اكمسم

 6021 521. 1. اكمتسم.

 ليس 11 حج 1 ءمممم214 06ات10ة, 1, ا

 نمس 11 عوز. موسم" همن 1. !ءال 1 دم نييمس ة6ان قانا فيرش 710 5

 طقاطعت 12 م1 أمضو نييهسلا ناسنالا نم نحلل كحال ص

31 



1) 1 01085111110 1. 

 خوبطملا مخلل رضو يح 17811 11, 296 هطأ ذص 228:8. م6" فيرشلا

 هعمات عهدك“ ه١ "هومم2066 70 ءزطاتق ىرسلا ءأ ةعببهلا وذ اه يقي

 عزاطاتق ه2910 عتق. ةدغ ه8ك 51/7 عه 0111111 11 «0ه]11. ل545 ١ ودمسو

 اريثك ءاطع هوطعا نالفل.

 عة "ممتد, 46 هولتم 11, !اهأر : هل. 0طقأش1]0 ا! هغ 1طص [0.

 را 0هط 1641418-٠1 ه0. 6 مانس عما | 6.

 همس. ىهمسلا ىّشم 11, ه1, 1 (ح 8هاققط. ه0. طا. ؟ع) هدوانم
 هيأت“ ملأالو ا

 ومس. هاهسلا ىر د06 لمصو, ةمع. 1هءان. 0 111, ١71,2 هان طلاء اًنيوسكت 5

 اهذيعب 2056, 1, !ءآلو 8.

 1 يللا اوما 0997" 5 515, 11014105 65أ, 11, !«مكر 3. ب 10

 يل 1, ااه نا. ه همدستت]]15 طجقط 0112 18161131 م10 ةينسأر 4

 6252 5601162118 ضعبب اهضعب لخأ نورت 10ص (1 68

 ن1881 0عص4غ1طانق «0286161). ةليدحاو 8 ىس قع 11115 0610145, 1و

 با 8و نالف انا 0 555 ه5, 111, !ه)ذ, 4 هوو. ةهغ عانت

 م1111 ا (ع1. اطومعز قط 7310, 21010402“ هر 6 هدعمات عقنأن

 هتاذل 72م6 سانلا نم تا 1, 111,17 (نطأ انت115 600. 12 ٠

 هنمم1ه6 ىوذر 564 هأ. ةيط نرق) ه6 ".1 8. 4قطومانغو نانسالا ووذ

 هانت 401111 أن 561110163 أ 1 اه هلغنر 11 12 طلي 1: ارك 1

 دس د

 ه0 1خهصع 17841 11, 7 ىبتصلا نشر وبا ةيلهادل لما ن

 كسلا ىودحل ثاريملا نولعكاي هأ 111. 01-11100171101“ 111 1. 64 ٠

 اًديَح مكتانسا ىوّذب اوصوتساو, 5 65. ووَذ (ناريخل) عيكصيلو

 جتباحَص مكنايثق اوعنماو مكذانسا , © 72 +. مكتانسا ىوذ اولجأو

 + 81+ نانسالا ىو نارقلا لقا ةصاخ : ىق ةيلع ٌلخاداق# ع
 076عفبم آر )3 مدع. !ةطودن 12ه0ة6د ىلع جد قتو نايشلا بقانم
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 نانسالا ىيوذ. لوس ماوصع هوعةمق ةانصت 06 1066 111, مار 6, 4
 "وني د

 مما هط11 16ه 11 1م ء]11 عانس“ 608401167 ءطق]1 196. -- خسر 8

 د تن 2 د تن د

 ه0010135, 1, !1ءا“, 12: نيملسللا ةخنس 7.١ 815 ىطعاأو ءاسنلا ذخنس

 1. ".ةثر 12, نق 101 1ةعوط لاند 110 كان, عقأن "09211611 00111*11111116 1.

0 
 1126116 ةهآ 12602819128. - نس هخذسل عم ع1 2164, 111

 ا ىلإ 0 2201115 0ع مهتتسم7ع 111, 12,1. - 85عطقات

 4 هد

 نتنم هعما110ةأا01 1, دار 8و دحر 2 0

 كنس 111, ©. ةعع. م.ر 06 0ا366 51111111 601/18 00 4111126110111 7081141 ر

 01/150116 7701115 د27" ع110805, 1 1!!! ةر 12 ةهوق. (01. وهتتقهف 10027

 عممتمو15 06 دنس 91. - 19, همممو1014 6. ةعع. م. هذ ل ة1561., 1و

 11 15, 111,9: ندلف ىآ ارح 01707" 66111 رنه 0ب211 هنآ 60ار

 1, 21*13. - 80هزوعا] 111, أنبا 15 ٠ جيرلا تداخسأ ه6 1

 تّتشاو م0 ؟ممةهمهم همدقم"ءدلسس ه8 كقشأ ودعا 34 ىكنسأ

 ٌنَجو (124540). - كنس (نأك طهطوأ 741 آ, 511 هن 2711فزه 11,

 امح) هك 0 (نغ طفطوأ 154: 11', !ءح) هنا 1062 40 0

 20111115 1*ة/ط ءز* 1 لستر ه110 [هط*ة عهد (طوطع), 1آب !ذ ار 5. - دانس

 101/11“ 10111 ننس 1, 11012. -- ا 60117112 1110110118 © 00

 ءواععت لتئتغسسس مه"هطوس ادت, 111 ادار 1, 110100550710 ع0. 112077

 0 127 1 (نوحدم ىدنس للعت). - كناستم 1, ,١156| 12 (ك2

1 51514116115 56 :214 512186916 71061117 (2 .1 .84 5 .318 112 

 لماكتم , هدد هنن 5::5 ه0 موا عاعطس ور 0101مم6 م26 58

171115115 56 811811261 5. 

200-60 

 (سورحتس. 0 نمدس000 طتطع 011 70111 سوردن كسا (©1]6. 660 عا.

 129) مه565 6 1 10 1-9.

 فئنس 1 201965110116 1ه80هط11 0ع ؟110 1, 11 10.

 انس 11 61620811 نالف ظل وذم 11, “4: 6. 366. 0. 7 00

 مودة ق1, 111, ١١ 9. كتصع مهكعأ ةمان0 طآهطع 1449 5 16 ععس لمت



 006 061:055 ل 111

 هووع انالف ا كا 1 عورسما دنس هقدق نست (آروصو 1448 )
2 - 

 طقطعمو 1, انا هلأ. 017/171 4111111 01111111 4110:1115 8]]2886. 17 1

 انو 0 1 9 ال 710عااتل“ عققع 4714 0111176 ان 1261م" ءاةأانق

 هدأ 14 11, مير 5 ن1 1866 ةخنس ىلا . 1161 ةدتكوفطت م0685 10 ةاتح

 رصد م22 6556 ةوصقان كيسا 706 0 (1 0 ١ 01. ةهط مدي.

 -- 8ةصقان 517111105 ظخمس ماع كباصأ 111, ١*1ةر 0

 فهس . قفيسلاك اهارث ليك مدلخنو فهسلابك 6011 0108 11 5408,

 6011/6105 21065, آر 111, 0

 لاهس . ةلهس هءعمانءوطسع 111, "ما", 13 ةهو. مو ءارمج ةلمر لك

 مهم مهاسملا 111, ااذر 6 986 م11. مهسم 0160101*

 1 20 ح أوس 1. 01ولكد» ةملكب هءاس هوقو هن 10651 (1راو472 ةاناط عسك) أ

 هءاس امب تملكت (15ه 1045-21 ه0. 6 هنن "*ه 1). نسم دعاس

 هزه. هود. 84 ؟ةداطق ديس 1, 11:1, 1, ه1 1. ةعاس عم ل كبر ")6ب 3

 111, مامر 3. - 18دعورصم12 مط28815 نالق هَ توس هنا الفل 7

 دهيجو (آوسم هع 1"خ) طقطوو آر 1, 16, ١اضبب 1.

 جبس جاس و110 515 111, مرر 8 جاس هل هراد نىكاص ىف وو 202 0

 01 ءعرتم. 81 ةصتعات ]دس 10 أ11]6 ععص لانصت ؟35عأر 7ا11ةطم118 ةيطلع مانو هل.

 . بس 1 76711610014 06 م0563 01126 معز 22165 مع2 661814 ذص ءقا"ءاجطس

 الا ءطاتعولسع2ةه18, 1, امر 7 (001 20. م. 918 طهطوآ تعغاس).

 كام ضرالا تراص 11, 151,6 (نطأ م0216 ةحابس) 6006929 51

 - 0 كك كد ءاع. (طنوطع)ر 7*2” !11:1050 [0210 5.

 دوس 11. ةنمواتق ذه 7همطثق 8وطقطثن 11, اا, 14 كيلع اندوس مهوطو4

 ممعأم ةهنعاورنعدت 12070562 ةهعم11 6و5و6 كيوست مهد ةعوج 0

 (عا. طوهصع ن1 0دط1 591غ يتهدتمس 5ةعطقطست "ع0015 معا ىرخ). 3-5

 اولا هم عا 26 011711081011: رجا" 005 710135, 1, اا !؟, ةر 5. طتصع ©
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 م0ةاذ6 ذص ه6 داوسلا خليت ةممو]1هطوقمت !ا* 11 4 هوو ع 77مم عروس

 ماد /01*هودع (10. 61. 81عدعس., 61. ة[هءاتس) 111, ما, 6 هت 6.

 لوط ةءورصموا"ه 11035136 22218179615 6 2113 120111115 61"

 11, احر 16: هلك دهس 710ه 226 0212011158 067 165520611, م. 9
 اع

 كاس 6

 8112. 4. - ىداوس رمخ , 2011011 110061156, 111 مءأو 0

 ريس 1, 055111011, ءماطقأا“. ء. ب 0. 11 كتفو ا 1 ام [!: كك فرو -10' ٠

 ماغو ,..الف ىلع ةروس ارق ت11 ت10 و" هضم“ مفك 111, ار 8

 عقول, راس اص مصور. 1, دكأر 9 مموطوطت ]1 [ةدع همك ة«هنمر هك آمطم

 ةاياط راس ه 1116047: 66 فرو.
 ىأنروس 37 8 ىذوس

 53 5د 3

 سوس . يسوس رضخ بايت 06 نطو 8نه ذه 0طفعتوةةةصر 11, ]خب 10

 10ه مهيدوع]4 1, 2, | 16.

 دردكا ةسوس 1, 118,18 (طاسب), 111, ل1, 7 (ىلصم). 7718. 61058. 09081.

 هأ آسمعتستق آه نطو ععاعر 7216 مورد وو عع لاه 110167" ءأ, م. 33 560,

65 60 

 طوس. هللا باذع طوس 111, نأ 18 هذ ه]1دق16 20 1كم. 89 78. 12.

 3 ظاوسر 215107“ 0116101115 (6 1و5. © هم ع. م. 243), 111, ., 8

1 
2: 

 عوس . ةعاس ىلآ مدت, دسوتسعتنلو ةمرسرمم»ةور آآر كبر 18, 1هب 18.

 ءاكرلعللا خعاسلا , 1004 14 1111 011

 غوس 11, 701511, هم0ءمو511 ]تعدت 0ةطقةحصسر 111, هر ل, 0

 تر كر اك ه0لةطق هما ادعت, 27102 جورو ع 10 ىقير ع أ

 11, االىر 10 (نطأ هدو هوان. متن ىنقسأ). 01. 6.

 فوس 1, 01/6000, 0. ب >. 1, !.“عر 7, ا11ه, 7. ةرودانم كان 0طهنقهم رفتب

 20 رقي 5106111 هووع هدا ءهغ106, 560 0م

 قوس 1 همدق مالكا“ ه. ب م. ةاهطتسأء119ءمغ6 ةياحلا, 11 أهذذر 4, 6
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 11, 369 12 قيَلَوْلا مهب قوسي ءكاتطت 0110. مهل اور ىأ

 53 : 4 1 1 كا هأ ءهانقسدس ء. ب ءومصعا هند 27114722 11, 11, 3 هب [.

20-2 

 دوطخ و7 0وو1007 اا" 1. ه. /مقاطاسقاار آر اذمبا* دلك. هع. دعوات علم

 ذم 7047: 1.1. ذص ةصصنز - نالق نع ةطقماسأو مالم وهم ا قاس 0

 60 06011 0011418 5701150:111440118 1, مكعب 13, ابان, 15 - ةطقم1. ه1-

 11111, 0714184 اههرد قاس ف 1, )ةهأر ' (0151110168 11

 011358 28861311112 209611126). - 0 007"هنر 1, 111, 10, ]11و ةمالو 2و

 اطندمم هدع اة[عط. آبمعم 1, ١ *., 4 قاس ىلع اوماقف 06 262818 0161

 106ج" هذ هععامأت ةرملسسم ةعدقات نعمت ]تهدم ه لاذ 0هلنأ ( ع. 1

 2211, هر 3 9 ). >طق م60م16ر هدد م13, طوعوتتم 12 3 51866 01
 4 و نع

 امتار ه2 6011 اهر هز 018688”! . - قوس. 2 قاوسا هز عد1 668:6 20-

 66ر5 12054165, 111, ءادر 15, ملا, 10, 4و7. 51711, دحر 12 9. 1. ©آ 6

 نا فقيوس ممأ15 20 ار (ءآ. كل. الطت1ا1 ءانر 0ع“ 151417: 1, 119 8212:)

 ونحن ت11 ةأطانق زص هدعمو0ل1 10 طتاطاتق ةعدت مو" ةانممء01ةماتت ا 12

 همهلمو 8ةطواع 111, !ا11,17 هغ متصلة. 21. ةقوسأ (آردصم هع ب

 12027) 111, اها 9, ادا 9. 11601262568 252 5 فقيوسلا برت

 مد 1 اوما 111 ١10

 موس 1 ©. 2606. م. 85011156 765 21910103 8171081011, 110300: 01/6611 1 هي لا

 ىوس 111, ؟. 2عع. 70701/105 [1 06 ماهتعهب آ]1 52, 2: 11010 06665511

 رثعفغ هاتعاتتب 111, مامر ةر أ.ملر 13, ل17 طنا ه0. الط طع. 111 !ةم 31:5

 2 8[هطوضته0 .هر2 دوتتاتلل م9616 80115116115 12 12116118 ©1894 7'.
3 
 ء هع 2

 ٍىوسا 6011م. ىيسر 71097: /2عال5 06 ةةمعاتطاتع 111, 1, 10. ٠"

 061085. 60 عال.

26 

 بيس . اييس برعلا 1 و 0611610811016 0111161111 01*17 8

 652 ل1 )61 9:

 جيس 5711 دالبلا ىف مهمه ه11, 11415 رتا"0عء55أ1, 1, !؟ اكثر 3, !١ امر 4

 مغ هاكر ؟هكأر 1 هما1. 6 هك 11 !هئحب 12, 15, "لمقر 6 ةهومر "عر 18ر
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 ا" ةر 1, 111 كر 12, "اك 5 ةطقش 2هكتس ل5207. 600.508

 1. 14 هذ 5.

 روس 1 06 اه[ هانعقات ةواتت 115111 م8111, 02. (ضكور 11, امر 14, طة

 ١ هودصتس. ميسلا ةماعلا مست ىذلا وهو لّهس ودع يبكلا [1طد

 1[هدلعت لل ب, 13 ةريس راس (انك ذأ ةسوص لمس ننس ز0ةونزر ل

 ةرابيسلا بحاصر, مدن 60110 رج" هءرجم وة غ5, 111 أت 3. 81مم

 01100116 2207107 (61ههو. ظظذطآ. ©ةهم وعم. ؟2111).

 فيس. فايس 1816825. فاس , 61056 701116 1/2" هوك, 11 اهلا, 2

 انطأ هذو هنأ قابس (12027) منو قايس 16عوءملمم 6و6. - خفايسلا

 مماسعس ةعستستو ةدغءا11 دس ةطسثست 111, 10ه 5.

 لليس 1, 067/11 ؟طماةه نع ه موعاما 111, ,١11 13, 560 20066 101 1هعوصس

 كنس هوؤ لاش ةودقسد ةصعومق. 16هه105 هون ع 11 7/1161" /6ع11 هوس

 عاملسةطت, 11, ها“, 3. - 17 1 ءوتتأ [ةلطاتطط ةاتم13. 661:"ةلقتر آر

 مت” 14. 05 طقصم ةدط 1. ةلغومتس طه نوب شم اهركب

 اضيرأ ةعما1ءوطلتنطت 685 عانزاتق 60131821115 6 (1. 6. «هم19) ان

 دا-1120ةنط1 هسا معتاتتت 7ةقااتتل ه9” هع نوع اضيرأ 8176 81

 ممم ممم ط فوت مام عرب لقم اهرع اضيرأ و عز56 هقأ ةدعوطص م] نط

 القاتق ةععانق. 12 طمص010ة]1 انتو ات 7.72.1. اك 00

 ةنوكد اش ©أن خذوك فار 517091/10: (17:01615, ]1[ 0[ ق5 ماني ىذلا شارفلا

 هيلع), 11, !ة., 13 هذ ذص 1ههو دق ا 2-14 ا ان 0

 د الاواعاك 11, آمر 11 (ناتعمت 10ءاتتت 171 10027). 01. 85د قد

 هد ىقيست ذاشلا (ح ةىطد 2ههتسر 8154. آهم., 1, ١ 8 ؟7) دل لَدَف

 اضل هذه عيب ناكو نميلا ىلا رحتي _ناك ايا نال كوك
 اهلا بدي منوك فتن (ةمذطغ لل. نميملابز ىوهستو رابكلا

 (مط8 2. هيلا). 59106 هغلدس آطص ه1-طزوتنتأ 1141:01:15 0و١ 7

 ه0. 8وواعمر, “ار 2 ةمو. 24 طقطو# نميلاب لعت ةبرضم طالغ بايك.

 01 مما ؟نل1 هنو ةدط هنوك داش هغذسكو ةدط شرفم 21. نيكداوشلا



0001 061:035 41110 1. 

 هءوحستتأ ةماتل آطزؤطتق, 02/4149: ه0. ؟. ؟"اهؤوج اة, 12, دطخ

 هدعما1 ءةطانت" مع" فحاللا ١1ه. ننم0 18027 طقاوأ هنللقعت“ غ1" 06

 نا 7045086 مطعهفوو امكنأش نمت كبك( 3 ١ م101هعام هعو 78

 81112 231” 11, تأ أر 2. - د كنأش 1, 1و 11 اممكر 14, 111, !ه*كو

 9 ه4 ةهومو. - نأشلا نم نأشلا وذ 111, اذ“., 12. 7. ©1088. [طدت

 1كطم». 8اسصنانفه» نيزلا نم نيز 111, دهر 4, لوهلا نم ٌلوَع 117,

 1 0 نم نم 1, 1110, 10 هوو.ر ءادلا نم ءاذ 17, ممر 2. 0,

 هانا نم. - ناجرج ىف نرانعلاب 171101111 همر "عقر آ1, اخير 6: كلذ

 0550 نم م”هزتاءز“ ]106 171101116110111 1م !«اكر 16, آر 14, .6 ١11

 220 1 06 هودمو 5ع ءضاننا11 هن»*ءعانبسا (دع مط“ ع7, آ1آ11ي اهب 10,

 21 )طم 516. 01. طروطق 8 ا ©هأ امنت كب همورتعءا 11

 ٠011115 707"ءار 11, بر 10. 01 طردصع نطق موقوأعتتت © 8016

3 
 نحسب ءاندط 520116 ةهعما1 ءهغ1ممع طقاطعأ 7427, 1, 585. - بيسشر

 210601" زاده ءزالمع ةهطعتا ور ]ب |اهر 6: ءا. »هه. ص ل11 ه 11 أر 5

 تينت "7 ه. ب ممان116118, 707415 41176041, 017 ت 1141, 14111©  0111/814411© 

 كل هذا 12

 ومدن ةرايشش 22915 06 008 ؟. 12027, 111, !51 , 11 (نطأ1 1ط2 اآلكةةءاطلع

 تايريهسلا)و اهمكر 4 ممونر 1داءز كر 4 12 11 ارك ابر 1

 عبش 117, 607م 1ءةة1, هطوما11 >2 هلم عامر ءاءما1 عدا هدعتمب ل ةعافأ 1و

 هددر 13 هريسفت ىف لوقلا عيشأ دقو هغ 205 همط1ةل1 هم 11, هكا, 3
 دادس

 عم شم ا 3 تركذ دقو, طوس لةشسأ هل. الكا1116 17و 1 عبشنس

 قي

 ركذلاو 13060 خا اكلجم لصق ل قاس. 186[18 602287. عبشأ

 121611401*, 601112161801, 1, |.لاب 3

 كيش 1 رخآلا عباصا ىف هعباصأر 7001415 ©1111 60 ٌزالتادنأ1 [طةاعتطعر آ1]ر

 اثر. - 59111. ط1ءلئان» 111, )امر 16 560: ناضيبأ ناركح

 بهذ يولع ناكيتشم 1. 9. 610 0 (يبعذلا كانبش 1-9)
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 200. كئابشلا زد ممقدسفم ع 1, الأ, 11 2هغ6ع ةعصفتتست 1926+

 عاتعطت آه26 6 14 هءورمزأ 60111611100115 , 0,116" 60140157*, ذر

 م6150 00251636, 6 511 ١160 ءوراتم لعطط1518:*. هدم

 همه 6هه1665 ةلعصت6ةعدأم نتتمسس 20016 ذم 0طحر طقاط عفت د 016 -

 50526 م65028”' عع. لوو ةاعوت ذط لمان. 2. كم 8566. 551 (1889)

2. 4 

 هبيش 11 011©6ز8014"907 6. كر 1 1, 131 مود 2010 (ةتلاطق)

 10110110118 20110111 1" هرج" عمو عرت1 من11 ]1 (ىلعرر 111, كأر 8, 1 ا
5-5 

 و ح كي اطال ميكح ٍك هي 062: 011111 001:1 5

- 

 0170 110121110. مدرم ىد ىسبمع دبش اب , 0 0 لالالا, 111

0-5 

 512. - ةغهبشر هادو 48:ال1هر 11, )آر 1 هك. سهو ةعطتجوأ 0

 انواكلل هل فطال ماع 2016.0. 23:91 998: 2 يش لع

 كيلمتنلاب كدب /6" 0 1 نويخكسرفب اهيبش راس 7/66

 20105011005 111 ا تر 9, هتعب اهميش رسأو 7/610 0 اللا انا

 8, ءاوسلاب هيمن 6 26و41, 111 اداء 15 هوو. 1

 25 500.0 نأ مماعطفام, 111, اهد, 1 860. 77106 ق6ا11 ءاحلتت 115 ه6

 ةاطتلاو جاتك كم1 ةدع طتتطت ءال15 هوان“

 تش. تاناتنشالا 111, داك 8, هأ اهعالم ةوطق هنأ 0هطوأ هووم مل م1

 0 د

 كتاش 8611811 21010168 501101111 6 01111760001: 1115 ح درقم [1[هنم ة
0 

 ه0. 110116» )1, 24 همآ1. ةدفم 61085. 6 ةمع. 6 تجوس1 11101
0 

 ةهدصعم 056 ؟ه1د14 تانابرهشالا.

 مخت 17١ 20106 هتاد1هز»و هزت" وون م (1"معر13ع عه 1. 100[1ط.)ر

 آب ال8 تلقب اظتر 1 (ةدسطققف 1 ةوو. طنع طفطو# انمستنم). هي

 0771081101111 (ح ميت ), 11 ا 1 ها 11007 6] 5, 111

 اهدلو 18, اة]ه ت16., !؟*مب 11 اةدأر 15, مآ. هه. ؟".عأر 3 هك ا". 4. 0

 مافضتست نع طقطود + ماي ذأ (ءأل» 61083. 6 ءمعط)ر 590 72754 ذص

 ءا 1ك 5518 815 16 "6. طعس مان ةزعطت 6 ءوننمدتق مهجة ءاذ
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 (001 6 1,053 4111 1 لآ.

 200وهمع 1تطعغ: آم (ةطنط ةع-(هاذغ (كهرهن»1 كم0. آع10,. 3

 م. 62) :راصيتساو ظقيت وذ مايتشا (ةنيفسلا) اهيلع مكحلا لقت:

 . اذش 1, 715ممصأ4 ء.هةهعع.1. لؤعذتك 111, 11 مهعط. هك ةهملعتت ةعدقات

 07 1طر ك1 110, 11 1115216621 م 11, مدر 9 (01

 14 ةبكاطتاب), ١1١5 12 نط 14 ضراب)و أممي 12. هدمه آلآ 1, !ءا*ر

 ٠ هوأ. تء ب. - 11 7156711076 7/2011 1, 7 هما 2

  7.نر هن ١ ,2. )01. 271:40 11 ,١ , 11 2111:6021, 1, 711, 12مش

 دانضعألا نم هرب ىف قيعتسا ارث تلصالا ىف ةطاخ نانا 3 عشا
 هاا: *هاننك هوا (12027 ه "ل هع.زر 111, مر 19, 2م ,1711 -

 ىف مناف بايلا ةبقعب ةماسا رع .312 ١ امدةق, يل. 8ءطعأو»,
5 

 هيجور 1طن ه1 0958118 11, )هر 8. جيجل 001 /[11 5 5

 (؟. طوصع), 11, اهأءو 0 (رافلأ قوم ط1 هقأ 70116 515) ٠

 راش 1 0011/0011 طهقأمب 11, ؟اذر 13 (تطأ 1 0 محمر 11 نطق

 ]11 "عرت ع١ 5126 ةان55 ©226201371 0111 هانوك "نت. 01. 17841:1 11, 2

 ىلا , تانلا 3 م 27 ضعب ىلع كضعب ابلتقف م يام مرو 8 عركاشو

 امرئاب 0-0 ل 3ك ىلخهلا لاق حام وكب - 27

 - ممر ك1 11 ا: 2-0 1طن 5156515212 5-0 60214 011-
 711 (خصعاتعو ة0#مءام هر /000) 1, احر 4.

 عكاش 1 م6 انك و ورج (0. *0) 02811016111 ىلع 1. 0321 0115

 ةهعوعمولتب 10م1 ودعصس نا115 122901 ه110عأقر 1, 1 هر ' ةءو. طكتسع

 ومالا ىلع هعكش 0991:9017 70؟11 (حمدكأ 115418, دارج ل15045), ل ةعافأت

001" 

 حش 11, 6. ةعع. م., ىلع 1. ةةجةن111, هطضءا #20241, 111 1, 1. 01.1027

 مكاش 11, 720915 ءههق11, 1, 10 2. مكش . انتاهكاشت سننسح

 24119165 620571115, آر ]امال 1 6

 ىحكش 1, 062405 و6 د ةزط. درطر 11, ؟.اث, 3 بالللا عم عم تقكش انآ



61:0 55 1 )01 

 - 11 - 1 ةماعم#7 طعس طخ1]1 1 طانقر 111, )5 2, ه1 هع 1016©

 600. 8 ”هءءمااسست هنأت

2 

 صخش 1. طزوزئد» انيولق تصخش لق ر 02:10, 501116111 0047105, آآم

 امدكر 3. 08 صضصخش ذه مدة 4ودم 1كهناهو (/41 11, 954 أ
 - نغ َ

 مصخ ل شأ 1 0

 نش ل هئاسل ؟. هال كابل >5 مهيواق تل 01111111111 عرج ةندنقر آآ11

 ا)ءءلو 1( ح ندلف ىأر 117110211 01156181011 رداد, آي اأممر'ا ©. 9. ٠

 5 هيلع ه. د (عيدب) هدير 7671711467“ 721671611501118 111041, 1 || بو

 ا 116 15.0 14 لاا 1 كلل كلر 6 5602 61056

 هذ ةلمواتسسر, يوصل. 001145 0*'ه,“ ع0. ظواتعات 06 8[عوطقت"لب م. 12:

 نال كي 8. لضع ىلعر 100*601 1211, [21:06510110 11, 11م ١ اهر 15و

 1[هطوته0 بذر قر آنودو ه آي. - 11 ةهطتم61196ث6 مسفن ح شتر

 7111018 56 051611041, 1, امم“ اهاكنم - 11111 ىشلا نالق ىلعر 277060-

 110ه ثا, 111, متاذر 9 لع دصتتستق ءعاتخأ1و طلاطت1101 01186 1201111405 م61

 ]وعلق ه4 ةتحصمألات ع1ق201122 - رالف رهظ 601:1:0701* 01115 0111, 0:111-

 دودو هتانعاقاو» ملقأر 11, حا 5: هل. [10نتقطسق 0!56). 11, 5 5

 رهظلا ىوق رمالا. كش 2.2. 7621 كش ةوطقان 270540444, آر !1هاكر 6,

 151 16 عوج لان 1016111 بطر ا للعرب. قيل /115"07 6

 مهدت هدم (خلونمر, 111, ه.كار

 خدش 1 ىلا مهي 1, ارز 3 مهمه طالت وم ةساعلا1 علم عطلة

 هقذملتستم (ةبايدلا) ودحم 0ههومتطتغت» 1.5 هوو. - تع ءمدلا

 هيمدق 1, ا. 8, 6 طودع و طوطع ةهعما1 عدلات. اط1ن115 661ه

 111 117, 20 ةه0. ىلتق تايد ل هنار مهطتط 01073115 112

 ما1وهعاج1 انج 026عوو11. ةزس11]1[ة 2عممطعأو م0815 11 ءةاعاعدتت د>ع13-
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 عممتدتس ت16 نياق ىمدق تك هيف يدي لام وأ مد وأ ةرتام لكو

 1 ل ةخالش دحفعاطتسو طها11163 06/671510114 701:10: 06511-

 مهقهر 111, اهدار 8 (61. 1ةعطتت.)



 (071ه 01055

 8501 10و11 (61ه55. ظءاققط.) 111, ١.15 تلق, ه. نعم. آر امر كو 11و

 16 (ذاخش), 1191, 7, ظءءهر 6, 11, هدق 6 2ناّفشر 111, ك1, 5: 3 ىو
 هدتأه ونتدم نعت هاتونعمسم 111, 1, 10, تطأ ةزطه ءوتتقح "00

 [كصورس م" ةممع720311 ]8815 دورشيز 7/0011, 06161611"277 ةالوتت واتت ع.

 ىلع 111, أذ ءز هك. طهطقز 0610011111 11041 ةاتوتتتل 06 ةاناطتتتقب

 111, 7, 4. ّلَّشلا 1 نلان مرختم عا مأق "111211110, 158]11 8

 1سلمسم» هى نطقصأ 01 عمتغدنو (1ظ:2016011, ل11.-17111:. 1715 ]17*. م. 9

 هذ هاذط1 هذ ظوسفطم10 همانتل 1820104 15. اوابو 01"”1عع م. 16), 11

 ا“ 10 ١١1110

 بدت. تاس 6701165, 711011111168 011*261, 111 مللالر ©.

 اند. 55 دنهرج]0 (]آة كك ت11 برشا ىفس نم عوذ), 28م0 181. مرض موت

 طفطو# م1. تاويذش ه. ع. 111, 1., 2 هغ 12 همن قعثطز ةوصعا
 وصفا 12085 00. تاواذش 111, امث.ر 1. 01. 61. 6همع». [ص

 114. ه0-1 014 مآ. ةوصمو» ةعتطتخمع تأأذش.

 1 1كبمعانو 1, !اذر 16 ؟همغوطتت: د81 0165 1ه10انطقا ؟ات093]1 ا

 (كرم) 1مل10ط15 1201112208 81”.

 برش 1 دمد هدا 6. 30. 560 هاله ءءاب 0586501[, تأ نقم

 هن 10. ؟ةعوسسم 1*ة30 هلع ةجانل 12241111 ه0. 8ةةعطقم ©. طتصع

 ةم0م166 الف ىأرب برش 01101105 56111611110111 5621/40/5 651, 1, آه ءو

 9 (دطأ1 14 هيأر ىللأ عجر), اأن ةر اثر 8, تطخ لص ةسص. 2 ةعوات ءةطاتتع

 مور ىدتقاو عاق. ع 17 نلف ىلع لق ةدطتس(و11هعم6 اطخس

 271016011 01141714011: كدلع مدن" ه, 1آآب 11, 16 (ءآ. اامب 1 برش لقو

 ا ام هيلقو 7. 61. 813 عا

 جود 11 ه6 17 ه1م:0514 م0 م16 0ع طل ه2:ةاتم10, 06 16250510 (ع. ع. 14

 1, ؟ادر 11, طروجشلثلعت 7 ر 4, نتتموانع 06 لوصتتق 20طتطوأئاتالر ]د

 اهككر 3, نط1 4907. ال1, 1هر4 21 تقلغأ 6: م10 85'1. 1. 9. ح

 جوت ناجايرش, 0106 060100813 1201"7707:عد, آل ملء ر .١ لص 431
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 11, 508 نطأ ؟ء»[و قةطلماس ءانآع 1مم ص أت, ةمدتت 621311115 320-

٠. 
 .

5 0 

 للان ملقم دجرشو اذه جيوش ادعو ناطيلخل 1ص ةطط. 6 ةعماتم

 هلع مه» نافلتد# نانول. 1ص دهون ذطأ 1هسلمنم ةزوصتقعدمأ وذم

 لعدد م16 411 1001110 265105, عاق 5106 50110111115 1

 61/16 111 11, آ.1, 14: ةءاطقات 8 51766165, 01106 105565 7170 "ن0

 حج نادم هءءانتك ةذص دهمان (0طم1ة8, 011 عشبوم 11, بار 1:

 جئارشلا 111, امر 9 811115 00506 01 2115107“, 022 111101111*01-

 605 /مءامعر نتتطاتق ةطتم 0 عاطقش اتت شيخ , 32169 6 (*بق)

 1س ممدتغسطل. ال[تطتق 6عأ6 11ةونع 76ه" ةدنمسغ 6 لو 15 0.

 1طققل1 ط1 ه5 120237, هأو13 06 ةعايرش 01100116 0165"67 512218911

 106, وانه ء1ه 016 ص هلانك 11 10027 ةانال شوش هم 05.

 طوصمر ةذكو ماههو, 111, ااه تآ]ر تطأ مانو عارستن تانتص 0, 1

 1[ةقعطلع. هذ 1ط٠ط ه1-1)ز هانت5 762023610 جحكارش 8 جئارشلا ةنانأ تانك

 1ص موطأ 0208161 115 38م0 أانار 7011 25101. 1822, 1, 0

 هصس. 5 مكارشلاب نيب نم ىلتقلا لقني. (8816ددت ه4 جارسلاب

 0100 0 مها 00601615).

 دل. خرشلا 1, 1١1117 ذص هصص. و ةهعوا1ءةغ0 مو بابشلا هم ىبسلا

 1.6. 27:61165, همم. لتاقما. 41 ةورحتست ةهعوسصماسست هم4 1
 و

 دوش 1 209015 631, ء""0 19/41, 1, 71,8 0ع ]واجه كارو 120016011

 ه ةأضع. كراش هان تيرشر 11, هدار 17: مآ. ءادوش 1, 111م,
 ال

 فسر . ةؤسرت 0هنأن 17م1 ه1 (داهناهدندو دسم“ ع فّلخلا 2س

 01100 طقصف مطتستتق "هعأو 7ه"64) 11 اءمكر 9.

 طرقت . سييخكلا ةطرش 11, أر 9ر “نر 15 اتا 0616611 02:6 01105 (؟. آو

 أ 17011 1, 3 ّلوأ ةعقولا 5 نادل نيل ةبككت)و 0111 01 ةطت

 ها عدم. 1ةدح ذط 1 الينا هللا خطروش اي 11, كام, 0

 000 ا ك0 الق عرش 111 اع 1 هود وو تا 140: نوهت هدم دطممو

 401018 هوؤوطغوغلم © (ةلدصعفشسعسم) ةدكتعتل”*. 40 1115220

 11511123 8 هعرش ١( طدطعز !165 200وعنو 7 ةنواحتص ه ل11, 1, 1
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 كعرص ىراشالا قا كاكا نأ كعرتت كببخآ ماش نم كعرش
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 فرش 17 هءسفن ىلع 50. لئقلاب , مهمدنع هنلد» 0601011, 1, اددلر 15 (ح 1

 طتفعط.). طاوصده مطصقمتو ؟10عوطاتا" هردان0 لولاعفط1 8181. 11, م 3

 لققلاب هبياع فرشاف 70408 081 61 611*7107. كرشلا 0 ف

 ءاطعلا (61. 261805.) 111, انك“, 1. فارس 811111: 168*1701 01114*121-

 6105 0هممو"ز5 1لطس ظممأوط ا", 3 (ءا» ااعر 5 دطخ اهفراشأ)ر ةموع.

 /هم505 64 000عد, _طهطمر آل. 1, بل, 18, تطأ ةمعع. هق18 116]-

 11 عند هن هذع 00016 111, 115,6 هفارشا نم ىضاط, 110110111

 ©1005 0 هزت" روع ر عمدت مو" ةطاتتخ ةطتطص قط 01 صح عاتلع ءانتت ةوتتم "ع1 ع-

-6© 53 

 19110. فارش 1, ار 11 ؟10عطن عصاه ل32 2 هذط ع. شيش
 0 ا

 00610161001 11441*. فرش عمرفا> ههاتق. 710915 11051! هنا ]1آ1

 ا"ةاءو 16. م ةدودعررتءءام“ (12027), 111, اذ “ءر ٠

 قرش ,١" 56 15010510, 06 ةةهمموطخو 1, || ه ن لهآ. ك1 "الر 10

 كرش. نانعلا كس مافكر اشو 111, ١هال*, 10, 510. طبق26 5 كرد 111 6+

 نانع.  كارشر ماهر 111, اثهكر 9, انانذ 14 "دكر 3 215. فيرط. 05
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 ىرش 1 م0مم16 هلل وع ههنومم 121 06مم, 11, ,11١ ار انط1 طقق ل هللو

 طتصع ةرددي"*ةمدتتغ 06 ةطعالتب 111, ااملر 10. 18200623 13 8--

 زد طمهقتك. 7411, آ, 603 عم ةنيدملا لعا ىْشَأ نيح هينب عمج

 تور عيب ابعلخو ريبزلا ىبا دس هدعماتع. يف ار لاك أوراص ىأ

 جراوخل م مو مهلعت. 20ةدصقسمت ه8 ه6 ةارشنلا 8611811 48

 لوس هءعد مورو 1صتغلم 1ةاقست 11, !اار 2 هغ مطعدمتم سفنأ اورش ةء

 خسفنا هللا اوعاب همودحوسمس 20 مءاو]116و مهام عافتس ه5قعر ”- 11
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 12, انك“, 10. 17. 61. 15ه 17-21"ةلتب
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 روما ٠ رولا ٍرظْمْلا 20115 47111165 (ي. © 1. للهداتسح هن آك2ل0237), آر ا.

 ت1. 207050 هاكر 9 1.

 0 70011616, 1, احر 15 (11510عاعع 366 1طرعتروءنن1ع7) ١ خلتقع
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 زكتسشت 1ط» ه1 088118 1, "اب 2. 04. ©1. 1 ه1-1"جاعتط ةانط

 كنانسستا 1ص ةىدصصق21510 20 ةطش 120126 ءةضصمت (1طق 11

 ل ه1زروم 111, اد١) 1ععلساته دتتككسس لح لق لحجر 12 0110 98
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 طش 9 ه. ومع. ةسستستفر _ةررور77 ؟6عهن005 هدقر ]آر !ءاءر 6. 10016 دن

 (دححتم ه1 عمات وأ 06 23171 271 1*161*ه111 061010 51, ل 01112. ل. طق شنان

 8مم. ع1 820. (0نعطع 01100116 562811 (701:967*, 60101/61* تأت 0801*-

 06 طهطو# ططنش .

 بلاطات . دك ما. عمال. 0 هقة»وهن ماثو ماموع ةلطتاةةادتن 111 أمةءر

 8 نأ طوس نسم0 1ط1 طهطون 14 .١١7 - ىيديلا 7-5202 سوف ةز6

 هعماذ ءوقزمدع همؤوطادتت 12 061. 1 عدعس.ر 2 1002370 ةهعم]1163:6111* 061

 "01/6. <17 هنوما" ةلح 1ةعاعر هه هطلت 171111112. ]1056 هقأن 36011/160-

0 2 
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 5 (110[ه 121 فيسلا ذأ ههجو ىف هل لحجر)و 0110 13 /

 ةذاوج طم016 ههذ 12 انه: ('نعطق: 7/0776 068 841161510115 5111 0

 26011 1701/1* *61*121  041 50110, 11168501", 5601:1121, فرعا ةعطت'. آل. 2 ةع

 7 ةععتس 11,66 >016 طقهتتأا تاقدعات طلق ةلط عال 128111168861, |6©

 ه1 ازص ممهقدصحأتو ىلاطق 120158 (20720 111, ١١ سفن ,ةع اذأ م

 ىسوماب. طتسع ذص 0صقطسم باحش 1 10606 60 00 52. قة

 80م6. 551, 846. 5910. مو0 1مقاتتت 10027 8 بطش 11 ©

 لك" هدد ه1 26110196 بلعتت 0 5167 ,2650111610611 54071 ١"

 رطش آر, 061614 ممصوت 0ةوثم (جماك) 111, هم 4,
 هه. قا

 بعد. بعش 701:15 (ه5. طوطع), 1, هأأ, 6 06ه 1ة«ةهقاذكق, 14 ©

 ممماتام 2هعزو كزأ. 1س ؟00. 00م160م-ةضوطا1عم 111عانم 51

 908 طمع ءورم موا" دما2126 0681 ع2 81101 ©01197690:110 © ةءدع0+ (0 ٠]

 2 - تدل 9

 5 [ عم ءالة ) . 7 بوعد 3 ةاتط روز لسانا ليحل ىنبعدت نود 00



 (0022 1 61085 ه1.

 116014 ؟ءا1هب آب اكل", 14 دكت وتنال ءعلتقأ1 ط0 20516106 م16 ع1

 ععلعمم (]1, 6), علتطأع اص 226019 ةء112. عم هاداسعاتو 23131111

 اد معا هععدت 360عمل'. 15 ؟ةمطلو 200166 20 ىنم خشقاعل نأ

 ىلا اهلوذ ام 1, 78859 هوك قرط. ”هعأ8 :كونم, 560 هندغ مم

 2073, 15206 72084011212 دنت 8213218 0:عاذأ5 3711126017

 0110832 08716 ةبعشلا نتراعف ام. تعاَوَتسلا ىدحا
5-5 2 2 

 3760168 7107غغ5, 11, هد, 14 8 (بوعش) ةبنملا قنبعش 560108011 8

 ”10 و. - هدنجو هبرح ىف ابعشتم ىضم, 1, 777, 4 همرتأ1ص 3 200-
 1111711105 0121515, 511101115 71105161 5٠

 بعت . ذابعَش و 2106511910101, 1, ]باكر 1 تح َقَيعُم 01

 رعش 1. ط0 كب دل رعش أم (6. ع. 1, اهد#, 12) 1, هادر 8 1 ةعلستنق وعش اف

 اههب 08 اذأ . . . 117 وعفا 47117" /معقا 9 ةءطاتتم 501 عطت7تع «8أ

 ون100 2ع»ع (مصخغدست 06 ء3ع0ع مالم عامان 115117مةأ 101 (ءآ. طقهطع ءأ

 اط1كهطوس»و0 مر 6), 78711 1, 614 ةعوبر تطأ 0ع صدقت" 01عأ انتر 1

 اء.ه,14 (امهس هعشي) طخ 06 ةلثنه 1هلطقمب ؟11مر 6, !.ر 8
 (اصقشم هرعشاف), 15 06 0؛طسقسمر "1,16 06 هطلها مط ذطص لكهعانر

 1:74م 11, ١١ 0ع كوطدتعخم. دس ةعع. ؟ت1هع215 ةعطقه] هر 2.

 لح 2 41114717110 00116 ءّزتأ أو مالسالا آب ا.1, 10, 5754 077051111*221 70661" ©ر

 111, ا.هدر, 6: هطوم]ن أ عر ةانطاس ع11ةعأم ان 710 عانت لكل ار 8

 ه0075"7 م14 (هححخت ةمطتسغءا | ععاو خعاطلا راعشب © 0111051106 14"001[1-

 دو ة(61, ءآ. 8027 ةدط راعش)ر 111, دكر 17. 015. 06 طتقعو ةلوصتع

 2عول مدت طاتف 10027. ع زوز مكراشباو مكراعشا ىف 0 52

 -1, امتنا, 4,: هراعشا ىلع الو عراشبا ىلع مكطلسا ملر 1 عار 8:5, 111
300 

 ككل, 1, اكاحر ؟, 1رقتهش:: 91, هدب 6 21. ءمآل. الر اذةر 8 ءهممطاطصقأتاو

 وننهازد © ةمسصفست ءادصت 11014 1:0 ط1هه7“. - ]1 ءاص0ع 01100116

 ءوصص طتس و1 هد ع 01101 انراعشأ ىف اني لتملا 1, ١11,9 1. ه. هك ةهمءاح

 1عسمم» هةتلات, ع 1, "11, 2, 14 11 11 8ةو. ةرعستنو 607111

 ههعوم7“ءعر 1, ]11 هر اخبار قر 111, دحر 9, 71, 4. 1110. ©1088. 1طغ هلح
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 ["ةلعتط. طةدهبا 171, در 17 ىنكي امك عمدا ع ىع هو عدلا ىنكي ىكقو

 ا ع ديلا طاتتصط ؟هدخ0 وغانا 035 ه6 م1112 112 110|0 8[

 001111165. 1441 1, 506 ءابهص قود 6071117 "لا, ع 00056 06 م8

 (1دصقه) ةطتست هلا خ22 11811108111 ان 1. 1, 5 فرع ا ١ دارعال لوقو

 ادا

 اهتو عدت رحت هانرصاخ كتء.ضاغتسأ لك لاق كانت لح 1.6. ترثو.

 - رعشلا 1060 1, !اندر 8 نط1 لع هوست ةطاتق 2ءدتهزو ل1 ءلكات مهيلع

 رعشلا 013116 ةصخونمدنعاهكات قا. آك08. رعشلا ه6 عدنان »د هدتستح
 5ر4 تل

 طبق ءهمدقمتعاتت'', طعوسصت هذ هعم ,عشلا 6010 تتتقر 01381 6856أ م1. ه
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 راعش هعمل ةعطقاتتت ةمععاوا مدح طقطوخع 0عاعأر 011 205 ع1. طاح

 طعصخوا» 16عمروسم روتتملا 0111 2ءده18 م10م1111121 68أنر ”.

 رمز هسا ةرما00 12: 1, 3 1128001 707827, ذا 3.

 بغشس 1111 15 1, 11 68 1١ 5601120111 /ء6عق1, 111, 1١١ه, 14 دنكلا

 .روبغتشملا ر رماه ن6 1111 يعمل

 عش. تلغلا' قاع 1, ما 17 هزو]11 6211.18,

 ع 17, 021153515111213 01 بوقنا 2 نع هه" موا15 265115 761 |1/-

 ه0 111, 410 111 450 01100 16911 6011521011111 هو3ءأر ”. ]آ0027 ةأ

 د

 10416 1, 521 هعارو ام 0 اذأ اقيفتشو اًييفش نأ .ارملا ىع بوتلا ا

 111, انا, 2 ل أه ن1. ه5 اسبر 1.

 رتفش 17 رتغشأ ا هوأق, 06 هععطوتطا 11, أحر ", 18116 11,

 أوقرفن او رةاقشأو ا م اورقؤبا بيعي لاق.

 ففش 117 ه. ةعع. .١ 1711041, 1, املاك, 18. طعدعتعج طقاطعاتأا «02811. نأ.

 - 0. ىلع 225106هم16 نالق برق ىلع 111 1, 6. - فيفشلا آر

 كلا", 15 هدأ 52126216 011110105 3.١( ]ده 6).

 هفش. ذفشلل, 00 81560107 (ان دبفل ا 12 ال )0002

 ةفشلل ارهن اهبيلا اوقاسفر هو. ه0 2و م1000, ال10 ةتتاتاتأ (ه طددصع

 ]د108405) نأو مههفشب برشا قدح جل ىيدلا ىا ةفشلا لا مه
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 عباود اوقسير قطف 210, 2110417 ا“ 9 هتقشل ةم تيس

 طزةطتقر 2هزر شن آر اذ هب5 ه5 ةماعلا (نهنلا) ا قط 10501

 164/. ه010740-1] نأ“ فشلا برش نبيضرالا برش ريغ ةفشلا برش نال

 ةفشلا باحصالو هيلع لاتقلا ىون ال عر برشو هبيلع لاتقلا ىون

 ءلكنو كلذ نم ةعرز , يةسيب نأ حو اوعنمب نأ و هذا ادق نم
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 171121011 7014011, 1, الا", 2.
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 18 فتش.  افش ىلع 06 كالهلا اغش ىلع 1: ىدمنودم 0186717714114,

 111, مهر15. 0-01 افش الا هنم ىقب ام 1طد هم-8ز]طثغ اا "ا

1 1191111 

 قش 1 ©. ىلع م. تأ 1011, 1, هءدر 6, 8بوصم ه لق. 01. هاتهسم 11و
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 اذلور ثق. - ةقش. مد خلقت, 70711145 115*567, ةطتتو 1831 ّدط

 01 ا 253 0ةعاططت 88 أ م10 121115 212515 0

 رصت11 قطاف 0هطوقمت, 1], امك, 10. قش . 126 زموؤم 161 تراط

 ىرخأ ندعقوو ةقش منمر 1, "1, ن1. 86و., 7441, آر 298 بضع علوق

 هدم تراطفر ةطربدصو ذه 7. 0 8عءطل 156 0 طص قط

 فقحاصللا قاقش 11 عع" ه1 م7" عرر» ]رفطت« هز" رن» محك عاقاطهطكاتت ]1 ىو

 126. ةقيقش رتهزنن1ة ن5, 1, ١151 داك. 12057 ه (ن7ءوا. لع 501

 دص كمرتا. 06015 ةقيق 507:0. لطبععأ10 1ع 192153 ةووع 710 عانت

 أ. 01. ةعتط هدط مشفش . 27:1 4زه 11, )لا, 8 30011

 رقت . قانا ما. هط رقشأ, هونتو 7052115, 111, مر 1: هآ. كدلك ةدط

 ىدع: ٌرقشأ سرف اهيدهي ليخأ تءاجو .

 كنت 1 767م1[. (015 ع مطعفمته ن | الا يك الر 1, ١ ه1, 14, 1



 61055 411 ن1 0005

 ا مولي. - 1م 1هدم15 002 هنا, هالهست 0161 كاشلا يالسلا
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 ان 111 أزاماثو 12, )همر 2 م 12, لةوعانتذ 11 مك 2

 ىكش . ىكشلا هير*تن ه١ مواتتتق 21/010115, 1آ1]آي !11!1, 15. 1ععوزج1 انطقتط

 1ةءطلمرجتتطت نانهتت ه1 طهطع. (00عع آب610. آن]ةدطقت11 85 طقهطعأت

 00 نت 01006 00. ةعوم0. 8ءاعصق. ها 000. طاطا. كم عوطصلما.)

 ه6 168 طمص ىكش ؟10ةؤمس ؟ه1مت5دو كخ هبط اكشر 560 طصعأطاتتم

 ١ ةاوأ ةعاتتط ة خه 1ءوع7,010. 2١ هءواطتتاانتت 'لئا17*ء1عاجتتت 111106 06117 هان

 هدوم لعلك, 12 208ا0 600. آ0]. ةوضا ط1“ شكر ان 11501 21

 أن ع هذ هزع آس 00. ط٠زدتدط. عدل. 8ءاعطت. 0012000 7ءالو 10

 1هععدملتسات ةذكر طةوعامر 0عع 110015123 011613 0118111111 6

 مما. 01. 1520108 نتتواط ماخو طتع 0281111111 21615112115 208

 تانم ىكش هود[ ه0 م0 موق11 قا (ه1ل116» 7116014115).

 ىدنآتشر م1. ةيدنلش ه6 تايدناش 111 اا 12, اءامر 4. 77. 029,

 مد 1 معجةمدححس ةهطصقطدطر 11, اما 9, 111, ار ذر الم 16. 110. 61. [طا

 ه1-1"ةاكتطب - 111 وزصم 0مأ1هدع ”ءءعاج ه1 ةكذه ح 1 051/6عق1, 1, مارا

 هاله 861811 511م1:2 1261201850 جزج110 11600011 خاناح اكتتتا"ه 1

 011 477149447: |١ر 13, دحطا هلله قسعجلموات ةذطف 81188 01-

 عمدت 1ةهعا1 هد عدت 18 (روصلا) اهماسننو 10 اهسامنو“ 1من 11 -

 هاو هدعاااسانلو هيل - ه0و1:08211, 111, ىلا, 15 انك 1 6173:0110 ىلثتب

 1كةئلعب 1, 695 ماشاف هيلا رح دو كبعل زرب نيح لق. 016 6,

 تسع 609110110116, 11666551111011: 0111011 2110احعاطت, 13 ةم110 1طن

 ها-طلزددتقأ 2101:0115 01ه“ 11 ه4. ظوعاكع» "7,13 دق لجر هذأو

 ةيروردل كا ٠ 171, 56 277080611 0111*600110061, 1, ]مع ر كلي ماستنم

 معمأع جه 8ءطتس] ةءطق10 60016111: 011:61110*0001 (])027 01711183:711)

 111, 11هر 12, 1طن 255 089163198 1, أر 14 خلاخللا 111051 0:-

 40, 11, 11, 10 1. ربنع ماشم , 9 ه 2. لحنيص ماشنم .

 ه) 2114زم 11, 7ر4 دو كبع نب ورمعل.



 ان

000021 61088 +1 

 0 37, ممتد“ ها 1, الالب 12, !ظملر 12 !ملكر 1 أن 600612 51 رهشنأ
 احر 1 ا 7 11 81 شيكت 6 6 قا.

 سمش 1, 0. 866. م.ر 21117711011404 76156 01/405 ءقأر 1, اباآر 9. .01(  ادقاتتط

 ن1 عوضوست ننعس ه 710111 "ءءءووأأ آ7]202. - 11, 7101106114111 (1110-

 مه071ءمن7) /معقا ةهاتوسعسب 111, ]اطر 11. - 015 ممدنعو عاطل صيشر.

 ةسمشلا همن عا1م, ةزعمسس 01 عطتتدتتم "ءعتقعر 111, اهمها“, 14 آب

 2, معتم 1, ؟ عمور اأ1, 7, 11, اا, 2, 8ظا1ط1. 660ع. "711, !١ ءر 10

 510. ©61هوو. 1طص ه1-1'ةلعتط. السوم طماطت ةنمم8716[601 8

 ةموو.: [اطدد [كطق1ةسر طمو1مع. ه6. 06 8ةاوصع 11, 52,53, 1 هلع 21

 1 ت14 ه1, 219, تحب 10, 607:1'1عق::ه 1طن قط 01 111.

 (عم0. 1موسعت مسسع ذص الكمق. ظرتن) ءاقلل دشنسملا يرخ امل

 عفرت ىنلا ةيسمشلا ىلع 5 جراب لون ديد نب قيخشم لإ طلال

 هل سانلا لعافنف داع 55 املكو حلاو حراوخل نم رداط هسأر ىلع

 كلذي, ةسسوتت, 50ه, 111, 449 هسص. 2, هغ 2001016 ذص
 ءواطما1 عن آ[قةطتعومقف] القطا 11126 76561418 118115 32110131 811261-

 ةهووه. - 0011. سمشللا 111, اامأثر 8.

 صمش 11 (8. 1) , 267167267141* 87:تاغآقار ءمطقأ "اهل أ نانت' ع. ب عو[1101:ا122 1

 زا". 12 هن ه. هعع. ة0120ننر ب طمقغ15 111 ناك. ط0 0

 ؟000., مموؤ همه 111 طفطودأ نوسمشي هأ طاد4 1111 "أذ, 4 2.

 5600 00661 011 سامشلاو صامشلاو تسمو سبعا كدعمدثب

 عمش. قكلم ةعيش 11 اد, 17 ممد هلست هنو ؟10عطسم ةنودتقعدأتم-

 دعست 3206156, 560 0118, 115 © 560. ظنه داجحر اجوف موه هع 71066137,

 -اطمصت0 مو عوز عمهأ, 501117165 0114 0110145 (/مععو) 98*17 71016 -

 7101114, 0110 وقت م012112113201122 621 عفش 153520118122 21. 2 عماش

 طمع ةعصقات 51224200. ظة0عدج ةنعصت 6216 ؟ة1ع»ع ؟10عطات 11

 اذمل, 10. (1202ج ه 8[ةلعاعدتت 11, هنتر 4 2 5 5عن0. ةططمأ3916 51ع1-

 12 عوطا مدعم 601:061ه7ء, لج اط160 92 "ععأع).

 لهدت . لام . كوس سس طكوستسأ, 1207“"هأر ذم 0ع ةهعوتط 37 5 ©
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 ةنعافسع هلامش نع رظن. 18م6 كلامش يلع ىريص 1 "ل.هر 1

 ؟ةطا عض لصتطت 651 70921711 ءهرتءووع. 01. ةهاتمتت 0 اهر.3 2
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 ىش 1 ه. هعع. ععامصتقر 1, م1 16 ةراغب (ناجب < اهونشي وأ.  ةذشو

 21 انش هعماتعومام» 11. مك, 16 5 ترانا مان تار هور 11

 أبددر 8 هطأ 1. تانانشلاك. 710. طزوو 1ث ه0. 8ةءطقس "ا حا

 جنش باصعألا حنش 570511115, 111, 7 “ب قر 006 مدشتلا

 ل1 عطاه (0027 هغ 18ه ععاسقتب ©1055. 065 6517. 61 172011. 1*061-

 205 06 1” ههطعر 113, طوع هدع 41543) هأ ٍحاَنَشْلا ([ طن 851 811

 11, ان 14). ؟ت]1وهن5 20هغةوتغ ةممطصسمسس طنوس جافش .

 2 1 0017117 60| 1110, طا الوز“ 17 2521 15 16 عع ليس 20
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 فئنسو .

 زيقاتس ماء ه8 راقتش ح - راقت 2 كاع 701م, 111, .١٠١,8 2ء> ظه1عم-

 265 عمات 2968 1م 10عمد ةدط معتمد 8هعغلطدق عموم (لاحدلا

 نأ 1هعوصلمسس مو لاجرلا) ودق عت وه.

 ت1 ني 1/1407 هطنافومر مغ ةصخو»ز وعالم 111, اكل, 4. ح 197 عب

 كمما. ةمع. 1, 1*7 دلع, "ءاضر 2, آقصف ه 211:54. - كفاتش. 710-

 62208 مطخدمق15 سانلاو هللا نم اهيلع دعاشلا ذبأك
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 نيهلا ءيشلاو 1 وش. اهل ىوبش 3 ىتلاو 1
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 1وعا15 تثيبض دحانأأ15 ه6 ءماحصت ةه20ه1. -- 111, 7611011 2615008 ©. ل

 ال |1097 6 ل 47 7 10 0776 نبأ نم

 تيبصنأ. ل ةبابص ةكدفعؤم 06 هلوودمدتتو 1انس طططقمت 5

 "ليا ةقاروو ةوبنلا ةبابص اهنا , 111, الخ دلك. موو. 20014ن).

 د 117, 00 06/66110116118 0. 611980116*7 ة/هن11, آر | “لح ات1ات. ح ىبباص (باص)

 01100116 م11 ير طقاطعأر 1, ادب 2, 151 هع 10 عطدنت" "عمعاأ طهطح

 ةدصت 566: 106068 الطاط طل18ءزل مثلو 13 هذ لق 11, :٠.46 2: هان

 (8711ةرس 11, "مز هععجستتل آر اا دلغ.ر اتط1 1طدط طتقعام ا"..ر 9 طقاطعأت

 ز6همدس ءابصلا. 0. ؟؟هعطخت 1 5 04 ١ ا 7

 جبص 11, 5011408214 110 انعاتت ءمات110 11, ملل, 8. حيص ]م10 ةالص

 جيصلا د1 ةوعمامعتسعر 1 أه. 18. 81ه عتتلتت2 17610 1206 ا رهظو

 رصع هوهم ؟عرصتسا عوصماللف (؟. ه. ع. [دقه0. رعععتع 1. 1 ٠.560

 عيص 11, 8000301, ةعصقات هاطقعءمعتم ]ب اخ“ ناك.

 جص. جصمر اه ءننو 41169“, ة!|هعوشنةر آ1ر )كر 0.

 بحص . 18:عوماتت م19 1. م1. تايدحتوص طقطوو 1, 1بأر 4 هم هر 1ن“ م. |. 5,

 املأر 16, 077عضبممب آب أءأر 2.

 ركاص 117 0. ب 421 601121011 ©7701 /عوقأار 11]1, !هأل”ر 5 هان 17011: 1, 9

 11 هدعم116ول1 ه6 6201110215 11 طمع ةعطقاأت ءاتتتت 366. 0025111101

 (. ةردصو)ز هأ 31 فزم 11 ]ما#ر 9. - ةوكاص, ه[ناوةلاار آر كالا

 10. 05. عاموو. 20 15د 8تفوط "نر 10. اكد ا

 جاصقص َ هد سكملا ةدع1ذهدطتت 111, )!,8ر ؟ هر 01

 ىف . 8هذدصلسستم 000 11, ا", 3, 5ر اكثر 15 لكم ه0ه00. طقطعتك

 فئاكك مرو فاكص , 860 مووؤعورصم 10مم ةتتانو طقطود ناتفكك .

 آل. 6 ا 12 6000. ةزطع 706. قا.

 نىك ةجولا ىكص 1716010. زج5*01 [هنعقعة, 111, ملل, 11, © 1. 8[طهةلتطت

54 



2) 1 61,088 11 

 5-5 دحدصب هنم أبذاك 01161117 00 علاز)ا اع“ ااهغ1, 011110 21* 1/111 610174,

 111, أر 13 تةاتتت 731. ٠ كيصوب

 ومالا نه آطبه26 06011 ةهدع 43508 1. ة. قصقي 1طدد ة81-8عاعشا ب,

 01. مطمدوزس اذه نم نددصب انا

 كي ل
 كسصأ هون. 1710985 0206116125, 0" 0ءزاق, 111, ١١ 1]و

 ردص 1 ». 2. رص 1, اةلأر 4 زدعأم دورولا. ةطس 1خههط. بئأر 15 ةقمتس ذس

 اودعأناق 0. 781. روكصلاب 01. لرد: |اه عوجرلا ءىذن لك نع رّدصلا

 رهأ نك نعو كرولا ن ع فاوصنالا ردصلا كثيللا ه5 2717470 11, !هذو

 4 560. نالف ىأر ىع د6مالانلك 051 3من عة ةة هنت هالك آآ1آب )نر 4

 1207 هذ 61. 0ةموعرع. - 11, ء. ةهعع. م.ر 2711 5606112 ]7011015 60110-

 همد11+ (طوصم ه شل, 111, مار 12, هاء 1, هطنق 1[ةطقاط 1

 ا, 6. - 111, مهعأنلا)١ 111114 هتات71 4110100 ©. ىلع ءم20161هطتقر آ1آو

 ابار ذر ة11111,1167 مدث0 0120 116 1915370 قران افو هيلع ردوص لام

 111, انكر 14 (ةسصصتف 0112 همه عاتق عةوو 0عطوطوكر. طتصع 0ع1-

 73611 لاقل ةرداصم». - 117 2501/3: تح كب فرصنا ( 111 عطش, 1

 2 نع

 ل 15. اورتن الو اودروأ ة«مةرجتاو دمع مد" عقلع 1. ه. 908 ةلثلم

 هنو ه6 0 0 11, ١١١١ 12. 0 ةهصص. 1: طقطتع عق26-

 مها11 661١ رجع" /معقار هطوماسأا, 1, ١مل 1,13 (ديلع عينتكاملا ىارلا)

 ردصم للجر اذ 4503 (8م0 طه ع). هباوجر "مورجم7014, 111, 11و

 5.2 ركذلاو ركدلا ىلع لانتق رجنءود»ه هرب" 4 هعقعر 1, "770 0
2 

 ىدبص 1 نلف ىف كالا 1260 7027 م" هعو10214 111 0921100 ءال116 20, آر

 انيرس 0 نط 1لعدصص طقطوسع 1طص طتمعاط. "كلر 0من, ظمأ. 11, 1

 88611, 1آ2ةهطاقس 1, )1. - ('. ىلع م. 07100514 10 هآةوه عا, 1آ1ب 11و

 15, تط1 17”هو77:. ةء.ء طقطعأت 0 (ع, ©61ه5و.). (0طه1]1850 17

 ىدصي ناويثل لاقي ىلعب ىدعتنو لمح ىنعمب ليقعملا لعأ هلينساو

 ناسنالا ىلع. - 11 نالغب ر "601011 318 01101610, /02170 ]142141 ©

 1, ااذح, 11 351 1طد طتفعط. 11,6 ه1 طقطوأ ةععاتق. 01. ]ه6



61:10 55 + 2) 1 

 ةهرعر]116. آك 01. 39 78.34. - 7 ةعصقتت 770160211 (1[20. طهطع) 1
4 

 هور 1 2 ةىص. قوص راد 111, ١و 14 ةعو. (10ةعدد 1ططا2 آك01. انآ

 هذ 1طد 8950, 00. 6هأط. 411 5. 185 ؟.) 710عؤطادتع 10عدت هققو 4

 خفايض راد 7052111: ةءطآ 21010105 910115 700117101101017*.

 قول صمر 107161100 411 6آ10ه, آر !اكهرذ5. (01. لطروتحو ءا 11027 (ءادطح

 هما. ٠.11

 مالم. مادص رطصما"طاتق ممعم» تسر 111, ,١١11 5. (01. 8فطصقو م5

 ماددحلاب ديبش ماكزو لاعس اهنم سانلا باصاخ. 06*17 1611117

 مطما"طاتق 0111 1211116 111/71/61120: 3:726119:1111. -- مو كءدح 5 06

 طوا]1هر 1, ١) ءأر 5١

 ىدحص 7 ةذسم ل هع هؤثن]111, 1, ابمأر 9, طودشطا اور 1. - ءاجص 1001ه

 عوطقتق قلق, 1, 11, 15, أو 14

 وص 1 1 (عذمو سبح الكفر 1 ناكر 3 دو1تنعو همطقط65* 1. هم 8

 تا اع

 684. - مهنم ىرصألا ه. نوكت نأ مثلو سنتا 10"507 1101", 11, مكر". تح

 نذألا را 06 هوتتو 901/65 75*01 ه. (ىدنذاب) دنذأ رص 1 1 2

 (عا 1111ه 11, ١ه1).

 دوف 06 كو

 جاطقش1 ممم مم1عقمأر نت 01عام. طتسع !ط1هطمسست عل1 01ءعاانطت 6111111-

 غلا ةممول1 84 ماوصل, آر امك 10, نت15 013113

 طاتل* طتتطع ة29الح م111121113 01211111223 ]22856)6ر 1آ)ةد0151 11, "مو

1 

 و 2

 عراص. ةعرصم د عطوماط. 001/50 17611116161, 111, هاكر 20. ع راصم

 1610101, ةططا0ادتكاق ةماططعأما> طعاطو]قر 110111430 ]هب 10, 3

 ن1 هدننو هزانق ؟1عطادسم 0132611191, 111, !د؟ .ر 6, [ة2 5124 11 اذىهر ٠

 فرص 1 هبابنأ نالف ىلع ةئهزن. هموت ةراستااع قار [آر اال 13. (0ةططح ةأاتق

 دفعات م 1جلاتق 06241115 12016 1115 12 6 نافردصي ندلمج

 نأ عويور 1811, 11, 21 (2711:4زم 11, !"1.)

 مرص 11 37 70165 01517 عاد لفنأا انهت ]ب امحبأر 2, ه1 16عام طواطق 681



0006217 04110055 11 

 ن1700 لس طأاتصت 710671 م0881. ص

 مار 8 (م1. 2 مراص).
00 

 ابأ 0165 01/7011ءدر, ةعهعت“أ, 1و

 رطص . ةرطصم همه, حته هتانم»ءو ماوصكممدو ذص هم ةورتم (رطص ح

 رطس) هدم ؟م]10ءةهغمقر 1, )1 *در 4. 5كملتع ةجانل 2عمتعماةق ص

 موف جات ةءعصقاتس طقا٠وت (12027 ةاناط كس ه 21011. 1161

 ممذعءدأ 15 1ةععطلتتست ه1 رطصمو ءا. ةادمانه ةانأط رعب.

 بعص 5 06 ندناو 54141, 1, ؟ممسر 12, 1اطص آل]زهاطوتتع "ةأر 12.

 كعص 1, 2.8, كعصم 11, اا1ب 4. - 111 و50662: هقغر 111, || ثرهر 18
 ززدأ' ناك. ةطعتا ةذر 4. ]ص © 1. 1*عدعست. "00101 2210/ءء1105 ف1 ةةهع.

 06 لمصع 1ص © 1. 1طققلتط؛. 1ط1 دعو نات00116 («آ, 5)

 30 ع 2

 هور 65 21126 16616 - كثعص. داعصالا ووذر ممءهعر 111, )اأو 25
223 

 ه1. اآتوجوع. - ادعصر م07, [1]1ر ذخر 17 > 712111111: 8

 رمد 06م "سان معا معلعقر 8ع0 عانامانات 261 32م0, 061206 ك3

 1م عافاتس ؟ءطغعست عطوة ةمهطتأرب ؟اذر 2. - كيعص , 10618 418 0170*171:-

 نام م02: (طوطع), آب 1.1.15. ةسهطمت 01عو»و دحاو كيعص ىف

 ةه2811 210 1060ه, 1, امر 13, 11 هلك 6, ١ مكر 2, 821, 11, 83

 دحاو ديعص ىف نوعومج# ممكنا. 01. لوانتس. هفته. 1880, 11, 556.

 6 0 عاصم 111, اهمكر 2 همآ1. اه", 13 ل1 ممه1أننأ 6

101 

 كلعص 11, 702خهء3::ها05 هيار 111, آب 5. كي م لتس. ١ كواعص

 ممم همم عسص مدس 111, !ة), (, ن1 02216 ءءءمأذاتصت 655 اكيمللعص

 10056 هدأ هم00 آخ ال, "1ذر ' ه1. ظوصم 1ععازلم ءوؤ اص ؟00. 5

 رخص 11, 601:1هزتجانا4 1105141 ء. ب م., 11, | .1 “١

 فص 1 0. 1م ىلصي هي 000 111, 7.1 15. 01. ]رو26 5

 نفص. - 111 ه. ةسما. ه6. بركلأ ةطمارقلا د1 11

 (فعش ز), 11): سلا ه0165 7010 ةهعع»ءاط دمر 1, اذثخب, قر 1ص

 انفعالات. مار 2: هانا 21105 ميو م ةلاجيلا هةر سكلا. - 21. فوفصلا



 61055 مط 0002637

 /01 هور, دع" 65 1هطعر“ هللا, [آ1ي اباحر 15, © 10عم. © عو عدت. ب خفصر

 مو«1ة6انئ, 111, احر 10 مطسلا ماَدَق تناك ةقصو هم", 111, هال"
 115: هموم (ةوالو) 111 )دهر 2, 7. © 1. 1و عطقم

 حفص. اًكفصو 6242 411171082150, 111, امر 6, 4كو7. آر هر '' (تعاطح

 لوم هع هلت. اك08. "6عوم1 1027.

 رفص ةراقبم ةيقسر 111, | 3., 10, © 1. 177*هو». - رفصأ . ةرفص :طيرخ

 60151010. ممثمهه 1. وه. 085ءتهاتقر 111, |! نءر 16. راقدصم 1/1015 06

 19616, 1, ةؤؤر 18 انآ رغمأ 10. هال 2. قدعوطوو ءمامدءنن ةتطقتتأن

 صحت 1 ةعاطامر صقار, 20707 01-1188 1. .

 قفص 111 61050: 8/41 )91118, 11, 511,١ .497 11 ,11 ,١) فيطنتمر

 06 1عوق هذ ظمومم )"ار 2« ه1, اقصم © لل

 اع 0

 ىنفص . خيبخالا تانفص , 27001070: 16111011010011, 11و أبو 5و 6
2-1-7 

 طت111665 2ةعووف 01ةء1ص0ع]6 لت عاتطلتا11“ 01121200 111496 6

 لعصتتور 1266 هج 22011 06ع67 هانت. 1. ]1162267 1111

 1 عورتع نابقص مآ. قص (701115 1611101:11) كمل ا 2 نابقس

 01100 تصح 76 طنط عطقر 01112 1ةنأ16 000. 2661م 16 1.

 11215 م13عو7هأ 01100 ةعاطقاتتت 21161 ناعقمص مآ. عاقص 1115

 ةةمقماثأز1 ع بطر 560 هاتهتتت م1115 ه 19عا. 000. 156

 افص. ةافصو 1, "0,9 ةضبق ءاملا ةافص نم ضيقر 7106111 6886 1477101-

 نر نم ذص هموت 0[1طقوتسا نمللا ةافص (؟. طهصم). - فاص.

 خيفاص (ةنيدلا) اهذخأ, خم1م718 همزر#1 107: ر وزنا ق1 0717115 8

 101110. 6 مو:ع عزرا, 1, ا!لهع* 8 : ظيفاص , 10 01100 60111750110118 68و

 11, 115,9 ةيفاص (هلاوما) ا-هلعكيف منو ندم 1. 11 ىغطصأ 1611

 تسع م1. ىئاوصلاو م”06010 0011/150ه1ه, 111, ءنأ'ر 6, هكا 3 (027)1و

 61. 660 ع.).

 و22 و

 عقدص . ةعقوص ر 00015 طهه60111 -ح حاقص (طوصم)ر 11, اذان 8.
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 كص 1, 76114 ةوهتأاهر 11, مار 8 ح ىمر 1ر اندر 8: هر طاقه 211

 اذ 1. - طوصمتت. هم كص (طنوصم هأ 61. 177"هورن.) 11, 111 معا

 لاملا تيد ىلا هل لع كصمر 1ةرص. قر 111, 7106615 12 ,١118

 و01105 داش" ه ونورا نعموزو ح كصا ( ع1. آ256).

 بلص 1, همم 07/1211, 51 06 ه6016 ءوجتغم ةورنمم هوا, 11, ابا 18و

 أنبا“ مي مغ 3, 01 12 562111 686 بصنتب. - 1 م نيدو 15 04

 0" 615 1/01" :هه171 /ععق1 (طهطع ء ل فشلر 1, اكابر 14, 78011 11, 35 حنت

 هم116. بياصلاك ةيرضلا تراص ىنتح ةضرع ىلع هدبرض ىأ 1. ©.

 مسمطوطأ11 6ع 27 716014 [هعاور طرده: آآرب ابر ١ ه1. هضرع ىلاع

.(.3 ,11 27114 -) 

 جحلص 1. آه ؟هطزو 1, 291,9 ةيلع الا كلذ حلصي الدعس هنأ ههدح

 ةا"عأ15 7651 ء. ىلعب ع0 ءم]1. 8 (ةيلع كلملا اذه 96 لفل

 هوز د202 م1057 ع786 2151 11115 دهلكان] ابطت'” "ععطتنات, ح 111. 10[2-

 ؟هم0ه هونك مصدقة مدعألم 1, هلال, 1 3600. رانيد فلا قلك ىلع هكلاص

 أرانيد. - 11 83621851216 ©. نم م. أ 1. 60286101601, 06 1مم

 560:03 دسف امر - ع0" ءدن11, 7"ءردهت"ه814 1, ماكر 4, اخبر 10, هك.

 ظسانس 20797, 314*0717. 2 كاقراش نم جلو كبز نم ريغف: 86

 هرمرنممأ6 دمتحا 1 عند طماط عطل هسطتر آر احر 6, 5 266 اهنأش نم جلصأ.

 كه جلاصو ماهودا5, 111, اظال, 1 خاص ةئعاس (0726 طوزان»ع 7/6" )و

 درت 5 جى دلع , 12027 هت 01. 660.

 لصلص . لاصلص هءعماتعدذم» 1, دار 14 560., آءر 5 560. (عمآ1. 1أر 2

 علص. عاضأ 17110111/951105, 115*0761 : ءاعلص فك لجو وع هللاب فك 11

 انه 6: 7811: 11, 36 ءاعلص برعلا اهيمست ةريتشم ةطخ ّلككو ةنته

 ءعورت م10 ةعاص ورجل 1.6 ظزراب ةرعاظ 117:ة)ه 11, !ار 3 21. 6

 طقطوأ 1922011313 2617
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 ا ا

 عغلص ب خغامصر دقكلاتنت 5م6وع16ق 12 1125106 515ة5ب طقهطعأ م غالص و

 الالل1 ل11 1 ا1لا 10, 127 1567 2 560. 13 :

 لص 11. 21 ولطتت ةلبقلا ىلص 0 لو 111, ,1٠١ 2. 16 1موو 98

 ةتونغسع 111, ؟عا#ر 18, "عا 7 هوو. دم ىلع ة. ىبنلا ىلع ىّلص

 1.0. ىبنلا ىلع لص مهللا لاق ا15,1,

 مص 11 26901. 161160 وظنلا هع" 101“ 11104105 0041, 1 هلأ .٠

 خص. ةحابص 12 ىو 7. ه0 م :

 كيمص. دومص دنمدتف» 10011 4.01 6ةنطتر 1, ااا, 15, ١ءأر 4.
 2نا 27 260 د

 ريخص. روبنص نب روبنص 60271 لاتتت 11, اددأر 1 يخص مدح 6 مدح 16 1 16 :

 ترش ريا

 مذص. ةجانص هم. ه جانص 11, 1ك, 18, نطأ ذص 114. 0-21 أدم
 خنيقر 121501 111, |, 4 نان 18ل]ةتتط1811 12 1050 761811, 1 10

 (ه. ع. [1310عاعع 12ء1ءءام,5 23) ةصاقر. 11111123 681 11م تاجانص

 كرتخلار 11, اةأأ, 9 هط طمعر هن 8 386. خجانص 061 ةصقتتت ه1

 ىقونص . 8منعااتاند 11 عصفم (ءلدذد) ةذص 00م0 ءاعمطقسكتب طن ناته 2111-

 ه5 ه0110ءدأ1 ةدصقر ةممء]1ةؤا11 1, !امنر 3 860. قودتص ر ا*ءار 3و

 الاكار 167 ارا 3 لا كودات“ 06 خبط.

 عنص 1, 31501. 61840 77" هعزتا* 0241, آر ”١ ءر 6و - ©. ل م.ر بال. 56116-

 1/6611 ]طل وانته 6116114 هر 1, اآ.1 حلطخب هل نص موقر 0 1200 0071041, 1و

 17,6 ©. ىف م. ح ىسحا , ةعدم/6 01ه: 00011141, 1, "هدر 2. 17

 ةممقا 1111 ةءرء/مع7غ 11 ا17., 10, 560 معواطهاطت ]1 ولع همدناتت عواط لاحت

 686 ذه مكتعنطصأو 011. 1. 5. - 17 كلمللا 1, كملر قر 01

 1:6011/118 05310111511  011057 5116068501* 165101101115 ( علم 1. ١" كل

 ]1 عاسونو تيدححلل 201100110 00610 56 771:0620:1:011 01/111 05161110-

 22016, 111, «١١١1 ةلبقلا لأ 5 111, اا) هر 5ر ةاتتتن 0008

 ههنا هده مدن6 ر هك. هما 8متطقاعت ه0. ةءطخدلاج 1, 2 ءايقفلا

 عنصتلا لفاو. - 5 ه. كم1. 266. /651:1601:6 71/5511, 1 ر ١ *ر 4.
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 01 طرورن عي عاَمص ععرتفات 0 نعرت> طقطعت طردطع ةانآ عنص, 0207

 11116115 هواادع هطوار*:عرتلمعر هدأ ععص. ظعصتم ]11 اهألار 15, تت 10 ءاتف

 ومر( دطتل" : د 0و1 0ةدخغعو ءمصقأ»اندععتهطتأ 2201623 1183122 20 11101

 [ههدو6م مول عودت, 01ةعوهز ةسواطوم ءمصق*ف طقاتع ك02811110-

 ررعرتت م0138 (؟عدمعدطرتمق) لح 1010 3761161821, 2026 01188 60110-

 هوو هنو معن [21108“

 فنص 11 123 0128569 1 سانلا و 1 يارد 11111

 رهص 1. 11016111 46 سم.تلا ى انالذ وهضر 501135 010011 02:70 8111,

 الآ منأر

 للهص . لاهص تاَنِبو هو1206 (آروت ه ''ة)ر 11, ,١17 11 8 جاكش تانب

 205110٠

 بوح 1 7 17 هما, عه. 2 0000. 11, النادر 5 ها ه.. - 11 1ط61888. 6

 02«هدتفلب 1, ابكر 1 (؟هع. ص عم0. عك. 12>هعو)ر تطأ كطص طتقعط. 11مل

2 2 

 بوصقو عم بوص نوضو كولا و101 تهز106ز7: و1007: 1111 017060110-

 ام 50و16طهزا 111“ 1. ه. 1109110165, 1, !اه, كر !اخيار 14, 10. حج 177

 ةأرسمأ و هميم تنل تير آب ةكمر 1, طيار 10, 15, اكبر , ةطق [هةطقتلع
 ععاطتسفمأ الهر 17, اذهب 2, [2هدوو - هزمعبنت# ةلتوت14 هاتعاتمل (466/017*

 هو: ممم"غموء 027>[1)ر, ه. ةعع, م., 1, اامهر 16, ١مل اها. !؟ مار 1, 77ه
 8, ؟كمك هنآ. !ةهأ*, 18, "1 كر "هدر قر لوطوش خطط قمت 60. ل1272-

 طم11 اذ 11, ةقسنتنمعات 110+ه2ه/ 1, )ا .ر4 هل. ةعوب 000116

 هاقعنو م«2هوأغهصلم آر !مءدر 8. - الف نم 2 يش دباصأر 5600
 600: 1/176 11101005 [الق1ر 1ر | .هر5. - ةقق. ع. ب ). ةاتأن 1". ]001111071

 هزدلو 72010 هك ىرصيب تبصأ 111, ها“, 10, 4و7. 21, «.ر 10, 1

 «<جط45 0ةوتط. 1, ابار 5 ه ك., 10027. (نان2 6 تبدصأ ءىبش 2 0110

 ة»» "؟ 0711م5 ه5 2 11, هأ1,12 ههو. دكت اعيش ميعاربا ىصعت ال 1, ا

 60-11 هيوبصبر 6 "603016 الدر 111, هذال, 9. ا (نك ه

 220. بيص) هوت 81. 710935 560271178 /27"ةعلكر 111, ها 14, انلطآ

 14 71, اع بوصأ ندم طقع ةزودت 8 ءهش1006 ءاتمس ذص 1ةىتعم 06ق8ل-
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 - 2 د

 06291111. - فيرا باصم م1100 110:11 41119 0:10: 161" 0, 1ر

 ك1 4

50 - 

 تورص . توح. 0ةو59 811122 ؟00جطات11 ذم !1ه1 5 1هدعم 111, !)ن, 0

 ةمو. كاز نف عيبلا يورتيل تاوصا ةتلث الا ىبسلا ىلع ىداني ال /

 قئلعلا عيب لاو 3 ذتات دعب. تيورصر 0061/61 0180 61011001“ و

 1, 7ك 2, نطا 1هءقلمضعمت 0 ه5 116 دهم 1110 طيوسلا

 14. 1"هرنتو لبعف رح 501215 118113618811218 681. 01. ةات718 فيشخت

 11111733231021 تيوب (ءانزان15 ةهدعوطط م12 ؟. 81طوجس. 11, !., 8 أ

 ةرما10 ل وطسر ظعاتت. ج11 815319. م. 321, 5 495 1212.3 65 2. 3032

.101111 2012 :6025211 (14 

20 

 ريض . روصو 1201111611111, طقطعأ 000136 راك آر 1*كهر 9, تا. 0.

 00 15د 1ذههط. 11, 183. آه 7411 11, 40 ه1 ناريص نم ًاروص اوقرحاف
 و 5

 ضيرسغلا 11206 ؟ه«1 عوف لؤع. الر !..مر 16 01 أروسص» ا قروسح»

 طمعاتق 1 !١) هزر 8 عطوه لتتق 11061111 771256 112 0111115 15 6

 26180118111121 32611 م168326 61912170. - ةروصلا 1816110, 1, !١امر 1

 هصصب 2 (ةاغمممطعتتس ةريصلا هد ةأروخلا م"همدتم عامدود ؟دتقفو 7106-

 طحت. 16عام منا هر» 1”هلند ةهرجمءا1هطدع ةقيتعلا ةربصلاب "51

 ا" 20, 8. خجحقلا ةرورصلار 11م 003, 707517: أما ور ا” 1713 07 ]171

 ره ةتهيدحكلا ةروصلا , ] الهم 303 1.1. لتعتت: دل061

 همموا11 همك ةعمات-ل بنالا , طعم ةامسخ ةروبصلا بشك

 فيبص . ةيفاودص ه5 فيصتلا باكحأ هةمموا] هسا ةوءامتأأ1 20 8

 ه6 طز ةسفلتكدم ممم س عد عقر 111 اكابر «, اكأحب 14. 8طقطتقققأا هلق 0

 2011 126120191, 011816 12011 11217210126116 قار 201 6856© 21

 ماعم, 560 هممم]1 17112 101106 /081:10:101: 5 0181 81 5.

 لوص 1 ةفسقمممز6 معهم لابعم (©و27) 11, اندلل ناكر نطذ ضعئاقو انلص

 همن دتس مائهء]118 ةمدختسم (هعع. 100.): ء. ب 1286112. 11, م, 1

 (نط] 1ك "عرمعا" 8126 0211952 21027051111 16 3 63 02 ل 11 ءانانق

35 



 (002(0 ع 61,0351 1511111.

 م3

 ءعنلصا)و ه. ب م. 2007125 7/014 (دأ دب بتو), 111, 1 - .15 .٠

 طهطوغ ييموسع 2. ه. "هعان]هت"ع لاأوصر آر ؟ءاار 4.

 عوض نوصأ 17161115 "5٠ ن0115, 1, لة ءو

 جيبص 1 06 زوداتق 67*ءزرتاااا 11, ١ اءر 1(. - 11, 01418(11[11111 8©6أر ]1

 ره هاك. لةعفكر 111, اا 6 ةحيص ةيبرمل ءالوه حيصي نأ. ع حئاصر

 م0600 (عمة عال“ رتانطافن آ820237), 111, أك, 3

 ريبص 17 هامور ةللعاتل هت ىلا, 111, ملأ, 3 (01 112612161 8126 28

 ياو ريصي), 1طد 1زوطوتع 7, قر

 فيص. ةخيفيص و ,٠651035 161هصالق 1:65515, 11, !هءأر 4 تح 1 ل, .0( .٠.٠

 ا
4 

 0 ىنيص قلك 7. 512 آ

 ربض 1 همن" (1 (طدوصع ه'للؤذر كشوف, لؤع. 111, ماك 12) 01100116 ©

 م10 01ءزغ ت7, 1, 11. 2, 1117. 100211. 60. 11086ع. ةدر 8. ح 11

 111101:1014 م01 قطتب 1, امال 8 ربضم باب. روبضلا 1, 1351115 09

 بابذلا رجعت 0122111, 1420116 ها طلق 01 عملات

 مكىض 11 ح 1 40: هأأ, آ[آ11, 1, 12.

 ك.حكض 15 "ةودن» هادع [ه16'ء عمان, آر * عاد, 12, 8وتطقملكت علم 5 عطس

 ةأ ر 8. 05 6.

 اكض . جاضو 711 60111170 0692718, 13غ كليو 1 عل جيت |نيذلا 0

 ةوملعمست ةعصقتت 0110 هاتطأ (ةه. ع. آب 53 6 ةيحاضلا بع

 14.٠ ل1 عت. 01. 1195005 7107:5171: ؟محر ةر ططدتت 0غ 215 81ل *

 . خيحاض عضاوم ا هده : ىكاس

 تل

 مكاض. مكاض اع مكاض 6 مدكض سيرف ىلع مك مكض 0 !12111108(1 كري ١
 -ن 2

 0 21 601:0 1081510, 11, محب 11, | ©. فقنعلا مّكض

 120 م1 عع عقهأ 17109111:5, 1101/5 (طهطع 51 ع الذ ع9 ءاتو عاتططةأ أر اق

 زط 016. 57111, 2,8 2926118 686 261076 12 762515 ددوس هل
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 فدعلا مكض ةهمأغو فقنعلا زممونءم0ه ةانصغ ؟وناه هع 4505 لبقو

 (فقنعلا) مكض ري> لجا لاق اريخل كلل نأ هضعبل). 8ه0هس

 86081 فئنعأاأ مخاضأ 01161 هأ م0861606 فقنعلا مكضا ريخ الاانا

 ١ همر 6. ٠

 رض 111, 720661: 6011015 651, 1, !دا", 10. 0 011/1111015 (1011 60661/5)

 1, 111,6 15 0طووه؟هج16 [10106اعع 4 58 2.129 212.

 برض 1 هقنع ايرضأ 11, 18و 6, اذ لدر 5. 1هعورتنانطت هقأ اناةامتلل 01:0111111-

 [1 320313 ه1 ابرضا 811 [يرضأ . 11130 طقطوأ لطهاطقضنول اان 6 وال

 امتر 4 هذ ءهءومأ 7"هوب». 1 316., طمع طوهدصمو هدحاولا بطاخي نأ

 خينقتلاب , ههدصحصمدلم5 ةىصطقست ةذص 407040 ه0. 110 هعودسو )در ؟

 هةموو. (ءآ. 810هعم هآ-1ع#014 !ءحب 2). خلتت 10عز ةدصغ لولعشاطت, 2725.

 ذك مدمس. 61 عدق هذ ظمدوت اا, 5 هن 8, 2ءاقلطماأ 477548,

 8ءطمأ م, © 2807. ىيدلا ىلع :ةيبصعأ زضال اب (ماسم ىبأ) هل لاقذ

 هقنع ايرضاخ اممق. 01. ان وطخ, © هروسمب# 1, 02 599 8عتص,

 سوغلا م برص 70015511 10016111 201/1 1/1 36 001" [ه*ءأر 1 ]ار 3

 (انهطاقس 11 1 2260.), نا10 ةملعّتت 562511 11131 ةسرف م فردص

 11, ادار 1 ه6 ةهعوصسم]. هات 100237: 201/7267. 121547: ٠"ه عضوف

 فرصلا عضوم برضا. 11106 سانلا هوجو برض 005 760611616 1/061,

 لآر مودر 1 68 ةقيعو رهالا (لا) د برص 70117 01110011

 1["ممراهعر طبممو. 11, 6 ط١ 11, ط1طه5221 أك" 18. 5ةعمم 01 عاتطأ

 ةفوجو هللا برض 1015 605 10190011. ب 111511 5091110111 601110

 211022170, ©. ةنعع. م. 1, ا! ١ 016غ (ة8ء. ئيناقع الاثر 2). 110. !وءعدس

 ملا16 ةرهقام 1, “أ تلا. !رتاط برض ةمان0 1202. - 10616 زوءأا مانو

 خكمستلاب بوضر 1 كلل) 3 51 1 بوضو 1.6. هننكي شنب برض» كل

 نالغل برض 00105 6 51"ه:01, ]طزةطتسر 1211. ه1-امءآند]4 604.

 آالامذهسر ؟ءر 8. - ءيشلا ىلا هدي برض 260116 طوضع 01 ءلئان» 6

 هديب ه. ع. 111, !*1مر 4, ط8 19طقلع 8وطخت425 اء, 2. - مجذولاف برضو
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 طتتصع ءتطابص رزج1*هعز0821"707, 111, اا, 135 ءآ. 12027 ةاتطط برض أن

 1["اه1وءطمم 20 12027 11, 531 ياطل : /016116 15 هتؤطعر 10 484
23 

 1101 يومر٠. - (0]001ءهطظأ ار, 708111 (ءآ. لطدطحع يح برض) 16 انيمك

 آر 40“. 15, فاصملا 111, 2٠ه 17. 1كنصمع هطقو] نو 281110111

 008170 ممد:(/ 1, أكابر 3, ةهطتساء]] عام ةيراضم ةتتك هركسع (( 4

 200هسغ 1س 1[1ةءطغس اء. 9 هذ 14 !.رق ه4). - ةبرضلا برض
 501111105 651, 0110111 هاععز)ا [01"اننامع ]اهطتنااب آر ا«للر 9 طلقأ 8اتآ-

 لوعطدتس هذا نامزلا. - آس مطعقفت ةتابيرض نم ,رهدلا برط 64

 01ءز نا ديرض نم (طدصم 6 1'ةخ) انك 1, "اذكر 1, اذار 1. 2101 ةتطأ 670-

 ع116 1060 طهطا ةيورض نمر 011851 برص 08561 81113168:211111122. -

 هسأرب برص 5011120 0212105515 1131, 11, أذل 8. ةديعالا هل بروض

 همد11716101105 هدا © ماهو هد, 111, ايم, 9. - نادلبلا ىف هل برضر

 27610910211 "60101165 |[ زن ياه عز*ن101 2114"01 1, بذكر 6. 01. ةجحن

 آروص6م ىرادلبلا هل برض. - ©. ىلع هرب" 08311, 5181/0 58

 هوز 111 ,١١ 8. 110. 12027 65.3006 152 هانم 11, 311, 137

 ب 061ءه11, ءمر*هوت1/ ةعمامطدستب 111, اا1آ1, 18 860. (5 طوصعزر ح عن

 ىَل "ه1 خلا توقابلا ىف بو بضم جان 0110*601 110:10*01 211111115

 1, 11 16 - هو 8. ملا برضر 261604, 1, !آءأر 4, ؟اهأر 9, 2801

 1161: 08351/5-11191 651, 1, ؟ةءءر 12, ١ اةأخر 8 131 قفص آر !ةءار 5. برض

 ىعذطب ىيلع 10185 1هطم"ههنأر 1, |“, 1. - 11 1

 مده (ىذلع) طموةءقر آر !"ا١٠ر 2 هل طه26 ها هزاع. ال135. 7

 011761 كبضصتا لع ةبلللا برضو 1011ةور 18مدعت, ةاتق عدت

 ةدؤط لود 1ص 8هك0, !1 مدهص., 15, 16 (نيبو نيب). - 17 اَشأَج
 جاطقم]. دع ة:قروعنا آ, ؟هذلر 8. 8[هدعدلسست هنأغ 0100 ءانمس 01 لكان

 ءىشلل انأج برض 15ه 12-21زو كم7 18, 21 ةدو.) هع آرهطث0 1
 7و. 10 (ع0. 0طق1105 م. 2. اط1ه16ع دس حصص. (80ءاععاطت قت م. 5آ11)

 ءمدز ءءمم"ه ىطبرو م20005148 986. 01. هتورج هيلع بيض, 1

 هوأؤ ماهم م ح كرم 0014 ده طتصع 081214 06 طتعسع 1, ١ كا, 7 دطخ

 14 11, املر 2 بخ + 1'ءمومقأا. 60115111 عقار 201106018 7153541
 بأ
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 آر 7١ه", 15 ةطااحسفر 1نهد6 هع. مه (25011, 1,6 31.

 4006 هي شتا 1, امهر, امكر و هغ 1. 8 براحضملا ناكم هده. 0

 تلك سر كك برص ومروتد (طمستستتس) 1, اا, 12, ةدعرو ءانتت 0-

 همت مأاتر 1, 1ن) ت16. ااملر 10, ؟هكءر 6, امد“, 4 ةعو.ر "كلور 1 اهل 1

 ,١11 8و 11, بر 11. 1066 هملعهدص ةوطقات ١ 0ءام7116 ص 5761811

 الل هق"ة01, 7071807, ١ .ةر 5. برضم 11. بر اضملا 7061 022006

 0117 1[ ع116 ]1*0 ةر, 00111161" 6*0 1720551117 (انأت ْلَداَقَم) 115 و ل

 برضم همانط عمد م1161 (ةوسنلق), 111, 115 015. ةوو.ر "] نأ. 860

 1151 م0 ةيرصم عمان6 51 ةبرض#» 8عط1مق15 20 1226 15 21.-

 طقعواع: داآ©و» © ةططءدتس عطب ععطات أوله تن ها ععدزوممأع 0112 ءطعسم

 نصمت" لفت 11ه عدطعاس عاد "ه عود هن ذنص 111121 2عه22 211-

 عمرسفاس””. 8ءاةلطما"ل لبد45 ه00. 8ءطعأم», 5 433 ». هك 456

 ةةيرضم ءاضيب (ةفيطل) ةوسناق ىلع ىلع تيأرر 4و. 27111,

 4 01. 5ةءادصمنتطط قطا ل0501 5 0[ 0 بلر ملك لطتسم-

 121011111 765111115 618. ةايرضم الاوط عسنالف ىكتلوز - فوص بج

 ةبيرضم 111, امنا“ 10, 15ه هطث 0ةهئط. 11, 111,101 دوبل نم فخ

 برض# الا ا 1 برطضم 01111115 112 عل" هبع 11010165, 111

 اك ل

 سرض 1 هم", 7001002: 1/41 ماتعههر آر أمل. 12, 18. 015, 12154: دف

 اهبان سرض 06 طعا1م هغ آدم هنأ سارض 6 0 ب !ا.كاتنجأ

 أوسرص دج 1" الإ 11 01 6 1 أو سرصا 3 ةسرصملا ر

 107611217 01 هةر 11, املا 8, طتسقكت هنأ “مب

 طرض 1 (هتيغ) سفن ةيخ ىف 111, 11, 4, اذ 9 5 2هدو20 ةهعجات وانس

 ءوأ 11 كب (طرض) طرضا مدعم هس "0ءا6. 2هسصمو يح ىف طرض

 0 هدأ ةلودسسس 1"مفتمستف هأ ءمداعس مأانقر 1105101107 ال1

 2 560. ةرجأ لح 3 هذه رخ لقو خيرق خطرض طرضو 7. 10027

 ه 8ع ةانط | رخو اطلتعطمتا 8هططقعا ه0. طم. 0 11 2 02-2
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 اهوبأ نقدر ه6 قسطا 30210/ هاه11004 1: نم ميملا ريغف
 كا ججوبعت خم سراغناب ةانعمو يىرتصالا راصف نونلاب ىرشخولا

 ةديح قف ىرخأ . 8601 كسفن خب ىف طرض ةهمتع1ةطوط علل عة 112م8-

  5615001ةمدغامسم مدممةهغ: همصق. 20 111, 11,4 وهم طقطو؛

 ءانندةط, كم0. 85ءطعأع» 1. 290 7. 06 [اطط لآ موقلا ّ نكي م

 هنعاكاش ىلع نايبصلا جاصي امك جييصي ناك ةدابن ىبا نم عوجا

 هسأبو. ركتسع 06 مموووأود6 جاواتست 6:0م261ة2185, 417 41104

 1١ ؟هق]هتت 11, هأ 10 ارو هلك تل لخ دو 7

 عام ى 8116 58 را مص" تمام ع3قع م053716) هان 1105117" ه7

 لال )نر 114 (طرض) طرضأ 016 لئان»" 98 هل طرض 1

 1[هداعلط ه0. 8ومودط. هر 14, هأر 7 ه6 ةطرضب هل رفصر, 141701

 11, "ندر 19 هوو. - 971 06 ماس طسق ةسلاج# ىف نوطراضتي اوناك

 1 ل ل لل 1

 عرض 11 ههرم”هزرآ ه2[ 06 للع ةدعئتاتل ءدصح طعقأله ؟ةردعع ءورض[مةح

 ةأغم, 51 1هءمأغ10 ةوطه هقذ 111, ماذ* 14. 14 "1, ا ةذطأ طهطفأ

 عضوت 1.61

 ىرض 1 ©. ب طموأذور 00" 16* 10511014 (دفرافي ال مهل 1441: 11, 58), ]و

 ا""اذر 15. -  لكووتعع518 »هر : لب 111, ١ مار 165 65. 0!1قنط. 0

 10027 ةهاخط 11. - راض 601115 هوءروهاة عند (])027), آ]هطعأت م٠ راوض

 111, ا1در 5ر 271476 111, ام مهعاتم

 عضعض 11, 7/0115 01211110 القار 111 اللا و ٠

 فعض 1 06 ماتا, 01210 7107015 14117161١0 ا()*ا(111, ©. ىلع 11, امر

 14. 01. ]و26 65 فعءاضت 123 01035. 660ج. - 1 41

 ةدرمم1 ه8, آر ظمأ, 6, 2014ه 1[, !., 6. - فعض. 181ه ناك

 فعضي 1710611115, /2100:5 641, 111, هأد, 3. فيعض 51155482-

 د 6

 نعم 111, ا*ءلر 15 065116 01/40, 06211145. - فعضاأ 6011. 513

 ءوت1ف. 710915 06581110115, 1 أ منلحو ٠"

 4< هن

 ثحغض . ثعغض 7/0505 003ه2115عغ مععوطط ه. ع. ةعصم خ03 1ب اة“. ب

 14, 2114ه 111, ,١١ 8 ه5,
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 نىغض <277111 نالف ىلع 3 ىلا و1 از 16: 111711 15 1 12

 طوطتة0 221141

 عغض 1 م0م16 ل6 ؟هءا؟عموطتمدع !همتر ؟ةاتفر ؟ت]متفر 1ةموعتق (لك45)ر

 همطتقر 56"ممدط1ق (ا' خر هلطتطءطدسر 0عتصلع نك 067044 (نأ هذ نتف

 مرت ومتطاتق ءهعلتكاتت“ ط15071) هذ ههوة011 ةصقمسم 111, -27 ,1,2* ١)

 1ةزه 111, ار 5 ه1. - 171 ههوقصأا, 1, "بر 4, لوا. 1ك ام دططعلمب

 11 1 4 8 عوجلا نم نوغاضني هفنايبص تابو. ا

 2 غاوضر هاآم7007, 2061/2100, 1, 1 هلك. ١ ر ط. طص ل ةقاعر آ1و

 461 هوؤ يغضلا و ةيغاضر 254م ةحكئاصلا, له4و ءاغضلا. آر

 رع, 12 مو 60 هقأت حابذو ما 4 خدعانر 01100 نأ ةدك اصر 5

766612011123 1. 

 ىلض 1, 201115, 4111115 10/41 19:01, «0طهأتا“. ع. نع ار آر هيفر 9 8

 نتوطت 21] م0115 00118 601012.

 علض رك 04/701111 6101011*1, 015101511, 11, | ١,16. (ةعامكلا كف 5

 خعلضر 1ه2ي طممطتتور 1, اذمكر 15. 1""وورذوع (هأ طئسع 1/101112) »ءعو-

 | ةءلض عمل ةمدغعمسم م05 12016215. 111جم ذص طقع "01106

 ]وعتاد رعلض .

 مدض 1و 6. 266. ]7.ر 011172162:115 6051 ( 6. ةردص كلر ! 5:0 13 20027

 ل11 1016107 "هءعءزت#1 (7]0002) 111, اظأ1, 4 مومضم ةحا ان م00
1 

 ىفسلا و 0006 0011:0841, 1, !ءامر, 1 (ظآك 05 عع. 11, 20 ةععاتطت 358أ13-

 1هعوصط)و هاك طوصز. - 111 ةطق. ةلناتا7» 00 01101111 6011 1114نأ[,
 5و

 6011944, 11, اذكم 018. هقدنخ ىف ارماضي نأ ىلع. - - 1121

 ه0 356 11011101 هقازج1 015, آر 11 4

 كيمض 1 1170011 (17011 11, 8 قك) 8706. 68 7711:11 ؟ةطتعاتامر 1

 دمر 12( 8 20)) 12025: 0 ةفيصم) 71/010111, انقتتو هع "لذ أن

 ل وانس. ل. لق. 806. 551, 9. ش
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 وهمض 17 هل رمضُأ 1, هاد, 8 860. م6 كلذب 0 ءعمات ءةطاتت" 7206 0*2701-

 وادب ةزجو6 5191:1160 ر1[10*. ماض. 1105820115 ة36 م1. ٠ تارهض

6186131 1111© 2011 5521211213:41615 111 1 011183 ,11218 ,1 

 زمطو» هوه 0186 مآ. مآ. 1 تأ طقطودأ. 1086 2111ءالت 12

 686 تارمضو 1. 6. تارماضور نأ لاناطعأ 201061.
2 2 

 ىوض 1. ةنومضم ريغ تداول 0 0051815 1/01" [11106 1111104 5/18

 هور 111, ب 1111. ل 111 217167" 7"ءمعرجأا 111, | هأر 0 نمضيلف

 جزا 12111011112 10 عطت ماا 1عع112111**.

 عيض 1 برضنأ ب »05 7مءودو71:0(51ه164 هىار 10 ءاتأتام م0 ةطتلتغعت' ل ءقاتتتأو

 06 169, 1, ااذأر 14. 8زستا1 ال ةعبص ىحهر 17166881711, 3011© 81/0-

 موو(, 11, الدر 14, 6011. 1. 16, "الور 13, "اأو 5. ةعيص ربغ ىف 46

 رعب 1, 27و 9, ظا"ثير 9 (ح 1طن 81 مير 551

 نا د] مط عمدت ونام هععانم 210م عطط 28مم عا1 هه ةعيض أ افرح. 101 و

 17298: نراك روما ل نم هب ىرطو ناسنالا دب ناغتشا ام!لكو

 ةعيض نولوقب ةفرحو م هت. ا ُهَتوُمْسَي برعلا نراف

 هبأد نيلوقي اذك لعفي نأ نالف ةفرحو اذك لعفي نأ نلف

 هتحيدو. 11, 71 200014 مو» لغشر, 11, 163 مد» ةفرفملو ةعانصلا.

 05. 4و45: ةعيضو ىتعيض 8 رابخالا ملع ىف ةيرش ىب هللا دبع لاق

 ىلبق نم ىثابأ هن 8717ه 111 م1 220. موجع. ةعيَص 6 عايض

 0710::2 1“711567هر 1, منار 3, !؟كأر14, 4و7. 11, !ةدر ار 61088. 66081:

© © 

 - خعيضر 10 01000 015 ]2053106 آ1, المي 11 ط1 لاحرلا ةصمءلتح

 روصو اهقعا1 1 عدصغاست». 281. عايضلا 6 عايضلا بابرأ و 27766-

 42م,« د» 00م0, 111, اذ كك, 16, امر 16 ةعووير اللعر هر اللكر 4, ةاةأكو

 هلا ع مالا عايض 0 1"71:عاز2ج15 (0م7:071:), 1طلر !!!ةر 2و
5 2 

 01, 6مووم - ةعيصم. ارموق آيا ابراز اة 12 1. يقتل
2 
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 ةهملعطت 862811 0110 اعابض 0 0100 6عءمااناتت 51

 0-3-5 ل

 ةعبصمب (21:0216“ 5ةمء*[1مد0) دذص هدنع 8131 ططتستتق وهدد عطنا. 04

 ظوتطملكت ه0. 8ءطعحمااو مل“ 9 0 0 1 10]ةطلق ةعيضم .

 فيض. نافيضلا راد 5. ةفايضلا راد 1051711800170 رم[ ه1, 1, ]ملعلو 18و

 15, 1م 10, 61. 660

 فربض غ7 0. ىف لع م. ع 11 (61055. "ءوعس.) 111, !*ع 14. - ىلع خا

 فياضملا نالف هود 8عدمه45 111, ؟ممر 7. - فياضتم ح فقيصضم

 ال تا

6 
 - و

 بط. كك هماكطعأم» آ]كمه21 0062:05 1, 111,12 دو 7ةدتخكأف ءاتتتت

 مر

 هام عوطمدنع موتوتنانتم 2 00126 ةتط»و (0هغوستست)”. بط 47-
- 

 ههتاةهقلهر 1, )11 8 ءمل1. 1طص ظتمعط. امحر 5 هوو. 2742م 111, 1,

 ركسلا نع بطلاب مك 2و لودع 2.1. بط مو ةدارأ هعمل 6

 701165 66 ؟هدئ[ءرتع د81 918” هم]11. ؟ه»ط18 ىلا تنذا نأ 111

 طسرسمف 205 6مصتق ندمس طقطومأ خ (ةهأ 1147 11, ا هةر كح

 بطا 1.1. + 12667554114115 ١

 خبط. خباطملا 111, “ار 16 ةتعصتقودستع ؟10وطخاتا“ 07710110 1110و

 طق م6068 طقطود1. 18ة0عدم اناذر 15 فيدانص 2مم611812413.

 ري ىربطلا اةمرتو» 10807651 1دوءنووأ5ر 111, ةل*كر 5 ةوو. 110. 610

 6 هموت. هغ 2006 2101411 ه]-60047 1, ١" موعط. انطق طخفاتتم "ةطخانتا

 طاسبو لل 6 ةداسو ةهدع طمع م9220 021611

 بطبيط 1 نه. ىف هوحستستو همه مممت#ب, 111, باء 17, دطذ 4197. 71

 م.11 5 2 ىف رم. ال206 طقوم ةزنودت8 ءوهللم 0ع هتو هاب هوأو

 جالت هع طفعوت مو. - 711:12 06 هوم هن طتصع ستعاشوط. 0ع ءةرمتل-

 امر 111, مك, 8, نط1 500. قطه 2.

 .عيط. عباط 5106| [1/111 1802111 0:©, 51/1191"هص]ا شنو, 111, المر 5.

 فيط 1 هاتف 1 ه0 عه" ععر*هطفا, 111, 117 ١ 0عطمدطتس أت انت هن تك

30 
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 هم" عز“, ه1 1ةعاأم ةودطق هدأ, 06"1ع ةاتكعط 02 1ةهعود لن هوان.

 111 577 هب قباطر 1, الحب 7 هموورانز100ه11, 000 مادطأأ تأ 11021-

 وقر (؟هدحمسط أ مات ةانتص ءةزانق "عاومودق). ع 1397 ميغلا طقم.

 1 قيبطر 111, أهأدر (. - 1711 0. ىلع م"”ه6011511, 162:11 12101 اناقتتتب

 117 زب 10 (فضتن ا, درو هل نو2ر َك كنان 11611111771, 56

 م7005 هت مدر ةط مط70251 اقباط هنم ىعطقالو 11, !اءر10 ملل

 ةدططب 5, م1115 2165016215 طقاطعت نلاتقطت فئاض (؟؟. آنر326).

 ل150 (1:7472 111, )١ ١ هن ةهععسوما دست 497. 51/1, أه موه.

 21. فيياوط 10906 1و1 ج01: زح 2ع0ن 8 كمر آر, همل*, قر 8ونص“ ةطخ

 ةانط يقيباوطلا , طز«41115 ا14, 8 ح ىيمارقلا.

 عطخحط 1 نالف ىع سانلاو همة, موتانن]11, 111, عب

 مكاط. مكاطأ ءهمزغط. همعاتف ءروعط«موييودب 1, 11 4 05 طذص 1هعتعتم

 2 قف ردح

 ليللا خيكط.

 نىحكط 1 همدعاءممتأ, 111, آبار 2. تسع يحط (ح نوكطم)ر 6011-

 0116 ه115, 1, | هر 5.

 كط ىراضط نور 11, أهر 12 8600. 05 ةهصص. 20 768. 1ط
 _و

 1كطم»0. م. 141. 1 ةطح 00 م1126

 برط. بِرَط 011615, 001101" :5 06 ءةطأنات تح 5 111 1

 جرط 1 جل 01106351701165 115 07051041"771, 1, .12 ,١117

 نابخرط. 1, 11, 8 نصسق ء00. طقطوأ م1. نيخارص مدد ةنخارط.

 ب 20 0 , ١ درطط 71 - 5 مدوسهب»» ىةةرسسنا1همه114 ء. ل طمقتقر 111, ا, 14 11 3

 12037. - 1111 10ه, 111, أ. ه1.و - 25112, 0141:4911, 11, 9 5 !١

 6. ب م. 01. طوصم 815 درط 1. 8:عومتم] همن 56261 كرطتأ هم 83

 هما ظمققد, 1من معاة. 22511. 814. م. 352 8212. 1. -- كيور

 ما ءادرسط 111, ,١١١ 1. 01. ظوسأنطر 21077231:61510. 119. كاوط

 06101065 (ةه. ع. لةعاذك 11, ! "1, 6) ةوع. 1هع. 0 1, 8157 © انق15م8-
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 ذم 06 عزم 0 1طصسقم 081111118 ن1 ءانتتت 0010 111116

000 
 م
 ءمحقط امتع ()1ن. 316. ةوو.). - ةدارطر توهنفا]000, 111, مكر و |ءاثعر «و (

 111 51“ تادارط ه6 !انار 9 تطأ نسق 00. مات ككارط 011881 8

 ةكيرط. لك" ةطمعال, 26111". 2212118 6056 >ةزط آك ه1 عقوأاتنعلع'. (0.

 ]مدر ةدط درطم هن ةعوسمامسب 2006 1ص ظمدؤوط |. 2. 110183-
 3 تك ند

 5121 تادارطلاو مدلعالا , 560 طم» طوصم ةعوا11 نوه. - درطأ 18

 مما1و05 1, اكلك. باغ. - كيطم مآ. دراطم , ةدتنلاه»»0, 111, هكر 19

 اك 1, كيلر 10 ةااهر 18, لاو 8, 1ع هلق ل قدظم معو د. هب
 (ىهيم ردبعد) 1

 فوط 11 62:1:611410165 5061041 1. ع. طططةععطتق تان تاتتتفب 1, 115, 16 ةعوبر

 "الك, 4 ن1 نردد ال هوك داما 2601112912 هات” (,06و] 68 831

 6011018): لكك ال 2720602 1 114, 97 71 7 610 11 111 1114

 497. 5911, ,١1١ 6 ه5, 1820272 تح داليلا فارطا نم باصا (11, 17“

 )د ْْفَط ررجوت*؟ طماطل 1121112, 626121618 (طوهطع © الكم. 3 58. 122)ر

 ال[ كر للا ))1 1407 !ل)) 11 2252727 كل: لذا نيكرشم ا نم فرطز

 بس م024103ه, 1 حمر 18, 1كأو 2, 111, بىلو 10, يمل, 8 56ه, 11, 110

 05 دك ل فارطأ 62:11:611106 17201:165 111:615 ةرعع. 00115, آلآ

 11,.1, ولطف طثر 184. 11, ةدقر 4. - ططمقمتق هقارطا ديلا (مض) عمج
 هزعما1 عون 65*21 60116914, 11, "اا, 2, 111, ,1١ 9, ماار 2, 9, لولعتط1 11

 كلر هلك. طلسقتك. !)هر 15ر امر 18, خطاب ”520'1-1] ه0. ولع. ؟

 ه1, در 2. 182027 12 68 فارطا هعوا1 03511 مو 2116 09116عر هت

 ععام ها "ععاو. - (0ود ع*ععمأ1م 7238128 1, 1ةذر 4 22261131117 عوج

 هافرط د 00 ةفيرط» 21. فئارط , 716648 6109011101” ه5, 111, هر

 «, ط1 لقع. 1, امأر 3 ةرط فئارظ. 01. 01085. 0 هم عن. هن 01. شهلا

 قوط ا 6 2 20 ا 11 6 111 1 107 1 8

 كا ا ا امم 14 ]المر 10, 6 ىلا 1117 اذار 10: 710 0

 اط1هدازس هذ ©عوموهرتبإ: - ع. ةعع. 2. 76700111, 76116110811 همر 1][1و

 اكسر 2 (موددخو انته ةءامدد ه0 81ه هك هلعسست معانا هحتلع 2601111.
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  اًقورطر ”هء01, 111, 17, 12, 2714ه 111, “فر ةء - تييدممل قرط
 201106 2106 ]761* 01/035 هن[ 0110116111 261 8116[, 00"121. 122 آر 12732111

 97 كيج 4, هدمت 5, 201 ةقرطملا ب 710210150168 01/1 04

 174111111114 21" ة1:ءأرتأ, 111, هم احل, كو. 117, ]ا

 ىشط 1 ذم ؟هىطتم ة2[هءطغقتتر 11, ا.د, 10: ىشمو يشط م ري ىبأ

 01104 ةزعمصتقءععأ 1عمصماخ0. (00عتأوت"ع 0ع ًاشط - أطش ةردودو 383

 1. 1, 9125 م05810122118. 8560 5326م5 12 21116611026 316611112 71-

 طرتس ةعصقات م"0م8160 هدمعأ. (01. الآ وجرع 0 انطصعا'أر ]101 111-82

 ة١ م هطقوع]بعر» ( 7 يعط لمو 111 ةصغعتم. 01 عطأ. 00د عا, 8عدطتأ»

 8معا. م. 190).

 معط " ه. ب و:ق1هه1, 11, مءكر 8, 8[هاطومه4 ار 10, طدقصم ةاتط 1

 هدعمورسم]1. ه اخر 2غ ©. 2ع6. 7. هأن 1". 0908211, 761111 6. ج٠ ثيدحخل

 090211 414 100" ءأب 1, ا!" 13, ظاكر 8, طوطع:ه الذ تح ل21 11و

 81, وزغلا, 1, "اظ.ر ةر ةدمفاعمأار هافءالفا هم نأر 111ر7, 9 ه. عع,
 رم". هدفا 1, هبار 4, 1151 2310ءا]عع 5ع0016 (م.129) دودءطقع ات

0 

 عمروس] ةهققود*, 074م4 1, ةهأر 6 8 [., معبر 8, يعط 9١ قزرد

 1201:1120 0 1260 601163550 3 اباذخد, 2, 21:34 111, م, 1101311151 12

 نعط . ةنوعاط همه (طدياطمت» مءوغةاعننقعا 182027), 11, !هح اتا.

 ىغط: ةيعاطر 1001: (ح توغاط), 1, ادا*", 10 هأغ هذع 000116 07/547”7*

 هذ لود. اك, 16, 247م 111, 1,5 ه1 5600., 1501: خب 77

 - 6861165 2711108054 , 11, "1, .١ 80 م1716 011*261 01

 71011 0/11611165*721, "6101(01  15"01*271  عد , 180027 : 10عز"6هن115. آن ل عطح

 ةودوم تيغاوطلا 11, 1., 6. 8(ادس 11, اهدحرب 4 مرو مكقوغاط لاند

 000. طقطودغ مكتيغاط (010: 670715).
 ع 2ء-ه

 افط . افطأ 76913 62:12:و2:©د15, آر اا ثبءر 9.

 رغط 1 6«. ىف 1. 25113, 111, ار 10, دطأ مهعاو 1وسع» عون لأ

 ةييكاحح ىف رفطخز 1 21-طزدن21 لخد 22و14. - (. ةعع. ٠

 ة«منودة 141, 111 اصح 14, انت بقو 1. نا. اقطع ء نذر,
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 هعارو ام ىلا اطئتاح ناسنالا رفطي امكر 314/017: 60. ؟. ؟10غهرج مان

 هل. طزؤطتخ 111. ه6-1وءاس10 ه0. 7. 1 ١) 14 لود رفطي نأ كبر.

 ليشفط هلطاتق (ه1. 1'مهرتنوع هذ طودو) ةصعوسخكتمف 2 829141616 تعزل“

 1, ابار 8 ةمو. وتنم4 دمت ا12م6015 ةةطنات هت 110515 هم ؟هوعن 11

 6. قةلثح ممستستم نأ 5106م كمدحسصم هنأ لشيفط وما دس هن عمت»

 ظعوات من6 1501/16 درج ء0165 طحقاتت07ة5ذ1 107145 هأغ طقاطوأ "لو

 أ". ل هوتساتق 497. لب |# ممقكدحسم ةىطاح ”-!"وسدطقت 06 م 100

 2922856 مكلب الشيفط ا2<كنع تلكاف (7201:0671:0) ةيناريدب تلون

 تذفرصنأ مم اهاسك تيقرسو اهب تبيذزو اهريخ نم تبردتو ردوخخ

 اهنعر ليس 1طن ىلا 183ططتطت نت هدد طققو 23 ة16 210

 هطهاتكمس لو2150 (عم0. ؟ةطلمط. 11, 2 171 .) ه6 دابشغط. 0

 ةفامس اطزؤطتم 1107051 ه0. 7١ ؟10غءد امحر 1, نطق ص ةطق. 21

 ىغفصملا سدعلا هعماتعدكس. 1ظءعوسمامس نهدف 828040 لو]ر. 53,

 ار 5 ه1. همو. 110. مدعم 2و هتعت 115. 273 م. 30 ةط 69. 1"”ندنطت تت

 ة؟يليشفط طمطود همسه طزةطتقر 1810. هل-طمم]م14 ه0. 7.771. ب 7“

 بلط 1 0. ىف م. هورا1ه10 رج»و ه0 هتصوافمأا, 111, ١) 4 21 تل

 ةيرادل 2161/0118 1111114 هدر 2124, 1, )“ف 1. ل 2ظ2 0000

 7051870, 1, )ار 12, 01. 2618012. هك 01/0651101111 000116 ©

 ماسمتطاسم لتعتفدع 11, اد, 19 ةتبلط نم اًدحا ىوون ال نأ, 8مل, 8

 نينموملا ريما خبلط نم مكيف نمو 1غ ©. هطهاثكدم لومثل, تف 8

 خيعي . 1"هنو طع موعاتسعت 000 طدصع 261 6 1ك 6

 152 4680411-21 سانلا نم :ئامثلو هه0 ذص هلل. 2544 11, كح ه6

 خبلطلا هدوذو. طلوتعمم هتيلطل ىضم 60062 862811 0 ىضم

 نيل 1, اة د16. 01. طوطم ةاتط خيط. ب ةيالط ر 2010615511115

 111, "هال 19.
 علط 17 هدوم“ ممن ة001"01هنناو آ1آ]ر |, 15. - 9111 ه. ةعع

 نلف عار 6091:0211, 11, ةذر 2 : 61. 3م110 آنوتتع ها علط: علط علطا

 دعلا. ب (0. ىلا 21441, 5191/1 6هصةا, آب اذ, 10 (1هءانه 1كهد:ةحت

 06مم لتدفق طتع 1210 أانن حلا متكش ام اوليعا).
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 فلط. ءاقلطلا دههرسيدتووو هممءا]دصادم» 11هاءاعمصت ممقأ ندناودت ه

 ظ01هأغ5 هءعمانعدهأهسر 1, 11, ن1. - 2*1, 111, !اءر 2, )"ذر 13و

 497. >7, 3, 3 هأ 0هزط06ه, 2174ه: 111, 7,8 91. 5600., 7

 511, 1,4. تسع كلذ 01081918122 70681 قيلط نبأ فيلط 1, "مر

 13 ه4 ظوتطملعت ه0. 8ءطختل]ر ها", 6 (رجاهملاك فقيلطلا الوز. طنسع

 هعماتعمس له هدصغ 7ةهمطو 1, "زو 19 !تكنفي ىثا هللا 2لبعف 11005

17 022[21/0110:11 11011116 16060117 561011111116111 111 605 

 ىاط 17111 (06 ) ةموع. هرتم 001015 (ظرون) 3103110111 الطول تح ناعتسا ب

 111, .١1.3 02.1114, 6, 11, ناكر 12 هذ 4750“ 107100

 60. آدم عصغو أ نم مايأ 3 لأ ءاعبرالا مدي سحامرلا رعشب ملف

 ةرونلاب ىلطا ىف مايل ىف ناكو ليخل هيلع تقلط ىتح هناعلخ
 يلا بكرم ىف هلفغاب 1 هسفن نع ةرونلا مرق 01. 1نخ ةدط

 7 | الط ممكاتقر 01022000 م26م27:8ةا01*, 1, )اء, 2-8.
1000 

 سمط . خسمطلار 78616771:072105ة5, 1, جهر 1, 9 ةق0., 83 700 )ام الب.

 01. لطوطم ةاتط سمط.

 عمط ال. ل0 عمت 1, ا! 10 81 ابعيط 16 ععات 0112 أن, 76111121185 : 23

 [1هدنام هم (مععاتست3 011263) ةمعئ9ه176 م0هو5ة25 115 7011 9

 قعود“. 860 م6 ايعيط مممصت س1 ةصلتتست همك 65 76عام لتحس

 د و1 10م عم 013010 هدم طخ ه أ 112201211 ءانم10822 1600676 2085612”.

 - 117 همعب» 06011 14 2017 2071205 1/7: لتعت اتت" ه. ع. 0ع طصتتلا عر

 15 14 11, املر 8, ونوم طتصع عامطم ةهممع]11 ه0. 85معع. 06 عم نتنأ

 ممعاتسأف ةمماسانت مم1خه 561061, 11, أمل, 9. عمط. عمطلا باكا ,

 27 01110113 171: 0:6010 1 0 هو1, 11, 1125و 9. - 1515) 8

 0 وتتم ةانا)ر 11, أ.
 عز

1 

 ىض. 0 (1 نط 0124801 أدأ 115.) مهععتد ةطاتت 0121012 2135

 وعستساسس, 11, ا6,١.17 ةءوو., 111, احب 1. 0011250 تصح 10 0

 '1"طقمقل1 ط1 #72247 18 مهغوطأ طتتلاتق ؟011م56136 (6[011> 0

 ةزرس11166» قابطأ م0 نانطأ 1هعت 21355005 7, 134 هك لهط. [1ر

 اا 1 61 -©)-
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 رهط 11 6171071024 (آدسم أ طورت هم11. 0طه1)130 !*1) 111, ال" 6

 رهطمز ب 2700110 17111/60211 (آنهتع 6 "4 ني 5 رهط)ر قةطعار 0

 1111001: , 44 1. 4, طتصع 20/1401 اقص 0ط عع طر وررو مور“ و هت«

 18"ةهقع. 1, اا, 8. الكمضصقتطت ؟ةنطو 01 ءاطوط لات“ هوما 27767 7/267 17

 األمر 3و 116778. 01“ 165 هر نرت. 133 ةهطتتم 1. ةرهطلا بايت 068611-

 طسصقس» 1, ةدلر 11-9 (207 هلأ ط1 رهطلا). - ةراهظر 1110/10

 د116120000 ةوحتتر 1[, اأ1أ, 9. 81 عدت واتم م2161 6252 0 (سصوهدتت ر

 طقطت 113: 2226113611 5 هرهظ اعنام ناك اذار 707 7-01 مالو

 4: 66 510. ممانتو 12027 ه. <. هغ ةداد رفقاط. 118 ه6 1 ةوزطنع 6

 ط طعوتلم 00 ماتت عانت 8564 ةراهظ ةووهأ د10هطاخت 00181“.

 سوط. 0ر1 0 62:67:05 77080100111, 11:3: ةنج م ء11 ةباطةناتتع

 مممماو»» ةماعسلتلمس ةسصفكستر 11, |.“ 14, ظءواقلط. هك. كط] 1.

 اة. ةر للهق“ 001, 7847: اع 10

 عوض 117 707ه 00موو14 هاتمسم 06 مماوصغتم»ع 5 ءلغح» نأ اا 1

 نان1 1هءاتق هع ءدلتتق هونغ دس ولت ةصط وعز 0261313 2350 (8

 8اق1260)ر, 20211 016610 د هد 6 60820860 © 51061 طاتف (عوو

 لسعمزد. 126 1260 تقاتا" م3111 862811 2201101011 احغ ذص 11

 11, 8 0 يب 0 كلا ف١ مانلا هللا عاطأ ىلا 2. 066 1
 و

 "أسر 6 هلتقم»» مدلك عطتست ل ةقعطقات نعد طهطعأ طهصف 67

 مللا همم همصقعسم هم هوصماج متغط مطقأ 5 0ههز"و0 02 طفل",

 اطانطات هلعض عدد لامن 71016 1 عطتست ريما تح ع 0 (د1طهو ه6 205

 غ0 طه همزرو4 متفطل' طوصم ةانط قاطا) 1.6. 7 11601/21118. ح

 عَوطُأ 8562811 22881950 11 انام 18.

 فوط 1 6.ب 2. 5266. 10710111111050 0 1267“ 4/1611 1 0

07 11 

 قوط. 0 1/0111, اتك1ا31موناناتت“ ععاتعتو ؟عاطتم 1, !ءاءر 11-6, لك ةطقطن

 0: باوسبالا تاقاط 111, مع“ 11 (ةمث آ7)93 م12 تابلا قط

 677200 77201", 01. آنوتتع >ةلح تع 958166173:7:*, >9. م10] ةءانأط ع
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 و 52 6 يد

 و01”. - فوط 1070165, طهاوأ م1. ةقوطأ 111, !ءا“هر 9. قوطرو

 0 تاقوطو ه1 غون (0027 غوط)ب 601100 601/1110 1381[0 0

 مزعمم 1116811 نات ان1 10 عار 11 اهكمرب 16, لكأأر 1, 5ر "11

 طرومانأع 0م07"ةا115 6586 681108 09718 ه1176هؤ1قر ؟. 1801ه:

 هز 176 21019015, 1,50 ةطقتن'ق. شتان 11ه دنةدمهر 5610). 11, امل“ 3

 هو م11. ناقوطلا.

 لوط 1 جمرلاب 1م ععمنزا (ططصم ءت'هنم»15 ءادتح ؟عدت110) ء*ءدتت# هن# عررتكس

 10", 11, اا. ن1. - 2971 ه. لإ مر"هع 063106130 0011/1111 14

 هومويو, 111, "در 9, 01. قعقطب ع ٌليوُط هآغ05 (طتماتق)ر, 1, 111 11

 1002:71 5 ليوط رو 11 55 5, 120273 ايوط 041 10

 مططقم1 ليللا نم اليوط ل عقب راس 71091101771 167*2707: 1106415, 11

 اأو 15, هطأ 1كسوسصم» 1ءعمتتم ؟هامتع افرط 761 216 قاتل تميبأر ام

 كنص لقعأ اليوطر 011 631 01/00 82101 1/06111101*01* 118 0100111 16

 111, ار 6. 05 7موطخت 1آ, 54 هسس.8 90.  ةيَكّللا ٌميوُط

 مسحت عتمس هقذر 111, اء, 15, ©1. ةستطر 002181323 8 5

 رجم ةزعسم هؤتم1015865 طقطعأات“. 01. 11, و6 ىَكل رس ماك

 نادع 0 نم فيا هذ 110514147 11, ١١ ىلع لحي 5 مظع

 لقعلا خاق ىلع اهضرعو هليلا. 8نسع لبعَت هدأ طحت 7107190: 0

 121:0601105 , اناتطح 561162: 5::3111 (ع. ع. طقدش» ةص ؟., 'الطققلتاأ ب

 اطرسا 6411, ,١ 6010م3 طه, قله. مقنع. 11, 123). ح خليونلا 00

 خليوطلا ةيسنلقتا, 111, |*م ان1., 02.

 ىوط 1. ضرالا هل ىوطنت هملا. ه 2وور 1, 1“, 8, 11. 05 214زم 111

 831,3 هأ عررانال آودع انت قع هللا ىوطز - 6. 366. 862811 56011

 هتان 1, امخأر ةر ةعطقات 0115811*2, 1, الأ 9 (لعم 0 هايبطف)ر م1 16و

 111, دحر 17, "مل, 8 8801046 مدث0 تاليلا ىوط 1, 7*.هر 11. - 1

 «. ىلع نة« عين عاتنو11 (6105هو. ظءاقلط)ر آآي اةذلر 9.

 بيط 11 الف سفنب *20"هم14, 11, ام... 11, مهمهم#1 ]8ل1ه8157. هر 15

 ٠ 267111511 ح حابأ و 111, 1 ار 13, 2116ه 111, ةءر9 8ةهو., ءولل
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 بيط 101105 11, ,1١8 4, 86188. 5.18. - 2 نالف سفك م10-
 هوب»و دانمل1 (ط]>029), 111, دا٠ءر 8. 000. 11 طه6ه5 بيطست 6.

 2 عاطسا (6. 61085. 060 ع. هنا لحطس هذ م عطت# 1, 68 لم
 و 9 كى هد

 2085166 بيط م0 بيط 00 0 0 نيف) الئ11 7 1 1

 رهط 1 لضفلاب نالف ىلع, 00010 ممهعمسا ف, 1, ؟هلكار 3. - 7 ه. ىلاو

 602118111111 1 نم ريطت هوان 2عز16 5051 071110115 651 62: 1701/0

 الل" للا سل لل للا 15: ةرايبطر 11171 1111, 1. !ة محور 2, 1*١

 6, 9, آ2027 04هب15 مر - همدة1 هس ]للطب م1, 12 (ذص ءةوتتع 32696[1).

  رئاط. عقاو رئاط مار نع يداك 1 ال0111 110 دس

 جانفومت 200616 10 ءاتاح 7 تال | 13 تشيلحل نر تنك لف م

 1 0 اس نعل يوك لح انانطلا“ ناتكف" امل" اولج
 ع 2

 هسأر رع كرك ب نا125 جاتقصع هعما1ه10معط>ت 025126.

 ]دعابطق هانم 1ةدخنتع 12 (نطقوعأ. [2086ع. م. 132 1.

 نيط 1 سفشلا ن دك 1 ال601 ذ 1. 6. 26" 0 0طوعالا"هضأأر آ]1ر 17٠ م

 ةزسست11م طممذدماطماتوه هنأ دس 0 2

 راظ 1 032*7047 0/414 11702 12. ةرووظ ل كن 12 (01: 22547 1 202

 800 ةأرملا ىف ردصملا هر ىتلا ةوظلا نكت كقو. - رمط 11000

 م1. م تارووظ 1, 2019 (مدنو ؟مدننسه ؟ا018. رويظ 1ط. 4 ذص ه0. "47.

 وح ةروظنلا هو). كوع هذ ممهكعز“ ن8 ه]1أوطنهتط 21100112101

 رمظ اي 1, 107,10 ه6 1/1, 2. 01. ىلهمر 0 ةدناط. 96/ ه6“ نع. آل حتتق-

 013150116 مما 0111 20 ةدطصت]11عطح 21111615 115)211611 261:112أر 8

 ركظ هوؤ هأ 7166 ؟ةقهر طق آر !ء.؟ هر 8ر تطأ م قرووسظو اكسر 12, 11

 امر 6, امد'ار 13 ىرتظو ىالومر 2105820 "هرب 9, كو. 271711, هلر

 12 ةه0., 4505: معاص هللا لوسر راظأ دعس هفنيور 21740 111, هأو

 011 عشب 111 هم .

 برظ. نابرظلا ماه طوط111 1 هدأ 716163 7400و 1م 1هءامننم 111, مث“

5 
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 11 860. نابرظلا مون ماني هماتسم آم مدعاعس ءم2015. 1آ2هدنعطغو آر

 326, 11, 145 ممدطعات 63111112 1261201:ةنأن, 17356 2211281 202 71011,

 نتنم0 همد محاسن ةهقأ. لص 120 "هت فاتغ 2110 211231 1206 2

 طقطمأفر ال «ه06ه 131, 173 (016 ("هعريالم 0عق 8موطم),ر دس فة عو

 1و“ أس 16ه هممعا]هندت' (601105 ءأن 12027 ةاتط نابرض)» س07 611

 هانو 10ءانان0 هوك اهتاسف ىف هارظلا اهحالس يف ىرابخلا 0

 71م8: ذص طمم70و, ع3 >ن ع]1عق آد معلتكا1 ةدتتتو 22566 ]1 151

 الر 1:16 921: 61: 103مل ه7

 ِفَِظ. فرط 11 5١ر16, انك ه ءوهاعتعأنان م96أر 58266. 38 (قيلاودل)

 0و1 عطقأ. (01 9

 ىعظ. اعظم هماكط عمر 10م1 77206 502ز76 1111910111 7110111411658, 91

 01013 0-5 17101161“ 116941, 11, اذ ةدر ا, 111, ,١١ 11, 12, 0م.

 لالخ (710. آوطصم)ر 34 ناعظت هغ لالكت هانا 06 ةاقصع 1ر6 04

 00 م. 25 هن هضم. 1 (؟ةعأط. م. 1). 1 هما انطت ]از 158 6

 عز2111 562811 6:6120211123 68+ ءاتّعم (411'1 1, 12 هغ ]آ326).

0 

 رفظ ١" 06 هسوتتطاتع 46 77161561 جامد قر 111, م. 14. .-  فظ.

 01 ةهم5 مطعفقأم رفظ ماش نم تباصأ 771916 111501141711 58

 رلأأ 1.9. 31201611011 4706 هالك 011411008 "غة, آآر املءر 15و ءآع ]ب

 معا, 4. 1م طئونمهنو كلقوست رقظلا امهسابل ناكو 1, !ءدر 3, مآ. الدر
 16, موهعجو هقأ ة71وت115, أ موهكعأ تع "ل415 ". مووده اهنا

 ىقباو رفظلاك دلك هدلج ناك نأ دعب ايلظم هريصو هداج نموا

 هلاح لوا كلذب ركذتيل هلمانا ىلع أريسي اردق كلذ نم ةيلع.
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 - 771:340: 111, هد وططاتتتت ةتافصو ةهضايب ىف رفظلا 9 2ىتن ىأ

 هتفاتكو. 0. هانمس 59016 ذص 7.2.11.6. آب.آ1آ1, 9 6

 لظ 25 56 م0261 رطملا نمر 1و ام1,11. - َّظ مهمدتعد» ؟ةعتلل1 11

 الأ, 3 هذ هعما1ن ءدغأم همدداستق 1. 13 5 مط اتت 226

 ضرالا ىلع هللا لظ ناطملسلا (آبهت26). ٌلالظ 117121” 6 ©, 12 [ة: أتم



 6 1:058 فخ 2( 1

 171410160 6010115 ]مر ع11 رم»0م 07*هر ]آر |" 7. 08 + مودم 20010

 16 رجاح نم لظ كيجو اهناكإ

 علظ. لك ذم 106نفود6 كعلظ ىلع عبر هعمات قطن 11, كمر 10. 1

 06 قرا (16د 811-38 كل.

 ملظ 137 هطوع“ 1١ 6001011 (هأل طقطم)ب 1 )هكر 2 (1811513 295+

 دالبلا). 5 ةملظم 52606. 11/101470 111111:1056 هدنه م1110, آر ]ذر 8ر

 نبأ

 ا از لع اهددتال نا لاما بيب تانك ملاظم. ندم ملاظملا

 1011 11, 3 ىف ناوهم ند نومبم كإ كك ريرعلاا كيع

 0 6050 117 1م 8! 01410027: ةملظمر عانط1-

 401146 8 رفح 1/0260 0501207", ةماظم رع ىئقرر الج از 10, 11[

 2, 497. 11, هور 6 ه1, هاب 12 2, ةعطخو] 7 2, 601021 عا, 101-

 مقص 1019318-31 م. 59 (1, 98, 62 هأ ةسصماأطت18 م.

 كم رامحلا ةمط هعماتعومدع 11, 41, 15 هو.

 نط آر 60116011070110 /عمققر 11ب "ار 20 هو ٌَُظ 1/06 601176611110111, كل

 ةفنظ 0011 م11" ه17» 1سطعم. 01. لو]. 5590711, هاب 5 نىطظي رعاشلا

 انيقي ىظلا لعجو هذ 155. 111, هثار 14 هو.

 رهظ 1 049هسؤ1, 7همهوو#1 ته. ىلا 1. آر *.41, 10, ان[ لغو ك0 ا 2

 14, 7811: 11, 232 هوو. ةيبباخل ىلا نيملسملا نم كعم مب رهظاف. 0

 طاد47 171, 111. طوعو 111, 11,3 ههأ رر»00111, هدانا هع. كسلا نم

 قرع ةااوطط طقاطعت ةوع. 110191-

 تمأ ذص 1201615 دع 4تقءطقم ندمسطس طردصم ةوع. 184 ]ته ةدعم]ت عقم

 طقطع 51م1 6906101 هد (زورملا

 ملك 560 طتصع 6086108 15 0 رصعلا ةدطوألادعدنوأ رجكفلا ,

 نعم ةمقزتصع ؟ةلفاتست ههأؤو - 0. ب ا. م011105 هدا, 111, مل", 8 ح رفظ

 ن0 ذطأ طقهطعأ ت00. كز - ه. ىلع 0هءبصصسعاتأا1 11011011617 58

 ههردأار ةمورجمدتنا (وهج هم11. آهصم) آ, ,١111 5. - 111 ىلع كيدحلا

 ءاسنسلا 70116[ طو05 171م0 ني عمرنا يرتد" ١ 210141, 1, ا1ذأ, 6 :

 6. ب 010111”51/761 ؟ةدطعسم (ةطمة» وعلو, 111, امل". 6, 61088. 6و ع. :



 ٠  1 0نا 1,088 6 0001:7111

 - 10111/د10811 (ح 197), 1, !ههءر 115 65. 1027. ح 117, 8

 رهظلا 2206061, 1, )616,11 1 رابخالا تره ظنر 0. ب 1467

 051611011111 1706011201265, 1, 8**, 12, ١٠٠١| اتآان.ر اامر 6. - 2[ ه. ب ء

 451/111 71/141111 7720:10:10, © ىرهظ ةهممعا] هنا (6. ع. آر اءةذر 18ر

 ه1. طراوش» 11, ,١١ 1), ةنقال5 ه5كر 1, 115 13, 14, 101523759871 «ةم1

 (ءام د داك). اطكتسسو "ءعاع 2310 ءاعع ص ؟ 85. 249 1. ك داتصلغءا2> 0

 لمد 1[هاسس ةسلمستنم 6”. 01. ةةوش» !1ذ مكءارو طغرلا متذختاو
 2 6 نت

 ىلع هب نورهظتست ايرهظ. 04. 441444 ه8. 1مداهسو #11 دن

 ىيعفلل 0 لاقي. 3 طا رهظب ماما م 5612811 7051 1

 (ممقاتكأ 5 15 اذ 20 111, !هانر 5. - ىوهظ ةتشا

 701" عرز» 1ع ىءروقأر 111, 1«, 5, 61088. 1"ةعدت. ءا 10027. عطق

 د 106511, 01/1 00101 قط 1/151, 135 6

 110. - اًمطبو ارهظ ماشلا ىل بّلقر 1, اها, 1, انطذ 4و. 251, 1

 نطيل ارهظر ردو" م"اه»ع »114 كر" هت» عتاقانعر أ. 8ثطقكب ةئلط

 هما 22547 11, 1. ةزست]1 عل“ 76711115, 00 617810111*22:17 111 7

 سحق ةطط هط5 ظمطتعو ( لعقد, كو]ا. آر 1, 5):

 انيهنشا ام انذرمأ نم انيناو 0 امه ثيدخا انيرضو

 66 1م ىطبل ارهظ كحض ةهسغ انطبو ارهظر ةرهتو016"06 7"ةققار 1و

 األتظ 15 (ح 15ه 8تقوط. 11.4 هك, ؟9ةلكه05 2250 99 الط 210-

 ممن 41 2016022ه, 218 ةسصصم 1), 4و7. 51, ١16! كحضت

 نطيل أرهظ هءايدحاص كيكضو. 04. ةاتقس طزةطتقر 1111-44

 00. >. "10462 !ا,5 ىطبل ارهظ ىارلا بلقو. رهظ ىلع نك

 (طوطع)ر 272 60 414 2161“ 311016010771400“, ]آر امهؤو 15 رهظ 7 رهاظ

 0967“ 017 معدد 02707005 آر بر 10 ةعونر 11, ل, 5 ةفوللا ريظر

 4و7. 255911, ه5 260. ةقرلا رهظر 15ص 85 08. 1, |, 30, ٠

 660 عا. ره ق1ه140 هلاعر 111, ١ 1, 9, 13. 0>2 اندودحو

 7411: 11, 98 طقطو# انءافسو (12154 !'.ظ, 5 ه 4. انوانسو انكجك).
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 0 روعبلا تا و1 هولا ههتتثع]ة, 1, آبار 1, 1027

 ثحدع 1 ©. ب 1514 110622, 1, آمل, 4: ةموع. ططه]1 عتق1 ا, 061112161

 1101110 18ه طشلشأا, ة0دمهطأ ار 1, !ا”كمر 9, 11, اا عرار 1" هنون71. كرك هكر

 النار 8, 111, ملقر 1 ةيعرلاب ثيبعلا (ه,, 8هدز)ر ة[هطدمه0 1,9 تبعف

 كوزملا تبعت امك, 11, 18:,16, ظوصثع1 11, 17,2 عييدعت امأو
 زوج الف هب ثبعلاو , 2010141: ه50147-1 11, "د. ريتك (سواطلا) و2و

 يلا ضيبلا رسك اسهدرو تنضح اذا ىتقنالب ثبعلا. 1266م

 01152116 03عاغمج ءهقأ ن3 ثسيعلا هطح ثبعلا 16عوررلددسس 815. 08

 111 1.١ ن1. !.11, © ه5 1١1١9) طمع 101156 ءهدتتتت 162762261 6(

 15310. مدعوم ةحلتسسس هم. 01. مهو 111, 2ك, 18, || ةمر قي س 7

 1-0105 6 وع 1301 كعلتي قى هنيدب سرمتي
 2 د د 2021-

 امبعتم ةركشلاب ريعبلا ككحتي امك ثيبعبيو هب هن هل. اندصو. 1نسع

 5116 50110, 1100119 ©1167 هوة1, ]للرب 11,31: ء. ب 11 عءوو1 هةر 60211

 17 5 147 لل زا تنل 1 10

 ىيع ال ©. 66. م. ةزطتم]. 0166834248, 1ر ا” ءا”ءر 20. 01. 111507 40

 آو26 خعاطلا ىلآ هتوعد د | 1ك 5181 518710616 601101015 ©51ر

 الل زا 9200 0 كيلا 00

 همةنقر. 111, أر 11 (علك 2و7. 5111, مل. اكد وددمانر 20112 : 1ك9]-

 0 ةتتت ع.

 ربع 11 توصلا 1/0111“ م3511 هممعرت» ءهطصطمت, 111 األ, 3: ©. هم

 1202: ,يبعذتلا ليد. ربع. 1ص 61 عربعو سانلا فالمتا نمو

 111, !ةأكر 18. 860 وربع ةاناحان 171161101:0101101108 000/111. -  متقحد

 روبعلا قحدر 0101115 015101 0 110515 51/7 ة0/5ر 11, ا11"ا, 12.

 وباع 2016115, 61016111*01/6101 71056115 6. ىلع م. 8712.8 زداج 00

 هاما زاج الز 17 ١ تر 14 ل ىلع رباع مكرمأ اناط1 14 هن ل07. 8-

 8111111 رئاج. اوصف طقطفعأ ةدطصقتتت 06 2202619 ها 06 ؟ةهدظالو.
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 رمعم 6 6اثانو 1871810111121 5م6عا1عقر 283518 01613119, انك 710 111
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 امربار 13, 152مر 5و اككلو ؟, لاكبر 8ر يمل 9, 61088. 6 ه0 عجن م

 110*001“ (ط0ه1اةع) ةهع. ةهدطصع7 01 هدطفطت م10]دةناجت]ءاتخ 17 ع2 611

 111, ا.” 3 م0 كبعملا.

 قبع 1 016 60 (ييطتعسام) ومن /"هوا“هغ 0001ع 111, «0ن**,16 فرسعيبف

 بيطلاو ريخبلاب تيبلا كلذز طزؤةطتقر 214743108 ه0. ؟. "10د

 اذ 13: 61055. 60 عا. :

 بنع 1 0. 866.2. 21412760811 ء. ب 7. 111, 8 166110 151( 19 ,١.15

 هدأ لس 00 هأن ءأ.), ءه. ىلع ". 111, انكر 10. 066*181 ةتتاواتط م 0

 هوأ م2108 1060 بيعير ة]0>156 بيع. - 11 1:5 الأغر, 11و 11

 12, آردمصع ه ل'خ هذ نطه1]130 ءودحصت, 20 8م 1 220" هأر اذذ, - 17

 06 طت]1 ةزنه ممقأغ ممهت111 هطاغسست 16من ؟114613]01 2012 1186[0-

 مودم ةتولطدم 11, اة.“ 9 اهباب تبتعت ام 1.0. اهباب ةبتع نمزلر

 860 كمصت1 22812181. - رك مو 10 هصهعر, 111 ا.ه 10

 002 نادتعر م1. ها و 10 ع10558 1, 11 ., 2, م مود ٌلاهح 4

 ع00161* طتقهلعر 2066 ندت5 ؟6طانطت عع 806م1115 06 0

3 .6111 201 

 رخع. 221121118 11 ةريتعلا ىس 1 /

 مناع 5 لببالا د15 هواهم ةءصمم»و يقع, آر طنا 17. متاع 70:1*-

 05, 5ع" نءردةعرتك 06 نيهلت طوغ ؟عر انك 06 م20 1, "اذ تل

 راك ع

 متع . هتعأ هودتموا. آر كال,

 رخع 1 ه. ب 12م1015, 08066 761, ]6عأ6 (ح مطقسأ), 1, ء.ار 18 >18مثح

 065 ءدلوو ؟عععرتسأ 12 40 دحا112 زا18 , 115 ه1 12111815 )267 عاتأا1

 هأ 1م51 01ةع6 ممووءعدغ: طق]11م 28 لست 1”. رع. 37 ةرتطه 110-

 ٠ طعسسو0نو ذطد ة[هفامسم 1, !*1., 12 ماركلا تارثع ىنمركت 2 مهللا

 ؟ةهساع203 ؟10عصقاتل : 0 10ءانقر 26 م21568 226 122815

 طمط عدمت, 15 115 605 ءمدت 00286 ممووز21”. ةزستل1ة» 12461-

 ماهم هدأ ١13105 وسخ م0565 ىنمرك مهم ةئاقار 1١1 هل]طقدسفعد

 213 ةتط 1. - 171/01111141011 11 6221 8 هالكش ب هاترتع ايو

 11! ةؤر
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 بحاع 1 7401405 651 (تاطهوتتع ةوطقات) ©. ل 111, 11, 10, ءيمىلأ آر

 امدح نا. 11, 31, ةىطاق الوعدتسم ةم110 101. 2811012, 4171126004

 11م0 طهآر م. 100, 821. عولمل ىلع هربص نم هيلا بجعأ تلدكت
 لويهلا نم هيف ىف امو سشطعلاو , 1ص 9]11200, 171411101: 41 “مر 5 هب 1.

 اهنم قتيلا بكاعوز - 1397 3400116 00006 862811 20161,

 1[1نمذ هم1665 لتع1 06 معطدق عموم, ءا هصص٠ 20 1[طد طتقعطقست ]11

 112 : 77201010011 معقل, 1, اهرب 11, 110 طة: احمر 14. (0. ةهعع. م.ر

 نم 1. 042:11 64 + 1201116 17141:ه/116 6512 111, ]ملك 12, |1111, 15 ©. نم

 م. 1717751 ا 20. 01. طزؤطتق 0101052: ه0. ؟. ا! 1هأنعطب طم ان]ك»
 د

 أهظفل ىسح نم هءبكاعي لعكاف 007114011010611 62021" 05511 1
 2 902 د

 6100116111406 5 11101415*61 0 18ق1- هآ-6تهءرس#1 73,11 كبحعا الأ

 ادب ا دحر 30 2 4و ثد كط

 نافع نى د حلاص نم. ده ا بكاعلا نه بكاعأ) 860. نم

 13 انك نىك 1722701“, 117*111 هكأر آر 1111, 11 ةعونرب آ1ر اة

 19, كدر 15. طتصسع ءهادتح همطتم] 126250 ©0151111111 112 618161110

 ة210110 1, ١11 اكعلا لك بدع 1151 11 1ه عمد لتتم 681,
 م م6 2- ا

 هؤذص ؟هدوزعداو 18ةرستعت 1, ا اهنتأ فيك نوذملل ابكاع.

 رج 2 كاع ع مدع هام 11, اهدار 12 موا ةريزخخ (111107).

 رج 1 6. ىع م. 7207 511/6011 (طهطع هتك 4505)ر آر أه", 12: 1

 ه«1ةنل. "7 هنادو آر ١1 ن1. ىلا اوندي نأ مكرايخ مكنع نوبي الف

 ىءماع208 ةدصق د6 1عتماتا" لعمتسأت 7015 همالطتأ 01110116 ”؟

 15 20 طع ؟ةهطققطأ* 1. 6. هونغ 2088120 121112610 7621312. - 117

 مدقق. ؟امو001261, 5606. نأر 1, !.ءاثر 9 هنو ا! 10 نأ تاوخالا َو رجاعأ

55-06 

 كلقم ندلي. ةرجاعم ر 61119112010 , ةقات 906ه. ل ةاتتقتتم آر

 أهءور 83-1 هذ 7841 11, 3 ىدولا لعا علب ةقطنملا تا

 د. فخ. طاعع 86 ف هوودمتأ 11 1.6 بيراعالا هذه

 فجعنا .
 لا 1 6 نع .١ هنالنعرمدط ار 101“ 0 0 21065101011 116011101
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 11, )اا, 2, 61. 1/826 81115 لجتعاو - 11 ه5 17 2074814, 1, 1 اثنا“

 8 ماعطلا ىع مكنولكعيو مكنولجاعيس هغ 1, /111,17 لعا ةلجعا
 مولجاعو سراف هعددسمو هط هو نتن00 زهفذوتنهك ه1-ط1هطقسمل. - 17

 © 021... يسم ا عجلعماو 0117510111 /28111101"ع 208 لالققأ ا, آ1آ1

 انوا“ 6ص هي ةاكاعو ونهأه 1غ مززن070, 1 اخبار .١ 1ط٠ط 1[ قع

 باغ ن1. همزغطعغمص همد 20015, 17811: 11, 285 طهاطوأ لخك نم ذل .

 ]ص 0مردتم 201عغ856ع هأتقص ه3 ةءوه13 20 (ةبشمو

 ةيلع) لهموصقر 8ظهوطقمت ه0. ةكموطا 111, ا“. قر

 مجع 1 (ةنانكلا) اهناديع هعمانوومن» 11, ىار 1: - 01ءلكان توحع

 تابيجاعلا هدمرتء" 01140 61/111 0"721ط 8861, 1 111, 5 دكت براسبتلا (505).

 سس 11و 0886118 1/8508 681 861615, 111, ,١١١) 8, ل'4ة1:, آآ1ر 23

 رمع' ناسل لع قطني ' اكلم ' ىأ' مجاعتت انك دام تودسما 21

 باككا انك ىلع 06 هوك اًحاصفا كلذب مصفن انك ىا

 زرع ناكل ل قطنت  ةئيكس نأ ىكشت 9 نم ' ةستلنا##

 طخحس 8500. ؟هبر 4 (يدعس 1هءانسص 120. 12027) توملا اذهب 3 اف

 مجاعتم نم دنعزت0 17 :«طةعت» تمءمأ. طم لاا] فرع 111 5 3

 موز“ ىذك © ا 0016ه. ىلاتمس ةزعم1 8 ءةطاهصعسم 2265

 117, اه 10 ه1. هعدتمو 356 2ء*ونيزز» عقوع 51161[ هظةأر ك"08162 1061-

]15 681 20110110111 53 68561 1261*500 

 ع 111 6. 3260. ملطانق ة. ةهعسنمستو ح 2دادع ىف راص 115117118

 هيق 1, ١1 اأر 8 عه عطل ع. 8 2 ا 001610, دحأ ناك

 هباكحا ءمدقو 556 1117.115 9و )نر 15. تح 33 11207 01* 1701* 5و

 آ, !*.,8 سانلا ََدَع اوناك, 11, !م,10 ىميلا لأ ككع مر ف

 ويدمودم رصملا لقأ دلع هيلا 11, هنا, 9 ه6 1, ؟هد:, 5 هيلا ليكتق ب
2 

 داعلا, 076401:1143 18*311261:101 70141121: 111 13“ شذا ه0 208 0115141*17
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 الدم 0015 77617, ١ اك. هدللو ىف ددعلاو. 00556 عمو 20057

 ادلع مموؤ دانس واتت ادلع لاين ثلث 11 مكاو 4 6220611118 1011116 -
- 5 

 70/111 110011. - كديدع 2 ؟ة51 ج1-]كهتقتصتت 11 أ هكر 13 هنو

 1ععاتم 710 عانت, ؟. 61هنق. 1"عوعصس., !1عأ اديدعر 02111111113 3

 م22عطووم (نق ل1 ا! .ا, 14, 497. كب ط١: , 5

 لدع 1 560. نأ, 26020514 هر, 1, "هب طاق. ءاتقذ مة عموهذ هدم نع.

 01. 7011 1 3 ريتك قا عمو 0 اهعم ل ركلا فورخو :

 7 لدع 64 ّلداع 7065104014 ذصقعا» 0138 8 8560. نجد هاحأن ىبأ (انأ

 ىا 0 ل ل, "1 18 ةهو.), قلل. هن طظس. ه0 11, !ءار 10, طتقت

 1طذ1 تلكع 1هيودلسس هذغز هه0 هب 24زو 197 !11,9 الو امثدع ام

 اوليم. طمعاتق 1, ,١1517 3 مكراصباب موقلا أبدعت 03 7620185 ةقأت

 ةانأت 14011 281016 5111:1165 207111 01/110 1. ع. طع 605 ةقرحا عاقأت18 1

 705 ةقماعلا25 (1630116 عرص1 156 ؟1فاحطل), ةناقأ 16 005 1/11 8

183 0]118131 3:116]07118:5 1673.811 . 117 - .0501610105 2081108 

 سماح 121084, هذ 0601105 ع طوولس. 118. قةزصم زان"ع 12027 هذ 1"1ةزح

 ععام» ؟مدطصقطط 12 0 طااتسص 7063 ءائات1. (0. تمأ. 3266م 1

 ممم ءز]معق# 11, ]١! هلم - 17111, ةرو دديوت»م /[هق10710 داقغ (عسآ-

 31127267 كم1 ا ا|ززز) 21 1 0 017:61 6*, 02عاما“ ( 11 ةا0عاعع

 هون. 399 ةهصص. دءاطفع طمعا ظفتعطف؟ همم ءقععتسس )و 1, 111, 8

 8راد لا 05563301“ 1101615 (- كد 111, ١ك, 16,)

 6 مع. : ةهماكطعأم2> 1 0 كلل ا 1 لامر 12 ع كد

 ةاحط دكر لله/4401: 60. 7. "1و1 عطب )5 ةطط. ©, "ار 4.

 مادلع 11 1211818. ©. نم 0661121926 0651140405 01, 11و أ“, 3.

 ام

 ندع. ىندع وطن 5 2005 (61. 660عم.). طع يندع لح 1

 ١ 181 ةضاحع ةمادوع 11171

 أدع 1. 20:ه2026 مط2868 فولت نأ - بابرلا ودعت ىل 5114 04
 و

 122هط 4 زنود, آو !1ل*, 1, بحا امك تنك نأ د0 00020

038 



 0001(6آ7 61-0884 11

 16 ه0 0711553118 011211100111001/111 111/18 01" ههان(ن12 هقار 11, اذبأر 8, اص

 لثاقلا لق ام شبرف بيبالجو انودع 10117: 00 5581 4071
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 ةيراستت ٍٍِط نأر 4و7. ه0. !كهدهع. ابار 3 هك. ال[رجامس 0من 201710404 الدر
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 3 81. تعج نأ ادع ام هادن 76016010, 1011: 1, 2 نأ ادع ام

 , 6 7 4 9 اهانللخت ا اهان رقذ هثدن هو هه ءآر177115, 01010111 ]0:17 ]115 11:010691-
 1 تانونط ت1 208

 م05, 8واع5 ؟"., 8 دلقصلا اهنع شيفا ىرأ عت رف 0105 (62868) 7

 12011107" 65 71115505 1/20 ع)* ال01[ ) ءماطأاه |بوهنا نأ دعي مث 710220

 /لاو ه1 هم 06731 ال11, آر ادقحر قر ىلا لبق نأ دكعأ مل مدت 4

 21من هيل 111, نأ ب 12. 18ذهصح ءانتصح نم طزةطتقر, ل14143171 ]ار

 15 ندر نأ نم دعي مل. 05. هاتمس [ط٠ص آكهةنطقر 4000 01-0
/ 

 ه0. 6 ماتنسم“أ ”27,3 ةووو. ا! ءعطو ىلثأ 20 720طةتتاانتت 12

 هورسعا1 آحب اق ادع ام زد 7801 11, 117 هدعم11ءوصغاتس م6 كعذم ام

 قرصن نم كل ادب ناك اه كلغش امو 01/10 16 0711110111190 ©

 /رمع11. 9106 ممان»و 4»:27زه 111 5 ةو00., 115471: 513 اك 6

 ه1. ةوو0. عا طه 501 اك. - 111 قوادع انالف 711

 هو1ع»014, 111, "*.بب 14, 16, 8.1, 11: لاتقلا اًنالف 77119110111 ©1111 0

 هنةامصأأا, 111, مها, 3. - 17 نطو 6 ني ءارع ل ءادعلا اذه

 هعما1 عوضا“ 11, ١١ه, 15-13. (04. طه26. - 0 1ةررععرس م1 نط

 - نقانق ةعصقات ماا. 1, !.ددر 1 نوفنتكملا ودعلا. | 00 11111165 5م.

 مم0ة665, آر اةححر 14, 7411: آ, 454 ذص طئعمدته 0طقتطومأ: ناك املف

 كجرخو ةيرحا هني ىف ,لخلا, هناك نجري يرحل تاللتلإ
 لبنلا انيلع اورطمأو دعم ةقيداع ناتتت 602150. ىلع نودع ىبيذلا

 ىدعلا هل لاقيو علجرآ . 0. كطخ 2514, 2/0044/» اه ح



 610558 411 نال. 0007

 :لاجبلا (هاتاو» 014/0117 اك, 5). 1ص ؟ءدنهت طفمذقمتتل (8183595. 1

 رس" هلقر ماسعتست ءم00. طقطومت ةيداع ناسرف. انننس 2104ةتاطاقأأ

 دوهبلا ئيداغ (ن؟. 110111 هر. 12027) هنندس ةذك ه دهام 16م5 ةيداع

 ءمرتأو ةهلظعواتو طعوتتمم. 1اهدططصر 6 ئيهاح ءاتأ 02201211111, 016 0

 ولم 1511م8, 1 ٠) ءأر

 بذع. باّذع ءمزغط. متسأ هطول وعند (2) 11, امر 5. 1"هدنا. هنا 120217

 ه ظع 1"107ندء 1عععجلتدتت هوا 118 مائه باذع.

 رذع 1. طو0ع0 111, !*4., 11 كدعلا هللاو رخع مدع محتال 101:61 51/7126-

 05 ه0عءةمقا, ع1 ]1نوم حطم نات طتتقلهطت 123 8 7006 يطع

 ةذص مطعقمذ الق نم ىريذع نمر 6و رذع 1 طا ه6 ةعطفاتال

 000011 (مصخ ]1'ةجانسُخ 0112547: ةّجات4 طقتم), 000 ةةطحعت 6

 هطرمعلتتل قا. انصح 1 ع22 ع 16عم2013122 001201 ردع 1.6. 2

 هزانه ةزسستت1] ه5 1ان11. - 117 517106100111 711011046 06041, 111 | |ه

 هل. آ10. 1"1هاقعطع» 20 12027 11, 106 دعءزس ةءطعإ 2 ععاععطق ةانطح

 ل رع رذعلا لامع م"ه0/6616 هل ةرجدم ممهمتناو همن, آ11و 5:5
 و

 اعملر و11. - ةظرذعر هؤان5 ةم”لهر 11, حمر 2 هطأ 14 ناتنالا ("

 عاما ىنن). -ركعأ هماطت 791. 171617115 6261/5015, 11 "امهر 10, |

 هذع. ىقذع +. نط حجر.
0٠-1 

 - هع وى َ ن

 برع. نئجيدارعأ, م1. بارعأر ةهووو هدذ "دلة ممن5 (مصخ1عئاتنسس)ر 11, هأءر 6

 (6© 8ءاقلط. ه0. ططلك. اءمب 4 ه )ر ىملةر 11, !ا”1, 2, املثعر 6, امر 2ص

 هل. 8ممدعاع طسعع»»هدز ور 01عام, 1, 31 ةهطتتب 6. 8536م6 18 12 19-

 ك5 ند

 هواتف 6. ع. 61جوه هآ مواتر 077651. ١ 8600. - برعم 7085و

 1, 7ث 15 نيبرعملا رشعم اب.

 جرع جارعم“ طمعابست 1, اا 8 نوفا اهعمو جارعم 8 (ةيدصولا) اهاعج

 ,سودرفلا نم مدآ انودأ جرا ىذلا جاتسد 06 11111811:81:6 26060. آل ان

 ةماطت]م0261201122 815 ءاتتتح 10121126 221122118 12111051 8

 جارعملا ل1611 هما !؟ةعحعتست 1, اا", 10 (210. طتتصع ةاتقطت 01:2 6

 ا! ةحتعر 1” 4151:6968 06و ]1ر٠ هءة!1ءىر م. 48) جتنا 216 201160. ط0

 10181 هذ (ءاذ ةصص٠ 7) جارقب (يارغب).
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 درع 7 ةدورس ماتم نقانق طاسزاق 10منمع حج 11 (66 طقصم) طقطوو 111

 "هر 16. ةدارع 0موعطأ ط1 ان 1, ١/1

 سرع 11 ص105 06]ءا"هم11 ء. ب ةتاخ1165طقر 1, ؟ءءر9 (دطأ ءمل»

 اسوعم)ر 497. 17, !ا1, 145 هذ. طردصم ه لاذ هذ ؟06وط. رات

 طوص1قأوع طتت76 11511123 0 سرسعأ رسصمماطدسأ (271:م4 111, مءرو9

 01. 860.). - (سورع ةزر0ز180 ©. ب 1018111 602811016115, 1 اهمال 2
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 شرع. 0*1 06 نقع 1, احر 11 عن 7 طوطق هوك هأ ةععط مات

 مهل معلف ءمرفأ"نعا1م015 111121611 06422111 11022 326عا185. م1137.

 (؟؟ 1 عطق# 11, 23« 0, 599).
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 ضرع 1 ©. ىلع م. 5م هلا/111 011614 ةاته]م» هسفنر 1, "1م, 2 نط1 14

 بص ؟00. دعاك, اللوزي. ؟ءاخم ((1100 0110612 11111
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 اللا قيرطلا تس ضروبع "115 ةءز* 30 064 ةءعانند دانتتنر ]آلي ]محبب 13. بح
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 هيلا ناسح ضرخعأ. 1006ج ةوصقات اماءر 5 برض ها 11

 هال, 6. 08 1طس 8ظهدغوط "د, 12 كيجو (ةديرجلاب) اهب نضرتعأل أ

 طزةطتقر 111. ه-اتمءارسا14 ه0. 7. ؟7106هج !هدر ؟ ٌطئاقل اهب ضرتعاف ز
 - 1مهدووو وت: ده 14, 1آ1ب اا 1, 2, لةعفكر 11ر ١ اذر (ر ةموع. 06 هول

 و28780 نآن1 02816 هةهطق]لوو طهز "عم 111, امل 9: هك 01
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 ضرغعم و -- اضرتعم لمح 061/550:11118, 56*0115261*11 لاهتتم عاتأن0 111270 -

 هلق, 111, | مر 18. - 22 ةراجغلاب دهجو م1110, 707041, 11, هدهر ٠
 01. 1"1عتمءاطم»» 24 اططودو 11, 113 ه عال#7 ل1911 5هازععأ 101 517

 مامع]م# هان ليدصم هج كسب هل ضرتعا. (؟هدئادست ضرغتسا سدتطت
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 ةدتقاتست ةماطقال 1م ةصقت أله ج02 ©86). - ضرع. ناويد بانك

 ضوعلا ناويدو ءاطعلاو 111 اكا١, 8 هن ةنطندمل. ضوعلا ٠ بانك 111
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 11 نوطعملاو ضأو عنا 8ه1قلطم الا رم ك1 ا لا ضوع)

 آر ادار 6, 11,9. 01. طوطم هن ط2501 12 1. ضرع 110/5, 77145

 1, !.ها, 11 ةناطاس ضرع ىف دات 60281210 120106111. 8

 مطعقمت» دالبلا ضرع كاقؤمو 0151767511 008 1261“ 105*161 111 0111961

 اللا" ]1 12 ضرع وعام 111, همر 19 266ومأاتاتت 681 ضرع انا

 ءالبور 21 ضرعبل طقطوأت. كود رمالا ضرعب وذ 1 عدد 0

 هل ضرعم هدترتموؤ15, 01زءءانند, 11هجنهمكم اا 11, الم طوتتاته4 تناك

 1, طزؤطتق, لأ. 5070414-01 60. ”. 110ه, 1, 3 فقيرح ضوعبر

>» 52 200-703 

 طوصو © ال[عطب - ضرع. بناج ةخضرع ر "058 01015 14115 04

 176161101 ههرتة هنا 0ه1, ذكهمتاحع 1١65 /01115 ءهرتآاار 1, !ءءتر, ١ اهو ىرعل

 و ةضرعب ىريع. - ضيرع زس ؟هئازو 2:020106 اهيف متبهذ

 ةضيرع 1, 1! أر قر طقطعأ ةعطقاتتل 801161112 1. ©. ك1 (1طرةد ل11 12
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 ٠ اثير 4). ضرمعم مآ. تأر 00110115 17011586181185 0101 71111011 ©0:110-

 165 . 7:20 هور, 111 آءانر 9, 8!” 9, 15, الار 4ر16, ؟.كأر كر 0١

 5١11

 رعرع. ةنموذسدم 11, اثار 17, ةيدوالا رعارعو لابكلا سوورب, ةه1 6

 "عله عز مدعو طمضتتت ؟ءاطاطماناتتتت 851121 704: 11, 3 ةفئاط تحيي

 ودعلا تابو لَبَكلا ةرهعب انّثبو ناطيغلا ماضقأو  ةّيدوآلا رارقب

 هضيضخ هأ 110طو80 !همب 6 اناؤنو ليلا ةععب لون 6 نأو

 ضيضخكتاب, دست 73. 1. ناتحست طقاطوأ 11541 71, )هر 1 انلون انا
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 هضيضكاب ودعلاو لبخل ةرعرعب (1842 111, "17 هب يسموسم ةسطشتك

 رلهعزمأ ها-ه11684 ؟١أ) , هصلع م0طوط116 71071 م0886ع6 1ءائطانتل

 "[جطوسأأ هما مأناخ3 6856, 01118 86611201122 022268 ةرعرع 68أمأ 24

 رسمه 15. قة هاد عمو ةصلتتسم ءقأغ رعارع عووع تودع 201186 (ها01

 ةوالموم) زنط لودسحتم أ 20186 12 ؟1ءاص1ن2 857ع126 (ل ةعافك 111, "04و

 9-5) ها غةهعطس ةم010 طزةطتقر 201/471, 1, | ) 01001164 6 تقخو

 ودعلا تابو ليخ ةرعرعب انننبو ناضيغلا ماضقاو خيدوالا رداوعب :فئاط

 هضيضع اص هدعم1163610026 اهيباعأ كاددل رعاوعو اهلفاسأ ةيدوالا رئاوع.

 فرع 1 م" "6010 0791:0244 لق امر 111, ار 10: مهسفنا ميقلا فرع 60 6

 "60111, دع 0011و ء* لقب آر )حر 5: -  طقع»ءعم 13 5

 3 ١ د

 ؟همط15 هتنج ىف كنيبو اننيب (هللا) فريعور 11, "ها 3. 10266 16-

 عع لت فّرعو هعطقال 71011110111, /011111101* 11012111 31117* 1108 6601

 12ويو. - 11 01ه811, 111, |. 2: تك. 17709171. نأ 8 214
 ون د

 «عدطتةمددعرت هن« عمظاكب 1 اء, 12, 770 طلطر .7١11 فرع 0
2>02 

 ١ ةممموس تقر آر ؟ أر كر ةلءر 16. 01. طهصم نط فرعا. رانلا فرع

 ءىعممستعم» ها ةقعط“ هتطتب آر ؟ءاءر 13, 8ءاقلط. أءلر ةر ماطممأع معا

 201 و:2. 101616111 856 702:2 ل32122811. - ةغارع [عات. 2 فاوعر 1, أ.

 نا. 11ه عقذ 101529 121615. 0 قلرغو ]مسلس 107021706

 113111, "عمر 9. فورع مممطوطت 11 غوع 1عععدسلسمم ءعقن 1, ةءحر 0
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 710. ةصطص. م ةعطقات 0100407. 01 ها, 9 نطق ماع 2226119:6123*, 65

 61058. ل[1هةل] زن : 6 5-0101 فيرع اعطت م 016 و2696 ع+

 ةفلقتط م0556 ععودت ذ815 "2601 ان ةدخهأر 1, 77715 890. هآ

 ءالمسس 265556 110هعدشصت دمعت ةودغاتست 80 ه6 طقاطءاوك 111

 ألر 2. 1" ءسصمددنع 0سم اعقكقم هاند "ه6 هلأ ال5 111

0 

 © 1هوو. ظءاقلط., 1[عدعطس. نأ 8ههو. -- افرعأ 710915, 71611115 58

 (ءأ. طهطع)ر 1 1 1ع 14 فقلبالا سرفلأ نم اهي فوعا انآ و 015914.

 فراعم 101:6[ 07و, 11, ١5 11. 01. طوطم ةاتط فرعمو 12027 هاج

 ةفرعم .

 قرع 111 (05 17 هذ 11), 71706011 2 127017 1 011518 0

 117 310016 72011 دنببج م1826 ة2:1ا916 01111122 20 561012085 0

 ا1هودسعدل1 "ءلهعؤمم تقر 111, !.*., 12, 04. 1ص ها- اك 11 3ر 7

 60. ©هنفنر الا ناط. نم اقف هعماس وأ هلثق ىرع مالكلا ىَدْنَأ

 كننقاع كوس © 07 نيبجلا 0 عنم تيقل 1 هرذدع 11,

 طظعوماتم ةعدقات 06 ةطصعتمرب 8331315 867593117 هل“ 7

 بقرع 1 ©. ةعع. م. 770514241, 111, 17 ب 8.

 كر 2 111 6. 366. 7. 50111111 01118 20 71/011021[, 111 0 هلزتاطأأ, 111

 زرع 4

 مريع 111 *ةهنهطناو هيغ هني ةلتمتتمر آب )حر 15, اندطع ه كخ (271 4م 111

 مر 1 هو .). - 17 دوواو قاق1 هينقتتنمر 111 7,10, 0

 طلهةاتس. - 17111 ذه هده 'ة 031 1, ااا, 4 19عام الغلا تاؤذك

 مرتعت امرع لك رذ ام, دغ نتمودع واعف ط5 4 1 5 1 تاّذك

 0 20 كاد 01. ةهتمس 1طدط آكهأةهتطقب 176541:44 هو»

 معلمه" ت00. طعأ0. م. 5 : (ىدابعلا كيبز ىب ىدع) فيس امو

 ناعنلا ضرأ لخدي نأ هرذك هيخال هليوق هنم خاف هيلا

 مرتعت اًمراع دج الا م الغلا ماك ىنيفلت الف

 لاقف ليم ىبأ هذخا

 مرتعت سانلا ىف امراع حجت ال ةمراعك مكاّياو َنْيقلا ال



- 

0001: 601035 11 

 ىدت تععضر اهعّضري نم ليبخ 2 نأ هانعم ليح با قلك

 نم 5 من ن ١ لاقبو اهعضر أذا 34 ىبصلا مرع لاقي اهسفن

 اهسفن هجو نيشدخ اهلتاقيو اهشداخي. 1روم#م تاذك ه؛

 جا ةعطمتلا ةوع. ماهم 17231:8. 20 11501 17 , )م1 ماثو ماك 12 112

 3. عب 23

 603 عءلمصع. ةمات0 ]ب2526 ؟0112 11 نيعلح 86ق115 8126 0

 هوا دف 12 56 50561م1328 018 عءزاتست 2110 12111216125 '.

 و

 نوع 6-0 [؟رععسماسست 51 عم16عوأ10هط15 404*277 (]6 4. طقطعق 11

 امقأو 9.

 ورع 1111, 246041, م0114 ح كصقر 11, هاذ 16. لاتتعات# 8زه. ىذعر

 0و

 ةؤزر 5 (6: لآ 22), 6, | 19 4 0 0 001 711111: 111111 تح افورع

 11, ام ,3 1 ورعلل 1عععرد لت «556 0م1201: »078 124025326 616

 0عمومعوم ع5 مدقعاساتست طئطودع [هصقطت ع0م10510"عد232 081111160.

 : 1 هونا1 105115 (طوصع) طقطعأ م تاورع لوبخ 1, )هب 11

 ا م" عةرصءور 11, ؟.ح ه1 ., 11547: 511, ,١ 1 سانلا تاداس

 هب نوشيعيو ءافعضلا هب هب مصتعي ىنوحذلا .

 ىرسع 11 76110041 ح 8 أ ضل 1 اء 195: ةرهط1417 م 32

 00 2. 1, ه1. صاخب ام ىا رمالا اذه نم نالف ىو امو

 وى ع

 كبز نب 06 لاق لأ توم أ نم ىرعي و

 - د 9 3 6 2 تهلك 2 852-17

 ِريِفَح ماضب نأ 0 نم م .ويلو

 ه6 6 م 0 امور 04 هنو ىرعت هوك ح 1

 11541: 2122 ذعر 4. طيوطع طقعع م67مءاهم ةانط 1 ع0110عو916.

 نرايرع (ه5. 12037) هععادم ت1 12 ؟ة1ةا1 111, مكأر 14. دالبلا ىرعم

 مهت»5 065ه" ةوم»همر 111, || هر

 زع 1. 20غة2508 مططقمأف هب ىضقي نأ ثيدخل رع د20 (طمع 6عطق-
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 ممدنع) ز01ةز انت 115111 566111201111 112011102 عات ؟ةعا"هطتت)*, 111 ا ةءذ

 نان. - 7همطو ىيدلا ىلع وزعت سبع 0 11, 1١م, 18ر 8

 عاطف: دؤمتطاتق خطو نتنموتتعإ ةاتمو"هتم محم ؟ودمططتست 10 ةآذح

 امنيا

 عامدع 2” ل]بمعم 11, أممي 9 "هق61606101122 7106107 كنع ىب زسدع
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 فيصخيل ايلماو ه6 هعواتءدصلتتست 2 دربعب 8. مسف هتعأ 8. درع

 5117610011 21111 111 ©0111 6*1 11601111" ءأر 1[ ة([انع ؟ 61" عاح ت0 : > 8.1226 -

 انس ءمطتاطعخع 260111717 '. 115م ءعءاقطمتتأ 1416111 ة11038120111, 131

 هللسوأ. 1800 عدج 22000 8112612013 7106121111 68 ىرصب قرع

 5 3 3 ه هد

 111, مقار 14, *. 8ان118 810 رصد. - ىلع رع ن5 ىلع زوعأ ©. ب

 60251ندارتع ال ارا 1114 (012 ةرتتا /) 61 الا 566 4 ١110|

 هن 000. (هدطص٠ 0) هن اثم*ر 14, 17ه ل5ه )1ث, 8 ور هل. 0[1-

 طوو0 نأ, 2 ه5 كب ىلع زعبي 00160 16, 1ط12 251 05ة91طل1ه آر !اذر 10.

 1["همنع 1هعدنق طلقه 031, 7011/1, ,١ 8 يلا اع انباع زوعمو 606 لعدد

 معطقات 26611620115 ه855 >61 عاتقه طمتطا] 686 ([ةعااتتت ©685) 000”

 وسنه ذص 11004) 111, 133, 4 ةسقنا ام ىلع رعيو. - 11, 2م ةم-

21 

 ل قناع 1, 162 (171:1ةهيس 111 15, 2, ال10 ه2: 11”, 13)ر 111, ٠ 1هر 4. ح

 7 6. ب م. 770100110116 لآ 6عاإزاا5 [7" 1105 هعغ (؟. 01055. ظعاقفطم)ر

 11, اذ د11. 1عدطح ”ءوأ161162011122 497. 1126 , 1,4 31.6 4

 رسمسعم نا12 اكوا زص طولا. أ الآ و12. ةسط رزع طتهاف 0110651.

 اكاندرسل 2 كت 2 111 |! 13 (كاكضلاب) 1 111 © ك5 6

 3 ٠ع

 70ه 06011, 111, !!11, 8. - 197 نأ ىلع ززعأ (لكيقصو ه "2016.

 8ءاقلط. هذ طعدوعس.) 111 ناب 8ر اءءمر 15. عومدلا وق 021060
 - 0 نب د32 و3

 01و16 1067" عن7" اثنا, 11آ1ر يدور 11. 01. رع رطم. - دعأ هماصإوت

 8612811 68118. 1, )هر 5.

 برع 1. سم. بزعأ هربهوم 11, "ثءدر 4, 111, 11, 8 (رانلا بالك اي اوبزعأ)و

 الالب 137 | 7-1111 ملا 111 ا 15 6 9, 17 كلو 2 ١١]

 21711, !ار 4 21. 560. (ىنع برعأ)ر 11,3 ه 5, اا 4 هر طه2 60
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 عمرس موزع ءاندت ةقممضاهنع ه. ع. طارح جا 1"جاعتط 6*2 هون عاسمأا 1161

 جولطلر اآلوان5 هزأك ةهعءاتطت *. 1200622 م1126 1 ٌبرغا 011111 0

 1هدرعاعإ طقطوطق ةه. ع. 1, ا! هر 8 (ءاتطصت 781. بزعأ), 11, «مالر 6

 (ىنع برغأ)و بححب 1, 111, امك 2(. 1مامدم ؟هعصحتتلهق "عماتل12201 68

 ام قيرعأر نانا سرغأ , كه هنأ, 2111140 ©0. 9. 0. ظعتعر آ1]ر

 4206. - (. ىع م. ”ءاقتوهقار 11, ابحر 13 ضنيد نم قنع برع لق ام

 جلوقعو هغ طنسم لقع بوزع 4م#ءاغ10, آر ؟ءار 2, اءدأر 1, 1151, !ةءقر0

 سطأ سهام بورغ. - 11/011 «|1 0/610, 1, 7هأ م 131. - (0. ب ات0213ر

 هاقهر) رج" اع“ ههنا 1101: تاهت, 111, ؟ 9. - 117 هسسمصأأ 0. نىعر

 1, اثر 7 ه8 َبرْغَأ 1, اهدا, 16: ملظلا ىع سانلا 1, "5#, 13. 0
 ن3

 1 | ال6 برغأ معععمأ انس ةقأر 860 ت00. 8. م.

 افزع. تافازع 601165 هت" ءر1مسع 5011107 0عءر»١اع5ج (ءآ. طدهطصم), 1, اااذر 15

 01 لؤعفك ةانط فازعلا /

 مزع 1 ءيشلا ىلع ديار 11, !.ة.ر 11, الأ, 1: 0. ىلع .: /6614 0104 4

 0"221 0و1 (01*07  (ءدت6عنا1ءز* مع نقل'وز» هظ011 1١050110 0ع ممقت*ع (ندعطع)ر

 11, همك, 11 ه5 طتصعر انك "ععاو هطوو؟ةوتك 11. 20 19023, 24و ز0*21-

 06081 هللا كرب ىلع اومزعأ, 111, اثا١, 14 (ح هوم. ةملر)ر اثار 9

 همم. فرصنا ١15 1: ه. ىلإ م. لةلعقخط4, 2254. 11, مدرب 9. - 1

 6. ب 1". 77717141“ 5202 71"هزج05:41, ]ط1 أ, 10 (311 موتو )و 0106

 يدفاسد عالم ةهعماتءعدعأ مم 655 ه اهلعفيب كيبلع هللا مع ىلا ضئاوغلا

 01/1610 0100 ]2 ءنلع 111 [مععت“ء رج" هعدع7“رجكتت, ]01 11, 140. ل7701 ,

 الأ داق. ةوو. طهطون ىلع. - ل612, 111, مكر 4. .(  عع. ح لصق

 8. ىلا يعور 6هرص#2 5452, 11, أنار 14. زمر وأ 20171111, 068106 -

 ممم, نادك ع7, م10 م11 ةهزاتق نانأ 01515 كيبلع تمهزع 0406

 13,19 25), 1, 15 107 اما وا لئط [ل11ر 4, 111, ارق هطر كحل

 ةخمرعر 0مم. بئاط بانك 1.11, )هر 1 (نط1 1ص 212ةءطا. ةجرعسب).
 25 م

 - خويزع رهأ 71711267111 0 هاووعت“نه1:0ة 171, 11, ا!" 2.



61:0 55 111 0) 1 

 ىزع 1 ح أزرع 56 20 ةمستلتمدس "620114, هعمس ماس 11, حمل 5 تطأ 2.

 هةر

 رسع 171 56 011/10112100201" 1111 0556 5171110011 ع, م2 7: 1 56 4

 فسع 1 566. 600. لكل 111, 7.1, 6 ةواظقات 68544*0221 «. ىلع 60286111131

5 0 

 ا يي 30110 12027. - - فسع 74560 م96 طتقتم 1210©

 10551100, 111, .10 ,١115

 ركسع. ركسشمع 850606 6و5 تح ركسعم (سدسسم 6 الكفل 6 17

 لك هت عا, 26117. هأ ]مع 61 01100116 رك اسسع ل9

 6-0 لسع رممانو (طه2د7, (0طه1)150 ودب اظرفصلاو ةرمثل نجد هنول ام)ر

 06 مهوؤتسعسأم لطتسستم»ضاندسر 111, !ثمكر 18, 19 ةءوو.ب 11 12

 011326 طتصع تايلسع ةهممعا]عططاتا» 112 3.

 اسع. 0013081. ردع 010207", 111, ؟ء)و 1.

 رشع 11 27 0600١ ممت"اء5 مهن" هدععمءةطادتتت, آر !ز]# يآ, از 7ص
 ه د

 رشع 0 ىرشع ك0 رشع ضرأ 111 الدر 9. 8[عصم»هط15]1 10ءانه
5 

 ةههأ 111, ,١11 14 هوو. (281ةةزعن 111, 1) تطأ 0>2عاو دخون ةوك هلا

 6 روشعلا 01ه ص عدت, 06ء1م5 ه عماتق لس0هعتم ه 0طصتق مصنف

 (مممءونمتاطادقز) 5017 ه2088 ةهوذع 0مءودق. آس ةرص ععدمطق 8ةقعطتقتب

 111, هدر 8 (ح ةعمولعت اك, مهعس., لولكقط3 2254.11, هال ةءاك) 052

 ن

 10011111 اعهروشعو امرشع (مانه حماس عد ةممعاوت (نطم»ةقؤص). "ه6

 رويشع طلع ةدصق ةتتطسكو ه ل0طتسستتق 501 ظا.راشعالا 1, 775

 8و )15ر12, ؟ل1ذ,6 (هك هاته !*ءدر 12, !١*ا1,9 ههو)ر الاب 16, ع

 11 ةدتصغق معوطت مه668 لذط 01838 6اظعتأ5 د 038115 مملطانمم

 01518115 هور م0516 عابسأ ر 8عما مال 291: عقر 60121221118:26 81112,

 )ذر قر 9 ةعوور "طول قر "طبعك 4 هعوو. (ءك عدط عيس)ر 66 1

 211401 دس وسهله, 1, !115 1. د15. هن هك. 11, ل ك عع عدمه ةانط

 سيخ. طموواتسسس 80211-21 5062.1 راشعالا مون 011182 0

 ملص نمتقوسع 0ععوعسس طموذوو5 هءعا0عموسكب 1, "14, قر تارشع

 0ءءه06و5 11, ١ 8 تارشع ناويدلا لعال جرخاف 0660065 01101101 ©

 851176110101118, ع ا 016 1922662. اللا )0 15 كك 26
 2 ىر , , , 3



 .٠  1110ذ 1:0858 06 00021317

 811م1 801 ثلث. رَشعم مهرس. عمسط. 1, الا, 12 عمعب 9س عطخ#ب آر

 8 292, م.

 مشع. مّشعلا نم ةمشعر 560م 0607هرراطااقر 11, هاخعب 12, 2711 4زو 111
 1مر 11541 25 9.

 اشع "7 7. هنن ادغ.

 كصع ] لسا هعما1ن ءوطمت 11, مان, ةز - مدمفومط. نالقب 2ىشلا 0

 ندلف سأرب (21. طروصع) ه1 011 01101110 "71114 0041, آم ,١1726 16و

 ه6 هيفسلا بنذب ميلأل بدع 11, "7, 15. - 11 هيبجاح 4
 ديت رمهامءا»ه5 مدهع ةعدمتم ءهملعم عقر 1, 11,9, ظءاقلط. اهأر

 10 (تطأ 1. بصعي) 6غ م0160 ةوصقان آ, 105,9 ةباصعب اههعفر.

 الآة10عاععر 6 2وع7ر. م. 226 عصمت. 1 ةاقم16وطن1* 115601101923223 01[

 هدوم ه مهاو [مغءا1ععغم تطحام 2ءعوزعم. - (ل:" عصب ءز111 108غ عاق

 1, 11. نإ. 17 6. ل ةووقد 00115216811 0011474 111 ا ءر 8, انآ

 هالو هعماذ ءورتأ دعواتتكر نانق21122 710م, هغ 497. 111 اكدر

 5 ه1. نط1 نييشرقلل ابصعت كا زود ةوصقس طفل ةععامأ1 6عأ.

 3“ 2 511111105 00 17110110111 ععلنكر آ[آ]آ, 17 6

 رصع. نارصعلا 0 20[عانو 70و2أ111 م7عععق 3216 01111 ©5 6

 هءءوذممسم ةماآئق, 111, ١ لأ, 12 ةهووير ؟ 17,5 ةهو.ر 211ه 111 ٠.٠١

 هه د

 ل رءيبصع نم 1110[20651767 1617:1201" 6, 11, هأر 16, 7. هزع. ذط لبقتتف 8اتاح

 ل

 لصع 17 06 06م6 - 1 (طومم ؟ ا'ة)ر 1, ١116 نأ.

 بلصع. ىبلصع هعما1 ءوذاتتع 11, هاا

 - ن 5 25-2

 مصع. ةمدصع , 01. مصعر 706018 0017117127011 601/50 1118001711 - لبحح و

2 © - 

 11مل 11: مييحعم 07015 11, اذى, 8 م0 م16 2171171111115 8

 6006 (طلغلا نم) 1, 11,1 ؟. (0هعطع هن 86. همد0 12027. ظتسع

 ميصعم مامأ هما10 8ءطقكغوم ه. عب 20ه آب اامر 1 ١7,65

 ىصع 787 6 1610]1]|12 1171 م6111 مالسالب ذح ةعءاجأةدح00 1ع1ةصتسر آر



 058-601 ط0 0001127

 اعقمر 6, تطأ "وع. 1هءاتم 1طدط طتقعط. هذ 050 (1لززةعط وات 5

 طهط عت ماسالا تفرك ). 8671م011226 0000. تصمعت 2112 166110 2

106131 81116886 

 ضع 1 هسرط ىلعر 701161116111 61 11711110118 36 005501 لذ ]111 12

 هذجات ىلع 28هدز ه6 7411 1, 2188 ضع ىشرقك سانلا ىلي ىو
 . 2-2- هع هم نفث

 هدللجات ىلع هاند ههدحت0628. بلصتو ريصز - هفنا ىلع: 151

 06 1وعاتمادع 17" هوورت. )هر 11 6. ضاغ هل, 6108و. ةانط ضغو 1

 [جاقمر دهس 8ءاقلط. لبد08, ؟ن0. 85ءاطعأو»» 1, 620 7. 0100116 28ه أت

 ضاع ه8 15 0100116 د ه]118 طققأم»15 '1'هط. 11, !ةباآر 12. 9" ةاناطانتم

 طلع ةسصمهم110 ةمطقات 85121216681 7171116“ 21:66:01, 5
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 00112105501 110500111. 10 ماتت 01113. ةواطقاتتتت 12565 12 ضاع

 ةوج ىلع 107011: مدل" دن1 1ع عزانكر 14116, آر 116, احن 6تعأنان ءاتحطأ هنأ علت

 ودع معءطعت 01 008811. - 707014 (فيسلاب , طوسلاب 11, امل”

 10) همدقأؤل. 000116 ©. ب هطزوءأأر آر اهنحر 4 86و. !ةاللر 14 86و

 11, اء 11, !أددر 8 ةوو.ر طلصقتل. امذر 19: ه1. مجغ 210 طقانه4 اء 8ر

 9. ةزسنا1 هم فيسلا ضعا 8[هدوممد #.در 6. ؟همطه 1طص 4ططقمأ

 7011: 1, 243 دفناب تضصضعل 2لدحا تيأر ل ع1 م2126 281 011612-

 لقصص ةمدختس 1710610, طهفاتلل زانق مع ءمطنمسر ؟هاتطنتسم 61 1211-

 عوربت””. - 1؟مممزعم 06 مصصهامر 06 مانصتغتمدع تكذ2ه 1, ,١) 13و

 خزف اب - آد مول: ج6 ؟ةدنطومنس قطا آل نسل 1

 اذاءر 5و هون طلآ][1017 م1178818 10 :تكضعأل عدن 2111 225625

 (11507 12ةكب هأ). 01 هدع ططماتعم هزجا10 1012817. اذ), 13 1

 سبي 2

 6886 ضع.

 لحضع 11 ©. ب م., 20106 171015105 1/44 0186004, 1, )اطهر قر ؟ ايار 9 (اه1

 »م1 عم 117, ]رهف هذ تحسس. زن ©1058. 2ءاقلط. م. 80). 1دعورص ماانسم

 ؟6مد:51 لضعا 1, ا١مه1, 13 68 76201 ليضع 1, ١ار 9, 2151 1 بضع

 16ععاد لدتا 511
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 وضع. وضع ما. نوضع) 11 وضع 8766, 7018 18*701*601, 1/111*118611181

 ؟مطا1خ مم: كوضع ردنت ىنتحر 1 اماخ 13. 860 دمهاه 6عا10

 11061 مرنم كدضع نأ "عوز أدعو زانطوأ 010616.
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 باع. ةبطعم 141 20 ةقوع 1ءعهفاتتم 111, اه م هوؤد :تطقم زر ةدعكات

00111111 11 100115 4 .1 

 طا ةراطع 111/111 5 00001" طا15 117! ططا عاصر 11, محلب 8١

 شطع 11 سطع انك 11 ةهعار 10 12"ةوهنه مالآغآ ةة*هر آآر اأو

 نت د فك و © هع 9 و نه

 نك را تشاحع جان ءاندص 82 تشطعأ , موت 011608 شطعم عرز

 ( 1505, 0 من) © طعم ضرأ (3:. 1. 20 4545 هأ اذ

 ةمان0 طهطع).

 فطع. قطع ر1مدنناو 1ءعر""هع (عمتب» لم 2027), 111, اىبءر 1 ةفطع هو

 ناريبد ىلع دونهم ئةو عون 8ءدعدق هلق 20 ءةصقلعست 1.”

 للطع 11 2656«: اهلها ةنيدملا , 111, 115*١22 تكتنت 0 لطعتو

 6 1هوو. 6ةهمعن., لؤع. آ, "امهر 10 - ةيعتلت71 1*7 1160 1ءدنأأ جيداصم

 قفل 11, ,١.1 12, 61088. 6 عم عتب ع 7, مه" 01/11 115 20511, ]11

 ادمتر 5 نأ مدعم ه 1و عم 1خ نتتعستن 06015 7

 ىطع. نطعب برض و 51111: ءدصاعمت# 0ع طمستستطاتق (78011 11, 8

 نّطعب وبرضو سافل ىور ىتح) هم254ه1 608 ©. ىلع 1, آو", 18 أن

 ؟. نع 1طه 8ظتوعط. أ 4, ظمسلفسأت ه0. ا1طخ]16» 11158 (ةءطقان

(05161*1111 11106 5011011 

 ىطع 19. طلعنطد» مالسالا ىلع عيديأب ةوطعأو 5م 51517115610111 68 00

 م1400, آر !1..ر قر هغ ذه مهفتاة مدع عيئارَك نارقلا اوطعي نا رم.

 1ص 31530116 م2951 ب 1201696 01] ءءادصت 5611201112, 021201

 ةوسمعطفءعطق»ث, 1841, 1, 306 ذص هديب ىطعأ 0116 هديب هوو

 مرامد و18 ىطعأ هوا و12 514215685 56 5151111511. آل "انت آر

 م15 طمع ةعطقات 851112262011022 هلق, 32 ةعع106715 706811111122
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 سمت 066100. - "ورستوت# ةاتوستل 111, "وب 8 0 «غ109:161 8

 مممام» طقم (اذه ىلع) دنا 11110112111 1261215811715 68[. آلاف

 ةددططعاتت ططملتق هق5 هععصلتر, مئ0مأو» نه عتم (ميلع)ر ه1 هدحستسم

 مودم1 هع هاتر 20ةةمدع ةهع1ول””. ةنسنا وم ذص ه1 هدر 17

 11,92, مرد ىتثتام ىلاطعأو مهرد فلا ىلع ىالوم ىبتاكف هدد

 همدست». ةباتكلا لام نم كلذ هل غوس 0011665341, 1و هر, 2 ىببح

 20 0 20 2 : 5 1 ر .

 ليلحلا غليلتللا ءةطخلا ىطعأ 451 1000015 ده 00110111016 1م ررروؤ»

 1110115 518/11 ىضرلا عاطعأ همردءموهت# 15 005106" ةلمنر آب الابر 5و

 10, 66 ةص ماتمدم1 نيملسملا ةنس للا تاطعأ 12615 115 0و7

 611*1101: 11105127201": 1. ع. طك أخوته عتت 0 76510156621182 32216-

 نحمس ةتئطتف 1016162, 1, “ل8, كب 8 ثىب 15. هدو هللا ماكنم

 جنيد لهأ نم ماليبق ناك نم 00 تطأ ظومومم اصقف] ]1 عد ءانت 1,

 ١) ار © هعو. ههأ د07" 1ءررا 115 17 21116012141111, 0114 062354 51/04. 01,

 زمكو هدط عم. 81866 10هزك نس طقطوأ 86118511122 م2851711111 3

 طوصف 56001035 8ةدماتعاع 8س عوز و مودع دطصفم 166 073م1288 19-

 و06116 نتتعاوتتناتس 011 326 0386 عم16 6 ععاتق هم طهط1 6 عا1]1 ةطح عت

 امة116 هد, ]و 0هطق 1كم, 8 79.39, 15 78.13 هوا (216 01017 77-

 510117201 م. 6 2. © ذص 8فكتم 06 ]!'طتقأ# لو ء11ج1مد8 1898).

 ةيطع ه6 ؟اطع. طاوس عانتما* 11, اءا”*6 ةصغو» اياطع 010 6

 تابيبطعأ

 مظع 11 ”هم"هطعصأأر همود' 111114 ع 1797 وأ ميال زامل 14 11

 1 هت 1181 [ءعزستنق اومظعيل عة هلأ دانت 61 عظه16 "60-

 عمود (1ةاقسنت) هطوسصتسد مدعم” 1. هب 4 6 مورس ءاتج1 122 16م11018-

 ةلماطتق ةطقف 061105 ما"همواد هنعتتأ (أ, 120027). - 7 "ه6 7

 1 محار 10, 20916 111 1 هدة, 1, ار 6 ةهو.ز تطأ [14

 10 م2 015. اقطع ةنط 10. - 171. 18 ععسجاو ؟ما2ق اقع

 هال15 ةىشلا اًنالف (ن 11هتقءعطم»# ه0 8ةعرع م. 166) طعطوو 1, مل“ 19

 لطي 19, 111, مل ور 1727:4111 1م. ع 2 سيفا لانق , 1, مهكر
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 8, "هعاو ؟ءدمازك 1310ءاععبر © ءدع7ر. م. 92 دو ةطقأ 218 01156 ءتع

 016 طوروم» متخ اللدعطخ ه2 ع1[. مُظَع 1 زادععمع 011 ان
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 همظع لتشأ 0 115 1171110 [0 2101 810111 1. ©«. "011/8115 021118 681

 1 مايب8 موهير دع معتق 11, مترا (لق 17,1 هطر 11

 اذ 1ص ةهدلعسس طلقذم19). طمعاتق 1ةط. دمتطت 071 مأ115 6856 7106-

 ادع ه5 8323120115 125276208 71786708. ىلأ ممو6 يذم ر ن8 282

 ؟00. 0, هتقأ 0200 طلع هرم. بكرت نأ. 8ةذط ستان يلا بكرت نأ

 عاماطز ةءارجس هنوف 0عطعأ 7م كوعدي هأ ؟66ةطصقتتتل 726 121561-

 110 1طانه 115)223 همد12 226 م0مءاره201 1115 0000 5ع 2207165 4

 0 عمور طم عوت ل111 26108337. ميظع 761161071115, 5011105

 1هعمر 111, هكر 10 - اثق ح ويثكر 11 خويبظع 02 11 فروخ

 خييظع ريع 11, هدا تآ. ميظع لام 8ه1ة0ط. )+ 5, 7زةطتقر
- - 

 عز

 ها-اءمءآنس]4 ه0. ؟. ؟10غو ااأر 1, ميظع زرأ 61088. 660و5., ميظع كهس
 11011300. ىنر 9, 12 01115115 ءععط3 م115 ءانط2 601166190 ]112611312 8أنر

 دس ماس. 182م6 1, "15, 12 560. ةييظع ]نق (نسنق «00. ةاتقم).

 مس 80581821156 0 ميظع وهأو 0-25::هد15, الط 1 لا, 5, 1
2 2 6 

 )هر 4, 11, 11 6, أ حتر 5 (22078 7109116). - مظعأ «02م81. 51

 ءوتتقولأا» 1720701" عزز /هعة عناق, هنناع107"ةغ 2117+ 120915 هالو عاقب آل )كلر 14

 0101 14 هبلق ىف مكل بيق .

 افع 1 061011 26511010 ١61 ©. ىلع كمطقأتا ال اناتتر 1 ىقعو 1 )11 م

 ءمآ1. 111,14. 110. ©1هو5. ظءاقلط., 100237 هأغ طر154:: 511 طر ع

 - 171 70110141, 79711546 ©. عع. 1". هن ىلا م.ر 111 !ءةر 5. 01. 16٠

 هع

  ىفعأ و 366100, 11 !«أر

 قع 1. ال م1 عطقر 166407-68 011 1116 5 1116 0 .0114171 *01 .*001111201( 

 1079. 196 ةصقست جاد جطقم] د طدست 8[ءطةتءادس ءعغ ةمعوطت ءادصت لاعف
- 

 (عل. ةهؤلمسس (عدسس. ةعوط.3 1, م. 62 598 عفت. 0) 1ع 6

 وعمرمتمزست]اع ءودفدتأ. (ومندصن 20ع 33ه معماطوتأ قاقع تققعو 1

 ام 15, لفل تفا اي مامص ىمص 251110115 عدغو و0 ععطم !”', 8'"عي12 عر
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 طرممن. 1, 216, طهطع 12 ؟., (نل. ١116261 2 ء1زاةءطقط ب !11, 1121

 1) ه2 دادح لح 21. 11008. [كه5ءع. م.أ.1. 21310 ءاعو متطت

 عاتزمرر 01185 لاو تناكو 2870ه 4ووم |, طاطق تناك 497. 5139و

 "ور. 18 (2801611 1, 626) ه5 طاطن تطتلا 11 11, 28. طعم

 '1"جطوتت 1عععد ل122 6 0 قاقع كتقع ه011. 10ه 18:ةهطقص

 ممأر 2 (؟,. 400.) و100 ءاةاودطس 10 101 عان ان 122م16عوأ10,

 تققع مامق 2640142415 طقطوأ هن هوك هعمعمطوتم. 13:2 بييوسماتف

 موقعا ؟ةمعطصقطت لاعف هووق ععص. ععرط. 215 2012 1810 1011111839385

 ( 1-37 عطخ# 1, 181 2). 01. ظودساطر 19110::210111. م. 55, 8.

 كمصعت 1: للا 2 ع 601115 م12:ع51011, ءاذ1 ة]1؟عائاتطخ 811ععع0لأا, 11

 ملأ 5 (ع اروطم 2098 5. 1ص 121507: 11 أو عك عاتق عقأن عوجولا) أت

 بقعا 1110.602 7/6614 م19.عم1 لل ات12, 216 ائاتتتت 6011112 10 عنو 5.

 015 1027و ءا 1547: !.ا, 9و. - 111 10مم 1, ا". 1 طهطءأ ة1 عتق

 ءوالماحعاتح 501122 721/112:11. ع1 ةهتغوه د1[ة06 ع5 ؟قطاه8 0

 ©111:22033 ةما2221515115 2115 010610 0610151615, ع 21112161 ©8818 0. ب

 5111 خقانلا 06 مادعتطاتق 4116711010111 106014108 0"اانغ1, آر اكدر 3:

 ه1. 8211 11ص ع زم 10 عم 11 !.11, 2 710عااتت 6856 215ر
- 

 6611115. »> كل عدص] 23. ععع0 عاتأ18 ععلكاتتتت 201181101215 ءزا5 20 12 عانطت

 متم 15 2طةءعومص 01 نصت همت ع11201161221:* 1. ه. 09191232 5

 * موك هك 25201611118 زةاتخ1. - 7510. موو هط فاخ. ىبقع 1
 ٍّع

 تت 0-7

 أهدر 5 10116 م1021118201111 981 ىببقع 65 601070116101112 تان

 هد 01 1 2 د

 ماط1281 بقع مييبلأ انأو خيش ترم تنك (آنو26 815 يقع هأ دشنت ,

 1 قاع 11, 153) ةعاطقات 1111/10/15 0 1211814110 510111

 11ةاتسم طمع هود هنوف هز ا*هعب 4 1ءوو ودع م0545 7628 ايفدح مكتيتا

 ىبصع مهيأ انأاو دععد1] 20 708 626501628 022211118, 21116 0
0 ْ 

 عوعطأ 85101088 م21: 1266011112 ؟122|026115-. - باقع

40 
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 صمام 21115656 01132 12 هان ع2211026 الآ عاكاعدع نقأ ةاتتكر 11

 اهالور 3: ح ناباقعلا 0عوعمتطتصغاتع 2 طدصع. 1ة:ععدصاو ةدصخق 111

 اممر 8 نيباقعلا نيب ميقأ , امهر 7 ىيباقعلا بَشَح, قوطسط# عا ناك.

 هربا, 10 نيباقعلا نيب حبش طرخو هم عزو 112 11811 681 نيزابنهلا نيب

 © همم زابنه (زابم#ر زابنا) أ ةوصد“ةطخ ان في و11 12855

 هافف ىلع ةرحلاب هيرضو ىيزابنهلا نيب هتماقأو ه«ديركاب رماثر 8

 177 ةيزسمستسر ءم0. ©هأط. 1156 1. 43 7. ةدرضو نيزابنهلا نيب دماقأو

 ررد سمخ. - بقاعر هانمه”ةالدر 111, 11, 9. 2101:: فلضي ىذلا

 ديبسلا هغ زو هذماتعمك ةكداسس ةوعدسلت معكسعتمت 1[ءلز فصخت ([ر
5 

 ايع.ر 15 هك. 6109و. 8ه1ق0ط.). - ىبيوقعي (ناسليط, ةوسنلق) 50-
 هتنتاتت7ا 1عمطااا» جهات" لو ]مانا اةطد» 12هنمان0 111, ةألر 1 ةعوم

 >2 د6 د -ِ 2

 دقع 1 ارهذ ممر16 زاعههتفار 11, 117, 12. - دقرطو هذاسل لقع (9811 6

 1و ع. كقعإ)ر 11110100 ©1 0610115 ال5 اداهرء 0114 /101(:*7©1, [111 نأخ“خب 12

 7 ننالف ىلع ءىبشلا 117 0171001121711 6171*1 0111111008:61* 111, 1*1 01

 61111 21ه زرتا عت“ عرار 111, ١١د دل. 18800عدجت ةعاتقات 12027 6م

 لقتخعأ . - 05517119-17111 6115 7" ءررالا 08011 ]115] 131812013123, 111, ؟/ةر 2

 قط0هاعةطت0 ه0. 120272 12 16. - 0. نم م. (8طو01. هم1550 ادقع

 8. خمذ)ر 5101 0511111041 2060111, 1, )11, 2 ١ الار 0١ نام ط0 -

 قكع ا ءاجتع 13 ناك نمو 15 ©1105 11065, 0211140 12115 ءوأر 111 اآآو

 7.  ةرقع 5 71091005, 11601141111 غاعتت, 111, الر 4 داقرب

 ' مدقعو, 7418, 11, 510 دقعلا ىف اهقير ثفنت ةرحاسلاو, ٠

 1ص 8-21'ةلعتطب 8مل .١ . 812ع ثفاونلا تادقاعلا, 706341910-

 "مو, 2027, 455024. 111, 205 هغ كقعملا ةدعمب11 م10. 81 عانت

 انا ةلطح اركاس لكقع (2027) أ كقع 4 م١066 ه عانق 1آ0111-1-1:052-

 1126 (مل505) :
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 260 1-3 2 - د 2

 اهفرط سب مادابلا 00 2 لك لك داما

31 

 رمجكلا ئىنم فن 0 انيقسبو ًراوسم

 هذ ه "20315. 7011 11, 430 لاقف ١ ربك انهاف عامسلا معا ا علا

 اهكيهت الو مكاهبلا لاح ىهف (816) تدفع 0 معذ كانت

 همدصتس. مسّلطلاب ماوهلا مورلا طخوت امك تذخأ تدقع. - ىقعم»

 هللا ىم كقاعمب , ههنا مو 21 هة:ه, 111, ار

 لقع 1 مسفن (ىع) نمر 36 ةمق10171 06/611011 1 مكر 10و - !ءضونط61 هلأ

 ناتعست 15 هوجان ؟02506206عار 1, 111,12, 13. 110. ].هدع ء'للخ

 6[ لقعت : - 771611115 60111705 011 06 ةوتنعاتم آر 5, 9, 06 0

 111, 1018 (عل. 12027). 81 عمت 8 عوأأ 111611111111 01126 96

 10عم هكلقس ءهمد1 هه12عأر 6061218 ه8356 ؟10عااد ه. ع. "حقن 1

 لكوسفطت 60. 1عهور م. امر4ة4. الأ ىحيلصلا ريمكف نفل

 امديتسم (01. ل0112. 1. لق. 806. 1893, 2. 190)ز - ©. ب 1. 0114-

 1111/11 011611011 ه0, 11, مله, 11, 111, ]١حر 8. ظئاتقطط ه. 36. اتت 1

 5111, !ءار 4 21. تمل ام للقعأ رف 650121 010 /موعر»ةون. - 17111

 ء. ب انآ 1 071474111 01111011 ه0, 111, |]ذر 15. لس ةلفعر 110

 56114125, 1و ١.11 5. ط1568161 16ععانواتم ةافعو عمل عم00. طقهط عك

 ن5 "هع. (ةذلصو ؟هع)ز هل. طزؤطتق, 214143370 |", 12. ح لاقع ذم

 عمرناط15 2015 ةكطأث ظواكت1 الاقع ىقيعنم ول 9 'ظةهط. 1 اما", 1 م0211

 عمات 71261111 8111216111. ليفاعولا 1 زن 14, 68م 020 بامك

 لقاعلا (ةفيبكح) 1. . 1167 رو ع1101 ند, ءانزانتق ؟ةتتذ1 هد عاتت علك

 197 هال طقتتف عمر 5121 عععتنر 19, 62 ةعوم. ءأ ءاتز انك ءمانمد226 ةهكقأ1أن

 ذح 7041 1, 402 كحسح طمطقا115]1 921. 1. (01ءانت08 1116111 120

 ونان1 ص ةز2عات]15 ءوقوطاتق م1ةهعءا119 5017 هنو 0عاومءدكقر هذ طمع ةط-

 ؟ءا11 عطس ه ك1[ ةلعلتم موسم. 1[ ءالط. م. 196 دافعا ةطتعاتت هوو 061عد

 1م وعملا مانو نم 571 عععرا# 119 , (4 دصتستلق "ععءانع دادس اطبع

 جافوم ةزكدوص'” ةمطقأتكمغانتط» ه8. فرات ل1051 010016 (811.

 ©6ءمعض. 111, “ا 15 ههون.) اهلقاعم بنئكف 862811 01169223 1



)) 51 01085 + 

 عاصم 681. اطععأم 14 11, !.1, 8 :ةلقاعمللا ةه15د ؟1ءااتت. 11

 مم هبرقو 19عمفات كنرقو. ظموو عام ةهانمس ؟كءعتت ![1طواطست ةةلكقأت

 ه51 ه111عوقوع (لك د ودعا", 127/1110 630]. 1, 53 912. 2).

 ركع. روكع - راكع ل2 762811 111, ههءر

 0 171, دا هظأ1 36 001/50171  1710101101101115 0011110 (ىلع) 11

 ممطوت“ ع, 111, ؟.1, 16, اناطإ1 © 8 2816187 لاعتني . 1730 هم

 57111110211 56 011*001(: ءودع [عدعلعم 200 عاج لتنطم ءعوأ ةه. ع. ل11: ]1

 66 هب ضرم الو ضرامتيو لاعتيف ثعبلاب هيلع بصي لجيلاو
 1طد هطث 0ووتط. 1, امل, 25, 61. خعتطب - 7111 مويوومأا "عدت (ل)

 وب د د .هذع

 6 (ب), 11, 11, 4. 01. ©1059. 80ةاتتت.  ةلع. 1829011822 دالوأ

 تاللع طورسأ 068 6 عورات 61723 2911761 ةر 2 مالا عنب

 01916568, 1, 18415, 2 هو. ب لع. مويبلا مكتلع ام 717110:111 710016 04

 21191101101 62:6:501101::ع١7 18م6 ءاقو, 1, 7١17 هلك 1طن ظتقعط. "كر 3ر

 و1 1هعادق اآ2 784/1, 11, 180 ةهدم]11ةوأطات1 761 لتاقا من نأ ىرْذَع ام

 راذختتعالا نم ةرذعلاك لالتعالا نم شو لانتقلا ةبهأ عمو.

 جلع 111, 111[607121 1/4 56 5601/61" ءأقل)', 36610111 51ه“ ءأب ]1 هب 11. (01.

.1027 

 ضلع طالع (م1. 106 هعما1 ءهغاتت" 11, 211,13

 فلع 1 ©. ب 0556614145651, 11, 1,10, 497. 519111 15,8 ه1 ذو

 اودع اذا ليل عب قلعت, ا" ةر 2714م 111, اذ, 1 215: رث"67060441,

 ء. ب هان ؟. ة06. (65. 12027)ر 111, 7!1.ر 1, 11 8 860.5 0. ب 601156611-

 * 01, 111, )ا, 12. 188350 عدد هز عدت 8 عه 102م 2825أ قلعت 0.7. -

 1م عاتق 11, 8 نانعلاب كدب 8-5 لاو هر[ 05 ةهقأ: صتقأ 2856-

 12313 22155312 12215 ا انقسمت ةرع 22 عان3 51156208227” 1.6. 85-

 5-- ب

 ع010821:  هددلب فاع 710115 267:06" /ععا1 12 6011115,
 7 - ب 2

 صتطتا 1س ممدود ءمدت هلعضلنسب طقس قأأر 111, ١ هدر 15 5ءوو., آزةطتقر



 00 ص222 71

 ل1. ها-لمء]لس]14 ه0. ١ ؟!1هأنعص ةحبر 10 اال 17 (06 ةوطتمتم لتعتطحتا

 هدي عفر) زو - 7014011 طمدطعا 211 2اتز انقر 111, أهدر 3: 862811 51/5711-

 006 ءةاتقطح ء. لحما. ةعع. همدقتتغاتت, دهس 016ذ طحت اسأر فقلعم

 د0هم116 0عع)و1 همه”, 11, |, 18, )عمر 17. 19 ةوطقال

 1001160 31212027" ل91 دز 711011011 21" هب 010:11 ©. هع. هماطقأا". ل11

 -- هع هاش

 ا” هقلعاف مل بصنر هم. كه لتهطم1و 1, ا.“ 9: -

 تفسر 1, اا ة/ءر 2, سطل 2000. ؟هع. دمص طقطووأر 06 لودع ةةءاتكاتق

 هون 1كطص ظتموط. هذءر 18 (05. 11, 135 دهن. 1. فّلعي), ةكندتس 1 "10

 طززةصطواع1 ءا** طهطود6 هسفن هب قاعت ام. طعم ل 12015 0

 آبه26 2865 2ىشب دقمر اوقلع © ان8115 76121 ءىشلاب فلاعت 1. ©.

 كد غلبت 5111511 30 011001 271106 11010106 1 1/0011

 (ةقلع ه. ةغلب)ر 581, 1, 694 دلك, ةممتمت ورمز امل“ قو

 ندلغب دمد 01101061711 21106 8 5701150111: 70031, 11, امهر .01 .١

 ةماخ0 طمع مطخدفتس ىرالق مد نالق انلر ا ب 0586-

 هالو هىأر 11, ٠١" 1, 4و7. 1597111, |, 6: رججءآلم72044, آر مهكر 1, 11,

 اا 111, 111,9, وهو هدم 04, 111, !11)' ن7 0 19 1 2

 طفشت ه0. 10027 11, ,١١ 5و ل]# طه1آ10 ه0. 1[ ةعا الكل ا 4 الكل

 أ١ر15. اظةهدس ه. ىف 111, 8 ةخيرشم ىف حاير فقّعتو ما 0110

 ل, ةيرشم لعص (05. 11, هم., 16 املس توم ا ةيشخ نم فتم الو

 هكآ7 طمقاعم 11, 1 5. ظدهلعس ةنعصتقعءد1هدعد طقطوت 1 نق ؟101-

 طلاق. - غخيذكي نلف ىلعر 011000617: ه1 عنه عأو 0مرجت*ء]رعنا011, آر

 نر 11, ىحر 135 1766 2ىشب 1, ".كمر 4ك, ل 165 01/06 2011-

 021007 (هعدتر سفر نش عصقتلف همر 111, 10 01101 .11 ,5١)

 ةنومت8ءمؤ ذه ؟هعطخع اقلع 0 ال و ؟م66 اقلعر هايد ههصغ وسكت

 06 لدحمست ةكاتلغهر 11, 1, 16 560. 016616

 ملع 1. 8وموو ذص مدعوصتطموت تمدصت هللا َملَعر 111, 1*1, 19, 18, كو.
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 ٠١ . 60هد هللا ملعي طزةطتقر 181. ه1-طمو]نس]4 24 111,11 ,217111

 ؟1مغود اا, قر 9. ةزستلتغوم ذم مهعطلق 111, "275,10 اونماي ايملعي مثو

 اوملعت - الع هذ طمع مة ءماطعأ1 تم 06 162620131223

 همام, - 11, 1010211, . 50 ةهمع. 11, !**ه داق. 860. (ء2. 1. 12)و

 متقأ 1066 ه 1 ىلع زممو»ءرلهمد ةذكز - 42: ال10 356 310110011 ح

  111313 6.١ر 46ملغ 1, 2. 10, 21510ةه]لعور 221ءءاا5 م.

 ملعم ح موسم 27114زم 11, 146 18: أ. ةءطخمل "١ر9 ةدس ءوصتصب

 - 1". 12 1128 5612هن ب .1 .860 .© 118115 681 2015820118 .11 - ,1.15

  10554هه418 11, ملدر 8,9 لتقو ةويزهبو - كتتعبي ب - 51015 6.ع.

 . 2ب) 1211014 10ءدسح (©. ىلع)ر, 1, "مكر 9 هك. كا, .٠(

 نقيل دع «. هعع. )مكر 14, 13027: ةعطقات 211510114811 112 ط19]6ر ب

 لام1. 20. هاتان «. 2ع. هذ ب ةزعصتر 11, “711 011. © 72. ملأ 856

 1هرعتعو هوا 15 01/4 411 10810 6*001*510761 /[1581/1* 0111 ]108 عأر 17 ةا"اتتتح 1

 ادع 15, 1ص طق عا. 1" ن1. هقأ /61771*253107 ]1626115 411 16810 111/2-

 00«. 01. ةدطط. 50 1طد ظتقعءط. 11, 122. طعوعاساتق 12 1011: 11و

 636 (وذ» 8ماطهتاسس ه110ودتكات) : ةىتن اليل فخخاب هثعب ىذلاو

 ملعأ الجر ناكو كنكلف فيسلا ا!ذهيب تيبرضل هدوسب ءاتطط 6اك-

 مانمه ودم ةمركلاو ةرمشلاك ىلفسلا ةفشلا ىف فشلا عضوم :كلفلا

 امهئاقتلال ايلعلا ةفشلا ىف فشلا هو ملعلا عضوم ىمس دقو

 هقونلا 3 كضلا ىنعد ىف. ملاعتم 0111111105 1101005 6. ع. [[ طق

 لةصت ه0. 810116 اب 8 مموصمس ه1 ةبوعصلاو رطخلاب ةكاعتطلاب

  ىزمنم6 طعا116ور 1ك 11. 1٠

 الع 1. 11عع]132223110 3-3216 لبق ل هدءعم10 8مطمآ!, آر |

 دلك هط 1م 1عطقلع (لطص 8نموط. هدلر 3 ه 2) هدراتمدغدس مو رهْظَأ

 كنيد ددء]11 عامدعست ةانهطت ص1 تم 82612 186 *: - ,ممالا العر 1

 2001415 6001:0211, آ1للم احءر ة. ح 117 ء. ب 2. 111011104011 2886 62:-
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 هالمرة, 11, ١ ا 1. لع 511171" 0, 052*201 6101714 11056118 10

 111, هاذ, 1, نط1 1طن نطقها ]لعق ك1, هكر ىلع فيشم وسكور

 18ةعطبت 7. ناتسي طسو ىلإ طئصع ةالمسس !ئطونلاق ىلع برش نراك

 نامسي 4و7. 7111, 1, 10 هر 125, ااذر 16 و - رجم“ رم»0676 2081

 عمرتمنو ةهنض01 ه. ع. 1, ا! 12, 15د طتقعط. امر 12, 14, هن طع

 2801. م0 ىلع راج 111, اذ 1 ةيقولس ىلع (رهت) هور اها, 15ر

 اودر 6. 05 ©1. © عم عدتبز - وعتتعتس 2022001122 06 ةعطت1ت 3 01616131

 ةودت هووه تنك (ه. لنع) هاتوتتعات 1.6. 21م5 أر 06 710 01 زان“

 ىلع 34 1, ةهءدر 8 ميرم ىلع -- ناكف (هم11. 211©) هذ 111, !ءكر 6 0

 طظارقب نبا ىلع (14 711, م, 3 21. دقنبا ىلع طارقب رهص)و: - ه6

 6111010110, عه, ءتيتت» (عاتقو ؟ءدناطو موهحاتعسلت) 1, ابا, 10 ةعونر !ممكر

 8 عتداقو هتداس ىلع رماع هنبور مقار 8, امكار 4, 011. 7411: 11, 4

 دطأ 1[هزدز 1014 اكهعطو اهتدق عم شيرقب كتّمج رهدلا رعب كتتج

 اهتداسو اهتداق عم نافطغبو اذك عضوم عتلزنا ىتح اهتاذاسو
 !ذك عضوم متلونأ ىكحر 8... 12 اا هر17, "ظاهر 14, !كامل#ر 6 "امتار 1و
 ال ن1. "ادمر 2« ةهو.ب 167-14, 111, امر 183: - همزمع (61. 6608.)

 الل 61 5 6 0 ىلع (لع) ترجو. - الود مودم 28564 518218 68-

 المد ممصت 26110611414, 0:11561/1103*11, 1011110178 010011*7 11+ 1108:5110, انت 1[

 اا ل10 امل 107 15 6-01 01821 كلطل 11, ؟ 59 مز 1ك كي

 ( 611 ساجر مهز116 7211 7716411017 ]مطعود (عل. آ)027), طئسع

 ردع 91:00 م35, 1, اهألا, 5 (ح 1 تعا. اناث", 4) ةدتن ماعمطتاتتق 2
 د

 ىلعفت نأ كيلع 1, آمأر 5قز 560. 3 نأ 8. الأ 100716 هزتنل8 688 21م 58

 220727 1 |! 6 14 الئ 1115 127 |1111 566. 1661م © ول كيلع ام
0 

 01072 100117 1, !«هار 3. - ظععرسم]9 انقانق هللا مسأ ىلع جرا 20

 طوصم) طهطوو 11, اثير 12, 2,9, الامر 16, هلل 6. - 1عوطتم19 8

 2661185. 2081 0 5 01 1 111 لل 2 لع نم ةيلاع تلع

 لبخل شيرق و 1, 11أ, 4, 06 لود ةاتتطعالو 7011116 561181 ٠
 1163و عع 113 هقأذ 76 ةاط 011222 710111211111 3566110611215: 566. 223

 نيلثاف لاق.

 مع 1 1206081 ١ ١ ار 15 مك ني هعمات ءهط1 همم طقاطت ا” 10 ةعونر
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 سنسد 19 هوو. 1أةهواتم هقأ 0490115 0015 01100 0تا6"أ5. - جماع

 0720511*121 1/111 10 ةا111, 111, «أءر 115 مايبا خخات خماع مم“ 10005 1و 0168

 111, هما, 1 (65. طظبو26 © لش). ح ماع لج ؟. هانط ةصاخ.
 5 نآع

 دمع 1. 126 ؟6ةطأ15 قطان آط]زةطلق 0 هوهنل ذو لحجر نم دكيمعأ

 1و اذ“ 1, ةهتتك 5 ه111 862 هموق ا نم دتان1415 0188 ءااتتك
 عآنه  7

 اودع. 12 17011, 1, 6 0 عجتوأ اذا اذك ىقثديع نم ليعأ

27 0 

 بصغخا ءانعي بصضغ اذا هيلع كيع لبقو ىَكَتشَأو عديس مولا

 ةدايم ىبأ لاق كلذ نم

 مهوخا 0 ميق ىم ىيعأو

 اهبويبذ 0 تروح ىداعالا اوك

 3: .تا6 علك

 ظدعما1 ؟ه1510 كروتتت. 7738 71066111, 4 يع م10 كمعأأ 56و

 ونن00 [طد 18115ءطقس ص ةعرعقام طقهطعأكب ه15]1 0نط160. آل عنو 1عاأاتت

 هنزل 00127 عتزت, من11 0221“ [عز*"ءرر» 2 (ن[. ةاتفس ل7144 111 ]ذا ادم ات. ح

 0. ل م61, 111, )هر 2, تط1 1. لكل. - 17111 36 3151:1141, 8

 زعم ءةمءدهأ6 دامتعأو ضوهن ىلع اهعم ردقي امر 111, ن7 1118.
5 

 -- نويع: قويسلا قبح 11, اامر 8, 6, 10 ةدتصغ 2211 181561123111222

 101:0 1115 ماثو 7015 1151 ان. - (01ه 20 (عآتنتتت) 7018:86:11:

 لس عام1م,ر 111, هه, 10. - غخنيدملا ولت 11, ةاللر 10 111

 هون ههب«هءر» 011. 10عم 1ط> 18ةهيزُذطت 38م0 12027 (1ك 111, أهدر 1

 ةمغاست 1864 ةئيدملاب).

 رمع ]1 12 لاما ه1ع214, 1, الار 115 21014005 مغ 11 عاتت 8 (ىم)

 م2162 هع10"عقر 1, 13153 هك ابر 12. ا 517011111 8

 (2ه27), 11, "1*5, 13 امهناطلس رمع د01 22 اتط02 01136 60

 هممت و ٠ 17091445 07607, 11, م11, 4, طط1 ةيكشلا هنأ هع

 301186, ريع 18122651860118 م1200608 20 ةهطتر م1, (. - نارمعلا ءمال
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 6902620 الئ! م 1567 12 ةريمع ومروك (ح ةراع ؟. طتهطتم)ر

 1 !ةدنبر 4, 251 همز ءهءان. ةعط1 م1112 1 هنري 0 26 000. 1"هدعأو

 ع

 كا قو ماعصا1عوأط طب داز 013:11 (1, 152:0: عت آ20297) ءأ 0]ءع-

2-0 27 

 انا منصب 60169.61026 811م716201102 ©8أ, 110 1 روع

 2110 ©1005 هعاطا9 911 م0 عقأت. ةيرامع 2116114:11: عا 0310 عطح 013216

 (6:1 6 هم عر, للطلب !!؟ هر 15. ىرمع ةهماذطعأماد 2536 25 192-

 هووه مانو امه 722540, آر ,١) 2( ه1 ]نعلم ةوطق قا. خص 1ةعوست

 تاق 3 2 525 هع

 لمد ايرشع - ايراشع (2)12027 - رمعأ ةوصقت ةعاتلو 1, اهدار ©

 الا 11 8

 سورمع 701 ه1 عاد. ةدسعوتت. (8دعطقتت 20 1031. أ.1) هان ط8

 8371126 12 18511 انوار 11, ىملءر 5 65

 لع 1. كلا انليع 51 ءتو006 1" ءز» وعوكةرتوال5 1كوب انك 1 عله 2015 !1ةهطر

 111, مءأو 6. - كاب ت1ةررعر نة ةن1» 71" هع/ععان, [آ1ر مار 11, 0

 هدر هلق. ةهوه.ر ل1144 111 )١ر2 هب 1 860. ] م" 02/2 0*61001, 7600و

 ده 2

 1, !مءار 15, 16, 61. 110381. - لمعا ءمدصو. ةيصعملاب يف انامعأ و

 1, النار 6. - ليمعتسم و م١1 تأ , 7250ه, 111, ٠9 ار 3ةعانكر آر
00-0 

 ىمهع 1 6. ىع 5. 051105 ق1, 111, ادب 2, انطأ 14 77, 11, 15: ىسن.

 11 هةتتق. 8 (باوصلا) كنتوا نع قمع (طوطع)و آر )6 ةر 8, ١ ةه*كر 4.

 3 حّبصلا امك 161112115 01/1001 51016118 0:262011'721 01111114*101 0111 21/-

 ممر 1, اهم هلق 11, عم هلق 7811 11, 21 الجر رذ بأ ناك

 ىف مرصلا ىلع ريغيو هدحو كرفتي اًعاحش ناكو فقيرطلا بيصي

 عبصلا باع. طءومم, 20016 1س هودصص., 0111 ىلجللا بايك 5

 تن د

 16110110: 1611611" 0:7" 112[0 1106215 (طبهطع) ر 560 ءاتلتح جايص ]ان 1

 عل اهتنراقل.
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 وع. طمعاتق 1, الابر 6 هع اك رك مز1 ةوها15 ه8وعأر 76161 عا هلأ:

 دهز دصفل مس ءهقأر طمع متهااتتت هب دماتق (1. ء. تمون ةمدصتا]ة) 259 61-

 عرمتتت 6865 هذ 1م ةوزلتس 0ددوت» 621381112”, 560 710. 400. ءأ طم

 ممعمم ة1عما1 6ءوك ل مدعم م"جععصمسم ةءعرتت طقاطشغر ؟ءرعانو ةانطاسغوا-

 ]هنأ5, 15 ىنع اذكح بكودر»001 هب 16 1, 11ه, 16 ةعتا. هععازتأاعز

 لقرف مك نع ةريودل نئتادم اويطر 611011165 017" ءعا3 011 عزز طل عل" ه1

 ل ان: (نيحخ نع) دنع اوجرخر 10610111 61 068861*ةلناأر 1 هك 6

 (1طص ظتوعط. 10. طقطعأ) هك. هتمدسس !.هأ, 3: جيبصلا ةالمص ىع مان

 410 111 2716068 71011141105 11601109 27" عأر 1, |ةدهر '( : هز عطتل عون 2:11" 0

 11, أ تاك. هتوب ىع تاب. قزسنان وع ص "201غ هدع ل4711, 152

 كلملا ىلع شيرف تفحاجت اذاف ةاطع ناك ام ءاطعلا اوُدَخ
 هوعدف مك دحأ نيد ىع ناكور 531 هدنا"ه "119011617 0110 1/الق ق1

 1. ؟. مءانعلمطت زادك "ءعمانعم ه5. قسعغوضعدح ءأ ةمدطعسم 111016ةل آر

 ).ا,2 3 ضرالا هع بدصخ# ررور» هيررنر ءهدققتم 1, 7,8 دقتع ىع.

 ا ععسماو طسزاتع ةزعمت 8 عوطنمدتف 710. آه 5670147110 ه1-][غهعوعء]ا4]

 .٠١ ظمهأ مءععطو هءعع10عم01 1201365 008 0ععاقا5 م085 56 "ءا1ناتتأ

 ه. ع. 1, )ا, 14 560. هلنقي ل ىنأرما _ لاق نأ ميعاربا 2

 اهنعر ه4 0[2طه5284 )همر 5 اهنع تيم. 0 كنع فلطتا

 1, اد هلك, هرع ءا11 من1 هدنطانس 121126 010ءانتطت ؟8ذ (ء1. آهطع). 51

 رن 111م 12 كفنع بهذا (ةام»ه 1م 7.), 12 كنع ٌقفنأو 12 كنع اهيأر

 كر ل 1و 10, لدي 110 10 كنع عفر 10 كنع ساح هرمووءر الذ ءطقث]

 عوطط. ه0. طماط. "8, 18, كنع رس 2711 4زم 117, 117,5 ه 5, تأ م 06طت

 120060 هعم11692032 امكنم ا ةما10 12027 11, 616 51.3 1

 1هعودمص هزأ ايكنع. 1مم ذص كنع خ (؟. هدا فخا) ه6 لس
 عع د ا ب

 كنع (؟. هانا لاس). 04, هؤزونم 12458 805 ك.سمأ هنأ فك. - ةه:-

 00261" ث15, © "6020116 1, ا” ١٠ر 145 ؟. 601. 0 ع0 عال.

- 2 

 نع. ننعلا 13 مه802266 2251010, 1, املأ, 8 هدأ 7207ه, ؟. ]اردصع هاف

 هغ 1811: 1, 419 توملا (ضراع) ضرع.
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 دحام

 ريخع 60106:هر 1, ااءكر 1.١ 110. ممدفذو» طقصفر ل411, 11, 189, 1

 11, طلال. ٠ ةريفع ر 7ع هئتاط7“أب 111, 1١ 12 ( تح 4 روخ ةعطق

 رينع نم), 1[1[ةصلفسأ ه0. 811116 ةبر 28, تطأ مانو ءد ريذعلا 1:6811-

 امهات ةربغعلاب 02

 تذع 11١ 20/116011 احم 11161110: /6961"7, 1, المك. 1

 نيك نفل ىلا 0 كنع لونن 105 51876211005 0661520114 19263, 1

 11,115 نلف 5ك ام لذع لون 8. هتابد لنع 0 965511 61و

 1, 1118, 11, هةر ؟ (نالف ىأر كنع)ر 01438 هأ 12208613 4.

 نأ, 3 06 ططات]1 66 هك ادار 1 (نالف 0 كنع)ر 08. كر لون

 نالف1ط. ادم مقعاطنر امر 9, تت هيكل لع فقور 111, ٠ك ءر 6,

 كار 4 (انرمأ دنع فوقولا). 10006 هود 03ه قسم نال ةبسك ىلا راص

 ل11 !ناور 2 ه6 ىأوه ىف ىّطحو 11510 ءاعور 1261ءء2:5, م. 4 1.3 هذ

 اهمها ىوح ىلا تطخح ذم 15301415ه6. ةذست]ل5 نقانق 220 5

 هون دم 0 ىسحمأ كنع ىكر 7/806 0178110 0106 ه 16 درجوت"0, 11

 م1 3 3 ,9, ا1ةلك101, ١ 0071101651 0م كرد": ه0. 1ك هد عال

 5 مكي نيملسملا ط دنع اونوكف هم ذس 76215 دنع لوخب بفيكو

 0 0011022000 م1595 2262168 010 0 هووم”” دم

 1[ طعملمأ قات لكتته 126 هدن]غ11 47710711114 مع ل2 عار "أر .3١

 ظلطع 01100116 118115 76151 دنع لوذ 112 .6012120153:610126 10116 04

 0 (61 12027 هان ليث). - طق دعم»و ةسفتف 1, 78,11 تعلمت

 هدنع تلون كف ه6. ةلوتم». - هدنع تناكر 07 هود ءهز*هنآ (

 ظواقلط. هم /هورن.) 1, اةمكر 5 (تاطأ انعم جطقومو هنأ 11666و6). ح

 ارد هدخع 0/12) 019 6 0ءطدبشأ, 1, ١11 1. (01. ةحاح كدنع ىلا

 كك ككنعو 70001116 5ةل5عقزج2ل* 011065 هنت 0165 2 [11, اكل, 8.

 - 1هأو:ز. ككنع كلكتعر /68401:4, آر اذ.م 22612. 01. آبه26.

 ل1 صمت هطأ ]115 686 نقانق دنع نم مالو 0 نع نم 1 6

 5 كذع نم ه0 4114/1 0114165, 1, محار 13, ابر 1, اذ“ ع وب 11



1 01085 :0001 

 18.8 هغ 9, "11,12, هكذر 4, هدير 15, كمر 9و 1 8ر اص 3 ةعونر 1طن

 1[ عط. 11,10, 050 ه1-و]ةطمر 111, احب و هكر 8ءاقللطع .,-5

 00. ةءطع؟م» 1, 525. 2رخآ دنع نم (ةفوكلا ةيرورخل) !ءلخدفر
 ل ةاعفط4, 8252. 1, 11, 1, 11, نثر 4ر 7١6 9 كر )هر 9, 1121121 0

.4 ,"1 1708 

 زفع ةرذعلا هوا ]مداه ]1:ه/عامعب, [ههع ه1 نأ ةانعععوذمد1 طاق ةططعأ عع

 طقس 01 عطاتق ؟عو6لق 80 70عم11هن71, انآط1 1عطت"هنع ةطق ععاط ولات" أن

 01:ععءال مص عت مععوص أ طاتق م12ةهعطعطوأ. 1154513521 زانق 2811811

 آاهعأ 1, اما, 16 ةعوو., 111, اذ 1 هعوو. هن ظعافلط. 4ك:1548 1. 115

 دكيعلا ىلا معلص هللا ليس ىدي نيب ةزنعلا ليج لالب ناك

 ءاضغف ذتموي ىلصملا»و هيدي نيب اهركريفر 5. 115 ؟. ىشاجنلا نأ

 ىبنلا كسماف تازنع ثالثب معلص هللا ليسر ىلا ثعب ىشبخخل

 ىشف «ةدحاو ايلع ىطعاو ةدحاو رع ىطعاو ةدحاو معلص

 مت لالب ركب نا ىدي نيد مق معلص ىبينلا ىدي نيب ةزنعلاب

 ىيدبعتا 03 نامتعو رع ىدب نبب اهب ىشك ظرقلا ليعس ناك

 اهب ىشمب هلل ةرنعلا شو اهيلا نايلصيو امهيديا نيب اهزكريف

 ةالولا ىدب نيب مويبلأ ر 1. 345 >. (2 1؟812010) لمك" مهبل ىهف

 نينذوملا عم ,.وكتو ةمثالا ىدي نيب 06 1. ؟. لكوتملا رم دقو

 هاته 62016102 ع طهطعأت ةيرملا ءانصت ةهعما12. ةرنعلا لو : هك. 1/47

 ع0. موه آ10غعدر !11, 2 عأ قايم 8115 برح.

 فنع. ءهقتعلا 1, 11 نأ. هقذ د20:10797]: ( عطل 151ع20161* 711, 11'18-

 0151 ه8. الطماطا 11, 408 ةعوو0ع. ح 1 56 101196 2216110118

 تتأ 0ع]ه"ة1ع» /ميعربت5 ءةمتكط. 0لتر ه1 1ةعالم طوطق عقأ 11, اةأء دل

 0 قرع, معتق طلع عت ع20241026 ءععار 1عععط0لات233 8أ هفدشم

 هو نب حس 2 5 ل

 همم فنعمو هأ هيذأر هن منعدم لسسص : >10ءم "ععلمطتق تطأ اه
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 طقاطتغوستك ر مددت عز ]122 , 715113511 10128110111111, 1[1926 8

 موالد معاط11110ةانتتنتر 01100 1202 812811 206111112118 718:01, 12161

 معمر طادسر 12 ةءمئ"5 8ة16ط088 20 هماعطأعتتت هزانقر ءا 661611617

 11ج عد عات ءاتز اتق 12086 20115 171122 21726611101121“.

 ىنع 1 ,مالاب لع 1310, 860 1831261 8611811 كد 0 0 عورات ( 114

 111, ١هرق و ): 111, )ار 8 د 1138 ءاطتسلا ]18 6 عتتا1121 191161113 6

 هد, 01100 06 "هو ء1هط10ه26 عا م01 عازعمطلم 0161121, 11143:6 81111.

 - سىصق (777:4]ه 1. 1., ١ هكر اددصف ةه 011ع627), 11 هاذ تلات. ح ]1

 (ماسظيالا) جعاوخأ أينعت ا 716 60711560115 20066111 117*001 +04

 1, نعت 16, ند11. 0166 ىلثخ تاوصالا اونعو 740 1, 499 (آددصم

 ةانط انع: تاوصالب). 05مم. مموعود. هلونم ىلأ انامع 720545 0-

 7165110111 4111701161“ 00 هزنلك 00171111400111 221101, طلي "ال١ 10: أم

 آدم 0 هع, ل*ه816ه, 111, 12 ةةو. - 197 (95 انع)ورور 2

 (610ع5. ة[هواتس)ر 1, 119, هه 1ععاتم "ةءءعماأد م2162 71-

2 52 

 0 انات1و 0 16. تا ى ردصلا تايبا.ذع , 511/1010: 7/06111115 010115

 111, !اهأر 6.

 ٠*٠ ىليفع 1 7681011110112 /ءعقأر, 1, الا, 15و 11 ١ همر 6 (اتط1 1 اودهعآو)

 61. 7"هور». م 108114 (؟. طهطع) دخ الطلق 11ر املار 8 تديع ام

 عابذ برعلا هانا, 01100 م2166 لإ 310 اعمر عابذ برعم أ تديع امو

 110111111 1101: 651 (ةناتأت 11011 110821) مل" ه8عو 21101. (01. 1411 11, 06

 كلم 0 0 سيل و | ماعط دنع سيل هلفا دهم ناك ناتحسس

 [مستا1نوسطم 11061" هان, ءهلااتق نه 202 الهر 1, )را(, 1111 119 ©01-

 1 عمد لج و - توللب مومأم تو هب للعاعلا قي 01/11 6111 1

 41121141 000111 16*11:01 م61 غةلد10, 1, امهلر 1, 11 ةلأر 8 اديع خب تدل

 414 6دلن70 61567*1"أر 11 اا, 12, 111 !اأر 14.
5 

 جوع. ج 0 مآ. داع هدير« هلنكر آر )كر 8 (مائه طق طت ]1 غهدع ةتتفوطت 16 عوام

 لس 14 7310ءاآعم 711: هع ن0 1 1 26111536 11:
602 62 

- 
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 210ا18”). - ليخلا نم ةييجوعالا ن206 ممددعم طقاطومسأك آر اا. ب

50 8 

 دوع 1. 156285 مسفن ىلإ كلذ دوعب , 111, 1 16, ؟هنطوطأتت 2706 8

 2051111 7027 '* ة1عمت 8 عءوصط معاة مس] ءاطموزست 12 1م50 7216" عب

 الا كئ060 111 1 6 ىلع داعأ ءم عز( مدع 811216101112 85 ب

 3 و ا 06 210318 برعلا قيحتو برعلا نوع ناك مم

 ه6 0مه ه6 هدندةر 11, !ءل, 12. - مبانلا داوعار 111, 11,13 ”. 2

 0 ةيداع ح 0 ىكفإ 06105 010ه, 11, !اذكر 6, 61 ؟ة. 1

 ةخموركأ 72007. ا كيبلع 0 لحتملا 1/112: 111 5

 00118061111 0110111 ©1515 1. ع. 2ع2ط72018 ع8 >0 528 11 ا

 0 ا 7 0 1 9 0 0 وع. 0 "عنوة 71, 11. ١٠٠أ, 11 ةوع. ]هع 407. 511, "ط, 12. 0

 زم ةهعفمس "6ءوممست هذؤ اهقروف) همم عمصلستس ؟10عطاسع ذه اهتروعل

 نأ طقهطوذ ن0. 8001. 32741071 1. 162 © 01100 1213122 601121211121-

865 11201015 3210216155 685115 

 روع 11 ه0":«صذا, ةنهةهت1 6001014 ؟ذهتسب 111, !املر 11. - 11/ . آل1عااتتت

 هقاس نع هل روعأ ه5 ه1 (2059 ةسوسأم) هرتعن* ال71 01065141, آر | ءءلثو

 13. 26 ©6011. 7721126765 اأن ةمهرتحر 1, انكر 3, آنو26 هد

 3 5-5 هوان 25 0104 10105 7710521 هله ءر*5ه:"10. '!'هلتق ءولتك دص

 .١11 2 , 11خ20, 101001

 ضوع 11. طوعتس 111 01, 12 806 868811 831251122115 281 016115 م0ماتلك

 _ ةلتق عمطق ططتستنقا'. لكل ء» م0م05انلغ انيضغأ و0 2666مأ55 نع

 رم ىف 1ةعوص لاند 20164 281 20131 ©111212115 01100 م0 م1115 01614”.

 ليع. موغو» 20 قائسس ة031هصحد 01615 ملابع ىف تنأ 012674 714714 68

 0101007 1851 رمت هعطعزت 007: ]هطعم, آآ1ر ؟ لبر 14.

 ميسع 111 7010014 302:00 ةلخ تح عطصر 1 ا 14, 1 هلا اح 17 ©
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 نوع 117. نوناعي موق, ه 2200 هدادنناف لد هم6عةرجقةنناقو آر افا 17 امو

 اضعب مهضعب هب نيعب 01:1/10: 41 411112611515 0011011010, 11, 11, 15.

 ل نوع. © ن1 غةدسصمم»ع 1115 ءطقطست ه0مءعأمأأ هعقطصت 20 م1268018.-

 مهو دصتست 56611 (ناويدلا ناوعا) ةهنغ م"ةعغممممو هعتمصكتك (ذص

 1ةلكمرر هالتعأم هعمولت محم دمت]1 هادم 626123011 ةروطأر 166

 ةالموس012 ةععام1هطوسكر 11, أن“, 3 7. - ةتوعملا بحاص (ن

 061. 660عد.) ةزتد. هو6 ةطرشلا بحاص 111, اما 318. 0011. امل, 2 ف

 14 !ةدر4 8 1. أ برد بحاص 111, امر 7 ة60., 9 ةهلن. - تانوعم

 1, تار 1 عدل 31981010 م17 ةأمااتلت هدع 26"ه10 ماتطاتعم. آوعم

 1, ١مل, 13 8600. 0 نواعملا ءاطعالا ه6 ءىفلا >ةهعاتاهفادعز ه1.

 هافاوسط )هل 1

 ىوع 2 6. ىلعر 1, مهر 1, !1*هر 2. 189006الج 61 ىوغتسأ 0

 ع لآ. اعمما ند طمصم1هذءا. 111, اذار 10 ؟10عؤاتت' هققو »ل. 8

 ةاطانهك. هب اياعت ةوصقد 7 مواءدنو (نينع) 4.

 بيع 1 ©. ىلع م. (ةنطته4611. هلعف)ر 11 اك هر 6, 61. 6 م عاتب ح 0

 نلف جصنو 1/1015 0146105, 1, ادا” هر 2 ح 1441: 1, 288 تحصح ةتعو]ت ع

 هحاصتتسا ةنظمو رم مح ]هما هاقتك 17و ةءءر 1ك هطنانر 26*

 ا 861 8ا 1 0 (طيهتم) 5 1, معمر 12 "كلر 10, 11, 10,14

 رجع 11 2م هانوضأ 1, تااناموء*هنمأغ وعام ةححان ؟ تطور آ11آر "".., 8, 11. آوعو

 مموا م1016 00 هذ ظواقلط. كب508, 00. 8ءطق# عار . 645. طقانوسا

 ريغ ه6 5دعمع 012116 هو ةقوطدماتع نكاح طمع 761 1110 ةعانتع

 طفصفتسس ةذكر انك 111, اء.كر 6, 16, !ءاءر 10 تطأ اكن ةدطعا" زانكدذا "66

 ف ستطت نات لمدد 710هغ5») 6 عوو ومعي 6أ ةريبعأ هأ 1, .١11,8 حوت

 نالف ىلع ريغ 200150 761 10 اعيش 68أن 61*37 0 60 0610111 11140-

 القار 1*601* 62211, 11 0 هون ه 10مم 1, هاي, 3 ىسمو

 اديحأ أوريبعت الو هيلع او ٍمغف ريمغتلا بجوذننسأ 7281 01118 6

 6 ع ءاتر 6011181 ةهر ه0 0-0 هممانمااننم 2186156” هذ 1وهنم



 (0022 17 6 1:055 1 1117 ا.

 2ك رم هللا نا. #2540 طفطو# هلوخ رمالا هيلع يقو. 1

 06 ماسستطاتق ةرهرتت*هطوقعت* ه1, آر 1171, 2.

 شروع 1, ه1 1هءممل6 1, ااادر 12 همدطانممو طمط هقأ (ءا. ةطط٠ ه)ر 665

 51520166016 356 111161110"777 (شببع) 11/171011, © 10 68 انرببكاذ

 تح نولاب مو:هطوطاا. - 2هغهس09 هدأ ودك هعانم طماستسأق شقاع

 ذم شمع (م084. مو ةشبيع)ر 1, ا"اةمب 14, "لم هاك. 01. 8ونص, 216
 هاند ء]عزا ]1/10 زان ه111612 111 ماو ةعز* اح 7.آ11:0.)0. آدم111, 0.

 فيع 7111 22650105 7:11 (طرهطصع). 8تطغع ةأرملا ٌفاَتْعم 10 01100 8

 11 1110" همز" ؟ها10, دعتصسمع 000 1015 حمح عقار 11, امام تلو

 سس 019080 6214 هه 0816145, 1,' اءاءر 2, اءالو 1و |! 11و 9, 841, 11و

 0029 ا ظنك تناك انك مهاب 4 1 عورصس ملت 7611 فريعت

 ةوالعسس ةودقات (عآ. آروصع) طقطوو 4و7. 511, هن 12 81.

 فقفقيع. هنم كياع 0 اذ, 77068611110 ]ال5 1858 701: 51 17:0!ءداهر 111

]| 

 للبع 11 ءودتق. هط 1, رجه1ازجءت*ءنتن "6001011, 111, آو 10

 ميع. ىمايع (م1. هذ ناميع) 12415 همنرتم"# مو (هاد موقلا ماع)ب 11, اذ14, 8.

 نسعد : نيبعلا ئ اميغر 3601001011 0عال1: ه0د117118016110, 111, | 7 ف, 2 5

 35 نيعلا هقول للحجر 06/077065, 1منع10411 تاهاهل7* هر 11م | هاأر

 0هدنمو 7411, آ, 356 اًلامَح نيعلا هذخات, 0 زمشو هدط محق

 717111 ه4 ةانم18 815 كازو ع ىلع دنحلا ضرتعأ ة. ضرع

 7 هنيع ضرع (نوت ةاتا ضرسع), 111, "بار 16, مثار 9: هنيع ىلع

 (ىينيع) مم55 ؟هماو ه11 عو201 ه5 012:00 قت رماهعتنتار آر, ؟ طور 11و و

 7111, حار 15, 8105و 20 !مأر 9 ةهو., طلسقتس. 28, 3ر "لأر 15,

 015]40 «11:0-1. طح "هلك مط عر 211 11, 501, 9ءعاتتالآأان نم 0

 ةلقمل 0 ختام 61123 اهراتُكي قر انكم ذقان خدام نم ىأ

 رو دن 0 0 ىأ هتاقم 31 ٌلجولا. 0 ءورمأغو هدأ هز عمت 8 عدم

 70ء15 نيعلا كلذ 1 رس 1, 5ع0 ممطوطأ1 16 ةقك ىرتءء1412401* اأن



00057 1 10100 

 نارا ل تك ءىرلا 1. ةرر هك انن ةعيبلطلا (1رتدةر» 29711, ادب 2, لقع. 111

 نذر مهعات.) لع ماتا. 1216111 عانس" هطتس ءولانتأوم )از 4 01

 لم 1م عدتمموز ةاوهصق 20 صقل. نايك 01100 22168 06108

 1120116 هعز*وررر» ةقانر هلك وةثط. 111 !ءكذر 00 12 12161: 01:6-

 ةهصلم 1م 111, ا.دك 2 اًنايع ماييالا عقدت الو نأ تاتتتع 0

 166[ 012 هات اباننع دادع 01685 لكاتعوهق 0آزعم2006”* 011. 87 (عذدتف

 امايأ كنعر ةهذدنو كنع 177"هو70. حمر 13)

 ا بغ همك نه00 نسم 16 ةمغممستسوم 36.١ ةنصسع كغ 5 اذه

 1/16 651 0105 215110110135 204م, 111, ا حل. (نو11. 12)

 ربغ. 0 م1. رابغأر ةهدعم11ءهطاتت 11, 1177. توملا ر اي 6006123 51

 010 توملأ رس 111, مان, 11. 015. 23105.20 1كه1:. 80 78. 40 هذ 10 عانت

 هع 417 ط0110ه: 30110 7.

 طبغ 1 م985176 ءىشلاب ع 001110111015 10118 "6 (61. 1'»ةدهطصم) 1, ابا"هر

 6 دوتتآ هدع 115 ه0م2162أ08 ه85 1م عوانأو ؟0"اتتتقل”, 560 10ءنق ؟عمأ

 1م م1هأمو 1022 >ءانخ 12710661** هما11. 7,8. قى - 11 هناجوب

 60111611105 90 الآ, 1 !.ءأر 14. بس ا 1, 11 12 هذ 72105 هد

 طبغا ح طبتغأ (طوصو ه 22547. طعم ودع 1طن 15 عا هل

 ءاتالق 781. |. ل 62201106916 2601160. ةطبغم رادو 00111105 1/01 -

 وادا هاه 111, محبا” ع ,

 فقيغ. ابانألا ها 10015 تدورت67"[ة10, 1, !.اثنر 4. 01. كدل5: ليقت

 عوقبعو ايانملا © 8 0-0 عوقبوأف نالف هنب ِدَنَرَع (. 785. 1. عوكبصو

 01 موقبغو).
 نىبغ 1 067 هسامم#17 ء. لسمو. ةعع.ب 111, |3105.

 كا 0 نع كلذ ىغ ام 1, "4*1, 18 هوو. 7006 1116 12014 9/741.

 215011. طوع طقانوأ انةططكاتتتل 6011811. 0. نم ة6نم (ك4).
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 0( 1 611038 ل11

 تع (دك ن16006 11) 607“: قطاتس زنط 2016٠١ 0دطت 7/37“ ر

 2.12.11.0. 519111, 805. ظتصع 1 ئةدب آ11ر ااا, 15 860. 501 قطان

 ”1-1[هطقمأسم 1, 11 مط نقع 01. 1هعاتسح 450514 37110 آبه16 دف

 2ك انباع كيت

 ردغ 1, 37 11 (ريدغ) 00116741, ]آو ال6 تام 7 1. ردغ

 مسست )بأ كح رع وإن روحو بالامور ور "ودور سرر 6ر11 ا

 2 (ناأ 14 ءاوطغ)و هر 15ر ة1طشطهتط 11, اا 2. طمعم 11, 2

 11 ةلع1121 01012772 600. 2ةتتاأة. 1. 23 +. ركف ركغ ععلم هر 2826©

 [مدخصتق 06 مايل اطاتق ا1511م911 208815 2151 12 20112 ركع لاي

 رجكف لاير لهطتاو. - ناتريدع متم آر اء 17 (27114زه 111, اه.).

 ادغ 7. 8هطوأ 4و4و5 ىدغتت نأ كل له رماعل كيرأ لوق زاجكم لا نمو

 انكلهي نا ل دكلهن نا كيري انب ىشعتي نأ لبق هب. 8ءعوسملو

 طصزانق 10ءدغ1مصتك طقهطعو 11, أأ.ر 13 ةوو.ب 1طط هطأ 05915. آر هدر

 13: هموصعس ةودقات ؟. 8ع. م. 111, مار 2 ههه. - 171 سانلا

 فت. 60 هم

 همددسونم"ننأر آر ؟مكقر ةر 8. - ةودغ. 1عممذعو 01ءلطدع كردأ ام

 تحور او نالف و 11601/00110111 63 [720:1* [0 01115 631, 1, اذ, 3 5606

11-6 :821 62 

 رع 1 هألو22 ©. نم 1. "ع3موعأا ©05]131 211011622 06ءا مار 1, !اممر 2 ح

 761:02 نم كرخأ امو 11, ا 315. هز عدن 66216 710211 كريرغ انا امو

 .قانم 176061 201“ 1111 ؟ز2011501* 1)110 511111 ر بس ةضاصاعانأا ةدععاتتلل 31110

 (نم), 1, 111,9. ةروعكتعو طمع 862811 1285685 ةروخو ءاقسلا 0 6

 0100116 طة 6 رعي رن ام ملعلا نم نالف َظ هن ععطو 1م

 صحتنا 06 ة1- وعدد عن 1-21 اع ملعلا نارغي اناك (1,1541» 1و

 مر هك 21:ةزد 111 !هءر 3 هعوو.) هن طتصع ةرارغلا 06015 0 الآ 79 ةنأناتتتح



 058-61 خ11 نا. 2(

 هووم مو16و15. - 5111 هللاب ح للاب رغ (طوطم)ر, 111, 2513, 7700و

 111, هكر 4. ةرأرغو 2 وئاوغو 12615 2 10؟هلتر آر ؟أدر 5 6

 مانا 110622 31 ع (11501 1 ”.) 0اططاتق 022101 مائو

 نتف (طددع ز2 7. سلب) هذ 016لكا7 رئاوغلا ىلع ماق 1, "101,16.

 ع حك لايقك 57011501 1 عانم كريرَع انا ن1 "هى دم لحسم 111, 17و

 4 هأ )اذ, 8. 0و1 ععد0لج 1ةئهودتع ءقأ 22201. ظوسطتل 13 1.0.

,1-111 
 5 هع

 برغ . ةبرغالار 27970, 06 4طوووزستتق ه6 1هلتقر 1, 15, 2, مانو وعتنه

 1. 16. عادوسلا,. خيبارغلا 0610110114*121 هك 5وي561114, 111, آن. 311.

 5-5 د ةيرغم نم ناك لف 717/77 01/4001/0111 110212 (طهوطع ء "الخ :

 2111,4زمب 111, اهل ةيرغم), 11, !عم.ر 18, !عدأر 2. 1000م ؟6دن6 ةوطقات

 5 © ةبلح 11 11811 81121. 1 ةنا0128110 2103121116

 دمعت ةاجط وأوصت ؟هعااتتت عق33م. 12 ءةودصاتت عدل. 20 1121211 م

 0101151 ءوو6 خغلابملل .

 درغ 11 هتودصب و هتنءاه11:0211 ما"ةهعور 1, 11, 11. 01.

>20 - 

 سرغ. سرع , م1. سورغر, م1044, 111, ن١ ن11., 61. 3 عدظ
 فرغ 17111, 701/511 2161115 11101145, آطلر ازهر 9, ح1 ؟ عائم 281 6ع16-

 عزت 6هعم م72عقؤ6ة20دجتتت 1216م, 221208عمر 81 ؟ءاثو 1211 2126-

 ةاطوطاتت, !1طفو طقاتسعم”'. 30]0]220[2] "ءمواتتو 0 فرذنعا 0161

 21190116 22120866 56 1201:[عطط 12061:111856 '. 10م 1115118 12161

 فرتنعا 44 فيرتغأ 1ص هط5 0ةهئط. 11 !!ء, 1 هأ طقه فرعنا 64 فرغذ
 هد 2

 11 4508. - فرغ, م1. فرغ, 608115, 7/610114/111 21010116 14 0

2 4 

 مو 115 هدع 0115 طقتتتستتر 111, أ ملار 14. فرغم ر 018016 61 1011*01-

 01116 "ءماءانلور 1, | ملر 2.

 قرغ 1 مورن44 !سصق تح ةعءاتمستب 111, األ, 9, طزةطتقر ل10710511 60. ٠

 ؟1هذهص ا؟ثءا, 11. - 11 هدوكب انالف ر 5416/1610: 311 تالتتا 1111110861و

 ل1 ا 11 ه1 11270 كفرعأ 1هععربلتتت 171061111: ن1. 8



00011:3-1 1 6010585141111. 

 كيدابأ فيرع انا. 11 ةوهوو 71001111 1[62:66883, 22:09 610811, (انأن

 لذءهطسم طارقالاو قارغالا ليبس ىلع كلذ لق 4طن هنقر 6417

 الا", 11, امعءعر 2, ادعأر 6. - 2ك تن1045 8113118133

 4هكز8, 11 1 1

 لوغ. لّبغمب ٌلْوَع كلذ هات 0100 هما 8ك, 112116 21111عاد16ر اتت «02-

 ةةصقان 06 هعذو موماتست 71111, 11 مكر 5,

 أزغ 1 ©. ىلع نصممأ هذا مالم راغار 111 18ر2 تالق 7111115-16

 لكاسغ 1 ٌينهلا (06 هسم 1معوصطاتق نأ 1ص 202220262060 61. 1”*ةهعطتم)

 210 م110 862311 811126201122 لأر 81 9118 عع8أاناتق 150م1118 7106131

 [ةعاناتق هددع. 81 1عاطاتت“ م2616 عاتق 811عععقأانتت 1285811 0111, 685

 1م 06هءووومرعدج ءمدخكتت113]6, ظدعوسصماه 1, ؟ا1أذر 8 ةووهونر 111 اءآمو

 12 ةءوع., 497. 17, امير 2 ةهو00. (2.1.11.6. 51111, 66)ر, 818-

5005 11 

 ىشغ 1 مموم»1و دامد" معافا, طئصع 20011 (ديف) دب ينك نأ انم : 00

 1, اءةذر (, 01186 56و 1010 ءاعور © ءوعز#. 324 طعطم "ع0036: 6

 1125 311160 ند عورم آل همطقأ1 0 عبص ع. -  ةاشغ ر, 0110/71, 111

 رار رت اك

 ضع هتصغ وو 65311*8621 01190171, 11, | 7183 انا ١١١ 6 تددوف

 ىعمد . 00868 11, "1 ءتصخ طفل 071 عع2 011121 8أ 12 ةبصع

 (10. طهصمر, 1طص ةق-8ز]علعثأ عمار هغ 11547 12, ع, 15) ه0 بصع

 هب قل اذا همصعو هاذ قيرلا (7411:, 11, 151 216).
 53  هآّغ د 6

 بيضغ . بصضغا , 20106 40415, 06 160»©, 11, همر 13. - نابضغلا

 ممدسع» مهعطتسوم 56111696 111, !هدأر 14. - بضغم , 144005, 62:-

 هدو "ه15, 111, ذر 15 11 هون ٠هععاتق. ءم2036155135 20 لحضفلا .

 ىضغ. 82 وضع 11, امر 20, ؟10عااتت ع006ص 01122 501116110-

011165 01110115 ٠ 



600585451011 2) 51 

 و

 ىضغ. ىضغ 06 هعاتأو 5(061711551, ءاهتا5105 26 71061 أت (ىع)ر 11و ااا

 2. 497. 151 9565 ضيضغ ة6006ز3 862311 01100 الوطن 61113 6

 ءمدمأ. 12 1ةعلف18 068106186111.

 طغ. طاطغلا ذص مووت 1950846 هط 0800]820-21 11, م12, 11 ةةع.

 همس. مكمر 11 طاطغلا مجودسس1ةصقتتست ةهققر 564 0هتص06 6

6011121111 

 رفغ . ظاتومأتق 2052 12176016128 65أ ارفع مهللا الب !ا0ر 37 الل ةل 18

 ظواقلطم»ة, 4546 هل. ةطلعت !اأر6 ه1. ط»همعنع ةزعدت 831 >1 اق

 ستطت 1208و, 81 01110 ذه طقع 6 مءءعنوىةدتتمل', 560 لو 8

 د هه د

 2 0 ؟ةعاو هن. - رفاغملا (ةدتغ ,يفاغملا) هون دصحستقع ه. عتستست ةموعل68ر

 وعنق مائه ممع]16 نكانط كات, 01126 7610 722316 0166 (8هءطق#ت 111, هم

 1س 0)ر 1 هوتتم ءانطل 20ه ءاطمأات لو2 2262518 1110) 9262565 ةممعا-

 128 رفاغملا انجلو 110111106 6011661075, 111 ) ةأثهر 9.

 لفغ 1 71690119 هداك 7/44 ذدح ةعاتط 026, 1305115 ]نط تاتقع 0 ءاتنتوطقر 111

 أدار 19 8560 5075. 1. كفع كفعير 7. خ00. تأ 1850. - 77 م15 (ةاتأت

 تالالونلد) 651 50007030. 011 01(زة05, 6. هع. م.ر آ1آي ابحر 8و 1841: 11و

 23202 ىلفغت نأ تدرأ حس ءمرصص وعم. لجلا خافغ 0 لفقغتلا

 دن هلتخ لع دتتنحا ذأ دنيع انالف  تلفغت لاقيإ لتحمل 0

 ل4545), 271! هرمي 111, اذكر 6, ف6. 11, انهن و1. - 71 ه. هموم ())
 106دد هز عصتق ءوأ آر دححر 12 >موانعتأ 20 ]كه طققطتتتصتر ةاتتت (80ءات'هقن)

 م3 عاقل مدقر 506001332 80ءطتطقع ةمععاوسم'. هدفا 5

 يوصم سم هطهقتع. 000. 0. طفطوأ الفغتم. - ةَلْفَع. تالقغلا 8

 آر ا"ءالر 14 ههأن 2ءردم»ء ةههدات*ة مم 21761106. - ةلفاغ هت ءطعأ مح تق

 1023:6101186 04/4:6 561:15 680:5*7 (طحتتت 0ه23185) 56 1101 00عانرجمأر 11و

 بتكأر طر 01عوم هذ وقمر 6"077و4. ا”, 9.
 6و م |

 1 0 [0007 10118 10 19*21 017* 17 47 م0١ (01. (عموعتن.) 111, “)ب 16

 منع 1,  لغتسم 111, 15, 9 (ه. 400. ه6 ظس.). - 138:عةسج] انت



)0)0)022 0 61088 1 11 

 هع15 لبيطغ موصفات 20111171 078011105 ءمزنوز 1111 (آدوصع ءه "خل

 طقطوو 1, اء, 8. - غلالغ. طوعم 111, ىءلر 2 00. 296 ةبجو

 :كالغ (هلتغم» 20010356 و)ر ننهع 19عام م6 طو28

 بلغ 171 جطق. 75 01167" ةا111 51/276101 001101115 ءدقر 1 آ1بر 11, 1

 11, ةاالر

 ظاغ 17 مالكلا ءل (61. 2ءاققط), 1, ؟هأو 1. دع ومالا 97106 11

 ممومفمسر 111, اما", 1, - ةظلغم ةيدر 1, 1ع, 11, ذه 27441 1, 7

 0111 ءمم8111886 3 زق 33 زذعّلجر, 34 يمك 011 لزابو

 ونت دانس عاأا هما ةءطقق 1 ؟هعا1 ةانسق 30 ل 30 ل 40 (طمع 2856أ

 147م 111, اذ. ال017 ءطوو 1ةدخأ1م 22301 685 008133 1

 عوط عان1 215 ةزطتم1هع (8ءطقة21 هةر 14.

 فلغ 19 ةنيدملا 06 ممطوا1وصسغطاتق (61. 8ه1ةقط.), 11, ادأر 16: ب حرك

 "طاطا اماهت)ا ءهتعوةار 111, الهر, 16. ح 2 نييلا ل

 زاد"هنأا هط11وهن15 (فلغلا نيج <. طردصمع هسط 1), 111, مار 9, منو

 ن0 14 71, "1, 1 ةدطةا1 6115 نيمبلا 3ك 1 جاوشل 01601071

 81:11 5012111118 ءدوعر آ]]1ي الار 3.

 الغ 1 ءاملا ديلع هود00. 2717:0010 زتءا30 ءا دعته ء*هأر 11]آر ةءأآر 8.

 | 11, 011*607: 76002011 0111:0116111, آ1, !اذحب 10,

 مغ 1 7060041, كرا 111 معي وأ 0 ءرأآا دماج للك

 ةربأر 4 مغلاب هلتق : طوسث#ث 1 اا“ 6 همو. هيلع لكسو تيب ىف ميقاذ

 امغ تام ىتح صللو رخدار 1121 107101115 : ةدكمب ديغ

 "ةعقأو دك ني ةسكن عضوم 00 هيجو ىّطغ ىاأ -:تايف. 8من

 6010 0 موهغم جرممع11 11 ((1)0121830, 5672/4 اك, الك عطط عال

 2611.) هن 01 علت“ ماعطلا هيغ 600623 010 هظك 910011 1

 6*0 6*01*081711*7 11601111“ أر 1416, 11, 234 860. ب ماع 1211210: أت

 ةخمامغلا عقوم 10115 ماذنط10 10*17 0805, طقط”تع 7705110111, آر ]هر 15و
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 1 اممم 1 اذ ةانكدلا و100 ةلقسسأغ 011, 11, 233 هت 0

 ا. 1. ذص ةهصص. 111 مهم منو عقوم طقفطودأ عضوم هأ 1م51 001 ةمامغ

 ععرتفات2 221111 ةع1طاتتتمكر 15 ةهالوطت ةاجس هن رطم (؟. ل 9.) [18111-

 28126111: 106 8611811. - موهغم هو م1113, 191102005, 1 |**ءالكر

 كمغ ال, وع ه6عهن11هه11, 11, اهءر ذر 61. ]810ةأل1 تح ع 3
 2 7 د 2ك

 روغ 1. ط1وزكات» يلع رهغ هملعدب ةعطقات 0110 تداع ىشغ 6 ىهغا
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 (1811:, 11, 232, ط654:0), 860 00006 ةلتتم1. رهغر 1, دمار 2, اهيكار "

 كك لمد تفعل زار 1, 1. 12. ريع هوان 06/066110 01111, طلو

 "ك5 (مدع 1هقدز ةدلتسمر هل 1. 9 كنع تاكسمأ نأ 57 216 #6

 كج 2

 12016705), 10027. - روهغم 05560110115, 1, "المر 1 هما1. "5

 نم رمثغأ ناك نمز 27:84 111, ١,9! هيف رومغمل ىثا 1.8. تمسل
 روهشمر طزةطتقر 2041 1, 0, 3 8. 1. نوقرفتم برعشلا ىف ءالشأ 8و

 نورومغم , 11هساست )هر 2, ل1 هلع 10 4 600. 23215: 1.96 ٠

 بسنلا رومغأ ىناور 1ص 1عهةهتاهب كله «16421-1 ه0. © ةنانط هانأنر
0 

 زمغ 1 205501 طقاحوأت 0. زامغت 11, هلك 12 (000237 ةاتاد 11 5)6011063:711

 - 0016071115 0110110211 60 11/111, 11, "9 سيفلا بنج ىف ه6 86-

 ةمات116 11, ,١) 13. 10027 ةملعطص 85628116 26[. زمغز ل 0.

 0. 0217” 11 111 ليقلا ضعبب 1, امد, 16, 18 5و. (تطق 881. 1و

 اك" هرم. رل), ءىشلا ىف 1, ادث,5 (دط1 كو. زمتغأ ةثضف هر 8211

 18015195 ه0. 6010م3 طقد م. 114 20 هواطاتطصعات 42 8 8رشب هزمغ (01.

 2. 2)و - 1هعاتق 1, كر 16 ةعن. ؟هئ[620118 ه8 >65 608 ©

 116ل1م هدم عم مائوطتتق815 01136 115 21121161211 01111180116 22011

 هوو ”6ه016مدطصقر 116013562865 ةرجنعطت 262151 2012 20886. - 7111

 01 ق كى ربغا (كيدسم), 1ب امي 12,11, امها, 6, 61. 86180. رم

 اا 0 أرمدغ نا هها رجر"0و510 31 2101651245, 6011. "ا, 8

30 

 ليبلا 0 _ ناضيبتلا زمغم 1, ا! هذر 1 685 عمام 0111116 10 0
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 580101105 511 01*11117غ1011 ىرتع" 01" 17208861 211 ممل“ 0/1*171 عر

 أنار 17 11133186131+ - زومغم ىد15260105 06 72026أةر آر ١ ةبذر 8و

 اة, 3 هع. ةتتأ 1016 هقأ 8 زمغ 8610811 01*17101* 6, 77111661“,

 سموغ 1 نالف عم هدي »0م. همداورتؤ“ م14 هللا ءمر آ11]ر !ةءاخب 9: هب

 1717 هال ط هنود, 1131 ل" هطةوء]نعنا 11610 ع)ا1] همن, 129. - 911 ىف

 ودعلا تح 111, 2716811 56 311 0"71[ة1111, 11, الاآ , 15, 27114 111

 ابأر 2, طرده: 19111, "*ه 6

 ضدوغ 1 هررصب 0101511 مه ارجع" ه5 72011 ءاطانأاقر طلو 0. تتحتتعتتب 8 ءأن 4

 1 ةهععصتم] نت 7611 ضيخ 8011 طمع ةهد81 - ايندلا نع هرصب

 1, "ل1 هر 6 مانو ونتنم 111 هغ 11 نطو ضغو 018 ضمغ 801

 ة0طتطو»1 ه]15 ةوصقات. -  تاضمغم ا , 2606014 7141106, زن 001 انانق

 ن15 ءهمدصت97ءه مما0دأ1, هك "ععام ص لئخ ةرراتل آقطعر 11, !ةربآر "5

 2714© 111, ابا تاضمغملا .

 امغ ة. ىهغ. ءامغر 01 010 16911101 /080, 1, مىلآر 12. 001100 80[ ات1 6131“

 اهيف م66 طنسع هدعمات ءةصقسسم 0100 ءمدقأ 3غ مةطتطاسق 6طن طن

 اهانه وعازف (1. 8). طتصقت؟. ؟], 2 طه6أغ ءابمع ىلع 27267, 2116014-

 و140 نأ الكهطوم»تةه0 بر " هايمعلا لع. 1046 زد ةةدعأان 1

 هوأ ةيامع ىلع ههلعرد ةوطقاتب 011. 7811: 11, 8 هرمأ نم ةيامع ىف ف
6 00 5-5 

 211 191101011100. - خيمخ , 06/0110 01141116, انآ: ةيبشغ أن ةرمغ ٠"(

 ةانم19), 111, ١ نر

 منغ 1 ج0 م0600 1ءهطانفأ, 06 ماتتتاطاتق 22106006 4115101“ 411467“ 36 01-

 0056111, 1, ١ بر, 10, - 1 ةصرفلا ©. نم 2. 56118114

 01“ ةرجال41 ه0 2111011017 5111:0011, 1, اذ” ,٠ 3 (1ططص ظطتقعالم مما

 80: رفظلا 21610114 د15 ء3دغ, 11, !الأار 4

 معلا ذر بح /ععق1 هلآ هرجع 01801* 4111101: 4110191" أ, 0211021, 1

 (ح ىفك) نو “اورو 16, ندا 5 : 61. زر كة سا .
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 روغ 1 من0 17 200ه514 ه. ىلع (601. هم. ظمءرجط.)ر 111, 17,11 تنطق

 17707111. نأ ]1 تراغأ , عه( ]4 111 نه. هأ ال[ةلك. هم 6قطع

 اا 1 دن ؟هع., ظمفعاب ط[سصموتن, 8دق11. انا ع. ةةدعق. هلت. 1 مهقطنر ثور 19و

 2م.122 1.8, [ط٠دد ة1لهدلكلط موققتستر 28. 117312101 60. ا ةقققتن آععقر

 2002 ءاع 7 للا راوغلا 1, اما 9, ه1 "ععذف ةهللتطجست هقأر 6561

 ةهووه ح ظراخلا (00111165 61/1" 50112 /ه116©07ود), انت ةزجات0 ةعطخوا ذر 1

 هوك ةعصقان 47000500, أ ذل ه2م08. 80 مئه. ذص اوفاوق. رواتملا

 1, اةايور 8 هوك ماتت“ 5 رواغم (1"خ ةجانل اردصعر 2171426 111 هر 6

 و2 ك1 62 لع 60 60061231 5612811 0 ىوعتسا ن1 ةهأزو12 ىواعت ©

 ىواغت ةرصمدوتتو قا, 11, ءر 11. ع 126101140 11 7 618اخ آر

 مَع وه 111, ما, 16 ه6 ىذرلا ىَع ذا. مر 9
6 7 

 مهلا, 1 كيغعف هغ ذم
 الل

 هتان 31151026 20 آعك017. 19 78. 60.

 م ةريكلا ا 601190 112*116 01:45, آآ1آ, ااىب 11 (دطأ ةذع

 مدنم خبامغ). طتسع ةيابخغ 27711714116115 ]160/110110*201, 1, ) ةءدر 3٠

 ببيغ 11, 562611012 , 1, نأ, 11, الا"ار 18. 826مم 211 هدخ ع
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 1106 ببغم 10615 562111146 ]لله و1" أر 1 1111 16 عود لتتم

 50-20- 38 - 2 مس -

 2 با كك , , ل 106101 كييغم. 002118 بتانئنلا هيمغ, 111, )2 10 16 هدانغ ةدنغع
 < 0 نك

 - بيغ 06 ةبيغ (08867:110). 116011 ببغلاب ظوفح, آر 14م8, 8

 أن نيسلل 8 هللا لوسر ةبيبغ ظفح , 085611115 210/2106 7011011

 11115 081 41 110801110, 11, ١ 77, 12 كَنَع (5061611110 60

 نه

 هءءعنن]1ه). ططو[1عأغو ةا-(نط1لت 01ءللا ببغلا ىلع لمعير ءهعتووو ة6-

 ءاناتلان3 ةوتطر 1, 71ه, 0

 ريغ 11 ءاذاو 007" ءمننأر دنع]10ءرو "001011 هلستستم عدصعلتم (00ةطتر

 تا 5 دب 2 7

 1, "اذن, 4 0011. 11, 6*7 16 ةعط ربيغبل كيف بصق للسعي وهأ

 ةنم أبرد مش لأ 33 85 ورم دخسأ 1 6101ع 9710 اناتات انآ "1طن

 51551411[ 11161301 ءرد» اح ءاتمططتت احاحعر 1عقأم 28 ردحر آلة ة2ةع1 01 ءانطأ
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 سفنلا ريغ 000111 ]167 انهتز» 111011011 ه111 110191106 ةةةةرتدتاع !). 1

 ان 20116 ه1 م0165 ءةدا1مدع ه1. 12027. - آطرمعم 111, م8 رميبغت هدأ

 هتات11 01101110 23ئ011:01:11"17001 /[ععقق5عر هزت" 0111 0601836 111 7*1 0:1 0-

 761 471/07111161111, ةناتأن هؤأن ح بغت 4110110116:110 ر 8 7058 -- 

 1/6011, "65611ه211 تح لحب 1, ١ اذه ن1., )"اهأ, 9و - 1211 ؟ءهوغةمم

 11, هدر 13 ةموع. ملع"م ءهم10عر هك. 12027 ةأ م1113815 2
 س6 >> -

 هيبيش مخ 001111671 1:12:11. 5860 طقات0 ةعاو هلت 7“. ٠١ نيبعم 721226 -

 [ءرخعد 08 وات. - 01. مدت عنا ريع, - ا 77079161105, 001111151 6-

 015 /ااقأر آر !ذأر 8 111 8 أريبغتو هآ 886مه. ويعب 1011

 كرمَع حبو 11, اني 5 هوو. ةهملعدطت ةعصقات, 26 ةاتجنط عدت1ةأ166ر 0

 ك.كيور ن4 كريع 5 مئه كييبو (؟. آنه26 8اخط بدور 11

 1,١ ءدر 12 هغ 216 ةدتست 22م0 12510 5 77 78. 12 هل. 0طقشا105 م.م.

 01. همس كريغت با الر 11, 8, 9, اذ“, 14, كاهر 19. 21 عدطأ هلقتم

 كودع ليو اب طو. 17ةلك105 151, "عر 1. آس همم. 207. لزان ثوم ا

 نونظلا ج ام 7 مكبر 11, ممل“ ن1. 611467“ 0110111. ب , ةوؤ كت

 ريمغت (طرتوة, "1, "1 1) ةوطقات ”ءدمت" هانم طلو طهتن" ه4 ا”, 5, ؟ةهح

 040 ه0. ظزففصسو» أءر 78. 1, 01901:4::2غ46 1, )11,11 (صتقأ 11 1عععطح

 سس هذغ ريغ ح ةريع), ا". 7 3مم طلستسم)ر ".دار 10, عك 14, 15ر

 111 ةدلو "19: 1 ريغب 1عععسلسستم 710غ, 16عطط 06 183 017128ب

 70006 63*17 , *8ا110, 11, امهأ, 4, 8, 8قفطصقو !١أ, 8 (ه1 106125

 1آ16ه10. 01 1.3 1 رد 01004 1ةعدح ةعوغ 1ص 00. طع10.) : 7614 ]/01*-

 عالتنهن 1, ؟ه١ اناان., ل1740 1آ11و ار 3 5و

 طبغ 1 60115 مهةةر آر 11,6 عجوم طظئاغل انل اذه 6 120018

 1) ةزس متسق . اهئ نعد 102عغ 50قسم معمم ءالع 34 381ععع0عهق 208 12680-

 موكسسس , 5عل ع ءمداععأات ن1 ةصسلم سمر, ةعأ1. 720672 016472. 06 ذا اه.
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 6011111510115, 11, ةدهر 13 (0 012 2 «ءعوذع ءههأن 1ةعودتتع ظنغأ). 01. هنود

 طزةطتقر 114. هل-طهءرس14 ه3. ؟. 710م اك, 18. - ظيغم. 0

 111, 121,11 811111612011123 11131 ظيخم عايز ةءااتاتت 218666062 -

 115 هل جيبنأ أت لا هل هو ]2هور 126: همهب54 : > 00266 أ 5
- 

 كاتغ (20 0ءع10عصلتتتم ءاتطت) 112115 (02601:120) 11361015 آل 1 589“.

 ةدعرم م26ءولنغ هم0م0هوتط م08 أمل , مه عومماتسس هز ةعصغوصاتق طع

 ورز نعام هنت ةللوا105 ؟ءاعطآ5 2 م01251 5عم27هلنو عقان. ظتععططم]9 ©

 ممقمأ همن 81م7 ة5ه ا, 9, لوط. 1, متر 10 (ءا 1طن ه1-1'جاعتط أايبر

 5 ), © م5089 1, 1, 4, محمر 4, ااذدر 12 8عوير أادحر 2, المر 5 6

 61 015- 560., )للأر 1, ؟ءةءءر 183, 11و !! ىو 16و !1 3و 1151 166110 66000

 عم17911 م011161هبأر اث5 01100116 !ءكذر 10, 11, 8و اه , مكحر 6, 111

 ك0 ل 107 ل 4 كمل هلمطدع20 | ا 15 كرر 11 1

 5931205 ها ©1عوف هن طموعط أهل, 4 هأ 52عر18ة116 15 2

 معععمت1 همي ظوعتفط نن1 هاتس جلس](ء16ه ءانتعأ3ط 831 121116 4

 محم ةعمتطتغ: د[1عط طقطع طصاعال 1221ةءطعات 8ع1طةأ 1116172611 عار 8

 عزو سصزأ 2ءءطغ دهعط امث هلتص ف ذس 28[جءطقوأمو 20]همموم. آس 80-

 ءطقس 1, 149 ال116 ت00 139,  (ةتمم, ؟هءدل. ةتقع.) 6520عأ ةزعط

 فر دهعا ةدلمنود و زس لاوعطفمأةءر 98 ه2 0ة81هلقهط1 11, 5

 120 11, 116, 2 7.11. هه18141عأ 710: 8 3 معطف ها 006 ءافزأ

 00 ”. 01. ا عطخ# 1, 291 1: م0885 نأ ىلع (2270) 111 ىو

 6 م05 ىتم 11, ه.ار 18 ةهع. 6000., هم 11, أمر 6 ا! ةأو 25 681

 أذآ ىتح (1هءد5 نتعدس 208ء]مس1 1, مك 115. 12156 201 هكاتق ©8)و

 ا[11 01 117 55727 م0841 انيق 11, ١] 5., 05 0088 ام 612:11, امر

 12 (امل", 14 يف 068106 هلاتتت). 106510629601 2081 ن 3 ةطقع 22000-

 هز 01126 همرقأذوك هعجط60115 ممطت17 211 1 )ابر 9 1 0 8 الا

 منور 4 ذم ؟ةط1و اهليقأ 0 هللاو رد ةئام امأ وذ ادع 8,16 6. 00. أن

 مكس.زر 111, مل“, 15. 2086 ف مودم دن ع2 01100 8انط] هناناتتتت 681 12-

 املسسص ءات0ت غامد ه. ع. 1 آر 1 كيلماجم كبر ع تنناو م0 ههف

 نكلناكبا ا 10 كلئاسع هللا ذل عجار كناف. (2[ ون عت 58



 دط يل

)061 610885 1 

 طنع طقطو# ةوصقستس تكانت ن6 1, 1177 تل(. ىثأك هناف ب, 1, 15, 11و

 الار 2, ءعط). 8ةزطط11]1غ6ه هات 015عدق ءأن 0 071651. أم. ةعاتم
320 

 ميبذ ىداصف م5 ىداص هيف هأ 1 21-زهننقأ 114741: 01ه“ 1

 .٠0 ظوواعع» 71,10 رمالا اذع ىع كلثاسو (هللا) هيلع مداق كناف. 0.

 ةاناط ذأ .

 دأف 7111 - 1 60“ 7/6111, 11, امر 8.

 ماقال م

 1. اًمامف هد 111, 11, عر 17, 1 ة8- 8ع 14 هر 5 ةريثللا ةعامشمل.

 مف 7111 00(:11 طمصصتتساتطتتب 1 !ءأآر 9 تطأ. ماشفت | ,ل) مآ 4 ةلللذ

 تف 00101 1, اة 12 عمو 000. طقاطعاتأ هدضع مف 210 هللضع ىلا

 - تانغلا ول 11 1, ثأر 13

 صدف 18 تكتف 2 حقق , 11, )1 تاك. 56162801112 681: ©7261”, 46

 0267105 1. 6, 2011 811 5 ةططتسع ا 3م6116201, 282 12256 -

 كلات5و هوز ءا ذمقو ةدط موقو ب [1667هطأأر هدنزتع4018114 نم ةسفن

2 72 

 كلا 1, 9,311: -- نسيانلا لع د جقفي - لج 237, 176

 10215 1105117115 200101" 05 0ه115*1101 هدأ آآر الخمر 14 (ءآ. تحس طم ن١

 11. 0/1-01, 75 915 لا ل عتق 1110611115 651 (م10]مانأ :

 ه 1260م 115 086015 ءقأ) هوان 6070152]ة, 111, هارب". قا ءرتاتطت

 طاتزاتق ةزعدت 6 ءوطنمستق ةععسس ماس 171754 11, 122 هل تف دق هناف

 يلا 5 مغل الو ليح# ديال هلثم عتفي من ام اهيبذ (200101). - 1

 اود 1 أم (دناكم نم) هنم مهل 0عمنل7086:0114 01/00 2011/67" ة711, 1 "الر

 7-15 ا ة0مصأ1 هدعاو و" "طايل منار آ11آ1ر اخبر 17. ب
 ا ]|||[04/1 ا آر !اذن نآغ.ر !ذةدر 4 هن هد. 32م0 طه2عز 22

 ةنيدملا خفتسا 261111 014 701غهع 5151 هج 21" 7* د11, 11 ]هكر قو

 21610707 0 1060 رجع[ ءمدخغ»و (ىلع), آر 8*1, 9 مسفن ىلع, ؟مءار 4

 د60« م«هعدؤو208 ؟1ءامعتمسم (؟015) ءمدغ ته ]10غ عطط 1502م6”.

5 6- 

 00 جف 2 عوف 0110115 ة1"*ةو ه1 هد: 5, 11 أ طب, 2 انطق "عواتح

 ا ع لم سوقفلار أ نل10هو116 طهطعغ خطا لانهوأ آد 111. 01-107.
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 نا جويغلاز - م0722. اًكَنق 00000102 11! | 2: كه صتفلا

 0م جفلا تكا 32 ن1. 1
 َن

 م جتفم و 72 جتاغمر ههاد” عامر 111, "ا ., 18, 01. 060.

 (نطأ تاغتسم ؟هنطو هوم وعد له ةيصكر دهس '1!'ك طقطع# ءاذأ ةانق).

 دف 17 كتدا» هللا 052غ 1 نورتفيي ١ 2و 11, !هكر 4, هو كد

 2126828128 71011 668887 ا 1111816]12 عمو”, . "1-7 نع

 02512112, 11, مك هر 1

 كتف 1 7670111 م ء0ة1هم11 11, املك 3: ه. ب م. 1 ملا, 14, 151,2 (6

 لوا كب ه6مأ5 1 جاصلاب هأ هما 11*27 16001011. ح- 111

 60 92606: 0 00070005 ير لكل ١) 19 ةكتف لل هز 15 1

 109010111 07026 (8 كنف ع مبظع رمأ ىلع مجكع 1,154, 511, "كلر

.5601100 3811© 12 (.860 85 

 لتخ 1 هقء"111, دهاددتت1ا (ةدطتساولل. هيأر نعر 1, "امر 13, امر 2 5

 2001 دس, 11 الاء, 12. - طلعتكاتل“ 000116 ©. 206. كور كلا ىف هلتف

 براغلاو ه1 را لامر 0 ام 1 طر 16 2000 50

 امتار 1 دطآ مالو ليقت 0 61 11110 ليك 00 ظورمللا و هلثق

 براغلاو خا 111, اذار 11. 8ممع ةريطقألطدأتم (2مغ6 طئصع 0[

 000 لتعدسم كبراغ ىلع كليح) موطقف 106410 د عدت مائه م هلت

 5113 212181886, ليتفم ريغ َةرازاب 111, 1 14, 0عطوأ 988ه 0055105

 015 ح طظمالغ 17, 3, ننهاتطاتع طحتلتغوو انقاتطكاتا. 000081 دانت

 هدأ ليتفم 111 / 11 51:511115 7 حا[ عتحلصت 81

 نتف. 0 مآل. نتف (8ةتلط. ه0 لكما. 20 75. 41), 1, ها, 15, ؟ها“و

 17 هز 11 0

 اضف 71 100 1, 116, 13 هوان 11 9611603511416 (ع. اطوطق). ح

 2 6. نع ال. آر اا", 16, 12027 6 706.

 ًاتف 1 4 8712. 61 ٍوسُك 76711, 21111111111111 2111: 011 عهازنا5 ( لم 115

 هن [1ةستست الها. امم, 120« ه# ا.ك), 1, ك1“ 3, دطت آخ هذ 801 ردمك

 دير نع انالف همو41#, 15 1117, 2, 11, ©. 11, 111ر ابار قر
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 أكف 1 ه6 111. الا (:تجافي) ءاكقت رن 686 106723 41 هلأ عرب مل

 (طوطعإ)و 51/8110, هن 11102108150, 5176 م6780 816 860. ةاتاطز. آر 1! .ر 4

 (دطأ 14 هذ آك05. ةجافي)ر 111., 12, )"ادار 6, "امل" تلك. ةوور "قلل, 13و

 11, ه.8ر 11 (ءل. عمته ةاتط لوأ)ر هن مدققتجم الا احق رم لو 1112

 ةزكف اص مونةمدهأع ةعو. ةودغوسكته ءم10111هدتق (لاح) ممم 6

 و ( ه1. 1"18هاوعطم» 20 1027ج 1, 262ه, 11, 546 6), 1, ؟ أمي 12, !ءا*ىو 3و

 ااه”, 15, اهئمر 1, اهو 1, ءملر 3, *امل*خ, 1. 2 هعات]1 31158 0

 هوؤ 11, ادار, 7 اذاف ّلثْلا ىلع اوعلط نا تاجاف ام دوت 011 هدد

 ه8ءءج لعموم, ةمطتغم 10عمسسف”. 8ةزستلتق ءمطقأنعأأم مهو ام

 رعش 110. ةانماه 12 37

 ركاف 1 71614105 651, /61805 7171075 درر 015114 06 (يىلع) ةاتوتتمر 1 !در

 2, م66 ةهطتسغء]1وءا6 امالكر نغ 0لنءاغد» نالق هركاتفأ مالك اذه

 هفاذنخا ىأ (لدةو). - 11 107011 4 رجافو لو 1ةلاو 4 ن1

 ظواقلط., 7:7ةزه 111, ”ءر 6, أمهر 3 وعن. ح 111, 67761110111 7407*1761-

 ع رثقغ ؟هلهسسمر آر احر 10, 11, لةعشتك 1, داآر 19. ةعالكادطت رج آل

 طقطعأ

 يح. ءاكحكفلا ممدصسع ط21115ةعر آ11, اذ *.ر 4ك.

 صخ . صكشفم 7. هانا كاك

 2-1 لكق 777671105, 00 مداخ (ةنسسعطتتقلز, 111, ١11 ا 14,

 ىدن 11. 0ملسع 0115 10027 طمع 155601121 75162011123 ©8556 61

 د607"عدوعز* ع ع ع]وتت' خ12 06 00165 7017:01ءعب اتت 11, أر 12 20 ءوح

 رد عامس', ةعطخول ,1*٠ 3 50 ءوسهس. 042 هغنمس اذ م0ة3866 !1ةانلعأ

 1ص همنا 01ه م 1 811 ايواحملا بيبطلا ىَيحفو ىيكبز طزةطن#

 01ه 052: ه0. ؟. ا!ل1هأذوط اا, 2 هيكلغتو هلبقذن ست تاجر 0

 10 ديّذفيو هلّبقي لعجور 10هدم 1214. ه5001:014-1 ".., 10 وأ فناعت

 كك وأ 0 ملو7. 911, ,١1 8. 1ص ةهملعمت 778110 2م110 81-

 0 6. 9 مللت 18 قوش طمع ععطقات 5[.

 ف 1 عقيد 6. تيوب بره (37.[0.) 01/118 7611920116 5114/0/91[, انت 1210
- 



610853511. 000262601 

 هودع م1705461 م058ءار 1, امر 8, *ءأر 9, اأمل*ثر 12 ةوويب

 همكر ذر خطتت ':1- < ةتقطتق ةزمانل 6 1عوم هذ ظمقعام ها”, 2.

 جم ث 11 6. ىع م. 065601, 1, ار 18و - ع. ىع 1. 200 تعوق هقر ]آو

 ازا 4. 01 0 ل 17 6. نع ال. 06اءدتاكر 11 انا ءعتلا 6001041, 1ر

 م11 2 رفات مع اورظناف (سطأ هانذ جرفنت) ح 0 ع 50. ةملظلا.

 ب 1711 06 ماتت. 245مء*52 ىلع, 11, 1, 14 سأر ال جارشننا | !بجرفنأ

 اهيعار ىع منغلا جاوغنأو . 1م طلق سأرلا هونت »أو 19عام ةهوذه 6.
 ؟«هاد

 - جرف عنا هرحتتأات0 871101177111112 8 رْغش 76010 60111115, 1

 ثواب 4, ملك 1, 11, !.*ك, 2, 8هاقلط. 4546 ه0. طل. "اهب 6

0 

 115011 ةنا1أت 0 771:1[ نا015 احن 121 11, 1 نيذللا نيجرفلا نأ 3

 اك 17 : 3 57 كرتنا امهنم مالسالا ىلع تاكد 11 710615 1177 0
 110 111 164 نطآ 00115 2مم عا11 31 ركابلا جرش 61. 5ءاذ لطم

 هذ 1217656 2” 015, 76710 11, "1, 1, ط5 ا ضرالا يورف
 جت
 اهيحاوذ . - 2و0و5 11113006 01106 31/70 61112111011 027611061, ٠

 يور 1, ,١.1 قر هممت 116111 561511 0 كرب 20طتطوأان# (؟.

 تم 5 هَ
 000 . 5 2 00000 .٠

 مانماه) هذ م7012111561 ءز نق لمطت 01141215. ءاقولا جو رفر 0

 21160111010115, 038:6 161276 8111 ععا"6ه 12601311, 11, مكر 8. جرف و

 5 710 عذا» 1ةععوصلدسم 111 ها” 17, 100115

3302 

 جر جرغأ ةواططم. 562511 69118. 1061201: 1600115, 1 ,7١١

 خوش 1 لكلا اه ». 7101/1118 021111, 1, ١ 1هأأر 8 8و0. 1783716 12 0

 1 1 رض ةهصلا وم اهنم 0ك 0 اوجايهت دولتقت ن 7 دارا ىف 8ك

 را لا

 تالا كصايو اك نتف : ىَرأ

 2 وه <

 اهخارف 5 كيلا تراط كك ولو

 هع --

 062111 11 ا عمو. 2 2596209 111, 8 كريخحأ رداطلا خرشو

 11115[21 0215 1101 0,1110111 01, ةاتللأات 6201011322 3اثا2012185 211811115 ذ



 . 02 6 1آ:055 نظ1 0 ا.

 ىيكم را /110/01:6015 محو دمدخ ىبأ مدعوم ماتتسر 11,

 اذ 12. 2510عاعم 10عدد 2 طمع ةعصقات 1ةعععع مائهمم215 4

 © نب 3 نهد

 4طن طقس 60. 60102. 1., 6. - بصقم خرف 17707 671714110115 4

 01١] 001165 1/0011 ]طمعر٠انع (عآ. | عكتعه عاتاط 3 أت بصق ءا طمع آط18)و

 011ه عانت 012م97 21111 1عءالعد ةتوءاطقع ةعدطق[ 0555 ةودعاقأتق و 1

 ثامر 7 (دطأ 15 1ع. 0هدص مدت" هأأم كنس ةتاطةععم 1, 2 ةءنع. 1

.1 761801611101 

 كرك 1711 6. ب 5. 67: 50118 51:3ءرجأ1 (61. 660 عل.), 111, ها, 6 0

 ى

 2ىشب كل دوفنأ 112/11 1251 5011+ 5115126)'© 80010, ل 00:10]56:-

 هاد, 8110110 0151011110: 51105, آر اذا هو ع

 را مآ رياك ه ودق. زاورير 6 هزتن0در 7200نو ههكذفر 111, |أالءر 2 تطأ

 ع1ع 622620276 م70 م09ان16 ]اك7ع26ل“ 26747. (01. 12027 هانا زاورب

 همه" ء, [عقلطماتقو : جهتح هظطهطت عدطو]ل 070ع5 ةقر ه5 ءةممطتعور ة

 م0113 عر 2 81 عر ©.

 (سرف. ةئسألا لوا 5 1160115 27104 ]10514 11, ةمأر 18. بس ةيسأارفر

 11, انا ءر , ه1 ![نعالم ط022 هور ةهعما1 6376 2601160, 12151 ا

 عاهل. 60116عا. ةسارف (01:5 601/1101101) 1 ةكطتنم 2011101101115 16٠*721

 د ىسرافلا (5 2. لخنلا) هرم12»:ه هرمعمأءد ممام»هع همر. لقدر 1, 17و

 6 (ع5. ]طروطع ةهغ ةطص. 1310 عةاعع 20 عنق. م. 245 ةطط. ٠)2

 شرف 1 ىيللا سانلا ععسوأ هربورتا 0601+ (01. طهصع) 1, 717 هر 15.

 عضرع اَنالق مرتو" عررو عمم (ةتتك ةلئانف) 2111/4 0016011011171 51185 ع-

 هذ 1, 71* كر قر 71*. دان. - 19111 10ه, 11, 11287, 14 كشرتفي مل

 هنيد للعا قر (نينمولا ريمأ)و نطأ نصتاتق ءم0عنع طقطعأ ك.شرفي.

 طوعتعو طقاطود# نالق ضرع شرتغأ (701:01 6178 ب18105 001161/106:811) ,

 شرفم 51 0و1014 عتدقنع ةئلهط» ةخذوك داش ةهمع]1 2607 (0. 7.), 11, !؟هأر



 610858 4110 ا1. 0121

 13. طنصع 1ءعقر5 1ءاقلط. ه0. قطا. ث*ار 3, لوز. ب اب 6

 ضيوف 1 ه55190214 طصت]1[غع5 1ص واهش01 (أدونج نالفمل), 111, ما, 8

 م ني ندي 65 :11.1,15 ١ أبض ابناك .يبذلار ه6 06ه موو 1طن 012016 2 8

 1712141111 660*7ع7791 1, "ةءر 6, 11 ماه ام ىم م 766 3 112811061 61 261-

 صامل 12 ه10116الا1112 12111 انت 5 6ع: 6ةز"عأت 6050116 0

 ةوطات1ص ةصقءضتط نون”, 111, احر 10 6 ضوقلاب هل رهاور 1116 6

6 

 - ضرف 011. 547008114 هلت ءاتزاتف ةصمو»"هطماأقر تعلق" ةدتص

 ءامدقلا ضوفلا 111, ,١.1 15 6 1117, 8 ءامدقلا دادغب كنج 11, م1.و

 117 002 ضوفلا كقلوأو 111, 15 4, 4و7. 5111, !.* ناك. هذ مآ.

 ضورفلا 111, اكءدب 18, اكلأر 4, اةكأ, 13,

 عرف " د4 1 هدف ح الع ؟ةيتتم ةنعهدصت 80ه 4هدتطسم. ظطنصع 03 علكاتت آر انأالو

 ” مراص ضييباب اهعرفت 11616 ءابولا 7/6111 هوت ©5086 : انالق قرفت

 ١ 3 يلا 16011 هدانا 001141165 111, أملو 4. عرف 41110*101-

 961141005, لببعاهسأ خعرف شيبرق 1, 1.1,

 عرف 1 هتلاقم نم جيلا 065145 011001/2 605, 1, "1115 15. 2 11 دسفتن

 (8دابعلل), 56 06د0011 "11910121 ح غوفت) آر أمقءر 12. - 525 17

 ةوصقات همه همرجأ# آر "ثار 1 ىئارخلا و 1, اما, 15 كلبلا , 111, ]هدر

 9 عارسالا 0111065 76061031. 3 111 غرق تاذ يرض 60 [ هج

 مك

 8618131 0 عيبرف 8عع. 41505 ([1313 312 م1111100 ةّراتق 01228.31

 هدنع ةكت1همر آر أةلأر 2, آبهط10 60. 0طقات0ك ». حذر 190. 2م10 1 ةدتعال

 1826211. (110. ع مرنم خعيرذ 1. ةغيرف), 7011, 11,

 رفرذ 1 ةلوصتقعدأ !همء"هه4 ]هججاتع هدو. (0هدماطسعأتلم آر اك 13 هوو

 هلاصوا ىلع عابض ترفرف 71061111 6886 6022م612011113 565101

 رفرفت هلاصوا ىلع عابض تّدطظ ن4 ذه هدوم (21 11, 267)
 20 2-7 2 ني

 سهتني ءامدلا ىف علي الا « وسو فس ت55 6 ل

 طاععط1م 1 815ءطقطت ترقرق 8681112 1011 2126616 71061131:

44 
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 قوف 1 8. 11, 7014 ح فقلف (1 8. 11) اك. 2 78.41, 601111110110, 111

 امل, 15. - 17 06 ماتتان. 21116 56 0101861* ناو 015261 561* ةلفنأر 1 ممأخو

 12, 1207و. - 1 تفاعلا هب 068811 61 70110 1و !؟ همر 10 860. ح

 17111 06 طا عّلصلا ىلع اقرخفأ ؟مرسسم "ءءارن0 أ هأأك هقراف

 عاوصلا ل مللعر 27016105 /1111*6621 6 21*غ0 01101140116 م لس 6. ب

 فوطلا عقب تقرتفا ح 7 (طلوصو)ر 1, 7 هال, 1 2145 0106505 51

 ويم[ - ء. ةعع. ا". ة10161* دع 01215ز"ال111, 1, ا! 1, 11 ةعع. ةاططع208-

22.3 

 1مرات 112 21112. 7 710708113:12. مسققأ 1, 7مل, 14. - قرض
 ت9 7

 1, !ةءر 5 666 مأا12 68 11812[13110 101111. 3 قو ور اطانطأ هنو (

 هءوامق دم طقطودأ) ممزق 1عععطلتتتت ؟10عااتت" ا مآ. قراف

 2-2-- 53 200 8. 2 .٠
 (8 فرض هاماه141). - نيقرفو 1/0550 01/06 6111911 11101110111 411 615, آلم

 اثر, ظواقلطم5 كبن545 هل. ةطاح. اذ, 2, ©610و5. ظعاقلط. ءأت

 ووو. ح بنع قير اقن 7611018 111*1801 0 فيرافقر 1, "م4

 هن 5ز هك آردصق هذ و 1رردععرسما1و طسزاتق طهطوق آر !هأكر 17و

 1و7. 11 )ار 5 3 1. ةعطقال "68 171111111 0.

 0 26د

 ىبيقرف ؟. هانا بفرق.

 فن

 ان يذرف 401015 77011105 115*521, 11, أ! هر 5

 0و0 0 .

 هرق. مرفأ همدصم1. ه راف 0100, 111, حأحر 11. 86811 271/16/7:101 116

 اوصف ه 111 عطم]» طقاعأر 0هءععاتتتاأث 4و7. 11 "ا, 19

 ىرف 1 هءعمانءوطدت 11, هان 14. - 17111 6. ىلع م. 271672011, 61216*7-

 7112:2121, طلب ل١ هدر 27 113 ]117 012167 )كار 13,4271 ار 10

 9711, ه٠. هاك. ز 2107114 هعواتعوأ م61 ى مركخا 016 طور ةيوغ ان

 2.2. 80 ىرتفأ «. ىلع م. 1, "اء, 2 هغ ةعوصماسس ةزناتل 1

12 

 عزف 1 06 مه1060 2/911, ءقلعتت*"11 تلقت عاق" ة1 216, 1, ةهلر 14 عط15. (01

 ]وهو. - 7 «. ل م. 5ع 06 ه11 و100 501!ةءاااا171 هقدع ةةداتناهقأاب الطلب

 اخر 16, ةهنم انغ عزافت (ءدزدم ةعوسراسسم 4و7. 117, |اءر 3 ٠).25



 6 1085 ل511 0110111

 حسن. هيدا حس 6011178 110131106, 1, ]ذآ أر 9 ه عدلت 8. ا (00270ْ

 ردسف 11 50119010. 0011566101015 081 1 أن. قث. 0م“ ليي 197. 60. 6.

 أهءو ر 1طط ظدطفتو 19, 265 1. 1, 268 1: قر 1002537, 16146 م.

013 

 طاطسف هز عدت ةءولطتمدع هت عتطسهات, /0550 14010, ه03517"ه, 0ءعاتتتاتتات آب !اءدر

 8 ةنيدمب تسيل طاطسف قو بام. 1م 522011056 م18 56261

 طمع وطقم ةصتتفطتأامت 1 ذط 7هدناطأق »020156 اف ةعامجلاب مكيلع

 طاطسفلا ىلع هللا للبر زد 5301410526 06 هوه 0 ضذخأ اذا

 مكيفق طاطسفغلا ب راخ ن1 اذاو مارد ةرشع هيفذ طاطسفلا يق

 نوعبرأ لا واح 8-5 ءدماانو ةستنأ 12 4627210 8 5

 ذم 560 هةتدسح ه1-ةعنو (7021 11, 269), هك لؤع. 111, ملا, 9

 5600. عت

 سفسف . سافسق و هددن5 هلا ىدندر 11, ١١ مدعد.ر لئق. 21ةةزس 111 1.

 شافشف 000623 1

 سف. قارعلا ف ةهممما1 جسم" زنط ؟ةعود 1 ة[هةوضتعطت 11, 1,6

 عمدا 101 ةهمخأ جراوبلا لتعم1 (ظذطا. © هموت. 1111, )1 هن طقصع).

 لؤعفف 107, هلر 12 طقطوأا مشير 560 4و7. نان 18هط. هن 16ء1هط مط

 ءمحقتسسحأن 78. 13. لاآودح هقأ د02 50151113 32 20618 128123 18120[61-

 21126 21066112 15 3 عيصضلا ىسف 57060611 (0 مم وانأنو

 1/2:170011101» 61١ 70105هرج01. 1, 243, 01100 م10 مائ16 01عاطا11 06 6

 ماهطع ةصا0قأ11. 560 2063856 ه0 نقانق ءقار ن13 ةظ1طانق خلط0 هل

 آ[ك915 06 وسقلا . ةاسفلا همك 101ه طقأاتت, 7. 115011 ظلك

 اذ, للف هذ [1عوورتوع طروه. 1, 452 هوو. آكص ؟ةضاطاق 8ءطم”ةهتطق (7

 11, 221, 72547 1.1.) عبضلا قورسف هز ع1 60و عطلات 11861111

.1 122210181116 1011 

 0 1711 06 ماتا اان 01/0/9611, 6 ل 1, امانا 12و !ةهءلأو

 8, 12, !انايبر 14. (01. 12501 هاج 0 00 ذأو اشاشقأ ا

 كلذ لاقي الو لاق نوشقم جف ّمغل ءافلا اولعجن اولَقَحَو ايقلطنا

 عيمجكالل لأ 12326 4310 ا شما طقط ا.
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 عغشف 1 رمالا نالغب ه رمتمممونغم هلو" هضاغر 1, ةكتءر قر كلا, 14. قول

 1طص هم-8زاءاعتن كنب مدعس. 1ةعتستتف الع اذا رمالا كلذ هب َةَشَقَك 3

 1120116 تح 11 (طدطصعلر 560 م0115 0671582023 710 ءانانان 81 عطقع

 8 عوازم 71 2 غشف ةوصقان رشننأت

 اشف 1 ح مع (©1. 80ة85), آر اداكر 16, اهانار 11: ربيخ نم ايابسلا تّشفو

 نيماسلا ق.

 لحصف. لوصف, 2-21 لُيصَمَر 1 اثرا 1 61. 1"مدعس. هذ 120237. 1:ععططح

 مانق 2001 م085621 عورش 0 عرش (120237) أ قورط 20 قرط 2(

 11, ٠ ةر 18). ةليضتما 0 ليا 70111115 ( ]عواد ع أن 1آ002:7)

 11, زنا 3 خ40. هغ

 ضف 1 01515141, 1, ١١ ار 4, طم 1م دل, طقطصع ه لذ. 1

 21:01":رت164 لع طمدستستطاتقر آر !١احلر 1, !"امحر قر همعع. ه ططمد2أ ع طعوأفأ

 تح ضافا , 11, ؟مآثر 4 60:72:21 06 طمطستستط 18, 1ر !٠ءءر 8ر اان. 8, 11و

 ١11 107 ل! او 5 0 دك ل01: 062 9611

 جحاضف 1 51426121141, 017121:65511 (- مخدر 1, اا 8ر 05 0100116 2
 و
 > 0ن تب

 7 جيدصتا مكاضف نممصت !ةعاعو طقاعمأر 560 م6 1

 معللسسأت. 110. 1م 11547 111, اذيح+ مدعم. 5ع. 620161052

 ظناقامر, 0طأ ةددغتست 1116 ةودفانق مدع ودتأ (1:7ة)ه 111 )8 >هعام

 8د) هغ هم ةمان0 1طص 285- 8ز1علع1 7.)' مهكانلا ومقلا ءوض اضف 000

200010015 

 ته نه 323

 للضف 1 2.3. للضت ةملعصت 562811 000 50146 ةططقاطءاأ ليبضف : 011001 5

 وع 31701115661 16815 00 42510111 1101+ 11*21: )11غطفاعر 11م | مكر 10 5

 - 11 نييب «00ع2 562811 0 لضاف (61055. 8ةط1. 6ةعمع». ؟111)ر

 11, !1.1ل, 15 هط1 4و7. لضاقتل. - 8هط84. لصف 1, ؟1دأ, 19 ههك 24
 111/1171 7 ءد1هب1 06 17ش 1/10 0عع111:010 17141115127" 0 حالنا عمر ]ل11

 اخر 3 01000 رجآتنع 1ةطه114 د01 هءعر»ع 0عطءط هناك, آ[آ]1ر | هر 11 666550

 ,60 0 9 يح

 61017010115 ر عوذرب لضف 0101/8 300267: //1/115 0130 97616 705515ر 1



025 01055111 

 ازا ةدابسلاو ىطسولا نيب ام لضخ م11 01/1

 ه2206011 412020 هلل, 1, ], 12 انك ,١) 11 هلق ىلع هذه ليضفك ر ©. 8

 ةيدولاو دايثل نيد ام لضف 1101110111 20:10:15 111161651 111161 8

 1210205 61 1110:1085 كوش ليضقو 111, دلو 1, ههأا 7/708 050115*1

 211 لوضفلا 105 111111106, 11161665 0611001102, 1و )1و 3. لصف

 رضاقندر آر )١ ابر ١

 مطف 1 ”هص,هوو11 .ءه. ىع 1, !* كدر 9, امثل 1 هن ةطقمأم 1, ؟ءءا“ر 14 املكلر

 8. 01, 8دسقفست, 41/4/7: اثم. - مّْطْف هجوما هطوغسس 10 01000 0
 1201011115 111011101119 022 021" 10*1 055101: 8091001“, آلي |, 10 (ناط1 0

 ؟مع. طفطمف)ر |, 18. 05. 113603 *مب 12 ه6

 عظف 1 ةفوكلا ىلع 0 هلمعب عظفو 2110111111 101/11 11111115 04

 ل00 121/06 معزه عقنا» هددعار آر )"كمر 8. ح 17 عظفاف لاق 0

 61 411060010 101/115 631, 1, آكل 6.

 سعف. ريع 26115 (1ذ رمكأ)ر ما. نعم لب لا 27 هل

 لعف 1 انايحاص لعف امر 91/40 9061114 0112635 10587:15, 1, اآاهر 1. 01.

 61. 8ءاقلط. هن "هور. ح (ىلعفت) لع اذ "عمه و 15 6

 همن (ن5 فصعاتءدس 0هد'6) 70 6 01عممر آر *١| مر 18 اذهاأر 10 (تطآ

 لانعاو كلذ نلوقت ال هدر 0000 ةماسسم هعقاأوت هما 1طط طتفعطم)ر

 11, اة 1, لمكأو كر 111, لهآثر 10و نمار 8ر [زلأر 3, نلاثمر 9, آطص عطش
 1, )ا, 16. 21516 همه0 181012204. !دكر 6, 11,11 ماو لعفت ةءنامقت

 ل
 ٍء 2 د ع

 اقف 1 ه6 ١.١ 1116 ةضيبلا تقف هن تاقفنت "210011 034 00111: ( 1711
- 

 01-1090016 ٠١ ةر '). 10ه مأعو شيف 5 تدق ل 6 1201527

 19416111*01 02060, 11, أ.«ةر 16, ل011 1, 140 خطا ظواكم ةلتعألا 0 مم

 60 د
3 

 هنع تاقؤذ ملأ كذنضملو اهذم َج - ملأ هللا لوس 7 0 دعي .

 جقف 2 ةيحاقف ا (لروصع ه طزونتطق)ر 1, 11 3.
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 لقذ ١ 770451011 65 16]9ات] اتق, 111 آءلر 2, ءل 68011101113 1

 ليوتف هانا 1 © 175471 131103371[. - 171 6 متدقاغت و

 0111110115 هادون15 0117 *هلدرو, 1, [١٠١ 1, 3, 121 هيردهعم أدب هع هك 1رقدلم

 197, و. - 7111. 762098 ىتهسو ىبلق هب تدقتقافر, 111, منار 14

 م1عم1 68 ءوطق دذ2 60 م610101 هم" ع 2110113“.

 رقذ 1 60062 8628110 قب (065 عرف © عد 10عرد هز عتت 8 ةهأ)ر آو

 ميغ 1, و1 1هها16 طم28 هنأ اهنطي ىف اع هدلو م نطب أورقفو 208

 داو 8 11 أورفبف).

 قف. زيقاقم دكا 1هعدطع 111, اانءر 6 مم ريقاقم هوك م1. ه زاقفم 0

 ساقفم 06671110: .١*9 1 4رز وقف 121 لدتانس م10 سقف مماد1أ 111 61 طم

 طمس م10ءامدجشم> 60 ععاوأت ممقطوسح طقع 10119 1111. 10166 16

 ]عودا سس هنأ يفاقم ه هلت. راغقم نال ةزاقق 871 8 ةراكق

 06 ءةرتااا1ه ةعع. 10411 11, 4.

 عقف 11 ظفللا ىف رثر1ة11ه 10:15 51, 111 !٠١ 5 (د01 1. ذعيقفت) تأ
 3 وى د د --

 نىندشنت (1150:). ظلطع عبيقفت , عيفافتو 5611110 111115, 61.
 ع

 11” عدو“ دعقادع]رت*. "11, 81 ط1 16. عيقافتلا.

 كف ؟11 ©. نم 2155111: /ععقاب ]ر امل ءر 2 داحمات 121981112 61112 12611111

 عاتصتتق (0هد6مع ها هم ان طوصوكت ةعاطتتق), 1211. 1001. هل. 56.

 ا 7560: 001 102:98
 دب 5

 لق. ةيوعم 1, اهو 6 ةباككأاو تيحتا لق 51061 مودد64 لق رت" م02 ع1

 _[عطونور ع ؟ةكمدنه طحتتلأا 811861611121 0 هعمل ءتصت 11501: ظلال

 عم ناك. هوو. هراطما ؟0ءواطات]تست 501150 56251

 هودوز هآ. 77:1 ةزس 111, ١ان. ح لاق 6 21:09/98, آو امل حلق 111

 8 111117 ارا 2 اسازوباور لاهل 147 8م 19 لاق همهرتم هلك لمان

 لا ليبعقم . كا لال طهطوو 1, 15ر4, ١1,6 هت 101 685 لاَلَف

 ك1, 11: هل. طدطق ةدط لف.



 6 1058 خ11 انا 11

 تلق 10 ل001 ههه. ةدوقومو /2مؤئج 111, ممم 11: ©[ كتلقلا
 و١ هع امل | دك

 جحاورأ كح تشاففأ 515110 2410 رجة انهن ال07“ ةا101, 1 ا 4ك

 جلف 1 2011105 ]1/41 ©. بر 1, ١١ه ٠

 جلف 17 دجولا 60111111 516625511111 71051111 4861*, 1م أ!بكتر 10 (6"10ع حمد

 هدأ جاطنعس هطغتمر 560 12 هدنانه عوطختقر ؟0ع. طهطةأن [اطاح طتقعط. امل 5).

 ىدولاف 01 مامؤمج ةمع. هدصتقو 000.1, ها", 8. 115 هاته 22110 آ0]ةطتقر

 161. «آ-طمءآاءس14 ه0. 7. ؟10غهص 197, ؟ قذولاف هلك هماعط لعجت .

 يلق ةمع. 111, 71, 15 ةعو. ةهقأ اورو 01طقطتتب 12012 ا/يو خ1 12

 8و1 هنتنعر ل1016 م. 111 01عل1 ةاطتم (50 101168 ءتقوقه 0

 حج ة/ني 01 ؟طعططر كات 9121568 !/يو 116121, 01100 1علات1 60115 انت

 20 ةؤوطاتس ةاطالوانانتل. ةععام لاتسطم 1هعءانتت 2110 آكزةطتقر 144. 01-

 ةوعارسا4 انمب ١ هةموو. (ن011. |". 6) هوأ حدو طيح ه6 ةيحاس

 1/و جوسطر 0111 7110 سلف تح /و جوسط.

 فلذ 1 6416 هممانغ ةلذوسزمم (11, © 8), طنمو هسأر ىف تقلق ةيرض
5-6 - 

 ظركخم كاش 7000110 ت01: 01]عقر, 1, ,١) 2. - ةخقلقر 0010114-
- 

 هور طهطو# م1. فلفر 111, هدر 6 ح ة[هطودانته4 1" 8.

 مق. مغلل ٍِح 1221:0115 66010111, 041*6011, 1 ١ هك اتلط.و اأن نقلل 2 (لطوط6

 80 د هيغل ىيع (طد108 811 دوف)ر ةكهذو هديل طقس 11

 له. 71, م. ٠١ هن مقلاو ىيكيلل رخ 18مم 197ر ذر 18. 29 ةدم18-
 سقأ1626 مغللو ىيحيلل ؟. 01085. نهود. ها كب. 1 6دئاتتت 6

 هوا هزانق 0111 هدعقان1 دك طحما[ع 209 ءانةددتتتب 560 هما 112850015 117

 423 ح 14 111, 111,11 685 06م101:312118 2201: هات 50011. - 5

 320126, 08 122م16128و آر ا11”ةهر 8.

 0 لنف وذر 51 1ةهءا1م ةدطق هنأ 11, ب 8, لعاطوأذ هذ عانت 0316 6

 20700118, 0111 ددأر و ل نق 01 نغم هما 6011 ن2. 560 8

 16عام 106 انم رب (06 طمماةم6م دأ1 2181 2626)
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 نافقكانف 37 كنالفز ناككاني.

 ىف. ةانف. ظعوسومامس ما. انغأ طقطوو 111 115, 133 7. 2وهإ. هم

 010010 111, مالم, 8 هتانفب انكو.

 توف 17 حسفن , 0661044 هدلررا, 111, اير 8 ح داقا. 7 10027. 85606

 2 دع 29

 18 طهطوأ6 كسفن دانتفأ 2144118 61011 061"1767: /0ع1ز7115. - كتكاف
- 

 "651015 (ةه6>16) 06 ةالموملتم 111, ١ مر 2, 117 تلق لولعفطأ

 127572: ل1 11, 4

 جو ا هر" 00 117|1" ةو, 111, ااءأ”, ل 56و يوقلا ىلأ هننبترم كمحف

 عباولا جوفلا ىف ناكو ىناتلا. خردل 1طص ظوفففو 19, 299 هو 007.

 حدوث حاوف 111, اه 11 هزعدتظعءعونتع 0عطوأ هب*متةهغمر 560 1 6عأو

 ءما" 618 ة35ع 710 عاناتت © جفاون.

 روش 0 1لز عزك 01100116 كأذ هر ىف دعم اجرخ ىةهارن, 111 او

 21: هك. 2111ةزم 111, !ام, 11 اذع انروق ىف هدسن هدعمانع. ءىش لك ف

 دَّلوأ 1م 0مم 20016 روغلاب ذص صفات هوأ (لودنس. 8. فق. 806. 5251

.(846 
 زيف 1 ةهطتاسغ ول 16عام ةداهشلا و, 08811141 112017 ض/1*ةهغ110, 1, 1١ هةر 6-8,

 طتسع 12 ةممسسم»م 0طق1)10[دعسصع 06 طمصتسو ةوتعأم 05111, ]11

 اهيرر 13, 2787:4زم 111, ؟ام.  ةزاف. 1و غدع ناتزاف ةبق هل تبرضو
 ىرخالاب اهادحا فصلاو , 11, !ا.نر 15 860. 767116011117 58

 مدام" [15 همددو1هنود, هك آللي !؟ةلر 5 ةزاخ قى ايرضم قل برضي ناكف

 3 د

 د دامو ةركاحو , 1086711ه8)101]/61 © 2011614804 , 40*161107 6011840:113 

010111 

 قوف 12 00 56 70114 م6155 11201عر آر )ءحدحر 8ر 9

 دوق. هيغل ىوهر 2م"01:05 066101, 111 ا, 15 ن5 ديجول طقس 4

 طهطو# 14 ه6 دمغل رخ (ةدمو ةتط مق). 110. طقصف 2465 6ث. - ]د

 ةذوط ءمدقأطعذم رهخلا وف نم هءءممتت5 111, امر 9و هك ارقص ٠.٠

 © فقيرطلا دوف ىلع لعق. 8066 ةاتؤوت 6025185620112 68+ فوق .



 خ11 54.1 0121

 ' ىف. 12661608 ةاتل 06 ]وعم 11, ظد1ر 2, هطتتاتنتل 121561061820123

 هللا ىف (فقذأ), 27 د06 ”هدرتوءأم 10610111, 0110 ©3511 1016131 38
0 3-2 

 هللا ناكيبس 1ةطصمولز سس هدأذ5 هزاز هت هم21عو0هن2 ه1 (عءيف) ىف

 هللا كيع م0027 نع ذص 0طعووأ. آ[كمممع. م. 28 1.6 تطأ 1. (ة, ىف) ا

 د ع

 ءوسلا دبع اب ك.سفنب جنأ. - © همد000 ةهعما1 6من ه1 هللا ىفأر
00 

 11, تمار و 10. 21ه: 45ه "11,9 ح دمكح ىضرمو ذلل) تناك ىلإ

 معمم 72786160 هللا ىف يأ, مث”وهقو» ١ 12م, 111, ا, 8ر 4
2 : 

 هللا , متقذ قى ّدط نم صبغه لاند هز. ح طوعم 11, 27. 3 اهو, 10. - 8ومهس ب هرم 1, ظمد ناك. لام ىف مّدَكلا ذختاو

 خفالخلاو عاشت نم عجشاو نافطغ م 1110 6 11ه [شرا10 ءآ كعع]ا-

 0050 681 تقل 067115510116 تأ ىدععمدع101162 1710. مطعةقتس ةذطتل عدد

 11 61088. 177" ي وز, 17 8 لكلا 3 ذكموب وهو 11ز) 1174

 هع. 51221668121 77011105 1711211165 11116 5عانن١1 /هطءمت ء؟. اك هس وال

 مو هان 5110114111 061“ 0101571117 180111111110101 ]16 1111161: 07" م05

 م. 160 2. 229 99. لاملا ف 2:06ئ م - هتيبغ ىف نراك 801“ من10 011145*171-

 ده [مطاناطر 1, 71,165 ةنس نيعبراو سمخ ىف د 60

 61 01/411016 0111105 1101015 هن*هأر 111 انا, 4

 ايف 1 6. ب هم0111 70222:5 651, 1, احر 8. طدطع طقاطعأت ؟هدقأل. ؟. 266.

 - 151 06 ماس طانق 14045 ه5 0110 ءعع011, 1, !ال], 10 تأ جتتطتم ©

 ماعار لق 211ه, م. 41, 1.2 ه1. طهطا 5712. سانلا رجاك.

 62 : , 127 هم 2 5 ايلا غ3 1, اور 14, هجم م1181: 1210600 75 5

 هءزنغم 0026115 [معام. 1155 ؟ءةدنهذم 8 ةنواعأ رواذاب: كل هللا 2ىفو

 76011115 01101115 2011111011115 111/*11051111101, 11, >ةر 10: 2 ىف ذم

 نيماسما , 7206 #95 همرروتة0045 12105117101" 10111 705563310 1. ع. 8قعت

 طقمعع ةاتستقر هزت عاج1تق طمطصتستطاتع ةنصتعانه 202 16[1ءار 111, أ مهر
 ق

 ت 5370 65 2

 ىزورمف ىناسليبط ةموو عممووزو»15 ةودفاتدمر 11, اا 1. 126 ها عتطو

6111158 12012 20[661191 

 3 هد 5

 شيف. بابذ ريا شيف (عاوطق مودتو طئاتقعم6) 06 "6 سصتصتس# 11, 117

4 



 011 01085 ه1

 ضيف 117 71/511111 1/6611 6025 عقةاتتط, هات 031118 06عو8ق1ط11ةهدظ (61. :

 ها هد 9 هد

 ئضوق): 1, !«دكر 15, 12027 © 870ع. - ضيف ح ضمف 7108, 81

 ءماحز ءءاطتخه آب 1, ء طوق تأ.

 ليف 1. طمعم 1, 7.1, 14 ءم11. 7 عمو 1ءءعاتم سصتطت ءووو 10د نياق

 مكنع مكيار لاك 161 277/1710 1/0010 231 01110611110 203110: 111 8

 065616161 ةلاتأت 51 دنع 16 ع]أنات, 401 610118 11011 6001108261:11452 - 11 تح

 ميار لاخر 7من وعنف, 11, !ملعر 3, 17441: 1, 6 ازا نحت

 ءانتس هوط3102. قوَك لأ يعنذام لانق ىف تور تللاف و 1ر32 ه ل.

 بكا ةيقر عداوة ةقلر لحي 12 مح وقح 1:19, اهنارق ل4

 بكم 510. 061. مدعوم. هذ 1027. - بابقلا ندلغفل 200

 (نراك احججيرلا بابق)» 7101606 11: 9/1/5 1101101" )1+ 118*561 1 60101118 110"01:-

 غهع ماع“ ه1, آ11ر ادهر 8, 111, مكر 14 ةتتأت تدقع 1101328:111

 خوك. م. كا" رو. 19, ةلكوف“005, 10507, "41, 1 تنك تبصت ةقثا هدر
- 

 مم

 14, اذار 2. 01. ©1055. 1عدعدت. ةانط سأ. ظوعأاو طهتع

 عابر 611 ةسس. 2) دةدطع مت ءطق نصقع7" عن ظطقعت م1016”. آله برض

 بابقلا ةهماتك ىعوطعو هوس مود "وعم 7. 601021 طع, 0ع“ 10110011 83

 111120 م7. 195 0

 رابق . 8ءومسقمسس 111, 7مل, 13 ةطقتق 0 111 ل 2112110 5

 1081 م1185 ©1256 8 راقلا كردي ىلب رابق انأ .

 قاطابق عمون م عدكانس, 06 ن0 7. 61. عدجس., 111, اذكار ةء

 ضيف ١ ءىشلاب نالف ىلعر ”هممددمة, 11, ١1 15, مو عة لعطط 22ا8-

 0 0118 زرأ 56 601117" 02:11 انكاتتن) هال“ 8عاقات 115*0101 111 (ل' 11
 زر

 1, 24, 11, 662, نط1 مه ضيقنأ هعم11636111) عن 680م2 6012811116 -

 1026 ن1 لخكب. ضيق 570110: 110110111: 01150, ( ع. ع. 8101

 1, "هر 21) ط9 كا 1, ؟.1هر 4, !١ )ه 15. ضابيقالا هيبلا لعج

 ءىفلا ةيسقور 4,12, !ثممر1, "عع 8, 13, )عمر 7 (ضابقالا بحاص)ر
 رمعق 1 1



 41055 ه٠ 00آ

 ليف ]1 خيقاعلا , هعوورر## ءموروةير» (ىمطعءونعطتهسح) 7" ه*ةمنرار ةاناططتفلا

 هم مورمانسل ةؤوكاتأ م"همدهم1, 111, عل هنآك. هوو. "عب 11: ىف هلبق

 ةينارصنلا و 106661211 تة118 31 (1]0" 5160151114019, 111, !؟ هأر 10, 6 نط

 1. اهولبقا) : 1. 9 هنم َلِبَق (ة0. ةينارصنلا). - 111. ةيموم 111, اهل, 1

 لبا عورمن والنصح 7106111 61 027051105 516811 11010671120 (اتطح

 1[هدا]ودتت م0عولعطوطأز 061206 تان )312 111062 11118: 11112

 م6ههمودعأر 1. 3 تمفتلا_ف). كود هماطما" ؟ةعاطانس للعام مام للعفا ةضح

 مدوصقتكتكم 0طن ءعأ ممهقور ان لداق هوووذ هعووووأ1. - 7, 001

 6097111 «. ب م1709126196 هع. 11, !اذأر 15, © 1. 86180. (ل. ب زن.

 هآ ب م6111 515067118 6*02:10101/61 62: 60 58111141110171 761/1: 0عر آ1لكر

 اععأ س14. ةوو., 1288, 16, ©1. 177"هوررن. - 2 سدقملا تيب 0

 1011/41, 419 71" 6عقالااو 5ع ت0 6011267[, 1, اذهلر 1. ل 011160. (ح

 لو 11, ©, 8, 2هرردشعم .١ ا, هع0 10166 ما0اطت312:191101111 ءقأن

 لبق همر”هرز» م آب آر 18, |, 8, طهر 14 (ح ةهفاشم)ر 1. هم 6

 (ةرتغ هتطتا) 1م و عولفطأور ن5 01100116 12161 م1عاةطأاتل" 10608 101.

 6 78.111 هذ 18 985.53 (ح انايع). 115ءومذوصأ 06 10ءم 1, اذا, 11و

 20 وعتوس وطه عطقءطقاتأ 17011 1, 193 قاط6عأ ةءلداقم كا البق

 اًقانتتساو ًلابقتنسا البو ةدفاشمو 1. ه. 0ر0. ]2 1231: عتطم 11

 22120149610 686: هنأ ١ لقعلا مات لرش لاناك قا الثق 'ةاؤللاا ءلوق

 نم هدعاشت امك دلل !دهاشم الماك امات هلعج مث الفط هقلخ

 فاخ دعب رخآ اقاخ 00 ىلا لايقتساو. ىاتاو 21 ةرد 111

 ملثم . 8زستاودم ةودفاسس 286غ ليقي آر ,6*١ نط1 هوؤ ح فانةتساب

 0611110 111 611110111*121, 0 0007 217, 17 هفئاتسا هرمأ ليتققا.

 لبق ىذ نمو 3206 0 171:068561111 1611701: عر 1115 6>7عءاته 12 6
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 8ممم1 هرم. كر !١ا)ر 2. ح لسق 10م 1, !.11,6 طم ةعدقات 80

 >ما106202' هععا ما فطلتتج هنأ, 560 هقأن 7075 601720118 011121001

 و

 عةممع. 602:06. /197:. 11 طقانوأت لابقا. د ٌلوِبَق 00 وعن. ةصخعلف. 118 ز1-

 1و١ هععقمةعناو , 111, "اءأر 2 (]ة:19 502 ؟1" رق 101 رق 1

 ور ل ىلنع ةقدصو ايهسأ نوكت را بج 00 6120 1 انهو 10 تح

 0 ]رم عاسات8 1, أ 11, (ييضان) حضن لد ابق - نم

 11, 1 ةعوير 4, ءاتلتتم 791. 1. 1. خاشنف ننوع 7161059 هوهع ؟10عطادت, خبلق

 تأت خغارفأ نان36 م0115 ءمالز ءءااد1"دع ؟062202ع ةانطأ. آ10عاطعأ 6
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 ]سطع لمست هذا /7/0141 1 م6101 عاصر ءععاعاطاتطط ان 111, ١11,2 (صمط
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 َه 2
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 3 23 تدم
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 )أ... - 17 م7007 هووننو هوقر 1, ٠ ,13 !1١ ىلع 1. 0266268547, 1, 81“ |و
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 هاد 2811015 81112: '. 01. طزةطتتر 11414511: اا, 14 60

 ادق 11. 15 76هزنةان 8850'1ةلك 11 أر 17 ماو ايدك 10110. ع0. 801عاطعا“
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 14 امهذيب رمالا رك - 11 601151110041, 112:11 8ا10 61013, 5011
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 طفطقكتت»“ ه. ع. 7041 11, 322, نطأ 1ةتج0هل101 ؟ةنوانف (ةلع خ1)80]00) :
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 هد 2 ع
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 الق نم مالسلا رات عمت انت, قتل ةقأ ةزطم ]11161 2171 6
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 ةتكاملا

 هوقنقن» ان[ 11, ةامر 6, !.يار 16 خ01 - طظعءاقلطم1 ل545 (1.
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 درق 7١ 01ءطووم /معام هيا ماتلقر 1, اها 3 ذم »ج01 ةمصع 0طصقعتو 6

 ؟ةرعطتتسم 20189711 7115011. - ددقم 211005101“, 118 درج“ اهقده, 111

 امر 4. 01. طضدشما 1ك, عم أن ط٠تحب. [آهذهتكم ه0. 6010م3 طعتتب 199 ةعون

 سوست . ةةيسارقو 17016115, 051/5115 ٠ 0161117 زيبسارف كلم 11, 124
4 

5 3 

 خيسارف دع ١1 17111, هذ, هون. ططوم»16 06 هةصعاو م

 01 ءلطدس طكتسع م"0طوط1 11د 0 01/11 7016115 065181110100, آو
 رو

 اك 6 عطا (سرقن) هأغ 14 نأ 26.

 شرق 11 ©. ىع >. ة60. 1, اا ءثر 589 همن ةدصوواة وهما, همنرتام»ههأ1. آح

 ل1547 "همم 1111, ١١5 ؟ءطتتس دس رةنوات 8-21 متغطت هعمات عوطات

 مما لهل 10010105 051 06

 ضروق 1 ناويدلا نم نلف مسأ 7001767 هد26741 6 ةهطدن]ةى, 111, ١1.1 / هت

 400. تطأ زد ةءعاات 0 ل 2 60511014101 0. ىلع 8. ىف م1820-

 عاقب كر اانا 4ك !نءا“و
 وى

5-5 
 3 د

 بضرق و 0118515 5600115, 0 باضرقي 111, 1, 9, ن1 بضرفقلا خيطخكاق هنأ
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 عود 1 860811 برض طقطعأ طب ه2. ع ءرقم (آرءودع.ه ال1هذؤة:123), 11, | هع 4

 101611111 كفيبس لعتب ضرالا 2 111 - عرش 0061115 171

 طلسم 016م2 215 ماكتكا دم عوف 1, )ا 6 (227076 111, 11و

 5 9 1. 860.) 0 1121111116 061621" 0غ 10". - 11 ©. 3806. 7. ةأن ب 1". 924:171:0-

 57161 1, 11, 18ر ,٠151| 1105702107 الو ىشت 3 زقعم ا ىبا لاقو

 كب عرق نم تنللا نع اغع ام لبقو عيرفتنلاب يقعلا 0

 115071 كب اذ: م. - 51 06 ل تماناتق هات ماتا طاتق 1111*02771260:01و

 111, ١١مر 4, 4508 وات. ح ديرملا عراق هعما1 ءوطاتتع 11, 24,15 مودع

 1 (1اطرد ةهق-8ز]ءلعت بر 6, ايذر 6). 1006د3 1 1

 هون 497. "11, رب 4 طالبلا ذعر اد اريتك فق دز رقت ى

 فرق 1, ©. 260. 8. ©. ىلع م. هأ ب م661111186, 7/0150 776111111 0

 هم*10111 511101112112 0عطعر» ع, 11 !؟ هكر 15, !؟ لءر 8ر 6, اكتر كب 11. 01

 ]هعدف هما آطص 8534 17هطهفا, 600. 60(طم., 1248 ؟. 245. مك

 اهوموق ملا ختميق ىلع افرق اهنوذ خايف 31 اقر | اًيغب 111/1/71086. -

 فيراقملا, 11, أدر 13 ةتطان

 قرق 11 0215 ةهمينومأا عمالتطم ((نهعطقز لأ. 12027), 0617 ةااتطت 3

 هن

 فرسق 5015 0/7104 5 (1ر154 11, اامر 6). ظنسع

 هةس_و

 قرم كا 11,١ همر 8 وز26 ف انك رغم خجاجد. 160110 0

11161198 51 

 سس >0 د

 يبقرق. 8عءوماانست ةقأ 111, امر 1 0 2ءادر 011881 985565 0 وقف

 4 هعما1ن أنهن ا1ذب 70 1 0 را. 110. ممنعسم 61. 6 عمات
2 

 3-5 22د

 ير
 ننته 1هانصه ىبقرت ةةصخفاسص ةدعم]10321 م6[0168 © 6

 م60 ممعاأ اتق 1155م1 "عار 6 (8 وعسموتنتع ط8ط66 ىبمعرف) 17

 ]11629128181 ف أ تر 29 نان135 م31212115 311115 11256115 ة5ةنر 2

 لكم ءاعتاطأ مهصصت ةععاعا ةواطعلت ءعمطقسأانل. 1062101164 2 05

 موسصاتق قععو م1 دعم ل11 جدع ؟1556, 8ةعاجص 0م ل ةعانأ 46 1
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>2 

 1541 بقرف 01611 هم ء]]1ه1115 هدأ. 81 06 مطور ما"021112118110 12661

 20 021210126 ©0111 0111 0 بقرف 0100 طقطاتت# م61 81-

 ال1ه]عوتت]عوف1 ءانصت 270010 00111.

 كر 0 رقاوقو 2110156007: , 111, هكا, 12 ةعو.ر هوك ةمحنمه ؟01عوتتق ذط

 1ة]ع0 1513:5810 ليقف 01100 مودع اذ د عانقهتدم 4و 21 وطن مه 0

 ههر*هعفشأاهب هدا هنأ (]ظسةدطلماب كت" هنن. 11" رداتم. 52). 110. 5

 2137 نا“ هذ دسم 7841, 11, 323 ىرأ الو اهل سابل وهو ةأرملا رق

 3 ادا د هتك يقرا (نلا اعومسم !نيابللا :ىعم رهقلا

 كا نم نيحلوملا مالك 3 عقي اهدار ختحاصفب ذوخام ا مدلك

 ساون قا ليق

 هج

 6 - 2 : ت | 4 2 د 1

 ه«كناج اهرقرف 3 سموشلاو ايددرط 3 توراح ةداغو

 لقرقلا و جحصلا للبقو. 1م طمع. نيقسأ ن ىعاريي لقرقلا

 كششخو 201/54111151116 1110111615 61 56011161110 1110110111011 6

 هه:[1105. ه0 ه2 اهفرط ىف توراغ ذص صفع. 20861 ط1 ات اهفرط ىأ

 ةرحاس. 4000 !ههدتس 4و. 501, اد, 16 رفصا ىئورع قزق اهيلع
 لحيسغ ماثو نم ظلك, ,١5 5 9 1. 1ةعتكاتت“ لفرق.

 لمرق . طمعسدسس 1, "1, 6 «لمارق ا هعما1 نواعم 2607160. 1"هغ6

 ا د 0011ه عوطتجأت ةهوطح (مائ26لهد) ءوطمعاأ هزانق (028118)*.

 نرق 11. لص !هءتكن1م26 م507ه»نانتهلت 11 أاءاار 3 ةلتعدست 655 رع ام
 ده دي

 خيعصلا نس ماو قزم 0 (1" وراهم, طر«من. 11, 589). 5

 هوك درطتلاو 91 8228281161115 2011 8ام12:'. - 197 ه. ل م. رجعت“ 7/5041 016-

 ةللقر ال, 1 مدبر 8, ةماءر 14و ”١ ., 6, ا”... 8, كرتوقبو, 111, ؟امر5 هك

 5000 01 209:11,432) وبكر ١ذا اوناكذ رفس' ق' اوناك موق نا

 [دلا يدعم هلاانك امو اذه انآ ركاس ىذلا ناكيس اولق

 تا امآ لاقف عرار هل ةقاث ىلع لحجر يخل اشكو لافي(
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 د © م - © 2-9 - 9 هد 5 4 نه

 :فنع كف1ق هتعرصف مب تصمقف نرقم هذيل ا تح نوق.

 1, اما, 8 عورتتم ه8أ 06 ءماثلات 0100 م2561 208161 ةل8233

 ةنللأ ه 2ومول1قم دع هاطآ1715ءو»ءطاتت 2262110215 10616 6

 ل1021عو هوك نجيح ذرب معدد ه مدربط صدر. 0012 ةهم18 811

 رفظط. - 70مم هةوتات5 111, 1١1 ت1. هنرق ىلا «يمدق نيب ام 35

 12027 هيمدق ىلأ هنرق نم. 4006 طزذطتق, 1211. ه1-اطتوء]ه14

 +. 91. ١ موه». كمدق ىلا كذرف نم بونذ تناو. 85612811 2

 هدهدسمل م 1, ؟ادلر 11 (نورق). 05. طاش 55711, !لا, 12 ميقلا ْنْرَق
 و

 هدَس م60 1ععالم م2752 710عاناتت' 0 ورق 0100 14 طقطعأ ءأن
 اج

 01100 111111 1112232 8 عجرأو دسم ةقرف 1.12. 2 101 مام

 0مم نرق ىف نانثا عمتج الر 1, امتار قر م"مطوطأ ]1 طول" 12461 م16-

 122011221 وأ م2012 0110 11120 46 0 0161م 20 ة؟دطدست 2111عوطع

 , 28722 51284111 0 0 طقطومأ (؟. طوطع 12 7.). 51م1 ا

 010 ع ىف مافيس عيكي > 1"مهجغوعب طر«ون. 11, 8

 02. 365. ظوغ ؟ هرم ءانقسم نطلق 0110 م1153 ©0111عوصات» ( 1

 ناريعب هب نرقي لبخل نرقلا), طنصو 497. 12, ,١ 5 اعيمج ىتك !ذاف

 0 ؟. 10م1 66 11, ابكر 9 نق 3 كرشلاو ير مذ واجرا , 111

 )"07 هعمل. عا 12 نرَك ّى 0 رشلاو . يخلو 07:1 عامنا 117 , هير

 8 21. رهذلا 3 011911105 ههتنهاة د5, 111, ) هر 5. (ن1. ]آ2027. ح

 معو 1, 111,17 016 ددص هقان نآرقلاو نانسالا ىلع ٍعمدقو 01100 761:-

 اهحلسمت هقععغ د66 مهعممدتتك ه05 2عوج هات طدق ةعاوكو (نانسالا

 1 م0 نانسالا ىوذ) هنأ 68 (نارغ 3 نرق)», هع0 مئهطهطتع

 11 عان 1٠ نارقلاو 62 عاد ا مقر 0110 13 ناخسالا ىلع ةزددم]1-

 ءااذعم هوز >ه6ةءم2 لان 0 "5 ل 1 1 - 16م0

 مكنارقا مكل تددعا ىدقلور 1, 711. 4, ةع28118 686 708165 8

 جمممداتت, 202 0100 دمتطت !ذعادتكر 21112610 عم 21650116266 م186م01-

 1هماعو:*. 1. 21:ةةرع 111, 114 ه1



 6 055-1 خ51 217

 أم لك 765001305 051 01 هدنهن171110218 62 طهب هلق ءاحزاتهر آر 7,13: ها

 100237: ه5 ]ه6 ارقؤ ل 215410211 0100116 111111123 2055 21561

 ان 1م هعمدتس م1185 12507 تر ك1, 1 ةهوو. 81126 1151 06 1120

 عه010 هذان ل اذ[ 2 ورك 17100661110 1611115, 51 1606[ 6 8

 - ود 2

 ىرق ؟6 ورق 20 طمع ةذص عات1 وع ءطانات ةانما"ه ةدتط قر 8نطتتف 6

0 

300 

 هم 1066 ههطق عهدك ءانطم ةرق لؤعفك 1, **., 18 لو فيقد نم 8

 تح 2 ٍِ

 خضيق. 01. ؟هربو 19 ه]11]ططدتفوط 7265269 م. 63. ىرقر ه1 65, 1

5 

2 

 ةملر 12, © 1. ظاطا. 0همعم. ؟111. ةزص عدل ه5 و 01:15 6865 © 2ءانو.
 __ ىف -ن 3 0

 5 آ05920118 ةهوذ 10ءاته 1, اةمار 1 اغير رجل برق اهنا ورع. دحح ب

 الاجرو ةعتمور 0005 700 115 016 ان ميقلا (للجر) ىتف. 2٠

 تايرق 1, ا.طر 1, ظءامر 2, 8111, 5و ظكنالر 9, زل“ 8. 710. 171هتهءطم# 208
 توعو 1, 355 (1ك1. ةءطت 1, 204) هن ©1. 6 معطر انطأ هطلت 0

 ابرق 68161811 ا

 لبق 11 ج 1 موووت ءهاهن0ةءمصأأ, 111, ممحر

 مسق 1 اموسق 17111161* 0: 0151118441, 111, أهءر 2: فاو دلا نب هقرط

 061/103 هنآ) 10100 00 011611111 0011221801 16مل“ ن5 ودلع اقوه" ءأر 111

 ىذا, 6. 12 76515 11, آن", 1 دلك ناسا ميعاربأ هل مسفقف 11

 ةعهع 015106144 ةعطقات >0 ءابتك ءاتطح ناتتاطاتق ةذط عتادع 0طم»ةفوطت

 معمدتسعاصف 2820325036 1هضوز115*'. - 1١ 06 من1. 21146“ 56 010106-

 وهناك 1 )7ر6 ةوع. صفت 0. (1ههتعو قسضوطتعو ؟هرعطص هت 2 61201:813).

 كل يتسم ميس 601150119104145, 111, ا«, 16: 1802. - خماسقلا

 1ص طمطس1 01016 ءاحزاتف هاتع16» 1هنمذ طق 5 هط 01طسخنطم 1ر معلا

 7-1. 1م 7011 11, 338 م0110 8-21همدصت (8-21همدتن) 1هعتطاتت“

 1سم امانا همهم مهعدستعمأ 0100 1ةلقطتتق ههادقتطت 3718: 1. 0

 115071 ا 7, ام هن 11 ء]]طقتتهء, 265162, 188. 1مةلم1 8

 6113223 6117 ماس 11, 11,19, ظوتطقلكت ه0. 8ءطخقملاو 1

 6 56و ةماسق اكيش نيسيمد عمج , ةنو4 "مار ![هاوحتمأ ذص
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 ؟. - مساقملا م”«08هر 1, "148, 9, 11, اظهار 9, 111, الما“, 17, الهر 8و

 0[2:ة:ذ25 مئانغلا ماسق وهو ريمالا بان مساقملا بحاص. 00ودد

 861811 مسقم 12 ؟ةهدنفات 11 اذا ذب, 4 0101510 زم" هع0هع 11 اذ هأ

 هاك. طزةطتقر 01474521 60. ؟. 11. ,١11 10, 11047121 هانا مدس.

 عشق 111 015707505 11011 06 ةهدععا"ءاكانب 11 الا* 1, 16, لؤعافكر 11, بدكو

 11, 215421: 06 6 501169 1, "امأر 10. عشق 1, اهدار 1, هزم11-

 هوان ذل ه7. معا" رعطنر "ععام ه1 200) هد تأت مدأ نم 1م 6201-

 مدع ععدتت هانتطتط ه8قأث. ةما0 دمدصاتا1م5 068106ةهغادت" 200 طقع

 هءعمانعوصأ موم» فلكلا ورسقلا (1 8411 11, 342). (00هدرمرد ءت18:601

 الطامداتسسأ هما1مدصعطط 0365 1217“ عشق © عرس 106 زد 1ةع1ع15 20

 معمق 202 هعوأهأغ, ه0 طقطعدأ 13 عشق و 56011161111111 011

 111 0101, خعسشف

 صق 1 ؟. ىلع م. 00116101:0107 046 ة11 عادت, 11, ممأر 16, 111, ةكءر 2, 110277

 ل 111, ©. 3866. 2. ببن 1., 277 601111211111111 1210111 21 11114141 468

 دهام" 20 عاع. 111, اءار'ا, 010/4117: عل. ”. ال 1هأغةط "أر 2, 61. 15 ء1ه للطن

 - 17 ح 1 "هاب ءاهغ111, آآر امر 112. - صصقر 8

 5ه0هنعب 11 حمل اتا.

 بصق 11 121825. 601165 1/6631, 00:10:1111 4115101* [هنعاه 2681 طعاحالة (انأن

 تقرر ك1 9, 11, 161: 10 62 ع2 عانلل 53 2 0-06 8

 7؟10ءعموذ (نتص ]1طعم هزطوالتسم رو هنأ 12 5012270, 2115 12 356115)

 مععمتت7ت ل32101 03 6ا011111 40 760 عهطهر, 01135 1161 م1:عا2 8117

 - موزع 40 ةصصمور 560 0ءاطاتق»وأ هعوات ءوتتف معن 40 ممدقعقر 11, 1

 1 ههون. لوط 116123 بصق هوك 202162 2262815, 560 80115022 06-

 «ه»رتء00. - 77 هو بصقلاب اودع 1, 1١ه, 11 هز عدت عقل ©60111121/-

."111211511 6556 06411112 601*1]111 200111 

 ىصق 1 021::16::2 ©. لسم1. ةعع. 111, !اذ ا, 4 ةعءع. 1هعا. () هأ لل. - الالك

 7 197 م” وملغر 1, طلخا 10.  كوصقم ذه 762م1 11, مكر 6
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 ؟10مطدعس ةعماتعمس لخطت 01046 6*7 2611/111. "هانا ةتاتكعاطم 162 هت -

 لحس ادوضنم (؟203:ه5) هلثو 5 211101710

 رصق 1 ليللا قب "210001 هط 117ه 2061560116100, 1, )+, 1, 5: 7

 1, 28 هعما16. يسلا نم حسربح. - 1762و ىرقلأ يلع اورصق 1

 ال11 14 هذ 16 خم ه1 عمت 6816 0/114*0001/70261  601130 0و

9-03 - 

 20905, 1/111*0111877/1"771 05 111116 720905 -- ع يشل قع كننع

 00611105 211 70116 101110111 1 6011861: 114/111 هنأة110 ءديرد اة طار 1

 ١ ور قر انط1 همت دعاتطت د اهيلع 20 ةفالخل ممعلسم#. 04 2م110 ]326

 قرط تردصق ه6 ءىشلا ىلع ىسفن ترصق. ة[هاستمأ ذط 1101:0170

 1366ه 5 237. 28+ نرصعتل ونن00 متطتا هو4. 1"ه»66 جسغوسم ]6-

 ع عرج لمح 0 - كءانع و. كانع 24 ذ2 610 (طوستست ]ب

 أدءو 8) :

 ادينجم قانآلا ىف فزوسلا بلاط اي

 2 2 6 6 و 2 ند

 -_صمدقأ
 زر

 3 | 1 .٠ . ٠

 5 اال دك عدلا تريصاقل 0111118 601111:02:11, 7111111416111 6 5611511

 ل الذ 14 لمعلا 1الر 1314 02 مورس مدت طق 6.

 فصق 7١11 56 111 5 12051 0/111*0:1861, 1, 1“. , 6 عندنا

 18011 11, 345, 1طتخ ةق-8ةلعاكتأ هدر 1 هوو. هن 0 ركل, .11١ 01م

 سمس عم 2210 لةعشغ 1, 717, 3 مم فيصقتنأو 16 عع ل1151 6 فيصقلاو.

 ب كد 21:06ءااهر 11, مدر 6, 9
6 

 لصق. لصقم 5060115, 061/115, 610. 06 1عءاناخ ع132031 اتق مهمطاتا" آ11ر 0

 1, 51 معطزتو "هعاو هذع ه0 ات

 مدعق. رهظلا 2 219615 00121115, 1, امحمد, 14 (ح 111 اننا ع 21.)و

 احبار 12و 111, 194 18و

 يعم قيرطلا هون م«هم»16 اهاعقا ىف تربص 1 قيرطلا يطق 61

 اهطسو ىف تردص 8411, 11, 582 دلك. ةووو. ظنصع هنذاهقأأب 11 17

 4يقيرطلا هب نوصقتي نم ةيتف هأ 7411.1. ىف تتش ل فاوعتيتكاو

4" 
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 260 كاس

 اهن:يبصقت فيوطلا. - 1 ©. ىلع م. 5561016 15115 651 90*21 110111

 111, "امر 6, 1طا2 251 08815. 1ر اةءر 2 2, 111,12, 61. 1'ة عاتق. هنأ

 ضق 1711 56 هم1]ءعق1, 0ءا7111* ا!هانل5 ءقأب 111011, ]]1, ا 9 عب ضقناف

 اًداوج و 61 1 1 1 اًداوج هيلا ضقناف. كمأذ1و ءءاعتتأهغتع هوت موت

 1م عقأ كب هلا, 2, !ءءءر 8ر 1151 60151. 11, ا1.ةر 15ر ]1.1 1. (5إ 8

 ه0 6118), 17" هو171. 11851. هبا, 12 ت1 1 ضقناو هأغ 061. نلاته6 آم

 61. هل ضغن ةءمةمول, لؤع. 19, 1م ن1. 8001620 16222016

 عمعوزعمزستع 0طن ط ود: 01علكات“ ©. ع هلونم ل اعرسم ضقنا. 0

 ىلع م. ة”"ةأ, ةداههقأأ آر امر ا, ال027. 01. 17811 11, 351 اوءاسج

 جلو ىلع دل 00 نيعيتجتم ز 416 1.011 ه0. ةكهنعط. آآر له.

 ةاشلا ىلع كسالا لثم اهيلع ضقئاو. ةمدق قع. 1, *اءر 14 ممم
 2 6 د

 ضقناف 1. ضقتناف محرج 7075115 56 01261* 1/1 20175. 1 821.

 06م عمي 1111 اء”, 13 16عوأات اوضقنأو ءا 06]عوط اتت“ 15

 01136 هاجد ص كف ال

 بضق . ةييسملا 5067211" 111(0 ءاتلطح 20101 (عآ. لطبقطصع) تأت 82111110 51228-

 هدام (عأ, ]027) آصفا عملتو هنو ءطقها1 ةةهقانقر 111, نبأر 3 هت ه36معو

 لك عدد عال, 86117“. ع ل011. ءاتذر1 ءواتاتت" 10 11556 خ11 «010 18. -

 تاي ءماذط. ةدقاتتاتتر 667242 910. 6856 مآ. ه 00 (24529)ر, للكلب

 كام 114. 3[هم<401 طفطو؛ ٌباضعر ةه4 4و7. 255911, ا, 11 س4

 موعم.  سافنالا كت ا 121:066106115 80. 723

 - 1م علاقه ءاتتتفاتب 111 5 2 م0818 م0 سافناا عطاق (71161116 5

 11*0س1 1:6 ]آ2027 ه 8ع. 011. ط1ش5ة:: كب اه, 61. ل[هعاتسم هابط عطق).

 ضق 1 هوما [[0»ةهمنعم 27م وعت"هطأأر 111, ,١11 كب دوعتن0مظة1 ء. ىلإ م.

 لود ه-مموب, 8: تق ظدتللل كلت ازمب 1157 ك7 هل ل م17 كك 2 20740
8 

 همم, آر ال." هن ةوعوو. - 11 0ع 18 راطوأ 20111018

 121*201", 1, ١١ .هر 6 و لس هرهد 06941, 11, !ها/ار 3 انوضقدت اهيف 84
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 هةها115, ططممشسأ هم يلا ةليل اهانيضقف, هد.ر 136. 5, دمار 18 ضقو

 كنامز عم هيف. - 111, 0. ةعع. م. هأن ىلع ١> مهعأنا)ا [0011 1

 هناقوةنمو 1, اا«, 15, ا!ب.ار 9, اةد 1, 7, ©]1. 8ها1قلط. أ لل 02

 171 10 مدد آر 151, 1, 1 هنو 015 ىضاق ان 1. 5و - 06 08

 جات ماسستااتق 271167“ ىو موعافانزا 700مل", 1 19تاففر 15, 61. 5ءاقلطم

 - 17111 ممو#21221 ه. لتم]1. 96. 1, ,١.1 15. ؟. آردصم ه لكخ هأ

 نسا هع. 20110 ط0. - ظل م0قو11 107 5012061007, 111 912 1

 12027 هذ طوطم. 1"هدنأنع هتتتودت 16عوط لخط م1 تمريدص  زخرنأ 5

 وى

 0101115101 010 7 مورا. - خيبضق 70010110, 1 ال67 157 61: 215011

 ضاق. 2065205 654 مطتنممتو همدصتس هك مدتف 21 511016101 ( ضاق

 ةاضقلا) : ةاضقلا ىلع ءاضقلا ىلور 111 11. 14, ال1 14.

 ادطق 1 راطقت 11, ناكر 9, ةيهصم هدع هانط ليسغت 117 مودعا و11 و

 67151010 51111015 046 مدنا رطقي باتك 01160 1, !1هذر 5

 ماتو 07151010. 5مم" ةدوةرروو. ٠ 17 د1ة11هه61, 1م بدك انآ. 7 100237 5
3 

 61 طوع. ىرطق كرب مدتساتق "نط هد" 8 عادم 01086115 21085101,

 ءادزدق ممددع» هما عتستف 1هعوسأوو هنأ (ءآ. 700 اان لو ا

 ةهو4.), 1, اةحعر 8, اك سلق اصبر 10. 01. وشو ذص ل هن قمم 137ر

 اهو 12

 عطق 1 (6. 11) فيسلا 00010, 1, امر 4. ةكذطع اذا فيسلا عطقنا

 رسكنا ن0 ةهوؤو 1[هفوضستمأ هعوعدستك ص ىناغملاز - ه. ةمو. م.

 21017 121:0661011 0110901, 11, 11", 12, هك. 01 © ةمورنإ. - 0. ةعوب

 ط.ر نع ١ 00515106 /معقق, 111 "كار 18و ح ه. با. كروزر 1

 (لططه2و) 111, ا. 9: طتسع هب عطق 01111110 6661011, 01111110 5

 مالقأر ه0 207110105 11010 1001061101 00ه عانا5 رطافأب آ1ر كر تلو 17“

 7111, ام 10 فطن ام ىتح مب عطقر 27, |, 16. - 0. ىلع م.

 00750111 001/11 41/:601:1 هدتورت عما مناد 21109 ررنر آلم 4بآثر 1: 0

 170511 001101" 1هرا, 11, !٠.ء,14, آ027  ه. ةععم ال. ل م. 02200110211

 لال 17 1 2027 هاا رجاله, 1, هاد, 16 هن دط طمأغو ؟ 62م0
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 مهمته لف كولر. 212, هءر 16. - 2و ماطعدمذ ليخل قانعا عّطق
200008 

 دارو" هطأا هءاعت*ة1أماع هعأ ذص © 1. الظمفاتس قانعالا هيلع عدقت

 ماعم 8 عون 11 0100["667 601117" 0 ءقا1)+ /7"ةاقات* 0 21168 11/1111"10111/:22*

 هأ مرثم بلع هالمس 01 لأنا كنود 1. 9. 0711160100111 ال1718 05560114 708-

 512:11. 8560 1, املأ, 2 (ح 15د 8لووط. اءادر 7) 1هعتزغد» هيلا 1.6. 2
 27 7 د اعل

 001101100 12/1 ©1111 085601011111. 11541: !هأ مدخم عطقتق طقاطءأ عطقت.
 7-0 اس

 - 197 6. 200. 2. 210111 210601111 ه]1 101, آر ذه مر 12 - 01 ءاأناتت

 5, 7 هد

 نالف نم رادلا تعطقار 11, 1. 12, انآ نم م0986 6طن عاب م61

 عمطقتل 12016وأ1 انآ 5620161. - 1 06 م11111115 015176181 77/61" !(111ر

 11 اة18ا, 7 (طنجكلا), 111 1111 9, 1زعا#ر 1, زلمق ناكر ازكسر 16, 51801
 رام مدعصز ء. ىع لدعأق 111 !أنحر (ر !!ةالر 16, ع. نم 10863, 122561.

 ظوفتا. ظات1ع. 241 1. 9: 61. 1" عصتبز 60. اعد عطقت 0:6*1721 11106 -

 07“ 7"ه عاما هوك, 1, مل“, 12. - 1711 ىنيب) اهنود بارسلا عطقني

 (اهخيجدو رج"هعننا 011911 ءمئدنعام 126هر آب هر, 12 ةعويز ”. 71070

0 8 0-2 
 عىل . ا . . . مع 5 | -
 111, 1 نطأ عطقي تحسس هع غ6 اهنود رهظي بارسلا نا ىتح

 ردا 3 اهدعبل اهثأرو نم ىا. مالا 061511111 1011 1160901411114

 111, ١) ام, 15 هأ ءه. ىلع همص015. 111, أ! هءر 14 و ح ق6 562076241, 1و

 الر 10, هعلا. ه ءمؤهمعتق قعوطتطسقز - ه. ىلا 1. 56 ”ءءءمأأ 11و

 امهر 18.  هداوف عطقنا موازرناه0 0015 هلث»»زتاه [:ة1, 111
 رضع 10, طوع قاتل فعطتأا. - 7111 ه. 366. م. 015111141, 5670:-

 1014.0: 506145, 5601:5118 15:["0001 هدقر 1, !ةءكب 11, هه, 1, 1آآآظر ٠111و

 14, 16, 11111, امل 11 1110, 10, آلا, 15, 1ط٠سص 11ه طلعت لط ع0. 1)

 11,95 عطوما1تكو 11, !ذأمر 2 10عهل11: *ءا7 1041: - هءءهنيصهشأاب 1[آ1ب 1111و

 10, 2507 كب اه « هةموو. ©1. 2ءاقلط. هن 12027 - 0661013, 06-

 هر« عم12 مةسصر 1, ١111 2, 11١ه, 16, 12037 © 1. 1[ط2 2202. 16

 111, «1أ,18 مو ةعصك ارمأ عطقا ام 1هيودهسص عطنقا هنن عطق
0 9 

 دددتطتا معدد 06610115 2151 215211123 ©02851111112131 . - عطق. 12 ط1

 شطعلاو عطقلا 111, !!مار 11 ؟106هؤ0 ه856 2 قيلع قيرطأا عطق
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 (111, 11“, 10), 1130116 118[70:21:061111,  ةناحأت 261161811016 5611511 3

 فقيرطلا هب عطق اذا اًعطق هب عطق (1,35قر: !ذ١) ةحتت 0عد1 016

 001/06 131 زعطق هط كاملا عاطقنا ( 2714ه 1.1.). بح ها 0

 محر ةعيطق 1, ااا, 10, اا, 14, 2724زم 111, 116. عاطف 8منقطم-

 58 012828 طقام15 685 نارقأ عاطق 60116106115 507*0061 105, آل ةكلو

 6 هذ طلحس. 800. 1 مع جور 4 عطاقلا 1, !اهمار 13 655

 120 هدأ مو محرلا عطاق دغ 1, !“.1ا, 2 تنط1 مفاظنا عطاقلا , 11, 11

 10 مولظ عطاق , ه.ر 12. - عطف 120915 055610 95, 1, | "ا", 8. ب

 ءاسنلا عيطقت 111, هدا", 11 ةقأ ه0 30011110111 51011106 0.

 - ىوقكلا عطقم 10 عداد 1151 091/11010114001“ لال“ هر 11 11,20. 015

 خ3 17, تبا“ هن ]وجو ظاامسم هقأ ]م83 01701160110 6. 8#. 0

 1 نإ تلح هتادقم قل ناق. - تاعطقملا وصف هم زط 8

 همدقسأ» لأ صيمقر بج, لبوارسر 510. ة1و47 ادد ةوومب 1411: آر

 353, ةكمؤسعتمثن هدعوسماو 11, )#2 10 تاعّطقم نم ةعطقم بايت

 نميلا, 111, !!هر 18 قاعطقم تسبلوو 22068 0 رخ ة. ىثو 4و7: آر

 انخمر 8, 177 اهلل 9 ه كر 7111, نر 6 84. 251, !!*, 11 دوري نم ةعّطقمر

 11925001 11, 209: كوس تاعطقم عوز ست ع255 ء16ه1عولأةر ال128. 111

 209. 1س 2:ةةرو 111, )1 ةعم]1 ةطاتت م6 راصق 1. 6. 61/110. ط0 لق

 هدع 497. 131081115 م1148 ©1112 761515 1101971211 ىلع عقاو و

 عطقم سصييمقلل الو ةعطقم ةيكالل لاقي الف درغي و سئل

 فطق. 13موأ56 2238216 62118811111121 16215 261789711111 ىرسك هد
0 27 

 دمع (نطموم08و* 01عطات> 01128 8401طاتق ةهآ ؟عأ61ا15

 طقعستق ةءةرسرمما"ع هوم2ة110دةد22 06602715 (1, ها", 10-6) هط

 4:طئطا5 فّكقلا هممع11252431, 1, ١ هذ 8, !١ ها 10, 1 8. 58

 17/011501 00 عر*ررأ 1. - كفيبطق 51: هودناما» تنم 0030 عم ع >0



010225 01055 1 

 1[1هرنود هكوطوسكاتت ان هت ععااتق ©ةاط»161 1, !ةححر 9, ظمقدتس 11, كك

 12, طءماأءاوه هج 12027. 510. ز:صماضاستف 11, ذيب 16. 1111 0066-

 122111 20856881011612 9112ع1111 6586 81212111521 85117611011 18

 ردتا 1 وم, 1"هدعنو طتسع هرعما1 ءم20ه هنأ "201410 خفيطقلا بع سعت

 زق معاتمو 0111 ه216122 0م51212'67 0314 مو 208 هأ 261905 ا 20

101 81211113 

 نطق. نيطقي هدعما1 ءوطاتا" آر ثمل م9062. 860. المكر
 ع 3-5 - -2- 2 لال م 2

 دعت 1. 113260225 01615 2اوغ ىنب ىلع تداعق 177605 7058 8

 ةمقعم 1ةغةوانع ه نه 1512202160 ةهععاتقدأذوتت 226 ؟ءاتسب 11, !ةءو 3و

 - 0 ءىبشنلا نىعر ”ءمالقهطأار ]آل ىلا, 6: هك. نقانق 12 0617198-
4 

 110116 5 ىدعق (12027 ه 210114). 01161“ 220160 0

 ةمطخ كه ةقذ 111, 11,11 131091 هذ هدعما1عوتتا اخ 125047 1ع]

 "ومو - هامان 02705111, 1, 111 10, 14, ل'1:1ةيه 111, !اار 1 8560و

 ]02و. - 11 4*7, 1, اممكار 12, آطه26 6 115012 83 قي

 110 7 ان ماقأ. - 11 0. ب و. ىع و. ح 1 00811101041, 11011 06*171-

 دامصأ1 01من آر 1, 8ر 12, 1طن ه3 0ةوتط. آب اذةارقر, لةعاذك ]آو

 ةهأحر 15, 61. 1"عة عدت هت

 اعق 17 اهيبقارع نقع دياحلا ودتكوأتاو 72011 ه4 ]101115 1715106164 1

 607225, 111 ا 1

 لفق . لفق 11, أ, © هوك دم ةأال1 21158: 0 كف م1. 285 كغقأ .

 رفق . ريفاقم ؟. ىدط قف.

 3 عافق 1101:5115 110 0191165 ©0111/11101*01111* ( ل6514 عباصالا ةنم ٍمدشَت),

 11 م

 لفق 1 60111 طهط6أ6 01100116 12. لفقر 111, ها ةر 5, 4505. 112 70

 16 عل ا ليف هعمل 10عطاتس» 711123 (؟. 111؟طقطل. . 1 173١

 ممةرص ر 0مم. لفقلاب دقلغأ مءدد1:10 ء1ه:51, 111, | هر 5ر 6: ©

 2011 111, .! هاير 14. - لكتم 2. طعم. 760115 1, !امر قر 70

 ال117
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 افق 1 ه. ب م. 01110105 651, 11, م 11 (ن11 ىرعلا 81111 17161268*01

 5. ةانم13 12 7.). (هدقأ 0 عأنأ6 هدلمد2 هلأ نتنقهم د ىب عج, هب وجو

 6ه1ةمتط مت, 467. ع. لن. 11101. 1, 18, 80 ووو. ح 11 ه1, 17

 1ر اثملر 10, نط 1. ىقق (هكي 31.6.©,5. عدت, 709), 2514 (هع 14

 داك 5 2 4) 121 َىَفَق هطلت ءطنلو عدقر 11و اا تلك.ر اذ, ةر حطت ]آخ

 ور 497. دب 00 1 ه10-1ز هتتقأر 11011471: 0:07“ 71 ه0. 8 ء]عور»

 اذ نآ1., ازد, 2 هت مس ىققأ تنفق انياف ١ ءىشب انالفذ 0

 هو 141 (ح 1), 111, ,١11 4. ح افق ه6 افقب مع (ةرادف» ةدر18)ر

 ل ا ل ل

 هأ 155 2006 تدطقتس ه0. طدصقطودنع اع, ةقعطخغمل اء, كب 1 هدد وأو

 15126# 10110 م81. (1890) م. 66. ىققملا 120221611 21016ع19ر

 1, الدحر 8 هو 1[عطت 14 كفاعلا (1.12) 91/4 27016 261114 1. ت. 705-

 1767115 11110*171:01/6101, 1011 11, 110, 1235411 13, هك. لردع عصر |

 طز اند هز عتق ءدانمادتع ؟ ةانانز ىفق طقطوو ه. ع. طزةطتقر 207/41, 1, ارق.

 رفق . وفاق مآ. زيقاوقر 20061107, 111 ,٠١ 10, 1215410, 111, "ا** . ةددط

 1011 ظزوزاق لص ةضهلتكمسع هءععدستتأ (17017: 11, 336, هطأ 0تعتادت

 6886 121111115 01 ةراقرق (211 4س 111, !هأ ةزاقوق)و أ 1[ةزكاتتت 10 6

 تا 40

 خمكامج ؟1ءانتط). 110. 06 همتع. 1مقةصلعما 71

 لق 117 مم”هم1:4 دج مطخقمأذ هذه هلظتو (ضرالا) هذع لقد 1 0

 (ةرجكشلا), هرتث10005 707107, 111, امهر 12. - 3ع هسفن ىف 56 0

 12106111011 701" هااغ111 ودع دعم, آر !ةكاحر 1: هب 80ه: هنباأد ىلع

 601150611011 ل ةلة070, 111, ملحر 65 - ةتعانو ذر 8 أملا ٌلقتست

 ندلختلا لبق ةخعاس نايتلقر 111, 1.., 4 ةزودتقءدسك 71116“ «11-

 110110411 1111561101010 1201115 11111116 <00 210 ع1 011160110111 00 8

 2 بدي 2 30

 1261:0611 77083118, - لق نب للقر 18 هدازاا# 01190 411609111101



 فلور و ولا 01085 1111

 0. ه. م. امص لطونعر 2ع ور ذر ةر 1طن 8-25زلعلعشأ اآ..) ةدعماتس

 هه 11, اذهل, 38 لق معد دق 5011101118, ليل 0100116 1112 ع1 101

 66 2 16 ليل ناوعالاو 1 ملا“ 5 17 نابأو 11 كلوا نم 0

 ىيذلا لماقلا. 01. 1151 ءاعور عانت“ 67" هترةنتا. م. 9.

 بلق 7 ©. ىلإ ». وع 0016141 ه0, 261611, 1, ا١ةدر 2.

 نايتلَق 16و, 111, 1.., 4, 1. ةكموانس آن.

 دكدلق 1 اركش انالض 0701011: 611/111 111 عززت" ل11 511 02110 )1

 ه1, 111, اذ, 5 هوو. ع ىنيدلا ىف كيلقتلا 6و6 91004 5

681 601111110018811 1281 01102 000610115 111115 01211110116111 5601/4111 

 111, م1.

 سلق 11 نرالغل قيرطلا هم: هضأأر 11, امهر 8ر احطا 14 111, تنيز.

 1062171101 8 2260+ هأ ه1ع «018ع7'عأت كاتلت 0 711011011166 62711

 171116126911 ©. ع. 1, ١ ثان, 2 هع(. (01. 1 »ةطلعاأ 4

 صلق 1" 06 1وعموستق 27111511446 ملععز* ننكر 1, اها, 1, دطخ 1 251م3

 171 ا ملر 4 ةهعم]11635 معا عطقنا ر مصعد 1طص طتقعط. 11, 121 2مهلع

 60016 مو ضاف. آد 1,154: 1111, ١م 6 21. (21:14ه 111 !"الا**

 2 560.) 656 صلقف مغ هم. 1س 81ةهط. هندص هدعماذو. بعذو عفترأ

 ةأان 20016111 101113 8 نو 6006223 13

 علق 1 ركسعلا 0125065511 ه ههد1 15, آآطلب !1*:مرب 2, هك. 1.6. "7ع. ةجتل

 10023. علق 2617/11 13:715, 1٠ عواقر 111, امر 6, 12027 هأغ 110-

 آن911121. علق هرج[ 065 2:1: عناد (لؤع. 1:7, اكأر 21 ةعوي.)ر طم نطقت

  ةعلقر ما. عالقر 11, هال, 17:

 فلق رادلا دب تقلق 20171105 هلل 0 20611101, 22/111 ]1 621*ع 601101111“

 1117.116 84 خت
- 5289 2 

 ملق 11 خءلقم ليخ 770661515 101191445 انا: «ء]1 61118 تاتا" عا"ع 7088172,

 11, تثأر 15. 1200م2 56118 ةملقم فلأ 007-و 6011777
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2 
 ع 0

 امق. امق 702272 همير 111, ادبر 18 دطخ ذه هلتكسست هقأ هوه. ل0 ىبمش

 هَ لاتءاو اةءامق 0 طمعأ ه0 ممدووعمأ هاتعسس 2امق د. و. ةغوص ه

 ًامق هنأ ومقا - 2. ىماق 20115 طقاعأ امك 11

 0006 2 مأق مالو ىماق مدس هتان ةامق الا" |61

 5 000 طقطوأا 02006 م1. ةسماوقر 111, هءا“, 19 زاع18 ةسمانب

 (©61. 16د 0ط00.) هأ سماق (11507).
 اك

 عمجت عمق 7015 0006 72110110072 ه7" (©1. 1هوعص)ر ك7 هزاز

 1 0-2 نر

 15 عامقأ ل8601 117, بحر 12, عما 110915 086116115, 1و

 ار 0 9,

 لبق 11 كورفر 5ر اال“, قر زاب 1, كنج مرايرجسب 1, 8191, 6, كتب آر 14:17

 12و كاعردب لولكتطت 11 ا". ه١ 101*0616" عنا كاملا 15

 نمق. (0هدصرد. ىمقأ تولعست ةعطقات 0 ىوحا 11, مدر 1 (هطن آخ 111,

1 0 

 1 1 ىرحأ) كيبورد ام كل منخب ن ا مالأب كدبور 57

 121066015, 0505111161*171* 110 ع17/1* 15 8 00 442 0201145*121, 1, 1, 3

 (هطأ ن 1 61101613) ل ا مله تلق ن أ نف أو 67 0011 رجز»ع 0مم"

 ه2:5060101:6 11 00أر 111 51 01270111 »06101 )“ 0 00 91/171 1

 . 83١ء.ةع6. ). 0601041, 11, ا!" 1

  15مهر 9. 10عدد 81 1, ااكار ١١ , 50067011: 0 111كنق. كانق

 كسلا همموا126 دع. - كّئقم 10 قف فقيوس هدعما1 ءهلان" 11

 ةدبأو ١

 رفق. لص ممقسهأم 11, امل 7, 9, 10, املذر 3 هلت 0و8 رونق همم. 162168

 560 طماتم106ء]ءاتأمات ؟1هعزأ ماو رواق 17 061 ظل نان 56811111 81*51

 5ه0 000 1ص 8503 (؟. 1225411) 0ع هوت هزعصتق هوو عت 201010101015

 مممطوطتلتسق 10م مام ماو 78. 10. 01و 8 0

 رطفق 1 رهفلار 72011 1 7110111618, 11, | ءل, 4 كا راطنقا 866. آر ا'ملحو
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 9-5, 14 ءهووذعأ !/دوم ه 2,520,000 1. ع. 8400 0عطقتتتتب ا1م1ا12 زان

 ن100 ؟انآعم هععتمت اتت. 8560 2047: آر وأن 1121 5[.:013101118« ١

“1707 5300 

 عفق 17١ ©. ب 0521111, ى؟ة(دزؤ1111 ظدعاعسم هال عائاتتفر 11, )هر 16. (نهاد-

 هام عط102 623 ©. ب ط21ط65 12501 كر ان", 3 15 ديدبب ٌلجرلا عنف

 تونقلا ىلهء - 17 جم" هرد» 1"ههتأار 560115 الفأر 111 ؟ ار 3, طاد411 كو

 ان", 14 زح ؟مدنهان 100طو6. ةطمعم 1, ؟انءر 0 اعنقتنم 71061ان1 ةانع

 رصعمس لمسح ةعدفات 26516 101105, 061ه(. - ةعانقلا لقا 21-6 200111,

 7/07 نمت طاتق ندع ءمرحاعصسا8 ه8, آب !!طذر 10, 12, 51 1طن .101١١

 دنع ءانغلا لعار هك ؟ااا, 8, 1800و 2ع ةوطقات د 6280111026 ناك

 نولوقي دمحم باكحأ نم عناقملا (214زه 111, !..). - عناقم و
 و11405 01/15 001:1 21:1 005 هوىو5ع ج01 مدأ, 111, ل“, 14

 فنق 17. 12 76015 فناقملا بيع , 11 ار بيرعلا 811111611

 همك ةعرقات نع 055 1 5 (ميظعنلل 2 غرص امّنا) ه6 فناقألا

 هد

 هوأ م1101. 35 فنقم 7/7711 0115111111 11

 ن0

 لقنكق ةهوغ رم مدعات1ه 211001:ندد ع ل1012 200851 (1 11 1, 431)ر

 1غدواتع (ءمآ11. طروصع اص 7.) 64 7147 ءمحخغتس عاتقر ان 1عع اطعدع 00ءاتتأت

 ععاطم]. ه0 1طص طتقعاط. 11, 14 (تاطا1 66 7. 5ءع. 110/117 1-01

 1, 6-4 همدا1معتعأ 3000 7141 (م0ه> 6000 هنأ 5ع! مدا ااة10عاععر

 مودع. م. 221 ةطط. 2), 10عدصوتتع 00ععأ 120023 011612 1211081

 11012121 هد كَ (هرت مو: جاوا قةوط ع5 ءانتت ه9

 عانع2 62591222 0010951018, 1, 111, 15. ]ك1 عت عار 126111*. 226121013: 101-

 مسدس للقلق. ةءعفان ممعاجا1 028 عطد1 7106أ01* 151110811 497. 11111

 اادر , هعمل ظعدتت مماعدأر نك هتك اهات 1272675016 6618.

 انق 19. 1م هءاطنك قطن 8ةلعتت نوعاطلاو نعطلاب هللا مكانقار آر امه.
 16, 0ع لمدع ؟عدتأ1 لاتقدلا >]12عانق 708 هعريعم 12 م20ع1160 ءأ ص

 معمط', هعمل دم ؟104عم ن1022006 طمع 062ع201 205811. 51 0

 مكانقا ؟015131*عأتر 201115 51112262011123 ©856أ 561511 011612 282أت

 11501: 2 ب6 حبلا نكي ام هاطعأ“ هللا دانقأر 1590116 >1 8
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 مطلق م5 ممءاتو هن موه 10 نتنم ءمدطوسأأ ه1: 1. ه. صقل 7-

 ظتاتتم, 8560 هاف كطتمر ا 2[ ن1, هانت 0 16عق5012 8 مكانفا

 ةمعتصس لمس 0016 هصعست نوعاطلاو ىعطلاب 1 ءانق (18ط. 1, اةهللءو

 3 هةموو. 2717 4زس 111, "1 هب 050 ها-وةرهفقو 97 )عنز. - اًمق سعدت

 ا 1, 111, ةءور 105 طقصع ةانق ةودفات همم ةلطتط عفت, 111, 1*8

 14, 15, ةراكقم ذط. 1.2. 18ةلعس صف فرتطم»4 ةنهدسغ ىوس نالق

 اصعلا , 8[هطوتتد0 11, م. 49 ةصط. 20 ةودعئاتتم ااهر 5. هد 16

 ما"هراثأم نق هعأ1 12 01088. 6ةهم عم. طتنطع خينق لاما سرح 8

 6011111111511 01101 ههنا 5 0 5ع" 0ع أ ار 111 اندحي

 رهق 1 ©. ىلع >. (ةءن. ه2210 عتود 761 بلغ) 51710081, آر هلك 3 6

0 5 
 بوق. بوق ذبداق ر 001011 6 01/0 ]21/1115 007" 351/5 ت51, 226 ةزجأتم 5

 2006115, 06567115 06 اطل هععو 1, ابكر 6. 1710. طهصع ةهأ ل411: ]و

 389 01 يذق هعما1 وهما أ خاعاف مو ةلوعفم (6. ع. مضار ةشيع

 طرت ا! ةدطتس1 6116010 ذضيمن .

 دوق 11 06 خط ظولعع أ 0محقت» دة ةننن], 10110 111*1001, آر أاملكر 9. ]طوع

 560. ]1501 (- لة 111, "مل", () دحمان هدحعطت هواهم اتق ع

 01ءلل, 0100 دمععقنو دما ؟10عطاتت, دقت 06 1515 هن ممم طاف

 مههال1 عاتق ةدعمو هلطتط ةطتتن, لقعشكر 111, كذر 12 الأثار 22, 11و هاك 8ر

 طفسلفمت !ةهءو 6, اذار 2. - 711 ه. ىلا م. 5ع 10574522 6, 11, امي“

 مر ( هل اال. 20 اود. - 17111, ؟. ةعع. قآل بر 101101161115191 1

 هب ٠.١ رصت*هر آر !امأر 8 دوأ اطاتتتع 12611 811112115 انأن 120120 0111 0109 1

 (ةطوعاوود) ةداتمدعسس ةسقتم هان هاطءه (ةوطصواتف 2586101):. ىلع

 طوخ ةدعفطص ما ننتح طقافو يمنع اء. 2. 110. تمو16 277070

 111, اما 3. - كب 1ه11مدوءعرت» 5488 ءعرتأار 1و !*ككر 8ر دطق ه1. 11, !اللو

 11215. هعم11أه6 صاصقلا ىأ_ دوقلا لخ. 710. 2هم4ىم اا نط

 1هعلطتا19 781 0115 96 ج]15ء70 "عاد 102121912 0610688118 ءةأنر أ أ

 1س 016156 هدتتقو 10هدم معزا, 010160 ىنم اهداقتسا”'. - ةدايقو

 6611160, (015 طحت] 1 ة1طانق ماه عقوذ دئاقر 111, اهب(, ©1058. ة؟1ة

 م. 69 ةانط فرعر 1.6. ءوطخاتستر ةةتم016 للططققأ0ةتهاتسر 111, م11



 فلوو و. ولا 041055 +1

 2, 1561261, 26147*. ب هن 2 داقمر /117"101 01100 2111 عهتأنانا

 طوعمم, 111 ااءكر 2 هغذص 1هءيكتمطع نتف 1ةعتعو طقطودت ةاطعا

 هل داقنا هنتداقم. 1710. موتو 9.

 روق ىراق 710615 00101 ع, 111, )' ءا**ر 8.

 جرو 115 710. 60110115, 10166 © 1 68. ظروبك ( ع1. 110711031" عقلا“ 16ه (لمز*-

 مهل76مدر م. 13 2. 3)ر 111, امكدر 8, !!مدر 3, 8 ةدص سابعلا جروبق 96

 8 ق1 ةطلب 112 2011126 6 17ةوز41 ويقلا باب (- باولا باب)

 لل |1213 61 6 0 جريبقلا 006 - يعتكو لؤعاتأ و 2 اود

 10ه ددسم 56107. 11, ,١١١ 14 ([14 21, اك, ةطتت :1-1هضوه0) هل. 8ع

 ثاخ 2): وسم جدكانتسعأت 1هعدس 22110 1ط 8ءمهرامد , 00.

 طظساخكأت, 1. 38 7. (متتتع 016122 2 617 آرع 86"ة2 ععر ل. ظن. لق. 80.

 1895, م. 25), كرولا نأ ةقيوس 0. باب ىلا) باب نيزر وهذ راص اذاو

 ةقيتعلا ةرطنق ىلع روق ىف ربعي 0. رهث) ارهن هنم لمكر نطث هل-

 طماط ىلع هر ةرابع 3 ربعير م0666 101 هدعع101886 8 ةراجع كليف جريش

 «011. 1 397. ءىشب ايطاطب رسج لفسأ (.رهن) ارين هنم لمكإو

 باب ةرطنق جر ةرابع ىلع رميف مالسلا ةنيدم وك :ىيج ميسي
 رابنالا, هلأ 0-1ط. هدد. يروق, 11 ارهذ ايطاطب رهن نم لمكو

 ةابعا لع رديف ناجع وع عى كوالا ويعلا ءىمازفملا كير

 (01- 0. خرللا) خوكلا ةر ةرابع اهل لاقي ه6 ممم ايطاطب رهن نم لمكتو

 دادغب ىلأ ةىجع (0-91. خوكلا) خوكلا اةانق نم هلوأ 0. رهن) رهن

 3 باب ةرطنق ىلع جروق ةر ةرابع ىلا رميو 801 0-21. ىلع رميو

 برح باب ةرطنق ظر ةءابع. 760 ةراجع 1لعرص ةزعدت 6356 43 ربعم

 داما عع 0101 ةعاثأ ةذمومدعا (مصع "191 8عزز ممادأز طه” ((ندعطع).

 1كمع ةعدطقانب <©) هععات“15 3200 819 ع»لك اة, 5 دقهأ ماسمعم ةزستنل

 «6) التمسك مءععاع ©دجت آنع ةأةمعع 1.1. م. 295 عمات ءعوأ ةرامع عت" ىه ةطمقلا 80360 انعأ

 ه١ دواعر-ءمملستأ ءيمدولسع 5 ءةسصقأل”.
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 م0510 عطأ ءوتقا عدد ةرابع بصنب درفني نأ هلهإ نم دحاول زوجك 2

 هيلع, مم نن0 1004:0298 ىحر هيلع تدك نأ نم كحال سيل

 ةرطنق الو أارسجح الو. 11126 011012 9065]1122 31 8ةزتطالق 6856م

 اههدع ؟هءات عدلت طانف و111 عوصلتف (310ةهحستست دنمو روبعلا جتفلاب ربعأا

 نيساكملا عضاو< نويكابج رداعم), 26100676 همن هان لك ةطصعت

 ال ءارعز»“ 005 ]1/1 :1:ه711116- ]131091 065 لك 550510 رو“ ءتعطعر م. 22 5 9 1٠

 تيبهي ةرابعلا ن100 م. 33 ؟همالكد» »016 1؟همدوهسقتتتا ذص 1171”.

 11 ةهدتصع 06 طخع»عءعااناتق هدع 06ع10ع256 ج11215ر نات1طان5 181115 ءانوأ

 ةهرسمم ممم (1'هط. 111, !!ةهمر 8 ةعو. 1 اهننضرغ هوأن 11م 17201

 20 اهتتضوف) ؟هعا1 21 5017ءاطوطاتتت. 15د ةرابع 68أَن

 هود (مطءاطتط*خوت عز ءماتسستمتف 122م08159: ةوطصصطلتلل ار 9 ذخناف

 من >2

 لفسالا فقسلا اهيلع ىتلا ىراوسلا سور ىلع رجالا نم اوقع

 اهيلع اعووضوم ىلعالا فقسلا ناك ملا تارابعلا عضو.
2 
53 

 سوق. لجرلا ىسق هانت 015*407 هزت 22015 111161061101, آلآ ! ار كر

 0111 6 0 (6© 6. خرج) هممعا11 هاا (10027). 1016

 عبرالا ىسقلاب 8 >0 011361101 12ش عطل طانق مه10”* 11, !اءر 0
 تل

 فوق . فاق ر 02017:6111410:5 1181/1107 1111". ()ععهزةةلد1:, 111, اذار, 13. طق

 دماء ه 11320311112 1271010819 266 عم و11

 لوق نولوقيو نولوقي 20110 0111:0021" د00 ]1هط عنتاب آب 12 ,١11

 لؤعاتل 11, هثأر 15 - دسعر0معقنا) 045:11 هن ت0 عاطح 11181118 ةنا-

 طمع اللواط واثه0, !ء.ءر 4-2, ن1 7ءائو 20015 8936م108 206 1

 رك لتعأب 1ر اثر 15 ةهو.ر أةدكر ' هوو 560 010016 04

 لقي من ام هللا ىلع 0 آب اا1هر 16, 1059 © 110111 م - ©. ب ا.

 /[هضهاأر 610205111, آ1آلب دمار 1, محب 13. طتطصع 0001ءانا5 مثلا 1'طقق

 انطشم 101447 انأر 10 6«. ىف 1. ءربت 06ه هأ1, 1, اكدر كر 610 13027٠

 51001111 06121, 21410217 1, ,٠1,9 ,11 .8 ,١) 11, 11 ااةدبر 8

 2 هديب هل لاقور 111, !؟دأ, 15 اويكت ال هيدياب نولوقي مورلاوو

 اعدار 2, 4 ال وأ معن هسأرب ليقيفر 741 1, 562 هتهبج ىلع ريع لاقف
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 نيعجأر دبا انأو هلل انأ ط1 ذه تو. هما. هيلع هدب اعضاو ىأر

 لداعةطثر 2052. 11, اه موعد. فيسلاب لقف اذكع هسارب لاق ىمف

 اذكم (ء, آروصع ةانآط فرح. 12 211515 م16 طاتز 15 5621611186 8661

 201102 عا22> 711 برض 115 583626, 1 الكمر 14, ان51 ه8 655011

 11, مكر 21, سطخ هلك 408. هغ 8س, 111, هدر 15 دهجو ىلع همكب لاقر
 1011 /م01ه» دههتالعم, كوآا. 1, 8,1 دسار ىف دعم ىردع لاقف

 م" مط أ. 110. مماتاتو 1055. 8ءاقلط. هذ 1ذ 27:1ةزهر 111, !مخر 9

 هوو 0. ( ع ةرةو4 511], 11), 1 2115 ءةععاتتمم]32 115]111 115115 121618-

 مامون, - 11 م9388. 4715711 0:115 651, 1, )أ, 10 حج 7011 1, 3

 1111 هنلوق هارت هعم116. مناسل ىلع دهتيِقْلأو هايأ ٌهَتْنَقَل اذا ل

 11377 هللا ىنلوق ام هيف لوقا هدس هوان. ىنتّلوَقو ىنتلوقا لاقي

 لوقآ ام ىنتملعو ىنتقطُنا ىار 498. 7111, "4, 9 24. رعشلا تلق ام

 هتلوق ىندحر رادو 5117, 1. - 17, ه. ةعع. (2111ةلئ15ر, 010

 5 51116 2007", 1, اذكر 13 نط1 ةاجلتتءاتتتت م6161266 4 ةوبنلا 0

 عامون. ه0 1طص 8تقعطقمس 11, 88 15.). خلاق هموهع. خماعلا ةلاق

 (سانلا) ىم"ووو مممستةممسر 111 خضير 1 دار 12 4و7. 53971 0, 2و

 دك 111 11 211: لاقل 3 ىسحأر 10611076 [هتشافر 111 ماءر 10, 71

 ع7 ةعيس ةلاقألا ةنشح" لاق لئاتلا 3 نالقل فرش كل ليكم

 1 ل 2218110 010111411410118, 101*1671" 110171, هب ااطتات10 مالح عا لوقم 58

 ليف ك1 11

 موق 1 هعباصأ ىلع 13 م669100, 5417117115 01914115 516/14 (ةا عتتتتتتت 0670-

 -610215), 111, الدأر 14. ابيطخر 11: "0510 051011, 11م ار 6, |؟ءأر

 3 (دطأ موقي امك 10مم هلوصت8 ءوتخع 7007 0110, ءك“ !؟.ءرق ةءو0)ز

 طنسوع رمالب سانلا ىق ماق 6011610101415 251 00 11/111[2021 06 17" آو

 مام هل. 1 11 2, 11, ها 12 6+ كك ماق ر 76111 510017181 0

 زاا016ع 0ع[ عت, "عدقر آآ11ر ؟ا 1,13. - ( ىعر ”ءانواا11, ىذع مق

 تيفال "1200006 126, 111, امل“, 10, قط انه تمفق ال ددو 511838
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 ممم م معممعوكم ه8غ طوصت (هسغ دصهالت) 7081 ن00 10و تس رص

 مورخمكتكم 1و6 ممووتق, 560 تس ةهنستقتأ انآ تنص ولت طاتق مدا

 هم1م1. ةزستلتقو» 1, "كنغر 1 0 تكشأ الا 1 0 عتفا

 تحت, مام, 9 تقج ال تعج نقار 1,1,6 ةوو.ر اعل 1: 0

 | تبكر ال بكراذ هأ 1. 1. لص 61085. 6ةمعتن. عاتط ناكز ةتمس 2-

 ةمآ116 1060 065510, 11, ااآ؟امر 8: - سابالا نع 00رممده041, 1, )هات

 16 ةوصسفمستسسم 12 7ءةدذان آه101 519, 18 (608. 15 2. 00

 سلطت سصه]و  ظضوءاععاسمسسب م. عج دااذ6 دمعات ةهط تعط دقات 66

 م مزسمت 120 ةءطقتم 15 ءزاود» ةئءطغعمت هح لمح 21152112113611 86811112-

 همر آب606261662”*, لاتتت ىع ح بناج ممد1 6. 176 هدد لطم 006

 م0016 ةهدقمدتتك 06غ ءهدمتم مولان عام”: كلولا نع تسماق 76767,

 111, 11, 16, 7هودر». 257. ار 11, 1 هطث 011 11 ااهدم 116

 01. هانط ضهف. - 0. ل م. هوز (©1. 1طص ه1-1"هلعتطلر آر اك" 11

 )كمر 4و 11 1167 ع ل ل 76 11 15, 12, 15

 أ.ه 015. - 8ةورو ماق 06 محمفت طصعصسكولت هلطتاط ءطاتتر هوة 1

 انف ذص دةمتعملو 111, ا« 13 هغ 1.1. ذص 14547, ركل ”كمن طلطسع هن

 ىلع ١> 767840404 8 76, آر كلمر ؟ هوو 174ه 111, "مار 4 ةعو.

 1210122086 هانا 8 كلم ريبدتب ماقملا ىلع ةودوأر 12 3

 ماقلأ 081 2. 8.5 ةرهظ تع هلأ ماقملا اذه لجر موقب 3 606

 هلم 01/10 همدان, تور:اع"ةطداو 006010, 111, مو 8: هل مقن مل

 ا اهدعب 71711 061106 1/0061" ]20116241 111, 1,4, 12077 ©

 د2 تم 5-0

 61088. 1ط٠ط 8ةل2 هانت. - 19 هوتتق. هدعقأو هماقأ امر 0و 0805و

 111, محار 13. 110. 8هد7 هغ عدمه ةانط مدقق 66 برق. 11006123 10

 210هتقأ ةط مدق طقطو# كعقملا ميقملا هذخاو - سانلل هماقا

 0 نيام ىلع هماقأ 50170 1 مالط]ةءم 511111 (ءآ ردم نط

 سلبو 17هسةعم !ءكر3 15. 4و7. آر اذا, 10 8 1. اذا 4 ةعومب 197, ©

 11ه ع فقو 0.7.), 111, 1 1, 4و7. 1, 11:18. ه4 3: هبط

 ةاسم]. مماقأ 11, "كل 9, قلو. 7111, امر 1 هذ دصم0. مه. 213 ٠و

 521. هذ لوطزم ذط٠ص ةققحسس ه0. لهجسطو]1 هذ 5 الجر نييقَت و



 2(0اس 01055 +1

 اهئاقر - هودتق. ه دلع نع ماق و. ماقغأ ر 72017 201 201 ة6187ءأ 00,

 06و11" /معقار 11, اذ 18, 19. 8دستلتكوت“ ءررنمت11 ه ل 7 لعن

 11501: ك9 ؟ ار 5. - 111 هططق. 560. 1212. 12761514111 1/0021" ©, 1, فدو

 5و 960. نأ هلتتعامأال» ءقار آر هفدر 0 هوكلم نا اوميقي موؤ - هب

 ىلع م. ههورت6عفم811, 1, 117, 8: 0ع مادتتتطاتق ء. ىلع 1. 51

 10 76, 1, !١ مدر 14 - 6. ىع م. 82011 علاق ه0, 00قاةاهل41, 11و ةل عر

 ةر نط1] ؟ءع6عدلسمسب د1وع طمع 15 ءعوعر معتطمع ]10 ءطغقسدست "عااح

 211556 2000 ؟71هور "عوؤوطأ ةةطتعال 10,000 ن1 208 681111111

 مامساتسع طق 2506165 7 هع. ([4 117, ١82,6 2 5. ةعو. 10ه عانت 2012 113-

 (ء11هعتمدو ؟10عغس) : 111, 1, 14, ار 14 - ء. ل م. ءهنورتعم10811و

 1, 71112, 8012 (0م» وشو ا"اححر 12. رتوش: طمع ةعدطقات 281طعأ

 ماق 0 14 مق حامل ف ثا, ل. - 2 06 ماد طا15 ©. ىلع 6011-

 5611561"(, 1, الا, 10-8 رما نيب ماقتنسا 60115611561" 1/111 1111" ع, آر

 اذ ساق, ةمار 1 ةفيملخ ىلع سانلا رمأ ميقتسي ىتحو ه4. ةاتوست ماادر 5.

 | ف ماما 2171*, 1, 16, 5 امو متنك ناف ح لاَ نأ 1 101

 49 +. 11, ذه 2010ه, 17411: 11, 316, اعيش نراطيشلا ىناسن نأ

 هاسنلا فقصيلو ميقلا جبسيلف الص نم هغ زد 2050 عدس 7208151

 ع0. طدطصلط وع ا51. 01. ممتن 115416 عر 4 31 85600. 110111050: ةو

 2 31. 5600. 076 ماوقأ ©6 تضعبو 11 )مو 0. مايق .

 امايقو اهجو هبرخ تيأرو 61 11061" 0111 1110:16111[11*71701]0 2117 1

 ه4 "مد 506 11094"96, 111 | لا, 12. - ذئمايق ءونر»"ءءانم "ت00

 - ممدعا1 11, )هب 1 (ةوع. 214ه 111, ,١11 2 طمص عود ةتهط1 ءاتطترب 4

 هع ةمدعوسدتءعم اتميق (عضصطا”) مدغدطدسل)ز 21659م1. ىلع تماق

 ةخمايقلا سانألا دطمستسمو 1س01 عمه مدع ماعدت ؟ةمعحتسأر 111, 5

 نط1 امل م0 اهل هوؤ15دعصقتتست همذظ07» دو1 705 411036 )055 286-

 معطلقر م101عغم طمطصتسع5 202 1501 عد 211201 784882 م0511119:10-

 رمد مءزاعومهمق**. 110. ممم 1027. ؟ءمونق ةطق 1ةطستسقتلأ

 هرما10 11013130 13 لاّذعلا خمابق ميقملا اناذ 6006ج 05 10عام



 6105814151 انا. 02211

 دووم عمعطعطةماطاتق ةعم»ونعدت ةطعانأ1ة10:*. 4006 104 ماقأ

 ةخمايقلا هيف (هع. زص ءوطخات) هذ عتتقعقأا 1117/66 ءهنااهقأأب 107

 221, اددر 21, ه5 ن200 1طد 1845-21 ه0. 6101 كد تلق. 0066أ

 نك ناسنالا خمايق تماق هن عد1 8 ءودنع 720:45 هير ةع0 عل. [اطدح

 جاع 8"ةلكتط ؟مر 9. 80م دمطتمو 562811 21723818 هتمايق نتماق عة

 53103 71061111: نايا ماق 110111110. 516111 ها ه1 عطتل عون © 5015 8

 ة6ءر*ءألمب هدقر مئطتل زوطط ]710 56 200ع7ع ةتت 5011626 مم1عقأر انك

 01ةه15 ؟ءمااق 1ةعتستاتق 12 01عم6 0طددسأق 11 ةرداح0 1طن ه1-1)] 321

 21004115 ه0. 13ءهاكمتن, ذل, ؟ هةموو. تماق دقف هتينم هقفاو نم ناف

 كس (. ىيس) ننس نم نسح ىف ديزي نأ عيطتسي ال هتمايق.

 مهق , 00171111454010 ©«. ىلع ءمدحهأت“. آر حلا, 11, طوطف ه6 1002.

 مئاق. ربكلاب مكاق , 111, دكر 10 هه هتنزت107 0/01“ 110011118 8

 (انج115 دع 0 باككا).  مئاق ةامر هودنم 31مو1هتش5, 111, | همر

 لبو ع. 1100عدج ةقعطقات ةاج12620011 651 خمتاق ذص 76ه»ط1ق 1, مر 8

 سبي خمتاق فقيبرط ىلع 710 501104 5160و 5 هدرا 150016 فرص

 أ 5 08 ىكيصماب ةنطوةوطقتل0 ةةهدص. ععط. ج03 عتكاتت" (183105. 20 1م. 0

 08.29). ةريهظلا مثاق ماق نيح ةردوو 726016, 1ب ااآذا"هر 11 انك

 ةريهظلا نازيم ماق 1راوقر» 7.7 ه1. ةوو. ؟. 27فزم 111ر امه دل.

 - ماوق مرسم 1م ءدق. ه مئاقر 1, ا"ل.دب 6 كر تاياب موق .
 - تل - 5-3 3

 دوق. ىو ييك 11 يفوق 11/1140: 0111210: 1211160: 0181552110 " عقاتتح

 طقس مس ه1معوط1همدطتر 111, اممر 16, 11,2, 4و7. 1, اذ", 9 ه1.

 11ههمهددء)6 1, 13, اذةر 1. 110. مماته ةرةتوةب:. 1ص 106م 0

 الولعذماج نتتعطط 1911038 10027 دمت 1201635 0211121113 5

 نها 6215, 860 هم22م31:9:6111* ©1122 سياببدو 110 1211141112 11161101

 ه8ف مهام. طمعم 11, 1,5 كوقلا جاميدلا 11160111

 ىرايجوق 3 ةانط رامهوك.

 ىوق 11, 07111115 01 0011011100110 2105/1: 0( هن[, 510071105 1 (61. 261. أ

 01 1822م 1 212 9 م11: مام ن1. مكر 10, 11:17 6 اللب امور 16

49 



0122111 01055 1 

 111, ع 11. - 77 اهخرق ىع ةضيبلا ح ىوق (121847: 276, ندر 4

 21. 8600.)و 11ي !ءايؤ رت. ىوَق 01065, 1[ فيعشض 83671881116 68أت

 120:1261* , آو ) ءةءر 4و انط1 02. ٌلقملا 01/4 70141611111 12085601, آكل 02,7 . .-

 ع

 ىيقأ هنرص موت. ةواطقات 681188. 110015 0011:0801" 415, 1 |! ةء
- 

 د © لت

 ناورمق , ما. تأ ر هودنعن هة0107 7, ظهدصم ةعوطتعو 8 ءتقتعأ نابراك ةء

 ناوراك و1100 ةمواتست هععات»أ 111, أكبر 15, طم 481061312 81 16118

 معاطتسسكات»» 111 111!, 2(, هه0 ةهالمس 81 2271طانق 122128 20732ان, 111

 امر 15, 19 (6ه011. ام, 14 ههو.) هأغ ادكتر 13, اتط1 تاناوريقلا ىفس

 01. ممنم 01. 5ءاقلطم

 سيق 111 ©. 200. م.ر 010101116111015 081 هانا آرام, آ1آآر هلل, 11: آم

 آنورتع. سايق "0110 031010120 ذص 7 اطذم 1, مآ, 8 سايق خا

 عئاطلا هل ماقاو كلو ةعاس ىيصلا >2هلودعرس هقا0010عنءوسس ذصتحتأ

 مانم1 201210 22619162618 ءزا50116 ط0م7108ءمزمزات72 0662171” 5

 38 مها 16 ميكانلا علاطم 9 أورظنو سمشلا اوساقف.

 ضيق 1 مكتضيب نوضيقيس 1, ""81,, 19 هون ةكشوم ةراعتسا.

 ةيناقيقلا همموا1دطوسكت» 50و17 نحت زعم ةيراضبلا ((.7.) 84-

 ممدلتق طخعخءالوست ص ةهععععتذ [1"ةعوطمر 11 أنءمر 12, 02118*177. 11و

 6 هك, 8ءاقلط. 47505, ؟00. 8ءطع1ع» 1. 626 ”. فسوب ثعبو

 ىشارالا (600) ةميلس ىب نابرلا اضيا (61. 17”هو»:. امر 8 ةءو.) هتبراكم

 نم و ةثامنامتو نافلا 2و (. ةيناقيقلا) ةينافيقتلا ىف ىلب نم

 خيناقيفقلا بغل ةيراخب عنا لاقيبو كنسلا لعأر ه2 2 9. دأمر

 ةخيناقيقلا نم للجر. مانا "هوو 812011, 01101112 2261110 85 10

 ءعمامعس ها1نمدع 120186 2ءاقلط. 27 ةووو.ر 22ه. آل ورا 8

 20م1, 1813101, اك هل هالمط مائه وست ؟هعاعاطوسأ. تسع 710

 هزن معآ | هانا" ىناقيف مآ. ةنقايقر 1موودلعوا ذص 17116“ 711507.

 1711, 84, دط1 15 !1ةعوتتت. (01. ءاتمس آطزؤةطتق 111. 01-5067014

 ؟. آ108عاطر ةأر 6.
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 ليف ال © 26ع7 1 17 نا انلطر ]19 16:7 11 1114 1 151 07 111

 عاتب مان تمد 06 طقع همة 111611026 ل31. - 25 6. 266. 601100-

 10211 01101001 «]ااد 0116 081115 عقر 1ي ااا 5و الك, 18ر ا"ةلطعر 2

 741 11,381 1كبا اهليقتسا ال تلق نابتع لتق امل ريبرلا ىبآ

 هذه ليقأ ال" ىلا قريرم ترسم مث ىب عطقنا نا تام املف

 اهاسْنآ الو اًَذبا 0. ةرثعلا) ةارثعلا .

 ٠2| , 111تسر هتتتاندع ةما1هدق مائهطتتصأ هم !1ةةةهطهطت قى انت كر .

 عوو. - 0طوو7ه مططقفو5 ةئىشك ناك ام 62 دلو: هن*0# 1456 1110-

 11001110111 16171201" 15 1, ممر 6 هان ةىتن الك اعيش باوىلا .!نتحا رآاو 700-

 11611100118 1611120115 11111141114110, 11, "اه, 3, ان الو الك 2 اءانتقأ

 لو7:. >/, 1,10 21. هن ةدعمعر ؟. 12027 ع5 طقطع (2م110 118162'11-

 1618, 1هن116 2طن“ م.'13 سهاو كلو الك). - تنا امك هوا

 مطعدمتو ه111ما16و ع كتاكم همرنوةو26, 1, * خو 15, عيار 6, اع 11

 اا ماا ل, )|. 11 ال1 ا 15 قا 4 ز, 8, المر 6 276070: تا ل

 010707 17 1 187 كلل ١0 8 2107 كل !١ 12! 011 1 انيك 0

 مك. 21 ةهررو هوووهأ 0 كنا اهك هداج 76م1 00

 ماك زل 5 نك انك نوت نار 11, 112 0 ايك لبق ةعنلا

 لبقم 2 "' (6أ6 1 سار 8( ف اك ىضعو 5. ني "ناب, 9 تمت

 ف اهك 86. تياث ه6 !ءار 8 ميقي انيك اطَخ ماق 110. 1 عطخ#

 7 144 م0

 داك 17 76 72011165 0576108, 0050911511١ 01/1115 110“ /ممعفاب 11م !اآءر

 14. دووك ةؤزهتم 06 ةعاطا"ه م1913, 0115010*17 01/161181 01 ءاطاتتخر آو

 الذب تلق. هعرمع»“ همم. لع طماطم آر اأو قر 11 )اناء ر 4

 أوراك 111, آر 15 7١ ةانط ناورمق.

 هدوخشاك هلتئدس 656 11, 8 عمم. 8ر ه1 010 0

 01119 2218 م08انها1 0 ؟10عاانا هةوو هذوخ وهاءه. ]06 791:66 1016

 م11 ؟واثآ1 81102118. 0166"1 شاك هوو ح جك 0



0121217 61,085 +11 

 تك 117 تتدوردعترت» 00110110176 رجا 01011 411 زج0"7ع]ة م10, [آظآي اذ حر 5 60

 ةبابكأ جذور ©«. ىلع طمقأتو ددسن 21 00071105 ءعقر اا رب اامعر 2و

 اككذر 8و اثر 165 همو. ةطتم مال 2 ىلع ثيبثخل باكحصا بكتاد

 جنولتقي هك 741, 11, 487 لبقا اذا هملظي نالف ىلع نالف بكا

 هّتود رماب لغتشم الو هنع لداع ريغ هيلع. - 711 1قهدسر, 111, 111 6

 طخ 0 1 1

 ديك 111 54 همممون# (61. 1:0ةه5), آر "1, 1, كعب 1: "1#

 هةيعأ نأ 3في رهأ 1:05 0100:1111” عز7 01616 62119110*1 (م0'1 م16

 111614 "1 91:1), 1, همر 3, هط1 ة5حياكي وأ ؟106أاتتت هوو هدف

 1هءان5 20 ىنرباكي ننم0 1لعرس ةزعصت 6 ونا. 0 11161 لكا كف

1 ,0/111 "010101 5 0 85612811 (01116/111© 111611111 “760111 ) 61 

 ا 11 اكل 13 11 بركالا كيك قر 41 716010 0و

 1117 11,12. 13 11 261 رفك 1:6 ةيبكر ن2 1ععازم 1066 م126-

 ؟همومله هةر, 011. رانلا 06 2.10.11.0. 5, 514, منههج 5

11 240/2 

 ردك اللا ةرباكم 11, 1,8 هدأ 5107678107 01109011110. (). ةعع. ©. 7" ءزتال

 111 1169015 01:00 هنآ“ هضاننسهأ أر آ1ي ااا, 1, ١هأ 0, كو. ظكلر اذ7و

 7” ىندك“و هيلع ىنترباك. 015. 1777351 نر 6 ةءوير اقطع طط 9. أ

 هانا دك“. 72651111, 767191108284, 1, "١ .مكر 10, 111 0 لر 25 رسمأ

 هدببعأ نأ ىرباكي "65 و00070 ”هرجواع»6 "ءرتانوتنمر 1, هدر 8 (6ل. ةاحاح

 كيك ). سس 15 0. ع .1٠ 010171 001016111406 56 0261:1414 16 كر 11

 15+ 1. ةوو., 0]27:76 139) , هر '" . ج ريكا: نأ درهأ 6 0

 01100 7007 72017" 0:1 ءل* 01 هنآ, 11, ١ هه اد1 أن. ل ا تف ناك ام

 رديبك هيلا هانا ريبك نمر 1, ,١115| 1, 12 /م"ء 14]04] 68 ”ءعز20101. *

 10عم ملمع طقطوأ ءىبش ريبك. 6)1 م12851 لانق (ريتك) ريبك ىكي مر



 000 طك

 7/66 147111 م"00144 كلف, 1, اثمهر 14, 11, 1ك 17, الك 15, المكر 1

 رهحلا نم ربيبك ريغ كباع ىللإب 2 1 ا 4 60 عانتنمأ رمبك عخشب 0

 11, 116, 6, تاماسم ريبك دحن اذ ىكأو ر مالا 605 10101111 1“

 1105111003 211611411105 1, )خبه وهو آلا رعش ريبك هل سيل

 اهفصو ىمضم 7/970 01711110: 971/5 708111010: زا15 016501" [ز210011 6170 0011-

 1416111 هك97:. 116 1", 16, 710. ةاتمانو هانا للححأ. نوربكملا 111

 اا“ 17 ه1 ذطأ 1ةءاتمدعسس 0 رومامتسانقر 01019168 مانت نات3 06-

 عع طاتستاتا“ هما 12027. 01. هاوس 1ط٠د ة[هدداعتلا 10 هرعت 011:

 شيك. شبكلا ةدابع 0/15 116145, هدزاتف 2عءدددطوسخكم»“ طصطستسوم

 هموم هاحفستست, 111, 111,10. - ةضشابك داع. مو ةسابكر 111
 ازاله م 1

 0 كنك بكل عومجلا 09111110 هدد, 11, هربا", 11. طتصع ماج-

 عادا هوتتتعت» 01100 طقاطعتك 6

 لك هدأ علستق 2وموزعدم (ءأ, 'ا'خ)ر دمدصمو لبك ة. لوك ههأن 761115 0

 0015 (تهل] طاتقأتعأ نكانططانت“ 111, ةءحر 5 ةعو.ر تطأ مام ورق 1. ورش

 نان15 لبك 320 طمع نتتموتتع 201262 م6116 (602811. 860. 11 عا“

 51201 0 508 1 هر كرر 151 01 0 لبكز ليك افخ

 دكا ١ كلك لك 5 0011 16 انتو 2011

 طقطوف ليك هم ذص هالتك 1كمطتم. 19, 1 هدعقاقك لبك.

 وبك 1 61/110115, 10012050105 هدأ, 11, "ءمب 3, 7 11, 3 د

 رتاعلا ةفقوك ةققولا, #50 ءىشلا دنع نوكت ةفّقولا لثم ٌةوُبَكلا

 كم داري وأ هيلا ىعدي ناسنالا هعركي , 8ةهنطملت ه0. ةءطعولا] 7

 1 ورك هتدخا: ل 70:11:41 م1ة.6 19, 11, ٠١ هر 13. طعد16و

 طقط626 هنول ابك © هيج امك ةعطقات ريغتو ليكز 71

 06ه !دغمسطاتق هوسأ ةدعتسفألب 11, املثحب ؟, نطل همر. فطخا هددت
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 ةما0 م6 خفتنا هم016111. 115411: خفخنأو اير اذأ سرفلا انك

 1كهلمرد طمم0ل0 همصستت]ا1 هدعما1 ءوتتأ ةهدحو انك 17114111111 م1326 8

 ( 1711 117, ؟, 1). حج 58 11171111, عمد. ةعدتم. 1آآ1ر !1], 12, ةتتأت

 مدعم مانت ةلأ1 ه 1ك 1216101122 1.

 بنتك 1 ©. 260. 2. 3277 000166111 510ز00110101001* 1/11 110111611 ال15 02 أا11ر

 11, هدر 5 (ن1. ظوزقاعو 50 601. ةمات0 1”"عواوع)ر 0110 ةءاتقان

 طقطوما "هل مدعوم بتتكا: ه1. 71,8 ةةاهممخ ةطبار سيل لختاو.

 هدفا متعلم نامالا طورشب هل بنتك 106م5 هعواتعوصلف مون ءاتقأم

 هدمت ؟0عءوطات]1 ابانك دوءع موتك هأ ![! طماطم ءمصغتس ءاتطواتت 60201-

 10095 86ءاد21184618”و  سأنلل بتكو 1, ١ اذر 14 ى0"ةطون /0044 الأن

 ةوعوز وزع. - 11 85801., هدمت5ؤو بت دكلاب 0107163 015067501

 1, )هب, 8. - 17111 5201 6011501172511 11010110118 7202615 0:8 60 ©6011-

 06و51 (دنه) 06 (ىلع) 76030116, 1, ٠ ا, 15 نأ 5151 00150111

 012101110 710/66/17" 011161115 1760301115 ©. ىلع, 1, !"املر 11 هم

 13 كاكصلا بنتئكاو. - باتكلار 06011111 01011171, 111 7” 8

 هلجا باتكلا غلبيس 1, "ما,9 ه6 بانك لجأ لكل 1, "هدر 3. ح

 بتكم 10810 11111415, آر "في, 17, 11, مهمب 14, مهار 8, !ءءأر 14

 اهب هيتكم ناكو ولا, ا. 9, 111, ةد», 11, طز ةلثلت ه0. هع
 8,83 81. ةبيتكلا عضاوم بئاكملاو هغ هرعوسواسسس هزجانل 10025.

 نوبتكملا 11, !همأر 1 همع. 1هعا. 0 (ةذصم 1ء5ع7010) هن ظالط (ة.م.)

 710م1" 10عطت 6556 4 تماتكلا 20110

 ةيئاوكتك 007111116511010, 06ءم1:هرزا1ه , 11 اة حلك. الخمر 3, تطأ 12

 مومن معمم م0 ةينادكتك 6011. يتادخدك ةزداتتل 116 5ر

 خيتادخؤك همت 12027 ه6 801ةططهر :5610). 11, امر 11. س0

 000. مودصمو خيحأ كنك هوهع. 25106لعع 0ه2ع201 2068و 70

 د داتصأو. 89هعمو هدتس 1هعلطد» ةبهألخذنك ه. عب 5هماصثر 0
 "امر 12, 1, 8ر احر 12. طععأاام آخ الر اةأ, 16 ه8 ؟01عوتتاأق 6

 مممسسسأ1 ه1, ء؟. 111 ءطققا 8ةهططقع ع0. 'ا"طمد"اط. اةر 19 5ة00., 0027

 هد أدخكنتك هن ىكك.



 010554511 قلوه

 د تر

 عك. عتكا مم هورس مور“ هقأذ 5003619 (فدر) 70015 عمجأر 560 ءاتقس

 عمو" هطلت 127621601 نق آي أءاثبر 1 50760671400 1م < م1211 امحر 4

 اعنكا لوح (ةهدصس. عيقك ليح ه1. 0714 11, هء)ر كأن هدععاصوم] انتط

11 

 دك فتك هرر»ن0م1هأهر وه 01>2ءانن ماو ءاحوطأو ةلطتطتكويب آر أمر 2

 1 الار 13, 12540 هذ 1027. - 8هأؤة20ه مطتقمتم هللا برض

 مهقاتكأو 126115 905 1و 0016 معمار 111, مكر 6

 متك 1. نك متكأأ ةتتأت 0 نك ععرسموت» 1طن 8تمءعطقتت) 6610و 1

 ةمطعمو 101*5007 1162090, 1 13, 1, اخبر 14, طهدحر ل. ح 17 عطه

 2 ميتكمل سيل 111, 15, 15 ةزوطل 669121 45 0411 5061611 58

1 01111016 0211110116111 *1001 70:6 

 بتك 179 0. ةعع. م. 511101::4 ةاتعاتل 208111 ءالر 1, امر 11 د2 0118 619-

 011026 طمطصصتت]11 292 عادأ ا (. طوصع). خرا ظوعطقتأ 111

 "1. هدعم11 9111 معا“ رثكأ ن0 طتع ةوصقس رقاك عت عت لان 11061.

 156 هيلع بتك (1:326) ةهةلوطط 0101611 ةيمللع بتكأ 56811 11و

 همام وللا /معققر 11, اا هر 1. 310!1عء]عع 101 16ععع ماطهزوواتتك هبابك اور

 معمل 1وعاتم متت ه00تءادننص كباقكأو هه0و6 910ءااتتن 1ةعأ11 0ع

1 

 رثك 1 6. ىلع م. همم"و511, 117 0119151405 00111صال1511, 1, !.ألر 18و ما

 16. (01 رثكي) مكانك دل, 111, انا, 9: ءاك اطبدتع. ة]310 1

 11, اك. 8ر 111, 71718 كلذ ىل هيلع أورتكف 170 0651:01:045 ©:-

 17611513 90*61: 211118 11100111118 22205 عز*ة/111. - 111, 6«. ةعع. م. ©أن

 هالو ©. ىلع >. ومو" ست*ع ةةةل01:41 (61. ظفاقلطم), 1, ملل 10, 111

 ملءر 10. - 17 ءه. ب م. هم6 9211015 101115 قهوة, آلي «ءر 11

 ا1"هعطتت )1,1. - كدحا ريتك 7, م1 ليحأ, رك 110*122

 ؟هوتعر 1, "اال, 8 ةرثك اهتوص هلعير "قا, 8.  رثكأ. ةرووتف 111, الدلو

 9 هرثك) زواجك لأ نينموملا ريهأ 1 ومها امو 76116120115 71011 46

- ©1701 75 171*111 0011001 7115© 120:1*16111 11100110111 “110115160161711 01115 



 قلوه ومالا 01005511111

 111/118 5011101. 81261101 هكعض 5 دكا نك 11 امر 3.65 هت

 هزما10 120257. - لكبو وعند 111, ,٠١17| 4 هن هدع. ةجاتتق 7

 فتك 11 00167[ 15, 061151015 10/01 (6 1055. 6 ةمعتن.) 0ع علت ته مع

 همدف1 عنق 111, ألام 2. رك درمأ هها0107*ة105 هزالك 10ه 011/41, آر أآحلو

 12, 1,1541: العو عفقرأ. | فيتك وهأ 116701111111 11111" 00114 7//011-

 هة16, 1, امهر 14.

 لكك 17 -ح 1 هما1و/ 0 711211, ط1". 11191:05 16001011 0ءادل08 م18

 متستم 1م عمل 1هدعر 1, 11171, 2, 1 عداخالا 0عاطوجأ ةهووع 761106

>63 3 

 01. ؟مم-ثه طحسلفمأ ه0. 1813116 امل“, 6. - خلككم 15 014 6

 هه1ان 0 اة(“, 11 ؟مسر 8 عمآ1. 9, آر ا"ءكار 5'

 0551 اَذَك 54 وتو 0 01110 ب1130, 11, هكر 1. ©0100 ةزتان0

 طعاقلط. هل. ةطلطعمتلف اأب 1 1ععلااتت دج حي (ن5 111 كم" عدعت)

 مههممد066 ؟هءطتق 1هطومتت ككي رو 1. 6.

 مدهك 1 ندسدكلا مك اقر 11, 111, 7, 7117141 7/7765, ان ه1 ن15 220106أ

 1جمالعسد دع هوة عاسس 0010عصد عطف 1276211101. (01. م07 الا

 مككم ردغ تمدكر 17:67 عر 200. 11, 322 (3. 41), 11541 132

 ىدك 7111. نوحتكملا 004161, 111, تيا“ ههوون ح نودكملاب ©
 وسنلعس طمع هع تل1م هد وعطسس 1066 ةوع. طظقفطتتت 1001" ه4 ]ةآ

 ع0. طماط, هت عم مم2 3856515 1]018150 ص عوطصتطت, 10, أ

 5671/4 !.د. ؟10عؤاتس ةتيففاتت 1عععطلتتست 32م1 نورسكملا

 (؟. 511م19).

 اذك (ىذك) 1060 1, أ.., 3 عدأذ 1ه016لات2 1813236, 115 112 3112. 66

 مطوع وم". الطتستتم ؟ةعنو ةهملعسص 72000 هعماتعوطدتم 11 10ءدق آو

 بقر 12 (دط1 طوستست !ذكو اذك قي كل)ر +. م83. 8536مو

 ةء2معأذ 70615 م61621123عر 0118:1523 831115 01:2:1601' هانا 601[:123113* 3

 عوام هنع م02 عمو ةعتك ةه. ع. 111 أ !.ر 051 لك7ع226121 602 3

 ألخ ىادخكي ممر 2666553118 ؟ه5أؤ: 52626 ةأ1822 60251611 10 ءانت

 ةهسعار تع 11, مع, 8 همن. ىذك ىبأ اب مهو ةخلعافلا ىبا اير 1طد

 ز[هداعلاط اع سان. اذك اذك ايز ه.. 2:ةةزع 117, * . ظتسع ةادنحح
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 20) ءعالكأب طحت ةاطقةدص تحت 1 وص 9 ءاعالقر ةهألقطت ة1"1ةات]انطح 20-

 سال (هل. 11هنهءعطم» 20 ونور 11, 721: هوداعو ة[هأوسستتت اذك

 زوجع ا هيف نونلاو فلالا لاخداو تابانالا ك0 نم هذ آن 7

 20011111 ةفرعم بح) نأ 1, !, 10 اذكلا رقملا, «1, 12 ىذم

 ىذكلا 7066 67 0 ةهن, 11, مهكر 12 اذك اذا اذه 0110 81 ءطق"

 آد 016ج ة1هط ق1 هطاحستر «0271013125 هام للا 5 عقب)ر هأن 113121 -

 ه1 21101ه77م ذط ؟ذغ5 18[هطحستمتة0 ذا 4 1100 هن, طاتتع 6

 (0ةطصسقتلم 0121556 12980315 دعس مكيلا ثعب كف اذاك ا نأ أ

 كلام ى

 بذذك 11 ةهعمم 36 17101 0 مالقسطة1ةر 1 !م٠ر مه6ا2., م11. 2

 هذ ظل. 1! هناطتتطل 1 ةدحتطصص» 06 203612 5 06 جآتت5 ةعطقزاق

 القات مهلا 7. ه. ع. 1101320 51 1 بذَك عويس ىف ام. 1:عمرص ماتم

 00 باَذك 8611811 0 21/9110 10005511 1, ,)"١! , آونتنعو ه خي

 07 نع م. 06/611021, 1 ان 3 01 طور كك 17 01 كح

 11 1 56 داهأع هنن01 21556 مالثهطأةأ1ر آر "ممر 8 ا 11600006114

 11, 1م, 18. .- ةباذك 10ةهطتر آر أمخمر 16

 رك 1 ةوصقات وطفل هسرق رك (11 215 12) طهط6ةآ 2. رك الك 0
7- 

0-0-7 

 ا ك . [6 10هن[1526 ةيلع وللا ) هللا 5 1, ن1 10 ةوو. 7. 02
 م كرو 0 8

 برك 1 671211 , 5247140011: 11016 ه]ناو11 ( نم 0 60م 1 ه1 2

 1ك 1" عانت ها ا 1هعأ 01 ترك 860 8115 طانزاتق 76هانطأ "هنأ هم

 (ةعوسس ماس 111, 1,9) ه2 جط خكعرصقتم 6 ا 01110 هدد

 (010ع)3 1, ”هك). 8ذستلت ودع ذص 02014026 دل بوك ا دانا افذأ

 توركم وهف بوكلا هباصأ ىأ (27174زه 117, ١ وأ 11540 ذص 7.).

 سيرك. 21. سيبارك 216 دطت 1201636 ان كورد 910. (؟. هانط دورب).

 101 سيبأرس 3 0 811 ل 7 ل 1101 0 0 1 0

 2014, 1, ,١57 13, 497. 12, 1,11 81: 271760 197 اع.

 2 111, 1 ت15. 560. 681 1786 01118 ]1168 0110 1160111311101

 مان 611 (0000).



 2(0 آد 61:0 55 1110

 كوك 1 هوو ع قاس ة. درط 22101111 هدم م10ةر 1, !1بر 1. ب 9 70

 طورعو. 09067, آر ١ ا١1ر 3. 1000633 51 درك لةعفتكر 111, 11,8 ([8

 مرت عمان“ ارقد م70 1 كا, 16 0 ةدركلاو ه1. ]دونم ةاتاح ربد أت فرك

 تا

 ل ناركأ ةوطقات 7070068 1 اخبار 6.

 سدرك 1. 11هموقس 11 طما1 22110110 2611 (فصلا) عا115 61616 م18

 122 عمو (سيدأرللا), 11, 111, 16, 1121 2, 8.

 كاندرك را هور* انهعدسا اب آآ1ر آل ا, 2. 110. وهج تكدس ةهطقتم 11.
 كورس هد, 2614“. هاحط باتدرج- 6غ جاب درك. طموأؤ وماما 19ءالم 53ر6

 هعوا"كتأر ةع0 عأ ؟ه155 ةوع. ةصهام عاقتت ؟ 8 جابربز ةهأع. الا تم

 00 ل11 21 ©3215: 1, ]11,67 اطلب مر 24

 سرك. 1 [الودك ؟هعءوطاساأ زد هموغمدع 1"طقطتخغ آر اك 8 عسسوو

 هيلع يس كنس 1130115 20 ]كه. 2 78. 256 8ا18م161012612 2207 أت

 ةريصح 1110, 19203802 7616311211121 202 36611256 12111615856

 عمل ةانطتق1556 ةودقان 01:1 مءر* ون. - 8ءا1ه ةهعنو ال10 ءطغقتتب 11 ةءأر

 11 ةةهوو., 20, اناث, 10 ةعووب انءأأر ةهطهف مائهماظ16 ةععاج2 022 5201-

 ةمدعس هه11ه ممم عت5أمهاتف (ملاع يس .١) 01. وون 6610ه, 1107740

 06 2013676 0"21/ءعآ, م. 90 هوو. ب" مم11ءتناهعوو, 111, مكمب 2و ح

 ىعم00::0هر, ءادأ 1م ممدتغم» طها11558 (61. 8عوعسص٠), 111, ١1 مر 2.

 رسل ىسرك 510 عطا ه8ق56 ههزت101 7201015, 111 "اء, 11, 4.

 عرك٠ 011 عارك أ عارذ 12 م7076ه»ط10 1, نار 16, 162128

 رر«من. 11, 320, 16ص 82203: 1ذر 2, طفش 1 ةءمأ" . - ن4 ©0116ع-

 لم 11, متا",9 دغ 1هعتعو طقطوسأ 560 ممهعدوماتست 1, 115:1 نأ

 .متعارك ىلع ناسو لأ مرضك .

 مركا 117 6.366. م.ر نع ل. 5: 97 (م186م0م516100 61153) 7209159 1

 ودعم هل, آر 1*1, 6 ةهو.ر )1 طسر 20, 121,14, ؟ةام, 2 اهنع هللا ةمركأ

 ا دوو 11, امو 9و 111, !كر 9 هذ تانثاشلا نع دسفن مركأ 115011 1 7/ و

 203 ه5 هملعدمت 562811 1. سنخنلا نع ةسفن 0 11

 هيجي رف نمع دللا بانك ميك أر 1, "دكار 9و 111, عزكأر 9 مو. 00هق فمان
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 اناتتع 0110026 ©. نم 11019178 ©0. 60105. م. 64 .1١2 - آل ©. ىع

 ةررودا7» 110911801" 0651:0211 (9/هقر# ةاقر آم | ءر1ظر آل هر10ر اهلل 10و

 ا". 12 (هآلذقو ىع ةطغم 0 11, آم 42. كاطع موك 51605

 7081125, 11, !ا1 و 185. مدرك ٠ نوبناكملا ماركلا عام1215 1611 01
- 

 هدسصتم 12655 طمستساس 201221, 111, ةءأر 4 ةعن. ح نالق طك 6

 و100 ءوصتسصت طهطا, ةمعع. 1[1طعطلر 1, مك”, 5. مارك ان 2. 2. 4

 3 0ع

 مرك 8 مرد أ همطقأ7. ©. ةعع. 1, اذ 6, 12027. - 11: عاطط ماانات

 3 د- هرغ ع

 مطمومتو ةمارك 8و 3 طقطوو 1, !19ا, 1. - مركأ. نأ هللا ىلع ميكأ

 هه" 10» ]26م 0200111 401, 1, ا! حب 11 806

 ةيبذركلا ةهمع]1جاطوسكم» 820801 ممتاتغع5 (نطمضةمذسأ ةه220 128, 111

 ك8 10١

 هرك 11 2197 هانازا 0001ه" ةضةأر همةقانااب 1, "مكر 10, 11 ةطص لقت 60.

 11101161 هكر ت. - 2غ 608944, 1, .1 4, ا ١1ر16. طعاكتعم 28561

 اهسفن تيبصغ ةذالف تهركتسا (4م45). آه 1رذؤ40 227711, ا, 4
 0 58 د 1 2 ندع

 00 زهر كنا سم م1 جولتنا 681 زهر كناسم ل مكركأ 60122281. 8

 كراك 10015 0065, 111, ,١1 10, 9 هيرك 1710015 6205115, 1, اح 31
6 

 رك ىرك٠ هه ء]ه1 ردن 1معمنمب“, 1]ي الر 12, طهطصع د 81مم

 مك 6 1201801* 1. 9.. 1 11011 01/5115 081 601*0991 1" د١1 (لس15010)و

 مددت م0 ما16 هقأ 56 0011114 (سضبقنا كوعسوتل ذة 1011, 11, 200)ر

 لال 1 5

 2 نيا3 2ك ير 5

 اسك. ودعلا ءاسكأ بكر مم” ث0مه01005 ت51, 1, ,71١ 15, !ءحار 1

 شك 12 تاس 11, هما“, 3. 015. ظورااطر ل101111116151710111114و 7. ٠

 جيتس طهطوف ما. ميتاسكر 111, ا*4,

 حسك لا خابسلا 106111010: 011/510 11111050: 1 1*61* 117 0111م 10110211 © ءقنآ-

 للهم 100ه "0001011, 111, اع”, 13, آخ الآل, |”ظ,5 هك سقم
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 نونكسي ([؟هاه مزه نوسنكيز همام ©00. ظزر 177151 هأآر 12 ه8

 نورسكي (مءعاو ه00. 28), 191105 ه1--0ما11, 600. وانما. 1. ها", 2

 تأ قذوجرخابو ج هذولا نورخشب تقولا كلذ ىف ةرصبلا لفا ناكو

 راهنا ىف ناكو لايجناك لالق اهنم كهاشي ةفورعم ةرصبلاب جذؤلا

 يلع ىركأو زمر هللعب نوبذعي فولأ تارشع عنم اةررصملا

 رمتلاو فيقدلا نم عناوقا. 01. 2510ةاعور 0161101150716 51122611

 2. 158. 81 هعمل طلصع 611211 حاسك ظءاقلط. هل. ةطل]؟.

 اةفر 5 و كر هنت ىجروم (9. 81م22) أ ةعالاظه 21610858 0113:10 118118-

 ممعةهطوست (111, انا" 1) جسكلا 15 هما ططقطقاطأترب ؟00. 1

 1 657 حسكلا نيلقني نيدلا جنولا ىبغتساو.

 نييك 1. 8. سكر 075 هاد /"هعام هدأ (آددصم هع ][10ةماتمأتم)ر آر
 فه 0

 أا"هكر 1, 2. 1طد 81ةءطقصت ةهءاثر 4 ه1. 2261 كد رسك,, 11 1

 12 7651026 193121011 م. 66 (ع0. 1لكجورسع» م. 11,6 21.) طقطعأ

 جلعممرب - زطع اآكورتعأا ؟ةموص عا عاعأ 531: '. 860 76م2 01133 6

 ن5 2ه61 معماطوق 0100 113ئ3 زاد *0]عطو 201036 (050 ه1-0

 11, اذ5) ريح هقاس باصأ١ - وم طومومطواوس 011 طع 06 هوقاتت-

 تطاق ا1هعوك5 طقطومتو 22هصهص أل طاتق اضعب ةضعب رسكي 111, اامدر

 4, 111 1770و. مب 2 رطل: تح هعرَذ 3 (هللا) كلذ سك 21777 5

 776941, 1, هكر (051 60 كو دممك 15 22118 600. 061206 8522. )ر 12,

 اةأكير 2. طبدصقم هان عرذ هرع 14 866 هعرذ نم. 01. اتقا15 762)

 تف. - ىلقلا لع هتفج رسك ه8 10651 0100 ىذقلا ىلع ىضغأ

 72011701861“ 1111 471:07: ]آي |!« 1: ةعملعطط م1156]1021> 13

 ةاتط062088 ه6 10ءانق 11, !15أ, 13 560. ةينيع ىدحا هل رسكو.

 اركلا رسك 701010141 17"( ةالن١1 ءاامست ء. ىلع م.ر 1, ؟ملار 2, آكل "مار

 16, 1 2, 111, ار 3. ا. 91. 861801. هذ 1طن عطلت. - 7 و

 111, 326 هوع. 1ععالمدوتت 1خ ا, ")1 151 ؟هعوراقتت. 000.

 سكذ ٠( 3 17ه نعوم ام دصع0. موقع. 11 ىمحلا انام 21 اهرسكت
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 اهترارحو هدعما1 نمط. - 1911 نالف ىلع ةىشلا دررو "151701005 651

 1 امو كو د ترسكذأ ا 76 0114700 /"هعأم يرو, 11, اذن. ان1ا-

 ديلا مدث0و سميلا فو (61. ظءاقلط.) 2714/5 051 60107“

 50125, 111, مل كر 5و راشكنا ىذميملا هنيبع ىف 0011111011 01/656 1110110-

 011115 65561 (كح 0 61 ظرز1 ©6602 11: 11 13 6

 ا لا ا ل ل ل

 هدواتمستم 1؟1هتفوطم» ه4 طومر 11, 466, - رسكم. 21كم هلام

 ذم مانت رساكملا شقر ال17 ا 1

 00 111, هدا 11 ذص 1254 هدعما1 ءهطد» مه ظيلغلا ريصقلا لجولا.

 رشك 1 06 ]سمو طقطوف ص. 8. نآرشك 11, !ءآلر 4

 فشك 1 نالف ىع خنيدما "قود رجور» وم" 11015 ق1 111 1101/9171 ©000-

 61, 111, از, 12,15. - ]1 لامعا 7676111005 705110811 111 ةءلر

 2 ه هراهظا ىلع هعركا رمالا ىع هفّشك (1,1:4). - 77 هنع سانلا

 0 اكائ1 0 147 1 لاش الا ١ 101 2 ا قرفذا» 5-5

 1711 هبلق عانق 161661111118 051 161/11161111111 015*601 3:6"1 ]08:9 01:6 -ح

 عاطكنا (و. ». همن طمصم)ر 1, ادب 2. - 17111 56 0110021, آر

 مومو راق كسا 0 ا

 هلم ةوططاتطتل 01/412011 001151511111 111 7721:0110, 01:1 1/0611 10190111011“

 11, 1.4, 17, اه.., 16, نطق ءاقللا فشك مو فشك دموأ1 ه8

 10015 81هطوطاخ 201 2م110 10027 ةانآت فشك أر,

 ربعك" ا عكم هرعما116هطا11 1, امهر 8 6

 كا هرك ذي نأ هدسصتقدم ىع 11, 17 ن1ق., تطأ صمد د6نعم6 هه 6

 ءانص ة01506 011. 11, 4, طقطتططت 6 ل 201262081102659 6

 هانلسسكس» ه. ع. ذص اضه010د6 1011 1, 163 ىب ديز ثيدح ىف
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 ةيددكل راص نا رمالا هب ىمارتف ةيلعامل ىف ىبس هنا ةقراح

 صل انط1 72. 0172 رجلا و 5 عم تقذح ىلاو

 ايتك نأ عمو اهعم فّلكات. هعورس مآ سدس ءاتع10015 ىع 8

 ةانط مركأ هغ هك. ؟71عطغ# 11, 193 ظر 0. - نالف نع هقكر 0110101

 ال5 710141 411 هرجع 0116705 1101: 2و ©" عار آب اأكل*", 185 514. 1هعانطم

 111/7414 ذص ©ل. 3[هةاندس هما فافك: نع ىنغيو سانلا لاوس ىع فكي.

 كل له كنع منك 01 1, "١ اءمرب 14 كنع عزو 01 هةاتتت 68أ ( 1.

 ةممانه ةاط ىع). ةاسنل1 د كت ل هما 81911 7207" !بذ .

 - 11 70 ءامدنا111 ؟ ءةاعسدم آر اب*كر ,١ 108121 0 ففكم بوتو

 جابددلا نم ةءىشب نيك فاوطاو كييج: 710. م0110 10027. -

 فكلا لعا زم 1:ةلعم 2ممو]11جطوصكات» وصمم 0122372091: 1111

 ن1 !1؟من 0طصقمسل 020 غءدح 26عطع [عد »عادا, [ةطتعات ةطططتتق 2508أ1-

 معطومسأك, 016عدمطععر ن5 1طط 1-1ةلعتط ادهر © ةعو. طقطعت (ةغ طتصع

 مهعفلنس 21101200. ١1,19 هةعو.) دمماتتق ه5 4قطلهلاوط «268ا38 و

 نيحس 4ط0ها1وط طمصتعأ100:”. (1. مدس الا هأءدر 12676" 168]6 51/1“

 10 00171111011012 ه1”هطع عر م. 36 ةطص. 3. طخ ةط (نطم:ةعوؤط 0ع

 ممر ع2 08526111 115 011 56 51120116 0470717221 6911886 5

 طعم[ ءاوعر ن5 "ةعأم ةهعممعات1ا 792 آ؟106عطر م. 66 عن 80. لاوصعط

 هءءعدمعتغ 11, اةد, 4 هغ خيفكلا, دغ ءالعسس ؟هءوصخست آ11, محب 5

 (نط1 هزع "وعطف ه1), هذ ةدعما1 ءقصلتتمست ؟10عاامع 2512215

 ةنلموم0115 1. ه. ن0 هات]لاه ه2مع2012 26ء1م1692. كا
- 

 مدت م87. 8 فاكر 1, 1, 5 هللا لوسر نع سانلا فك ناك > هدد صت انس

 محمعتست ع هونت نت: ءه1 2 12ع0ع200 طععوأذم ]121 .

 افك 1 نلف نول 171110211 471 01*01“ عزر» 701*غ عازل, 1, مل, 5, ن1 0

 ب - 97 06 مهكأ, 5102654 م11, 111, 111, 1, 61. ]!10ةاذطت, آط25411, 1و

 ازور 3 ع 1و ,60141*  56 2141, آ1ر !؟ تن 1 01 6 ع00. "عععواتتلتل 65

 ئقكتفو ونا100 زهد اص 6201615دع ةوعانت 0ععاتتا“ا ا (ل15متت | طر 3 هو



 6 1.055 م. 11 0217

 271م 137 ١ع 4 ه1. - 1711 56 هم"غ01 12014001هنكر طلب !هآ دو "و

 تطأ هع اتسم زكمرتانست 200166 "هءوماندتم ه8أأ ىيفكنأ .

 تفك. لئابألل تافك زد ؟ةهموان 11, !1أذر 8 10ةمانتث هوقو مآاتت. 8 تقاك

 8611811 0514101196113. - نفاألا هماكط. 161 1 نأ, 13 6

 رفك 1 ه6 11. ط1وزؤمم بوثلا 8. بوثلاب هعرد ىلع (رفك) رفكر 11 كادر 5ر
 أددلر 9. 01. 12027. طعم ىلع هانقطح فوف 011611, 2174ه 197, 7 0١

 كك 1 00057000 11 نذ 12 4070 دكا اذا 5 ه1 277070

 رك 45 6 86و طور 6 رظمرا ككل رن ذيع ر 13 11,9, 61:6 وو عرب

 تابيكر فاك هالوك ومر نيتطاتق طمهتاتلادع هقعطوس اد هذ ذص طقالم دنا

 128206165 عمم 1 ءطوسكر نغ 1هل1 د5 دمصعت (61. 666 عال ١ م. 28ر

 ا[عوس عا“, 2214.). 8ءعام»ءعد ا8[طهءطغؤعت هوه عععوطوسكب 11, 5*1

 (سصهاو ذطأ 14 117, ا, ؟ طهطو# تايارلا) هن طئصعر انغ 510طاتت, ةععأ»

 مامطوسك هماصعس ةيبشتكلا (؟. ة10هدر 07/:1101, م. 12 ةوو.), ن8

 ن1 20 خان 81هدا1ن سصحاتصت 21210ءادوطف 21211156 (01ط028ؤوطاعأر 10128-

 ىوظ1 اة. ةر 4و7. 1آل, 1,11 21. (ء ؟هص ا 1هأذعاح م. 62),م 0

 مامطوءاد1و 22ع0803 هطصم 251, 111, اهملر 13, !ةدح 4ر اةدكر 6

 فكفك 1 ن4 فك هازونس 1م "ةطقأ اذ واحا هدر دع هطدان أر 111, 2. ١
 كا مس <02

 0 ّر يفقكم هعماتةوقات" 1, ادد. ةزسناتاو» 27017 11, 402 سباع

 ىفك 1. 2ةءانات هنأ هقأ مطعم الأ ىنيفكي ناك ام 861811 1111 74

 هرجان5 هد*هق, 111, ١١.10 (ءعل. الكر 15 ةقو.). 126 ءمطقأال. ع. لام

 هعع. ؟. 1027 ه١ آنه26. الآ. 8. ةيافك 159 همدقأطهتكاتت" 111, نار 9

 ه6 1, اك هنآ. تطأ ؟هم[ةدلتتسنل د65 608 5236616 م10 115 011 0

 ممطتاتظغ (1. ىلأ معو نأ)”. قافورنم هانز وعام (نالغف ومأ) ه]1ق0 1, 7م

 ان16., معو 1, ١19,17 ©لبق امل ةيافكلا ىلع كلا 5 نأ 0

 601101110116 111 011*0111 071 00000 010*601. ا 1110170
- 

 1461ه, 11, ,١١ 10 هللا ةيافك قر 111, هكأر 15ر اناا, 8و 12, 1002. ح



02171 01:053 111111. 
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 ىفك 2 2 تمت 11, ام, 12 اتط1 ع0. طقطعأت 16567010 ك5

 1ةطقلع ةءطتعممأ ه0. لانم2011 اهءر 13. 8ةهعررع آس ”ءالانو افك 8

 1م ]16[ةرتمدت م1ه1هم ع. 6ة28115 (9. 81218 12 7.). - فاك. ةاقكلا

 1701 0071/4075, 111, همدو "او ملأ, 5و ملا 023 .7 3١

© 

 701145 هاطااودر آر )جحر 6. ظععومط0عأا 2وجوزعم كك ماتم كك ت4

 اورد تكانت كعك ءمدص موتا. 01. 11510 ءاععر 2615076 1061و

 11, 42 (8112.طو. 0ع ]!ك. فلع. 0. ؟[1ةوومقعط. ا١؟[!1هص 1892

 02171), 12027 ةدنط كعك هأ ء. 21ةلكأتأ 1, ؟هر1آ

 50 ٌّك هون هه" وءنع*ةد ذص لهعم آر ؟اامر 11 ,سراف لك نم. 43762.

 كلذ لك 0111111 16111201* عر 4011101/0:111 11010, آل, مل ءر 6, لآ هءر 1 آه

 14. 800عدح ص000 رت1":نن06 هع كلذ 1 ١ طمس 0لفسمت ه0. 111[1م

 11,12. لك ءماص موت“. 56011407“ دج طعالمر 1, )مبا, 7 انطق 158 عقال

 61161201322 1066111. للكم 06 ةعادنتذو119 عقال 00176 6010110118 8.

 هه15, 1, ا.كءر 9, 4هعطخغوا الدر « (ءاك املر 8 عذ اا 5 هطق ةطتم 6 6)و

 ل545 تالثكم نافجو فيدسلاب ةلككم ةَنقَجو (4. 77611868

 116516 +1 0 2.36 ةطط. 1): 06 10606 6

 16معانا5 ءةوعقتقر 11, مالؤر 9 ىعرصلاب لتكملا ركسعلا.

 8 0 06941, 5261:1410“, 1, بهآ, 4, طم: شعم 3, ةططعو. ءم]1. 28

 نابديد. - ءالَك ]نمعاساتق 111, ١١ هأر 13 560. م120م161 1

 . ظنسقن 8هم»وم ءالك الو قوس لكموي مقن هر نطأ 1هغ0111 عت فانت هنأ

 ءالالا قوس 1215410, 1, ١١,6 ه1., كؤعاتك 117, 711 6, ةلتأ 000 0

016 28565 260116 01261:2:5813401: 260116 65012614137. 

 بلك 1 ©. ىلع *. 28106 021015 41 1 )مر 8ر 9 (نأق هظامعطعأ 22111ة2)ر

 03 ن1. 710. ش2561:, 11, ,١١١ 2 ةه00., طبه2عز - 5022111 ةدار آلكو

 اهءار 14, 1. ظمههسر وقول. 01 ةياو4» 1.7 ةتشاو يلع ىلا.
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 رلك. زيلاوكلا (ه هدو. زولك هوو. جهوطقمت هدف له) 111, !انر 12,

 همز عا] جا, 16556 720771450, 9111 01311 31:1233:11 11861112[320 7201113(

 نانقات 060 06 20113 685 60215612110. 01140 70618 1266188

 ةنيرغاكلا 5 رغلك ) راكلك 0 ) 0761 16*01 118845©1111114111 ©1/611*2211-

 015, 61111 0هن1ه7"ة1, 111, ]111,8 (تاطأ مهد خالعفلا هعما1ت ءوختت)و اال 9و

 12, ااث10, 1, !ا11,2. لاوموتم هنن طدتتع 68م020685 57 أؤ.يحم 1

 (0طعخمصتعم 0100 0101365 013101, 201115 3 7001 ردراك 011

 تست ه6 ءم2 م0815 1310 ءاعور آلا 1ءم» /6ه11ةءطق ظرب

 لك“ كك 171001/111 62:60 61*ءر 11, هكا", 9, ال10 ه1: آ1, 10: هل. طوطم

 0 0:1111119*511 05 0: 1201111. ب :فلكلا 0 011/1 56 31111111561 10115 46©

 ه0 91/118 11018 11126113*1721, 1, اال, 10 تح 02 (61. 660 87.).

 ملك 11 (8. 1) 1465164 06 1عطعر 1, ا"”ثر 2, بف ذص ه1 مهملكت مل

 امندلا 722547 5ال, ١١ موهضبز - 06 طصوأآأ 022015511, 868

 0176031, 1, !ا؟در 1, 6011. 111,12 دوبكنكف عع ق اوفر 110114350. “٠١١ ملكي

 دسم ءمرصتس. لشقلاو ةيلغلا ىع خيانك. - 7١ نالف ىع 7016 011-

 هدازنند د6 [هن [ءعقأ, 11 "امب 14, ]آ0027. مالك و1265140, 1, هيا 14

 ل هنأ مالك هيبف ام,

 نالك طمدو. 70و75, 111 !ا1ذر 12, 61. 6601.

 ناحمكر 20111145 5611 عملو, 111, 111,13. 110. 6108و. 1طن 1-21'ةلكتطت

 هأ 152 0200. ةانتط واكب بك.

 شمك 17 ريسلا ىف 26"ة10» 1011, 111, ملخر 4, طددصم هع 10 هل-!كةغاقك

 نمك 11 انك (نالف ىلع) نالغلر 27150105 317 هلدننا 0116111 1

 251020107" د, 111, ام ن]16., اظذأر 6 (ءانمكلا نيمكت), ااه“, 9ر ,“١81

 2, 1مد ة[هداعقط امر 4, اموقر 111, !؟ادر قر اك, 16: ةطقمااتغو 111,

 كدر 7, ]11], 7, 7,.194 ةنمكملا تاوذشلا, 15د 81ه داع لط 2*1 مدهد. أ

51 



010851 021 

 1مم 11, !اةظ1ذر تحسن 14 ا", ابآر 5 1م عوط ل3 اكوا 4مرات: 1طدص

 جاح 1ةلعتاط انآ 3 0ع دصم جتسمر ه1 1ةعالم 101 ةوطه عون. - 197 10.11

 اكدر 155 ةطوماسام 111, هر 14, متقأ 19عوطاتت ىيدتاق.

 نك 0 0*411121 .01٠ حض 12 21707. 1, نذآر 9, 67*'1ة8ر 207. 1و

 495. ةدَنك 181601312 40207 هوا, ان 12 10مم 71712771052 م0

 الآ 310ءاعو ,2ءاءعاممىر 46 1.16 هغلةسص 1هعتق ن1208 0ع01 1.11.6. علمآال

 08 ةهو. طتصع 1, ا1ذ,ر 17 دنئانك عيراو ةئوو ن>عم65 51102 ©أ
 -ر

 1موزانف آلهدعط] تعمض عدت 06م1 عطقأر, ةآ. 1.

 سنك. بيولا سناك (]رو26© 46 بيولا) زد هه 0م6 714501 11

 4 1هطور*د10ع 11510115 هه مدته ماطتةمته 9015 يخاولا مل", 12) 3١ هب

 10 عز"1106 106*211101, 0611070170. () "ج1 هداحعتتح 1810: ةروتتت ةعطق ءاح هت

 ذه 1701 11, 18, 4

 عنك 17. مهث5. ةدعنك 1317 ةءمر 18.

 فنك 1 03706014, 111, ٠ هر 1 دنط1 1ص ![ه8ءطلك. ىف نوفيطمز

 طمذأل11 ةعدفتت 111, اذ1أ, 1 >1 21126 5 511666550 02

 2086101" ان0, 1130116 123111 128108 111 116111276121812 11108 قه ق7”.

 فنك 685 5 (ةيدان ه6 بناجر, طتدو انشخ افنك هالوأ

 هودردو»» + "هعامصأا, 11, 1؟ةمب 16: ةط0ه م0111 1, ممكر 8 نم اذه

 كلم فنك تك هأ 706810111: 111, هاو 8 ميقلا نم فنك اهعمو.

 01. 15د ة8-8ز]ءلعلا "امةر 2

 ذك 11 115 1 7064011117130 25105 هدأ, 111, ! 12 1. ءه. طممح لتعكتأ

 خلعافلا 560 زموم هممدصتسعم ةءم»61 نقانق عةؤز اةعدص 111, امأر 14 ةوع.

 1ههؤ. 14 77, 811 موعد. دب ىنكي ال,

 هك ةهوء. 1هتعو ليثقل ىف روقنم تيب 301101 4201688 ح تمبب 5و

 الر اخر 1

 ناك طوق. دوك 5. ردوجر "0110141077 31120517, 1, | 3و

 عوك. 8 ةودغ ا 1, اه.هر 11 ه6 راهخلا 1 ف انعيكأ ةزعصتق-

 ءوصغ >؟026 1116 فلععو (1. ه. [طد 21- ةلعأ53) ع5 01 228226 226 (02038)

 زمعععادألاب5 ه5 2** 01. 2714ه 1ا] مع
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 فوك. ةقوك هعما1 ءوكاتت 1, 0. 10 هوو. امل“ 13 ووو ع 0 21|

 6015 ةطط ما 111:68 181906 دا ةرلحست ةفيوكلا ةهمموا]هكاتت, 11, كلا“

 اك (كتفيوك وستح ج!1هوستطسس 4طن ة[ذءطصسقأ نصت 1ةكمسم

 هموك)ر أ ار 9 (ةذصم ة.). 4111 ةفيوكلا هدأ 1وءنق ص ؟ةعتستم [1 همر

5 1 

 نيك كر ف ذص 61. 060عال. لتحت, 83656 م081م0116 ا موطنا ل مأ1تق 6

 طمستست طانع ؟ءعادو] طق ةعطقاتج 7/17 ةتتأ 01117 1, 11 ععدت م19

 مموذ مه1ةامتسسم 1, ةاةر 11, مآثر 17, مل*"او 7, مقار 15, مهر 8ر |مالعو

 4, 111, "11, 12, الر 14, اذكر 18 ةعو.ر !بفلر 16, امهر 19) !ةظير 19

 لهلاعت ط1 2252. 11, هنأ 1: ممهأك د. 3. هالك ]ت10 20 7181و

 آر حفر 9, ها 19, اءدر 4 (انطأ كيهبصالا ةودفاتسم 2. 28. 2864) ل

 8, ملءو قر ملا, 1, مكر 7 نق 8, 1مكر 1, امم“ 12, 11, نةر 2, !هأمب 1, 111

 11,12, 11, 5ر محو ةر !الهر قر 1131, 19, اا*در 8, لو سا

 18. - 8مم 01 ةانصق 10ه لب !.21,11 6 نم ناك كق نطأ ةهم-

 مامدلمس ه86 ناك امو 11, هالار 3 فقوف رانخملا ناك املف 01011111 001:6 -

 11601 10100711101-01 ه2 همدو511111, ه1. ةطقت'و ناكمز 1, ا7١هر 12 امو

 ناك تلح ل 706 7011111 0/1556 ه8 83 ناك لق هود جوف:

 11, ام, 8 جيلكت كننأ كف 011 515 45 0111 608 01100116111“ م تأ,

 لا 010ءاعمر عاب“ 67. م. 3: 1, املك 5 أبعنج نأ ىلع نورحقي ال ناكو

 هللا لوسر 61 5101005 011*001 7116 6101, 418 11011 70556111 06

 1690:1411: 1261, 111, مل1, 17 860. فيسلا ىورأ 3 ا نكي مل

 همد نم 71111 11015 705101 71151 »91001115 30110:1111 8 60057 :

 هل. 2310هآعكهر م. 38 هوو. 000 10 ءاتتتح 4 1505621[,

 141 ه(ةلسم6 بهذملا ىف دعبا ةجاممخل دارا اذا ليمج ناكو ّنكف

 كنشلا يناج نعفر لبقأ اذاث ممودع تددص 8027 دمودع كبس

 1"1هزعءطم» (؟. هغتمسم 11. ةءطتن 11, 181) 112161016101. ل 111412

 26126 686 ىىعشر - نجف طدنم ىكف هاتمست 86111 م0135 6أ اكشف

 61 7006100111 موا سس 01101100 ©زجزت7“ 071110100161, 1012ج عرن1. 0 هدم

 اذ طورت مدعوم هءعسستت وه. ع.ذسص 100 117 ةلك لت, عدم هأ هومر

053 
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 (طصعفأ. 11 015. املف ىتنأ سرف ىلع تضلا قي ليج هبا انيبذ

 00 م بتعب ىذاح :: ه5. 203106]عه م. 110. 12 7 ةطذق 1

 ا”, 4 هموق ىف نيكي اعيش هل عجاف هقأن 01100 1011161:11 6*61و

 ههاملزز. - ططعومتم ةمتيخ ابا نك رذ ابأ ىكر 1, 19,10, ام.ر8
 هزومت1 60و ج1082:91111ءز* هيا (ءو)ر انك "هعام آ2027 هأ 2714ه 197, "1و

 هه0 دم ةةطااتلل 06 وهوه 6221125 207216256, 560 ةهأاوقطتل

 جا1موسمتد هاتوسممس ءمدندس ةاوصتعستم ه. ع. 497:. 11, ام, 6 هر 1

 ابار و ج4, ابكر قر 8ودمشسعل اان طوق 51911, !هأر 10. ةطوعاتكاتم ةتك-

 مانع 0م 710 6طات" هدت1 851026 71018515 71454 701101, اهاتت 111 320-

 0هو1 مطعومتم ههد016غهصهاتف دم مهتم هععدستلا ه. ع. 11, اهي“ تلقب

 400. 20 ا؟نيعطخت 11, 44 8. - 1هغة0هنح تح راص /0010/5 هقأو ]و

 مدر 8 انوذسم 0 ناكر ,1١ 2 (مو وتم ىآر « 086 راضص)ر آطط 1808ءط

 "هر 15 اناريع ناك الار مرنم ونم هط. آر اة 7 طقطوك راص. 110. ممم

 11501: 2111 ١) 1,6 21. ةع00. - (). ىلع م. 52011507 ال41 ©02-

 ةطموتكال» هء ب ». ل4 لفكر 1, !8الار 8. س 1111ما166 تانكو تنك 111

 األ 15 دطمع 2هعءاقووددر 11110 2606188622”. ب و هوز ح تَدَح كلاي

 ةبتان ذص ؟6طذق 8 نأ نوكل 51 01:40 063067" ؤ1, 1, ذل موهاطمر

 معلا هر ]لمرعر 10, م, 06 111,18 تيبلت. نأ ةيقانلر 11 1

 0 ناك نأ 0 طكتسع هطاغتساتلا 861511121 6*1*941/61, 00111801 ( (01عط6) ٠

 1 هرعمو 0و1 1, "هار 7 ودا نوكي انياب ىردأ الو 48

 عا1121 7466 50610 106]* 011*1041 1081111111 11110*1: 28061116, بس راكم 12.01

 وعمعاأ1 ةوصقات 068615"21 00 ثا, 111 ١! كلب 16, اةءذر 15ر كه]. 11

 هع 19 ج1, 1. 1موعسص. هم 2027: 8206م. دناكم 1112م, آر املر 6

 عز "هعأذ6 هم»هدعتر املا, 18, الر 3و ةما”ر 16, أبحر 1, ؟ةثءأر 8, 111, 1111و

 10, 61. عدو. 8006 86251 ناكملا ىلع 11, ””مر 11 ه6 ىلع

 هناكم 111, اان, 10: - كتاكم ح كّديور (61. 3مدودس.) 1, اة, 16ر
 اة كل
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 0 (طودو.) م1215 هسونمد, 111, ر 8, دطا دعقعأو هت 6ع
“6 

 نايعوك 17101110:112 م1:6108©1:2:61. ع1ات, ح ىنابهوك , 11011118 115*0061

 تس م1. هوم ه5 ةينابهوكر 111, !امحر 2و 1191. ه15., 1113 5604و

 ال1, 1و 1111و 3, ]ثمار 9, "مهر قر الار 16, اظالار 18. س ىيرايهوق 1ر 8ر1

 هرعم]11 6911 معد لايدل لود 1نعوألو 20م2 61153 هذ 1

  12 61٠ةيبكلا 1, ما*غ, 16 د08 اعةدتعاتءطم 1؟هوودن, 2إ3106لعف 0

5.44 

 حيك 1 0. هوو. رمو/116 طمقاتلخ ةوصهاد (ءوسب هدأرأ 211:4زه آر أر 5 ة1:)و

 )( نع نالف (ناطلس) كلم, 111, 18“, 7, ادلب 10, الهر 6, جلنوسعست ذه
  4, 111مهر 11, آم“, 1, ه. ب ذدز 012136 2114 12815022621, 11, اذار

  21, 1216 120171216 0"غور 1: ه. كدم]1. ةعع. 11, ادل*, 11, 11ولك1

  2/110 0011 120142عق1 زا 1015071917 0212 101111 ” 1ل11هيز 5916111912

 | 8 11ةدقاتتت 24011, 069ءااههأأ, طقطأ .٠ هور اا, !١ .60 110535671

 ظنسع 0110006 17710:16 1001/11/15 651 06 0110/0, ©0:10/1111110:1115 عي .15

 ه1 وهمي, لو7:. 97111, !اذر' هك. ااا, (نالف دنع هك آر !ءاكر5)ر

  6021138 685 4 016ل م. 24. 0 «.١ ,1 1طن 251 0ةولط.

 دددءعرجأ ا, 111, !111, 3. - 111, 21/101108211 ءالاز» هنآةوننم (61. ظءاقلطم)ر

 ل1 املس 107 مللل ملك نلط) ملل 19 560: 68 2026 1! |(! 1 ا 1

 11 كيباك 2ءءومؤدست ة8أ. ةحيكم هوأ ح كبك 5011: 140

 أكر ( عمع. ءهم0. اآمق. 8من. هأ نلتعوس طوصل طعدنعأ. طتسع 606

 هعمات ءوصلستف هقذ 10ءاتق 111 7”, 4 هدياكم عمجو 01 002105 1.

 زيك (0068.) هههعامر هدو115 000611115 (ح طتوط. عدابلا ال11 17070

 هن 1

 سيك 1 00101071 0011664101017: 1/0011, ]11م ها, 125 1110061:014016 2505

 هون (. طوصع) 11, !ا1ار 16 هذ 0700116 115 91066111 12 76118 8830-

 01301, 11, ,١111 6, 2 ف لفساو سك ع 222146

 امام اكلووز ر 860 هوورتنو اآوقول””. ح رمال نبك 105*1106 00٠
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 هزكعاع (5691:41165 15 ه)ر 1, !هابكار 2, طار 5, 2,9. 01. ةطصمأ. 20 1

 18ة0مفس م. 122. -- 2 هآسمع“ آر اها
- 

 لبيك 1 م00هنث1, 06011 (61. 0همعت».) 111, !ءكر 3, 6و ح اوليبك 760-

 51016 897110 05]72620 5601510808 ءاثوهك ةاترط ع018112118 0 املتقا

 2116/1116, 111, امههر .١" لوك هوأ ماه ما16 /011165 01114 04

 7160111 (ع1هه5دو 204 [1ط طتفعءاطقسس 11, 132, طتسع 1*241 12714034, 0*121-

 هلآ 51011165 هن م141011ه, 1, خبر 1, 111, ١١ 11, 14: هك. 1711ه 17و

 مب 3 وووو. - ةكئلابك مممدقت78 21100022 111, !اذمر 13. ٠

 61. 660 عا.

 تح يدكإ م11 ةمععافو (61. 6ةهمعط.), 111, 16, 8.

 ل هدموو مهر 0عطقأذ مول 01110115 ه0, "0وزت101115 00 ©. عب 1, |", 13و

 الور 11 111116, ]1 مفر 14, 1111:13١1 مهر 11 )1 16

 ام هلق "امل مر لقوأ ل11, ةا1ز12 ه0, "10171: هع

 1511 553 0م - ممم“ 1, مك)و 7 رابتألل. ا

 هم(. آدبأ فقسافلل انيعبحا اذ وز عمت 6 ءوطأ د01 111 116 6

 م16 ل0 ةةعزسماه 12 عمدطتمسم 11115 ةعو1عوم1 7. هللا كل هو

 مطعفمتف ءةللذمانعو 12 0113 ه1 ةدمم16201122 ه8 ظفاح 7065 6

 16 ه1نا0“ !, نطقه 01, 5271/0 ١.١ مهعط. ةعوو.ب 1027 ءرع قططقلر

 هنن فاش 72615 514 1188 165135! 1, ١| مهر ". - ل ةوتم 07316 1167:-

 ل22 م0955 لبق ه4 دعب مو ب 11511108111, 11, هر 2, هلو 1. ح

 7 هطو 11, 7.8, 3 ثبشل اهنا وجرال عز عمت 5 ءوأغ دة عام طمع ؟ءرئااتست

 :امد15 1جعا15 8ءاطقط خطت 208عءطامأانات 111“.

 طل 7. هان كدر
 0 2 070 2و

 ميل 1. تمولو تبذك 1972051116 611:5 65, 111, ,١11 10. - ىب ممل
 5 كح ب" 2و

 مهيأ هف1155:005 1ءمتمر آ11ر !؟ء, 16 (تطأ 1. ىب مهلأ). خمعدامم 28.

 9 مل 111, مهو وو. 1816م انممعالم ىع اذع ام 7206 10 634 ©



61055 5110 ٠. 06111 

 60115611501 1105110 , 52061/11011411 110811* 0111 52111211140110, 111, ألا”, كر

 ط1 159 "عمم عملت. 12 مدفوعات همو15 8261ق0طمش1, 1.6.

 5225517111, 388, 60101 انمالم نم اذه سيلر 1. انقمءالم ىع
 ترك 3

 عداه 706 11018 081 6 11160. 56111611180, 1706 11018 221070. - ذئمتالم

 همم و]] هانت" 22361013 01136 60113 71136 12:510116 010111*6011601 0*121-

 1720062 11, 71, 12, 201 مه موتهم ةجالم.

 بل. 210102 ةببلب هذخاأ ه. هقيلب 1 )هز 13, 15 هل 0 هيي 1

 1طد 81ةءطقست انا ثحر 9 هم 11 6006122 561811 0 ا (؟. طوط2ع) 68

 هبلر 7018 11, 425 ٌبْلف هب رماف (ئذلا دنع) هدنع هابا لج مصاخ

 هقنع يف تلعج اذا اففختو القثم هتببلو لجرلا كيبل لاقي هل

 3 ام حيجم بييلتلاو ترج هيببلتي تاذخاو  البح وا ابيت

 ليجرلا بايت نم يبل عضوم 6 51 هل جس ىلا هل كل

 هتبلي !ذوخام .

 ثيل ٠ 5 تكل من 86068 ةقأر الأ 0100116 6811881. نأ هل
 ن ع

 كك 1 ا 0 11 9 هك نأ لم ف ا 1و
 5710. 11310ةهاعع ص 72.12.11.6. 51111, 216. 560 37115 0

 ه0 انس علف ءماصم] ةطح عت ادصت 8076 ط1ه16 انك آر ا. 1,15 ىلع ثياذ من

 تلحقس نا انشرفم ه8 18 ريصيب نأ انبقع ىحيا ىف ثيلي م.

 ديل 1 نالفل ح تيت 7016“ 065411, 11, !امر 3. - 27 رت" 6

 5ع 0011ههتفار آل, "ادعر 4, 6011. آنوتتو. ب 56 مآ لوم 2011011

 0601057: (©1. 8'عوعس.), 111 نا 8 (001 14 !ةدر 1 فوصلأ)ر اممالو

 6, 16د ةكهقءطلعم»؟. ةتط ةصصم 255 06 110-21ط505 كسني ناكو

 دويللا ىلع سلكحبوز - ىواءو ه نهوعات5 ههحوءانهر 111, 1.“ كلي ع

 ا 7عقأ15 6ه مهتم 6036150, 111 11.12, 1011628, 3"1"1 عاتلم 8

 مهد اططسفعط عوق 1ص 8ة40ب كر رو 01. 1طتت

 سيل 1 ةعدقاتاتت 77/4405 651 طقطم 1, ا!با*هر كر هوز من02 212:11 )4

 هآفو00 1, اكاد, 15 انطأ كلذ ىلع ةزعدت8ءوأ 20 6م 1. و. 116وأم 2076-
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 211265 08 202 6856 م0108 10و11 2208. آ10. طوصع. - 11 ء. لنآ.

 هععب ح 17 (ن؟. طوطع)ر 11, !انءآر 11. ب 111 60171171161* 6810111 110:81/41 ©10118و

 1, اذ ناك. طتصع )هع. 32110 10027 : 02118أ08 112 10116[:1216168,

 117 01100116 ©. 200. م. هأ ب ا., 1, أ 1]ر 5. - 17, 210141, 56 01110261و

 «. ةعع. (هل طهطم), 1, "5 4, 111, ةمئر 19. 015 01. 6 هم عمن. ح

 0 تءو1ة 5, 111, ١ كا,3, ةسدتتالعهتفر 010011. 78. 26. ح 056

 7 هوؤ 5. 3. (ططوصم هع الكر 111, !ءاذم كر !ءلآر 12و اكن 015., اا

 طبل. طوبل 7606 رجن15ه15, 111, 111,3. ةرعوتتتاتق 161 كيلاب طوبخ

 لجرلاب طوبلو ودسسس همصانه 12547: آ2ك, ١1١ طهاط66 كيلاب لبللاو

 لحجر لاب طيبخلاكر 860 ؟1. طوق ةاتذ طبخ.

 نبل. نو مآل. 8 2 ا0016 111 115*1861 051/110 0115 07385 تأت «8103618ب

 آر 1 2, 6, 125400 519711, ؟هثر 2 (2717:4ز م 197 ار 3 9 5.)»

 جل 1 هطق01. مع” 3007" 0214 765151“, 1, [١ حاط. !؟ امر 2, ابار 3 م

 8و ا ه. ب م. 06 ءانا2 هذ 5011161610126 6586011 611001, 1101+ 17"[ة-

 وة 111, هر 10, 5 2 عب 0 16 8 0 لق

 كنيبو ىنيب ةيضقلا 1, هارب 14 1616م عمةوطت ةءعانأات شك

 (؟. 14 لتعات7أا 16651026122 012519316 تأ 861811111, 1161176 4

 681 1700140111 تحبو 8. 6 مهم0 ه1 عامعمب 12عءأهن2 ءق56. الآاتطت

 710 طاع طع حل 86280 تبت 22171612011323 6556 0110 60016111 ©. ع.

 0 23108510 11, أ, 11. 6 ةيضقلا عمقا 70611111, ؟ . 61. 2ءاقللطم

 0 17111 09115 70:41 م0م116 06 طمقتت, طتطع 0ع 16

 طمستستنات, 11206 2284ه ءانت" 20 10عدست عت 011 نكس جلا

 سانلابو 1, "مدر 5 هطأ هلت 8 جقرأ طقاطعت1 و - 0671515, 11:/10-

 ,:هب15 متت 06 26ه1طاتقر 11ر أ.ه ت1. 05 طوصع ةانط جتلم .:

 1 < هد َِ تس

 اج. ةمكلتور ما. ىجالت , و86 هىودنم نتف نتفق 62218 886 00ططتستاتطت
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 ولم م0ه1ع211 هعلتقر هم ءهماق1110 انك ةانآذ ءزا15 21056611026 602-

 لج عام» ظمأ, 710. 61. 86150. هذ © 1. 6 60 عاط.ر اناط1 12110351 10 ءاتتتت

 6« 010/0117: هل- هاون, 1 علت. ٠١ 171ه عا م. "1, 2 هةموو. 8ععططم] انت

 طهاطوم 111 امعار 5.

 تك 0 هدعما11 نوط 1, )كون.

 مغ 19 05 001 1, امتار 8و امكانر , دن ةتممت عع 01ءلاا* انالف م

 : اطعب 781, 1, 488 204 ةهدعم]ت ءقدح 5 © هتيعالات ندلف ل

 رجاكلا دتمقلا و لاعدةعر هك. ودور هد مجنلا هن طصطقتتر 1

 هآ-هاف554 ة1.ر5 وك. خكشفاب ىنملل. 215161166 60 ةوطقات ذط 0

 20 ط1 ةأناتا" مك 10 909, ل هانت. ب لق. 80ع. 51, 840. كح

 طم عافط ع مطماه عنا 11 06 طحتحا1 وهن ء 01101: 520 1.6 ترفتتسا

 ماجنو ا (021'8, 1, 139 ©هأ 4509). ماجلا 11612081118 5

 انقان8 700ةطا111 1, م17, 2 دحاو ماج ىلع ر 120110 61/1" 510 41110 1 6*01,

 5 مكالملا زيفقلار 111, !.1ب 6, اككر 8ر 2061151118 011813 12111

 اطل مصشس, 1هوذ6 'آاهتكقمت 1. 1. هاته 81 ليسر. ةعوا173115 06ةءمأ-

 طاقات هب 110122003816 (؟. 61. 66 عاظ.). 1116 ةتكعاتت كوع ءاتاتح 1انن0

 رصمط111 ه5 هده م6م501168 هممءا1ه6د لابكملا ماج : 10411 11, 2

 ماجللا الع ام (لايكملا فط) 0 دريملا لاقو . 5

 جلا حال 7 1١ خول.

 جحلت 1 ءىشلا ىف :«#همو:6 مهجذم ذص ةصعتقأ تقر 111, !ءآ1ر 17, !ءهألو قو

 411063105 051 1 ]1ا0ه, 8ءطقطت*ةفاقتك ار 4-2 ه. سو وبكل

 (1. 4 مها اجوجخ) : ىغلاب يجحكلت 61016 1111146311, طلاق. ! بلر 8 أن

 ة«ملعدطت 86281 5 جعل 1, 111, 11 هع ا!؟11 تلق. ءم]11. ةطط 2

 جمع 56 12 6028161011 عة طمططتاتاجتت 1121361 ععأنر 111 208169 62-

 ت7 1

 260111 260116810. جحلا ماصرت. 1710915 111611110115, 111, مل" و

 (1وعا1م 0

52 
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 030 فاكل د؟هوهاثيب آ]ر !ة*, 6, وأ اهعالم "هءعوأو 0128 قأن.

 فحل 1 ه26مأوهذصتق طهط66 2. قوكل ه. ع 1,111 12,1152 [١ 6و

 8 اذ 20, 111, ١١ هد ن1. - 15 12110211 111 35 0010110 ء1*عأ قر 111

 )هر 12. ل 5 0111 22051 21111 (ط»ةطعانتت) طقاعأت ماع قوكأ

 17 1 ت0 نوفحاللا 0991"ءو ه1, 1آ11, احل, 10 ةددطخ انك ©

 وسمعت ةهمردعمت 110م نصت امادر 5 ةوو.ر املار 2 ةيراغملاو ةنغارفلار

 آطناكر 5 ىلاوملا ةممعا ]عصفت ممتستستع ونان1 11, 16 ءالخدلا 702 6

 121. فحاوللا 7. 811 فئدر.

 مدخأ 17 لاتققلا اًنالف 011015110111 60*17 911, 114 56 ©دنز2 60112 11011 7058و

 دع 0111م1" 00ههعءانن5 هددعار آب اةتاأ 9, 15د طتفعط. 11, 11 هنا.

 ه- د

 ذه 17841 1, 567 هأ ةراوف» 91[7, !.. ةكنمع مكّلم وا 101 هناواق-

 غمر: "المعاد مدار 11, !اخحر 9. 0ماأم 11 08159 ءوأ ةطاعت“ مكلم

 ه6 مكلم ةوع. 4545, 560 7841: 1.1. طفطوأ مكلمر نتنم0 م22656-

 موملستس ءوقر !1ءهغ مكملم هطتصغعدسق. ناكماب ملك 20111011 00

 مموو11: ه1. 21:10 117, هآ, 10 5ع. 15 1150 مكّذم 2061 45

 61 011101105 هعما1 وأتت. (00218 تر نا مكن 1, !االىدر 2« 68أن

 066611021" ا[ (171 (؟. |1عد1عو). -ح قف لبخلب ليشكل محل

 11101110111 201153" ز* 011, آ[آ11, ملا 1 ءات عملعتتت ةعةقان اومحالت 111

 ملا 6. ل 0م« عرت» 06)ءعق1 معت»هع ء. لتتما. ةعع. ]1ر اندحي 6ر 8

 د - - هع

 م ووو. ب 0ه"»مدنل5 همهدقار 1, 11«, 2, كقةغ5 راص اذا لجيلا مدلا

 : مكال أاذإ - 11 7. هدا 1[. 25 37 071915140111 606911*1 (
2 

 8واشقط.) 1, ظبءار 1, فول انالف 1, نار 4, قعثط اه* موعد. - مُكَل

 هه1©00:8, 1, | لمر 6 نخ 2 كبح باب عنصي (ع1ك. 12027 ةط مح

 7 57-1111 رب نازك هز 32-10 1و 1و ار 1ك ب

 111, ١ ا 4, 2همنةقده ١ ..ر9 ه1. الل 1 عطقر 0عالقع. اءار5 هك هه

 2351, 81,9 هغ 10 (هطت ةمكل), قطف 510, 270164417, ب 1, 2187



6 1055 415111 0251 

 امر 11 (31 م٠ موت. كك ةزسسرم11 61661 601197655115, 0

 1 507 27 !ةانر 18و اكمار 4, ل11 )|| ]ذر 1 : كك مدنورت عمر لب اعز 12:5

 07061/10111421: 06016110 ةدببطع 0 ىف ةمكالمر 1, !١ 1 8و طلو 08

 ىخ ةيكلللا لم هقغ ةزعدسسس 8011163 6مةتستفر 1, ؟لكلز 1. 110. هاوس

 5111 طوض».

 37. هم ب .
6 3 

 محل مةو215 ("هوستص)ر 11, اابأر 12 ه5 4.

 0 11 مان وعود همموا]ممز1 ءانخ ر 111, اندر 12, 91122 44

 71017017 هزالك ءانمل , 0م: هن ءانخالا ىبأ اب (لكمفد)ر 11ر !؟ هدر 6ر

 4و7. 591, ©, 5 هن 7.

 ىذل. ىنللا مم» ىيذللا همودعتف 1, عر 18, !عدلر 10, 11, !.هأر 12و

 انكتب 6, 111, ,١ 19 (نطأ نحتتق هتان 6006نع 0131 ءااهم 31101 1

 طهطوت ه. ع. 11, اذه مودم 11ةوتنع ه8قأث 2126501 ة115)ر اه“, 6ر

 497. 3, ا, 11 جه 1 ط1قتعتلاو لتعطاج هنذ هنح طقعع 012218

 نساطدعسله ةتسقر عععتسلانمط انكانتم 120016 ىمطلا (6111) مام

 هريتا21 ع626171 65 21122610 115111م832158. (01. 83105. 20 آك01. 2

 وق. 16, ت51 191085 9 78. 20. 1آ310عاعور عال“ 67" هزرةزتت. م. 99 2212.1

 ةرمان4 1و. 1, لور 10 ىذللا مرنم ةزد عسا وتأ 511126125 ]06 ©

 1 بايلأ 0101514 )3211820, 1, 5*3, 6 هدعور]1684131 261 هللسر 8600 8

 ول هوا م10 م1716 1100211 6 هدلش م1: 616162 0ج2 ءقألر 0 و 10

 1هرع1 15 6001111. 8 لش 11 11 161 59

 106. 2110 10027 هذ زص 0طقشطهر ل0117. ل. لل. 8. 551, 822. 0

 811218 51 ىف كأ 1106 ب 1211:3118. ح 1 007106811 86118116

 ه0زويدنممقا, آر !١.١) اه]ا., ةعاطقتت طمقأت11 05510106 4115601005 هقأر طلب "الر

 9. 111500116 0 ولآ 1هعز ممهدعأ,ب نتت00 طمع ةوطقات 62015 [ط٠دط

 دا ةكؤاط1 (1,2547 هن لكخلر 860 طمع ؟ةةنطاتتسر 81 697 61:9 8>6أن1انأو

 رواق همام هنن نحمطت 1 12 ةزت م1166 231:2141026 10ءاتتتت 00126-

 معا. 8عطقات 325111950 0071/114:11 ح تب هقصلا (ع1, آروطع)ر آب, اا ةر 16.

 ول
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 بوز 1111 60726311 ]انظرو 1, ىل/ر 9, 1ءر 2, 1[ 1و !ءر 3 81. ح بزال 06

 150 هعم11681111 1و مار 8ر دحر قر مكر 6

 مزل 1 لاملا اًنالف كم1 سو“ 06, 111, الكر 5 >0108 11811[2121460 ©8'6761.نر

 ةاتاكوتتتتف نان1203عا1219 21116 هدعووت ه8 ©0048 111618:65

 طور. - 17 مم"همأأ (م"هماخع >ةه0ط همه ظهعلا) 1, 11, 11 ح

 طتسقتل. 7, 17 761899 نات م01[هطوؤ ات عات1 2:5 - ء. لم

 هعع. 5012016 007011, 5012611110111 111170 11(51, 11]1ي أ 1. اتلأنر أنوه

 اددتك 14, انوطع ه 11125071: - «. ةمع. وهن ب حاب عمل ]آر اهمو» 8

 د؟ماط1ق اطل 0121126:. - 171 06 01101115 1201115 1/111*0:1161 11 1

 50106" 00101161, 1, أ هر 5. 8ه]. 11, ١5,12 هعواتعوت مه

 امصاخت, و60 *موزلملا 2661/2 1.6 هن مهمطو هزطق 1.7 كيسا 2

 د 0عز1206 11 0عطاخدست 501؟ة22:* مائه طهطا 7 3 ا 7 1ع

 سل نا هاهو ه11ه, 111, امح نأ, 10027. - ةرقبلا ناسل ءم عج وزنة

 11121 11 أها*مو

 ل 2 توصل. لررععرم ما1ت3 111115 1011236 2011 00111261926, 0

 ب (8"موعصلععا م. 284) طقطعو دص ة"ه عاق 02281185 1, كر 1
6 

 فقرصل 02-6 0114 1601/6 60115 0:1101/11111016 (  بسن) 7160114 6

 (فلادح) هنن: 151 201:0: ءانل5 ءىأر آر أضر 10, 18, طدهصع ء'ل'خع

 طل 1 ضو هن. نيطلاب ممم, ههلعدسس ةوصقد وم طال هع طلمر آر انا“

 7, 2114زه 19 هدر 4. 05 هب طلت كسللاب طتلا ذه 84: - نود

 ل 60150211 007" 01100 لال5 ء*هأر 111, بدل 11, اندحو 8. (0-

 ةاسم عالم طتصع ةهعما1162205 655 104 طل 056 م10 م116 162:11,

 4545 : لطابلاب قكلا ا ندلف "ا

 أطل. ةئطال ةوسنلق (61. عدو, طمصع), 111, باب 19.

 6 11 - 1 ع. ب +. 2722011011 ه13ءات3 هلة عت, 11و 211, 2. - 37 ع
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 ب 1. 601110111111015 651 86811 ان"هم1عور 111, ١٠11 14. ح ةخاطل

 سفذر 01011161111 11106110, 11, ,١١1 11. 01. آدوتحتو ه

 فطل 7 رمدلل 16111 1761:7061" دا 011111 51/81/17 11000 تح فرت (1طه26)ر

 1, مكنار 18, 111, بالثأر 17 ه5 ه. ب مون ونه 01د 111, د, 129 فظلت
 خقق كلذت جءوجتكدلكت ةصصمصمم ؟هصملذهسأ ةةملنأ هم

 12161636011111 60 011661007”. - فل 61/760106 (61. 660 عاظ.), 11

 نا", 9, 12. - نالق نم لونملا فيطل 70و10 هزت 900110 7082076, 1

 مار 6و,

 مطل 1 ©. ىلع (2ه27) 111, اذ, 16 ةعوجو ىلع ابمطلا 1 جياع

 ركلا هده“ دهم ه م5 ههآ1هردولن5 هقأر 1, مأر 9.

 ىطل 7 نالف ىلع 10. هدند# ون, 111, ا؟.كر9, ظذو4: ةّدش نم هيلع كقوت

 بعأ 1 ©. ب م. 600613 868811 0110 ثحبع 0. ”., 111, اذ, 8 (062:0281)

 هأن 1, 1 (ةم12). - 1397 ه. ةعع. م. 0819ءامأ14ر آر 11,183. ح 7:7

 كار. صح 1 1 ا ن6 ا عمهم. 221/5105, 1, الأ, 11, 11و

 افك 2: مر. ةباعل ذص مومو طزوحفلثات ه0. ةوعطقم !ءأر 10.

 020 عل نإ هع كل 1 1

 ل ل

 رصف 1 نع هو. ةمع. 1. 111 اكو 10 هأ 7, 1169164:11, 01111511 1/0061 ©

 01. 12027 مهووم#» ده115 511ء206. آطمعم آ11آر ,١28 19 هاتان ع

 6085 تيقلأو ر 7. 10108 8135 ىقل».

 فل 1. 0+2 هفل ْفَل نم 01100116 01014101 دعيج عل نم 1 ١ اذ)' 218. 5.

 2111.7. لاجيلاب لاجيلا فلو 8 601101601, 111011115 6011516

 ممم ظلك لا 1 كلا 11تففلم ع /10/1181110 01111110:1 00126148

 111, اء.هر 18. - 111 «. ةعع. 56 1010]00هئ11, 1, امللر 5 هن 6. - 1

 ه. ىلا د2 هقزسسهتفار آر ؟در 18, اهءر 8 (هطغ 1. تقتلاو), 111, مار 1
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 هأ ه. عم 111, اراخ6 نطق 1٠ تفشل - 6. ىلع 2. 518 31/0: 0*271-

 160110116 هءزب61 16 ةئبيلع لمتشا , 111, ,|١١) 2. تفاعلا 111, م14

 1هعزنسسست8 فويسلا فاغلاو كولملا ءانبأ ايز هز زد ممقصحفم 20566 هدعمات-

 60121 م0886 ممد' >871556 ةطقاتتطت*, 860 ط. 1. ءماا"اتم11112 71061

 ه2 فوبيسلا (فالأو) فالأو 211111

 تفل ٠ ءادولا 1101811 56 011401010, آر !؟ 81, 12 ةادرللا كيفن نم عسا ٌْث

 ل545 طقطوأ متْفَّطَع ىقنع ىلع ىتادر كتفّلو هذ هملعسس ن0 طع

 تفل 502811 87202. ىوبأل 000116, ؟. 12027. - !!. ؟ ةرتطططتس تفل

 مهو ةأود1 8696 هتهيجج ىع 2ىشلا (ىبل) فرص (00101/11161*) .

 كتمسع 1, 14*10 سل هللا لام نم 26 الو 76 7/0111 1

.1 1710© 010 01 *0:1161011 0611 

 طظفل 1 هسفن ةكاهم 5011016116 011 016ز11 ءهتدرتالا1 1. 6. 7ع", 11, 7ر1

 (عا. ةدصنصتم 0. لو7. طقافأ هم ار ظفل 1.0.5711 1

 (65. 1150: - كتكسلا 3 كابل 001100111 065*121 ©115, 10116

 هرجع" 0, 7016/0210 051 ( عرش)و 1 ام, 12-1511171

 9و. - 111 ها1وه15 ه2 ةاتوسمتس , 1, 11١,2 تناك عتظفالم ءوس

 ىرسأل 6011176110:110 21/5 1717110050: (0 7108105.

 طقل. طاقللا ماي 0165 000611/115 186061045, 1, امهر 12 6

 مقل 17 ا 1111:0011 ( ةهاح[ماطععات), 1, ١0١ر9 ركاج هنيع مقل

 بابلا انكر نغ ذط 278470, 19, 12 بابلا ةصاصخ كنس هعماتو

 نيعللا هلعج ىناكف كح ىذاخل كاجلا, ىف دل ظنا ا

 -مغلل ةمقلاك. مزسنا1 1و 4و7. 17, 7", ؟ ىطبأ هقنا تدمقلا 0

 005 5105 02:1170110 6551"21, هأ ه5 قراره هعبصأ مقا.

 نقلا 1 ءقللا ىسحأ جيقل هم“ هدضععرتا1, ةءعزاع 1" هعاممة ار 1, مل أر 4

 1*هتنو ةاسرمأ. جيفلا 11مم ةزعم1 86 عوأ 1, امل“ 12, 560 2-5

 عمرة لتتتح هه: 1690105 101 5105 1711061111 601111181165, 18013



 22558 لوز

 اله ظهكهأر 005 20ع11 علا” و ل هيرررو 105 معز ةوطقات "08018214, 1 مثلو

 16. - 11 ةىرتةهصأأر 1 آخر 15 دتصعمأ 93971 هذ 1. 6. ةدتقفأ هذ ا

 هدد ةلطأ1 ممعوتنعأ””, ةممع. 06 آمفمتتنه أخ همم لتعتسمم لال م1 2

 01. ووو. - 111, ه. عع. م. هأ ىلا 21691 اتقر 01/18 60 0771120716 6011-

 201117 6 1 11110. - 117 موون (ح عشنا 111, ناار 4

 0 أركلا تيِقّنأو دق61126 ءما10ءونوع جما” همم. ر نا ل17

 طسقاد (ةلمعط.) 11, 111ر2 21. 01. آدصع هذ 2هدو. طم 3 هالو

 7-0 رط ةوتطتكم» ه. ع. 0142400 1, "مك ةدخت ديلع ل هل ع

 جامد ةزسنا1 هم نوملعي لجر فلا رشع ىنتا رهفلا رفح 0 -

 هيف داس 5006200 هدصقلت ءه110ءوجذكتر 20طناطات1 8”: جيدي اقل

 0011117105515 1011495 101118*56001 , 5ع 501:11 501170621" 10011 ,

 مالم ةلننقر 1, مار 5 10. 61هعه. ه0 ظتطا. 6همعتن. 7111: ح ه.ىلأ

 ]2.6011 0841, 11011*41711701, 1, ممحنر كر 111, ]بر 3راساار 6, 1طدح

 هطأ 0ةهلط. 1, ك7, 4, 15, املك 10 ردا ل ىقللأ 105 1111711 418 111610-

 عن 061001, 111, هلآ ات1ا. ةهل. 01. 12027 هن اآدطتع. ؟ نطو 0

 لاجملا ىلا لاجيلا , 111, اا 5 10هدخدتع هتوطت 80356 40 0100 4

 2405 710061 00111"06097, ءآ١ ه1 وتو ةدوملا هيلا ىقلاو - ه. ىلع

 م. 026ه001, 1, ,١11 13, 0[2ةةت25 ميلعتلاو ءالمالاك ءاقلالاو : 27504-

 ,مممأ# ؟هحصحاطنص 12018 (حجملل) 1, !اعب ؟ 860, 312016122, آر ؟ هاو 8و

 11 16, ذاكر 16 تطأ موقق. ةوطقات 601160718 م 00 ات 1, 1: 0

 عمق 1, 1, 8 توملا طيقلا ىلع ىنعلأو 71090 01011104 85

 271771611 70/1" ىقلا 81 0 (131 حرط) 1 1. 6. 62:611581, 6*1 -

 قار 11, ,١1 19 تطأ 158 6 600. ه١ آ1ش 56811661201اة31, حهحر 9, ح 757

 ليك كم 0 0200001 1 11 انا 01. 0"1هجاو وجم

 ىقلم 866. 115011, 115 ءات ولم 1 ءاقل 4 00 ه0طق طوذانام دة

 طوضم هذ طحهامر 560 مامختسوتاتم ذص 72210. تسع 4545 "60035 موا

 5 ا ل 2م 2 0 ءاقلت لاي 9 1 مكنسع 1ههدأأم م07هطزولند ءاكشلا



 0001211 611055 ل111

 قلك نابكلاو 0 هدو 11, ألاذر 12 ةومرتم ه [72عم 11و

 60110: /0111120: 1/505 ة8اتر اذ 0120016 112 مط070281 011312 طبهطف اأن

 خينهلب طقطوأ. 01. ]لك02. 25 78.5 هذ 61. 110ةانطن

 اكل 7 ه4 00 0 هونغ 106م2 0 أطابت 6 عنتمأ 21ط211001 08

 هدأ, "ههلوه»هأ1, انك 1, هد 15 «. ىلع م. ا دلع. هن كلر 3 دطت

 ةسمماودلمس ةعيمبلا ىعز 06 هوسم ممدتفعستت 111, 1أ1,8. طنسع

 مكةعاط كلت هدأ 20501180: ةءدات"ه 111 117, 4.

 عكل. خعبكل 11 مكحر 6 ذح ةمطتتت. 1. 9 111 0 ءاعكل ةرعرر11 ءوطانل“ م6

 ِء و 10110 01

 نكل. 1مقداتكستس انقانطل 81160 5 طفطوسسف 1, «ىذر 14 أوأر املف

 ةنكاسم نم اوجرخ تكل باذعلا عيشغو كلذ هغ ممر 2

 كير ىلع اتا بف ةنكل سنوي كلذ ىار املك. 51من مذ

 1هعاتن1م ء111م169, انآ 6 (هنكل) ةننكل ةانمزم1 علمت 816 ©0ع119-

 1106 !بممطي رن 761 1816

 . ططمعم 1, الأ, 12 1هعاتم ء001عز5 اوعارت رف :ءاتتعت 08 2016181, هج

 معتق" ما"هعمو» 10عمو دس ةسص. 12209665, 1ص 81ةءطقس ار 6

 (ع, ةءطم].), 8هعطقسا ه0. اعطال 11, ١71,3 هوو. ةهغدس ةلتتف ة2201-

 ةمدتططم 1, امل 11 (دطخ همدع)ر ظيدأر 8 (عرق ظل, ةكو 1, !ءا*ر 9, 1ث
 8ر اخ“ 125 ظوعطقتتل 1, امل 3 9 1. حج ,١117 10 هذ 1طن 100810 !مالو

 1 - 4و1. 051, هثر 10. 8عمانهدصؤمسس ه86 دب اوعارت ةىت نكي م
525- 

 111 "عام 2201161 ططوصب 5176 ا 11501: 11, 2 قفوَخ الو عزف و

 - 130116 044*167 11011 08115 تح 100116 هناا 80: 015*1611 00251. 0

 مت1161 28ط ع2 ىل ةوطغاتسم 1 ابكأر 12 ةلطتكأاا م085ةأر 211111126 8

 ط1 عرش مم 1ععلطدت» طتقأ ذم عارت دم علان (ةأ» آر ابحأ هنن 7

 حاتصس ةفدوسم هذ عرق ىل هةمسق ظدعطقمت 11, 2, 1. 01. 61

 جال 67 هياقا. م. 62 هس. 4. - 16 رالف مث 0 نر 11, 1011, 4

1. )077207:06 12 3121.6 
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 مل 1 هب««ةرمدفار 11, 11,19 امل اًدمدع ردابغ»

 أمل 1 ةورتقات 4 (يصبأ) هوذ مون هدف مم جعل آب اهمءر 11. 136161

 1.1. ةط هصص. 710. ءاتقسطع 2117ه: 117 , 11 هن طقده11 1, 1,4 6

 عمل 1 هدهمدسس دطفؤهمطماتم» ند ففقخ مزودستقمهأ 5010211, 11, همر

 انْليَخ انب عملت انجرخر همر 14 440. - 7111 مدهد. هرصب عمثلا

 هطد* راو رثلقا هقدتندر آب ؟"كءآلر 3 هن دع ةطولتك1 مدع 1طط 11250

 1 قانر 11, 45(, 111070: 11 , ١ هن ط1501: 2ك !.لر 1301 661"انطا18 8

01 

 بهل 11 6:همذ1و6 20611014 ة]ضلامعاتط, 111, 1, 12, ىءحر ٠١ ل505 6

2 

 862811 122566 بهلأ .

 7-5 1 لوقب ده 02105 "هرجع ض1, 1من“ هبروسمألا لت عطادصصب 111, !١ هكر 11

 تطأ 00. 0 لوقي نأ (14 "11, 11 ليقي ناب). 05. 8027 ه6 0دعطو

 17201:16“ 06 66 01:01 هقيضاع, 11هددطوةطحهب 5610]. 11, هر 3 نيذعب

 نيتيبلا. ظنمو انكلاب ميعالم ع 7011111165 01/11 1011210 0

 رم موت" هيرتستاار كلعشع ج1 13101111 ؟ءانقاتق ه1- ]لك هدنة

 مزج موه 10 عم26و16 عأو هنأ *ه715 !ه1ءت*هانئ, 11, 5 1,2. شاد 8عءاع

 ص توفت مسمع (1411: 11, 539 ةء00.) 0عدأ اهمزاهل نم مأ اهماع نمأ

021*011 6 5141:76  701*01100:1*00: 11*65, 018 62: 11110 1" 01110110118 10161 0- 
  50 . 5م :0

 1: (ءمدحطت. اهطاسوأ نم ما اهفارشأ نمار. اندم همن هتانست 61 اخهحط

 ءوالز 1116181112 1911113 85 1101121613 ٠
-5 

 مهل. ]100 لعزتت 561811 0 مهل © معمل 1161" 115, 961161" 5(051, ةأناهتتح 13

 11511 681 ماهل 11 )1, 12, 1طن 81 ةءطقتتت أ.

 اهل. تأوهل مسهماث16 م1017. 5 د ه0ماد7:6110 ءةاتهاطح 06 انآل8 68

 ةهلطتاط ومد, 5 111, اك © (اتطأ هك. 4040.), ط2501: ظلك 1١1 © ةة-

 6 .. 26-2 2 ع

 0161همو دللا لوسر تاوهلر 1[ ههه عودنا هن 077650. 43 1١8 ىقاوهل لجاو

 ن - -

 كدي ل لك.
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 0 زماعخلسسم 1هه هقذ ةوصمط. ؟هعأق أاذأ وبسم, دك 11, © 4 111

 مائار 6 تطأ 11285805 71, 421:1. ن1. هاتقعس هلر 560 14 171, !«1

 اذأ طهاطو6. - 6 ل ا 9000 قاما نر

 تول 1 1248118. 6 25 ترن 0 0111 (هلوح اورادتسأ)و

 1, 1١.١2 (1ط» ظتقعءط. هاب. طخم0.), 217620 11, مز .- طعوصق. انالق

 ءادرلاب مه1110 70141 هاةوء عدت, 111, ار 1, تطأ 1 11, 5 حرطا الا

 كيلع ىتادر. 01, توريس 8طن :"-ظمصتتت36 322110 1037981115

 موعاطقتت 2. ٠

 كتاوعلا ىوقعلا ءاقنا فاطُعأب هنن ىناوسكلا فنرفلا ْن

 هأ همان0 طدطع هع الخ ةئكلقلاب رولا تال.

 حول 1 دماء: 06 ؟هدنع ءوصلت0لقهرب 11, الر 16. طظكتلسع 0 مأعع

 اضن خكتال منمتنناو درت 106115 60110200: 1. ع. 521610201111 211]/-

 هةانز» 111, اءكذر 12. - 11 ةط8013156 3191110112 /0عقار 111, !بنأر 0

 جواب حولم [ذز 12 127 10 ا

 خال. 5 210111005, 1, ١م احلا. (01. ةهطقطم ! عن ط15ش11 177, .٠١ ال ةطاقم

 1هعق. عادتك سد أت حال :

 نضول ! © نع 8816811 طقاطعأت اذ. ةم صالم نم 111, .١ 14 ”هءاجآ

 06116 ه1, 2813 صال ه6 ضان 87120271212 1

 طبل 1 مرد فالا ةعيراب نالغت 0011و ه115 68 7011 و00 ه0 72116 017116 -

 7025, 1, ١١ 1ذر 13, 11 66من 655 طل هوع. 1ص 115نط. 57*. . 4

 طل ةوصقتتت 0 مهم طوهغ: ةوداو طال اص طقع 20141026 6116117

 - 13 ذص 271740 (ءأ 12154:), ءادزانك ةودتمعات 1216م16198110 فصلا ىأ

 فالآ خعبرأ هب مم 2عءام1 6203 510عااتت. 8ءءاتكام ةانصت ءةعم11 6ه10-

 معد عام5556 04. 8 80 1ص 8توءط. 11, م. 116 عضوي الو هيضقي ال

 كنع 7260116 8501715, 260116 061111133 21 1 مانطز ءءاغاطل

 ماست“ 02 55 ها- < خعز. 0هدغه ع1م555 00. 1 ةجطز ءعناتس 292015

 قمطق ةروطقط #6 1111م1 عاونأ 11“ /1*21101 23 06011 38 طايل
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 1/51/706 د81 موناتتخ. - 1111 0014541, 1, اهمكر 15 0 أكطاتلاف

 ىتقان, ه1 ه111 طقطود# ةرط. طبقنا.

 مول "7 همورمءامم#1 ةلتوحعسسر هءهعع آر مل" 14, هع هب ىلعر لو1ع33, ]و

 أدل ه6 هغ ذص مططققمأ ليلَق ع ملت 110116 1701111521“ ( ل 505)

 (هطقأ الات 01 01100116 ©. 3266. 2. 0 00116111 1/15 11101* 0111 1

 دق ؟ةهعاطتع ةطععءطمو اذه ىماع همولقا, 110796111. 7701567. م. 260,

 6. 366. 1. 15 61 جتفلا عمال ساب مولات برعلا تناكو (711541). -

 نول 17 هو 1عطقلاا هآ ةءواقأاا 56 05161011 ؟ذستع ماوعودقت ءةدعو

 سصتت]1 هه, 1, ةكأور 6 ح ليغت 01100 مموؤهو نط هدلعسس 201ه

 هءءعاتسضتتأا. 01. اكهمجتست آر "ةبرو ه1 نطق دقو نوكتتو 6هآ 1.

 111 6 نوكن“ 0مكتسع ص طلق ؟هدعطأتق ءمدحوطتأا نع 0

 م1:01198 7015 سموم 171111110 11812[0 111261 5162031 1 16

111 7 210:17 

 ىبيل 1 هيجو رمعاوتا جءل'[11 1. 6. "ءعءدعأ1, 1, !امحو انآ عسر (ىبل) و

 0100 ّدص اه. 68 78.5 طهرأزعو 20طتط واتت, - 197 ةيوللا هوا 8

 6151 "ءءور1 011 ةمعع. طمذمتكت 0هداتسمتمهب كك. لو. 211, كرو 8560

 ل1501 كب 135: نتتقطت ه1 01115 2مم0م2125 3 عتغاتت و ©. تب

 (طقودش» ا!ط,83 ةءو0.) ةهتتت ءه. هعع. آر اك 9, هطق 118111081111 16 ©0

 01 2161801111 061691111010115 51111 ى1اهز11/ رع ح ع. ب 1. 0851112 ذه

 م0159 2011056 1, 21, 15, )رك, 25841 11, 460 (ب بهذ 1

 ال10 طود20 هاكر 2) هغ ذدطط 46 برغملا ءاقنعلا ب تول (22001

 اا. ظنصع ةمهمذعو 00 دع م"هدننغ هم>»ةنهرب 111, 6غ“ 10, - 1

 حولا فرط قى 356 311611100115 1111444: 10/41, آر ]1 1(: - هب 0-

 9181/15 61 121:06163:105 ل5115 251 هت عقب هات حعتتت 116 06 61*01 0 26/11

 ©«. ىلع م.ر 11, اما 7, 111, "ا, 18, 12027 (ن01 7630 ط5 6

 112 هدعما1 ءمكتت 1هعمو 8ءاقلطم»ثت) : نأ ابا. 1 ةميعخ ىلع ىبتلي

 ةححأاب 6 هنود عدنا زمنه "01 (]1ر1ئ4ر, "ع ق) نيميلاب 76 50-
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 ه1 111١ هت* عار كور "1111 ا.“ 14 جارك اركلا لمكب, لةهك, 1,

 3 00 فقة ع

 0 117 3 لمس طل امل 16 هن 00142 ةيولا

 القات مولان 1, !امكر 12 06 مهصأنو هعصتطتق اتا, 220261216 270

6] 61011211166 4. 

 فيل 17 ©. 006. رجءزرم“64, 1, ٠١) .ر 2, ةموع. 06 هظق1 !؟ ءةر 6, 11, أ 3و

 111, ,١ 3. آمعاتق ه لس. 200طقت]., ننعم 1202915 67*11 1ع

 نه د

 هوك 12 ه0. 108. )2, ن1 اعيش ل م هعما1 ءةطان مو فيي مل

 ءىاحق الا اعيش. .1١10 مواطنو 11507: خ7

 2 م7 و 1و 0 انل. ةامز) عرروعتمو هقةعور* ن١ د010 ه1 انوع زج 51ه تعوعأأا, آ1, مما

 8 ه6 9, 61 1198 "99614186111 م10 ابللا. آه "18 ١١1 زايللا 516 أ

 ه0016د ماشلاب نوكي ىدربلا لقم يع. 1رمونسسسم ذه 2701 11, 4

 صيحلا ءىث ىف ىشقم هيل لكأب ومو هيلع نكد ةيواعم

 لبقو ءابللا اهنك ضاييبلاب تقصو اذا ةأرملل لاقيو ضايبلا ديدَش

 ءايبوللا 02 ]دز جنط ق1 01615 ةورص هنعدععع 12 820]810 ها 0ع ةعرجتسق

 د16 ؟هعطو ةءايأ 'اهناك. 110. مود:و 121501 ظ, 1 21747

10 

 1) «ة1هئ. ءاتق1 مدع م"26م0و1610215 تاتا 21011012126 51110120 5 هدر

 هل, كبف (؟9منعطغ 11, 5 113) هطغلسمأ هزعطتقع 9110112 02161"21*

 0100, 26 0100 ©. ع. 1, مهر, 1 انبج ىلا إم 6111“, 01101110811

 6*1, مالر5 نويقكلي اوداك ام وننه ”ء /ء»ء هقاقسو ءعتاك !.ذار 5

 555 عطق ام 0115 (ما و عاوتءأ18) 11011117: هت1ةرتااغمت"ع 70ع5ءار 1آ11

 ريا 5 اهتيضر ام 0:21:07161[07* 60111 20011601711 6611560. 101 11:1" 0 ©.

 1م ععلمصع ء؟مهاطم وفات" 200350 م"هدمسستسع أذ, 15 1, 2*1 16 اه

 مكب للك اذ. 04 هسط أذ. 2) اصغوم"هع. ]ذ امو ه2 نا014 7070 آو

 بمر 9 5600., 11 ؟هربر 16-14, اذام أو 111 ذر 15-15 طظدسنس

 11, الا", 3 ةمو. عانس >0, 077651. م. 50 1. 15, 51 1. 1 - 9220و

 وه" عر 11, ماد, 6, 111, أ 5 ىل امو 62 01007" 1101 (آ[98)
 ب -
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 كد 3

 طعم امأ 111, !هأء, 16. 3) 10064. ةيردصملا امر 1, !.ى.ر 13 1

 ام 12 تيلس يركز ام مم ةيرعولا ل (860 0628 تعبياتخسأ ام 685

 مائم2. 1]6هأ.): 1, اندر 6 مكاكان امور ه1, 5 ركذت اه 2107161“ 1106-

 7007ه, 11, )1, 2 اويضقن امر 111, هدر 18 هللا خف ا |7 12 امد

 اوبتو كف. 2ءءان11915 ©85 ان5085 طات] 08 ام م0515 811م 611211 ان

 (كسن عاطخف 11, 5 86), هدزانق ةهعويصم]و طهاوو 1 نكبر كير "أضر 11 11

 ؟.,9ر !اهر 10, اا, 11, 111, ىلكلر 15, مهكر 6ر ألو 1. 00110220010 6

 هعم11 ود لحسم ه1 ام ممو6 كلذل, كلذ ليقر ص كتذ نوكي ام لش نو

 (1, كلر 8)ر ةهذع. هعمموات15 1"1هزوعطع» (؟.١ طهدور 5همما. 11, 563 6

 115 542 5600: 62 هممع6 اكلضعاتل 117 51217 عة عر نأ القمل

 ااة10عاععر عدرت» 07 هروتت». م. 61 5علن.). 22ه عموظااطت 312315 8

 طقم 028111611016122 051 00 ال 1155 5 انآ كف م 0 انا

 14. تار لق ام كلف ليبقوو 781., 10, 81ه, 7 نلنعأ قار 11 11, 10
 111, ماع 16, 111, 10, "18, 18 ةمو., 8كفستغطت 1106011. م. 22, 86180.
 املا, قر 6105و. 151. هو ع». 1111. 20وو6 لالخ 7. ةدمعق 2 "0:

 60 ادع آر «ندر ثق. - 10:622م13 8 اهب لا ام ( الا هن عطق 11

 8 136 هر "مم. ©) طهطوق 1, 1., 15 هذ 125 5 كما ام رماف 10

 97هطقن5 5ع 8161 051 ءر011١, هته 710م عل ةاتتعا“ 06ع"عوتفأتب انا 497

 171117 5 4 كفا ىلآ ام ره 065 701161114 16 ]دلع 1/611 ر 1, ال9

 ويصق دقنأ عدج 57 ردكم 1 اا ام رهأ ىلا هموم هل10040 101 ز

 1, 11 16 ام مهيب ىلا 000 0 ]| ا 1لعرس 11, تأ", 10 1

 501 262016 هن 111, ,١١! 17 ام كأذ ىملاوز 106م هةتوسح 1, أم”, 6

 ام طقصع ةزعصتق عوق مدع طقاواو 7106أةانار 118 115 ضوهفلا ىلع ىوقأ

 هز6 هعماتعدأللم م026عء0عصس8#4 ام ةوق ددأز هلئوتتتل زط ططل9 8

 ةهوومأتر (81) 508م6 م0هووءه2م و - ام سماح ةوصخانتطتت 20016102 151

 مئمدمسستسأ 1سق ه1. أر 560 ةهقاوطط 5ءهوانأ ان 81 1206 تان ان

 نمدز سس عفا ةقأر 15 1, 11, 5 هيدعاص باصأ ام انياف , ".هاو 6 ا

 يكل 0 1 1 3 1
 ربك ىلا فقرس ام. - و211 هع جادت 241726 ىل 200111 20 ©01-
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 2010113 نبك ال1 عطخت 1, 5 358*, 2) 1, اخر 13 ىنظقيا امل

 رك 10 دتمأ 1ط1 1عععصسلتسس هذ اهل 1. ةرامالل (16 710,3 زد اهنللو)ر

 خرز" سلق. (. 400. هغ ظطس), 11, ه.. ريخ ف امأ (860 1023886 11
 ج]1 56 1هعول مدت ه85). - طعورؤودق ةهعرب1ومزناتستت 65م١ 11, ا, 15

 هل درطتخسي ام ع فخاور نط وهو ه2عد014. - امل و10040, 11و

 112 (1ه 117 ١ 6111 ملعي), 61. 60.

 ختام دورم ممو6 هه طهطو# عوص. ماد. (؟؟هعطغ 11, 5 1038, "هطل.)ر ]ب

 ٠.11 2 285968 نينس تام دغ ظاطا. 0همو. 7111, 1 فيلا كم.

 وطال 1, در 11 لدعأو خلس ثم 12 861. 8108., نينس نومم

 ةهععاتق. 5 22110 اآ310ءاعهر /2ءاءوامو 6 38 اقول 6-5 ا 10

 ندع ند 5-3

 11, ١8 نيم نمو نينولغ نم ىنوبرج ؟ءم[وهملتق ه8 ءرص”-

1 

 121110110 © © 101101710100 1116 ههترتعل" 11 ىة/111. 1م عقتسم آهدححه نيدامتلت

 م0 ءةتامتللت (؟؟1عطغر 1 5 325, "هدم. 65) 12غ ”6380 1 !ةاثئ 8, 111

 ا 1 1231. ه7710-1 “01111110712 00. (0ةصخغهاطا“. 1.52 نبيام تلك

 الماوك نررم سقر 014ع4م0 111, *.8, ه. (نيتم سمخ) هأ طزةطخت
 ل101:052:: 11 11. (ط17ى ق1: كب ©07,11)

 ركذرام موممم1 111, امر 11, نطأ مون مكض ةهعو]1 62413, 560 6607

 هج "6016. اظاودت 51 5001 رحترام انأ 1:0٠ عمع عا 6 21116. 77101041:

 20110 7711011011110415 1268556 م0[عذأ ر 0111920122 1912262 8

 20] «عاأ76 ةعاتقات 51115:"*167, 15*01 ة0طلاط ال1 م0586. ]آ'وا[ه 6

 1.0 ردنزام ( 00751011 1هعءز*هتن5 2) م1"ةعاع» عمله ءدأ. الا ءةعلم ت4

 نارتنرام 201

 الا510عاعع , 405 17*ه::15عبع لله1ة01:ه1 عمود, م. 49 ةطتت. 1), 2ع0هلع

 م0هرمان1م ة12216عوم 202262 م09126136'1 121151

 1211101 2616 م05ةانا3 312 ءاتتتت ع0 21101110 ءوطحطتا726 281681 ©).

 طععأ1م 1, .١1 11 "ةهععرجأ 9 01212120 191832 6886 71066101, 4

 < ثرحد0 كسقأن , 1 متمقكعءعد 2عسعنة نع, صئطلا طدعتك ةصحعتت. 1ردذع ؟ءنم 20 مع

 هعرتتطأأ, دهه هراسأمرتنع ءوودع همرصعت ع9 ةكدس 3 همامتسع ءعامس]5 ؟هءطصقع

 [كمع ءودار ةساعع هماسع» ]مهمين عا هم دعت ةرتعا]هغلعنست همل15 22ع3511000 وأ.
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 نانمن0060 ةهوط166108 هزار د01 واننا قات. 11611 م0168 انآ

 رونو طوصوزعو الهدد ؟ءنء ؟ه1امدصأت 0100 ةندطتأ أن ىدبك رع لكأر

 مهطوطأ ل10 ةتجتوطت هقذ همن هعاا118 1101512226 0.7. 12 ش0

 6هآ اكد

 ىذام 111010015 ةيفاملا فويسلا 1, 713. 0 ىناملا هوه

 1عه15 ه. ع. 11, هلثبر ' ةهتتت ةعع. [طط آلكهةدتطقر للاهل 01-1011

 ظنا. 1و5 21.

 ةتايذام هو004, 1, ةمءر 2, مار ا, ة6ه0 11, 10,16 ةتايذام 0 0 كل

 معمرماننم 71102عم 7106من" ةلط11671. (01. 01ةطقاتتقعات 12 56

 /. هعر*وا. كروت" عزرا. "1, 6, 7.538 (ذص ع1085. هلل فا. للطوتاتت. 17

 معد 116010179 "60011131:).

 اردتام منو مد16 ه8 ه”ردةردءامد (2ر.ط) .ال1.6 . ا 1116 241 ها 250 1. تال

 5206 |مئمخف 115 126نان3 ©012121112169:716 1]110106عع ن1 "616 عا

 50 ظوتع ىلآ1 ه0. مق صحوت 6802, ناط1 2201:طاتق 068ع1113, 65

 20015: »111188 اللوز. هدم116ه5 م61 ارشاطأو ننحدص 1؟عاة1هحعطت 8161

 ؟00. ©هذط. هزجان0 طهعهتنلو طمعا نوفعدس 38, 4قر لحس ةلثن هرشاملا

 ه6 الهرم 180 هاتمس موزانف رشاملا طهطا”. طتسع هدرة ةعطتح

 8ءول ننه6 معقطتطت م26ععلتسك : 1 هاة]نه لهوا. 00. 3039 2

 نوعاطلا ملقم ناك اير ارشاملاو ميظع اردتنام لجيلا )للف بامصاف

 ةدادح ةبوطرو ءافص مطلاخي مد نم هتوددح نذر ه5 1طط ه1-

 10911251 600. 8ءطم#عان] 2. 108 7, ةءط1ط ءاطق ىرشام ا هعما1 وق معد

 ةيومدلا ضارمالا نم عون. كهطوستر 111, ؟احلر 1, تطأ 261160

 ارشامار همدصعسم هةلطتطوغ ل6 ةموعأم مهمه[ هحغتهم 611 (ةخلاتق نوعاط).

 0 171 ةمع. 61. 400. 11, ؟ةذر 8 هول ةه2811 20121161111 0110 ا]

17 00001171115 

 1 ةمع. 1هع1عو ةملهات 862811 0110 خم ة0لطتاط هاتان 90111511, 0:01*61-

 0011 هذ 1و 11611" ءاوناتق ءهقأ هلله 1 )ار © >ةهنه016915 8

 ططمع ن0 م266606ه2565:”. اللخط1 ؟ةزئو 7106101: 168612011223 6

 م

 ْيلأ نم قدس عيكانمو 6 0 ةهرعرد1165120112 6856 © [01. 18 78.3

 َِ م د2 تا

 نيلوالا خنس 1.6. لاصيتسالا (83106874) ه2. طوع ه6 نس ©
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 هامه هاج اطع. ؟مغهدلسمت 1عتئاتت» هعتغ دوه 06034 115 ةه"غعدح

51 .© .1 2136668586121 605 0111 601:13 

 خدام. هك هدعم11 0و1 111 !١) مءر 12 معا خيبطر اند برجع 21790 6"

 هوس هعطق ءطقسأ 7811 11, 466 لتعأتأ آغه ةممعا] هدأت ن181211565 ةطت

 نا132 01115 76طءةؤاد. مللت ؟هععدت 0617326 2 خابت هلل 1

 8 دو ه6 جازوع ؟0طدوم 82 0-4 00 0 6

 01. ءانمنس ل: 4ه 197, أ وك ط1 547: ةدحط تك

 عدم 1 27706701106" ه2ة1, 1, الاد,  (ح 1ط> 8تقعط. 11, 3) هك 12 6

 هع ةط1 عطقعر 12547 ب ادب 9 (مدتمتست ةاتل ةقطا]آسوت"0غ م. آن)

 دنع.
2 -- 

 عنام ددكاملا ةروس 8 هنازيمو تس ةهعماذ 6 ىكقاز حجار. 1

 رد عنو ط م1 و ريكلا لاصخ ىف 00 عئام لج (4و4و8)ر. ح
2 

 عتمتملا آر ااا 9 68أ 128 01/14 1011110171 20581061 ةعفم 1. ©. 7070

 6151 01101141101 عزز1. - 5 2. ةعأن» عتمتسم مرمعاناادك ر"ةعننلفر آ[آ11

 هلا, 18. 1598 0110016 576ه لنصل ةهقأذ اص ةهعما11 6251026 16101

 10608 52 11112 6 بلم نالق ىف امر ممد نأ طهصف 2864

 رتت0/1. ةططق 72210 ةهعوا1 وأ م ندلف ىف 9 م61 هب سيل

 ون

 ريك 11011011111 5611611116 011/1115 51
َِ 
56 

 نتم. ىتم. ظ8سقأذ 188[1ءطخست زطط 0ةاوهر ن0 266211 1عمد عدت 11858

 2مم عا1 2 261 نتملا (1 1ه126), 1, )7 ةر ٠

 لتقم 1 مم0ءر همة, 11 اا, 10 >(عو22619 2269) 0020673715 0110 0

 هوعمأط”. 1ص هب:- ل1440 ك00. 8001. 5, 168 ». هت 00. 8ماكغغ8ر 5. 82 5.

 - (00عمو 06هطوم ةهساتعأ] ةوزطتو 8ءووص) م0 تلتم 1هعزؤت# تك

 01100 ةملعطط ةهع2قا 3ة661م16201113 قات لم 12 ل (ام) 5

 111110 3" »1اف005 نالها, 111, ١ او 2, 3, ةهصطقتلا ل'0عمت ه1-ه12574 “١

 هسْفَت لضق نع ناسنالا ربع ام

 لضاخ لك 04 لدفتلا كعتح ق3
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 2-25 0 02 2 هم ن0

 20820115 هقغ 10ءاتف 11, ا .. 1 ثوبصلا عمسي ثيبح لم ماقف

 ه1 516111 011051 1181 202: 01101113 51

 للجام (مل0 لجام) 015161100, م ةلكمأر 1, ةمكر 2, 61088. 12 0

 طا لحم 06 ا11111501 5205 1211190611 11110 51110551, 1, 5

 1. 10. (ةؤورطتطت 710. 61058. ©ةمعاط. ةدتط نجا هأ ها ال ه]1ةد8 ةط

 2.12.11.0. ل05 (روجام).

 جمج 1 مور»اعمز1 ءطقطاوطس ءاع. (هآ.. ل':7ةره ةاحط يم: 1ك ل

 جحمدحامم 11 111 9 72611181“ 0:1107 0

 ضخ ل 0 مهقلا نقلل 01115 01” 601140111 54141111 51116 6*61 0111111108011

 اظنالا17 )07 1

 كح 117 00511: ه11019 76001011 11 سعطب ةممع. 0ع ةلهتمر 11, اذ. 4

 01. 2771470 هأ طقدة1 12 ؟. طمعا ةعطقات ككم 06611115 0

 10123211 1 لآ 0 (م. 2. ه ككم ه. ع. طتسقت؟ه54 اةار 1)

 065111611110: 1 ا “هد, 10. ١

 ليك 11 06051011 04 لكم 111"6011267 طة ةقر 1, "أل ءر 5

 نك نحكم /07111110 0110 01/115 6011501165 66001105*1 11, 011051 168 -

 ىم"هي 11و اا 11, ططق 1 ةعطتقست ه1 615 56 9028678 8

 01616 هللا مدلك عمدأو ملسأ نأ كيرأ حناج ىللأ نانأ1 اتق 761515 6

 جقعو ؟ةدنو 10ه نلت طنط 111586 26عهأ 1590116 2011111

 اك 1 عمر 0711, 055101114 800108 هات عءادز انقر 11, أ أو 6, الاخر 3

 ريك ال خيحانلا ة"ةوعمن# دع طمدأأ وصفتك م2266106هأر 111, 1*٠

 16, 18, اذكلر 3: - ةدوهورو11 طواتتنوسم 61 0661/0081, 1, !٠هلر 12, ) نار

 10, ظا13, 10, امل 11, 1!لخ 11, 1ك, 9, 34,6, 11, همك داق. 06

 ةمررقات هععاتتتغ د 1020161026 احايص نيبعبرأ ماسلا مورلا 0
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 ا.ه. ف هدصاتمدن 1آحذس 27114زم آ9, م" دضوختو ماشلا لخدت

 ذم نكمنتو لالخ 00

 ضخ 17 م0011, 10 م1عع 5601110116111 17111101118 651 ءماحاتتق ( ىلع)

 | ممامعامواطر 1, ١11 كيلع طخ ىف ناليلا نأ. 05. لطوسو

 عام ضخم.

 لم 1 114 47 (ظذطا. ©هم عم. 7111 © 10ةو.)ر 111, أهمل 15 ©

 16 (14 ترم. ]رنمعأ] 7م ةأ1هلت 2015 تدم 0110 131 لم 0556

 1011 احا لوآ. 11, امر 1, 10 8ع(. ©ان1 طمع 22111616 11112811116101

 همم 6111 م (1.). - 111 ©. 306. م. حج ىذدام 0

 0011668381 : ليحل 107 1, 1, 13.65 15, 2021و 11 405 500

 :تدئاما ذأ انالخ , 2174ه 17و مت 5 ه1. 8600. 3 211100140

116 1117 

 ىحم 111 600ه ةودقان نت0 ىدامت 111, 181,8 مايالا هب تداف.
 ه0 د

 د م0015. 11, | اذ, 2 هغ 11 ءلتغم» هز وعنه 1هءالمصم ىييدم
 ن م د

 ممععمزأ ىيدمر 0130هدتهنت 11110 02115 ه110115 81856 61 5181111 أ.

 176جم“ ه1 616. ل هداس ةهو6 حج 11/5 ليطر 8. /4 عاصر 0111
 س 2

 اتت ه1 اج هاطاتق طخقستاا:5 معطع201 م03, 010 15380116 دم

 ان1115 192611123 0161 ه5 0110122 0161182 7116111213 1215 1-

 00112 لذه ط1. هون مهطهط111 عد 1116 نعمعدت ه1 72212361-

 ةءطقتت, 7021 1, 121 هذ 110131121 (61. 6م عتط.) ت1 0212681

 15 كوكمر 4ان2 1 كوكم ح عاصر 1غهوانو ح 0 لم. 80ه. 7

 112115 ىدم هوأ ح 9 عاص. 10110 111 كم ءعرخنم م02 12611125

 هدحاتق متستق عوج. ةقععولتك نت0م0 0طقت»» 8551: عدقه7 6225 هذص عمق

 121116115 01105 ىدلم 411211211 66 9 طرق 5 (7811 1

476( 
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 م م نس 7 0 لذم 1 م0866 ©. هعع. ماطو نم همدق مان 11, امل, 12 لكم كف

 الاوسلا 106061 60117 77616107 0 قادس نم.

6 

 ره 1 قيوطلا 7. 805 تييبز - ©. ىلع م. ةوطقان جماع ىذا 7106م

 ةهلطتط وت 1 ا١اذر 10, 251 1310 عءاعور ©ةدع]. 302 ؟ةدعاتك دتعط اةطعاص و

 هنعاط 015 224 عدد 1ةذدكذو الكعسطت انتل”. 1"هدمنع بتعب ةهععالتغ ص

 000. د 5 16ععت لتن2 515 نررمدألا - 17 6071 11, 7, 0

 0 نبأ خبه ىلع كك كرمذ 60117/71110215 16 111 00110:110116 2011116 -

 115, ءادز ن5 2 عدتمء ؟1ة هت 8111 60200هج جاي 111 122061131 ءانهأ (1. ٠

 2 1010100 ا قحلا و رسم 105 2011 ه1 لال ةكر آر هاكر

 11 1111 | هز 17 0ك 3 اه:5208 هقأغ 10عام الو رم 0 كاذ لاق

 نها س0

 (ىيتنت) ا 010:11 1106 11011 5611161 1011101111 0111 215 1. هه 85

 111, 111,12, طزقطتق, 1211. ها-6مءاسا]0 ه0. 7. ؟1هأغ عطب اءر 18 6

 | قد طقهاعأت 86281112 12. 3. 3 مه 117 7/77:711161* 101511 تح مارب 0.

 ا 1 اكتأ تلق. 01. همان0 طقطع ء الخ دو عطور ع 89186112477. ب

 قب 5

 رمأ 5012010 هرعم] 1 عوطاتت 11, هان 4.

 م ىراَم 2 ةىرم ده10/ط15 د *ىرم كك آر اابحأر 6, 705 61/4/178 50:11/-

 مر". ]عمان1 [ةط0 ع7 12011 6619 عاتب ةيرم 7. 8111 ىو“

 م ران نم جرام الكم 55 مق. 14 هعواتءوفممص 1, ىلر 15 مهد راخلا ناست

 اهفرط يف نيكي ىلا 11119100 191115 0906 111 02:11:617141016 115 051

 جاردرم 111, 11 12 ؟10عطتت“ "682020616 210 ٌيردرم 11000101086

 161161711: (اط 0 احتحتتح) ٠

 بزره 1 000811 01109/61011010 41000 آر ؟"اهدر 1, 11, ]ا

 سرم 111, 80801. 71/070214 ©. ىلع . 111, ا11, 6. - 11 ه. ب ممم 0

 مهلا, 1, اء, 17 نغ ءهمدقتنطتهأط ؟ةمخ. 1ةعال0. 15 >طعطط7و ؟ةصااتط

 ةهعمان ءوصأ ان 1 يلا هنيدب لجرلا سومتيو 7171 17137 ر ىكو



 72277-00:272:: اا |"

011122217 01055141110 

 11507 1111 11 تلك. عن. قةلتأ ؟ءعطاتسأ 761 56 0227208111 110:16 80-

 !عنغ هاذ6001 (رشلاب هل ضرعت كق4د). 01. آددصم أ 202.

 طرم 1 نأ ةبعكلا بايت طرمي وع 8:هءاامر» هواه 1كهء انهم أر آر ا".ءر 8ر
 (ةرعاتح موعمدم ممم معتسق ممدلكم ذص لاا هزانت"ه200 (9. هانم" ه ةانآد

 نأرر همعدسمو 01112111 1طحانست 26مم تاتا لط 1026 8115 أمل

 قوم. قرام هملرفوب» هلة ماغقر م١1 قارم, 11ر اك. 11, 111, ع, ةر

 6 هم عان., م55 ْ ىأرهلا ن نم قرام 0
 هد 2-د

 نرم 11, 1, أر 1 ع مغ ىلع نرمي ىننح 001166 05511/0:61115 1

1116110111 70661١6 02705111011311, 001166 5150115 51٠ 

 ون

 وردم. ورم [ةطولاتقتل م1118 0  هءعومضتك 111, اكن 10 ء. ه0 وءاتاو

 زد مان. 710. 01:ع807. - وردا ءابيدلا 11, 11, 5.

 ىرم 1 هءا/ا15 (ةعع.) هدا" هدنتا ]ه0 نومك (ه. ب)ر 11, "مكر ١ ةدطأ ا

 تا

 نوفجلا : ه1. نقاند 56201 بلح 1891174 أو ءودرصصت. 5 21. - ةيرم

 10 يرمو 10116" الهر 1, | هر 14 ات 01100116 272110 1ط٠ط 11عام

 ةاذ 1. 1:2 07ه71145 1, 1١ مدصعل. مدع. 200161 2 ةأرم رهغصت.

 2 تل

 قاؤوحمس ةهععسرمامسس ذص "201 ههع 1411: 11, 252 نأ درك دل ىنذأ

 اهبرضي هنايرم ىلع امئاق هنبقر صيرق ارئاث لجإلا ىرأ ءاتص 651.

 يف اهلث شطابلا نا ىريل راغصتساو اهل فاعضتسا ةأرملا ريغصت

 مي اهفعض .

 ةيبك نمل جدعوععاوع 81920هلعر نممادسس 00ءاطتطه هعم0216111* طب محخ 016.

 مو مك 11 ١

 سم 1 07114 هلئومعتس مموصه 11, أ.د 13, 2174رع 1[, 1, 10. ب

 نا 0 ه007"7 5016و, 1و |)!" نو 2, ١ 5 ح توملا نع 017111*017171-

 010130, 60111001015 185*1201, ]1و ٠ هر 6و مدلا ا 001121010

 501190415 111, ٠١ هدر 4, هط1 132850015 ةكرح
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 4 60ه

 حاسم . حسم 10705 9108515511106 01/011 هذادر 111 نر 6 612 :٠

 هع الخ: 0 712606 0 510] 51111] 05 15 501000 110 0 ]101156 01

55 205 

 1211. حاوسم © 0 ماد عال وعام هقأ لمعت هاتف (1[ همس ا 0].7

 021.0. 51511, 260 322.0) م20 2022126 12221561161 118111021111“ 11

 اكل, 15, اان, 1 موسم ليوا ح رعش اان, 9, اانار 3. 05. وسقف
 ةوامقأ 2.12.11.0. منع ا 111, 402 ه6 ةهونم هانا كرد. 010 م0118-

 عزستنطت ة1عاط0تق6ع6مم5 01100 "خس طنط 1 ح وسملا قسمدا للح

 11, هدحر 3 ةعهون. 1236160

 5 2 0 5 د ه2

 ك.يييم 117 11212811. 515427114 كيتسمئسأ ام .مالآ ك.سمانس "01 0
: 2 

 01101110111 56 511516111016 541441, 56 1128011 5115161110:811, 1 | مكر 10و

 - هم هد د ند 3-1

 ه5 009640 611580 تنكسمتسا ام ك.سهنت اهذاف 7670 7181860118 7141714-
- 

 70111 50511116815 01/011101 16 ةرجك10111 515161110815 1, ] محكر ادم ات.و -

 اك ىلع نوكسمن ت3 72717 همدو/"ه: 1116 1عرنعاة5, آي املا", 18 حطت

 كطص لق ءطب !.اء, 3 طاع وك سمك اذ طهطعأ ة«ملماطت 8ع, ا

 11747 1737 ر 11, 6 215. 5604. ع يشب نك الا نكسمي 270600 8

 ه5 62 0

 هون ههدقأ متعلم كنع تكسمأ نأ 51 16 درو روع ممام"ةى, 11 ١11

 9, 051 كنع طاتاتع 166 01109ات12 (61. 8ا0م18 8 نع) مائهم16 681

 07661100 ه0. 16 110©:1551111021 0011/1011 عورو م - هلوتشاماةأر [11 ]لكبر

 2 (5 مانت216200), 56 001111141, 111, 1١اهر 3ق. - 17 ىع هيدا

 717110111 56 م"هنعاط72, 1, ١ كل, 10, ظءاقلط. ه0. ةطاح. هكر 5و ءه. ب

 مم«دعر ءدقاعال1 هذع. 0همعهرجوم#1 6ث 06/612041, 1, الأ, (, 11, هذ اتل.و
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 اهوفط هركاعأو هبف راخلا تلعن اف. 507 11110 11/110 1٠
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 علا طع ةللتتسم 2622م6 2226116131 ىشُم (عأت وشم 1011121
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 هيراش نم ءىجإ امل مسا. - 111 هلونادناهنأا تان 0110000, 111
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 أمل" , 16, 110. - 171 06 ماس طاتق 521:1 08011911102101, 1, ]ا خبأر

 16, 18 ح 1ص 81150. هدالب 6, 7, 1طلق. - ىّشمم «هباعنالور 111,
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 نع 11 ©. 9266. 2. 012:31 1 دمأ وظب ا اب ةنأ ناك اب 25 ندم

 ١ رطب (1ر 16 10)ر 1, 1115 7 هل ةصتمور للك !هءر 4.8604

 12: 497. 17111 ٠) 2260. 22:8. 1222316 م10 0 ناك 1710. 21126 ال.
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 بما | اس 24-5- ب

 ورضم. ىرضم زجر 700110110 1/111[26151 0 1007:01:11 110*017, 11و مللأر 8

 ىضم 1 ا هنعصم 06015 100237 026111* 60111111411 61 21119 0:41:6 (01:0-

 ؟ماطعر 2م010عا1©) ةنسلا تضم 4031/5 0620:1144'71 آر 1 9بر, 14, |ه1*

 015. اهب ةنسلا تيضفر ,١1051 2, 11, امهر 15, 11510 ءآاعور 12616ع11/5 م. 0

 1.12, لوطن زط٠ط ةلفسس ه0. ل725011 امر 9. - 137 هءاطع 1

 هدتزر 11011 5غ ةرم 1004011 ءاعقررس مديدة, 111, ١ هر 4. ع خبار 19.

 97 هرتاطاتصم 158 ة8ععازج1 601312 9856 م9561 © 6230151026 نم كك) سيل
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 راحملا بغ اهتم ارطمتم ناعنلا جرو. ٠ 25 10, 1ر !ءدهر 4و الاءالو

 14, !ظااأ,ر 3. ل رطمم ءودالو مءاعز, 111, ااا, 13ر 31 رطمم 1101
- 

 71115 معنز1 داتلا]و 220060 ءمدت عدت. 14 ه1 ةتنطو تأ فرطظم».

 اظيولعرد ةعدقات ؟هءواجانإل مست هععابتتأ 22110 1 ه1 0ةدتطأو آر ام

 15 دهن رطمم ءارجأ. "طم طوعاعو 1طأ هونت عوام لاتققأل رطمتمر ل

 20و عا 10عان5 16عام عا2تت 1.

 لطم. لطم م"هاطوطأ ]1 ءد* مع« معمر« نينع 1 ءانتكفات, ةماقط. ةواتتب 11, 1

 20. 8006ج 10766 ةعدقات ةدع11681201112 681 2013 00 20215-

 مولا 20112 0110 22211 ةيلطاملا ةهممعا1211 16و ءوم ل.

 ىطم 7 101810116 001*110* ه1: 41105015 هقق, كر |”. 5 اهب تب 1.6

 007 رتع0ع 764 هادخ 1ادج 8تقنط. ؟ةهأر 4 200316 اهيلع 1. ء. دطمقطتتت

 معسلعصل1. (01. 10027 7/077“ 77 7/07“.

 عم. 1اآهعطإوؤ هب ءاجر هب يبرخو عب بعذر هب مدقر مب ىنضم 0.

 5260م 16 0 هعم 12 0110 5انأ ل1112 2161791123 81

 11 عاطق 11 -5:135) تن 1و بلارا4ب 6, 1ر41 14 1 2 11 ك1 11

 امكر 12, 111, ذاب, 1 560. ةءكر 1 86و. ب رتعت“ (موت» 1710047“

 06 8م2إ) ةدهمم ممو5 ؟هطو ستغفوص03 و. ع. 111, اا 14 نأ
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 11, امدر 3 ([4 511,83 مام «©0 ضغبت)و ل505 دلعذ حبق قلل تقمص
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 هقر"05, ان 00ءعأ 7رةطط ةعطفءاتقتأ 1011: 1, 9 ةطخأ كلت َّ دارأ

 1 210 لا 7 تا 2 تام 2 تدع 2.3
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 2 اكلاص ذم ةوداودكتم 11, !1* تا. 01100 12

 هوان. 0. 1همهعس "ا,11 (بجاولا ىف نم ةدابز), 8ه10طقت4, 11,

 1١,10 (شفخالا نع ةهيزم نمو), 66 1, دكار 8. ىسحلا نم انطذ

 مدعم همدتعات 0عقطت ادت 5عو1116111 : 215 ةائانتت ةدععاتم ]انت 27211 027

 ةهرع 1ط» طزواطوثت» )17,9 دلحأ نم مانو دحأ ر هال 112 085

 2197 111 61 3 حا نم تنك 0 - ه1 73666011 2012612 1206-

 قصتنا 11 هز عاج 211 ةذوطاتلت 8. 601015101622 812121868118, 860111-

 طع 10عدد 0عقستكانتلر 115 ع12018 216115 هزا15 8631085 8. 110
5 - 

 1م016وهطده, 15 ةأدلأ ىم 23 261: 6زامزاع 11107: اندر 11, حفر 2, ىه ىم

 ىلا 00111111 0061ءد1ع, 1, ار 10 هان 11و نودحلا ىم نوح 120010

 ة«ةعلقللمر آر !"لققر 8 هلع. م10. هدم ةدط ناش هن ؟؟ميطخت 11 5 48ر



 0112017 61055 ط1

 7 ©1212. ن6: - هعو]] ءهط17ات12 4012016 1و 50 16 هموش هرخم و

 اًصع ىلع اكو ا خيش نم هد 1 هلق. 86و., !انأر 9و كلو

 هدر 6, !.١و 8, نار 11 !ذك لعاق ىم كلام ىم اهذخ دطذ اذك لعاف نم

 هوا ةهعم11 65110 م020121218 م نقيل ك2 3, الار 8ر 111110 560

 امب#ر 16 ةءو.ر 111, !ةاثر 135 ةملعتص دتم0لم ةهدعرجأ1 631201121 986 ىف

 للماجو فيدص 771ه ةوه !7مأ 98. د1[. 20172016 0111615 62 00/]2611-

 عمر“, 01100 طخم2عم نتتثه ءمدصتت ء253260 هم طعطف 1ص5ا11ةعلغز

 الما عطق 1.1. 7ع - ةةهممم01216 11, 1. جمايأ نم 171 1710 1

 041« ور هل. ا! تعطل 1.1. / طوس. رز ل 05م طاتغتعاسس آر ١ ةر

 14 ةهو.ر 11, ار 2 ةرشعو ةسمخو ذعبرأ نمر 111 أ 11 قعمجو

 كداوو ةسيماو نينثاو ةرشع ىه 001108, 211108, 01/1110 5111911108

 - 1ههن8 11, 111,15 دحاو عمج نم كل 0587 01:1 م1115 6

 1061112, 14 كحاأ هعيكي مرن ام. 21013203 955 م113518 8

 1, 11 موهص. فرشالا ىبا نم ى نم 01/15 1116 ه7 151: ه1- 4152717” ه]/

 08110200:211 2 ماع ع 1هر26ه 2 مالعف 01062 1, ابار 14. بح

 [كهدنوصتءانتس لكع ىم ناسنالا فاذخ هدعماذءوئاتع 1ب !!ار 9 0

 م6 ىلع.

 جحانم 1 7. ه0 جادم.

 عنم 517111 20 عمعودد:5 7044 06 طمصتسوم (61. 6ءعمعان.) آ1, اور 2 تطأ

 مودع دهع«0ده 2 ءانلك هيا ؟ةهدمأ1 مونعقأ. آطتح 8تقعطقطم أ. 6 ه1.

 ل

 عع 4 600613 5672511 حينم. الآطو2 231:0 ءهقأ 27 51111 7111 0110 56 02/11 -

 36ه مما1"هغ ه. عب لةطزو اح ةقفسص ١,16 نيعنتم مو !وملسي رم

 151011111111 11011 062217 ©11111*1 010111 00 ]211 651511*1* 720161“ 0:11. عينم

 5 هع 5 -

 21066635115, 501261" 905, 1 آو 16. عنمأ 6012281. 98 عينم 8.
 دس

 45 د

 عذتمم 710015 1:00 00دو15 06 10 عمور 1 كثر  انح م1079 عاا10 (ءآ. 6أنا قت



 002607  1٠ان 65602055451

 10023)و هادو 2 اًكلب خعنماوز - 06 طوسصتسو كلذ ىم هسفن ىف عنمأ

 ٠ آب !"امكر 411 0100118 01181120 “9/0101

 ىنم 1 هسفن ىلع هما14014, 1, "اذ 1, كل. - 11 م"01111541, دز201 01" 14

 1سم عاسأتق 06 11518 مائودطتقذأةر 06 7015 هتف هأ وطعن 118 ر 1و

 11 8, ىسفن 0 1, 5119. (01. 1هءانسدت هما 120237, لعطوا

 هءرا ةءهو., 172١ه 1ال, أذ, 3 هذ 61. ة[هولتس ةدتط ا 2-2 هلا

 ىنم هرجثس812 11, ؟ حتر 2, طتقأ 11 ات ؟ن15 ظوستط 16عوم لستم هك

 ىنمأ 5-5 ينم 0710:1111 012012000 ةعاجقاتتللل 7/0111 36ه ع1 أانر ©2ك-

 م110و11 م016855 هدرع انها 011622 ©. ع. طقاطعو ةص مهقةد2ه6 1, ١876|

 هأ 1206 01100 لزدصح 0237:2026 711198 زنط ةمعورمأم هذ 8ر13 -0710-

 اانا هنآ- 4 عل09711, 072040111 111527:01112 (ما"ه »ع 'ل'ذ اد ةدئأ ن0 عصب 'آ'اطهشت

 انطق, طه 4ق/ ار 8) ةهمعا]هطقستر 910. 631 ةصعتف هال, 7.1).

 7.19, 199-194. 119 46 بنما ناخ ةانطمأ 001686 1

 0606501" 110118 2011 1. 6. 161 2018 60111205 1/15. 1مذ6ه 6310 هطح عت هاتوا“

 ؟0هعءعوات ءانتت َة ل1 هنو ه ]كه م1160 (626عع0) ممالا 01178371. - ىنام».

 1[لوءا123 زانق 0عموط1 ط1 111, هدحر 9 ةةون0. هل آر ىل*# 13 6
5 9 

 لل هممء112111 قتهطأ 06 طم ةةحكقاتتت ىنام © ىونامر

 560 هةلوطح ىدانك 7

 دعم 11 620م166 دانشعألاو ةلعلاو لاجرلاب 5 ركسع 01 5

 111, انادر 16 ةوع. 1هعات. 00. 0.

 ور ريم 020] ءءاتحاتست هأذ ةانطقأوتتأا ا". 4/201 1691111110 001010: ]قا أت

 ما. رئاهم (ةبدسو ه هل, 151, هدر 7, هدب ةر 1701 11, 46 رف هّنال

5 
 -6-6- ل َْص -َ نح

 هدعب ديعلا هدلقي نم هرئاهم ءانيأ ف ى

 عام الا مهم 01016 هعنن1مر 163 ة6ع. 6000. أن [ةداتطت هانتاتتلل 721231 -

 ةءاطقسأت 1011: 1, 420 هأ [خذ 27: 4زم 117, !اذ, ه01 0عطاتعتنهأك آر امل

 11. 8560 1م56 يحلم. 1606101613 01م ىهيم 210 761738 221 أو
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 01ر8 مهم نوتكحملا ةأورو بولقم كلا نم و ةنكتا ىهبيملا

 3 وصو بانلا قُم باوصلا ليقو اونكل دقو نيميع بانلا
 هع د 2306

. . --0- . . 3 / 
 ىهمملا ىنعم. 18 271740 035ءاستتتق 19ءالمصعتم هم هوز عاام

2009 

 آظدا1مننم م4معطقل1. 7درت و عطععط 2110 طتع عع[ 1011 يجمل

 ا -ّ 7 من - ه#لك د

 اهتددحأ اذا ةديدخل نىيهمأ ىم ددخملا .

 توم ]|[ 16 اعوج تلم لك 12106 1/0111 11101101“ 1. 6. 6

 هم60"10, 1, 111م خ15. هغ هذصم اعوج 111, 141,4. - 179” توصلا و«0-
 72511 200 عززار 1, ١71٠١ ه1. - هدفا عالاقل 01/4610841, 1و هر 15 5 بس

 مكاللا عزم همد11, ءمادز ءءاحت”خح "عطلت دتستتق 111, ماحب 2, 1

 نع طقهطوأ نجد00 ممص همت ءصتك,ر 14 191 ااا, 1 هقبع 01100 م10-

 طوطأا1 هع متغاخ 12185 6هاتأ ةهت7201361026 32110 1”ع712ع ةانا

 قيم 11 انط1 #8 مدثم خ 1وعاو هو. 20 ةط121 عدت 10 ءانأ10613

 هرعوماتعم : دهسماط1115 ءومعصعس نان10عصح ؟هم22ع0ت, 560 ة110 1162[600-

 لوس تقم 086**, جهط طمع 16[1620 م6106أ ([11012000 281:2:6111. 0

 ]رزدنت طمع حلم لتعتك, نان ممم 0111 11412211121 5111011601 22313-

 لوكانت طقاطوتفر طمع 22112616 12161551210 22000 1141 06ءوأت.

 داب 0

 توسمأ 5611811 جقوفقح تومأ 77010: 6011718 1110918 126851/111-

 00115 1و ١ ءمأ”*,

 جه 1 86مم. مثرمأ ىف 0 را عقاا 48211, 11, اممأو 1. ب 2 00011308:-

 موطن ماسمعت هس 11208 1, ,١11 4, 2هزن فتن 11, 1 ٠١

 لوم 11 06014518011 131 0 111, كر 3 121 2888171112. لام 2110

 خم«, 89عمه ه. ع. 1, اذالر ةر لؤعفكر 111, ملءر 12, 4و7. 1, هر 6

 عمور أدم مهقظ., آ[1ي ءر 16, 61088. 1202151

 دوم 1 هلت ديم 1 72006/6ع14 0160 ء11ج ءطصتتسب 1ر أ.مأر 2 انطأ1 1م

 متقذ 1هعوصقمسم تقيم. - كاملا ممو كملأ 26و445 همووووهنقر 111

 مب 0و أوو و ا"ءنأو 7

 جم 1 ؟. 206. م. م0 602815. «. ل 8. ىلعر 1, طه", 8 دق 01111 ةتبملعع

 - هل نيلح 87همةوه ؟١همر, 2. 01. 1102784 )ار, 9 ةهن00. أ

 الامن عطق 11 5 20, "وات. <.
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 لي ةققاملا 1موم قلد (10. طهصم) 111, ادب 14 نأ مهاعأ 6 ؟ةططتق

 ايليا لعوا

 طيم 17 هطزووأو هدرصاقوم ةمانه سمت اكسس 66: فيرطلا ىع 1

 ك.سفن جد ةصمولتس عد امج 0110011 وكر آر بأ ن1. 7 1 216

 11 ؟6[20زت 6 فيو طلا نع 0 تس عمان عه 66

 قيرطلا 0 حب ىنعي دل وهو فولد“ تعم ليعفم

 دودسم مريخ ىبا هنع اًطامم فقيرطلا تلعج دارملاو .هسفنب.
 طاومم فيرطلا ىع ىنذالا طاما 8وءطق:4 11, ,١5 90. اكد هط]. 0

 ه1 ام 0١ 17 اأو.

 عجم 0 هادم“ 15 ءويتتت, 1, )ذر 6. 7802 11, 51« )ذا 0 عام

 ةتاكرحو » هطاشن ةتعيمو 0 1[طوسلت ب طاشتنلا : ل

 ليم 11 تح 5 م”مرعرووتبا)» *6006*ع ؟11041(11, 11 ||. 8ث. ح 111 2«. ةععب

 م. 7/0011 هنآ عهلأ, ه رجه" طدا5 هالك 512181, 111, اما, 11 (دط1 1طاط٠طط

 0طم1 فسر "01و. 11, 134 نيلاغ)ر اددكر 10, امهار 12, 15, 15. 0.

 6هآتسف ةهجنل 1مووأ. هؤ آرددصمو هع الخ. 8 الا هليامو دعم لامو.

 -17 عيديأب او لامأ 1, !.ا*هر 3 601/05 /1/113*762:61 ساو ذأ عاجاط10-

 ةها13 ععدلتتست ةدؤ. وتجا1 دس ]11ه ه5 ىدي سو فلاب كلم

 دقيرط نع هل تدل هنانع يح آم 10مم 1طن 1378121 0

 10027 نييملسملا نم نا ىلع ذتموي ىراصنلا لامأو هوس

 عسارسفا ةاجمم1 هلت 710661. 1615"1ءطقتل ركسعلا عام م]م]1 هن 11

 م10 208انخأ, 2115 لامأ 861811 1211:211515150 11

 ثاليبم 116115111101 110:7115 0 دج ادا 1, اء 16, 1طدد 818 ءطقتل

 أهر 20. الودتأو 1هعز10 هقهذ تاليم , 1206 لوطن 3222161 01140 261:6-

 عماسو. طعواطهط1 11561١ همن ل وطتقات1ا161112. (نا1 0 موج 60-

 طقمرسمانع تع م0685. 01. ةاتمطت 19 ه]1]طقاتقواتب 729516, 120 هت

 6 ه5 2. [ل عدت ءانطط 80ع 706211310 601220261101122 511 ةالعم 610

56 



 (1خ271 61085 +1

 1011 1, 11 ةةطد6] تاليم هم مطس), 0100 ةزعصتق عمك ضئاخل قرح

 12 52016106, أ 511081111122 01100 1611128 2187126115 1123 8

 طقهاطعت زج ؟ودتقاتت آطهط101 60. (0ط41101 ١5١ ءن داتا ةعطخول امل, 6,

 ط1 اليم هنأ ةرركو 71111“ م1010 ءزاكر ةنآلتنام 91" 101160

 0 [ميعت م6ه"ه, 1, ذكر 16, لةعفتخ 1. نص ةدطدطن 1. 20015 611.

 تاف ام لعب اريخا ىأ هذ هاتتم موءاتم المدح 11د دع 7. 1ط٠ط ه8-

 811لعتأا هك16 6

 ىكوان 7. هات كون .

 سوان 1 8 سعد.

 ِِء جابوا س3 3 نآع

 ىان 1 ؟«. هعع. م. 902114281, 1, !ا1 ب, 4. 01. 4ع45 : الاوس الا ةئمامأ كتانر

 1[هطون ص0 18 تيرقو ىبيدحاص قت بحس همدصتس, )أ, 13 ىلات

: ٍ 2 9 
 ىفع ىان عضوم ىل.

 2ع

 ابن 1 ؟. ة3م1. 2عع. وأ ء. 2ع0. هأن ب 60111111111160:211 ©1116 0110110 6111*7و

 ح نهآع

 11, هأآأر 12, ؟١ىدر 10. 7. طيوصع. تسع 11 كابذ ىينأ /هع 27026 067“-

 عام" ءرت» 06 ة115 /هنافو 11, در 12 (متنو ىئبنا. - 1 بت 8 1

 زج"هج 111 ه77: /ءعلغ ة]تلسعتطم 1065 (10027) 1, أهأر 15ر أ!لا*, 2, "هلل 8,

 "هدر 11. 816 ل 3 عي 771071110 /[ه 01005 651, 1, نو (ر انا 1و
 2 ند #*

 ارض, و لاهو 7 مور امر 8 العار 11, 5 ىينتساو هللا. ٌليتْسِر بت
0 

 1100عرجج هع2قات آل ايبنث ه. ل 1ب اااذر 6. الد1عم ةدتتعتت 206 6

 موعج206همهماطعألع اتقان" موقت, 1, أ1أأ, 15, 225047 1, أو موه. ح

 م9855. 07*77: /معقال» هدغ آر | لر قر ١] ةر 8و ط1! ك1 9, ا! ةةر 15و 20و

 . 8هتلطقوا 1, هدر 12, 4505 018

 تييذ 1 00016214 06 م11610, 11, الأ", 10, 5 00 32 نلف 0

 تيانملا كَ 0 تما - 117 6ءوعمز»6 /6عع11 ]06138 2116111121 1و

 ؟هؤر 5 ©1112 ٠-11 تابن 11:12 آ[01320 (؟10. آب226). ح ختان 2070168
- 

 12081 112012865 10 116 60911, 1 تارك 1, )5 115 860., امفألاو
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 11 11 0م. ةلران همام" نات1 لمد عالنت 601106وو عانت ا

 اننو ()1., 18). - نونيولا تبانم 0010 11 01100 0105 نأ1 تح

 8ردتقر 11, اذار 4, انف موصيقلاو جشلا تيان 065610 4 006)

 لفلفلا تبانم 5:05 1702م5 0ههز عمه 11, المحب 3. 01 5

 بسصقلا ذص ©1085. 3[هداتنس. ©نهسو موه 111, تءا“, 2 هوو. تبيانم

 روخصلا همم 1112111, 2112115 618010111113 11

 جبذ. خكبان 7. 8اخ وغض .

 كيد 1ك اد كرسن 076*1221 0/11 1120106" 54001, 1 |" كار 3. - 11

 0006118 0/711*1 01/118 0110110, 0026151015 وقر 11 ااا, 1, 4, ل ةعاتكر آو

 امحير 1, 11, ملكر (, 12057: ةرعهع. 0116110105 د1, 7"ةهن010/5 651 (5©

 6016/1“ هضوءع) 11, هر 4, خ01 9و1. 1. هيدايت همم" 41241161-

 1011 051 ن1, 111, ةككر 10, 2هجنقعم الار ل (1هعدس ع الآ. [هاج023711

 1آدوهرو). - 171 06 ماسج1:1115 2706617 1*7م6700111, 1, |“, 15, ه5.

 1مكتمع 10م1 ل ةطايخ بوتلا طاخ 101940605 471161*-

 511115, 1طاح ه1- ]لك ن1172 60, ©1101 1, 12. - 17111 670145 1

 هلها نمو 1, 1, 14, طوف هت

 وجد. ردن ى6]]ه, آر مم, 20, هعؤر 1, 5 (01 47015 عاد طهطا قزم 0

 497. 5117, هدر 6 هن 5111, ااذر 3 21 ن1 86119: ععهذ9ط0118 12161-

 11 علطاتز طلطتع 50515 ةاططتن]هعاثا 8. ةة9ةا186ر 1, ماءر 1, 6. 18126 6

 سلا 0 هه21/115 011515, 11 هرروشعم اذ"ذب مه. 3 همال. ».اذا. (0ل

 مماخعم 8ءطغقملاو ا 72.آ0.11.6. آ11

 طبن 179 كهجو هللا سم 7هءوأأم "هةمو206د8 320 هو253 ل153 ىطبن ابر

 11, 1.3, ]أر قي - 2 2705170 311111115 /[0 011/15 ت1 طتطوطر

 11, امر 3. 7”. 6

 عبذ 1 هردرردت“11 06 16 عاتقك1 معا 16208, 111, !ار 9 غبني رمهأ ىرأ

 كيلع, 4545: اهعقوتت رث رومأ كنم انل تيَعِبَنا

 كين . 50 هنآ هاند ان"و زن. 1111760111: 111 2006, 111, 1 انقيرط 3 0

1 2-2 2 2 

 دعد اكينل .



 2 601088 ه1

 ليد 11 (2.11) 6:ة6عأ 2.556911168, 06011, 13107 )اثار 1, 115801

 ٌةِباَتَك ما. ٌلابتك ه. ةلابتثو 1, (6015,

 خبن 17111 0: 500 6يث1 6 5060010, آ1]ر اناظر 10, طدوطع

 خص تاني هنت ]هع 21011هنن5, 111, |! 8. طعمه

 د هع

 ةوططاتتت طقطوأ الل. 2. - حينأ ةودقات عهان8. 801111*661687 60018"1ر

10 16 1-1 

 نع

 ىبن. ىيبنأ 7161115 761110616 /ه 1615 ةطقعاسم 1, ”آلكءر

 جدن 1 60160811 طءقأا همر 1, ,١1 8, 01088. عم عن, ىنجيبتت 11, ملأو

 8 هعم]11686111 م61 فحل 1. ©. 0011901111115 5٠

 رتث. رثذ ىعط 1, هكا, 8. 7914. مسصم ةمصم. 1هلئ415 ةلثن هوغ ذم
17011: 1, 9. 

 ههد © _-هّع

 نتن . ىنمذ ه6 ناقنأ مالاعتنا هور مانا, ءمصكذءطاتست 111, ! نور 6 أ

 ةهسطب قر 11, )1 8. 1لعدت "عقاكات عات0313 856 22110 2615005

 قطاع در 1 طخمطتت]ت 12 2.10.011.6. 5221111, 396 560. 12 56

 1ك فمما ةامافافارا»» 11, "اء, 5 1هينسسع ناقنالا ترملا نوبسي ]اوتاكو
 عيلا رظنفلا رذقتسا فيرشلا عرشنلا ند فيلو (5 قاتم 00

 درمهللا 81 ىولعلا 01. 6عمعس). 8ةعدسلتتس 11541: ءان''نذخ ( 17

 11, ١١ داآث.) ةزص عاتاق15 68أ تت ةهأ 01011 20035 نيب. 11

 ه 11610. 015 نع عم0 طلطسع م11. ىنتن 202518171 60111.

 رخن 1 7261“ 0911121110"7/7: 0661061 7/6231 عة عاتت 8 6137:1102 7 تا 658200

 11, ها”, 8, 2155 0405 ا, 135 ذط ههلعطت طققأم2513. 0. رتاذت 561181718

 0661011 ههت"ه ]2 1.1. ةج110 10027, - 1111 0ع م1131. 5707:5417: 0661-

 0/111*061 0"50021  6 ل 1, اد, 18 36 طقاست. 6 1طن ع2-

 0هقتم 111, مح 0 30 78. 10 م0م081155 715 د 13122 120281211 52125

 11121105: ” ه5 12 هعووودت15 501ةطوسأ. طمعم 111, همر 1 رابتنق

 ه1 عزت عاد 0111213 5.
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 لقن 1 5511 0 ندلف كي ىف سفن 210111 111 101611 5 171051111

 111, هر 4. - 177111 4727م4, 1, اهدحر 8, “١1 ت11. 01. 0

 ده تاس تا د 3 ع

 12 277472 1ال, ١١ه ام ل هنيرشم ىذوت نأ مك دحا بحيأ

 لخونو جرخاتسي 6 اهمذ.

 بدكاذ . بيكاتو 0610دن, 26018145 06ا6»“ 01007316 06 9110ه, آر |! ”مو 10

 افاشلا بح 2 21 بئاكات 1011:0106 110511, 1, ألو .0١
 تي كل

 حح. 2 8612811 691158. 60111716110 7011 ح 6 11, اذ

 1 ماجن ١ 1ص ةععرت ملم 0100 طوه26 06015 ها حارس

 0- ةدكات ما"هران16 6714/1105*527, ماكو افطكأ وذ 317: ء14005, آر 11", 15و

 11 ع0 هلكت 1 لو تأ ل 7160116 170161“ 11601/12 1710121“ 1111111 1

 ن1 طانق ةه1116عم ع10751911 م0عقاخط2 1. 6. 86127185 قاتلت (نل. 6713"1 عر

 لهن. 11, 453 2.152, 4و7. 2711, ها, 12 9 1.)ر 511115

 الظلام 20 ةدكت 06م1 ه0 6و1. 11010 اععر 657071 8

 ىمائ[15 دوطصع ةللعصدت الةطعت» ت20 ال1041, 0 هدكات |

 0-0 2 د نه

 نيدجحات. - تادجحنلا لعأ نق": ىد2"هوونقر آر ؟؟١1 17 ءم]1. !!اا, 0

 ني 8طن, 11و "اكن 1و المو 11 للطن 18 لارعووللب  اكام ر 1ابمك]ر 6ر 1كار
 14, 82ه هوم اك, 8 ج1 مانو تادكنلا ىف 006ه زط 2283. ءانطت

 يص: تادكانلا وذ. دوكات ةمتاأل. 2231101236 2101611196115 اأن

 هعمات ءوطاتع 1, ابدحر 13, 217470: 197, |]0, 6

 رجلا راج 0191:1105 , 1105411145 طهاطتخدعر ؟ةعلعتب 1, ةم*1, 2 هع 4

 راجن يلع.

 3 111 ءه. عع. م. 0067108248 610118 0110110 ]06140*21, 1, ][ةملر 9, |[ محب ه1.

 أو", 12. 01. طوطع. - 197 و. 1. طمعاتق 111, بملر 15 860. 159 767:-

 طعدلنتق 1ع دورت فعطتستتق 10 0700 هأ دس ؟انأ1010 121611 0611

 مععاتق 2200 10 000 7095 12 م1268ه211 7111415 هع”. 14 10ءاتطن

 طمس 1ه5611هع11, هع هلق ها ىعنم . - 17 هذ 7111 090211 1

 6010161:62 011*121 554111, 111, !هدر 9 هغ 5, 61085. 1ةعططنبز 85م6.
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  01١انتطأ1 ١" دا هطأن1ا 2/1067" ءاقال", 301ه ء* عافت", 111, أهمل, 1 70705011

  6. 01ىيبواودلا نم ه ه01169115 ه4114114811:4140148, ]دمار 6, !ممكار

 1411: 11, 106 ىيماع ةقدص دنم ركذتي نأ 108 17 الاالاا١ 11*01
,6 *661 1705 5010611011111 3510:1111 0111101*1/111 

 سجن 7 هدزامصأا 11من" هنا عنتاب 51541 ءهظأأ هآ ةتزازدالا" 11016, آر آما" 9

 11 كا 2 هأ ثنكأ (16 هطوأمأ1160 "011 دن/1]0 0 1111110 05 ©

 5111). ملم 85 ني 621183121 120181, 011381 710 ىذعنم ام

 01218866 تعذتما ام.

 عج لك 11617 ءاوذلا كببغ 201110111 ©/|] ءعاتان)# ]1هطنا11 ( ل505 ءعأ ]ر1541)و

 جالع هيف عجاني رثو 71160 0/0/41*171 63 0102140, آطتخ 801 0ةوتط. آو
65 "23 32 

 "ه1, 26. طمع همددمو7. ةأاودلا ىف عجانأ 11110“ 0 ةاعاعا46 آ1آآر

 عمر 13. - 7111 هرترتم"ههأ1, ه0 هدنأا ةصعا"ءوقر 111, هال", 2 رمل

 ماشا نم. 01. 82م0 802: ةريملا عكاتنا .

 مك ]1 هردود“ 01 ةعاطقات رهأااة أر 1710111651105 [/41 ىداف قاغف 1, 11717 8.ت

 11 جور“ 72115101168 17(501061:01: 110م ودةغة1, 1آ11, ١ هر11 ديلع -

 مكْنَأ ةثلث ىر ةعئط "هر 2, 4و7. 251, !ءلر6 25 مجن هيلع ل دك
 ا

 هيلع مجان نراك 2671510 0110 61 301261100 27 هنأر ©أن ةذع 1 ميكانت

 6-5 115011 117 1 13 م3612. آالؤأ 1100116 501211 176 8

 61088. 1"هوبن., 151 19110371 ؟ءدعواتتتت 70153111 06 0110 8

 رستساتف "ععاه ظومأا (17//1. 51012: م. 4) ةعما1 عقلك مكان 1811-

 0113112 011112 © نكام» كل 197 مدرس لب 11:01 32 اهماحات وماكو

 مك ةتلخ ىف ةنسلاو - 6. ىع 06511, 0651186, 11, اةلءر 19, "النور 5و

 1505 كله ىنح هنع مكن اف هيرضو. 9ع 0511“ 0, 0

 «54707" 131, 1, دحار 16 مني سانلا ملعأ بور 1طص 120210 8

 مكاتب كغم ٍرصِبأ 1 ضرالا ىف نكي رمز -مورا1510 (61088.

 هذ 12027)ر, 111, كلر 9 8ه0., ل310561 5254. 11, هر 11 6وانءؤ ح
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 011/5 16116100114, 111 6! «دح د 9133 اكتمل دون 1 زا 11 1 ةحانم

 11012611 ة6ه22م018, 1, امها 8, 10,

 أ 1 7 501215 0051و 111, !1هر 8, يا 1هعوص لتس 710علاتت (ءاب

 هدم وعز. - ءاجنلا 1, 11عدلخ ه؛ ءاَجّتلا ءاصنلا آر 117

 اال, 19 مكتوم. ةعوسع طوصم تءتطتحس اكنلا. َّ ةأاكن. ةاكنف

 1م 10م 1, ".1,14 طور 6611 5612811 4100116 /051111016 0و

 0011170: 205 601[ 0“, 115)1 ت1[ أعدت زعم 212ة6اط6أ نم. 0"1ه66 دك

 0113268510 811226203 هو دخسم 010 عوده, هكلكوه مماعمأتم ان

 ءماجااتل» 605 هم]111جولتم 27” قة 16 عون + ةاكنف غ 811 61-

 عاملا 3 602131511 70هقأو همادكنو نوو 27” ءاجحن ممق 106 2-

 2ك ان

 81759 2 جانر 1, ادار 6, لولاعفطأر 2154. 1آ, هدءر 2. ىككاذأ 8

 60105670105, 11, 7,18. طوعاته 1, "اة 138 دطخ ىكتاب |

 101 عوتتت 18.68) 12.6101 6 1666711113 81, 7 61[ 0 0 02

 508 طعا15ءدن ةممطط 8ة115 18 0118511 0111001812 1

1221010 

 تنك 1 45160014 06 هدحصتطاتف "ءاطانق آر “أر 16 1. 6160 عال.

 رك 7 ههوموهأ# 111 زر 10, ©1هوؤ. 8ءاققط. (آ3. لسا ا 0

 اهتركجقر 560 0 عمات موا“ ©. ل 002841111113). 0 1

 هوا 1 هرككت 3 كركتب 0 16 2051/11 61 هزدزت0116, 11, خيا“, 10:

 - ردك عوولا 1 اللا هيف 16 ت هبلق 4 792. 4. طقهاط انو

 ةريهظلا رك 6815 013500 501 20 ةدتغطتتس مود؟ةدطتقر 11, 711 مو

 151 روحو 710. 11541: 1711, م 61 هه. ( 740 17

 3 ا 00 10 ن00 © هعلودو طمو#زاتتتت 655

 (61055. 6 هم ع.), مآ. 00 5 1, تيار 16, 11, !هكءر 5 هذ 600623 10

 رك اوقر 115018 ةءر 1 اهتالباقم 3 ىأ ماضرأ رحاوت قر ح 0 -

 ركن ىف (61. © هموس,) 1, ا, الاواو انط1 112 16 راكت 0111 8
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 هلآ 105|171 آءوقا105 ءهمزاطا015 ةاهشعافأر آل ر ا؟أكر 16, 45045 مهو

 رزجالل نوراكان
 طخ 1 2061/6015 6351 ]192 عع 605210955138 120111711520118 ©0[ات138, 11

 م10, 24611: كل 3[ اهل 0 ف لجر ككنل ,- ناو ل2 مادو 4: 1 ازبار 5

 100 ردعد. 11 11507: 06 9110 1ع 011101.

 لك 1 ء. لدما. ةعع. ه11 111 /[ها150 ه11 1114 101111 عناب 111 ابان 135

 «1. 7711ه 1ال, |", 3 ه1. - 17111 511 [هادم 01/171141 0110:1140:

 عمرو, 111, ادحل, 7 ةفالخلب امقدر 2 ةعاطلا 1. ه. دع 21610 م"

 0107:161١ ودع. خان هم 2661" ه1 عا ةآذ عت عون ]21:0 وق18 ق1 ةعا1 عطس

 ندد, 5 لطققا1 ط1, 101027 ا.ه, 9 (ح لؤعؤفك 1, امل, 5), 5377و

 07ءود1. 1, اذه تل. م. 392 1.4, 113804035 ]1, 19 1. 2, 11 202 4686

 60011111 م61 ©6*1107*21]*7117. 110. 97.

 وبك 17 ©. ىلع مر ©. ب هالأت 260. 11251111122. 11[*60118267 201141011

 8760©. فينعتي (1ه26) 66 طتقع 8580]. ديلع ىحأ 0

 اط[هطومعه0 هثءر 14, 2774)هر 197, ا, 2 هس رهن 1. ىكقأر 02

 طع ممم 10عاتق 11 أ ءأر9 6 اًندَح ادوبم 0 نينو

 6119*2291:511 0118 62/111 هدزت7“)2* 61110: 1111 ي000. (عآ. ةاحجتنه احا كريز. ح 1! عن

 ىلا 56 0221:0114 061" دان5 1, ا, 1 (ع؟. 14 111 ان“, 11 ةيحان ىلا).

 59111 110“ 217 هدنا6 11, !!.هر ١ انّكْش ثيبح اهيف ىكاننز ه. ب

 261114 010114, ه1, 111, ااذر 8ر طلقأ 11 م0115 16ععتلتتطت 515

: 0 
 ىجكانتا ح وج 0011. هدد. 5 0100 501005 600461: رز - سب 0

 121011 00 11, 11, 9, 7021 11, 529 رماع هل ئكتنا جان املف

 0 ضوعو © 0 ءلنقف | لا 1.6: ع . نع ”ء0هودأأ (ح "7)ر 1, "املأ

 08. ةطاو4» 23, امك, 14 هنولعي لع ىع اوكتنا. ضن م88,
 11 11 تيل ني يكانلا اذف ءديدرج»م02 ءم11هو4هر 111 7

 13 ىحنلا اذه نم ةفملا# ركذ اميف ة3اداهش 1681170110 6

 2116» 5056 0156167011130: 10110 1011211 1211016 6" 0111. (ن1. لبهتتم أت

 10027 - نم كت 21:0 نم ةريسم ا كت 027111“ 0151012130: 110801“ 1و

 عومي 13و كت مهدد, 111, !8اع نا. هنم وكت تيسلجت , انطأ
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 ماتم م2612 12 دوك 20 ل[ جدطحاتا 1113 2061:6126 (- دنم ابدرظ) 11 كذم

 20 ةسحتسس. 01. 61085. 30 8ذط1. ©ةمعن. 111. - ا 10115

 زيزرعلا دبع ةيحانب قلل هطأ هوس هترسم11 0166 ديرعلا 00 011

 ممق 6 هطر 11, ملل, 195 طتسع هين 09م ذط ناتو ةعطقانسم ةمالس

 ةيحانلا هو5 502همدر, مس 0لةدطخ ه0. 11116 112,12, خيحانلا نيدش

 28“ هدرتع, طوطع ه ل ةز طتمع هتيحاني هللا ىلبع سنا 497. 2111

 .١ 11 هذ همدنات2 ىتيحان نم اشحوتسا لق 10.1.8 ه8 ., © انفوختا

 هتيحات 1, !.هأر 10 ه5 111, اابدر 1, 10, اذار 9 ج11 171016201611110

 110. 0500116 هد. 22110 10027. (00هد 115 هوان 5611620161110, 1/0801“

 171, مه,ر.1 ةصاخ ةيجان نالق, نم هل ناك هغ 111, 111,6 خيبجان ىف ناك
 ندلف, مىعثط 11, 12, مه"65 هزالذ 50ن1/0ط هلا“, هلو. 231, 77, 5

 061 2816 كةيجان ىفو 5111, 11,10 981. ه5 110 هدع. 83م1 9.

 ملدق5 طهطوأ مطعدمتس ةذصعم ةهعماتعوف15دم6. آمعم 1, !ا*ثبار 12 ت-خاف

 اهتيحانب هتأرما هه: ةفحلملا ةيحانب دف طقطو# 794105, 1و7.
 دحر 4 215 560. 10011110

 رد 1 5210011, 110841 ؟ ةاحااحقر 1441: 11, جول تركن اذا نولوقدو

 نميلا ةخببحات نودجرب ثِيَعْلا كاتا ىضعلا هذه نمر طئسع 016

 06 ةلعوودتتم سفاسع200 11, اهلار 12 ىم تبعادت وكان رككذ ولو

 اهراطقا 712111110 ©7115 7110:1101 111*6011 00/11*2101761:. ]أ هاطح عاج 103

6-2 60 - 

 ركذم هقأ 76910 4/106 1101 ؟ةطأتتق تح يشأ 1 .85600 ٠15

 8011, 5670111011 ه0. 867010 ,١ 18 ةهوو. طعدعتعو [ةطقاتتط

 طهطود6 اهفغصعو اهبيبه ةلش جيولا 0-5 0 ركنم 1105005, 11, اهلهو

 '" هأن 202210118 1ه>2169 85 فنأ (0. 7. 32م0 آظب32126). 1100613 13

 راكم 11 6هعأ ةدتح 6 نيرخنملل نيرخنملل 1. ©«. هللا هك

 «بيرخنمل 7011 11, 582 أ دمه ةنط ىبغب هن 1701 11, 4

 نيركنملا شفتنم هدد هعماتمهغخمدم ةصعالاه لطم نم شفتنملا

 5 ون دب 5 د نع 1 مانع د - : 1 خا

 ىجانؤلا فنا هناك شفتنا دقو نراملا ريصقلا فوذالار هن م1112. رخانم
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 2<” 1 601055 ط1

 111, هنو 1, 8مذ اهب © هبنام م. 125, وهز. ةكنمع امممذدو رَكّتم

 ميقلا م«مءم# آر اةلكر قر 1طص 18مءطقس مءلر 3 هك سدطخ كتم هتف

 هوا, أ 01 لكان“ موقلا قت

 سخلأ. ةاكتم 311111125, 1, «اار4, 120027 . كات 11ع31. © ةسكما

 نيابكت 1, 111,5 - 1طد 8لوءطقسس )ءر 3 706وط. كوطتق2. 0100 د

 عامو5و. 20 1طن 8. ةهعما1 عوهطاتت" مع ساولا 60قالأر ©118]13 7610 [61-

 طصاسقأام 15 20 مم ةءعماموزك 1. 8. الطن11» 802. 3 مق. 6

 م01ع6ومأ. 8ءةطقاتفق ؟6عطوطاتصتب 55مم: >1216702ع3 ©3116 ]15 2

 ر12061هعاذانق هذك قطا 035. 1869 عه 2220619 عاانق ءقار 860 اح

 ار ءمدح

 قت هلت" عم 0100 320250 2666مأ0ر 0121165 20 692101 12 8

 ءما]0ءعوطاتست هع بوصل عنان. 0138684105 عاتت 11112 7159 1تن9]1-

 ؟مرستف منل1ه ه8”. [صغونمءأوه6 7015 مع سأرلا هتك كس

 مق1عو ةزسكر هن 122152110 2عاور 011116 2601160 560 طمع ©8أ

 م"مطوطتل1 نم. فمرمدل ا وطقم ءهأ ص 111:10 201 هرعقنوطتأا. م

 نأ ةص نايطرتسا هور هسعام»و 81111220, م؟همدتتتق 3 مق. مه

 لخلل خكيصنلا ندلغل 511:61 011004 141!:001150, آلآ "نأ, 6ر 0

 ام حس ههسس., 210420 19, ا* 4 عكر ل4دهو. - ٌلُضَت 1, ةاف
 16. عمن )احر 58 هون هدف ةدغانتت ة1عمطقطأا 1232م0816122, 161

 ةزانقدت0م01 0غ 0عوءمتطأ6 01ةوتتتق 22110 782 10112 1656 7

 ه1 115096 5 10 821غ 0ع 11( عءقنت ن 11ه" هب: (]طصغعتمهأ. طتاأعطتك انلع

 ظغطصم ععومطتعر "ل (1892), 109: >06ع مع 50518 *02068ر

 رت 112168 06 0816 ةوطاسعو عن 002665 0ع 2عوؤمدق 01 56 م0181

 عا ع5 طقغمدول'. 1"هرجنو ةعلمس ةاصق1712231501185 02868 هاله, 01

 هةر 10 (لجاللل). 81هواتسأ طمع 02873361141111 01 مواسم ةوا0-

 م30586 هذ طتصع هم221232856 7104201. 8ةزسن]1 61 2 +5 لّكت

 7م0عوأا11“ د 108465 311861081 © ع9 هن ءالهأغو 211 ها 101:عقر

 ن105 1ةطتمواع علم 26عأان26' (آ!0116125) هغ ة2 1115م32183 5

 11 10256 3115 51221220 22156 (12027). 01100 8'عي48ع 285عأ

 ٠  0116 1اطخطاكاتتخ 19153 11" ع1: عانقت 65*171411651 1711/1108 57266165

 كن 3 6. ب 2. 0 176610 210 0601/2:11و 1, 7 .ل و 6
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 بدن 57111 132814. - بدت (آرود6 1112707 أ 1 هرادع ه »ءءواتأم)ر

 1, ايد, 8 هغ 208. ازك7, 4 (نانم هةهص 11 19م. سانلا).

 ركن 1 2700111 هاو ةهعتوطت (ح زوج)و 1, 5١ 11, 11 قو - 1

 عاتطاأو ةدطعاتتستف, 1, اناا", 14 (دطأ ططه]و ةء6مجأانتتت 685 ترقيفو

 ل07. تدتزز ةهطقذو 6 2281211, 1, م1111. ©. نع ا! ., 14: 1

 رصف طاختست ة62موا1قر 1, 1م, 13, ا1ب.ر 4, 29581515 60. 5طن

 اا, 38ر ةموع. هةاتك 1, !محر 4, *ظار قر 11, از" 6, مالعتم 2 ةجذكو

 111 111, 14: هوسم8 مط هوصم 1ر 77", 15, 11, 11, !.لعار 7,

 نيوكم 8١ مدعطنر 17011 11, 534 ذح ادهن 1930.5 هتنع7011 كتفوتق

 آد هوو 11, هر 12. - 117 00061 ب هدن010076 [معأ1 ءقجاتت 911618

 (125>31068 هرجناق مسار برض), 11, اذ1", قر هعداسس 11, !..كر 6 (هل

 عنبع تردن 2م110 2133251 600. 11! انعذ عطل. )أ, 5 31. 06123 10 ءاتتطت

 2-5 هد د 2ك

 12110215 8ةعطقتتلل: 5 اهردناو هنجع تردنفز 062 هلت

 لجالا 5 22

 ىدن 1[ آد م1 2 كَم هأكني ا 11, امتار 10 طقاطوأ ةودقدتست 7613

 لان نتنم4 14 77, ١*ل,5 هذ ةسطو6ادتأر هنت باصأ ودم هما و4

 ةدس معاق ءطقتأ 211م, 11, 534: هك. 2711ه 1397, ]ك1 هت

 1, 1. - 111 0. ىلع طم ح مبطن 00/6511 01 6116011110 0616010-

 هنا, 111, هذا, 3 (- لواعفطأ؟ر 2052. 11, مه هذ 21ه8. 151, 959)

 0 طاق طصمصعم ةما0 آخ 1, اح م٠962 ملم مداني (07. 01088. 1موعدس.)

 ]هيعمل هوو 2دابب تق هجن0 همدذخنست 1, !هار 2 هن 10. 0018

 م15 ةه2261 ىدان مانو ىداب هعطتطود, 7104. 1.1. هصط. هر 11118 (أانأ ع

 ةهاتم طمملم هممت ماتست هقق)ر اان مر ون. 0200 7067138 طقاتع# أدان

 ا مات 159: 12 120111. 19 عتكاتت, 860 711501: © 727:01:18 ]ه1 أن احتلت

 هرسب ىدانو ةدتص هتملعأ هتيداث. - 71. آه 1060 17, 1*., 14 ىدانت
 ؟106هذم هونغ جاآاتق10 ه0 دانننلا موي لكم. 40 78. 34, لددتس 860

 هدأ 06 كطعاعطط أ طاتق نت1هااتتتح 111115 1 ةاناتتت 2613281. 6

 1ص دهدتذات 11, "اء, 19 ؟10هطاتت» ةنعطت 8و6 10 01100 115 001111011 هأن

 01110 عد ريكلا ىدنذ ردك امر 1) 1عنه ح قر «8م] 8
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 ممس1 مم هاه ءاأئص01186 (1. 6. 202 669ؤ0)ر 26م عآلم

 0ععان01ةأان1, 211112 هال ءمؤع»هو جعوذأز سمت مدع 26من. "06

 2116613 0 (ًالكلا) عزعم1 5 وأر, 5 ؟015 ©0101. 81 2ءءامأأ ان

 ياللا ريشنلا ىدت دع ذم 8ةعقطتن 1165011. ه0. ةعسم10 م. ادم (ء؟.

 1"[1ةزنوءطع»» 20 12027) 1ةعت 0ةطوسءأ اوباهب (نك ةغلوسطل م0208. الآ نآ1-

 0ءاعمع) هغ موم[عدلسس د51 طمطصتسوو دتهاتنتت 01100 115 81160

 مءاتسوان ص215 هأ ةهمتكودأ 000 1م عهطاتست ةةأر 1060 202 11

 قات. 111 ة عدح يح انك 2اإكلن هذ مرو اذن نني»

 00عءز11 0". 00100 1, آ!مكعر 10, 1,5 له 01 طسقسم 011 ان دأز

 ءاروزلا ىلع خعيدل مهي ثلاثلا لا 126111 عوصقلصتسنت 1

 1026 4 2 016 ال ءممعتمز ؟. ظوعطق»ا ه0. الك ععطلر 1, آر صا

 6هأن "ا". ىدت /1111015[11 06 81, 0 كتر 111 111

 كذن 17 مهمه ء. ةسما. ةعع. آر !هكر 6 عمو. [ك01. 19 78.40, 0

 م5. 18, 7411 11, 129 لها ىلا َةَعَمْلَب قا نب طاش كفك ل

2 

 معلص ىبنلا وما مهرذتي هباتك ةكمر 4545 هترذناو هب ةدرْذناو

 هايبأ. - راذن هم0616 هللا باذع ىم مكل راذنر 11, ا, 6 هوو. هغ

 10 00 231311026 لولعفاطأ 2254. 11, .١1 2 8 1ك. هون. ريذت

 1, ذر 2 600623 562811 0 ةريذن 4 ْ

 نايسنلا لهعئوات همست طز 4 اور 1, "اذ 13 ةهومر ؟لالءو 2
526 

 فمرن 565405 ه1506 01105, 11, !١١هر 11, 1411: 1, 354 ىب كلاخ ركذو

 قمزلا وس 5 فقمردلا معدي ذِي لاقف مهردلا ناوقص ال2

 د18. ةرخافلا بايتلا. 710. 341115]12 ه0. 8دعطقتم 1" هوو. (ة م4

 ل 5011/4 ١١1 ذص قرن 0022ه مغادتس 68.

 1 26ممو::4+ ه متت عع (لعدشدر 210114 ةجات4 182027) 1, احب 11

 5 4ر4 5 اق الكل زر ظملرا1 11011 لا مل

 رسمه طتاتق هقذ ءمصقأ"اعأل0م ©. نع ذط 761551 1222083 4

 2102180 )دمر 9 هذ 5ل,1 هغ 4 عوفت ةرازق نع يما 2071076 1. .
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 ماا عمم 1351ه 6*7711/1161 061701111111 4/1 101/11: 010:1 1702016

 1. ه. صحوت 1طن 80طوزسو 8"هجول ووو - ه0 56 2"همنأ1 انك 5101

 هزستلله ةم»و6 ذص ؟همطزم كترفالا هلاوخأ معرت سلق 705144 2-

 001ه هناطا/101/101* ه1 1/7" ءمق “هند, 1, 11., 13, لعهد ]ذأ ءرملل لاقبو

 لاكل قرع هَعَرَتر هيلا َعَرَتو عْوتو معين هماعاو هلاوخا هَبَشَ

 قدزرفلا لاق

 عونت ةميئللا مألاو َكَْعَيَت اهناف ري ردرح اد َكْمَأ .تهبشأ

 1[:هلعرص ةوصقدت 01616 ىلع لع 661110111121:2: +68

 ةروصلا ىف هيلا َعَوَن طهطوو 1, دحع 16 دبشلا ىل اوعرن هوس طه هل
 10] 31151, 1101:07:17 01ه“ 77 ه0. ظوعاعوا, ملر 14: - 1001و

 هة1م511 ؟ةمودس ه الكهةهمم 111, 137,8, لعقعر ل1071 ةج110 10027 :

 5 دسوق 2 مهسب 1, 1 هر 9. 1 هدع1 مو طه و25 5679132 ةسوق ىف عون

 ©أن عسلاب 3 (120232)ز - 6. ىع هت ةطقو]انكهر 76206006[, 37611:06-

 ةههاأر "0504041, 1, هاكر 18, ها”, 6, 14, ذك ت16. اهو 1و 11و 9ر !مكلر 6

 (هط1 هل هون هكدنود همدندم), كامب 12, 7111, 8, !اار 14, ؟ةباثر 1, 6, 18و

 لكيت 9, 81316, 3, 4ر ةك4:, 2, )كةمر 9, 11. س عارتلا ذه مودهتت آر 818

 11 71061131 266121612011112 111 12.3. 2 دعزات 00 60/110 00 910110

 011. "7*ه, 1 ةعيفقرلا ةلونملا عاونلا 8 لثاَبقلا عاون 811115 4

117/111 01 0 2111 000611 00501*1161* 1111, 1011 11, 06 00 

 عيزلو 0 بجو رغلل لاقيو عزان. منها عدصخسم ط1. ة0[2ط40ز ذأ

 860 50161 لادم 06 2090:814110115, 11010: 2111:8 0 0:0110:1*ة1118 ]و

 ةا ا نا ل
 3ك تل

 امر 10 225070 0ك, ١ سانلا ءانقأ هرعما1 696 مود نم عازن موق



 1 61.085 ل1

 قزن 11 هسرف هواهم, هاسع*هن» "0001011, آ1, اهح١ر 10, 1ةعافخ آ1ر !اخبر

 6, 5 قزنيبل ةبرض ةسرف فقزْنو.

 لون 1. 8 خبل لاجرلا لونيو 1, اذا, 15 7106دكانس هزئدت 2 6816 64

 215 601101690501111 1. 6. 90 52661310152 6أت «0111106201312, 2135:

 ههأن 712071*ءز)1 115 06552" 1011 (ءآ ةتطط 2) و ندلف ىار كنع لون 0#

 811018 811 لكنعز - ©«. ىلع 68101115 1514111115 1/11 58

 1110 كك 11, أهدر 5ؤ ه2 ه0 مدق. - 11 6. 806. 0,881-

 91ه211 0121/14 1710118101:هزر» ( تح 197), 1, ” محو 3, كر [١ كثر 11, 1

 ٌلزانملا جلرنا موقلا 1 - 111 لزنملا ىف انالف )1:06 0111/6770 711011540-

 116111 00 ءاارجهظأأار 11, !ا١ر 19. - 117 60 06011101131 208011 (( 15.

 1موعس.), 1, اة بخ 14. - 17 0074111111 015*171, 1, )اخبر, 5 من0

 ن116 ةهملصمصت ةود811 [ط2 80 طة1ةعط (ة211. 7) 28666 ونمت

 - 5 04 06011107: 008911 (61085. ظءاقلط., 1آ2027), آر ا داق. ز

 008911 01111004116 18 01 ءعزتازج عز" 01“ عار آر اكل, 12 هن لع ةصطتسمم 0طن عاططخ

 006 ل 17101": 065511, 5ع 0602012 01 علك اتتخ, 16. 1. 1116.5 261*-

 عا000676 ههد1ه1005 موق, 111, || 9.: - ريهالا لاؤنأب مأاقت 5

 هز005 م0111, 111, هال, 6 ح 18ه عدت. !مفر ت1 1 11280404 كرومأب .

 ةلاون ه6 (14 »ب 8) مآ. ثان 1, 71. س16. - ةلزان ؟. مط ةتبان.

 3 لوم 600 عرتت 1ع7ع 862811 0 طا 165, 601101110, 11 ١ ٠ ر ٠

 كون فرن 611ه, 111, !ةءمر 15. ©1088. 6 6م عاب عت

 أون 1 ه. ب م. 0ك بّتو 68841:091, 1, 11مل", 11, ؟ا.ه ه1. 111, 1161و ٠

 ةرفو4ج 05 1178 هع موو همطتسس عفاف شلا كب اوك اذا. - 17
 2«. ىلع . 0601ج أر 41 2201651016111 511011 206911*37 8766. 001110

 الو حج بصخغأو 11, 0ثالر و 8, 21541: ظلك 11, 2 81. 6 201108

 طمدر. ةما0 لوطزو طنط ةلقسر 12105 0121607-01 ه0. ل7011

 0 ملاظلا قوعلا (7. 1هعلمو) هعمات ءوقانت" مع“ ىزتنملا و نأ ذم
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 17418: 11, 126 مه» باصتغالا هجو ىلع اسرع اهيف سرْعي ىذلا.

 قولا 200 ر 001*01* 0111116, آر 1 ه5 طزةطتقر 111. 01--0

 ه0. 7. "10ه ادر 19 ةوزن لاملل ن أو اركس ىنغلل نار 1.,16, 15
>20 

 ىزنم م0 ما16 1001/5 14/106 50110011: معاد, طئخصع 060510, 11, ا!ظمخعب 4

 سا 0-0 3 هللا 121010908211 ةةةهرزار 111, 137, 2. 110. اآءوطع. ح

 17111 ”ءعموو4, 5814 ماتمماتتم ةواطقات 111, 1156 تطذ ا

 (داطهدحتست هع. 2:40 197, 4*1 اوستناف)و 6:0م106 نالف نع نولاب

 611"011101» 05 60 هو“, 11, 1ك 15, تح 0 60:10101*210161 10

5-5 

 داس طقطع6 م1. ةاسن 1, !ءادر 14, 1807 هن آب326, 5868 46

 ةاسن نتومأ ه هزت. 1, 12,9 ه6 ةطط. نه.  ةعيسنتب 28 0611

 11011 171:0:6561116 7761/1260: ( ع1. طوطع), آ11ر أممار 16و 7 رخل 7 هر 14

 كم2 6

 15: ةعيسنلا لت 11 681 2/510, /61015.  ةناسفم 8001:1:5 ©:-
- 

 ما1ةوطاتن" آر ةاأر 9 5 7065111122 لآ ٠

 بسيد. ب.ديبذ 0 هير ان 1, ,١١11 18 نيبدو هللا نيب سيل

 هىيعاط لإ كا دحار 12112 0 دم بديمذ 5 2 باسُنُأ 8

 11001115 (ماه م16 ن1 عمد عد10 عاقطط 0 0 الئ زا 5

 111, 16 4 تست تخااص 22110 10027 01. 16108 811 بيبسن

 01100 .هعم11 69و25 مهد بسنو بسد وذ. بسان مآ تا 96-

 1160109406 201"ة105, 1, آ[ كر ١ هآ ةوعزرو. كاست 10. 1 اس

 (ح نوباسن) ن4 ذه 00 ةئباست نطَعب لاق, 1 ان 2, نا, 14, اس

 كل اظل 1 1 معاك ا 12106510115 01191116 ( 92. آ2027) 06 5

 11, أءاذر 4, 06 ةننوات 2هتراشعم امر 6 هذ لع اتعتتم ان2006 19 عااتق 68+

 11, !ةدحر 19 نط1 تهمتع6 20ط356أان1, عبت هنأ 11

 11عاتا1101 111106 216118 1911



 1221 01,088 ل11

 جاسم. 2 مآ تاحئاسنو 0116111110, 111, اذهأل, 9, 01. 1" ة عطقم

 خاسن 171 ء. ةعع. ."١ هنانلو هذ هااعت ل ةعفعزت7ا (]00237)ر, 111 ابر 8 ت1

 رممامم لتس د 032060 هىمصتت 10 000 ”ةرعا1أل1] 2واتتا 03

 6 (ايم) نا1نه1202 م0815 56 ]1101161125 11111150164 1

 [ممططقاتتتم ءالاتتتأ1 عع2أ168 01126 67831211611126: , 01100 220260 2

 زكر ورصعت» 10 عابس هوم" ماانسل هم811115 هن 1ةععدو 701115 فلخا دق

 2 خيسافتو لص عوسصف ام دبس عقدم. 8ونقان زم وتتم 750 06 عاخخخ

 11, ام نان. - 7111 4510008011 ح حسن 1, 111,12, 125472 لازأ.

 رسن " هءءمااتسنم 686 1, ادأر 2 86281 22:60710115 651 0113281-27388.

2 - -3-5 

 رسن -ح طشكر 860 761607: هنت "هءاع, بع ع ءاط ت0 7106601 رشي 8661112-

 كنت 14507: 97 , اذه رعشلا اهيلع تبني كلا هنوشب رشف 38-3 ميدالارشب

 011. "ل٠ 41و 1 451. طعملا خرغلاك (ن4 1, 121,16 ريبطلا خرف لتم).

 فسن 7111 0581:174 (19027)ر 1, م11, 14. وبس 017111 8

 ءداوطست ةقر 1, اهنيار 12

 مسن. مسنملا ماقتسا ىدقأ 65 وهب1ه هنأ, طعنا دع 1هطعأر آر اك. 14و

 38 2 00000 11 543 560. ىلع رثع اذأ كشانلا لبق نم اذع

 ةماقتسا ىف اَّلَثم راص رث مسنملا ماقتسا دعب هريبعب مسنم رق

 نم جضاولا هجوتملاو بكْذملا ىنعع نوكي نا زوججو رما لك

 شن 17 9 11/41, 111*7261, 1, ؟ اخبر 9 احطآ ٠ ل م اوعشني .

00 

 بشن 1 11515 70141 1020, 1, ١ هى, 6, 14, 111, هذ, 4 860. (38001131

 ةعاختلا هدا هلآ 0

 " 101 هناكعرر 10: - للعف نأ بشني من 11, 6. 1710. 61. 56120

 7 عاد هع

 هأ آوصسو. - 17 1516, 1, !هأ ار 11 - 08 مدلسته اهقورع تبشنا

 001605 6911, 41114511 911 121" هق80, 1, ١ هر 1. - 1 برا ل 1

 ةوعرم 1م ه6ه1م115 ط0016ع:صتقر 111, !هذارصص. خيشان 200110111

 ةهعرج1. 1, 716
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 لشن 1 66 111 ©. 260. 7. نع هلاتأن ىف .٠ 211600041, 1, ااا 10 6

 عا هطص٠ 2. 01. 1ص مودئانعسط انقطع. ظععطط ماتت هوا 7011: 11ر 4
 3 م

 هنع تدشنف 61 50150110115 50/111 06 60. - 1717 1313733[:1201, 06511-

 مو, 1, ١11 ر 4. 01١( ةطصت آلا ةالط. 5 عععناب 11, 149.

 رشن 1 061هدتأ1 ةاطططقب 11, هأأ", 125 110114/6510814 60101: 6آتر

 1م عما, 111, انمار 185 هدنزت710110811 ةهععاتقةات102ع8ر آر !آءءءير [,

 17111 760م5 10/11 9.6210 انقر 1, ! ار 1: هدنتكم 0110115 031 اهبف

60 

 هينعي ال 56 0000708211 1051/5 00 611118 11011 1114©091:1411 ط9(, 1, |ءهأل, 6 :

 06 مادعتطدو سانلا هيلع رشنهنب "0570011 971/15 118 010061505 028

 08307“: 1, ١ ١ةلر 1, 5. 0مم. ةبلاع اوعينجا. ىراَشُن 0007

 (نم عمو انق)ر 1, الأب 7 (هظ ظءر 13 ط1 م0515 دقوف 1لعدد 161]8112-

 لتت2 71061111).

 وشن 1 ه. ىلع م. ”ءةعا1مضةة, 1, "اادر

 ردات 11د 1معم 1, ذم ع ؟10عانان1 2عع1 161101113 85611815- 01
2 

 7161:1111 7”. ]طهظ6ع ةاحط ناوجرا نص 530. بجرزز طلطع 01100116 6

 مه علتسسل م0*1م6ع اكةكحطت 2012612 121111856 201 112210125116 681

 (1, اكدر 4, لؤعاخ ّذط 7.). ظولعت اذ تاق. ها لؤع. هادا ةيسداق 6

 0 011010١عط1 هلق هب 7110 © ةاره سدا 153015136

 طشضن "7 56 501211, 50111025 651 200تت8 ح 1111 (طوطع)ر 1, !ةءاث ةططن

 , 1ىبصلا نع وعلا 1 511111 :61611161 17111 - .6 .1

 11. 04. 17741 11, 54 طشتنا دقف سلتخا ءىت لك.

 فيشن 1 055066“ /0مع11 ةوطعاتت عاج 0887# م10, 1, ”اأر 6 0

 قةصوطاعو ةماكماتتعو 2ةهمو. م0. 1485 5 112 ؟. طهطعأ ىطقلا تنفقثلا

 هتعضوو هتسيراذ كلك هيف مدلا تفشنف (محلا ىف) هيف فودنملا

 قودنصلا ىف. 04. 80728 831 سرب.

 برصن ]1 60:11م 71 ران 20116118 4/111*50/061, 111[0:61*21/1, 1 |ابو 2 عت 3و

 ًارسج 201116118 72611, آر "79. 3: - 6. وعع. 2. 0166111 0160211, 11

 ا1نأث, 2: هل 12027 هذ طآوطوو ةوادعلا نالغل 17101011 0

58 



 12217 610855 ل1110

 ه]ذوداعب»ا 11011 ءمدامظةا, 11, كبار 12, 111, ١) 1,9 هوو. ةهغ هتططتقعو

 ةوادعلا (1هع1تنه) 497. 5191, ,1.١ 12 ىل صف كشأ 17141610“. 4

 نالغل بصن ونتمو06 ةذودت8 هه 4540103 51هفار 111, املر1ر

 6105و. 17د عدم.ز ©. 200. م. -ح حيصان 70م1/0710244, 1, نانا 1, كم

 11, !ةدر 1, ]آب.926 ل بصت 5/1/0111 21112611061, 21 12 1ع 8
- 

 ءاعّذلا ىف 271461116 71"ءعه10805 هوار آر 1113, 12, 1رةد47: ذل. !هه ص هدعواتس

 ءةدالمسع 1041 1كم, 94 7و. 7 04. ةبعصع. 156 بصنت ِق 15 04

 5110611118 11117611041, 11, !7ءأر :١ حمهتطح 2 68أ 0 01/011 8

 0: ةمهمءرن011, لة عنخ 111, ؟اة, 4 اهتدابع خف هبصن 527 طق

 هبصَت عاضأ 8. عيض هررو”ه»» بالذ /"/وز" هند هقار كذع. آر ىو 10, أر
 و هد كف

 13. - 7 6. ب 1. هزتء" ه1 06011 560010, 11, هآهر 58. - بصنه رهأ

 (طرومع عاتط باو 11541: ؟ هةر ') 11, مبأر

 ز 73 ع 1 ©«. ل م. هذ ىف 00]هعءاتر 1, مما“, 17 061101 ه1 علو

 1707144 هاتلاتعطت 06 معمر 20م2 43826022 ©. ل م. ب >. (12027) 4

 هاوس ©. ىلإ م. 6 2 مدقق تت, 111, ااءر 15. - 1111 1

 ء. ةعع. هم281111 هعءءم1, 111, مل, 16و ءآل طهطصفز - ا[.

 171101678 965511, 1, مكر 10 هوه. رصخنأ 28:01ءام7» ءءررذا (ءدخ آكر

 اك 6 هرم. افع 011.

 رصن 25 01:1110105 684 ©«. ل م. هاطا111ع0هرب 11151. ه41ا31. م. 138 1.8

 (نهأ 18023), ؟. عم 111, اء, 1.

 فصن 1111 ©. نم م. 775 5104: 00 ءزتةة5 هقأر 111, املا, 16 أ ةهعمعر

 "7 وعلب 05 1'8عتةءطق» مصممصتنتك 20 12027 11, 680, 202 7810 01100 18

 لاك5 81111122 6556 021286111 6779 12] 1181113 ءقأر 6 12 5110 11-

 نانع لسع ؟1ةغممةنوسب 5151 0عطعا ةسغمس وأ. طتصع ه1 عاتتا وأ 540-

 10:*1261 020511, 216401" 80111 1701[ ه841, 11, مكبر 15, اءءر'"ر اهط1

 طموفم 03غ  فصن. نيفصت 207 طزما1 16 همطزسدم عتطدم 56

 120151536 56122811 101/6*2/41 (م085685501:012) 211120401111 ةناتأت 56
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 (ةموعاقأ) 01:02:07. ظدعمسم]اتهف لهاتف 1ص 6108و. 20 [طط

 200همله طهطوم 11 اة“ 15, "طقفاتطأ , 1241ه1/ أر 4 هك. 6

 اكهدنط ع 0:116*17 وا 1ع ءهاعانا, 38 1.2. ]ص 10عم 1طط آكل]وطقلتط ىو

 12 حطس لك نم نيفصني م0 حطس ]وعود لمست هقأ حفص أ 762-

 هاج لات >2. 1110016 126616 12106556 32 عاج 113[260: 23:16“ .

 | نانظلا قفا 1/0/5665 111*301 01“ ةا116 0417:106ه16, آر "اعرب 1 اأن

 20- 602119221916 م058611ان, 2 ( 0011 /رجآل* ا 15*171111611)

 ]طنمعم 111, 11, 17 1 ةرمم» 19جومع 8381+ ا تا 0

 50011006 11/21“ 1/11 . ءهنآم/رجأ “هع طمصتتلاتق 66126 60127 612116 910 اناا“

 ن1 222 01100 طةدعاانذ طقاعأ 27 77011821“ 11120106 010/115 10:11061110:1011* ٠

 كج 0 3

  ةفصن 686 2017262 7615816 562811 فاصنأ 606 فاصغتنأر 36

 602811. ء. نم م.ر 11, ا )' 11. (01. ط15071: ك1, 0 2 ,1 ١

 لصت 1 دداضت 101 هنا طه طوع 11691هدنأ1 1 عانتق 0 (اًنّدَسَك)و

 اناا 16 161 مودم 6000. ةةهوءط010 نمد 2ط26ءدأار 46 لصت

 هباضخ هلص1 561 ممؤووأن. - 9 1م هدو 11, اما“, هةزوصت8عوأ

 616911 ح را نأ 497. طقطوأر 132016 عع درع.

 ىصن. ل مم" 872660061262 م10 776150110 خيصانلا موش 210110

 1/11, 111, ؟ اهب 3.

 جضن 1 اعارك عضني ام هوأ 1016 ما"07. 1'ءواذدعر 207. 11 9

 2. 215, ن1 51ع218ع950 ج]110ن هدد متطتل 72166 11:ععطط مان

 طفطوو 11, هيب 8, هطخ حضني. 1م و01 هدم 1411 1آ, 8

 منسم 01616 ام (.0. ىماتيلا) مهكرتو ىجوز ىفوت ةمتوم فا

 ارا مهربكا جصضنتسي امو عوض الو 3 نم قلل 5

0 61111 0 0 1 0651115 00/11 601*111 11011 

 ةيافك ال اًرجاع ناك اذا يضنتسي امو اًعارك ضني ام نالف لاقي
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 عكا لاق ءانغ الو هيف

 جيدفساو امكع ماعلا ضرالاب

 ابحع اًذل اب اًيْغَب بكاوكلا دنع
 انيك: لعطإ 01 نع ك1 ارلباتما ولو

 اًبَطَح اهب اوُطعأ ولو اهيكحضتي م
 كيد تام م 0 3 32-ذدر

 دري الو ضيبلا ىقفي 5 نالف فيعضلل لاقي ىنايحللا لاقو

 عاوكلا جصني 10 ةيواولا» 01. هاتمندم 1771:3672 197, اه. دل. 8600,

 117 111, ٠١١ 6و
5 

3 3 5 
1 2 

 ورضن. راضنا آ1هعم 1, 15 13 هدأ ةزكو ماتت. 50615 ضن 711407, 71171 1-
 و

5 0 . 2-6 3 5 
 11000, ةتحأت 12. 8. 761:01 رضتأ ح يضنر 0118 20121128 561:1 148

2 - 

 مرصصسات 215 ععم6م715 هدد (ا!1عطغ#, 1, 5 292 م). راضن ةياتأت

 م6 راضن دوع (20174« 117, ادأ راضن بشخ) هوؤ !1عداتست [828-

 رماقعأ] جانت ه]11ةهدسانطح ة1:طوضاتمت 01100 256 م226081111, 123

 ممصسموم 12200160 00هدعع 2327ءوعوك ءن متغعدأ هغ ةمغاتتت 515 40

 عمو ه]1معوصأ1 0765 (تنغ ممعاتاو) آ20ع ؟ةهط»1ءوص0لهق: 7811 11,

 عبنلا وع شارعالا نبا لاقو نيللا ىسرولا لشثالا رجش وه راضنلا

 ىنكمأ نوكيف لمعي مث رضني ىنح هبشخ ىفدي فالخلا ليقو
 2 هد دءهد د 5 كَ هع هنا

 ةيناشيجلا رمخا ادقالا هذه راضنلا نادقأ ليقو: هقيقرت ىف هلماعل
4 

 (عل لؤع. 11, اد 21, كو. 5111, اذ, 4 2 5). ططستع هماتطصتم 18م0

 0مم ماتت ان" عورضلا قو 5 12 10مم ه ءودصصت, "1251211 00. 6

 م. 22 نمعرت 205 *6عومأأ آل *عيطنوهع 1 هن ةوه اا 1. 8. .280هقأ ؟ و

 ةرحتس ةينمأ ىنب ءارعش نم هضو ذه مسد عتسو 200162 هبأ ىلو اهلف

 لاقذ محلحم سابعلا

- 
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 راضن دوع دجملا ىف مشاهلو عورخ نم مهدوع ةيما ونبو

 ا دهام د
 رانلا ف سابعلا ىنب لحع ناو انل داع ناورم ىنب روج تيل اب

 اضيا لاقو

 مهردب اًءاص رمتلا رعس راص دقف مكتالخأ ىلا اودوع مشاه هنب

 ميرم نب ىسيع طعر ىراصنلا ن اف لمت ىدعلا طهر هداف . اف

 0 فالآ 8 3و هن دهاطعاف رايس نب رصن ىل ىلآ ناسارخ للا ىضم 0

 106 راضُن 710. ممطانو 1212547 111 أ هآغ آروصم ةال1ط ب برغ. 56ءاداح لاند

 0 5011/4 1١ لع هم ونتتأ ةوورنوأو ةعروتو ةعلتب لت عتطدت

 راضنلاب حاولا 5-5 061012 772061110 119160 71518 0مم. جاجيلاب برن

 جحطن. حوطَت ههاسترة1هد:ن5 (©1. اسدعسم), 111, هآدر 8 ها هملعسس ؟عنو

 861811 : حاطَنا ]نوهرفع طمع ةعطقأات 264 جطان 3

3 2 

 فطن . خفاطن 70410 زلدنج' ةيالع1 © مديعان هاتحطط 6 30118: 1211169: 11511108-

 ةانتض ان 1ر "ابر 8 نطأ لع لذ عست 0ع هأ 11, اكسر 8 تطغ 6 1م 6

 ةمرسم هنأ. تلتف هدععسماو 11, ادكا, 11, 181هطوتخد0 ا, 6, 774

 <46 تيدا

 1و املا هلكو 117, !ناثنر طرد كلبا ١8187 14 هووون 8 العن 2115107

 00 ةاتط 25 01/1 0| ءقمت» 0 ت20, 111 1ءءر 2, أبر ب عتنت

 هاه فطانلا بحاص (111, !ةه.هر 9) 4 ىفطان (182ه27) همم 6118111.

 2ك فانسسم م 0 11, 71 315. ةاتط 91/110111 ]|5105 م6

 06هطهأر ه5 فطنتسا 00217ةؤدس ه ةفاطن ح ةفاطن هاتر

 هذكف ه0 1111111011 115011 01011011 ]| 110011 هذا 6 م١١ 2001010116

 لص 30طانق مائ101ا5 ءةقتطاتق ام ه8 مانو. "ةآ1., 12 0 1160

 6101 1هءغلمصسعسس "ةهءعماذطت ه ةكطاتق ؟000. موةسعسلمطت 6

55-0 

 طاتطأ ءهانتص 00 10هغدع 1هعودلانت» فظنتسم 70815 5.

 د 0رصسم ]هع ن00 د 60 ط0 عكر معطف مها 11 0100

 عطدكأ1 هع ءحدصفاوم جه مموكم هلفاتطسطوو مئ2عطعطأب ءهمطقاتمتكات

 طمفمأ 1115 18”.
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 فطقت ةمفطتما '["هدحموع خط لها هات اع معو كسعاماتم 016طهطكاتسع
5 

 ر1ماووذزصتق "هماهأغ1ؤ, 11, حب 14. ع 0010 ةزأ ص ةمعطت أ ةعءااتتقر 111

 ارد 4 هدوم]1 61112 61088. 60.

 ٠ع هع

 ىطن 17 هطنا مم دطعأ هط 21-ة[دهعشسم نقاتع مدفع 111 امر 20. 56

 1112547 هوا 6« 019:1. ل وتطول

 رظن 1 1060 111, “رق هوو. ةزوصتقعوأ هدودءامقأا. لوآل. 77111
 ام" 6 طمطوأ هرصب ىكرأز - ه. ىف 301116116 ةال”هتتا ]هانانآأ أر

 ذم أنام مممداهسأ (قناحلاو) كلذ نود امو خردلاو رانيدلا ىف اوريظنو

 111, ؟.ه,ر 14 هةموو. - لعفت نأ وظنا هدا" 111 /معةه5 ر 11, مل هر 13. ب

 111. خ4 8 رظاني رف 1, علا“ 3 هانم 192011921 086أ 6

 كر بخ دب 0111/0 1611112110111 10111 60 0601/1120:1* 81*01 6011٠

 فلن 2 10101: هددء زال4ة0هم11, 1آل1آر ]هر 5. 01. موتو ةاتط فطن

 مظن 57111 ذمة د8. 111, 511, 15 06 همز وعاد 3 221000 قا: - طة طقأ ان

 2« 1]0105ه016 دة ضاالآ, آر, ةأءر 18و !ةلءر 8, ؟كءالر 9, 111, 111, 14, انانءر 12و

 4و7. 2251, ار 1, 310[2ةلعور 2ءاءعاننو 42 1. 15, 4545. 01. ةاحطط

 عمجأ هغ 7106 ندهع هماتتصسع 06 طمع ؟همطو 01ةةءمدتغ 181618 ءطقتل

 20 8وهرب 11, 8.

 لقعن 7. ةدط لوط.

 عال رعات الغ معفاة مطقأاب آآ1, «أكر 9, 61058. 1 طةعتم. ةاتط يركجح .

 3 26 ه1ه701, آ11, ا, ا, 8 ةديدَش علو ريبعت لجرلا وع.

 000. 0. 28565 ةريعت 01041 6 0 11031. - َراَعَت 0:101*10:11*و

 مهنا 15, 1, 15 راعت توص ك.سفن ىلع ثععاب كتان. 8006ه

 8612811 0161111 ٌراَعَ ا 7”. 81

 شعن 1111 62ه 511. ح شعت 1 1 راما نايف [هعدص لوط

 1د0016 ؟؟1عطغ ذط ©1058. 1طدد 11061. (01. 10273. - شعن

 0ر26 0111111 1/21 1*611 006 ىلعألا شعنلا © يركلا 32مم 6118:6111
 هع قمطوووزستم س00 عذر 111, )هر 14, ؟؟ا ذر 4-1. 141 1و
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 524 همه. اهآ, نم ىدنع تيل لاقف ةكمب ًارما بطخ دعس
 9 ١ ديدات 9 5 3 500 002 -

 تليق) ١ذا كل اهنتنعذا انأ تنخ# للجو لاقف اهنع قربخكاب نمو

 دارا عبرا ىلع ىشغت تلق تربدا اذأو تس ىلع ىشمت تلق

 000 ا

 عم اهبتيلا عبرالبو تس ىلع يشم اهناكف ٌةبكم ىشيت اهيدَي
 ناليغ تنب هو امهناكجول ضرالا ناسمت اتداك اهناو اهيلجر

 تنذناكو نامنب ربذشو كك ليبقت اهنا اهيف ليق هك ةيفقثلا

 ىلعالا شعنلا ذاضنا تيس 2و 5 نب ناكمرلا دبع تحك

 اهقلخ ىارد اهيلع ىلصف رهع خفالخ ىف تل اهنا كلذو

 تناكو شدكاج تنب بنو اهدعب تكلمه مث بوتلا ند نم

 نم ىور ام ْلثم اهنم ىري نأ فاخأل ىنا رع لاقف َةقيلَخ

 سُيِمع تنب هاف كيزاقف ةليح مكدنع لهف ناليغ تنب

 املف بتيزل اًشعَن تلمع اوم انهوعت ةشيكلاب تيار نق

 ةنيعطلا ءايخ معن لاق ريع 1 12 232126 01011411 12

 6 ثنخ 6 عام ءأن معا" و20010:01* هك 0هعا0 2) اطخعاا1 كا 1

 نكات (ىكعلا) م1986 0عق11966ر ]15 ةهدعاطءاتت1 12168 3. 60

 ءمدقمأءامهع نوط. 01. ظذطا. 6 ةمع. [711) 111, 3-1 هك 06 06

 فيلخ 61085. 20 ةمطط. 111.

 لعد منن امد 126065 50119111116 11611105*1©  710871/11 م1" .ع 10ج عاأات لن

 11م عاطافر 11, أل 16. 1 نلعتني 1ءععمرب لدرجات ءوذع "ععءام 710115 هد

 آل1مؤ عج. قةلغعرحتس ءةرععطصماتباتت طقهطعع ةض 11211121, 016 8

1371 01611 11110 :1/11101/0 1301111 0611 210150611611 |0111 110 

 110810, 60. "هور ةدر 16 ىشم أ نم مدلا ل نأ دعب. ةزسنت-

 هن) (01. لطدمع ةدط نمت آ1, 3557 آم13. 5هطانغ هم 12 75د 7.0.1.6. آل 3

 م - اب 16و13 عطءهغ قاهك:



12 01055 11 

 ازغم» ةنءلطد» ّلظلا لعتنا (آروصو هدط ّلظر »لس. طزوعتما 2 200 ؟.,

 ركطمة هنأ, 3علز/4 8. دسم, ءاضمرلا (ةاوف»س 22137, 111, 7 ةمو) أ

 16 كفر 111, متن 1 400. ظملعمجد ةءودقاتت ةعطقوأ ىتح

 الاعذ هامدلا .نم نيَذتحا. لَن. اعرعشأو لاعنلا لبالا َكَلَق وتم

 ةهعام طمقأ1 هم ةعطقسكب 1, 128,13 هذ همس. !1010عاعم 20 7ةاظف. م. 21

 1226 50 لق, 117 ه]] طه مع, 577 عععناب 111ر

 معذ 1. 12 ؟وةرتقان 1"ة:30هلع1 11, ار © ه0102 ةهقأ 5 12 10175.

 ' 12011626 فابيضالا معن 560 "2011510 025183118 7114: معن 007

 1 60 معنت) هذ 0110622 فابيضالا ةان2250 م20 فايضالاب هان, 5أ

 فايضالا 1هينغدسر ةدطتسكم]1 وعام نهب 910. 1م4: 21711, 1. مدعصت

 هأغ هموو. 0معهم ممعازسست عمأ 0هدخع 1هعدست عه 170:1 11, 6 فرطم

 كحاب معني ال هللا ناف 0. انيع) انيلع كب هللا معت لقت ال

 3 عيصق عيكص ىف ءاّنيع كب هللا معنا لق نكلو اًنيع

 ةيحعتلا :ةايلاوإ «ففاكلا ! نم“ نيسعلا لع. تسكت اني فل

 نوننكي دقو اهيقاو كنيع معَن ىأ اًنيع هللا كمعن ىنعملاو

 تنبيذ ةفمو اَنْيَع هللا كيعت نولوقبف ّلعفلا نولصتم راجلا

 (جازئؤورم هجانل '1هطعتمأ م. ام ةعوم) ةسابكلا

 حل حابصالا . 520 انيدر اي كلامج ىتر الآ

 08 0 ةرمهلا نال هكر هيف ءابلاف انيع كب هللا َمَحْنَأ اماو

 يف ءابلا اهريظنو اًنيع هللا هعناو اًنيع كيز مع لوقت ةيدعتلا

 3 لقا اذأ ٌلجيلا معذأ نم نوت نأ زوجعاو كنيعي هللا ورق

 باصتتنا نأ ميلا َليَخ دحر اق 2 قاعات ءايلاب 00 ميعنلا

 نع هللا ىلاعت كلذ مظعتساف لعافلا نع مالكلا اذه ىف ويمملا
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 عمم نأ كلذ ةيلا ليخ ىذلاو اريبك اولع نا فصوي نأ

 ع كيبذ زيمملاو انيع مد ترو انيع ومالا اذهب تمعن نولوقي

 رمالا نأ بسحف هب تحرق هب تررس ىف اهتلونع ةابلاو لمعافلا

 اتبع رممالا اذهب تعين ىف هتعيف | 0 كك هللا معن ف

 سيل ام عشدو باوصلا نع فارحاالا نم هراكنا 3 11 2 نذ

 عوفدم. 01. هالو 81طوح٠ 11, !ةءر 16 ةعو. قلتح 200121107 1

 ل1541 ه6 ةهمان0 810351121. (0ةطتققم انيع هءعدماتم 1, !.ءار ا ذص

 مط معن الو الو م0 6 معْنَت 1هععمو مهاتس. لؤعفت طقطمأ

 هال2. نبيع ةمعن الو ال - 197 المع 07115 0110011761 1011 8

 م34 (ح داجا), 1, 1م5ر 8 هذ هدعورص م12 2م110 1326 هم 10023. مَحَن

 عقم جدت ععاتاوتط (202 76120 6012812 ا2) 1116110 عوز 0 6م

 101115 (سماح >6عوف1هدعتط)ر ان 11, مكأر 13 م08 هلأ مكركي ماأ ةزعدت-

 80م6 هللا انارخا امو لكحس ىلع هدوم هللا انارخا. 110. ةدطؤتت

 "عسا هآ-س11 664 1 هون. 81 20 نانو عما هع 163 مكبوب تيدا

 ه110118 2652012061 عت طمع 68و6أ ةاتتطتالت 9 11216188, 16 معَ

 اندر تا م1195 ىلب 72161 ا تناز ه1, هكاوس 1131111 102011"

 عاكندل

 أاكار ةهو., 0طقه180ز1 ”* هوو. 071 عوفبس مب 111 مح. ووو. ح هنيعل 0

 11, 111,11 متو 6 نيع دعتو 116 د11ءر*. (01. 11م, 11
 - ب 6 -6- 66ه - 6 -ّ >5 3

 5306 معلو نم معذو قنيع ماعمت 3و ندع خ-معنو معدن لا.قب

 6© كاد 66ه

 ىنعمع الك نبع ةماعتو نم يع منعت. ( 0طن 21211111: 018

 6 ا م1هماع» 2201116ه1غ مط 1, 1*1, 12.

 15 ماعنلا ليكي امك ةلافجا ىأ ا الَقَجَأو هأ 01.

 41١٠١ قرون زؤطخت طم هيدر 1, ١ ذر ( حطأ1 هانهأن16 0ططسقتتت 1911081101

 ماعنلا لثم ماغط.
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 ىعن 1 ه. ةعع. مانأنانأ ]115 هيا طخ طفلا (طا5ه7 ةكقكر اءحر 13 ةهو)

 1و 1107 316., امر 6ر 1١ مههاتمر ١115 16و كلب 111 11 ماو در ف ءعطتقل

 ابدر 2, طلسم. اكدر 12. ةزسنلت سصعفهمطم»وه هوك 11 ماك 8 اهب انا

 ككتفَتو وجهت (انذايساب) ه6 11, اهم“, 4 تادّتهمب اًدلاخ ىكبتس
2 

 ضغن 117 680110811, 0261811 -ح ضهناأ , ا ضغن ح ضهن (©1. 1” *ةعاط»)ر

 1 100408 )ل1 4 را0و 29و )1 ثار 107 ) )42 129 (ة010 1 عتضاغنأ) هذ ل", 2

 (نطأ 1. تضغناف).

 لعن ندلف ميدأ 6 ه1] ءعاناو هدأر 56011101:هد: رمدت'هقب آآآلم ١1١13| أن

 اق ميدالا للغت كلف 765 020*721: 601101110116 31/111, 5601110 120:1 0:-

 عا“, 111, |, 6. - 117 ه0 "ءطع101[7: عننا 117صضاغ]16 (6108ؤ. 8ءاهقطم

 هذ 8"ءوعس.ر, 11, هم

 ىغن 111 105؟6 1, !هأ., 14 هقأ 5101101115 هقأر 0011611101 5181 511/0101/ر

 1 ة 116 12 222. / 1]06ةوأاتا م31 عمأط

 كتفن 1 م8358. 371527110115 081 تح مهل (لدةو). طتلصع لوقا ام قذ

 1271571470100“ 11147111 01100 0220, 11, اخيا*ر "". (01. لهآ. ظل, ا١هر 1

 رع كعلم قاسلا لع فن .

 جفن. ةكافت دا 115|1 دداهدن 5ء0ها1نادر 1, .١11,11 01. امة لتأام

 11, 515 بّترأ ةكفنك الا ةرخآلا دنع ىلوالا ام نيتتْتَق ركذ ىف
 نب 2 2 ن0 هس 0 - 2-6

 ةدملا ليلقت ىنعي اهيتكم نم اهتبتو 2. 81201119 686 18

 كى_6ه-
58 .. 1 

 70585 رود

 جفن 1 767110 ةههذغاهب آر امر 15. 1رفو4:ا 111, ل1, 9 ىمولاو برضلا حقنلا»

 06 ذه آهن ونف فَ 2 - 17111 56 6011261111 80 ل1031

 دم «0ز دمنا ةاتعمل (ل)ر 11, 118, 4. له طقطعا اذك عضوم ىلأ جفتنأ

 بلقنا ه5 2026 ءمدقعزةملدتتت 655 جقنم 6 تيقن - نعم 0114 6

167115 111115 2١ 

 جفن. دوهيبلا فل 0206 ل0361 انعانتطت طقطوتغ طا1ععأطسق 63826201 1
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 أن 16. خافت 1162 0مد» 1ح م07. 11, ملار 6, 12057 هع ىللاع. 11ه

 115 2ممء]]1ةقاتتع 18 نات1 12 ءهمومدج ة هتاطانست 124181, 0100 22211 8

 هوا, 21051017 هن, 1, 7”. . 015. طضوشت» (17:ة4زه 197, اذ مدهط) قو

 بارشلا ىف فنا ىع (2717. ئهَن) ىهُن هنا ثيدملل .

 كفن 1. اطهمزل6 0 111, 111,11 ةطط. 72 1056 3عءاأ)1 0088658 1

 مدمن, دهس مدام ةرزدف» ةنفمم هتْدَقَت هذ جقلَكَت ىتح توج

 هم0 هان 1هعدصغ عةذغن (هك. 37, ها). - 137 001 110171 01/4:11*7261و

 1, !؟ هر 13, 16. طوعالم 00. 8 اهذ-فناأ هوذ هتف 1ةءاتمر 7. [طط

 ظتفوط. "15 مدهد. - 7111 ههنانهناونإ ح اك (ىفوتسأ), 1, 8
 ميقلا سلاج# هررو10605 00110101105 1.

 لغن 1 رمألل 1101100:10111 ءدتع علا 1 115 دق, آر أممر 12, اا مكر 10, 111 7 ةر 0.

 10 0 1066 685 م0 لققنتت 60063 مق ةععام16200. ط0

 1, 71“ 14 نيبنصلا ىلا فيرطلا تلفنذ هوأ 210 01/1611 761060:1 0

 011171, 560 1181 ط8 ءدحف نيبنصلا فيرطل ةهطز هند 22عأأ ةاتتئ هطلت

2 3 

 1718 01"ان110, 64 2161* 0011161110211 00. - كلفنا 06 8010 711106915 76116-

 ةمودودر 1 !ا)؟؟, 14, عاموهد ه0 1طا> طتقعالل. ”ءءر 8ر م.

 رفقن 1 "0050201, 00ج" ءمهناالد 051 (مةهأةوانعت“), 11 اكل تلك. 0م]»» وقا

 2001/1211 ,١١ 1. دعامأذدع وهح1 هدع 1:ةلعم ءمدحطنو 0ةطسقتطتتست 11605-

 2313 61115 راقثلا 016م2 1 !"!ةدر 145 ه2 1. 9, 11 (1]1196-

 طقتاتفموات 51 عمون "1, 140 د. 2 هما >016 11011028111811 عع2”) و ح

 56 0151615611111 "هرج. لع طمطم1 0 ع] عاتق 02:301211/101 1*111611101 0,

 111, كلر 2. - رقت ل6 نسم (2ه27 نأ ©هعطم 2010101), 111, ابار

 0ع طموعمسم 211123610 1, 1ه)" 11. - رقت 00110110, 77100: 1*1, 11 ,٠ 16و

 ملدقو رمال اذه نم رفد نز ه5 12027 - ةمر*»و*, 1" ءرتت00ه110, 1آ11

 اذ |46 ه1 2027 0 لل هرقل رتعر*رجمننعت (ا]7 ةطعصستتصل)ر

 1, 11, (مهءع.ذس 1812), "ك1, 18. ةلتتع 10ءتق تطأ ريغن هءنانستا

 علمتم ,يغن ةهملعرد ةودقان هالو م086قأز 1, )11 2, كلر ١17) اءمب
6 
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 فةرهس د

 2, 416,8, ايمكر 1, 111, اء 14, اور 13, طبمل مر امكأر لإ حس ةرفذم

 هعأ "05 ننل06 1101111165 0112105 60041"1, 1, ]أور .١" بس وغنتسم ماا

 1همدتف 01/1 1م" هد"ء ةدارتآاوأ ءأ 081911 هله ور" وهت* معبر آآ1آ, ا ىبر 2. (01.

 آوطم ةانط رقذ

 سفن 1٠ 9 06 مان موزظه, 01100116 ©. ب ؟028111111, آر ,1٠١ 4و

 ل505 م10 اطهر 2117470 1 , ا, 10 ه1 , طقوشن» 1111, ا|؟ذهر 35

 ل لثقلا ىع نالغب تاسفذ 04 ه5 1010, 11, !ه١ , 14, لة عاتكر

 1 منو 3, 4961: كلب 119 91.-- 71-0. 266: 1 1 110 1206

 1س هس. 7 5*١ ,13 ,١ *ه داك. 217470 1.1. 3 9 5ر طقوه72 ١

 مهم. هأن طوع 801 111. سفن 76111 م0165 معا“ 2110171 12 1

 ىسفن هيف تناك هلور 11, 7512, حر 13 864. 113550405 1, 11

 طلسمتل. !ء, 18 هغ زوم ذص 76:15 ةجاح امكسفنا ىف امكذ تناك نأ

 كر اا ذر 11- 5 ىف اهوبأ رجوع م0146“ زالدر آر هدحر 1 تح ةئيعبو

 61. 6606 عال. كد ىف 130 هارا1016 (صعطأم) هلالقر آب م

 ج1مدكدست 18[ ءاعاعدصتتست 12 8113 0121026 م10 70 ءانأأذان طقطاتأأ و

 امر 12, 80140. !اد, 10 مهسفن ىف هتاقثو هتصاخ نم لجر, 6.

 11, ,١ 1 هسفنا ىف ةريلل لها لبنا ىدعور ؟1, 13 اويعز نومركتي مهنا
 مكاعلا ىع قسفنأ ىف. 0هدف»و 11, متر 5 هقأ 18 517140, ل100 56.

 كم5 11, 1.., 9 «سفنب ةهنونمضي ءالغك 11طود غ6 160عومورساتق سفناب

 42507" :170 76750110, 560 (احتتطت ةطتطو م00. طةاطع26 ةسفني ©

 0ةطعستتق 200653 01/14 1106771 05119012111 11281/118 ©1/111 318161108.

 - هع 3 7 هد د

 -سفنأ همدتو. ح دعبأ :5::"72 06 015ةةطخأ1قرب 11, "اةدر 11و 2

 01. وطعم.

 ضفن 1 ه01514(:2, هطزءءا+ ءادمدنم 06 ءةجتكور 11, | مر 2. ح 1111 ةة6ز©

 هوا دع همعورود11 هن همدقأتتكاتل" هاب ا. نقلت 0015 28 56 0هزاعأأو

 2< خد

 1159 عموم فاطم 84113, 219 تيبلا| [هك ل
 هذ نع هقرمو هكنم تبيببيلا ضخغتناف م يسملا هغ ه26مه ضفتنا
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 ببارعلا نم 0. 8 ١ 0 ضف , بالا نم ه. عب 20و29, 4540. 1, 950 هاو. - ضيفتن 58

 26116161٠0 سن01 :5 06ه ةسصحصعمسأمر آر اكرر. (1. ةآص 1 هلع

5 

 (ضفمنم

 ا طاعت 100107" ةة:د, 0اتخ ةهععسم 31:0 ةعطح (ةطاقت 1 ا

 اذاذر 9, طوصم هذ 1027) م:2ع2ء21, 111, ا؟اذر 8, ةاطتت '1-1"ه90] 5

 1"عوعرف. 1و0. (ه0. ظولتس. 2 ,١ 5ةزر [دعقصست ؟00. 595, م. 148, 110-

 رم مستعت تاطافنلا جيديإاب نوطافنلا
6 

 قفن 7111 10 10::116«1 00و11, 111, 117, 3. - قافن هز. 06 ممقصتأو
 01100 ةءروءضواع هدمعقزت 11001, 1[آطل1ب انالو 5

 لفن 1111 م"”0600ه17: 106105 ه51, 1, !ذمح ء ةععاتس ات 5, 860 21[ ةةئاتطت

 ةرععات م1113 202 0.

 ىفغن 1 ىكسلا ىلأ انالف 051400106 دنهتن0هضأأر 010 ههز* 6ع“ ةداعادندةأر آ1لب
 نعوم 92 -_--

 1أ, 9. 15 8 ضرالا نم ايفنيو 180.5 78.32, قطان 1122119 ىفن

 ؟6هال11 م61 سبح. (01. 1106312121 سبخ ىفننأ ىيعكنلا ىعو ©أ 1 يح اذ نييك ةيلا . هكنلا

 12027 © 110114. - ةينالعلا نافذ 0114 7010110111 آد ععرتراب 111 أ

 بقن 1 8. 11 كيلق ىع تيقنت (ه؟. ةردصم 66 27:1فزم 197 امر 8 نطذ

 بقن) 11, أ! هابر + 270/6610 115*1[0:11'92:7101 0856118 001* 2001/11 1. ©. ©

 1هدمانأث ولن 83عملل15 ؟ةدعلعوطد 115 م0561عأ 01312611122 22116111936 أ

 معمم موس أ1 وم طقطعوق. - 11 41عع72 60211*0 011016111 1و ! ءةءو و

 ا"ملر (, 8 (هأ. وعول, طتسع 0ع ةعتطتح دطحت]1 [ةدضعتتت 12 220011123 601-

 ةفلطتغو 0161 كبلع 5-3 1, ١١ه. 3, 4 (نط] 0-- 16 ع عر لم

 ؟10عطات1) ه١ 5 (نط1 يقَت نى معز1. ىميلع ةهقورتعرلت13 685 213 نى

 2 51 52-500 هسا ف

 بقن 50. ابيقن). - بفن م1. باقنأ , عورتا. 20, 0018015 (115010)

 الذ اززثر 6: (0دنعد هنتوا يناعدأ! ا! 501727 9, ل11 )1 © 6

 511215 51986 م61 120126111112 121661753118.. اق 11: كار 27/675 1

5 207 

 زءأر 2 6011. ةدطصس٠ م. 110. 4505, طوطم 6 14 ةها هك. 1027. - بقنم
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 تس ةبقنم و 411600170118 01" 011118 4111“ 01/05 0011103, 1, !١ مكر 1

100 . 

 عارذ ىتنتام بقذم فيرط امهنيب 1مأكوز" 638 هوك 713 2612726 2181-

 مممنا18 0 ععابشةتنانطت 112 ة1ئان2 (10د عا 0126).

 دقن 1 06 351 7هو/»0 هه1وأا هقان ةرطم 651 رقد (441"1: 11, 580 لقت
 رقت اذا علا وئاطلا), 0112 م1ه ماع ذ 120111026 012121163111111,

 1, ؟ادر 9 5600. (ه 288, 2 دراقنع هنم ىقتسي). - 71 4

 211122208 1121112 م0565 216ةنتصر آر اة.ىر 4, 11 15 دقني 10166 0

 هس

 كقنت. 1روعا1ورج مز2 *606ماقط 111انا11 45435, 1111 طلع 7618115 1811-

 ةوذ11:. - 17111 ©. ىلع م. هذ 306. 3". 2721050215, 111, ألو 10و

 ااه 12. 510. 12057 هأغ 10 ءاتتت ةهزع 4505 30110 8.

 ققن. ةّنَقت ح ْلَعَد 5 ةّقيقن 165 61" ءزرأ0ب 61 6610761*1* 010, آر ]|مهبأو ٠

 رقذ 1 8011. ضرالا ىف 77021011 46710111 50171016 -ح تكن , 111, |هن,3

 011. 12. 8لمع ّر
 رقت 71011017: 1 0001110 زر - 11041, هلع

 مسدس 1, اا“, 10, نطل ل6 كودو !هووعمم ؟واسنك زقني هب رقنير
 ْز 1[كسورس مم :قنب. 1[د16, دمحم 8ءاقلط. 475045 كم0. 8ءطعأعت, 1. 64

 طفطو# اًٌدخ ضرالا كت نلبقاف ه4 10 88504 لبق نم ةرجاش اذاف

 هيلا تهتنا ىتح ضرالا فشت تءاجن اهادانف ةنيدملا ةبقع

 ىموق نم اهدعب. 1س 818ءط. )هدر 4 2 1. ةطكانتت تليقاف.

 < كد
 راقذ 25 و04 ىحرلا رقني 1ه0م1065 701065 ج6/0هأ 1, مهب 8

 ٠ ه0م11. 8. 910. 12027 هأ ]روصو هع لذ

 سفن. نييفادنلا ممدسعب 26100156 5 112520 ءمدحموو1غةه6ر 111, ةثأر

 13 هأ 4و7. 12 322.2

 صقن 1 ندلف 2 1, دححر 15 م0116 26114115 ©7115 6011560111 1. 6. 8

 هزانك 1ص موز5 دتا119596 هانت : طم" ه حج "7 هن 7111 (عن 11 12027)

 مزعم1 2685 7"ءرج» 72672014 (باع), وتتم هوقات آ1, اذا, 8 !1نعانو
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 أبصقنب 11262018 11 طظعععماأتست 151 مذ اوصغني نأ غ1

 7015 مهمعءاتلمطق 011004 0م12418:. - 1158 6 72161120 1

 ت2 تاع - نع

 ءةماتكمسس 1, !ءارر 10 ©. نم ةديتصتت 26, نان18 6868 معم صقناب هاأادفأ.

 - 17111 مهت»06 /2016, 601016541, 11, ا. 16 تطت هوو. باهر الءأ.

 نان. - 2 0277:47:44 اعيبت خانم انصقنتتسا ام 7177011: 06 115 21640-

5 
 0000 ]هاند لعر 11ر !هعبر 9. - ةصيقتر مآ. تأ 765, 06110 080*171,

 11, 11110. 05 طة.

 ضقذ 1 769144 هعامسس طموأت5 111, 1٠828 (دوكسع)ر املك, 2 (ةةيبعت))

 - ”10[0ه011 ةداو دهم 11, اما 2 همت ةدلتعسس 80 ءاكع زم نم

 انكبي آسعاسسدستس موسع. 014. ذص 1هعنوم هيلع ضقتو 1 اكهأر 9

 3 2 مق

 560. ىلع اضقن هزوصتقووك 2 0همممو/1ه1 670 نع, دكت 05 ةدلهطأ

 عع رطفاتتت ءمسصقأ ]1 دطح هم 2ععام واع. - ه6. ناطاسلا ومأ 06/6011

 101 6211101105 02010 مهل“ ةاقغ, 111, املأ, 12. - 117 "و07 عون 1

 2003 اك ربح - 2

 06 مممصسكأطاتق ءمصطتعأو 1, دل فيجيب تيضقناف لاك لله. 0.

 هانط ا" هن 1111 - ء..ب م. 1171914 5011111: 004 021*1601" 01

 1, ,١1 4 (هطأ ءم.)ر !ةهار 9, 7447 1, 115 تطأ ههقعصم 801410 بحس

 ءمسس., 497. 12 اذر 9 2003 مالو هكبووز هك. 2711 4زو 197 ابأر

 4. - 17 ه7”ءمانأ# اطمانوتع ةط عانق 01, آ, ةددر 14: - 06 مصتات طاق

 6002617 0256" م)ت* ال111, 11, هكحر 3. ح 17111 0901"17" 11 17 ةاناا1 61111

 1, امر 3, نطأ 1طص 81وءط 11, 13 ره. تصقنتر 4214 7

 تقجسر 11[600111761101 م - 0150613105, 015501101015 651 6 626161110

 06 هماطم#ةةر 1, )253 طق ضاوفلا نع ةاعسصتق هون 611115 001115405

 111, |1316 - 74 كغ نار ل اذذلإ 2, 61 26120126

 12ه27, ه. ب م. 1, امر 7, ةطق01156 111, امر 17 101211

 صقل بطر 015ءوا"تهب 1, "نر 2, انطأ مدت مةتةغ10 تاتا 486 11 8

 هع عدت1 اة 6ه5 211111 7111101 (ضقتنا) 1س ؟هموذزوده ©2013. -

 كى ن © 5ع ن

 ضقذ م1. ضاقنأر, "07611410110, 77" ةانن, 11ر امل" 4 عاش ضاقنا

"71 :0 *21 10/6 

 عقن 17 3 نالغت قمتم مق ةةطنآفأر آآر "كر 8. كعهع: رمل هل عقنأ
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 قيفكي ام وشلا نم متل ايعقناو همادأو 5 1806 862811 11, الأذر 6

 عمو. >860 دمت ]مع ةططت7] 1311118 2161 د 2118123 1121115 41

 جافونم عاب هعلمع هم عورنعم“* ه6 ةزستلتغوت* 11ر !ءءار 8, عقان 0
3 2 

 عشان مد 501101/15 1" ءععزا5ر 1, اةاكر 11

 لقن 1. ط060 111, هآذر 15 60161122 51 اهلوقن ا 2. 3. 861181 27888.ر

-2 2-7 

 5ع0 710 عؤتت 1عععصلانت> اهلوقن 151 016622118 ©9123 6886 111127 ل

 17 1و" هصأأر 52لعرر» 111هض11 مطلط ععوفر آر أع 6: 60166 36111611-

 11هصار مم" مو دام صأأب اء 11. - لقت هلتقت 111, ادا 11و الادب
 12 هز ةوررقا172 111116128 668*77167 (ةتتأت 1*161* 0: 11411050, ع1. 8احاد جاسك )

 01/06 0:1151201*17* 10114001, 8560 حتت لقت 16عودموتس» هقوع هرأموالر

 نو. - ليقذ مو"0و "نم طقطوأ القت 1, 111.2, 4. لقاونلا

 هممو] ]وصخ ةهصصتال1 مع ن5 1103512 ة"ةه28م0168916, 1, !1ءر9 ملل

 مكي» نآن. (ةلقات). لقنم 1مءانءم ط"ةتتقر 0119200 ة6عط0أ0, 1و

 انمهأ و 3

 هقن . دقنم 8651115 ه رمم»طو - هقانر 11, الاء, 15. 8 101 طهطوأ دقنمي

 عمال هعماتعوأ16 12 228318. 0 دقنم ؟هعونع 10د. ةكاوسمل

 6و

 رحتطأ دغنم 19عوسلتتست 710عطات (ان5 عطول 10179. 12 600. 5016م

 طقط عزو 01100 7145*477/17 ,01141110  41112016115 ء8قأت (م 505 عت طك135010)ر

 و

 مهدت ىقان معهم116 ههأ 4[010 02: 01141111 02]ءعألا 00 561151118 11121116118-

 3 د >2

 و16 "011, طخاحع ءمدمه1مثءعرتعر ؟ةدطاتنص حللا دهقذ هز عدت ءولتو م088ءأ
5 3 

 همد1001650ع* هدنزت1 /[ءعأا 102عبور طئططع حقنم ؟[ءانو ح مقان هن طمع ةععتوأ

 ءارورمعأ ةعطقات 0681118, 4171201115, 0آ2عالج طم 1. ءعلا0 طقطعأات ©

 طمع 8176 هفنم 1688 ن1.

 كما د اح تش 2-0

 اقنر ةواقذ 0718710070 © 30161007 ءادؤاتق116 61 طلسم ةواقذ ليخ ةديرج
<2 

 دءامءعأمب ن5*01:01 هوة 1111, 11 الار 4٠



 010551خ1211 12512

 بكحن 1 ©. ة6ه6. م. 601111914, 626114 06 >« 029, 1, 7117, 2 ح

 كاض) 1:12 5 116 نىع ل. 05101041 هر 11015 ىها112 /[0ع11, 1, أمهر

 16. 05 217ةرع 1ال, اطل" مدهط. ةووو. - 12 ؟ةدنوات 11, بدر 6

 ابكن يدلل ف ىشغ نيقلاو (0. 448.64 82.) بكن هقؤ ما. هل ٌلمَج
 5 2 0 5 1 00 0 نٍ

 ك1 16 فش 8 02 (24505) طقاطت 655 م0 بكنلا يشمك

 انك 11ه هده مناك 1, طعاطخمل ارا 6 (طحتصع !1هءانصم طصتطتل ةاتجرعل

 طظوضأطلرر 2622م6 712807161 2112011113 72701108 112 1216111113 1

 تكن 1 820م. نالف بلق ىف :ىشلا 00107 76141, همددسممأأر آ111ر

 11" ن1. 01. 12027 هددط ةتكن.

 جكن 1 701741101144111 001111" ه211 0ع ذم هن لع [عصتسهب 1, اكبر 15.

 مهعوزموزسام م ءمدقانتكاتل' ء. ىلأ ةمطصت]توع هتع ناث2 011158

 00612 6 21 )اكل 157 اا 13 اانا 11 حكت كم كلذ ١1 كرر الخ

 ؟. معو ه7. 20 1810طو30 )1, 10. 8وعرع هون 0.1. 168

 10 عقل 101106 01/45 4/2:01*عز)9 مءاق1, 1, 61, 15 ءأ كو لتت00116 ةدعو]تس

 هولا مماعقأ ذل 76 «ككنم ريكتي من انا دانؤلا تت نالثور

 151 طوع 76116 م61 0 هذ ةط 10عم هما 1؟21عغ62 عانت

 1211086 10027. 83عرم 01100116 قأت 111011410111*17110:11, 710. 10027 أ

 ةرعمرسم] نس ةهماجل 0 طقتنو ه0. 1937 م. "ا, 12, 011 .1٠ عككانم. طزةطتقر

 22ههر4»ار آر .٠ رما انافك ةرخآلل انقلخ ذا هللا تيل باجمل لقو

 مكنملاو سباملاو برشملاو لكآملاب مهلا انع عفرف اينحلا.

 دككذ . كات ةهعما1 عونا“ 1 اب 7 معا 126115 601710: 081/1100:115. 10 تحد

 طقاطفت 178047: 11, 600 0131 11118120116 1661101623 !كام ه8 ككان

 6 0123 133 613٠

 ركن 111 61111611416*027 ©001:014:5 ءى1, 11, !نأر 12. 110. طوع ةدع خي

 26 47171:0801:11, 1, ا“, 8. © 1. 1طن. عن © 1. 01081182. ب رك

 راكنا (نأب 8791:4]و 197, !بهر 8) 01108110, 111, اهب 9 هطخ 08.8

 ةركنلا و ا 51 ---- راكنا (ل'17. 1. 1.11) 27ص10601* ©. ىلع و

060 
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 111, !ءءىر 38. ح ركن آر انكر © 710611 ©8356 مآ. 2 رييكت لكيلا

|2115 ٠ 

 سكن 1 8. 11 37756111, 0هزءءأ1 طمدستسمعق آخ ماتاعمقر آر !اءءر 10 (اناطأ

 14 عيسكنو)و هوان هو ها هوتتتفر 111, أامأ,ر 3 هسأر 211110111 0 ©1111-

 د11, 111, !هذر 13, 10, لؤعافأو 1و "1 ءرقر ماه 010 6131223 8

 سك لنءزنا1» (طرهدم). طكتسع هننو0“10 ال111 ]اع 111, اا بر"

 ةفوجو ىل نأ 010ل11012 دهجو ىف 0 دهجو 3 سبع 6010.

 1ءوعدس. ةانط مجو). 04. 11540 9111, ١1 دجو اذا ىّنأ هلوقو
-52-- 

 سبعو رسب سكن ىرأو بلعت كرد من لاق انيك بيرشلا. 00

 12 010 00 0651115 عهدقأأار 111, ار 5 ةوع. 1ةعان. 2.: 67

 جو فعض اذأ ليجرلا 6 - ل 10مو0:5 688, 1, لذأ و 14.

 سشكن . شن 6012281 2 006118*1761, 12671116108101“ 1, !اةيءر 9.

 لكنا لكلا ماتم ونا“. 1720015 56 0881111115 0: 21/0100: 1, امدبأو "(, تطأ

 طور عاج "عقأت 161201523 7106131 1

 ىدكن 1111 مدد ًاكتننأ رننهأو 464 تاق, 7011100 هكزتععأتا [فاقأر 1و

 امل 4. 015 عت (ةكنت) أكنت و م 0 13113 ا

 عجوب كياصا الو تلاع كلا كأنك 0/1 1, 111,1) هغ هم 027

 ىكذتسا 00م 5 20001

 ىهن 1 ةموصقأأ. ةنما]14 نك هاه ه9 عتب 11 اال 4 م1505 - لخرلا 6

 ريعبلا ىلع هأ 710. ةة54:: ك2 ار 8 6

 بهذ 11 0227161: 001 -ح 1, 111, ااا, 13. 5 210011

 م. 8. 8 كيعان ر 1680116 02"عرر#ة0, طخطع 210600, 1, ١ اد, 10 هن ةععطتح

 ماسصت ةم10 10027 ةداط بعيذ 1. 12 10341011115 01138 4505 085

 وباهنلاو باهنلا َّق اوعقوو باهَتلا ترثكو 6عم36 م08866 1.83. 8
--- 

 قمع ءورحتسات15 هان عمم م15 (؟؟ عطف 1, 5 292, 0).
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 رعت رهباهن تيكر 765 0701/05, 261:1 عدل |مدهن5 دةلدءعزتة 314, 1, آبار 10

 كمل 2, 2411: 11, 592 طخ ةدقعس ةعملتقم. 13ةمس ةوئاتغتم ٌرِباَعَت

 811م18 8111 بهن , 119151 120714 "خب .60(  '"طم>5.) 6غ هوصتتم

 0نطقه1ةلزأ11 17. 110. وسموتنع 2774و 197, امهر 1 ةووو. هأ 1ع

 هط ريهن. ظءعوسماسس ه موقدقتو مووومطم6ه 1طص 1آ200ز, 174-

 111011, هر 8 هنآ.

 جهن 17. 2015208 684 م8 عرئاصب نيلسملل هللا جهنا 12605 21108-

 111105 تأمن“ زج61" هرجع“ 1/0611 01110 0921104111 05361, 1 امك 2

 دهن 11 06 هطان5 هدعوظ عا 1 اته 271467“ 3ع 11[1*001161111:61غر 1 اا

 1226 هز 6 5ك كهَنأ 601222. 9 3 تاك 1.6. 6

 طك (عفترملا قّلكلا ميظعلا , 21401: 1, 188, ةمه6)ر 1ر أنار 5.

 رهن“ راهذ نم اليوط 10911011 0167 1*007ءز11, 1, امل" موعد. أ ةذعاس

 راهن نم اة دحر 8و 11, أاءأر 5 ةعونر 1طط 3)8200 170110144 1, 2.

 زهن 1 427م0111 ه. ىلع ظ.ر 1, "7كر 8. 1ص 9203056 نتتقطت 865

 1411 11, 591 هأ ط5 ةلط 3. ء. لأ ءواطقأاا11131.

 ضيهن 1 06 م1166 كلأولا نى ء 5500 2676181, 6 تمماق (0[. ؟.)و 111

 كان 1. 1125001 "1, 8 1 1 طقطوأ# اهنع تضهن 0100 1643 0656-

 ه5 اهنع تاضهن 17106 17 5 هير 5 هاتطم ّذط 61058. "3 عت

 1هءاتنس 11 هدوم]1 ءةجوعوسس ز 560 ماو اهنم 1ععوص سس 710عقتع» كنع.

 - 11 رمالل انالف ح 17 وهو. 1666. 0. 111 عر 15. 04, 2027. -

 19 ليمعلا نم انالخ 2عموو104 هب 171011616, 111, ,١.١1 11. - لح 0

 102118 1011 هقدر, 111, ل, 1, الكطوطصمعت" 1236141*.ر 1 60.

 معطعسوااو !اءر 10. 0 091115, 1/0116 0111 111111 5

 06 هدتصواو فنعلا ضاقت آب ااءحر 8, ن5 06 ةمذ0 ه0هآ110 294115, 1120-

.78 .110*011 0 0 61115 

 كين. كيبنأ وا م81. 8 ككعان 01/1 21765 62:10, 111, ل“ «. ]ص

 [ضهلتذمصف 111, 11, 592 هععدتالأ اأن ك0120م81. كيه 000
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 <45 -د

 من. ةمهنم زد 16م1 1, 111,2 ةضالكات“ ه2 1310هلعو (نت1 متنو 0

 ياي 616 ةكقنم 1عوععسلسسم م0 ممقاتتك) 6 عوع]ت. 193 727111111161 -

 171011501611 0.1.- 201ه ه6 1ط ع1085. 00 1طن 818عط٠ )بر 1, 01

 يع هلت هدأ طمع هعماتعمكدس مه»ع ةراجنلا. 860 ءدحص 10ه

 1085582 [01 بورد (©6 1405و. 1[طط ة1- "ةلعتط) هعماتعدأ مع عرؤولأ ضرأو

 مما 22111651 ؟جعا1م203 ههأ ءزادنف 00ءاصاسم.. ا[ هةطخم ةوا عطلت 10ع6 ةقأت

 061011076 (درههت*تدمت), مهتح ة0ا104 الآتخا] واخ 1211: و عزا 101:0 5105367

 م. 55 (382) 1. 1 06 1مقو 610120332 138
 را 1 3. د هع و 59-5 5 0

 بور.خ هلفسأو لاغ ماخر خيه عالعأ

35 "5 5 13- 

 ل 0110 76151 مهتم هأآ بورج 16عوملستت هققوه, 0266015 01101

 ص 520815016 51016 م. 92. ظن 10ه [ددص لقحتت مة 6ت 8

 0 ع

 ؟انتدوع ؟ءهعطود مهن هأ مهنأ ةعطقات 606081, 060014811 1231:1101. 6

 ق4ةصوطعف طقا عنا 211 ىماهت (ماهذ اا ةااعطق 51 1711و

 21 ذد طمطصسم10[ءاعتتتم) 7/0867“ /عز*"ه*ة203 أ 000116 ان 910

 1101:0115 (؟10. دع. طدح طة د 4: 1 1, ؟أ) بح "عقم 20عأر انا 12011111

 الل 310 ءاعور ةعاط. :051)7(672 (/مطعب“). آكص 1251 م1102 525. 8

 جاءوا 6551 عاذوتل 101556 © طدكتا ها)3:5235 0026 9765989 4

 هت ةمزست 65م020625 ؟ةمط15 4ةسوطا علق. 0113م0 ماع 11011671 562-

 1همد18, ةمهنم هزم هوم 872. 70618 بورجر 851956 ه110125366أ1-

 اهم” هز عمأت 8 ءورتع, "هز عام5208 ةدك. ]ص ؟ عنق ط1[ه220ةطلقنب 28. 1(.

 8( (419) قيد (. خموهنم) خموهبم 612[عا2ئ01102 681 2071701“

 ه5016 0606011: 1[ همعتتو 211“ ءلتكتم 520078915 ء]ع كل]1ء)*-

 عش ءر“ م. 81 1.5 81نل16 مهاقسم 16ءاز5د هدد ةموهبم 12 1060 هاك

 11111 ءهمدقوا؟ هكذا عن رنات دمع دطسس عن ععكات عنو (ط1ة6غعط)''. 1

 88 0 اهي 16 عال ني 152116812 01123

 هنهن 1 ©. نع م. 06/6041, 1, ,١ ١ 2 ةءو. طلح. 1100. ه0. 156.

11 10 

 ىهذ !111. 2015503 15 البلا هيلا ىهتنا ص 07110 01105 20101“

5001111111111 01119181 1" 7841040018 1. ©. 01114 51011111010118 20101111 08121106 - 



61058 510٠. 155501 

 800, 1, ١) همر 8و هاسضر ىلا 7همعرتو 63 ومود24, 1, 126 ةةو

 01. 01. ا1عدعسم. هانا 61. عم عاتب - 1غ ء. ةعع. 0. 090011*7 418 08518-
 م ا!

 7101, 1و !! نهر 13و 5 ردوج 8 قدزرغلا ىجاها ةفينح- نب ىورو 75 © 5 ُم 10 ء + ب 2 1 .٠

 امهتانا هل لق ىا هاهنتساف هوظفحاف : 10. 01100116 11501 كشك امهر

 8 ه1. 56و00. © 1هودوغم»» ه0 1طن ظتقعط. ابكاك 12 (1"هط. 1ب ال1 10)

 مممم1 01286 ىهنتسأ مو2811 يىهفنأ 00 ]007 مو” موءر:1. ةلخنصلع مصتطت

 0-2 د >2

 طقعع ةاعص1 809510 2018 101 68. - ىبهفتم 2. ىهتنم لك 1 6

 اوكر 10 (هع. ةعع. 8811 1, 211) 205 01111165 111610 1

 وذ 1 ه. ب هدو, 11, !اامتر 12: 1. ءىشلاب ضهن 2م00 12023 ©

 ءىشلاب ماق .٠

 بون 1 3110 2166 7111111516110 1101015 هدأ, 111, امهر كر 61. © 1. اخ ةبهتتتم ذ

 «. هعع. م. 215140011, آ, ادار 15 كولطا نابمني انك نالجر 02001018

 1200 عز "1/1: وراق. -- 111 ء. وعع. 7. 001121114 281101/1718 (ةن ديلأ بان

 ح عجر) 111, ”اءر 8. -- ةيونلا 21011829, 02616106, 1, ةابأر 13 111 ٠

 خيونلاب , 111, الما ن6. خيونلا باكحا زر 10. 61055. ظمدعتس. أ 182027

 طتصع 71111165 0114 011611101110 ءدنعتاط 105 0210111, آ11, امك, 19 نم يد

 سركلا بئاوت. 0004 ط. 1. ؟ةطوتته82 م11. 70615 ةبوت 6

 ععالقا1 118111096111 بئاون, 1ةةدح 81و 111, !11 ت1., لان 1! 6,9

 مسموم ودق 20طت اوان بئاون عنب سارا نوبكت نأ 1 0

 111161 605 011161110 6586 را تا دنحلا جاتا هزات م. يتانلا

 عاما 04/4 007* 010 ءزز» 11418140111 0مم. تاسمقالا ((. ؟.), 111, 117, 18و

 كالا 18, ابهر 7, !الكر 15و !بالأر 15و 1طنلخثمر 8, !ناهنل 9.  ةييكان م1 طاق ءانت

 ةهعقضوم لتس هر 1, هنأ 1. 310[2ءلعم م. 122 مةهونه ؟ةاتذ »ةتتك»

 123م اند 26611112112186 7976616”.

 تا

 جون 1. ةحانم ماوزوانأع 2. 3. أ 12.1. هه 811101140*60:27: 1161115 61 125515

 آلرا انهمو 2, لوز,. 2171, 1, 16. ط1مذ ادع نالغ ةحانم ىف انك (16169).
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 2111111668 8 (جقاونلا) هموصخغ م"هعرتعمعب ؟10. ه. ع. ]11

 الخا
 اح

07 

 اذمر 12, تطأ هز. ةرحس. طلصع ءادتتت 602 ءلط ]مخ 016خ ا1

 جاونلا طزةطتقر, 111. ه1-ط0ع]ءم]4 ه0. ؟. "10غءاطب اذ 1٠

 رين 11 73911611: 060211011 510111/111 0 81112118*01411 1/1 01111011 011861110141[

 11, !؟ هدر 11 111 158 0 قبب معمم معمل. (01. 12027 ءأ آ]ةطتق

 1114327 مل* نآ]. - 17 0همزاهامر#ةم هدو هدا. اطلنعتطدتس# 111, | ب

 4 0ع ه0 نآن1 120161 86 06907 بيطتو رونت لق. - ةرشان 500

 (طيبد26 هن 12027) 1, 1ةدر 16, 111, 11, 14,110 1 عا.

 سون. 0 20066, 1, ىلا, 115 61. 3106[1]عع © ءوع]. م.11 ةطقن 4

 111754 11,8, لؤعفك, 1, ١١١,19 هغ 61098. 1880181: ءواهلة1غ25 111

 األمر 4 (0مم. ةلاجولا). 1و6 ؟116]0عاتك. ءمرصطتت1215 عمطع»5 4

 هوعمأا5 22350. ه. ع. 11, 15 2 همو. (؟؟منعطخت 1 5 292 8,

 [طد ة1-1"ةلعتطب 120237) ءغزهدت 81 046 طئ11116115118 01368110 ةق8أنر 8

 11, اةمثر 5 (ءهدضتو 11, ا!!! ناك. سانلا ىذع). قع هدتطم

 123561111121113 115111:08:6111* 11 ةاسن جم 16 ؟ن0وط8ق ه8, 111, )علق هوو

 "در 6 هعو. (8هعاطقمت 11 7-5 81.), نأ م0856 برعلا 1, كلا ت1.,

 11, 15, 9 هغ 1[وسففمسأ ه0. 35119 !.آ, 11 هدحاو برعلا ىمرأ نمر

 2081 م 1, 711,8, مدو6 لاجولا 1, 3,15 2084 سورشلا 1 11

 ظوذ طمع ملتطنأ الل, 115 214 518 ةأذط 1 أ, 6 5عو0[., 71611113 20711-

 او ع. 1مذعم 20015 كح ناينغلا ىسحا يف أ 5 هبنب نك

 _ 0هداعو 14 اص 2147ه 1, 11+ ل1عتأا جدصغأ نمو ةيبرعلا ىف ريتك و.

 مدلكلا. 510. سموم 1102240 |, 1 (هازخاو) اهاوخأو ايم 0

 روبل 0 . ©1100 هدمت. ةثعرت. 20 ايبموي 7علتأ, ةزم1 1166 0ءعاتتالأاا 2

 ممول ظلط1. ©ةمعع. [111, .1,12. - ا©اس 5 (طروصدم) 11

 مامر 1. 0 مانو سووان 6067646“ ةةم170, 11, |! هر 5. 01. 711655.

 شون 1111 ©"ةجاع#غ, 111, !.«., 5و 781 1, 489 فو قكاقنتسالا شابئنلا



6 1:055 415111 12227 

 ةكلهلا نم هعتنيل هلوانتي نا ءانعمو شونلا نم لاعتفا. 06 دهم

 هذ 0. :

 كون. ةةيكوانلا 0 كو اذلا ىسقلا (؟. ©1ه8و. [طص ه1-1"هلعتط)و 111

 اك" 14, ©آ ل 10 كو 0 111, اهبل 18. (010.).

 لون 11! ةورونر» (ةهحتط 7170/140111) 210011171 06011 طم اتق, 1, 1*1

 م1 6616 11 0 1هءعماذاتت ةقان. 1"هدعنو 16 عود لتس ل 71

 0511411901" ©, 055001/1 00100115 ق1, 1, "ل" تل لحصو هلا اعيش 1 2

 ةكلار 11 065 11 دلاتن ناورم هلوانثوز - ه. ةعو. م. 010105 04

 06ه, 111, ىلا", 4 هن 13: هوهدطنو بكأر 12 هه هعرر##. 1

 0 لاو 961161053105, 201111211110, 0301 اناتتع 13 عالوان6 12 0

 11 ا

 مهن 0161411, قدعااةار 111, اآهءر 15, )1 مه(. © 1ع9وق هذ 805ه

 077054. ها, «, 210 انةدحتاشأ ةعسلاو زاكالا ىلع مثان عجاطضملل لاقيو ر

 10027. ندع داغفق ىلع همانا 0-1 آ1ط ه1 0ةوتط. 1, 11 3.

 لس ةئهلت مدعم (274رو 137 أملك, ظرقودقشر» 21971, د) 003عقأ10 هوك

 لك اهكان :لصلا همم. امتاق هن !دعاق. ةندعو مكان 060145 (12010*7101-

 ها) لةعفت 137, ه1, 13 همه. مكاق 00115 (هور«ةنوه]). ح 117 رو غمرت

 موفر 1و !ءالر 15و ]همر 7, 9, !اذاخر 8, 19, !ظاهجر 17, نانو 14 زلخلم 6

 الز 12ر١ 1 هدر 10و تار 1 ملا 16, 211470 1.3 ه1. هه(. 00

 بل. آه هدو 5 الو ماني ال ناكر 1, !ثادار 12, هذ وعسن 6031

 51811 1. 6. 01101110 11601106106 م1011 ل 50001010, 1و 9( 12,11١

 اهل متهي رف اذا هتجاح ىع مان 11ع047).

 ليذ 1 م6062 ه0, 1ر 1,6 دومآاتف تططتتق ؟طتتعتق 20 006] انت 26 1-

 62157. آه. مائه هم طقطعأ ىلا عابي ©هأ اهغلبي . 04. آوطوو

 12 6 ناوقلا 2 ليقلا نم نيب نوماسما لاني امر 111, اذار 2,

 عانمب - لانو هه6 ع لوانني 6 00 ءاازجتا11 0*7, 7/0011 (12027).
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 اه همست 536م6 6162620101 20 22166606118 12017 1

 (2023م) ه. ع. 1, !مث5,16 نطأ موعانسمأ 20 ةنيدملا, 11, هدر2 ايليمكل

 20 أ تالإ تأأوننج-ا 1.1 ةصواسفدسر ,١1 1 اهلقم ه0 ةصرف ه وصح

 00 عانمم1 هد 02, ؟مأ. 1006ج 22000 5 1 و وةرمتسأو 3 "ندب 5

 10:66 مء[لعمءرلتتت» هنأ 20 2م ه ءمررغم دقات ةاتزز1 61201313 (9. عاق

 ريبغ). - ]ماهل وهءانم ذص مطتضممت اذا هللا اه ال روكوتع مو“ ]وير

 آر 1*كر 1, "عمال 6 (َذا هللا ءاه معت), 11, دحر 15, طتضه:ة21 ذر 4

 اَذا هللا اه الكر 8هوطقتت ه0. 1كموط] 11, طمس 9. و470 23ب رل 4

 عم(. ([ا11 0 اَذأ "لوط 1هعزووم اْذأ 6و0 710. هماوطت 20818.

 ه016015 هذ ءل. 2711ةزع 197, ”*ة4), لتعتك طمع ءعووع مدثم اذ هغ ةعطع

 ةةدطلحطت هوقع أذ روك ل كللاو 5 (10. ]بوضع ةدجط اذ هذ 81و. 11,

 اثر 18 ةموو.). 18ععرصماو طتتزاتق طقهاطوو 1, 115 14 هوو. (هطت مام

 اذ كسم ؟000. اذأ) هؤ ذص 7ءةعود 2هطهتتت اذ هللا ومعل اه نملعت

 امسق آند 0 طوع طر* رو عييت و هت" ها وعر |ا**أ 0 11, ؟ د 860.

 19 ايوا اذه 0هدمس مأتم ذص ورنا 11, ل8 ىنإَح اذهو

 اًريسُأ انيذ هولودت ه5ذ ن136 1غ آ]كه١. 11 78.5 اًكيَش ىلعب انهو

 ت- انته (187 نك عطغ 1 5 89, "عدس. 6), 1, !؟هأر 10, 81280035 1, 138 1. 1و

 م11 اذانآه 111, الهمبو 7, أذ انا اه 4و7. 515, ااهر 9 228 83

 عاجز ءعاادسم 1ءدستستساتا» و6 مانو اذ ةومةطاغات» هذ (1,2547: اة, 9).

 11هدقامدع لتعصتق ون نقدف هما قص 0ةد1 ه0. الطن11ة» ا*., 25,
 هر.

 اذ 25 هذانأ اه (ناروح) راغملا ليقت نأ ىلا ىون06 107 01-1109147

 (410"11011) 01611 د>ممعع دع 1. ه. 0مدعع 20 طاتطع 10 ءاتطت 7ع.

 610555 2001611 ماوعلا خنسلا ىلع :لوادتنم ةيلكلا اذهو اذ وه اه

 همعالا# 11, ١1١ 10, مل", 3, طعم. هذ 2 اه 17821 1, 242, 4و1. 505

 الر 5 ه1. 2051 عم1مدع ةسغوستت عرس ممع عالق 2211116 0115 انأ اذ

 497. 22123 ا, 20 : 560. 6011. علت. سيجما أذ وهف طزةطتق, 121.
2 

 ها-[وءامبا# ه0. ؟. "71هغعص أأأر 12. - ءالوق لع 00هطانق 1, !أةدر 6.



 61055 151 ن1 12125501

 هاف زماطعدنز هعانم ه7 111, همر 6. طقطم ةانط هوأ.

 تهد 7 بولا تيه امر 1, 128, 9, 2 21310616 م. 217 76283 ةانتك

 درج مناط ودع لم اككذ20 ععطق”, ةدمر]ومتك 1130116 ئياعر ؟011510 1

 تلق. 111 4. ظهكزاتق ةهظا6101113 71061111“ 014/01110111701 5

121611159 .1.6 

 جبه 11 50و هه11, 1776/ععق/ 06 ءةدتمتطاتق ءماصععتفر آر أةأكر 5: 10

 1س ظتمعا. 11, 120 50 م. اناا, 16. 12 761510116 12011510115

 17411 ه6 11, 638 همن رثكي مو نهلقتي ىا مكللا نيلبهي م

 بكف (21هم05« ) لق مكللا اك نع لج لاقي نييلع

 اًمروم اًجبهم ىا البهم نالف حيصاو ليهم 0

 ربه 1 0001014 هطقمر 1, |*ظرر 8, 11, مكد هلطر 14/1: 1, 356 هقوبقو

 اف فيسلاب 61132 مكللا قف لغاولا عطقلا رجهلا ر 2.1001

 فوببسلاب انه ةارشلا ثيلدح ىفو. 86 وهلا 11, مذ ن1

 ؟10عطتت هقدع هه60ءد,ر طعاططمو 01ا1ةهطق >656068 19عأ9 هقأ'' هأ

 دوتنأل تمون 06 ه2م06 2”*. اوعازو معطوف 60128535 0011.6

 8ءاقلط. ه0. ةط]ت#. )ار 5. وب برص هوأ ه1 56812611113 8

 ةجطقع10611, 11, هاكر 8.

 ليه. طمعم 111, أدر 5 1515 طقهاطوت لباعلا نك 1"1ة1قءطقا» 11532161

 م"هممددتتك 50 ماتت :1-ة[هط. كهرب 1. (00ع159886 710عانان1 6 ا

 لبَع 1.6 0 (طزوتتط.) قالك لابع 01 «اغي ىا ديلا 1

 0 عمرثم للداه ةوصقاتت 2عن50 ةةهطقاتتتت 066111111 112 م11881 هل ام

 لبا لباع 1100 نوؤ ح ٌسساك 0100 20ه8ؤث0 100 202 6025 الأ أن.

 8 لبخ. 11111112 6858 4 1 أمور 2 هذ 8 عمر. طعنت. ه8. قرم

 1طم طتمعط, 1 ةوصقتتس رّمب ىلع لبيع ناكو٠

 بح. ءابهلا همدصعس 10011 عوصقتف ملي 1, “أر 15ر نارا
 ©هه 2

 ره. رته ابن 78005 /هآد:5, 11, هأكر .٠ طقم هاذ (2711ةزه 13و

 الار 9 ه1. 560٠

61 
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 ركاف. ىريكاش 2110515 0110111 111*2161 116111110116 01/45 7" ءم أشار ]1و

 بار 10, 701 11, 641 06 0مهتنو ذط كمعاتتأنا1 آك28586 ل ام
260 

 اربع ىريبجا#ر 4917. 22911, "ا, 7 24. فيرطلا ىف ىاريك# ناكف

 رذانم نبأ 1711010111 0001101101118 (ةتتأ 1101115*521) 5102611111 هك

 آ1طد اكههتاطو ذص 1104195 ه51:01. 1880, 1111, (60 ةطصغعو. ءأ

 لوط واتت. جات 5118319. 2. 404

 نجم 11 عبق 100 رجع معرتق761 06 هدطمصتاتاته 1"عااتق (ع. عب لع ءعمأأ8

 دعاتطسمر 110همهعدع]4 !"!,14), طنصع الق ا 5/7711 04

 همزاوا41, 111, ابمكر 10 نطق 141. هآ- 01/0111 1. هذال. مءارأ ا 3

 نيجكم ما. م1. تاناجم (-ع ىئاكم) 11, ,٠.8 3. ةنكاهم 00050

 101*011(0 086 0 ىلع م.ر 1, !ةءاب 11.

 لح 2 لذ 1 1, 11159 ما"هطوطأ ]1 عدن ةزعتت 8 ه1 0100 آه مه 1

 0و 06811 ءعرر» هعو11 18211 هال تعطت. 17 ءتتاطأ 0110016 2098عأن 81عطل-

 هوانا 60011111110105 ال41, ([انهنقح 0*1 911106 111511816 6(.

 و

 ردع. رادع 1/67 06715, 06 1عأنات ةرادخ سفنلاب ةشايج 0/111 04

  10١/مز*هءز*ع /ععقار 1ب آل, ,“65111141 011051

20000 

 فدغ 117 12828. 560210111 76611, 1, ١١ ٠ار 4 برعلل انروكت (16عا10-

 برعلا "هز عنو عةا)ز هلك عامو5. 50 1طد طتقعط. امل", 10 (11, م. 88).

 مالؤوضتست هع. طقاطوو 810طو80 بور 15 دع طتكاتتتت ةانل 58

 طماطم "عنخ ةعمواتتت 6001015 535726”. (01. ءةطتقتتت 112111 ةذالو ٠

 . 7 ةمطانست فدع وه04 106م 120340 000, 831. طفطوأب زلم ةنعصتع

 قعود. طنعتطدم» رهدلل كديم ىنفلا 17ه ةعم ه. 9. 1 فكيت

  171! 115٠]لك اتم عال, 126111 ., -ح ,2:6705141© 56 ,1/0631 56021111 56

2-7 

 ه2 كه نيفدهلا نيب ىمرلا 10ةطوع هوه 1515 0

 601172161108 21 ه1" ةعوو, 111, ةكحير 16-14, تختلف مولنعتا 8

 عععاتطت 9108 طقطوع نحت1 طقع 3856 م6111 ءاقتتأ «312016 م08'1-
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 ةءطدصكدس. طسصهاتق ناقدهلا لودهزعمهت ةءمزاتسس هذ 10ءانتع تطأ

 ةوه111911118 ةاونأتم. <

 مده 17 مو” ص 01666 اكهدسمتلل بيبكلا مدهت 0 مديد »ل

 0:5[1*171:01 418 1116 411 101*101:01 01111011115 هن" عن هنعر آلي أكبر 14, مانو تحته

 111 1611 800. كمبتكلا دع لهن ا 76 61/011005 51110101 46

 061/11111011101" عردتسع ( عآ, ةدصاسو ةاحاط لمغ) . 11065 ه1 عاطعتطت 1

5 2 

 مالكلاب ىلع هديت وعضو ايضغ هيلع كبت 001111111110115 651 ( (5
32 

 601 01 2207050 اذ: مك, 12و 76هزئاز15و 6 ملل مكلا

 مدهلا مكملاو 1, 1181, 1, 510. طقطم ةاتط مدر 212547 هات مدع ءأن

 هصص٠ ه0 1طد 8توعط. 11, 92. (12 217470 197, ,١١ 3 21. ءهاناقطط

 مدهلا آ19:011111). مدع مهر 111 ١١١ آر 11 12 ( 100116 5)862810

 710. ودور هذ 2006 2774و 1ال, ,7*١ 8 هع 14 9111, اءآلر 15, *لأو
 51525 ت2 0 5

 12, ةطدد 1520-1 ه0. ظءلتت. !امي 10. - مههتتسم 70/410505, 06-

 معاد, آلآ, أر 8ر 01. ظءاقلط. هن ةطق 1[هةطقلع هقه-8ءطتسققلو

 ممارست" 010 >1-ةد1 ش6 م. اذ”, لؤع. 11, نأ, ٠

 ىدح 1. مالسالا هللا لاذع 111, !"هدر 7 ةمو. منو مالسالل هنق مالسالا ىلإ.
 01 1 عاطخغ 11 5 20, موت. ع. - 11 7085110111 01/2:11 ]آلآ ةاعكلكةطتب آو

 اهككر 12 - 117 هدم 01183. 2010123. ©1131 601212112612 18966 8ة1821-

 ةعوط 1 هصعتط 0ه29201 (1هعننثو). 01. 12027. - 171 م120م11 5

 011161 1 (اوباحح ادةع)ر طئسع 5181 1110106171 00116685101165 /8060-

 م1111, 11 اا, 3: دددنا1000 ءعزجعز" 111 21 16110102101111 9768 ءولثاللك 0ا

 503 هنو (ةعع.) 111, هاكر 18: دروديطنم /1هط عت“ ةلننغ ؟ةطقتب [آ1ر 117 4

 01. 12027. - 0 فقيرطلا ملع ىع ىّذف 04: 2110, 11016110 ]و

 ماكو, 11 ح فيرطلا لاح.ىع ربخ (8210ط404 11, 18“, 2.

 لف 1 1060 1, !.هر 5 فيسلاب سائلا دِعِد 10م طع هز عدت عوظ6 601167-

 011 10,065 هرودعر هع0 هاتف ةطو لت مدتق "60هعاتم ه1 ىَِي
 أذ ل

 اّيرف سانلا 741 11, 484 هدس هعمانءه05د5 قوفصلا فّشي
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 26120511, 01100 51 ْذِعِي ط. 1. ه1ع016وأ,ر فيسلاب 76166101113 85

 61111 910/070 رم 50 لف ىأ 1, 1111, طه ةروط. هون ]متت ىأ

 قوي ىف 0:6/6111*0,011111 118 11200110118 56 0 683861* 1111, )(  01د 8أاناتت انانت“

 ه. نع ودتح هل عسلعصل1 طمأن 1268.

 ىذه. ةءاذف 0نال1 101|1 ع]ة7 هر آل, املك 13. 0000. ذط1 طقطعاتكت
 2 ©2ع+<- ود 0 00

 ةاذعر وه0 ةاذع جذع هلست1 ممغءقأر !1عوأ 01ءةطاتتع اذأ م لا اذه

 طخ ىف هنم رثكأ ((21501)

 2 ]1 12011 1592161112 ©. 3262. م. 6015111116111 85611811 08/1101: انا 11

 اء” 11, 8560 0100116 ةعطقات 211217811, 11, “لآ, 11 - 10

 “كهءر 10, ن1 كذآ, 24 طخقا1و ةدعم11 69ه مقا ورك. ق] أ ورعاتست هع.

 ةلم/ 4414144 2591, هع (م.)" 1.1) ىضرع نوره. ح ريرف 4

 اميسمبه طمستسسسم ذه طقالمر 1 الع 1 يلا جمالكر طئصم ذه
 20 6116101 ربرهلا خلبلر دق هالمس هاته ص طعالو ©1111

 خس 12, 2ه1قلط. !هأر 2". 235311 2 07 ترج برح 2و

 تييمسف ضعب ىلع رهب خضعب ناكو َج راوخل نيبو (ىلع) هفيبل

 امهضر ةدواعمو ىلع نيب نيفص هليل ه ليقو كلذب.

 بره 1 هنيدب 1.0. رق 0.7, 1, ندر 11, ها بدار 4 هنيحب اودوفت. -

 0 هم010120, 112غ( ؟ر 111, ذأ, ٠

 درع. ىدرف 7 ىدارقر رن (01: طع عنب 11 انك 1

 مرش. مراه 2 مو هاقدو 06 ءةجتلامر 1, )ا, 9: مممماتام 01 عاأاتا"

 وطعام ن1 06م391 8 مر 1206 م111 هاج 22 ع210 ءأ 123 6

 ه1 68 1

0100-2 

 ور. ةيورغ رح 77011110 01055101" 06 15 11 ءز01٠ هت 011010 0210ج

 111, 15) 11 85601 لل )1 ىورهلا جابيدلا وأ 35

 72166108118. وأرق. ةوارهلا بحاص 1, 18, 12 560. 112
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 هوا عدعااتست 5122166216 710 عاام ءطه]1 ةدصح 0 صحون هأغ 152 12561016-

 اهااتق وأ اآة10ءاعم 0 ه8. م. 256, 560 ]خذ ص ل1:7ةزس 117, 7! مب 3

 هعه0. (1,15471 اك كب ١1 مودع. ةعو) ظه؟ءادس ةطغفا11 عت موهنطتط آن.

 زه 1 هموناسمفل 0006 انالف بركب آر امك., 12 هأ 18: - اًضعب 8ئضعب
 12 ما1ع28 6011154 854/111, 1, 11 نلت. - 1111 06 ماوطأق ”6012:11و

 0211141, 01/101041, اا طك م1. 22 98. 10, 28 78.31, 1و ."١ 9 تطأ

 رضخا زتهاف 061عأ13 عطس ©, اا 5 ءارضخ كد تونئغاف (2 011 م. 5

 ارضخ رتهت ساو اهنع ماقف), 8ومفصت, 07«ه»سو]. ؟ا1, 12, 2140
 --عع 2 2

 ه0. ةطلح#. ؟0,6 هر 110, ةر 2041 1, 533 قروأ اذأ تبنلا ف8و
2 

 رتع هاو, 10. 1 ىوسأب هاضعلا زتهت دس ةهعماتع. ركاشلا ىلع وكنا

 اهتزازتنمأو اهترارضخخا , 11 0 اهثاين وقفا قوشانو يقام ضرأ رهن ىعو.

 8126 06 1م59 ةءال8 7116216 116 1501. 22 78. 5, 41 ؟8. 39, 1, اة”

 «ةدينهد هم ه0 هس

 4 هوو. ةرتهم ءارضخ. 1:30 هط20 02 عوعرت 12 76281 4

 !ط1هانوتاته0 أكو 30 طوعاأم 06 8]ةطقر 1010. 0* 41111:011015, م. 5

 3112. 2 6:16 مها 2610 17101186)* )9 36106, 9 11161*01* , [201/5561*. 101

 اهدوع وزتهاف 11000 21001: 210201105 هقأر 111 الو 1.

 روف 1 6. ب مهل, 091162:11, 12 م0ةاتتهأع ل 2282108:6 111[20111 0

14 17 0 

 لوف. ليف وسمع“ هذ ءورصتستتسلق عمممتق : 01د ليزف ةلغب 111

 ةلمب 4و لزم باد لو7. لال, ,١١١ 2, لبزف انانث ةليزق 6

 8115812121. 16117. هب لازه ا ةاميناتت 0 0 هأ ةموعاز وأ 166ه ل6 ءةطص 8

 ة0لطلا ةاناتتع (12501) . ح لاف 115111: م8.111* 016 ([1123:718 112:12 6

 رص ل ) دن ك0موعأ 1,15411. طتطع 761110 0. تبغ 1001110

 11 المل“ 5 151 011011172 711011112 211461 016111 6856 ىمانيلا ثيغر

 نك يضلاو زاد,

 مزه 11 هاه0ع 01/611, 1 الادب 1 دول ص نعول 211011831100 76110011

 26011301181222 ء1206 2161 ةانتتح118', )هكر 12. 110. 61088. 0511.
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 11501 121 أت ققشو رَسك لك قل مزه زهتم ب بصقو ه6 ةاقس

 موهمو مزهتم 11161 119*601 01115 1 50 - ميزه 806م15811216 68أ

 0 ه1"هووءد ه. ع. 111, 11, 5. د 10: 1 )1:

 شف سف كنان شيشق 1غءراعز“, 17101115 06 ماهطصختأم (ل ةعافأ ط1, لآ, 1)

 طقطعأ ما. شاشه ونا1:00 ةاناطقأذوطأ1 76 نق موطن" 1, نحارب 11. تسع

 [06ه خشبشقه 7011111 0750115 (]ظةد 4: 1111, هدر 10 ةه1), 0

 م0685 ©6886 ه قروللا شق 0618581, ب شاشق 17101115 06 عالة

 آر !هاةكلر 6, ©1088. 1طص 2ج1-1”ةلعتط, 8ءوطقات 214267, 0011115 (ط' 67188

 001 شاَشع) هءعاتتامتك ه. ع. هما10 ظومذستب 1711010: هال, 15ر 74

 عاما 0

 م.ثنف . يمشاف عومم ناكنك 01 لان“ 1دنقذو 515061" 8

 (فيفخ قرزأ) 111, هأدر10. - 081063 ةيمشاه 0111 261201: 0

 110100550110 ط١ هر 8. ةيبشاهلا عمعأذو111 2670615 فلات ةطذ

 1كةمعاطتست ات 4 5 832381179-21, 11, اهدار 2.

 ؟.؟1هذودحر, 1260717163 ى1ل1* 10 0011141101401 01ه عاع.رب ).42 56006

 رصف 1 موهو. ت7 ا! , 06/10ه0105 651 78172115, آر ااا 8 هذ ةهصص٠ق. 8ه1. 1

 اهب طوطعأ لام .

 ضه 1. 18عورت مان 11515 115]111 76181 1 ضح طهطوق آر "امل ٠

 تح ةفافهلا 0611115 56116, 11: ل 11, ,1٠١ 11 ةهلن. 15م 96

 فاقع عير 1 عدد وسما ب جَخ در 66167 (رووط أ ةعيرس) 11547813

 تفقه 711 هم. 162165 687 عضتأو ضفكذأ 021655115 0/14 1016

 10م1 عع 51215635 0 501 1,111 7 21111:

 مك2 17 ةععمفات 061514 05 همك اتطاتل» ء. عع. نأ 1'ععيجطوع هن طتسع

 م«ماطوطت انوع 210111 (نقك. 12027, 2:6ة2عو 51) طقطعطتكر 560 ء. ب

 1, معمر 11, 7418 11, 658 انب مكهتي ةنمل ىلا مله لوقيو هث ذ»
 23 تراس لل

 في مكينات 60-7 دقل لح 5 0 20 تملاقو , 70
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 117, !ةهأر 4 ةه00., ص40 2591, اء, هتك ع ىلعر 11ه: 4م. "ع تل.

.10127 

 ل 1 حبس ل525. طتنصع لف م هاتان 211051672, 1, اكمعر 2. 0,

 ال7 هلل طقتتة هاتر 5 ععمرا, 111, 7 86

 كرف تلح 20 هيلهبل ييدرلا 1 ال 11 1

 هبليبل هنا لك (ملمشو) 0 8110 4110901“ هموكأ. ]لو مه ماتم

 0 ه0 هنو ة1هذحتمم (2114ز2 1, ))> 15 1177 16 تلفأ

 نا صخب 61111 01161110*0011

 كله. كلفأ 6012081. 85611811 08118. 22611146105001*, 11, ةدر 16 ء«مدصم وت.

 ه كلاه ذم دلت ةنمصم 7011: 11 5 0 اانا كلع 0 لاق

 ع هسفنب ك0 سانلا كك عل 1 لجرلا ب جكلفأ ب

 اًكاله ؟ّلشا وهف الضق عجيلع هل 0 مىلثأ 1ةعسدسأ عكلعار 37

 1174ه 117, ؟هأر 3 91. 60

 باعو (لع) الق 7. د شو

 مه ا مامهت 11 أنا 1 1ك هتلر 2614: 55 600021011 60

 © ©. نمر 1, امكدر 14و ا 2 هتامف 866. 3191. 761

62 

 د 5

 هسفن هنتر, 10716171 517 5 051, 6[ ةذلصم]. ىسفن ىننيه

 5011261105 78/4 1, ظللار 15, 11, ا"ءك هاكر 111,111,105 - نالف ىلع

 فيسلاب 21, 000705 001, 111, 00 2 0 260 ع7. ©

 10027. - 17 0358.١50 811216205 41, 1, هكلر '؟ 011. 18 6

 01 110. 12 ؟ه. 4 ب متو ا 0 نقل ءاتطح ةواطتات. 6 1027

 هر 1 مشا (ربغ) الا مح 0 نوكت ١ 06 00110 ه]ذه "6 501](-

 01105 609110:1 11450, 1 5 هيلا 12 1110 11 ل 6

 اكو 2, 111, ةلأ, 8 (هتطتل دائم دتطت هموم هعتك دثمأ 11 708 10-

 مم هتمس)ر, ابكر 15, ازثملر 11 (طعووتم هسفنا عتميف 501111 86

 6015110270004 ملت ةتمتتم 11, 9, ّذص عسدتطسق لم طاتق 10عزق هاتدحص 1ع



 1217 611085 ل111

 م06056 سفنأ عتمهف (هننمسو) 7. ةان1ةر 66 امكار 4 ماوطتاتق تناكو

 عيسفنأب اةاكنلا عتمع: ؟1. 12027): ©. نأ 2 21 نأ 2260. 8.

 تودع نأ لا ةيه ىل ىكت مور 16ص 851 015. 1, الا“, 12: ه. ىف

 11, 11, 4 نهللاو هاسنلا ىف الا مع هل سيل, م0 ةّمع هتدس مف ذه

 طقع مطتعقما هععم 1 111, 511 ت1. اناء 10. 01. طوع

 رمع 1 ةاوما. ةاهاء" هش 11, "اا, 11. 182027 ه طوجطع ةدصتخام

 سمح. سماهلا بكذلا 1, 37*11, 7 زد 2و4 هطأ موو طقع 10ءاتق 1813-

 ةطانت هدعم116ةطان مه ديدحشلا 7/045, 860 ةازهتت 685856 20168أنر ا

32-2 

 (سومجر 515761150 010011

 ع 6ه- 2 0

 انه 1 نهيمل 0 ىنهيل 12 115011 0106122121133 111 101 71118

 (ه2 ةردصم). ظععشطماو ةهدتصغ 1و 1١ أر 3, اممءر 1و 1ك11ي )؟ أ١و 4, 11 لذ 23و

 ماك را 6, طمس هان ل, طرؤطتق 121. ه6-1مءانه]4 7 دلك. 8ةذستع

 اذام» 111, اهلا, 16 ىنفهي مدو انهي (ه1. 2111 4زم 197, !هو). 5 2

 06 زوسعمسأم 0111ه /[هع15]2, 111, ١ ذر 6.

 نقر نقر 21. تانهر طقاطعأ ةعمقتم ا 7611105//01, -111  61/111510111106*611 

 ودهنهمر 1, اطر 6, 11, !ةةر 6 (هطخ كلن آر اا, بورخخل), 111, ظكع 14
 1150411 6 ١ ١١١ ههقاوس "07115 11, !؟ةر. 110. © !. الل هةاتطتم

 انه. انهم 1من 21116, 11, هر 1 انيف بحْذَت باف (ناأ ةذلف 2

 ىّنأف هون ةلتطس) >0 22000 (عدتن) 1111 1عططاتق 2. (01.

 رعاك ثنع عل. انهه عدت هذ انيه ت0 - اني َكَناو

 11, !ه”ر 11 2هدتع ةودقستب طقطعاتأل دوج اخ 2ط0ع 01ععع 211068 2” :

 ف مخه 22615 11 ملأ 3 (10ءات5 761:58 685 811218 511 0 لسع 0

 هللا زد .1ةعقاودم 2عق. جد. ء ةدعم]1 63201122 81, - هزع 061511

 زد هععامس هاو ىف اي. أذ ف ةءعنس, 00651 آر ا!“ 12, 6

 هتامممةطن» 5 89 +. هلق. 06 آذس كقطع تلقف روطان اب حاص ”

 انأ اذ وعر مو. 22737 اة, 8 25. مئاق اذ وه اه مغ 215, د“, 0
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1 

 سصما1 هم لتعز6 انهع انأ اذ ع هموم هى (ءل. ةنصتنف ةانط اع). اآدتس

 ةطومامأو اذ ع ةنوستقعمت همم (هم16) 111, !ءامب 10, لوا. 2111

 م 2 21. توما اذ ىف (01. ودهم ةعطامقتل 0ةقاتنتم 2.10.11... ط1

 462)و - ةلس هدا (ء'مدغ هعام), 111 ١ اةر 4, ةملعدت ةوطقات كاذ وه

 دع

 ا” 3. ل[ ةطحم7ه01115 هقأ انتقاتق 0ع غم هدأ وف هللاب نالاسأ

 كلاخ تمذأ 67615 ذا 65 10

 دوح. دوف 201090, 11, 111 /: هت 01085. 6م عن. 113

 ريغ. روق 2 راوضأ 1000 101*0761 111161“ 011111011105 111 51001115 8

 (61. ©6ءمعس.), 111, اكآلار 5 ةعونر 231. 041-01: ك0. 8و1. 1. 8

 عانط 2220 8 راوخالاو (طسأو لفاسا نم يرق قو) :جمادأ هدلقف

 جاطبلا ىف ىتلا: 7110

 كوه 1١ 21001150110 6911 5. 1001/1115 651, 11100101111 هتنعءود5أ1, آر ابا م, ]د

 1011 11, 661 ؟ءزنطو ظ>01ءانذع ةاتتحأت تكومت امك مئذأ نوكوهتم

 ىراصنلاو قو سلا , 11, 121,16 >65 مم8503812 (1 نم طمع 1ءعأكر

.1112200 226 20123111© 12 2681© 220011121 

 لوغ لئاع 20051115 هماطقأتا*. «. ىلع م. 111, ااأهر 5. ح 11 0011147: ه-

 10116 21121624, 111, مدبا*, 3. (01. 61088. نم عاتب ح ل مل
 2 -َآ

 لليواعا هي ]2 0م, 1, همر 14. 01. 8ههو7. - لاوعأالا خييتك لاو

 ءماطمانتو ذنص هدععمءلأد 82501 ةطاط 25 19؟ةلعاقعر 1, 10*21, 13

00 

 موه 1 ح ميه 1, 3111014 6619, ةموغ 8 قامو 111*0656, 1, 111“, 4.

 نوع 17. اهب نوَعَأ دواس ةقستت 111, ءخر 12 ع قوطفطأر 060. 11

 اك دوقادن1ا 1706116 71106 2210عع0ع7* عار 81 ماتتتت1'ع ؟6]]ةاتتر 860 18

 طفرتف ممعمظع7201 0662810126122 211121312 6011001121100. نوعأ

 11141106115 2010115 1, 13, 185 70011101 4و7. 1717111, ةدبر 4 نوعا

 نكي م ام هيلع ةء. لعفي دودتحسس 10 000 همطلدنت 19616”. (011 8غ

 110915 011111411416115 1 ]ملا .٠

02 



 112177 1 61:058 طل

 ىيع آت ع ةوطقات 0221:0502, 11, 11 , 15. ح 137 لوني بكارلا

 510. 61088. 1ظعوعص.ر 111, |مهر 3. - 91 06 م1117. 4116 46

 6011111061" (101, 1, )اء اتم ات. ح اي 2061/1111, 8766. 090"101, 1و ١ ةأحلو

 4, ”انءو

 ايف 11 - 7 دوو" همأأب 111و ه١ ر 9.
68 

 بح 1 14704[ ©. نم 1. 1هدعتعو ذ هدعم116841026 70018 بويغ: نابج

 2 يدشن 1 نم كا ةزع 01100116 2117101 رج16114/5 41 ذط 16 (ق) آر

 انماء, 13. - 1177 ه. ب و.ر ىلا . ةمهناغمقأ4 (01. اللكمواتس هن آده26)ر

11 

 جيغ 117 - 1 هذ 11 هسءاه1, 1, اهم, 19 (؟هء. ةص 8.)ر اه1*, 9. طوعم

 الكل ل 16 06 26 داف 1م عمنانسع ه2 1 8. 11. 01. 1027. - 11

 ©. ل >>. ه0 00110 111"27 ه0, 1, "حل, ١ هن 1

 ضيف ] دفطب 26711715 [1:(ه210116 1هط07"هطأأ, آ111, أثدمر 15. 1 عدت عون اح قط هاج

 دل اع

 اوال ةضيمف 01100 هااقطت 111102612 7621115 51221681, ؟. ه6

 6ه الثف هذ نتن عطع.

0-0-2 

 فيه . فيش 2. 112. 8 717061:0 862. 11, اذه١, 12 (1 "و ط١ 1. ٠٠.10

20123 1621615 12 

 لبيع 1 6007"عء« 20812 1, ١) مار 2 ةضفلاو بهذلا نيليعب 2. 01. 1ه166-

 مص ريثكلا لاملاب ءاج نامليهلاو لييهلاب ءاجو بيثكلا نالف ىلع

 ماخمزاخ10 5ع2511 ©7/71/011 510171* 0: ©1111 ©1/11111111111 01110 111 0

 . ها-ه14: ىل اورفكت الو بيثكلا اذه ىلع اوليه هتوم دنع ىصوا

 (1011 11, 666 أ 1ةدةبو), طه م1 عع 111*081 01101/61110218 و

 111, )ار 4 ةوو. 01. ةاترانه قانا مدلل

 ميم 1. اان116 لسع 10ه27 هما ظمءرامو 061عدلسس ءوذع لتعتق طمع

 عرئطاتستر 2812 11507: 13:65 ىىأ داوفلا ماهتسم وهف هداوق ميهتسا
 2س ها

 ديهذم هن 298531 10714115 مثاغ ىأ ماهتسم بلقو . 56طقان
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 مممزعم طقع ه0طتط وطال, 8560 مائهرانأم ةوطقات 10141*081 0661311515 1

 محار 10, 16 نخل هتماهتسا. ةلندو ماهتسملا ةوان1 11همش45 ةدءر 7.
 ا كانا د نع 2 5 ن7

 هللا ميه مره هللا ميأ (2غ47045) ذص هععاوسةكخمصم اذأ هللا ميغ اه 2

 1, أب ن (نأ ةاتزناتف 8115 2).

 ىف . ىف ىف 1, "ك1" 11. 560. 1061111 ه8ؤ6 2ءهدنعزءاتتت -ع ىاف ىاه 0و

 /مو16 م16, 560 قعوطتطاتق ةذسمتاا ة6نق10 ل 11811 685 ىف ىع (0

 ردك 15 ). طظمع0 1, 10.1 12 2ى و )0 92( هوأ 206 ]

 و زويمتام ه. هعع. 111, 1, 14: هك, ؟تعطغ 11 5 31: - نالف ىبل انأو
 ممقهذ مطعدمتس 721ةهنأمدت 001ر7 8121869 0 10عدد 01100 110

 288696261026 : 210: 51111 1614115 117 ل7., 1, ,١1 9, 11, 11, 3ر2 ©أن

 هدعرم د هدععاوطت 211026 هزانث5 0111 53811154 هت ع19010 1هائأآر ©. 8.

 لو ااا, 6, 497. 2017, 7, 10 ةيلطرلا ٠ نبا اناو اهلي و: ح- 86

 تح رق, 2هعاط126 712606062166 0 0 اال كو ع ص 12161-

 10 ع251026 01112"11561 20111111 0 7 ه. ع. 11, هما 10 هذ 6

 ثمر 5 لونتوز - ذص 78 اريح ءاخالاو كابأ هللا ىرج ©0101 م82:
 هع

 ؟1عدلهع و طعتطتتتغ ةعدقاست لجال م*هزرج1 مر ؟ةهعاع 01100 20 هاج

 هفاتسعكر 560 هدعماتءوصقلتتست هم مو دل ةاش 8ند10, 261276 -

 كيبيدأ ءاخا.

 يأو 10161. 2ورتوي حج 0 همءا) 1, .460*١٠7 1غهدج 5 9106 12 ةبأو

 نرخ 1, 16 111. 120 نرخ 7106م1: حج د درو .

5 6 5500 

 ديو. انديو عوم ح 5 آر اة, 12, ن5 5ع6ع. 162169 كيو - كمو.

0-2-2 

 فيو 1١.١ 0111 هبوذذ دو 17600010 ]1/15 21111 111 02:1111/111 001

 (1هدعتعو)ر 11, .1١1,3 طلضسع يوم 011 11101" 10 ( ل 505 أن 115011)

 لبو 5 ةعممتعم 111, !.ا.,ر 10 ةيقاعلا محو لبوة سنتل 91/510815 121:0-

 16610 705111211110111 5ءو شا ءامع. الع مخو 8ع6م12811 7651116111106 7١ آل 027

 هأ لطدصم ء'لخ



12121711 61085 101 

 ردو. 1 الورئطو 11, ه.آ1,8 !19عهط0ه ةانظأ لو دعنص و ىلع هتلذق

 111161: /661 91/118 41110116111 01/061115 ]115 01/10 1116 0/6 عقار ءآ 1. 10 5

 هع :

 - راتوالا ىماح 11, همر 15 هوؤ 10هج 0300 رامذلا ىماحر مقتت

 1161ه ص عاطل م10860111111 601011121 01108 21:01 ع1 ا. ير م18

 هون مطط8818 1, اذا” ارنا اب أرثو اعبسو ارشع تييح تاو

 ج19 1118 710102 ععااتت" 0عععدت ءهآ ةعماعدت 2121115 60126121115, 6

 هعمل 0612عمزمو”*و - 11, ااا, 2 ماهذو ةأرج ىرتت نيسمخ 201112-

 013 علطألو 011011121 2111 76511علم ماعدت 1101ه 2102618 ©

 دنع
 ٠

 2611601101187”, لح ثوأ 7”. ةاتآ رقو.

 محو 120 بائوت آ11, أهذا”, 11 1041!01551"1 6. ةع6. ح رفط 0.7. 111و

 زبيب ن1. 01 طوجق ه الخ. - 111 تمزج" ءوك11 طمتاتا1 ةطعطتب 111

 اذ, 13. - 7 ء. ىلع 251141, 11, !؟النر 8ر ط0. 17171516 0621020811,

 همر هدونغ 8هافقطم امأر ةر 17411, آآ, 597 ئصو ىلع بّدوتي ركب وبأ

 هللا لوسر 1.6. املظ ءبلع ىلوتساو 1. طوطم ةهأآن 12027 - ©. ةعع.

 1115511: 11, .١١1,11 - 171 ء. ةعع. لم ماتت. 20. 11, امير 12

 - ©. ىلع م. 10710: 11156116100114, 1, الو 1 ار 18 طق

 رو. رثوأ ذص ؟همطذو 1, ه*., 4 كيبا نم كل رثواو كنب ادهع ثتدحا انال

 هءعما1 هك 01116 ءوأ. 310[2ءاعع طقاطانتت 20 رك هأ ؟ءنانأ ( 6 وع

 89) دووطعا عط ممتعا اطوططق# د1 ةهرهغ هعلأط اكن ع* عا 4

 طقمأذ محتعاط 4هعءط ![1عطون ج15 لعاسعت 21 *. 4907.11 ثمبق طهطعأت

 -كببدأ ىف كل راو كتفرعم أدهع تدحأ انالر ذم ندنأطاتق قت 8

 1هءا10 71066111 م10 نمر 01100 3 17518[60212812 6 6 15

 208161112:6111 0 رأثا "هجم 1نءالم مو رقوأ ن0 1علمانا ع 1ةعموط-

 لحس ه1 : »1/90 /610:46*01114120:1 662111201*1* 510118 01/0118 170:161* 11415, أ

 17110701" 1 017 6عق زد" (هط موانع مهخع ةططع“[ععام)ر (1191ع 1 علشانك

 دك لؤعفذل 11, )مر 2 طقطعأ) 80عدد متطت ع طهطا 11212 6886 5م6-

 مورنعسس نموت 2012 طقاات1ةأ1 مهؤا:1 خه ل11 4ءاد 1 ةةاطلم 27” 0*1[ قام عطت
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 رثوأ هوك ةمدحسم 01516ءانعود ممم رتوأر دهس 1470. هوه. (هعطقست 085

 د .هذع

 ئواحعلا متوالا ل200 هةاقطت متم رثوالا 01نططدتص 710عأان

 فققو 11 ©. ل م. ده0" ه1 هن10 56 05110211 ه"وه هللا, 1آ11ر اا", 4ب

 61055. 81سدعطس., وهو. - 7 هب ل م. قعر 011111 58

 همدو511248, 1, |1)ءر 2, 120273 - «. ىلع م. © نأ 517011510116 (50:61* 0/-

 11261110) 61111 021190811 ه1, 1, ا هر. - ١1 06 م1131. 6 )1

 07119082211111 517011510116 60 نأو 1و !"هءالو 2

 اج 171 06 ماسعتاطاتق 5ع 2712166111 76155611 رجانخلاب افتقر آر

 امتدب 8.

 كجو 1 561511, م6” ءءزت11 1, هر 2, 3, 151 مهد. ذط نيف هون 2هل متع

 (ةل عطل 115 5 135: - ىأر 21041, 001504, 11و !" هءر 15, |" هأر 9.

 عجو 1. 1طسصمو؟ عجبت ©0012: 1و أبهر 9 هذ 10 (مان0 عجافت)و سارا

 ” (مدنو عجاتت) ؟01]. اءال, 18 طق كتّشت رم وأ 030 01-7450 37

 هكر 16 5 كنتطبا نيعكايت د 111 111 15 عيجو» 1[ 761811 1

 ا, 10 06 لودع 00 ءوأ 00115 10عموتتع «010115 عيجو

 6-1 عيجو تناوب 560 مائهطهط11155 وذ طتع اه 21111 00701" 6111 5

 66 لاتط ع6[ ؟انالت بالذ, 110 1 16مم لمت ه1 عيدو (ءانا

 ةةمم4) هن ذص ؟ هدمت هع. فلطمو نتته لاتص ععطلانخ 681 كانت اراك.

 فيجو 17 م0 موسسة, 11, ,1١1 6, 2هبسمقدم ؟كدر و, عمستست آئ1, 1طط

 جا اك 015 0. © ن101 111, 14. نوفحوب 860 فحوأ 1206 51

3 

 طه 10 211650149115 18عام فيجو 12 عدوان 11, اناء و 28561

 ه1 عم18 د1 هدحعطم هلتط همت (ا0785 ؟0انتقانف 0ع118), 560 8

 21032عم نك دعاه مطماخو ءزا1812001 نانه1 نصر, ن5 هماتطصع ةواط-

 مددت ©6101, طقطوو هجمات اقطت عطه 11 78.5 (ع0. كطا. © ام

 بيوات ريغ مون ععط - تيعط تنس هودتتس. 813]18121 ماق ىذلا

 بعنتلا ةدحأو لا ماقم اهل.

 00 00 طقطوأ أ. ىجو 66 نىجو 1, 1م", 4, 27011: ذه ةودصتق. 4

 طمع ؟مععوانس 1, 419 ص 826.
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 ةجو اًميمر 111, اا 19, «. 1]6هوو. 6هموم. ةنهع 06 سوط 0

 ةسفن هجو كف ممع1وز» ن6" ثن15 11510111 011"ءد221*هأر [11ر !*ةبال, 14و ب

 1/6611 4/11 7105م1" 0606761 1 1111, 3, ةانعععق8هزو "ءعطق 11]9انل118ر

 111, اهله, 1: - ه8: ه0أ/1, 0ةمرتمو#01 ىميلا ةرامأ آر امم, 14, 15و

 هوستاهكسس 111, ظالم 19, - 111. عرمأ نم ةةهجاوملا ىلع نراك 4661-

 "016 710011 0851 1086 217268628 602209 6ءةةأر 1, ١ .مكر 14 نطاأ 1

 عدفاشب مناك, 20م زصم»مطقطتاو هوذ ذص ةودعاط مام ىلع نك

 1هعود سس هدقع ايلع 5 - 7111. كدر رمال هجاتي 2 11, اهلر 6 2

 86م6. 0 هاتي 11111106 701106 61*17 56 0زتزت 119/41 910. طدوتطتع. حج

© 0 

 جو . 0طوه298 مططوفذ» سانلا نم هجو ىلعل نراك 061/105 118 1

 همس" 0*ننغ, 1, امهر 5. 0مممدتكدت' منع سانلا هوجو تفوصنأ

 1.16 ه4 19: هر. 2174زه 19, 1١ اهدعب اعجقق زعو هاج ىاز

 راهنلا جو 0111من, 11, ا 16, ة09 هن. راهنلا هدجو 10.3

 ؟و. 65, 111, 68 راهنلا دجوب. 4505 0111 10126 12811123 12

 121085 80016 راهنلا هجو ىو - كهَجَو ىلع مع,“ 16 862. 8281. ىلع

 كحير 05 01615 5310220 6 ةيورخ (ح ةتوبند), 1, عنو 6

 سدقملا تيد بارخو ىكالعغ كيجو ىلع غلا كنار ؟ه1]1.

 . ٍِ 0 1 0 3 5_-ن2 مم

 1, 1م (221547: 1, مز اذ بارخ 5 ندا دق هالأ نا ملعا نآلا

 كلملا اذه باهذو كىدكدسملاو 2118 65. 1, ؟ءار 7 860. 6#, قؤ

 : اههجو ىلع عتةدص غانم فكي ؟. اههوجو ىلع 7000 76و41: .© 1١(

 ه١ مه1000), 1, ابد دلك. 11018780 !ةدب 10, 60105151, 15ه

 504-21هيزُدعر 65 1. 3 اهغوجو ى لاومالا ىطعي نيود بسكات

 ههجو ىلع ومالا كا هممت" هقع 11, املمر "ا, 1, "بؤر 12, 0.

 1موعس. هأ طكوسم. 01. 271104 11, 117,3 (11* موعت.) بطخلا مكيتانس

 اههجو ىلع . 20و65 76:9 ه4, 7090841 هأع. دهجو ىلع 51عط218عهأ
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 56061/11040111 31[0*ع1601: 6111 /مهعقع7 1. ع. اتتتا1ق ا"ةط1026 طقاطاأقو 6

 (. وسم هأ 82027). 1غه ذم ةوعاس 1, 701,12 ةقوجو ىلع أوقلطناف

 11 111 (ةهطط. /) نيهجو ىلع 477 0105 0117261101165. 31 112 ٠١

 11ةلئاكه 1م ةووعمتسور لؤعفم 11, أء.ءر 8, ةاعدت 86و76 065668 0

 017664101611 زولك 1  ؟ءةافات 0100322 م132عءع0لعدطع 3ة2مع]11ةأ1.

 لبمعا1م عءهتم سم2 ؟028أغةهأر 710. 8ل310عاععر 8611ةوء 1335 ح 1

 و, 20 كلذ ميجو ىلع 472 6011006117 017106110116111. 110062 31

 دهجو ىف 1, "امر 1 (نطأ كننس نم هون 06 214 5اله 06/16616115) ىف

 كلذ كيجو 20 2110 200 0126110116, 1, ! خدر 9 هن معمطهانتلتكما* آر

 ااا,“ هوجو ىف 271 01061515 01105 0 ,5105 :0141661101 011*761]2© 

 11, “كار 14 ناسأارخ لأ هوجو ىف هه 212 00105000810 001*001, 12010:11 ز

 - 12 76015 11, ا 5ر 111, 5 هر 8 2 هوك 17120015 م - 06 13

 هيجو ىف م0955 76205 31065201, 601515 هءان115 205م1616201 6.

 5710. ©1098. 1'عوعطت.ر 81118 511 نشقب ور سكنو 4505 811 رف 6060

 كا ديجول راس 216“ 170011 07 0

 عمم", آلآ اآر 12 هوو, 120237 2201 50 0651411014018 ر بح جرخ

 «يجو نم 12 ©1058. 1و. 761:11 م61 210 015668511 61, "61601

 هن ؟ةهمغ6. الاوطم آر !ءالر 12, 111 اء ءر 16 1ع هقت 4 روق نم

 ن0 طمع 10عم ؟00. © ةسمطوةكاتك, هذ الهدد 1.1. دعطمو 111, !ءا”ر

 15 همو. هزنعصتقعورو م02114ع ةهقذ. (01. طهسصم ةاتط 3 د

 اهجو ندلفب 1000675110 1 از د ةهحو حك جو ه. ذيج و

 111, !.د)' ن1. يجو 0 نم

 كو 11 06/1011 11410165 1. 6. 121112611112 661216110111123, 1, مر 2

 نتهع ؟ءهدئطو ظورعتط 60016: دو5 ةدئلفح همءاط 111206156 "02

 لوطتعوت اعمدصصعم, عمو ظظتسط ولو (؟16 161غ ط2 061) 2آ16-

.*21 2 22320 

 شحو 5 ©. ىلا م. هوؤ منومانأم 506161016111 01161115 1 716 50111:

 م05 هوو ها اه هدعما1ذ ءهتتأ ممكهو6 11, هكر 12, تطأ 1ك 1, 5

 ب اسانكتسا. 8601 ".هر 5 هون هررتنو 720851/11, اتا طوتتع 6 10110. 811
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 ىو طقطوأر هذ م1066 ءغاوس 10مم طمع ؟ءهظاث1 م0668. 01. ةرجانل

 1102 0 3 ا ه6(. ىلا هذؤ حج خجاح 76665511045, 0281-

 0« ةهيدنر [آ1ر ١! اك, 13, طزةطتعر الله7 4527: ا, 19 ن1 8ة3ط هلأ ةئجحاح.

 لحو . لحوم 2/000 ح لخو ر 1, 1ز4, 2. 05 ةسس. ه0 1طط 1138011. 1

 - آءمعم 11, زمأر 12 هون. 1066 16ععاتلات22 51 ءالخو ءايبص# 14[1"01-

 0111611118 1110510111, 8اتلتتأت0 لح وأ ح لببحو !110515 (61. 60 8.) .

 ىحو 1. ىحولا هو وم" ةطو»د41, 111, "هب 8 هأ 1741: 11, 331 ةمقلع
 د ل ل ا اا

 شا بتكلاو ىيع ةءارقلا ىأ هنم كشا. 0. 6013هْطه» 3/8. 54
 11, 2 2.1. - 17 وع ”ءهء]01101168 0601261: 851171110811 5ع. 8

33-5 

 اينثو 1, امدبار 6, نطأ ةزعصت 8 6ه1510 ؟ءعاط1 ننقنت 1622163 0121 076*27-

.71066131 601171211 1011 10214 

 لي 1 ةهعم116ة605 1 ١ .كار 12 560. 06 سبي. ]2 701 11, 0604 معا

 فعضو سبي.
 مخو 17111 270196512016 1هطم«2ة1, 111, هك احلا, كل15011. بج م

 ءآ. ع لبو .

 5 1. 4ط8ة01. تددو هدام 6119م6 كلذ نكي نأ 2611171 7106 1171

 هع ه2

 هدوم, 2080011 9651 104 1/102, آر !«امر 10, !«اكر .١" ح نأ ىدوب 2611611

 هلة هرز» هددعتت#, 111, 7111 تل. (نك طقطصع هذ 12023), تطأ كم0. ظ.

 كنا 0 0

 عدو 1 عد 0 عضأ 1 0 عد 0 عض اة 11 طه11

 م048طئ16. - كنع هعد ه4 62. كنع هيعد 1141446 706 1, 1, 19و

 ابار 15. 01. طدطع عأ ةانوالف 8اخط ىعز - كنم ىنعد 1767" 1111116 6

 ره عوز 1ءعان7 0100 مهعام,ر 111, .١35714 حج 11 ©. ةععم )1

 همر ععود51 1, 1, !اذأ, 10, 115072 : دهقر مسرف علو, 10027. - 111 5.

 1, رب هل. - 17111 و141 56 0011, 56 6/6*7عقق, 1, ١ ار 6, طوع. حج
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 عدو 1ص معده [12هعقؤدتت 1, الر 5 7101131 6886 0 عدو 500111711

 600116101: [00010. 36غ. 16هءاتمدعمت الل. علو ىذ 65565 2/105 1. ١

 4154710115.  ذعدولا "و10 5هرر1614805, آر, ١متر 13, 15, )11

 ا 6 ءمدطةدعطا مو1عا. الهس06 ؟ءةدنم دمدصعات [هءوقر هومنث5 166

0 5 3 5 

 102 طهاطعم. عادو 5600:1115, 0:215*91  (ا3أ عداو أت عيدو) 06 110

 111, امك, 16. - عي 0ءرج0511: 07 "0 م1 عع 111, هى. 3 أوراسح ل5

 اذعمسم عبدو 700617 51/111 06705110118 01056111 117 01111101110: 0

 06و91 1. ه. ممم1ان1 111 "ء11 11 ةاتطق. (01. ع 00. (71:1501 2, 0

 1219) قتلا 3 و مكنمو 5617111. -- ا ةواتتز» ه1. 0:171*710161-

 1201, 111, تحض ان1. - و 601101115 0111115 06 ا>ه11, ان ا358 6

 ممتع 1و هسه همس 111, أمر 1: 710. آت. ة[هةاتطت 2. من 86

 أدر لؤعفأو 11 مآهو 9 ىقسلا ىلع 000 عهذلا فود نم رصخ لا رك

 طتمسم 29718 209عطت عدولا تأذ هممو]119 4117, 14507 )"بر 5 هو

 6 قئادو 60101:65 006*1161 0116, 21. 9 ةاقايدو ر آر ما تر

 ىدو 11 - 1 م*ء11040 70111161017 02011, 1, أهدر, 2 هغ 3 (هط1 [طاح

 1زووط. بما“ 4ب 5 و اكلك, 8 هذ 9 (ح 15م 8تقءطم ىءأل تلق. 560.

 151 ؟هرنم ءلتكوم» عمتك 11غ ها ىدلر 015 27 | 5 11 | 0 |

 13 هذ 18 (دط1 هع. 12 000. 2 هغ 0), 6 1عدق نأ 108613, 1

 ىمح انا. 1105111251 طمعطت 0725 5201610 عدن 13 نبه 01عام م10

 0161 00 كوش 0 او ىلا ج 0 مائل 0110 7610 16عمات6 7015 دف .
- 

 وسد

 فو. فذاوو م1. فذور 06 هده 267*6667“ 1ععهت»ى, 1ر | ثملر كلر ت1 1
5 
 هدد -

 فخذ مآ. ه فاذ 6006223 1 1[ هرسمو ّدط فّذو انك 0 2010

 2206115 616215 1268. طععا10 عءءماو 21101 1ط2 [ةطقاك 6

 710611111 1. ه2.

 كرو 137 22ه «1/1ةهتفث, 111, مدار 5 فيسلاب هبيلص تاق. 0. ذص ه0

 دراوملا ىئدروأ ىذلا اذع 1. و. ىنكلهأ , ةرةموهر» 117, نا" 1848. - 7

08 
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 861811 141)06"267(51 0120016 ء. ىلع همدقانتكات نأ كرو 1و ةردرااقو

 19 ه6 مممطدطتاتغو» 111, هلثر 7 هطأ ممم درويو 10هغمع 1هعوص لمس
 06 2-3 3 د ري طقاطعأت ما. كارو 10110 28 1 1

 37. طه2عب -_ 265115 0/(1"7 60101" د. [ةفعءطتستاأاق 1 ةأوأنات

 111" 6:76 مو ةاط هانت 111, هلأ, 6 ةووو. 15201610 طعق 20 0185 ة]113-

 لل ةاتعأطم» 1مل هللا 211 1701 11, 83 ا ف مدقملا 5 1

 ىتانغل هيلع ةدايزلا ىلع ردقي ال ىذلا هناك ةريح عبشملا

 هضر ىلع ثيدح هنمو غبصلا ليبق نم عونملك وهف هقرمح
 0 ا ا متكقا ءأ كار اناو ارك. نأ هللا ليسو تاع

 د هد هد

 رد 0 ل كيلا مدقملا هرك هنا ةورع تبلل و مّدقملا رفصعملا

 0 0 5 م |
 جرضُخأ لد 3رولاو ع ا نود ير ضملا > 2 7 9 06

 هانا]وت هانا ا

 شرو 1 اومأ هيوم ةهصنغ (ح 11), 11, امهار 18. 04. آبدصم هل

 طرو 1 م 411 11411118*7061 011111561, 1, اخبر, 6 تح هدب 0 1هأ, 11. -

 17 وع ةرزدد701511 310 10 ال171 111106 801*2211" 101: 72055 ءآر آب 1! مر19ر ]ن6

5 

 عرو. ةعر 2701 00 01511161160 0: 1" عاتل 27:0 عم7* د, هع طئسع ععطع-

 0 096:01 7*ه1130. 8ةهعورع 016111“ كيس عر 6أ ةعرلا :؛ 0 5

 بدالا ءوس) 70617 7:07 65, ؟ةهاهدن 0961106 7" هلغم, 1, 7 .كر 4 اكلم 6

 1811 11, 609 12 550. نسقط ءهااقطت 126أ5 11541: ( ع[. 7

 1137, درر ظعووس. اآعط101 5581 78. 1 2م110 110 ءاع611323112 2. ةذر

 ن1 16 ععص لمص فاح فويس ظعرلا دوس نع نايتفلا وجيت ال

 هصحرطم نام هن ءمنعملمص دال ءطغق 10 6ةءطقاإ عد 016 لانس ج1

 01 ةعءطاععطغوب 8ءررعطقت ع2”.

 كى و

 فرم قرد 101100 07و راشد (027)18), رد 0مم. باعغذأ ر 1, “نو

,10 
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03 

 كرو 11 ء. هع. 20115111 رجول", رجم*100811, 111, الا" .ك, 6. 1150: ككروو

 هتزواج اذا اكيرين لبخل (ه.. 274206 10, ؟.1, 7 24) هك همقعس

 11 ككرأو. كلت ن5 ةهععط ماتت 0365

 كرو. 7 آن ءاجوه (5. ةرجانل طقطع) مائهم16 06 ؟ةدقور 016

 06 ءودصعاو 0101, آب اةءحب 6.

 ىرو 11 ©. ب م0668, 1, ,٠11 1, 17411: 11, 607 اذا ناك معلص ىبنلا

 تريبخب كر ارت دارأ كت هما. كرتاسو هنع 00 01. 1202و. -

 117 انعم ا 11, هاكر 13 117*2701 191115 (1/111110115) دن 1116 1

 1201651 0 | نيهلا ريسملا ةىشلا طزوسط.). 00د ومتانصت 085

 دانؤلا ىرأو دانولا ريثك نالف (لكقد ه6 دسم ةتا كتز). - ةءارو.

 كءارو م 01/1 501 14/0: 0118011*121 31111, 1, "مك1,85 ه1 نتحتق 1

 هعمل طقطوأ, 016زد1 6556 كلذ ءارو نم ن4 11 | 1

 ناسحالا ءارو نم 5 متنا رق 061:06 20815 دأهأ 21006 01/101

 0 010/6 65115, ]|هحبآ, 6 مكرمهأ هأرو نم مهنك الأو 61 51 011167"

 6001141, 20815 7١611101161 ]م عمل" 0100 21/1115, 1, ا"! *اخ], 18 ةمو., س0

 2 711 ١9 اككارو 1 ا 01101110 106161101118 0:5*710:21/21
- 

-5 3 

 - ءىثن لك ءارو نم ىتا 07106 ه0هرص»]:6011, 11, أر 4 (ءأر ةانجالو

 ةانلل ىقأزو 18023 'ءئىث لك ءارو نم هللا ملع. 81 محمد ةهوستكاسس عوطتم

 117 انقر 0166201312 81 ءارو 7 (15 كعب نم © 0 نم), 0غ 15 كذبقل

 كارو نم © 101911:01/0, أن هانتهططت ا ءارو ءارو نمو 1011 11, 4

 3يوبلاو تيدعلا هو. ةارو نم قيعوال لاقي ىعمصالا لاو. 6
 10116 167014110, 610410, 7001618, 1, 711, 12, ,+١1 6, احطق آل[هلكتن. ىلع

3 

 أرسو خبفخ. قففوسعم ذص 201 1هدع نته هدد للون ةارو ءأرو م

 1714م 137 ,٠.١ 4 ةعول.ر 1رةدوقر» 522, ١11 مدعت. ةعون. 8[ت]كتغ 06 طقع

 [هرخصمف لتعمتتو ب ةاخنصسأت 181 0ههأنر نغ 71066 ]1 عوذ زنط 735271

2117. 
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 عزد 11. ظلت عزوم 06 مات طاتقر 66710 0151011140 0: 1

 وعررم» 011, آر مها, 9. 1مهتتطم ؟ةططاتطع 866. 1ةعام 8 11ي |[ 11,15 (؟٠

 م4300. هأ طز هع“ 01510111101

 نزو 1 هريغب ءىشلا م0706 ه511 7 ءززا تهمه. هلغهقار 1 ابار 14-16

 اذوار 195-16 6. ع6. 7م"هعرر0110600115 تح حجر 16. هذ ااه كر

 آرد26 © اخ.

 ىزو 111 © "6010116 71041 ©«. ب ءهمطقأتا. آر لسا ا

 طشسو. طسمولا 17160110111 ط ءهطغات 686 18 111[0 260116 06716881185, 86

 هد828[8111 ةةأنر 111, ةآكأر 9. . خطساأولا 2 مقا ةظساو هرج1 111, 111

 عقب 16 د19 01"عاتت اا 11511116 021112015 1911118 *.
52 2 - 

 عسو 1 ىرأ نأ ىبلق عسي أم 607 771610111 /6*1*21 71601111 211 21060111,

 111, اءاثمر كر زج 0118 101111026 ىجلق 710عااتخت عققع ةععاتقم (01. 1.

 1[سوعجس. عا آلود7. قل عضال 50 2020116110133 71061111, 6

 0100 عستي نا100 ( هغ 14 4 طهطعء26 510 عسي 201568411,

 8156 00 عسب 1366و 862811122 7611 عستب 0110 7 ىبلق

 هر 2012128117118 1. ©. 11011 30:115 5120:1114 1118611141 6 01* 111610111, اذن

 5 1000 د6 1 2 3
 نأ ىبلق ىاض. طزوزطد» معرصرو 0062م ةهرقان ناكمللا ةىشلا عسو

 6 ناكل دعسو (310491121). - عستملا 08110011140, 1, ا هر"(

 8ملعسأ "هر "و. 05 61. 51ش ل

 مسو 1 ©. 3066. 2. ب ا. هم هانند ها ةاتمستل ةهلتعتت 111, | كب 2, 8.

  ناطاسلا مس . 10 ويصوم" ع 01 طصسقاأل ةسعتو 81420 1عام11-

11 0/0 17 0 2011 001007 

 ىسو. سولت ص موس 4طلمتسةمتطت 1, ام", 1 ذص 2417: آ, 419 هوان

 و61115 م67 اييورلا رابعتسا لا 0107111 | ]1 ذ] 111١

 طرموعزرممز1م ل ءاتقدس 68856 م0186 20 6ةطتم115 06811162000, أت

- 

 سو 10171015 0100 04 607111111 165
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 جدشو 7 896م6 601801. 6. ا _-- لقت كب لذ آل 15 لطال ]1156

 مرر 6-2 ه4 هانورم دسوق ح بكنتر 1, امم, ؟ ح 1طد 8تقوط. ادع
 مدمر. 8ةعمصملتتس» 110191121 260. م0816 10م 762 طاناتت 655 بصن

 لاكلا 0

 ىو. خيش 000615, 111, ,١١١1 1 ةحنصلا ةببش ىف فئالذدل 6

0*1 07*41 0175 

 فصو 1 72054211 1, ,1١ 14 اهعمجو - انل فصوو 4 1

 110515 05 (01012105) لدسوءعرب00 م هك, اكههذ والقط 1111, ؟ محب 201 980

 1 000 12611019111: - 06 هوز 612150 5612111 01101 71

 ؛؟مدحصقف ©07م0ه513ر, 1, اذنك, 15, ©6105. 8[هةاتسر 1027, قطغق [ةطقلع

 عمطتمفم# امر 12: 274م 10, اا فصي هناف ْفشي ال نأاز ام

 هيلع 10 111, م ن1. هعأ 10 0100 06 115 01211115 0

 ريق. - 111 ه. لسما. هعع. هضيرمد44 ةهاتعاتأ "عدص (-ح مل هفصو)ر ]و

 ممذضر 10, - 117 /01111:101100 0211015  10/11 < تفلصو 111, "كب 3,

.1 6 115011 

 لحصو 1 ه8 ه6:44 طعون اتتاطأ, 1, !اذكر  اهليصي ام ةمع -ح اهيلي اعز 1 ©

 1111 06 طوساطو ةءهنث1 /مهعقورتار 20111000 تاق, 11, !* 1 ل 1

 اهاحل 01116011017: 12111 00111114 "0111, 111, "ها, 8 0 0 امور

 110121180 1“, 14. ل 101191016111 7/6011 1603, 6. 8. دعفييس لصو

 ةوطخلاب هك ذه موقت ودم 741 1, 499 ىّطْطلاب قويسلا اولص

 1.6. م2060116 ه1 ةهطقعو ططوو1م7عع ةاتطأ 011312 115 161116 م0881618 ز

 110111450 م. 860 عااهتتت 2102110 5612811 81 6251 21101114 0

 همأر و10 10د عزو» 5315. 8قهقع "ع8 2776118137 لصر 260618 لص

 3 22 تدع

 111, عب 7 هك 8, 11, اءاثءر 18. - 1177 ؟ةهدنط: 20212. كلصوأ ام ة6أ

 اَمَحَر 01/011101: /011111106© هل" هنت» 09451 1ي اذ, 14, 16. - 1 هن

 ىلا م. هأ ب 911. 00 61013 ]7672611116 601101115 081 91 7767261111 0
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 111110100 مم هيدتندر 1ر اذار 9, رقد: 21197, !هأ, 10.

 1كموعسس. هذ 12027. - 1111 7. 861. - اص 060110611110 ( ح داعببم)

 111, هدا” 145 65 910. 811218 8115 1. - ا 6011281. ههححر 005

 70015 /01111106 هلل" هجر» هوعرادر آر, !ءحهر 19, 11, اا 1 8ر 1]1]) 5-3 1

 مهن ت14. - لصاوم م««05/0 111, !دالار 1 نيلصاوملا هباككأ نم لجر

921*011 12106510 01/11 50115 211*18 6 1111/5 

 مدحو 1 ه1 ربوع» 08211 9. 12027. تع مودحوم 15 61715 7101101“ 0811" ع010-

 10101 0آل110ه:015 081 (ةزيمغ هبسح ىف ىه 17411: 1, 10)ر 11, !!] هر
 ىصو 11 2681011161110 1/6011 (-ح كهع) 06 هم نت1 220161 86 6:م081-

 طامسنق ةهقكر 1 اأو 11, ]12و27و. - 9١1 0ع 0201115 215 112111

 هم يرت6همءر* من11 ء. ىلع د. امسح دمهاقهع نتقتت طوطقعر 1, اءمكر 1 (تطت

 8هاةلط. طفطو# ايفاوت), 111, 141, 18.  ةاصو . ًااصو هيف مدشا
 01/1 5080115317716 111 ءقلق71 0961101 01/6101" ع3 تاع" هنا, آب |املأر 2.

 اضو 11 ©. ةعع. م. 1 10110116 111:51" هظأأ, 11, !امكر 14, ططاخ 1-آل] هات

 1101:01:15 هب ]1 ه0. ظععاعع» ١١ 05 طهطعت

 و

 جوع يحضو م"0م16 هه1007“ متصتتمأ 22 عوطتعأ,ب 00 ءانتص ءمآ1و ؟2عأعت

 00 ءمرص مولانا, 1ر الابر 5. 181126 1081 4 0 10 2 درر

 5. آ10. 1ه2168. ح :كاضاو 11عرد هن عدت عك 004 ذك < رضوم 105]1]0|2

 توارد (910. رندة ةأغ طمع ةودصقت عع 111, املا 8ر ه1 6

 1ط1 علتغتست هذ. آ' نت[ عطلات د أ 1257626111125 272110 ©1123 145

 موقعمف ن100 تحس ةعطقتتس1ت عطه”. قمع عدل 18عم ننته 12161-

 11 علقت“ ؟تلستق 1. 8 12016وغد> (فيسلاب ماعبو)» 2

 1ععتم ننهع مهتم 18566 هاد حاضولا ء]1 مدع خط 0 واصوات لك هنأ عت

 8يوجطةعمر 11, أ هلك, امك“, 15. 1معومطدسم ةقذ تكانت 11, أ ار 4

 عورسسم هزك 06 طقع 1ةعتقدع هج 06 !15عم يدعسص لوعاتك 1", 114

 5600. 018٠

 عضو 1 ضرالا ىلا ءىشلا 705134 48 5010, 1 )51,85 - ةطقوأا 0

 0ءرجمو:06 هةسطتسخعلا. حالسلا 1, 1*8 مود. هتبأد نعو سفن ىعز
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 نك. ؟هرعاد 0طحقتأق ((01عشبسمب 11, هأر 3 ه1. هه0.) نق كنلحار نع عض

 5671710:111 *0:117/61  (اهبنق اهنع عقرأ): | 0011511: 1, 92271160211 1 عالح

 آر كدر 11 اهرمأ عضي اذ ام ىلع رْذَي مر طزةطتتر 1141481 1", 1

 هنسحا ىلع كيذا رمأ عضو د 3 1151:0011, آطلط1ر املار 4

 3 دنع عضووز 00 هديب 1110111111 02211608211 0/0 1" ءز1) ه6 6.

 0 ةعاتقات 00126061“ 61:62 مذك 17401: 11, 383 ا ىف كيلا عضو

 هلكأ ّ نَّخَألا نع ةرابعر 110|0 862811 13. جيدي أ عضوم 1, !انأ 1.

 نعءعات 15. 5ءعطقال عمد ع7ه11 276211, 9201515 هدأ (ءآ١ 1آ0027), 60.

 لطسممتنا“ 1, 11,13: - 6. ب م. ة20م166 (؟!1عطق#ر 11, 5 56 6,

 م. 160) 744771416111 "6002021, 0 1105/11 ه1 017* هدنة, 1 ا** "هر 8 هع

 هس 197- ىعس 511/0111 1*7, 50 011111 01[0*01*ع هردرت 11 عمص11 "عار 111

 ا"ا”هدر 6, لك ه1. 9 78.42, 12027. - ةعربصو 12 2311211026 1, )ابر 0

 هوان 7061101" 0: 218 6011111" عق6 م ةما10 آظزةطتقر لك60-11.01ء]ماف ت0.

 ال1مغوص 11 تلق. همز. جبر دس ؟هطا5 دكر فاعضأ هتةعيضوو

 جاوخكلا عئاضو 601101165 1110141 116*0011 ( 6 1هو8. ظذطآ. 6 هم عاطم

 197111), 1, 111 14, 11, 4. الاوطح 601101165 1115114111 هقأن 0 عضو

 1 اا 1

 مضو . مدضو هعما1 ءوذانس 11, هكا 12.
| 

905 

 ىضو . ىضو هعماتعوكدت 1, ااا, 4

 00 1 هوه, 7606111 4171705011 53.676 ©. ىلع ءماطقألا. 6. ع. 1

 17 10 هتناحاو دكالم ىف يدقتسا ىكقف هلجيب ءىشلا ىلع أطي نم.

 11 ندلف دو خامس 02 0 0201 1 111105111 31

 411 11101011, 5115 0طوعز*ت01601: 10ه 1141, 1, 8111, 1 ٠ طبأر 8, 1711١

 اراد تالا تك مصا اطأ مدعم نيم ظءواقلط. كتند45 م0. 8ءطعأ#ما»» ةوسدم]

 1816 عتخطممأ هون ع] عجندكمصاز - <. ىف 016 هقتتوأو



12212 601085 +1 

 اهماطخ ىف تّمعطو 001 هم11 ءهرمنو1 انت كماننانست هر. لع طواقم

 1م 1 هقأش120 ءانتتت 603 022287:860 11, نأ, 11: نلف بقع 0

 011 عزالرد ههاعس8ه11 م6015ءوتتتتق 1. ©. 0162777 0691:0841, آب ااكأر 5. ]د

 1520141026 بقعلا اطوم هءعامضتتت 1/011 11, 621 ءاتتتت ح46
 2 د # د

 هبيقع أطويو عبخي ناطلس. 01. ]ومعي - 11 م”هعم0211"4 6

 اسمن لخ15 111, !).1, 2ك. - 197 هزونز ص 015ما16961026ر 1, امكأر 18, ه8

 ه لخز ه1 51569011 (ء؟. طهطصم)ر آر "11,2 ةمع. 1ةععالمطعاط» ه8

 نوط طعوس ص هوعطوت همم هكتار تعط 6 6011611160:061* 111. - 17

 ©. ل م.ر ب 1. ه0ن15ءروو11. - 17111 10:66 ج 1 001180611014 16 عءاناتكللب

 111, أن." 2, اناطأ وصفت 76ع1م676 2012 83115118 8ان12 ([1ط ]1[ةةءطلم

 ن انين
. 2 . . 3 0 
 تّمطو ام). - اطو م20ما16 2.3, 168111976 وصو (ءأ. آبه26 ن1

 06 محسصه 0دط11ةهع 11, 560 115471: هدعما"عووع ل1 علك لعق لاتثم ىلع)

- 6 0 9 
 مهتاو(6ل1000 ذص 10ءدكخمدع م07 هازولأ مكعلا اطولا سب 11, )1,

 13 71010: 17101151100 632 ((دحهع م10 م1716 68أ) 065111105 (5 0

 دسكلا راعشلا سب 8ةرت. 1, 208), هه11. 1"مهرت1. 205. آآر 9

 28 ؟ىطو كاع 065111105 251 17101118 (1. م0115 11011511610) . ب

 نتبعلا ةءاطو 601111:001105 21402, 1, الر 3, كفل : ضبع 3 وو

 نيككلا دكر تنحل انو د كر :
 نطو 11 6 02 50 1, اخبر 135-6566: 08

  رث0231"07, 2720110011, 11, اكبر 14: مهتتملاو ة]1ءاث ]0118811 بنر 0

 لاجيلا هل نطو 1201:0806“ 01 05*711 00 21/111 171161* 2211044111, عأن | هأ, 6

 هقيرط 8 هنطو 011*7201 1. 6. 6011060811 605 1720:10105 47 210 0

 50 ىلع 0

 1174114 26114761. - ىطو . ناطوا ةتلت دعب 1, 76.11 986 >م086-

 نممس 6ه ”هو10هعمصق 0هصتعأاتت ءمصقتغاع201 ءوتتق9)'. 2. مكر

 4 مز0 ناطوأ 1هعتكادت تاون :



 1:055 خ11 011. 12آ121

 فظو 2[ جاوخلا 1221:0505 00116911 (-ع بع هتسأ) 111, "1

 ثعو 11 ةورحقات 06123 167198 06015 ه 21. 11001. م. 11, 5 تح ل

 (9. 01100116 1/15011) 8. 5 ءاقعولا بكر 1, 1ةانر 18, ن1 3161

 موعنتش »91168161 ان ططاتع 661627”. -

 دعو 1 ء. 03م1. 260. 00115171111 1611112115 01/1 10610111 011106111 566. 77 مآ.

 1. 12 آك0ه. 2 78. 138, 51 ة0هاأ1ا18 12ا18 01811111, 2 كعأو 1601:0-

 كةاوفوس 0620و, هك. ط5 117, يدب 5-1 هن 120237. 1115 5621

 ةدطوتتقهاتل 2. 2. 201156111 2022612 1. ءآ ا. 0 1, 111,12.

 5618115 01111521*271 1 ؟هعا1غ200 هممماطتأنات1, 1616 201317818: 6610*1-

 دهه11 ادا 11, 11,8 هن 9 ( 2و7. 10عدح طقهطعأا)ر. - 111 5

 ج61[ ه* + ءمد10هب1005 هي1 (عآ. آ>027 رهعتنع)ر آر !مكلرط دوتح ةتتحتل ان

 قضوا 21012215661200 1208 م67221116616 71518 6 812311 8

 61101: علل هممت 1211616 2** ب 171 < 17 7727145 141*261, 1 ٠.7]

 - 1111 هت. عع. 1. نأ ]1 27146“ دع 001151411100118 10 عةا11, 11و بر 2.

 ىعو 1 000 ءزجؤ1ر 17611101 [0: 11101100818 ه1 طور 1آ1ر ةالءر ١ 1011 1! 13 جاتتم

3 

 ب.حو مسا 0 0 37 معاو بعوزئسأ 01100 3110 862811 ]118 8972. هوز. - خيعأو 06 متو ( 0.

 آه23ع), ه5926156 1, !أمابر 1 1217024 0.

 لغو 1 ©. ةعع. تن 7 (©1. 660 عط.)و 1, "1و 5

 لدفو 11 00 56 18001035 11111 1 راصمألا لفل 1 انتر 14 1

 2, آلا, 16, امءءب 1. - 8 ء. ةعع. 761111 هبط 60 1/1 56 1690111178 17111116 -

 462, 1, ةاأءو 5. كفاولا و014 261111 2114 120615001011, 418 06 6061110"1-

 110116 1 0 1, انك 12, 14 اليحر 9 ةهآث 1312. 8و 1121781. ٠

 10610111 كغارلا (ه0:407). 01. هس. الا ءالطقتتفعتطت 30 7

 م. 390. 1م56 ؟ةها15 > 1“.

 6 مذ

 رشد 11 مظ0هم116 هقأ 01/1:0:111 69141 116 01111411161* 2 ا11*, ا: 111 نم كضرع رشو

 2 نرأ عم 00 7101101" علا 140001 116 0115ز668*21/1 ةةلقنار ]1 ااه هن

 (ح 14 111, 156 21.) دطأ ةوىأقانق طهط65 قى. © 6262211161 51'2707-
- 

0604 



1211111 61055 111 

 101130 15:05 هوي1 دج ةءلسصتست ةاةهال مدع 111 ثمر 16 هأ هذع 1م1"انه دباكو

 15 هطأ هريقوتو ه1 ه8, 01. 10022. ف 866... 0

 004/06 ل 7051/16 1, ادحبر 10, م6هعما تتح 11 |١هر 4, ف 1211211110

 هلزومفلجم (11مايطخ 11, 8 186 4) رق لاَجر 111, اناا“, 17, 01. "مدعم

 رشو 197 ه4 1/51/0010 ةطزتانا 11. سمعو 11 الر 10 نيب نهزفوتو

 باهو الغ ةدطز وود 7ةهعطأ صمم زه01616 هو6 باهو اله نيب 1 6

 2 ام 01100 ؟ةرصتستسان2 ه8 ةاناط121611610 تارّجلا 6 1[ةأوم آد-

 ةهرز هعالمط عد معا 122م612:6152 عدت. ةعم1169126111* 15 8 1

 1م 3101ه :ه01 بهو الغ هيف ىلا مالكلا ىهشأ ءورصتس عسا. طهطةأ

 ىعسوتو ىليقأ هانعم ليكال رجزو 1. 1/1507: طلب ١١ أ ءااوطح

 قاحتت ”هحال هلزنح هما ةثطقت؟. 11 اة. 85 هن 111. 61-1101018

 600. (0ةد هبط". 1. 43 باهو لهب رج أوف آالآطآ1 120121115 1

 هععد نصت. ال1116 0عزط0ل6ع هذ 213106]عع 16عععع م10 م0511م'185
9 

 نعرفويو 56. كسأر 01004 76686 و مهست ؟6هزئاأ امس هسا هع وطلع

 انقل م هووه مموطتأ,ر ه5 ه1 ةوطعتنمست لاح هعوات ءوطلتتتت 1061, و

 مم م22666ه06ع 0عاطومءعأ. (ةغورماتست م1926 680622 0

 نه هل 2 373 -©6©

 هععستف ذص مهند ةعطخغماتب 22:0. ١14 باهو لع نيب ىنغرحؤتو

 0 2219 قارس

 ه1 مز0 هطوعتتنم 1110 هأ ةنقوونأم ىغرحتتو 19122115 نخرج و. -

 رك 012111 06 م05151002ع 12 ءا' 5606012 65 515220122 (ع1. آنه26)

 1 ا

 كفوا م 0-0 تنأ أم 72072 65 56126 01760405, 5*9, 11, ملأءر 8.

 111 27261144, 2161044 410, 1ر ا«ألر 9, ملا, 6 هأ «, 111, أ« ةؤر 6 0911

 +198 ءان»>2 81569, 1, !؟ةب,ر 5. - هللا قيفوت 100:01“, 910110 4

 (نالذخل فالخ ةوعوحست 17014745), 111, 1117, ةر فعن 1ر ا. 9
 تانل 2

 تيقوعلا مك وعلا
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 قو 1 ء. ل م. ةدهمو ةدطتسكء116666 جيعلاب 761 :ة1ةوتتتل (18023)و ©. ع.

 1, اوامر 6. - 11 للا ه. دلل ةنطنط هقاح 1106111 ]266 561" ظ0211,

 1, ١هر 4: - ىلاغك للا هدتزر 16011 1020115 10 01100 570120110610111

 1, اا1هر 10: - 1, اك 114. ةهو. هلتقاتتتط ©8أ ىل تمذاك و كتقو

 011001 ؟0لل50» ءعمذأ 562811 17661111011 601711710111 111 5

 060106161 1610© اتت را 002 ىفو 06 ءوت110 هوؤ6 لاطو مد. 211

 انا تبت وو ردع ل 1011 11, 625. 8560 16ءانم 19159 هان (

 400. ه6 ظاص.). 0ءءاتتا5 ه0 ىفو ذط 2112 طتتزات5 0110

 ؟هرحسح: الكمداتسص ةييمج- ىرعش قوذ أره تمكعوذ خذيدما انمدقف

 هتك طتع]115 27010 ظوعطقتا 111, ا” يراوح ىو وى قومهتق

01 "01*21 1010111155115 607111111115 0611110 560 ,021111 0111 "061067 

 0 است طري 1011 1, 613). - 117 6«. ىدع تن0218, 00150661041

 آو 117, 15و 1/4507: ح الف نذأب هللا 1726و 0011711108211 01/00 6

 10101556 01 ء* هنأ, 1, اها, 6. آطص ةلتو ؟هدحنمو ا"ه0110ظأخ5 (101781:-

 مواعت كن ددلغ) طءورمؤو ةندعتك كتيدح هللا ىدصو كنذأ تقو

 01100 01/0121816 121:0211112 1/11 61 10 عناد 100: 20*21 11108011*0011/11. (01

 711ه 177 , ١7 ه6 121547 2 ب )ار 4-1. - 171 06 01085 تأ

 ماسس طابق همته 00114"67, 1, !".."*, 6, 121501 داعبملا ى اكو

 ع 3

 ىفوأ همدهإ. 002405015 2106615, 11, اجامر 3. (01. ةانؤاثقب ةاتآد ورع.

 - نالث ىوتم 016 7101115 011 0هزاةلور 1, ابر 14 مكر كر !ا1هلر 5

 0 ا ت1 ا 14

 ىقو 1 ةعرقات ةططوطق. 20661011 1عطعطسر 11, هأ"أر 3, 61058. 660 عا. أن

 ]رو27. - 117 هوعوع 21501. 27116ززا هععء)1011 (ظ' عي اهعر طه. آلآ

 826 م. 88, 1203811115 60. 8ةعطقتت انآ, «ءا)ر فضر ىلع 1

 اه710 دن, 11 دهر 12, 1ر1 و41: ك1 ١١,12 هت 60٠
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 رقو 1 06 مورتطو نالف سفن ىف هناة ه0 همنتنممقنر 111 لءثر 9.

 آره26 هنأ 7.

 عقو 1 ©. ىلا 1١ عمور, 461011 (19029)ر آر ! ميكر 2, 6 ةعور امادر 2 ءعقانو

 606 266: ل عفو عضوم ا 015110811, 11:17 هظة1, 111, مان, 6. دمت عل“

 06 ةسجنم ءةمقهعسأذو ذص ةاتسس طوس لفمأ ه0. 1111 !هر 1 هعقيو

 هفاجمو وسلا ىطب هكارو نم. خكابصلا تعقو 02514144 6101101

 آ, 111,9.  اهيبلع حسفن تعفو 011107“ هزالق 06010270811 011111410118, 1و

 هدر 8. - 111 60771121511 م66عهةااتتطر آر أر 1 860. ةالءر 9ر 1

 ع1 مه طهاطوأ هب م ام عقاوي فو. 01. ودور. - 17 00066 1

 كلعلا 6 0 هرج" و511, 0101:1101 عزز» 01:4:041, 111, ةدحهر 14 ؤ -- مع

 1 62:1516*ءأر 771/011, 1 ادب 14. (01. اآلوه]7, ح 17 9801. 1141

 1, ام“ 10. 01. 12027. ىرسك عئاقو 1, !هادر 8 قاتل 768 4

 00111" 0 (08171*07051 هحتنأت 0085115 أ 161110*7761: 1081015.

 فقو 1 2. 2 111, 1 10: - ء«. ىلع طمقألق 27761011 110, "6514141

 ]آر زاخو, 19: - «. ىلع وانو, 060120861, 111, !ءار 1: - سانلل اًنالف
 501116711 0170102111 411 رتاا1|0ع0 511141 ( ماقأ و. ؟ر للم 161112

 15, امل 2, 3, هلع الر 21:52: لكي, ١1 1, 10: 11 6. 266: 7: لح

 ةهماقأم156 16و ءن71(0 0041, 11[ ا١آ 7, 6, 11 و ] "11011611 151

 06 6120160, 1 ١١ ل, 11, كللب !١انر 6.١ 01: 11027 كك 6 ىف 2 2-

 فقرَك 01601 6رز9 "ع2 طهطتنةا, ماه ماثأع 00 ءهتثت 518514111, آآ11, ةككو

 14. - 111 510*006: 581414 طم8قألقر ]11 1١١ ءهأ ]8 (ماظو 0110 8

 'عقاو)و 1و 18, !.هار 10, هطخ 8ه1ةلط. ه0. هطا. "8,9 عقاو أ

 دطأ هلوصتقعدغ ة»مداو» هما, 1441: آر 251 مكودع مكفقاوي لع

 زاوناك ناش تلخ 1. ك. 077 002" 5:05 510541 انهططناتتطت اعطت 0115 0

 رجالا ]معأ1م 2 5 ةموصخ وأ بوح ىف هفقاوو. 7. 0100116 2029

 - 193 ه. ب م. مج00911156 ه2ههؤ4, 111, اهامر 14 هوه. ح 97 ب
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 ىلع 5. 516511181, 1201"ه1115 081 ه0 7" عرز١ 111 )خر, 11. (01. لدوتتع. ح

 تل

 و 3ة0). ىلع 1. هو5و16205 61 آ11ر !اءأ, 15, 1ع اأن فقوم

 11501: 21, أر 4. 113ط6أن 0100116 512216681101161 5601115 5

 دف قلت ”8-1'ه80] ه0. ظوتس امر 1 رييدتلاو هخاعملا ىف َفَقو نكي مو.

 180ع ةعدقا 1ةزعاعو طقطعك فاقو ١

 ىو 1111 ه. ب م. 11, ااذأ, 9 هءعاتتنتطأأ 862811 70114116 01101105 01

 7001011101100 1/5115 051, 01/0 1071415 عى عر -  ع. ةعع. ». هان ب

 ةملطاتكأب 562511 ن1 622 1113812915 100237, 1, )ادار 7, انكر 12

 3 اك يدا 0 5 861811 0 هير ىلع 0011811111 411 56111610-

 00 1 1 10 داك 1 1115 هناكجل نتاسو هل تعضو

 161100 65 1051112 71/1864110:1“ 19 0 اللا |1101 17 01105

 ةاكت هل )0 تددعا) تيوس هذ 27:1 4زه 1, اامرق. 1 ءهوجادع وه 00
 52د

 عوووطستسسم 2اكد طفطوأ 0سما1ءز ةوطقان هملعصت نتن ةاكذ. "هدو

 طقعع هدأ !1ءعالم كل 111, همكر 3 هغ هم. 0هدقعسس ه1 061206 طقصع

 ءودز ةءامصدسم ظوتطماعل هل. 8ءطخو]1ا» ثار 51 6 ءاكتا

 لكو 11 - 1 هوو 5411, 7120141, 06367144 آر "".ظاك 2, 111, كلمر 10 آن

 14 0 151 770م7. 17,6 1. ليكوم (ن1 11 5)ز ةطوه01. ”ءو 5

 120 0110005-64 601141114541, 1, ءالاك 1, ء. لأ م. 1, ١11 16 (هطق ٠

 ابلكوي)و )ةامر 4. - 111 ةرنمع“ م11 هت. ىعان. 06 ماسعطمقر 111 هبل

 16, ن1 7« هروررو “٠ ركاع.

 ىكو. لح اكو لاك 001611111111 15*261111 ]15 5010/41/11 651 1. 6. 3

 مت« هزان متم نمط آآآي 1115, 14. 01, ذص امه0. حسنا كو (آردصم ةدط

 هناس). 0مم08161312 51 ل ىكوتعا :

 ثنو. ثلاو 5 11, اءلهر 14, 7106م1 هوه م0 ثلأاو كيع وذ

 تل كه ند

 16001: 0052116 1هزالةان11 711: 6101101711 ]رهطعأا, ظاطتخةقته ثلأو نبد نه
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 ال1111 م0619 ظنطقر 1طا15169:6101 ءقأ ناتهتتت 1 1166هوقأ 6

 01111 نيد 5.1. 2111586

9 

 ع
 نلو ]1 121122618 1, ١ 03 هلك سانلا ودلك رن هزعدت و76 710 عانت

 - مالغ هم* و1115 (؟. 1ةتعو ةاتط جارخ) ا 7 0

 11011 01111165 11011111165 111011111 4715101* 20815 د111(1. (01. طعس" طاح

 1[كه1غطغشسح 0171-210. ؟8. 3١ (6ه0. خم. م. 1). - هابأ انْدَلَو 1110/11“

 20:11:15  هزال5 © 105114 020116 /الق1, 11, ؟ذبدر 2, داندللو 1110161“ هالك ©

 رمو17ه وعاء القار 111, | هكر 12. 01. ممم 8 ةستخطخ ل1011.

 4 (60. قعس. م. امر قعطخول أ, 11 ةوو.ر 8[هطوضتتنل اذ دل 9

 ل نمر نك همه لوطخطأ 254. 1, اذحب 9 (دطأ

 هدلوز, 2810616, 00007 72 1.12, 74, 1. 6, ه؟ 1.1. هما ©010-

 عاطمتر 2/8. 58/4. آ, 95 ةصص. 3. ظنصع نالف ىنب ةئالو ديف ناك

 0 ج16"01 170197" 110. ءقاثا» 415 2001:0115 الق, آ1ر امكأر 16و 8 60.

 قطا, #8. موهط. ةمو. ركب لأ نم ةدالو هتلان دق ز 4و7. 135, هدو

 7 21. مكل ةدالو انيف فرعا ام لق انوغحلو 1 حابدصلا ابا ابو

 طمس لفصت ه0. 21116 11,10 ضيبالا ةدالو ىلا نومتني هأ ه0لعرص

 ععادقات 32110 12023, 20465 م. 228, 1. 8 - (201"ءع11015 2. 126)

 ةدالو هيلع - روصنمألو 0 70786 710161110 0010110 اهاناا41 ل1 0112171176٠

 - 11 م14 طققذممتهدسر, 111, ا١.١ر ار توق: 117, مار 5 بانك
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 لعتعم أ تلوم رطل 1115 22 ذه ىف نيب كلتا

 علو 1 جانأ 177 م9888. ©. ب م. 560104115 081 601121610115, 261815 2141116 -

 "هنود, 111, ؟11* سلق. 4ه00., اك, 15 هن ةصصم ةر 4و7. 51111 52

 عاولا لييس ىلعر كطط هطأ 08هئاط. ب او" 96, ؟"ثلر 22, 30 هأ ه1 د

 1هعم ندعست 10027 طقطعأ اتا دلق م1 7627" 1؟ءز*. 01166 0

 ]وموسم 112115 6عاف ه0 عرع1556 1867 ., 2812 12 12477:. 761 ادم

 درك 0
 عاب )هب علو) لع هرجع 01ءا انت" 169115 م8515 212012 6عر 6



 61055 ف1 12221

 0000001 هول افحتسما ودعلا 3 نكي راد 712011

 ازد 9 (نطأ ةدطتمات 201756 ٠ علوت و 0 0 ه0 اخ 12

 2, 815, 1 كمرمت علوي نب ىرحت ال)و 113, 111 7, لقمش# 137, ا. 11

 1طن 00 الو 11,21, 11و 1.15 2 1. 1808611 1171761.

 790:19. هع مل تيعولا نمو ةيدابلاب . عّلوتلا ىع اوقكف, 4545: علو

 همتشيو 0 ندلغب. 3 علاو 655 00 (تاذك. 112 20

 هم-ظوطتكر 1, 7.1,12: ايندلا علاو اب اير هذ 16عاز5 طوطق ةهقأ هز عطل

 2و1: ع 71065111 >0 222026185811226 111 12 76118 2211110131218: * (67 18

 عزو ع]مملل115)ر 0312 0010 18115 11115 ؟1526 م6616, 6

 رام 631183 761:26 6118101215 86 065076191.

 1. ©1001 هر 5ع هذ و ©« 16477. 0ةعلتتتعتا © 8. 0 101

 ةوطصعات هععات1 1, !1؟وط طوطمام» هذه (0101) وه. ع. 1, 3,15 نطق

 انالو هوك ه40:)4“ ميضغ هملفو (آطص 1ككتمعاط. مك دمد طقطو#) هذ ك7.

 25137, محر 19 ه5 20 دطأ (ليخل) اهالوو هوك هني“ هوذا 107

 11206 ن0016 12 مهقصقأتعأ 111, ا. 5 6 كَ ممعزمأ 06اطاتح

 61 ب ىهالا ىلو داودنءم11. طلسم 1, "اه, 15 مجعلا ذك 0 متايأو

 50566215115 )*01]06561(  616 0:119"7/  0541*1* 001" عنق" 01* هنن 1 اخبار ١"

 ا ىكقف 505071 1. 6. 706 706161100 26116 11167105 دة. - 1

 رابدالا 2و آب امالثر 15. 1510. طوق ةاتآ 0 35 ا - راوج 121:0-

 100110 مهل, 11, 1", 13, ظاود4» 23 اة, 1. - ايالولا 1, !*19

 عض ه0 ه5ؤ ةهد81 ايالولا تاوذ 1. ه. 0016106. 01. 91161323
 -هع ندد هع َِك

 رن. - ىلوأ. 1ه مهنفات 11, و9 مهلا ىلوأ ه86 ءةودتم. 8 ىلو

 01و05 م - آصغعاز . 206, 11, اءدلر 13, ,١11! 18, 111 ا|اةءر 16,

 1ا"مدوعسم.و 11307: انك“ . الوم طقطو# م لاوم (ا15 ئلوم)
 هه ء دع

 17411, 1, 7 ناعمكي ةلعفمو  العفم 5 ةالومو لوم عمج ىلناولأ

 و
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 لعام عا 1مم راب مال تايلاوم 13 كنار, كير 711 ارا

 01 1, اءار 2 برعلا تايلاومو. 11216 1ك ةددعال, 214“. ةءتموذك

 تاَيلاوم ورم ممق 7226126 111161162111116”. ةيولوملا 611614161 0ر

 11, )هدر 10. 01. ةظنو4:: 717 ةصكوو». اهيبش ناك اذا ةيولوم ةيغو

 ىلاوملاسب .

 ىمو 2 المو 17 ه. ل م. ه6 ىلا د1 هتف 2:016ه11 011114 01101/171ر

 111, 711 اهن16., "ار 9: - هفيسب الخ ىلإ تنوعت# 211 ه110 0617: 017 هنأ

 111, )مأر 5و - ع«. ىلا ». هووعو ولو 681, 770111151, 111 الآ, 1 تح

 كتانح) 12

 بفو 12 تف مم112 مةغ1مدع طقطاأ2 ععمدع715 م6ه7ةوض26 1

 مسا 8 كانط انيهف 170116 1108 1154 رجه" :(ة5دءر ]0]ةطقت

 60 00 طل تركنا نابهر. - 25 هوهظأ1 114 6011001101 أر

 1, مكل*, قر, مكاو 1. 05. 12057 هغ 2006 10عمو 4و7. ال, ابار 2, 111

 مل 11, 211, 6*1 12 ه4,

 فقو. 071840 8 فقعو (10ععم) هان د عوق آر ١ ءر 6.

 لغو . 10101111138 6 لهو 8 ليضع 2721:2114 111141016*0121701, 101114

 11, اذ, 4: ةلهو لوأ 3 111, االعر 12, 1208612, 77126“.

 2119. 5 لهو ص نم 497. 1, 17,10 2

 قو 11 حج 1 ة»0 عزو همتهتز11512 ]ب !.ءآر 2 احن ةهعماقذلطتع. 01. طدهتع. ح

 ع7, ه. 32عع. 015110:811 06 "عر 01810 081102:11/116 663181441, 1, ةحب 5 60

 - 01. ؟ةرتونسس ةهرع قصغوتنوم 1105811. ه طهصفع 19110. ةاتط مدرتم 5

 ء. 202. 1. ىلع م. /ه150 ةصالغهظأ1 ةاقعءالل 9110140 111, ةأءر ا.

 ةطقما. ء. ىلع م. ةدعةءوانلد 5غ هاأوتنعت» ظقتطقلكل ه0. 8ءطخسا ]7

 168. مهو 201/61:00, 50112ع00::31, 111, ملأ, 3, 10027.

 ماهو 50/11 ءللناد, ة2 عع اناع آر ا* 1,1 طتقأ ءتطع 1 111, ١.م 1ععوطصت

 كام ها هأوهو 2151101141148, 051115 06 (داوغلا بوككاذم
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 21111, 1152 1.). طعوس ه1: >)606» ععطق ةةجاوتت دئةتك

 صدهعطت ةاعط داعاطأ 7161 هلم داعوت (ةةععط وأ ةذعط هاهو ددعاط دتعط#)

 صسمعط ةهدخغطقاا هدم ةزعط (عار) 068 1 ةططم 8.

 نمو 7 066111005 هى1, 111, حتر 14, دحر 8, طبوطق ةانط ءاوذع . آد

 ماو 1012011 ( 45045 هآ 115011) 0عات7111 5612811 1711 68

 ( ه1 ا11) 5149616 1160141. ]0ع دعلتظعام لل عاأاتت ةع2قات 214 1

 01ه. 8اءامطم. 11, ؟در 1, انك ىو هما ظواقلط. هل. قطان

 د هع

 مير 11. ب ةنفو 065811هعر 113, الدم 4, الث, 9, ودبل. ] . فوأ
 مرسم". 06521201, 11, ]مل 185 700915 068111475, 1, ا كك, 8.

 دأوهو 7. 815 و.
9 

 ىو. ةبيعأو ه لو 1006" ه71, 1"هلرتأر ةططما'0 م1716 111 ؟61ةذعات1م آر اها, 0

 06 تعط (ةعاورو) 01عزكاتتث, عولتتقد م10 هلععأات 205113. ك6 لو2ع

 هعما1 ءورتع 70115 هع و0 01100 17'عي15ع طقاطعأ 26716111611167“ 2110-
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 1556 2هنه 1. مككأ ةوآ1. !ةالءو 2.
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 20 م"هدمسعات رض ا
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 5 م0868 لاقف 17411 آط8. ىوسك.

 6 ماو تتناك لق 7 نوبكت“ 2000 خلك ايليف نامؤلا رود
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 11 16. ]دع عوؤعاع» 12 ل011. 05. 1882, 1, 512 1هععطلدتطت 1
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 أ|.”,0 هذ ه الله خسفنا هب اقيف.

 زا” 4 طن 6[1202 1. ءادق ةمع. آم لوتلوعءط ها“.
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 11 ه5 . قة 6 لق الأ هؤلمسطت آو 8612811 860 106 3
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 1.15, 18 من0 دوعبو لولعنط# 1 "يكر 6 21. دوعقو.

 اكدر 5 701 11, 331 عمج. 101 عاطموو هانت 065م
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 لؤع. 111, !ذأ (هأن شرتوشر» 211ر .11 01 .)2 ,١١1

 امع“ 18 1. كدضع (1).

 1 1 14 0 نأ كتفحكتال ولآ 116 هسا

 امنع 2 1. امأ سك م0096 لعفا الف 1. 4 (8)

 13 1. كعس.

3 

 16 هذ“ طععأز10 108. ه8 ةسبرع 8. ةسيرع.

 امور 11 هذ !طمكن 018. 1.١ كعس
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 امهم, 16 1: هكاتفأ 601088 61 7)8( ١

 امها ن1. هم امها 11,16 1. دعس

 ادم, 13 مرنم نع مممطدطت]1غه 1ةعوصلستس ىبر مهتم صرق ىب ةدابع

 ىتيللا ةمءزنم 201656 ؟دتأ, 06 صرق متطتا همؤاتطت 681 أن

 ةكاتق 04026 طاتزاتق ؟انأأ ريك ىب ةورع.

 اممات 3 هللا ع 6 ىرعيش الا ىسوم بأ (1؟ ه1 ططسقود ةاعكمذوس 11

 146 ح 7.

 امم 1 1١17 انك ىتخاير 860 ]موو ءمدقعغ أامهدر 3 تومرضتعإ 66 10-

 مملطمأ5 021579611 أمفذر 2. 1001607 ©0عز633586 :710عانات“ 4

 كنج 84 ع

 امهدر 8 ءةحصت 00. 1ةععوصلتتت 7106أانت ةخيقتلابر 7. 8.

 اممار 4 مرو اجر ١7 2215 ءمممتعومو لدسطوأ انيار نا

 10 ج1ةوان0 106م 1. سنشج (11). 117 زهطوأ 106 6

 سنشج (م.33 هسس.) 560 زد 21056714517: املا 1ءءانم عع[

 20 111١

 انقر 14 1. ككت 0.
 امحدر 14 مغ 15 99 زدطعغ 0ءاعو اير متستسور دهس 100ه160» ناطيشلا

 امهر 25 هل 8600. أ مقار 5 6

 16 8 م:هممدت5 ةيذاكلاز ". 5.

 اممار 5 اناوطو 62 ءمردوء01+ ج0515ءسبز» متطتا ءمصحصتتسصع 8161 ءانتطت

 ”  انعايشا انأطاو امكلر ؟ أف هرتسهكات»“ ا.

 امت.ر 2 1١ ىلع. 1110 ىلع ذص ةهمممعوتسم لمت آلآ, طقس 8ان1]

 م11 فكاذ هه لج.

 3 119 0ءاعنع ]مطوع هل عهتساو. 1065106311 م016وأغ, 560 0

 86281122 "265 أ.

 4 ه6 / حب اذاذ 656 زوريغب اذاث. 2118 هدتقو هقغ ءادنع ءانطت 17

 16عام. 0 مة ع1عموطتتق 1ةعاز1021 1108. هغ ك0

 15 177 مدل لياونف 200عدق دقسمطز ءعأ 156 ققه780:. 11116,

 8م1ع015295 >؟ءاهووزط هع ه8 226” 2211161

 امللر 3 هن 5 ؟هعطو نأ انل ىغبيني ه 01150 عمدمطتق 010203 7106من

 (آ1), طمد ؟ءمر نك !١١ هراط 211, تملاق 12821 1.



 م1184 101 5211810284124 1. 107

 أمك,8 1. ىدانن (55)

 109 117 كابيسلار د 118
53 3 

 موبار 6 1 أاوخ وأ وع.

 5 ع قع

 اما, 14 2[ محك اوزرأ نق نطموتف امبار 8 هغ اممكر 1 8 ىزرأ 66 رزأ

 871203103 ةاتظأر 7١ 6. ع. آر امل 12,

 أمرا“ 1 هوان لكلبحو ءما١٠1 كطس 8فطتم ا١ موعص., لؤعفك 11

 106 م0

 أم“, 9 1. تنفقاوف.

 امحنر 1 هةموو. 05 ه0. 6010م طع» م. 4 800

 4 (0نع ١١ 30 لاجرلاب همدقوم»و زدمدومتغ أمتع, 4 مهلجراب

105 

 9 11 موو6م هطوومروم دطتو قةطلسممُمأ ععطق»#ء متعطأ كات

 ططسطتقسر 50و دان 1تسقمو)'. 2ممطوطتا1(ة» 1 ونبو 8.

 8660 1م 15601: 1“ ىللع هوؤ ةمذو قطلةسمسا,

 امر 1 1816 71[ دحعتنت هد تمم ص هثد لا12 868 ادت ع] 76 ةائاوتح 20

 1120 م0859 © 16 ركب وبا علت عام كلانس م1110 4611 0

 دمام 6ه2 طقاطو»ه ركب. 002608 ليصفلا بأ هه همصحتعتسس 2111-

 لمطق 20 هز عصتق ءدامطعطت 0 ركب. 216 هاتس ذم ةصط. 4

 ظوافلط. 11 هتحتس 10م لؤوذغ هآ همت. ظةدور طتقأو 20

 دنس قتموم مم همهرضننم ذص 1كطقات0 ذطص 1592110-21, قت هذ

.1 01004 

 14 اهب ط.1. 686 خصقلا ىذبر 868 امام 1 اهب هوك 706 20640140,

 .٠ المت عطغت 11, 299 لل. 030م0 سمصعم ننتو 11 طئقعم 721:0120-

 رسصتستام 200315 هت عطس 11116110311018,

 امر 12 1. ضرعت نأ 00). 08 ©1هدو. هنط نأ
 امههو 14 1. كعس.

 امحترب4 1٠ اولكويز 7. 1.

 2 14 1. ا!ءلاقف.

 17. 1710. 000116 !مكءر 5 ه6.

 امهر 1 17: »حنسلاب 156 ءتصع دسصق عاتعاطع 01د عوطو'. 006
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 10عؤدع 0ع 1هءم 1[ءعلتس معزز طلع مهم ةسغواا1 علطاتت“ 10عءاتق آه

 الآه0)0, 06 نتن0 ”. لةع. 111, 119

 املأا,13 1. دعس.

 امل, 3 117 زسطوأ 1ءيومو ةرشعل, مهالوز 7. ©1088. ةدط ثلث.

 7 ع 3

 * ل15 عدخ.

 * امل 2 م2016 1. هم

 ا1.), 14 95 هطووره6 ساج هغ براق هووو عودنمو 8طمطزشستب 1! ةه6

 15:66 1ةءتمدعدم 8 ىساج (1. ساج 2) هموت ةهقةور ؟هأ11. ملقط

 او, 9. 05 ةصمو 20 مل,

 ا1.ه,ر 12 همو. وعام ا[ هطوومووأ ءابجل مم 012716 د رماره 0111

 رهأرم وج اماما 1 عت. ظقأ هعدسرو ءاوج م1. 6

000 

 اك.1,5 7١ مدعو امو 1هعوتو ]1غ امب. 2102 6.

 6 م0 بابرأ 1١ م«همدصتأ مبارأ ءما1. اتا. 10. 002م هعاتم هع

 هو بابرلا ه011. .1 11.1 66 8 ,111١

 8 8قزدع 0هطأ105 ةدطز ءءممص> 7651 ةهلماج هدو سيق ر 560 814218-

 ءوالمدعسس ةماتغمس طقاطعكر دم >1 عزا ءاط عت" نأ آ1١ "60011.

 12, 13 7 د ةدمق ءطخة معمر 716 1س 12د ةءطعم'' هأغ طمع

 ه01 60ه ؟هاات1قمذع ؟10عأطاتت 560 ىَتِيوْسُيِلَف ع7 108111 11 (الآ).

 الا, 11 بابرتأو 4616 صل ه3, هقدت بابرلا ةنصق 8طقططو هن ةطلسق-

1 1 1:12 2556 

 اكأأ, 7 هك 2, ا1".ر4 هك كر !15,."1 هك و هته 19عام ؟10عانانت“ 8

 ناك عز هق622م6, 5 م08116 ءوأر 511115 طاتزان5 086 ىب ىدع

 ىدليالا داتو 11, 117, 11
 ا, 2 هغ+ ىلكو7. 519, ؟1,8 21 اعاهنو 0 هده نم انآ 3

 11510 1. عيجو (2)ز هل. 09.

 ال128 4 مرو دككاس 1٠ حاجاس.

 اه, 1 1 اننودبوي .

 111,9 همو. 1. + فتح ه4. فقهسلاك ::1. ليحأف :(99):



 م1118 11 111541124 1. 12011

 اكان, 4 ا[ 1هعورع زتطعأ رثك لو ةلصع 506. 81 د]أ رثك دلو 1هعاز5 هم لعدد

 6015 ونت10 !1ةءازو ه 82 ه5 ( 66 8[1..

 اة. 4 117 1هعودمو 35 أ وزركانيل 11216ير 2 رجانا 12011 106ه ة1ع21-

 8ءوأ 0100 :يانتسأ.

 اكل, 10 !ععزنم 0 اريكتي مو ؟10عكتر ه«011. 1. 9 هم 11]ا, 6.

 1 12 ه5 هم. لكس !هددر 5 خبعتملا , امك 3 زذبعتسم 7606م1.
 05 هفلقسس 15ه.

 اة"هر 5, 6 ا" 0166 لدطو# اولاق اذا هن هلنقف ءاققر 116011201121131 0

 عرمان هقأن 119 601114620131 6856 : 7. 61085. هانا ًافد.

 <19", 5 1 عفرأف»
 " 7026 هندبص ١1؟ 1. ىذلل.

 او”, 1 17 1هءةلمدعسم اكو. دعتعطق ع” ةممعا] هش, 0100 هز عدت ع6

 1061 ءدتتت هددت 1ةءلمص1 60000. 8 ه5 0 م3626, 8

 0110122006 06162085 انقاتتت ف 12 3200081 ط. 1. طم 1

 اودع ” م كسلا 111 كفاح 7.

 001 106 ل ل. ©6108. ةدط لود.

 6 منو عالمه ىملسل [هعأ6 1. 10 ىملس ةتصم ةتئان. 6

 ءةالقدس 1.5 1. ىملس.

 انآ. مرنم رفز هده 1هعالم ؟10هاسص ةرفقذر 7. ام 4.

 اثر, 13 377 ناك هرأث ه6 دوعنم (هوعنف 8, م«هطهطتاتاوم ندنه 1. 4

 رأت هدمه. 8 0 110( هدا رأش طااطاتف هزانه (ء؟. هانم أمي

 1 1)ر 1190116 211113 63:15 عقأ اتا" 16 عاز هج عتت 0040. 101112131.

 1*1, 17 9” >تابيطخ ه6 مءهطغقعز ةطوطقم 112*, 8, !1هنر 2”, 4

 و11104 1هعالمد] "ةءومادع نن26 22ة]1 هدنعطت 11640112 عانت طقا ةأنر

 هطوذعمؤو هت ن0 6ة20عدط ةعطقات ة2ععام1620دن72 ه6 4

 تابي.طخ , مم» 20016. 1طومأنو "هءومأؤ هذعصت 6695 دهم

100 

 اؤغخب 11 ©0600 19 ط. 1. ةوططمأوأق : » >1216 1[ هدف ءطعط عم ععاطعط”* 1

 ةلصع ("ءءطغ ةطو»811551عو) 1 هعطوموزطدصع 702 داءط 6
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 طمع همتعطتغ ةمموءطعمل' 1. 12. ظطوصقم 11313, 14” هعمل

 76ه 6.

 150512 هدرص 158. 1هعهكات“ موي ناكو.

 « 0عاعدطدتعز 1هعقزام [ط٠ص طتقعط. طمهاو هقغز هل. 1"1ةءطعا 210-

00200 

 اؤ5بر9 مه 1. عروجالا, دك هاتمعسس ن1

 اخر 12 19 . »دناستم عامطأ طتو» اعمزسم» 8زط2:*. 110. 8.

 الدار 15 حصص 82 هؤ 105. خةتابتلت 0ءامدملتتسم 7106611

 تااكتك 5-16

 ا1هأ', 4 11 1 كلاس أ تربخال.

 316. 1. هنت 1208. ىلأ (997).

 اكهأ,6 مدعم ع 1هعوصقسسس 10ععد» كش

 الهث,15 197: »محلا رطقي عزمط# طقوم طوزسمد ةزصسصل. 015 1.

 هان رطق.

 ااا, 8 20066 م268486 ىيعتساأو نأ ءالقطت !ء.ح 1

 1152 19 زدطءو6 06ه1ه26 ةمودز ه2 ةسكنوتط !.ما*, 3.

 16-5185 هذ“ 21 مموعأ ور 1هءانمسدعسم 0. 01. ا! عطخ# 11, 223

 اؤكمر 2 2كوودعوزو نت 7ء]16 1[ ةعمتطودو : دآتد ثبحكح هؤوءاكت هأط

 1م ممم[ ععاامست, 0عووود 85]عأن اهربضي 151. 1020 7610 811-

 لوعطاتست هنأ اهريضي 68 ةايل بجرب ىلا

 اذك1, 11 199 داتع 2دمعوسغطموع 186 طتعس وم هصصقعاتعاط ملس اةبا“

 11 7106م نت004 08عه01.

 الدر 12 هذ 2 79 1هعممو زدطوغ ريعمو ءم11. !امار 16, 864 *. ابار 19.

 اليم, 1 الآ: د]1"ان" دملكف 186[ 96598 حبكنخ 2511 16862. ال.

 8م ملك.

 نان. الآ 0ءه]1هع زدطع5 مب. عم 86615 021201.

 ا1/ل,9 1. ىلوف (2) هدف 3616 نوكرشملا.
 أاكم.ر 8 17 : >8 مءهزءط ىنب نمر ؟عآ. !11ذر 15:'. ظفكع عدته لاح0 1061 18661

 56 م80828 ميم ىنب نم لعس 81126 ةأانم كيز ىب لعسبر 8

 كيز ىب كعس هنددك ميذح دعس. 81 151611141 7106طانا
 011816 76288 مين ىنب نم 501113 6856 71061.

 أهمأو 14 ةذضورلا ةخضاير سو !.ءا. 18, ؟ءءالر 9, 7. 4 ضايرلا, ![ةومتنه

 طخو ضاير 1هيوملسس هوؤ هنص لقمان.



 4118184 11 1118124124 1ث 1201

 ام 15 ل هآ51 لؤع. طقاووت نا

 اكمل, 5 هذ 5 17 همدقوتتت 51 عععب» 197, هدر 12 (5 141) تطذ مضرق».

 001 ءددلا تقارير

 ام, 12 19 مدنم ىبنلا رمأ طماح ةةطغتست هم عماع زاط وأ سافلا ومهأو

 01100 13 0 560 ءاةلوطت ؟ةطو ىنلا رهأ داعو

 ناك امك (سانلا) هعدعسسس ةدساقتنع هتك 26 أ مانو عيد 3 16 ع6

 1 دعبك ه0. ه1 - قمر دلت. الكود هتهم. معيب 6و5 20 ةطغسق

 طمدضتسم ستتم دطخر, ه4. امل", 2, امكحر 8 هوو. د ططو2619 ةاتت

 0عطو]اد16 116 ءعدتتق هك 1ععدغتمر مدفع 28عددف هدنص 061011 6+

 رمعو مول ءأونع ص ما15ةلطان2 5191111 76011613. 2015 3223 6

 ةاط0ع متم" اهدح 2016196. 4لع ءدخاتق هانا عطط 1110ن ( رص 0-

 رخاتطت) طمططتسعو 201 60121201726 انت مزتع 01311 20 20 721:36 -

 ملفا ةظوطك '. للا ةرصمو ةعقموءاوطقطق ةه0ه نعد دتم"ةدص هآ-

 45730 ةدئاطتتق 0م]11:113.611108

 أمك, 10 197 مدنم لفيف ممم عع عوالم 000 هندص ىلأ 1.11 ةهودع

 لاتص ع1 م0851. 1101601 ىلا لات ععطلتتت و56 ءعودقاتتا هت

 ةعنمسلاو 6 1.9 ىلا رفختسأ. ما كنس 8 0عامسستق ىلأ 1. 11

 قيلت خلا هانز ووندست ءهةمعأ 7 ةنانز لفيف. 119ععأ 71و ءمالز

 للا 16عوص لانج 6 لقتتك.

 المهر 6 00 هعاتم 17 ابراج مو اهراج طمصسم1 06 61ودكاتتط موهداتطت

 اامكر 2 طرو مضَخ 87 زانطوأ ةوتطومو مكح. 8دهنه 1806ه عطس

 1مستستكتعد لع وسعه ةيصانه 11١ هغ لعتسلم ةوعصم نق آسغءالت عأ

 71061 طن مضخ (117 انه1. 100. (, 23) الاةكتكأ1 مل 1

 159 16ععرجبلتتت, 3115 6 مدضخ.

 لما ةللأ# هر 2 ه4 0(! 0

4 .1 6 1 2 589 2 95 

 المكر 4 هعو. معوطو 1ةعالم هه توغي كبع ىب حولكم نب سيق.

 112,6 لاقي ةغادصت طوصتتطت 1.

 ١ نك 111
1 

10 
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 918, 18 مم[6 1. مكيدلتو (00). 26 لساب 518. ةهقمه آر "دل, 8, 111
 ا 10 10 كم1 11 8ر للدم 005 7111

 ا11ع, 10 1. لجيلاك هع انور

 1111, 6 و [هقذ16113:601 هل 80218 20 امبار

 151, 17 آ١[17 موه عقو ءععا0ل155ه للعأأ عقو ام. اطلنستسسعر ”.89 عقوش.

 األمر 10 11 هععس ز[يكحللا 0عماووسع 10 عااد" 2 ؟ ععانو مخ 0011

 11:7. 61ه55.) هنوف ت1 طا01أ ةعهقا11213 8 خضفاولا )7 6105ة.).

 الكود هماسماز 1مءا11 عمصغاا» 11 نان1 12 0110 محل ء0116ءأأ

61 

 ا...ر 13 هذ 14 آل 1ءعونو داق ةتباجأو ها قنا. اللوط 8110

 16 2 عضوو ١١ 11 عضويو. ]160 000. 12116 0عآع2 03 م0165.

 "..ار 14 مم دوسألا 1. ثعشالا ه011. ..ا, :-10 (19).

 )ءءأر 2“ 01 محنك 7+. 1.

 زار 12 ١1 دطقلتعص ةدتق ةتعاط اص لعع 6 عقوطعل' نانتطانق ؟ط15 71-

 0ةؤوع 5600626 ةيبشلا ىلع نوذوكيل. 10186. 8عطعاتق عون: 11

 دمط11ةور ةهغلوطتق] 12 00110 ةزسأقر 132262 56 1250959 8

 هعاما1ت سقما ننقل 5 2 م21: 15035 ]1115 20 21188 6122569121.

 رههم 6. 12 6016 32-685 11, 345

 اقر 3 طصتصاتق "ءعام آ١؟9؟ ددصغع» 0ع 0مكغغعد هد آلآ ةطا ععدذعل غمد

 ظولتمس عمص ع”. ظدأ ةزصت م11 لود" »م0565 01عطت 1612111112: '(؟. 1.

 5 بن هقلهست اءالر 17 هن ؟ءا*“ر 6 1. نولخل ىنأ ىبز <. 111, !؟ هاو 0
 ءم11. 1, اابدر 8. هغوم ةدتست ةصحالا و* قم 685 كوسا نول وبا.

 12 1١١ 05627915 م0 مدلك جاتسل همدصصع» 0312 2ءاقلطم

 ا

 ار < 0 كدوَت ا 1هعمرع زدطه6 كاون دلعزدع ةطوزعطغ”. 83
 عاد

 هوو]7ةدنع ؟ءاتغ !1هعاعو ه5 اطل 6+ ءوذ طمع 812 06

221 

ِ 

 12 [1١١ هم2:1عمجع ؟نلأ 0 ٌلوتستَل 001004 20216616 2601160.

 ".17,9 1. عتماتفلو 7”. 15.



 م1114 11 10181114114 1. 1101

 ا عجبت ال ]اور 9 5

 ا عرشأ مب 15 ؟00. آطه20طءنع 2ءاقلط

 زم 4 ]ل2 تعش :٠ ه1 0516

 لماع 2 11 : دقزرخ مدفون طاف متعط#. 1. ©1088. هنا جرخ هان زرتح

 رك 13 1 للعم

 ١ك 10 1هعوصلسس ؟10هغمع ةيذايزلا ه ةذص عب ىبذأز (جاح ديذازأ) 866,

 هه10 عانس ةيايسلا. 2 مهمودتق ؟بفاونلا , 199 دمععدس عل

 لا“ 9و 117 معو اهدج 1هوعونو عملت دىح . 11زدتسعز ةاجكت سس اه

 مواتس هم 20 مظاوكلا. :

 13 هذ 7 1ءءاتم 1581 اننوتدكأف هم[ و مدعوم وت0ه همن (نغ ءانمهس

 117 مهودتق) ةوقان: دطمع 861120126 2011861312 601121121111163

 615:*. ©0100 [ةعدعطناتق 28161 اننوتدكيف "ع0 0 هرح لدم 10161 > 1 ام

.*”(7360216 20118 012) 2015 

 6 ]16 هدتالغ0 د ا 61. ©1088. ١8 سون.

 اء © 1١7 هصقو ىلو 06510عنوتتذ ةتحئانتتلا ذآ. 1م الأ ععطقاتتم

.0211 26881122 

 "04 1 نامتع لأ رح ليد.

 !ءاث“*, © 117 !هءامصسعسم 0 مكب ؟ورئه22 66286. اللواط 5.

 # 8 اا مكذولجا عبس.

 11 !هءانلم رحت هنأ 11 ةمطوةلغدعتع اانا رحب (0) طوصه 685:

.7 

 ان 01 تسرع ديك نسنت الا
 را ا ا قماياب.

 9 1: لاعدس.

 الل, 2 هآ مث ك3. ها-لل0"هبرتتتوهيت»ا2 00. (ةصخواا. 1.29 ؟. هاله

 امضاير»

 5 10. انرصو ه6 ءشلا بركاك ناتهم 5198 1ةءاأ5 هقو6 7106أتلر

 6ك. 0.

 ت00 تش 2 هه د7

 6 10. اهمسقت 560 16عوطلتتطت ؟10ءاا1 انمسقت.
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 ليعدبي نب

 ات 14 مم تانغ 1١ فايع 0ك 1, ازد 1+
 ادار 10 ىرعشالا 0عطوغ هوو دصعدله مرو ىرهفتا. 1طص 8ة0ز هم 111

 ام سعس م25 01110653 ىرعشالا منغ نب ضايعر 561 106أان

 متف208 ه8 م0 عرعشالا وربع ىب ضايع. 9١79 وسنن !لةدس

 ه طوع ه1 عمد علا !اءأر 6, نط1 هاد ةفءاطغوتو الآ ةعاط36[31 8

 ةمطاتسمفات» ىدابالا مالغلا انأ.

 ا 1 2 طاودم ه5 ىلىعلا روث ىب مسيد ىبد ريسنلا

 8ءاقلط. "مر 3 ه

 امو 1 1 رورعمأ 1 6. ىدسالا كوس ص روع

 )مكر 4 1 ةولغ ةعيرم و هك 8ءواقلط.

 اك, 5 هن م 179 1هعؤقمسعسم 111 عءامو"ع "1

 ا 1115 17 نانعع نب هللا كيبع نىب هللا كيع.

 اه.ا", 8 مو سابعو 1. ضايعو.

 ١ةء.ور 14 11: داللوعط !ةهديمر 3 ط0ع5ؤ 55608 8هطط ال 2211 ه5 185

 ماعطغ موطعوءطعتم]1 عطر, 0388 098 ءزص لزاتص عواطف 8111061 2

 قدس مم”. اكاتستسامت 1060 )هيدر 3 ةعطتم 685 06 ىب ربح

 ىراصندا كعس , 208110 10ع0م 06 02231: 152



 م1111 151 ظالكظا4114]1خ 1. 110.21

 ١ ةءكر 4 16 ععرج لدن 71011 0 665 نعت (ةاتأت قف 21, 10.
ِ 0 

 !هأءر لآ مممممد165 1هعونو ةامثز ؟". 0.

 اهلا, 1 741 1, 628 ذنبا بلغت.

 !هاذر 5 19عوطقاتطت 710060 ىبميتلا ىيكت نا نع نان1 5668. 0

 11, 115 55201615 25 دجام هيأ ه5 ةوء. هدص لمدد اه هقك ليعاممأ

 ىبك نب 06 نتم 7. 110. 1, أ..٠

 مهاحر 8 مم ةقيع 7811: 11, 232 صو ةقمغ هدس هدعمانء. فمغلا

 ةر قلك نم اهموهذو جيو داسن. 1لعرد عون 01100 1636101.

 !ه)مر 8 م0118 عنصي امو.

 اها". / طوآ1ه عورعطو د(نل. 10057, كة رجزت 1676114 8. 7.)*: ؟.

 "هاء د16. هذ د [سمقنه 1, )مل, 10 ةوونر لمحو 2, 11, 11*11 عون نب

 معلا ه6 1659 12 هدفا طز هناا (1خ 1111, ,٠١ لوطتنب 17771. 0

 510012371, م. 42 1. 5 9 ٠).1

 !ةا”و دنا. طب ععوم لمدن 710 أان ناودرأ لأو هب مثار 17 6

 ه ]ص لئذ 1. 1. ععدطعو 1 هعتق مهتت11122 0156153 1201631.

 رممزخن 9 1 يد رو 5

 هكر 1 همول. 8'هن66 1 ةرشع | ل

 "هاير "© سواط طلع هذ 063206 هوؤ تح 2 "1 هوا (1210!1). (087:-

 ته 1060 1٠ةر 3 6

02 

 !هد», 4 1. فوأر هل ©1088. ةانط ريع.

 "هك", 14 ةهتتت 1 كير انيأر.

 !هئور 18 1. راطف ة«. كا هد 187 ه5 060

 * "نار 1 1. اكافي.

 اكون 11 61 هام 80115 11 14

 13 ىيجتالا مسلمو ىتقيللا همموا1 ودع ه١ ع. اصل املاح نا

 ثدرا#ا 1 1. عرغت»



 1ظ1011 1 41118114 11 1511181141824 1.

 !ةربر 8 117 1هعمرع )0ع رفح 200عطق د 028 ل[ ععرع عدا ىاج1206718-

 رمز ١1 هزقو ةواطقأن لعص 6 عدطعت'”. اند 06 طمع طقاط هكر 202 00 أ.

 ؟هكار 6 979 01615 76208 ضرعلا ىلع اذغو هقو6 7 ةدطاقاتت 81.

 اللذطت1] ةانمو71

 )هلا 8 هيوذو. ل130 ؟ن11 لبوزو 1 ©. لمبتزو (ليبترو) 6011. 3اءار 1٠

 لرمعأا1م ؟هءورمو 0ه1عصل1 م0166 (. 61098.), ه0 ءوزتنو ليبتر

 عابس ةهلتتق) ةسقعلا1 علكاتتل

 * «" 1. بيبح ىبأ نىبأ ان 12 00. 1.

 12 322. / 762: 1هعنو ةءهو0. 0ع1عوطقات.

 اك. مه6ه2. 10166 ٠ ريد, 7. 30 )1, 16

 زكءار 2, 12 راحنب دغ همالسم 10115 ة1دنو تهمس مفانست هقأ (ه 8152)

 ه ماش) نادرم. [1ةهدد همسصعم, هاطقون؟هك هاته لةلعفطأ,ب 754.

 11, أر 8 ّذط ردود 601241113 0

7 21140 

 ك1 نازريغلا طاع هذ 0هأض06 © ناو ما" مأغانست ةه8قع 12 5201-

 ة1هطتطاتق هع1ط15

 ا".ك, 6 ممم ىف م06 هعمل هت لمت لبق ءهمأ]1. 1.

 )لاهور 2 م0 هللا ديبع 1. هللا كيبع.

 9,.١18 1. هضاغنا 6 !"81,12 1. هضغنافر <. 8.

 مكرعمر 9, كرست 1, 11, 1,6 1١ ناذارهب (85همو), 1هوسم ةنفسس 11 1
0 1 1 

 ١.4 الل 50 أورد ممد115 ه1 عصتنالت 121611022610218. 5628115 5:

 1عمماواطودأ ةاتمس ؟طفددتم ننس 0105015 ()ب, ة-قر 14) 12561“

 م1118 01510650112 5.

 "56 19 ؟ه2098 كنواهن نم م0568 ناعنلا 1. 7 ه0 100 56

011111 

 "نب 12 19 م0 انعمس ت5 تعمس 4 1. 13. 20د هزت 201, 560 م0

 فلتخكت 710611 16عود 01223 فلتخأ.

 زا"نبلر, 9 م06 1 ابلضع كل, 10

 اسال ا ديش | ل راثا 1عوعورمع م9711 راك 16 1. 8. اللواط 5 101

 اكمل“, 5 ه6 )احح, 11 ةتراح طهاو م0 متاح (81ك:و). 0. ؟مملر 11

 امححر 8.



 م1124 181 5811114114 1. 11061

 اال 1 هعو. ]س1 عم" عغمد» ؟هدعع دك ا[ : لتتقم ان7ئع5 (8ةق8»7 ةهغ اكدكد)

 طملتع هده م22651035 ةةلعسم 015ةدصغتق طقطعطكب ناته 708 (116-

 للص ء2868) ةطأقعق ((انتنتتت ه6 563 76812 722681015 ةتنقطق)

1 111288 

 1510 م0 ةلكوم مكعم 17 زانط66 1هعوتتع دعم.

 ل1, 10 كرهش 1قنمد6 مسه رهشير (8هاخقطم اثم 1). 1ةعد متغتسس
 171751 7. , 12 (2) الآ1ةتتو. 2671ه رهشبر 12611141 78

 011150, 0 كره 0171210111111: 70 ءدياتاتتتل عقةةعر 201 71060 3

 همم 11661.

 ١02 1: نامحد نب رشب ىب صاعلا ىبا ند

 9 68 7 1. كثبيبع (مد0 هللا كيبع)

 ام 19 1 تالا آكطص طوا:. أم (8[), 1541 5111, )كر 5. قة

 آان عوار 67. 507. م. 19 ةطقب. 2 6 ىلتدلا 000011

 )أر 4 8 2 (آ). 00004. حماد هطوانوصكر هان ءام نءا“ 6

 ارك 2 1ص ةمعانص عدم ةعط1مو1 1. 6. اكقشطاتار ؟0ه11. 2ءاقلط. "1

 هن صلو امل, 15 ةءوو. ط1عاتتق ل10[ م1711 مأان1 6628615 ©

 لمار ه6 8125. 1, 349 168. ناقسلباذ الب تح نامسلباز (1

 1ص هادا جلعتط ا, 4).

 13 اكش هنت 97 ةمموادأأا ةزعالاتال 2 685 هولتقا 321618115 ان

 08 12 211161116 2267628. 6 ضفنا ايار 8 910.

 بأ, 3 هذ ء 8موطلكا6 وربيع نأز هوان ةكلط نب ميعاربأ ىلهم وريع هدأ

 نهم امثل, 2 ةوو.ر امهر 12, 161 6

 ا"باور5 1“ اد 7. 00١

 اء, 18 ممو5 كفوف 200 عصقلتتطت 7106أان ىراستسَد م11. بأ

 مثل 9 هذ 5 1. ملسر هز 111240 1, *ك هع 1.1. ذص آهقتع

 انضر 13 61 171 22507 120310 اك 0126 769 166110 6

 71011, 6 اًضيبأ 6هدعم 11 1.

 ايار 8 81 هطططسصسم د0 زاد ط1 هدانس مدن عدح صقز هنعدت ةطله11هط طقطاتتكو

 ونن1 ءالمس "2015ه عد مالهم عدت (1طاط ا[ك04. !*1), هعمل مهتناتتل

 مظئهطوطأ16 هم ةطتط7وو 8 ىرهولا باهش انبا 8



120217 241101211124 151 1111:81411<4 1. 

 ظدتفنم. 1هونع من0 ىذبأ 1ةىوصلتسم هتك ىبار !ذعون ل4

 ءملزععو طقطوع ؟10عوطأاتل.

 ايزل 7. ؟ هو: هععموععاوع هتف ءاع. ه0 ,سيأ 1. 16 موطاتس هلأ.

 يثمر 8 مووفلطدع هللا يبع ىب مصاع نغ طقطوأ 11:24 11, © ٠ هلو

 هللا سيبع مممدت 023260 8 13851 *53 5

 الاهم لييضف ىبأ 688 ناوزغ ىب لبيضف نب دمك ر 1130116 138

 ةسطتغم هدمه ؟ا*8, 14 ضايع ىع 1]06ةص4اتتت 86.

 ابا 12 نيكو 51/111 00111

 ١ر5 :[١ ممكلم 1و6 تسسقع]1 ط5, 7”.

 8 م"هطهط1116» 1٠ نر

 زار 3, 5 117 : دراعشأ 6هلهسلععم”. 1سكا1 ءاقةلسعز 7. 1.

 6 17 اهومركتف 85612811121 08316 26841١ آطلوأن : 115 2601118 23

 م08أا112615 202 1

2 

 الاد, 1 1. مداور 73. 18:

 امام, 8 2: 0 ىوكش ز عم 0 05 "6ع.

 انيمدر 5 ةانطز ءءاانطت 7651 فلاخت ه5 ظريرس ر 01100 2201160 0110٠

 متقست آ[ 06 1و عمو 111 3911-

 زا“ نا. 1066ه ه5 عيرس ©أ ربخ.

 أر 3 ةاتأ 8 ملعملا.

 ١متر 6 هغ 4 1[ معم اهمظعتف 1هعومو مدلك ا 1012 26662-

 كعدق 0 [يفطعت دا لل لا 2

 12 هنكوأ 8 دقو دم1626 م6501715* ةءعيم

 14 10166 1. خعصعص ىبأ ىبز 64. 1111 )1/0 67

 احبار 15 هغ رن. 1'هعنو هن 00 1. ورع ءمأل. 1 11 و

 "يع 8 هك دو. 0011. 111, )لا, 18 هللا تبع م22617ه201122 71011

 اور © 1. ريشب ان[ 56ءاه 00.

 16. 26 ,همطزو اههجو ىلعر 06 نستطاتق 0عهف 1[, 7. 5.

 * ا ا جحادرج ىبأ.

 10 هن 7 دتسكون* 1. ه. "1,11. 81 "هعاف هعوا1 ءوطاتت 12 0٠

 112 1ةعاطا 06162011223 7101617 نب



 41212281124 ط1 18118114114 1. 10537

 زر 6 1717: درع ىلا انع مشق 156 نصح عموأةسص0116ط''. 110. 616 عد. عتط

 ك0
 نعر 564 هسصع ميتطت !ةيعدلسمسب ؟10ءام# ريع لأ انيفك رشف

 مزنم دكتيفكر م7036 غ1 2

 د ل17 ا ا

 زمر 4 هم 8 1 ملس

 زدتر 6-4 همز ءعىسسدم ١١ مصلح منعدم ءوطعستر 205 ءطخت 71015

 أبشمذ 6556 2م000وزس 12م622151 وحلق عا تدع ام (ام 26483.-

 ةلعاتتت) 8م00هو12 ةضطو»*دصت خلا ١ ىءلء

 الدر 15 117 : ددنعو حب س0 ؟وستفس عمد”. 110. ©!هوو. ةمط لد.

 ام. 315. آ9١؟© دلت ىذللو.

 دلو 14 ططهمو مجم رمع م"هممصتأ ريمع ءمآ1. !.هر.4 ةعوير امل اتآ.و

 صمد ةستصت طخع ذصغم!1]1 1 ةزوصف هيرك ىب ومهاع نب هللأ كبع.

 860 ته. املك, 6.

1 

 ملل, 13 هذ 2 8وهع. 011عقشب» 11و مب ريخ دبع نب بيسلا 8 ©

 1201015. ال مدوانع 1عتفاتا" 1ععأالم 6023 6556 1.

 14 هغ 7 96و 1همانم 106م ميكع مغ )41. 4.
 ا جس بأ نب“ ١

 مده. هه. 856 ىمهسشلا خفاذح ىب ةجراخ.

 دلال 6 1. وديع 09. ١

 ”مل5, 4 هق ؟ملمر 8 1. ىساتل همس: 0, 14 هم 20. دغ اك“ 9. 0
 1055 17-01 ظرأزق نم ساج ىنب ىلأ ىساخل ه١ 515 4

 اك. 4

 1مل 11 ع1 ١ 82615لط: اة 10

 )ملم ن1.  ةبلعت. ةاون: م66 1. ةخنانك.

 امال 8 ةريب# ه6 جامد 16ءانم ممم متيهلار دق هتمس ا؟دل*لر 8 هن 1

 0 ا 7. 1

 امثل, 12 مه ىرالق  مبأ ؟؟ 1هعوعو )0665 لاهس , بأ نم>2
 م 860 حج 8 3 يك

 30 مفن ىف 1.

 ما 10 1 ةمكقر 72
2 
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 اد 14 ممم بنيز 6010ه طعم ص 2.2.11.6. 51111, 2.65

 بِك
 + معع د 1. اكقي.

 )ماهر 2 م10 وريع 10868 1. نوعز هل. ؟مث3لو 8.

 معا, 14 هلوقي. 8[ءاخانم هددعأ هلعفي دهس ١7192110112 كم2 1عةةاتتت

.8 110121116 

 3 ]مهعو 1 1 0

 )مها, 4 6 برص طب 1. 1لهمم هقك 0200 لاذر 1 همم. هلة 6هزن*

3110 

 )مدمر / 10"غ6ه 1 هقلخ ب 7010898: 85م فقفلخ

 16 ءادوسلا ىبا هوؤ ءهعصورسع» ايس ىب هللا دبع (31211215 2110-

 مه74 ء00. طبعت. 1366 هر 5. 22 . هن آصف 1123 1

 )ماءر 12 مه فيع 1 نوع 28121 روع نب كم هاد 1س 0

 ا؟مكار 18 م0 اًمطوا (؟. ©61085.) 5١95 1هعمودن#و زدطو6 اعطخا.

 * مكاو, 11 1. ىدقاولا هك رم 0 1 رهع ءم11. )اة. هن

 املا, 2 101266 1. دميس ىتمز هل ©1088. ةهط 0

 0 مرنم لكتأ ه000. 16ءا35 لك أ موو ةدعص له 7106 هكر 610

 * 1011 1 محا
 اذحع انآ. ةطسأو عوتناو 15م : هاتوتت0 هدععالتك (11).

 اركأر 4 ةصغو بك هدعزلتمدو ؟10ءغدع اوذخأ هع 1. 5 هغ مك. 4.

 ١م1,1 1ةهعانم 128 ل 762 71061611.

 2 0١ووأ ىسكلا نم ةاتوستل ةهعءالتغ (19). 01. هته 8

 نم. 811

 دكت 9 هوو. 8عطقدف 10ءأب 06 نم آآ' لدط1غوأكر ةهقؤ: > 8501 8

 هت ةطط1عع 011887 5 1116 205, 013200 11 0111 06165 2

 هوطق 205 هطزا:عوطوتأف عم 16و ؟ء289)'. الازطتل 1580116 1821:-

 [ة2 0121 5.

0 



 م1184 151 15:111:14111:4 110001 ٠

 اك.ا, 10 ىبعاوشل 11, 111, 2 ىلا. 7ه66 هنت دمؤ0 ريثك ىز ناميلس
 بيقنلا ىبعأ: ل 00 68.

 راكد, 3 هن 5 الاهالعستأ طاع هن مز6 0

 5 هنو اشيع 1!1ولع. 108. جد.

 9 11هلك. هوراجت وسمعت 19ءالمصعطت م1261 6

 111107 ىلا ةكيحلا ذنب بعكو , نا 1
 12 058 لدهكو 101 125 دايز نب

 13 11ةلع ةوبرضو هودخاف ةعنمجلا

 14 14. 200. هللا ممو6 2حشاني.

 16 105 انضصلخو انلكأ

 17 ذمه 2 مث 80 ١1.1,4 11ةلع“. كعفف اوضفنأ ىن> هب لاز امو

 عتود ىف رفنلا كلوا.

 ائ11 1 2 عاسفا ه1 01

 3 1هعمدقس» 71065دع سانلا 0 اترجحت 0

 4 .م055 ةذعاذالا 81912. 200. ةئعمسلاو.

 11 11ة]ع عرف 011236 57612 160510 6886 ؟106 ان.

 135 6150 10 فدشمد نم م 2006

 02 ا0تشك 7. 61088. هات !دللس

 1,15 م0 ريكن الدلع. ريتكت.

 )111 نآ. الآولع“. طقطعأ هم01912[15 111223 5.

 )101, 13 مدد ىدبعلا 3[ةلع. دمع. ناحوص ىب ةعصعص ةوخاو.

 15 موق ىعارتلا 14 دموي ءاوكلا ىياو,
 1 دك 1, 2 الهلل. شيرقل © وك

 )11. 17 ملم 2 7111 كل 01100 ةهةاواتت طعه26 0111.

 0 015ه طحمص عم 10ءزق 111 املر 1, هكر 1 01105 ال1 19211081, 61

 رثك هنأ رثكأ ةزسما هزه هزوطتل ههلطع 012:11.

 اك, 8 مم 6م 1هعوص لن ردع 7. 0.

 12 19 1هوعودنم لدطعا نولوقتو. ةلتستسعر 510. 1.

 انا ُُن نات00 هوم ّدص ©1088. (ةنط ىف ةاتقاتس ةهذقع لتعتر 7

 811م1
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 مك ضاوعا ه5 ضرع دو 721167 متغط مهلسق 220 هأطعا“

 ممم” (طبدتع). 11 مه. امصارعأ جام اضع.

 اعل, 8 1. جيع تارماضو (2[), 015, 61088. ةانط رمض © 26

 زله", 9, 14 19 مداه: دىلع تينثأ اعود د1 6اطق 1660ءانأود : 1ع 6

 نطورضوءط”تغغءدر 000 تنفلتي ذو دمتعطت : مدمس اعاتنسسعاتا ةزعط

 ماعطل”'. 106 1100116 71و 7. 1.

 ؟1ه8,6 2مم و هددص 11 1. موزرغي. 1801605 70101856 710هأد موزغي 5.

 مهدالب لع.

 13 ىقيللا ملقسس هدأ, هاك الار 19. 11ةلكستمأ ذص ح112 1طهطقتس»

 رسملز5 ذطص هط5 100طقتا» ممو6 رشب ىب طقطوأ نراملس نب

 ءاقرو ىب ليحل ىب ورمع هباو ىقيللا مييش نب ةورعو ىبيكتلا
 ركشب نب (عم0. 8. م.) عرز» ىكصالا نامور نب دكاوسو ياو 3 ) 7 أ

 ىفايلا. 0 هيي "8,9 هللا 81 ميم ععع, ط1

 الامد ء1/هآث1]:. 15غ 10عدح هنت عاينلا ىبا ةمموا]وندص. "اق

 ظولمتلا ةمقعو ادار 13 ورع هزممعا11هطات و هلك 1طن 81208 11

1 11 61 11 

 خ11 جيرّذو يافع لأ

 د 1-3 شردكملا»

 ةكدم, 14 26 ايشفنا وسم4 200هطت4وك 199, 7. 61085.

 ؟1هك1, 2 ةهطغع ىلع ةتمم1 هلم 710عأانت ىلع 03:

1 

 ملو»9 ط15 1. ةعساتلا (خعستلا) (8)

 1 ن1. مام ةعيشبو 10716 ٠ ةنيبتيو ؟, 61088. هل ارش

 711,6 نالجعلا موع. 17 هنا ظوعامط (008.15 78.39)

 مايل“ 11 1. دامني 01.

 زكمع سا ه6 ي. 08 برَخ بص ركج اذه (81580. 1, !"ار 2), ل1

 1ءعونو مدل 50١ دوق عم.



 م1114 1:1 15:111:1186114 1. 110281

 )امر 8 مو ىع م0856 دابع 1. نب.

 ركحرر 83 15: مانيذع مسموع 8مل”. ةكتستق 5هعاع. 1011: 1, 4

 العن وا الرق تنم تلن نا .ىنرذعي هللا ىا رذاعلا ريخعلا.

 .٠ هأاتورس ]15. 810ط. هأ ؟ة. +0

 . 7. 05ىلمكم 2 107

 11 7 ىل بك عسي .

 ,.١11 14 هدع اهب لاقذ (؟. 61058.) ا عورته ؟ن]16 اهبلاقف. ا

 عمرساذ نن0م0 هءعب »نت ذح 17011701 هب11014/04-1 11, 5 ةعطقات
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 ا 12, ال لاوطو 136, 200115, ههذ ؟ها"اح9 618[21 2012 5
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 ال11 مو 1 ول 797

 2 ه6 ه4 12180 7014 راذعأ.

 * "ءا1,19 1. نينتآ. 2 مدان رشع ىنتا هم11. ".*مب 12, وه 10

 98118. 61. ٠ ءءءر 1 "ءءكر © 860, ١"ءملر 9 061 هذاه2 0

 ا” 1 126 هع 7 06 نمم كتاط1 26 71064111 ا[, ”. 5.

 "ل6 001 عطقنا مق. ضملا (11). 6 مييغم 1.7 7. 1.

 لا 1 للا 2

 سرر. آم, 2 ؟ن16 كتعزانت. 04. نافل, 18ر !نادعمر 11و !*ناكمر
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 16 869.1. هللا دبع ىع هللا ليبع ىب مصاعر ه1. ؟نا"ءر 3 (400.)

 نورد ملا ناحرف عوع. 071 علتت0 17, +. 6

 141: لطتر
 ١1 12 ه6 و 1. روك ع. همن. نك قمت مع» ]11

 هنآك. [١ 1ةعورعع مدلك ةلقم. 2108 6510.

 رسل ك1 كد ا جدل نسف 0

 ا 1 ا
 اك 1 قنأ 06168 اتر طفت أوعز مهةمأقطعد15 هنأ (8)

 0 00 «00. يالص هالسعاا ممئانع7هم5 (560 هكر 10 ةةاقطت

 الص مدعم حالصأ طهطعأ).

 1 5 1 108 7120 ىىستحح , 2611176 يسمع مب نييسحح.

 ا 19 6 01 01 ِهَقَل 2-5

 ا".هم. 2 ثلاتلا نان1 ءطلوتتت 016 022115 2696115 5.

 ["ن.نني:11 1. دعيت در ىبأ ىبز ؟ ابحر 5 6و

 ”.هدي 5 نالف نب 267928 688 ورع نب.

 14 3 8., 14 مرو بقع ىع 1. ةبتع نب.

 ضيا 16 2 ممو علم داليلار [1؟وؤ دالملا ىف هغلمورنس هك 2عهط21116

 هدغ معم08 (ةهدتك 2115 4معمم) مم طالبلا , هطأ متستستست ه2

 لمدحتتق 0 ةطسقات ءاروؤلا 01ءاغوز هك. 8ةودمطقخ 0 اما“ .

 موس و 1. ءظعبلت 00 ه6 ليصل
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 مبا, 16 65 0 1 امال 7.2

 ريس م 1. هكتبر 7. 0+
 ضييدر 5. 126 7؟همطزتو ةتلت دعبأ 510. "115 ططو كينيع م16

 هم 6

 كننينع 7. 61088. 816 رصق.

 ضيا 18 197 1وععلمصعس ىياك ؟هاودسس هةذو هسكتسمت (طتع ةأ 1.15 2)

 هغ م«هممدتغ هذاك دع "كابر 17. 8[تطتتتمر 7. 1

 ثكر 13 11 هاستمأ ذص تقم 01هطمسس ءلتق اطد هطأ 1 1 2 ابأ

 ه6 ممو56 ىسرلا 20015 طعطستقأ. ىنفلا نارين لمح ىك فيسلاب ر

 0100 لعدد 560 ةمض"ت مادمت 655 372110 آك1203, 000. لطف. 21

1 

 ا أبلاقف.

 انمملو 18 مم نم 0 ص 3111 لاجر هانم | محند 106121 (8

 6 ديل ىبع 06طوأؤ هووو 12موات5 ؟ة]1و31 م0 كيكالا دبع

 510 6 م 1 |)465) 2:

 "وح 118. 2 1١ كساب مث امر 8606 0 0 116865 20110 6028118

 ادوات 7111 7016815 »0131200 56 1912 ع1 602 3:11“.

 ا*مكر 14 1ةهعوسلددطتط 710 خا ا 0 7. 61088. 815 ةجور

 ا"ثكلر 5 كوطقتتت, 110011. 925.

 نو“ 5 اهيلا 1.ه. ةنيحما ىلاو هك :هفلوطت “0
-2-080- 

 ل وا متر كنالا

 15 ةهماعشست 1016774 1: 249 ». لجو
 016. م0565 ضرب 60816911026 ةاتزن )162011 686 ئعم ر 2181 6

 مرنم ام مدصعسةمتط 816 ىأر امر 0110 118922 ©9811 210: ماقف

 1هعوت ج2 611

 ا”يلتر 5 لآ (ه5ذ هكتحدط آ1آ) دلك ممزم (عا. 61088. ةانا مدد) هآأ 6

 1مم حسم عل ةط» 01 ظولوع 1صاةءال1 عت همتتهأ ات. 1061223 1

 خلاكتكم عدول ودقتع قلتاتتلتر - 1100 201 0011101. 5 ١

 هو موز كده 1[هطفسصصمم0 طن 15 هع ذطنخ ه01 1'ةلئادر 1

 10116 زا1:59 اتا قلادات 8علعتأر «هق0عاتت 1223:1516 1281:1113, 136-

 رسم هانت (”ءازثو "18 1, 11و 15و "ل ةذر و "1103
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 "و16 19 مرسم ا2 1هعمجو ؟نآغ انأ (ذلثل.

 15 081 نكلو 1نمعس عجلت ؟10عأاتت" 2 ءهم]]1. 8111. <.

 منار لل ل

 * ضرس 2[ الع
 "ل516 19 نك نونغت. 01. ©1088. هات ىنع.

 11. يلج (20). 7١ مهممدتأ كل تاج ةهغ ودا عمعو زان عا “اء, 4

 /6)1 سبق ىب كلك 11 12016, هن 0ع رغالا 000

 منبر 1 1-1 السأ علا

 9 هن /ث ال1 مهمماداأا .دلك .

 15 هؤ 811.12 1. ةعيضمب .

 "أم 12 27747 11, اذ ١ر2 ص طقع 16 باببز باز: 6

 ااا 10 نينيعتسي ()

 منار[ اينمنأر
 ك6 00 مر كل 1

 اا 4 010 اعينح نب نايتع 17١ اهصمنو ةدمطقأتاسماه لتطعأ

 خلبج ىب ميكح.

 12 1 عزني (0), هك ©1هوو. عدط ا. 17 حسلف ع

 اذا. 18 197 [ةعورنو ططقعاتلا رخآلا 6و1: 1

 ساسر» 4 ]ممم هولتعتو ممالسع م2066 امل نسحس الأ.

 2 من6 !بفاكف 197 1ععومو مساق ابناخك هممد ةستتقق

 00 ةوودعدق اوناخو. هدو افاحف .
 - ا 1, 1 هذ « 80غ. 111 عم» 1, ]م 1ءععوطلاتست هوا شب

 6 1. نابدحر هك 11, 15 18 أ

 15 1 اندرأ هاغ انداراز ه5. "هر

 مزعل 2 1. مهعلت,ر 2*7 00+
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 ببي 5

 فتيظة  1 04
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 انا 1 م0 اذ 12 كل (0:

 ااه, 11 م10 نورق 5106111 هم 0 01. 61088. ةاناط نرق.

 ةاانه د عبرأو.

 ٠) )99ةتعاط ىلع ناكو .1 .860 11

 13 مالو دعسو 10:16 1. رعسوز هك ١51 315. ةأن

 ا”18,.1 ممذزده8 ىنتعب ٠(

 ماك, 17 (0) م66 1. لانقلا عضو الج قى
 ”ا1,15 191 مهممدتت ةفوكلا لغأ ىلأ
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 "لاذ, 18 عمو. ظوعذو "9 10165 وعلان 601111113 ©8586. 16

 ماو 76ه»ط15 1. 14. كلذ مامأ جو ةفوكلا للضأ ىلعو 01136 ©
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 ا 8 ميك ةوو. هاكر 8 515,2 ةذطو ٠.70
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 ا ”تميرختلا : 1ةععرجلتمتت 10ج يمول.
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 طمطق 165 هنده 71ةهغدنع امل: ددقمم 68 51161685 10

 هجن ه 10221215 59110119113 811111223 2511061111 086”.

 ال دا لدلك ليعتت
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 املا 4ك 1: هللا كليبيع.
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 * 16 1. انكف انلوت.

 ناك 11 10 1 ةمعرا كلا 111 ساق
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 اة 4 قار ىبدا 00
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 ضر نادملا لبيع.

 سس هد

 * مانبي 8 ]. يلغتلا

 ا

 د لا

 اوبس 0

 اة11 4 1هعوصدلسسس» 7106ه 5 1-68. “ احبج.

 م*..,6 1. محفذم ما كيتاع (2).
 <« ميس مس 16 1. اننيب.

 هر 210 لم 1. حلص (62 3148 116 016)
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 »أوم 6 هك م 100116 رمنلا ىب هللا ميت ؟؟ةنهغوصقع10, 185. خب

 مسرب مآ. 1. ةح
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 ةممم] طلسم : >06 م3828 06660165, لستم 8 أوعقري 8

 ععج م2128 121م1.

 )>1 1و4 لف تل (كازا

 « مسن ورو ]1 ١ دحك

 0 14 1 ءاقروو.
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 مرسعم 17 1. بحل 00
 سسوع 10 عمو. هذ ق. 102156 2156111 0 متو عا 8ا115 هانس
 ممتك. 0س 1[ ءوطقوم اتقانتم انز05 بارضالا لدبي زن 6

 221:251016 طع 326611

 <« مرسو, 10 1. ٌىنادمهلا».

 مسرب 16 1. بلقي (21)
 ا دونكلا ىنأ كيبع نئب ناجولا كيعز نه "هاذ م هك 0.

 * مسرور 8 1. مكيأر.

 هم ا

 تادرس رك 21 بديأ ابأ وأ

 < مسه 1+ 1. ةأرملا.

 مز*رمر 10 م0 يحاسلا ٠ ياتيلاو هل 11, ا, 8 هن 0105ء]1مطة]ا اة.

 عدس, 1 1١ ىهتني ىتح 06 امكيضري .

 معا, 10 م>0 ىمايلا 1. ىمابشلا.

 * ماع نآ1. 1. ليحو
 منعم 15 1 اناح هل: 1 10 تاق (80):

 روز اال دكار ىبأ نب.

 ه1. 1121121 11014778 00. طونتق. 1. 200 1. ”ةوعسم».

 معمع 9 هن 7 ذم 1228. اكول. عنت ىأ فلظن.
 3 من0 ديدي 1121. كيمدق.

 18 1[. هللا ديبع نبأ 68 برر.

 معمار 16 ةصغو نامرلا دبع زدقوتنهصلانتم 985 نب نامتعو 61 11, 1و

 261 7. مه

 معفرب 5 1. ويبيع نأ ىبر مدغ6» هطلت فيز ثط1 681 ][2قلطتش طق" 1طن 1

 قست, ه1. 111, ١1,5
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 ار 6.1. :ىورملا ميوبس .هكرامار 6 86 261 0
 9 1. برعلا نم هعدتبا ىذلا دوتنودت (0وءئانط) ؟520876121 65

 م11

 ال, 1 1. هللا ديبع نأ ؟هعاع 861501. 4548, ء00. 85ءطعأمان 1.596 1. ة 6

 6 0011. 1 هذ 58 هم11. 0 هده 19عأ10 685 قار 61 1 لا

 141287 11, ٠١ ار, 5 ه1. 101 بدوم ا ىفئارطلا 2مم6113411.

 رنا ل

 6و 8 1. ىزووملا.

 11 112 28565 نوماسم كل نوبراتك.

 18 هذ 7 261802. 5 606 <. اهلغسأ ىف موتك.

 ا, 11 ةهو. 7 هغ 2 وطزق هانت 0 1هعوفت» بطخي نأ 2 ديبرت ام

 هرت1ؤ50 ىنكل.

 18 1. اًمرَص (2).

 09 12718 1 هللا تتبع

 11 1. ثنلعب هذز26© و (8).

 8 214 1 ةناوع
 ا.,15 موو تنا 80ءاق0ط. 5 6067. ةذد8ف. كعاقلاك.

 اأو 81 1: هللا لبيبع.

 1لتر

 الذ 6 ىلع نب دجأ 1. ريعز نب كيأ ه5 111 دا هل.

 أ, 11 61.

 16 هذ 7 8ه150ط. 1. 333 7. كب 1٠( تاعول) تعوذ“.

 أدر 5 هذ « 1ععالو عمو رم 60128 عقار 7. 0.

 أبر6 1066 1“ خاص ىبأ ىب هما1. ذمه اةادر 6.

 20 هذ 6 11 هالون» لتقم.

 ا1, 14 ةعو. 1عععدلتتست ؟10عاناتت راس أت ىرشي

35-- 

 "8 1 دعلع



 م22 1104 81 5315:1414 1 110022212

 "8 1 ليتل (8)»

 من10 0 هم11. نر 4.

 21 1 دعب

 *0007001 ل

 مع 1+ 05 11,6 1 ناذازهبو + ه0 1, !"اثدر 8.

 ١ر10 05 ظهاشقط. اممم

 امر 1, 12 1. ظفّلع هغ ذاه )كر 14. 100140 ةهونغسف هوك 1 111, آما“,
 وعل طقاتطو 06 نك تمطتق> قادت هنن (عل. [طط 1201. م. اأةر )

 هم6 ةفلع (ه. هتمسم طمس لفسدت 60. اط1طخ116 م. .)11 ,6*٠

 ثم 17 م010108 لمسي .(8)-

 ما, و 1. مكتماقا امذاف.

 لك ١] بلف 0
 اك, 35 0616 بأ هصغو رضنلاز هل طر 18, امر 10, أ"هر8 هو,

 18 1. ىهننت (8)

 نع ع

 هر 1١ ايتيبي نأ ةثصم الو 7. ©1088. 835 نأ

 8 6509 010 بيبح 76811111316111 بالئخج 115 85612261 01611216

 (ةءر 9 هك ةأر 12 601501: 159861583591[, 6011518 ةالر 8 بحبيبحح 1٠

 9 4 1! ةفلع

 عا, 1 1. انغلاب 8. 08 0.

 88,14 1. اولخ.

 آخ 12 م122611هدئ1223 6 قركلا.

 لاك 8 م0 ممطتأ نوماج 3 1. 8 ع6 10.

 عمر5 1. ةفّلع.
 آ11 1. جنولتاقبو.

 د ا
 ه.ر# من0 الا 1 ال نعد 111, ب
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 * 6501 1 ريمع»

 ال 7/1 لا .

 هب 1 1. مكيكيصم.
 تا

 ها 15 1: ةولتاعف (0,) 91

 كرو 8 210 ام 1 نم هن 0616 مد (8).

 0 14 انرمأتتق»
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 11 م0985 ىتيصعم 1ل]. 5. اوملعأو ف اهو :متعاف ىنم اهويننعمس اذاف

 اهلاتمأ ىدنع نأر ه6 م0 مكنم تيب هانت 1120 264 بقن

 باع مك.

 12 1. ممو6 هل صو. دنم ه4 2856+ 35 <10 ىاياث.
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 411 1 ام:

 * 16 1. هيقلأ»
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 8 مرنم امل 8 م52. امر ه1 موم 1.4 1هوتسسق ءاتتصخ 00 عامتجاوو
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 ا.م*, 5 اكمل. 0034 طهدزدتس م0686 ليفطلا هبا.

 10 5 هذ © الكدلعا“» 5 0 68 8.

 12 ةكولعم. نيذلا.

 ا.هتر 2" 11912. ىلست.

 15 10 ناكر.



412111284 111 811111141714 1210121 

 اراد 15110 محم.
 اكدر 8 مووذ1ذد6 1هءزلمدماتت 0 ه5 26. لضفلل.

 1118. 1ك 0111 ودان

 © م0 ةمساب 1. دمسأ.

© 2 :0616 / 

 ا.1,6 1. ىبأ

 لااا ري ظ0 0 1! 2

 ا ةرطخق». ]دو طقع مماحطنو هل. ل1417. 510 165 000112011657 رن.

 5 0 05 تماعفف 0 تلللعأ.

 ا ىحرجاب .

 أ." / 0ه1ه: هذ 2.

 اىم# ن1. ةكدلك. ءيرجأ.
-005 

 ا ع 0 انف ادار 7. 1طاط 1001. )ار 6 0131 0 0 085 ره

 (0هدطنو لاخذ 111, م نامتع كردأ ىركشيلا رهيهس وب ريعمو»

 املأ نال ل“ نلعتني (171) ن5 2 طقطوان. ال. 5.

 اك 7 ةراح 0[: راج :

 * |, ن]4. 1. تالعلا.

 امل" ع له1ه: 82 ©

 7 1211. 11001111101-01 1. 84 1". انف آف»

 012 1911 تيصع

 3 14 1. دعم.

 7 0 00 ىنغلل هه. ىتفلل.

211 00 7 1985 0/1 1477 3 60 6 

 « ل614. «1-ا1, هياوك نهر د01 طهطو# ابيغ.

 كا 011 كاكحكلاب
 006 0 1 2 04 1: يشع

 ا.متر 5 هن « اهلك. ىحرلا دبع اي رحز ىب ةليج ىدانو 50

 لاقذ ن5 2.

 11 الدلع هركنأ.

 أ.., 16 ىبجأ 0ةهلوصلسسم ؟10ةذات, ؟011. !اذةهر 5 هق "ادار 14.
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 از 2 ف

 نلف. ةصقو يب ممدصتلاه ةهعع10همدسك ر م0111 ظربس عم

 ةدكنور 14 17 1. 14, 0هذد06 10268 اعد هيلع ابمدق املف.

 الأ, 13 1هعودلسست 10 عأاتت ىضقت.
2 ٍ 

 )ا 15 1. انولا (91)

 ألام, 8 1. هطفناف.

 010 61 ارانك.

 !ا١أ, 12 هذ 7 ]1وعنلم 2ءغ. خطبيقل هو 5106أ4انت, 28123 0

.1 2200(80(1 

 12“ 5600. طتتسع !10ءانتح طهطع2أ 01136 م0علط86ع 12 8511 (.

 1س18 أملو 0.

 95 وسرت.

 ااا, © ىمسف هون 19ءالو 8 2هأرر 2 ه6 0 ىمس.

 رمل سارخ. 1

 از 1. انبذك (ص 2664. م22 6ءءعلل[ كف 0353 61

 601113 3:) ٠

 116,8 407. ةك1, هسرامأ 01136 762 ؟106أات' 60.

 اا, 11 ةطقتوطث 11, مل' نغ 8 نعماث.
 12 10. ناتأ 0104 16ع38 هتك قر 3 ايح.

 . 14 1. ةلجد.

 ااذدر 1 هصغو ترص صو. لكلق هندص 26ار 2 68 (.

 2 1. ةدودشم (

0 

 10 1. ىنغسأو دك مههنو طزؤطتنق, هيه 1, ١1*عرب 6.

 ١ 12 14 كنريزال ننه6 12086 ه8أن 7658. 16ءاامر 7. ©1088. ةاتط روز.

 ١11,2 ه5 5 "ه6 1. اكل كك, 1.

 زا“, 7 1. فيري 0٠

 از © 2 معه ننكطحا- :طوودم 1 !كاشطف

 17 20و45 :فئاط 7817: 11,333 انئبو ناطيغلا ماضعأو ةيدوالا رارقب

 هضيضتعإ ودعلا تابو ليث ةرعرعبا 01. هاوس 11058180 !ةدر 16.
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 ا 13 م20 2 1 6

.2 0616 15 
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 ام و 11 صخ

 اخ 14 هووو. 2 دلع داللخلا تاذحت ه4 نانعلا.

 اا" دم 1. 8 مو 5 :

 از 6 1. ملف 00.
 أ" مسصصمااتق ١ ةهععنل.

 اذ," طهاتس هك 61 1.78 ناو.

 * نتن 197 ]1 هوفوكو ُ

 525 8 1 تفاح

 17 مالو2. ظكعمش 0. 0.

 ااهدر 19 1. وأ

 * 15015 12 ا

 * ااهأ,16 1. ىنأف.

 الكل, 6 2مم 1 ناينقلا.

 55 ه6 1 ا

 1.11 هدع ةرئام همدام5 7106م. 4ص 06 0

 ء طزةطتقر 80747, 1, **, 1 ىقرعلا.

 دار ا ا

 111 1 كب 6 توج 7. 0.

 أحر 13 1ك. مائه. تارثر 8600 ه5 11, ١ر16 ةهوو., !نا"در 11

 امم 8 هه. شيت ور 6011. لودتعس. 38. 1897, 1, 48 هوو. (01370).

 هللا اساس 130:

 1 اراساب (15» اكطم»0. ب 8) ةتتك ناراساب (ظاطا. © ةوعس
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 اامءر رم ةصعور طمماطوع !؟ثبز 1. لاق ةذصف و.

 7,7 061م ؟همطوز: م10 61.

 املك 4 هن 5 ةهءاتم ةيتاح 6 مهم 6208 هه ء؟. ]ه0 عود

 هانز خمتح ىبأ نب نامياس.

 اذ 6 9200: 2 هب

 اامفر 10 1٠ ىنامجركلاو 8ءاققط. ا. هوو. (5جعطقتتب 2101* 7151. 000'1-

 91". 201 0"1707و/7 22 ص 8112.61. 0ع ]6. 2. طلعت. 0.

 1892, م. 828)
 اذ 2 1! تنلتلا

 «ناس ل ل
 16 هنو ةرشع سوخ راس هزئودت8عوسف هماذأغمامنم عنتطس ل هعاطت

 تنطق طوسصقفعم 1[هلتسفسم 9ةدلققو. 066'18 1. راسو

 اذ1هر 13 هذ 7: الآ هحءاطهلعد ع ه0. 8ءاطعإؤو» 7 نيناغمروك 6 11.1, 2. 11370

 (17. 2.1 0.1. 7. 1. 511, 182) م20708111 6 نيناغبروك

 111:61 كيفك "ني 11
 زن همودتدم مها همن مكون امامر18 ةووو. (ططتسم *كب16 5600.)

 ا.59 0ه16 مث هن ممصم 1. 10 ممق6 راكب.

 اءار 4. طكسقعو اهأار اد11 برهس

 5 لسرت طخ 06 ادلة, 11 240 1. كسوتر هك. ةءطآمجمل يم 5116 /-

 11601" ل: 16و11 (م20ع]ور 23 '1'هدتقتلك-اط عع: 1. كددح 5 ناجروللا

 9 ه4 لمتسلم 1. ديوغبجر ». 1س اكطم»0. 1 1: هأ كب للم 47: ه1-

 0117 11. 0 هن ةصقعو !هك.ر 10 حصص. الله0  هاتصن م2عئاتلت

 ديوغنج م11. طقس. ةومحز ان, "ةرع ط[لا113 ع-211, 560 211م1 13 6

 1216 011:01:010916 02“ ه1::111عاوع]وعن» 1 جنت ةغعنت م. 25 ل ةطعاد

 06015. 110. ممم ظوعاط010, 1016 725101. 18606101119 0عز* كل11-

 1017" 1متدع]ءعرا 1115 عاب“ ةماعنت, م. 16 (ةخمو. د0 1201015, الا ءعدع 01'1عو).

 * ثمر 6 1 حرجا.
 *لزعا نك ]5 كفا

 امر 10 مهاتسم ءكانطن 8 علخلاب هع0 1ص 00. ظواتعطع» 288 هةلقطت

 عذجلا هوومه 71066111.
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 ااا. 13 ههو. طك. ةظ ؟00. 801عطق

 هاك سمكا لا مهنم امو

 1 اني 0 تلمح كيشلا

 15 طع. املو 6 ا ا 1-3 مرهلا انهاف ةقنملاو 1106

 هددصص 8 هعاكر ؟. ©1088. ةدط هقن.

 اذار 1 1 هتادل ترم نيح

 8 81. ماَمَتِ, ةأرج ىف لق نيسيخلا

 الاازو 12 لال ؟تل 8 هانت 272100, 560 عدا ععطتك. م61 ة[1ةعان. (0ك

 الم عطلت 11 5 95 مهدت. 5 م. 234

 المر 6 هذ 2 الكوت" 207“ شرغلا تلد كك ناسف

 )1, 16 06 ةناغرف ىداو 7. ةاددنود هتان 2711010و105 ط1 77 (1.[1". ؟"111)

 2م. 515 ه22.

 / 1. راخ

 اذذءر4 هذ !طلزر 15 860.١١ ةيوغبج.
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 را

 ا", 1 ]© تال عع( 685 هاتد5160 01ععاو انآ 53606 ©. ع.

 انا 21 ليف

 ازا", 10 1عععرجلست» ؟710عاا31 كيزأو 1.

 ازا", 11, 13 ه6 7:,1180 1. -ديوغبج-

 اناث, 14 1. ىنحدم 09.

 اذ 15 هذ 2 8130 م02. هال

 16 هذ 6 اكقتو 1 نابسانسبع 1 أاممو 8.

 اك 11 ]1 دتكشل 0211, 8,6 اضعلاب

 216 1ةعاقم 2 كروسغ 5628 ؟10عؤاتت, هم11. 0طقس. [0-16-

 ]219 (1هرمههعاطعاع, 50901010, م. 8).
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 اا 1 1
 اذا در 1 ه8 1. بسراره نن قعوطوو ةءمتطوو ةولوط.

 اع, 10 1. رشجملا»

 |زرلعل, 16 2 هدم. دوبللا.

 * ]مار 4 1. خالل

 10:1 ناعم

 14 1: رورمب 0(

 15 مو ىسحأ 1. هددت 8 اح 115 مه665 هدرع [طد [06213 ص

 115 لاوطقتا هغ 1 ]لكطق]116. 2. 5583و م. ن.٠

 اره دلك. فلتكو»» 14 197, ةابر5 06

1 
 18 1 ميككلا لكليع.

 انكنب 6 1. كيدي.
 امالع 10 1. ىلهابلا ركب وبا.

 اكو 13 ع2 6 0 كك ا |1206

 ام, 1 تبلت ةتبلب 8(

 ه ة00.: 66 2.

 اذدمر 3 ظدرقب هقاذ هسمصتع» 1061 ن5 1. 8 ن1 1 يرقي .
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 اما, 5 ءم11. ,1*١ 10 مهنه م0 دابي 1هععصلتستس 6886 رايب.

 ادد 11 هذ مث 1هعزلم 2 هدو ةووه ؟10عطانع (أ).

 الامل 41 داور ءما1. هب 051 مجم 2 مسمع 1. 2.

0 

 ادت, 14 مهعنه ©0500. نايحر هلك اة.,2 (971).

 احر 11 هعع. طزةطتم 80747 11, || د11. 560. ىيسيقلا ةقني#غ 8

 هدوم. 8ظءاقلط. رق ه2 طمع ةوصغقتمصت 2.

 0 للبي هوأؤ كها1هو 1ععالم ممم كني دق طقهطعأت آلزةطتق 20141: 1,



 م1111 101 18111011841714 1 11017

 امم 3 حصص طروطتع 16عوسلتتتت 7106أاتق لقلقلا.

 اك“ 5 همال. 18ر5 10عطتت» 16ععصلدنت كيربلا ةريمع 0101850 نب

 طبععا1:5 كيربلا, ماعد ديرتلا 1266198 6816
 اناا دع 02-2 ا

 15. 1. ىكنأ ةوللل ايانسلا (2) 65 دئدسسكاف 8. هنسككاف.
2-0- 

 اذكذر 6 1.6. معلب مم معلا ىنب ا“, 11 ةمو. 1880162 11 وأ معلا

 8ع60 هل 1, ذأ ه5 هءهلن. (0

 ال12 011 ا ءاندح 8 (8)-

 +110 1011: مكيبنا

 ال1, 9 همو. 1. نيقلا كعس يرد هد.

 !.لو4 1. نانج (26711)

0 

 11 10 فورت (80):
 + ترش 2 1 دايحالل

 هع01015 2.

 ار رمعت

 انا. ن6. 1. تالعلا.

 سرع و49 1. اذنكم ه؛ دلُّكم.

 اهو, 8 1. ىنييذم ه6 11 انيييذم ه6 ىيحمو ه. ىكمو ؟.
 اثار 14 هذ ةدبع نب دبع نب ليحارش.

 الزب 2 50029 ال0 9 ناوفص بأ.

 6 ٌلوصو 112 هللا 1 رض 860 أ 3 هز “11 ٌلوص».

 * |زب6م 16

 ااا ل ا سار

 اثاث, 12 هذ 15 ماطوط ىتغلا. 62 ناسا

2 22565 2 / 

 اثر 15 هن 6 هك. ©1088. ةهادط ىنك.

 رسسأ 19 هو 201. ككضيا دف 407.
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 ا”, 13 220. هأ 2آه71:. امو ه نم مله نع.

 اناا. 210. لمع ( راو. ؟ءرمعاتاتط هت. ]2 10177. 2001111 4
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 5 د1 1 2 * ال6

 و 7 مبرضأ ىيح هنع ادعدت اذا

 ركخا ةقولحرلا نع ادهدت ايك

 همدط عا. سلمالا عضوملا وضو دحاو ةقواحولاو ةفولحلا.

 سم 1 وي اسفت بسلا | حف لعب

 16 موو: ىنتدح 1ط» 85350 ؟00. ©هأذطه 413 1. 2057. (8)

 - 00ءمص5ه ال. الآ. 8ملطر 128. ىيع.

 »عار 1 مدعم رانيد ىب 8 هأ 1ذص ءفعذلعت» (0هءودغو ءاتمس 8. 1[هذص)

 4 8 ىّلصي .

 5 158 كهف“ بريا هنبا ىلا «تهع لياتك بنك

 6 8 مه 2 هب ظفكي .

 1018 د سلا

 14 م0 هاوس 8 كلملا دبع كلو نم.

 لذ م5 لعجحلا

 14 ممو4 لاق 200. ه«.

.6 05 82 7 

 2, 6 ه5 م ١8 كغ

 |هعم 1] 8 900. هديب م086 بتكف.

 2 8 (هرصتؤؤو كقز هتيلو ه4 1. 3 هدعب.

 5 ه١ 8 مويهرانعسمم رماح. 2086 لاقف 8 ذصق. وأ

 9 مهو6 اولاق 8 ذمه. اولاقو ديف نمل انعطاو انعمس.

5762 10 

 14 م08 لاقف 8 ة. ع تناك ناميطلس نأ مادقملا ايأ اب

 اناذ افطلم آرب ىب ناكو ةدومو. ةمرح هب.
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 اع 15 8 ىكق ممم اذع.

 7 26 هلم 8 اتق82: 7 8 نت 0

 ايزو 1 1: انآ" 201 انرح 8 800. ادحاو.

 4 م0868 مب 8 ةصق. رمالا اذه دنع نك 3

 5 8 كمسا م0 اعيش كلذ نم.

 6 هوو. 8 00 وو.

 8 ج26 لق 0 كلملا ىبع ىنب نعل ىلا هللاوف.

 9 8 ةكس

 10 8 قافي وتو 020 فيفي نيبح

 11 8 تلعف ىتح.

 12 168 هلق 8 لا

150 
000 

 هه 8 كري ام.

1 06 5 1 

 ان 1

 2 8 1اهحتتس رماح م ىسنعلا (ةاتما8 هد.

 4 8 وهأ مام كيع.

 15-13 8 سعح ىآ . حا ككيشلا |نز» دل | هلك ع كل
 ناحل كلا نوجا : و

 معن رمت لاقف لق كلما دبع كلو ىلع كيلا رمالا اذه راص

 هل ىتفاركل ىلا راص نيحح نيعجار هيلا انأو هلل اناف.
 د18. 8 هتلغي م0 متنياد .

 6700 6[ نأ ا نط 10

 1 5 مق لمَ

 95 5 افيكف:

 67 8 تاكل و 01 عضيأ.
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 ز"هر9 حرص 8 هت. ىع (8هنص).

 10 8 ةعيابمب .

 11 م0986 مسفن 8 زد5. فشمد كبري لرمأ رقع

 14 همو. 8 تقرقف دحال ىقع ناك ةفيلخل نا ىنغلبي رف هنا.

1 51 018 

 ثمار 15 تنس 8 هن 1ط٠ص ]كماطتع (سصمدعطأو 18عأت) 128. نب

 اثاث 14 8 5 2207. ديبأ نع دانولا نيا ىب نميورلا دبع.

 أ” 8 83 ىخوج نم هجرخم ناكو ةزصف هع. 11206 0616 هات. 6
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 هم هم". /,ث ةلتطا هلتطتطت 681 نيكولا

 9 8 هدص. زيزعلا كبع ىب.

 12 2 تيكن

 رسعوب 7” 1. الق مرنم ج]1غه0 لاقر هددح 28 ه 1ط» "شق.

 + هذ 7 8 نأ هعرب60 0616: 1 ؟106 انت

 2 .لطط فق. 515

 همر 18 8 020. تق.

 14 هاتونت 8 هدت. حبر 2 تيملع.

 و 0عا1هوطدتلب 25 نأ 62.

 م 1 اكرم

 اهأر 3 8 هدد. اهيلع.

 9 م0586 كلخم 8 مؤ. مع كنع نم.

 ك1 ل هكا نك:

 12 8 كلعدلا.
 13 م0 هاهو ىل ام 8 موءن8 نيأ ىلأ.

 +8 هدخأ

 7 101 لوما
 أوز, 14 8 ميعن ىب ىريشقلا, 08 ىريشقلا عل 1120 55 م10 ىدماغلار

 «مدمم15 ىريشقلا هللا دبع ىب ناجرلا دبع ه6 نامرلا دبع

 ىدمماغلا ميعلا 0

 15 10 سمح را
 + مرنم يدعدس2» 1. ةخوتتش 19ءوان22 2 8 15 2.
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 اثوز“" 2 >0000.* مممطوط1]ئغء ؟هلقاتست 688 مالو >8.

 |”هرعك6 8 غابت.

 1, ا, 17 1]06عوط اتت, 2812 8 15 160. 7 ]1. 30143

 / 1. 1طط 1 ةغطق“»

 أهدر 13 .1١١ صوخشلا حارجلا 01

 15 8 ىلا م20 ىلع.

 16 1. هضقاف.

 * 1” 1. تمقا.

 © 8 دوعد .

 أ”هك," 5 م2 رخو.

 اور 5 هءهو. 115 ريمأ نم اعيش نبكرت 0

 8 8 ىبحدي.

2 10 
.0616317 © 

 ه8 13 ةيلسا
 8 0616 مث 560 مم26© 1. 9 م0086 كيت“.

 الل طبرق ©آأ 0 ىتئاطلا.

 14 201 هرم.” ىبأ.

 15117 فسر هوو 11 7 7
 17 11 ئسومو م50 ىسيعو.

62 :200 2 6 2 2 061650025 © 

 كا ميعذ. 1

 13 8 كيزي رمأ ىف ه6 كلعدلا.
 انام. ه5 860. 8 هدم. بلهملا ىب.

 9 هانأدطط 8 هن.

 2 85 ن5 26

 اا 413 022 ل

 6 8 ىننورذأ.

 «” 8 01ةةةسعأم رارقلا تنبا.

 8 2 هر. ىضهف.

 11 م0 هللا 8 هللاو ىنأ.

 > 14 1. خيملغو.

 0 560 8 هءا1ه لقت.
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 ندب ماهو“ طآموؤلمدمعسم هذيل طقطوأ 11

 و 8 ليتني هن زم ممم. دقكلا ليقلا , 1ةة0116 112111 48

 م0 لبتب
 سيال 11 ا اباق.

 14 مزن كيحا 1. كهكم (86012):

 16 هذ 2: 8 12 102318. نيبطم 0 ََ ا 2

 د16. 1ط0 ءقهق. ناعمس ريد .

 1 95 دلل عيس»
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 18 اضف ع

 14 8 هدم. هللا (مومو6 دكيبع)ز 8 ه4 آه ءفه. اريثتك ليقي.

 15 8 رمع هدلو ىذلا.
 / ةوتتك ]ةعوتسترب 560 124ع3 6.

 9و الكور 0عورتسم 12 5.

 1 8 كم6 "ىلع

 11 282 هدد ا
 جاوز. 8 12 ١ 9

 10 1. تسل (موها 2 ةتسم 70560

 / 8 1 290 تل

 مسرع 13 8 اتأ.
 8-14 |ىخياقا

 7م 2 لعزم06 ءمرع»1عوتع ء«م2ه55 86 اه دورقات.

 | |خهر ا لك" مهرس: نك:

 « 82 لدغصلا.

 9 رض ت5

 / هلك 5 -66.: 0616 ورم 2 8 تددخبزو 2 183 35 6

 م ظدعع1015 7

 زان 1 ظ هرب تع

 6 1 ناهلا كلا

 ” 8 ىه من0 ىع.

 15 ا 9 ن0 كو

 ل ل5 معد 5126© 00.
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 ]4 5 0ه]ءوطتتثز 1 هك + 0616: 85 6.

 زا*"كب,1 01 نيبارضلا مط لاق05 1211. ه1101:00-1)] 81 دصق. الو

 خضفلا ياذا .

 2 جونفقلا 7. 0.

 15 1 مظفلا 7.

 "مر 1-10, 15 8قمع ص صه ع. ةهدفاقتأز اعدعلاتق قلع 12161-
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 14 5 ةرصانخاب 1لك ىلا ممم ىلا

 1. 560. 11ك موييلأ 00 هرم الا اذغ نماب ال هنأ.

 "1, 4 1. انك "66م6 اكتار وار 560 طزةطتقر 80/40, آر 117 انن "66.

 5 م0856 ىبف 116 ةق. 0
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 اذكار اطر ااتق
 |ها“"ب,12 هذ م 116 نلملا.
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 اه8,.2 1. لجدلا »4 8.
 اها, 2 1. الجر (ل م05 لجولا).

 * |وا8ير 7 1. كوسفا»
 اهرب 1 ه5 ةملعم.

 *, "م16 1 كتتودي
 اه3,15 1. هللا تيبع نك 1151 هلتطدس هنأ. 06. وصفه |هب 6.

 !ةذء, 2. ةللا قيبح 1: ةييعر 722 20 1 60

 را ا

 اهدا, 2 1. ىهداسحا

 اهدا, 1 1ةنوهش» هدط برب طقطوأ ع نبأ.

0 21 

 مدمر 1117 ته نك

 اهدار 14 1.١ تلضعلا ,00)»

 2461 ةةيكم 01:

 امتار 10 موه نيطنطسقو 115 200. لفرع ىبأ هضو.

 اهل“, 5 1. ءاقرك
 11 1 كرهس.

7 1 6 020 722 

 )همر 4 1٠ مزاح. 2816 91 686 ناميلس اهدا

-5 

2 135 

 اهثك, 11 50556 1 00

3 1 008 # 

 * زها 4 نب

 > اخس © 1. 6) هآل 7166

 ال1 12

 3 ياك 5



 م1111 101 1011114114 12011

 * روك 14 1.١ ىدرت»

 ب نكس كال

 * !هيهر6 1. توعد اذا.

 1 نير

 اهم 14 1. عرطصأ 6 احارطبمأ,

 ادبي 8 1 حضنها 01 1مهرذوع طاطم؟. 11, 9.

 اةربلر © ءم]11. 16هعا. 6000. 1. انيلكتني دق 1, !ملةر 6 ةوونر 711

 اهم, 15 منو ىدايالا 1. ىدزالا (ةهتس)ز هل !ةءمب 1.
 * !همقر 8 1. كتقرمس.

 0 فذق.

 9 ةصمه اة.ا",10 ةرامع. 11 دامع.

 10 1. هغ هدم: شادخب .

 اهكءر 4 19عوطقتتتس 710112 ماس ىب ريصنتم انك 1. 2 انآ هاتهطت !.ار1 ه6

 م11. 1.9 هذ ا1.1,10 نط1 ماس مانو مام 00111861101013 8.

 9 1هءا25 821 مشك طوصق ه6 ةءء. الامتك (آ1. ل. ظ ل. لك 0

 انا" كلنا 18و ؟

 10 هيوغبجا 7و. 1. 12 6000. أ ا

 اهكأ ناك. 10.: مام ثق 2[. 1.1. زانطوأ 1؟عواتع نم نأ 811 2 ءا

 أها, 3 م0686 ركب ابأ ةمه. كمحن ىب (8منط)»

 * 0050631 نانسو.

 10 1. اماشه 00.
 ادأ", 6 172 ملتلا لبج-

 8 1. بايوس انغ !معار 8: 811. ههه. 771, !ء1,10 أ
 الل 72 204 ]10 ١

 أهلي, 6 1. ختابسو 7. ©1088. ةهاتط جم

 نلكا نطو اسذا 1" فستق 6011:1618 120

 تي اهلكر 4 معو 10 طم 1. اًقرطم 0
 ا",1810 1. دما نب روقك
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 * 1707 م20 6 1

 نامل حلب ه6 ىلصف.

 ا.د 10 يع

 6 !.ريشخان زوريف (ح ريجخن) نأ نان0و16 2812-2602 61: هقالح

 ةمعد ل هس دس عمم, 81هةزؤ [؟طم»*ءد.ر م. 53 60. 5هدلصنو ( 7 هطتقو

 1881) هن 2066 ماثم شغوربق 2م110 1 اعطم0. 1 ن1. (1120)

 1. هبوغبج.

 *1166 1ك
 ا1.35,16 1. ,مفاذعلا هم]1. اة, 5. طوصم م مموك طمع هماطعتب

 ممو6 رمتابل ه6 ”“ م08 (ؤحالتي .

 ال.ر11 1. قرارك لكوعَت 1 جاتك هعع. 0 قعرجاب .

 ل ا م مهتروحا |

 اا.1,14 1. ديوغبجو 06 !117,9 ه6 هلك هيوغبج.

 اكل 12 ءم]11. اكا8 2 1ةهعوصلتتتط» 7106 ا 01120٠

 18 1. ىييتكومجلا 011. 2[همووطقلع هر 17, 3101208هم5 1 8,

 اور 6. 86. لآة:ةءل. تكومج هوك ج1 عطانطم 202262 1221

 ةعع. 11012300. 10ع3 0176788

 ذاع 2 198. 118. ىناشكلا (رارز) ريرز 011. 11,12 (31همو).

 كتاسلا.
 ى

  لا1,8 هع 11 طقطع#

 * !9,.1 1. اقرتحاف:

 3111 1 ىف ليضالا يكل لكصا

 14 1. دس (20). ط»0 دبع طزؤطتقر 20147: 11, اا, 5 21. ريع.
 ناك. 8. لوقت.

 ا ا وبرص رعب ىذ

1 

 ليحا (١ ىلع فلزا ه6 متايحألا
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 ك6 1 للبن ع ةرابكي  نقليو
 د 0 1_2فنيل.

 انا 10 1: كات هك. لبندطع هآ 101050

 * 013 1. لجر.

 9 هذ 6 الآ م01 ةماعد.

 12 ك1 اك دا
 13 66 0 116 اناريجو اوناك.

 انا كن

 101 يأ 0
9 

 * 12 1: ايروودح.

 > 14 1 تسد

 اك1,9 هذ 7 112 ناخرط ندت. نس 0:66 ةذص. 7010ه: (8ءطاععوار

 16 51616 70/116016, م. 59

 01 9 0 م 1س1هب 111, 4, 11)ةهر 6, اابأر 8 هتان 681 ىمرشل

 01100 1530116 16ععرسلتتتط 710

 ىمرف 1١ 5510| *

 159 هن ه١ 11 ىواحطلا.

 هر 2 م0556 ىرعزلا 115 0 ع ك.سانم ةماعبل.

 10 ل6 دل كك ىلا

 اا, 1 .1٠ ناقعد ه011. 11, 11 ه6 116 مسأو (ةاره) اهناقعهدو

 ناسارخ اهناقعد.

 3 م0856 ةيضفو 11 200. دالبلا كللق ريرح نم لييصافتو.

 ن1. 68 1103 1 ةينارختت 1 7.

 ١10,12 منو كيوي ٠ كيز هلق 11.1, 16, اا 5 (8مهزص)»

6 1: 2211 2: 

 ااثور 11 10 عت 16ععض لمس ًارفعج-

 10 الك سيرع.

 7 11 عبص ه6 عيصلاب.



 1200 م4110 11 24 181 181115114114 1.

 20ه #

 ا1خ1,10 1. انرقع < ىنذرفع.

 د1. 1. شادخل.

 هعرم هذ ١15 1. اغاذخ 10 شادخأ
 ٍِ ل 17

 488, 12 1. تأ.
 15,1 2 م>0م. ةبايكاور 860 65 8.

 * !اه.,14 1. دايز.

 * !4ةار 11 1. لاومالاب.

 مز, 61 طفشت
 "1.11 مم خيقع لوافط7 28254. 11, "1 هغ ظذطا. ©همع. 11

 مر 5 يطع
 اكو 1 رع هك ا

 !ةادر 4 1 موسع

 11 1 عيب.

 "11,10 مهو١ 76هدئواتق 7. امهر 25 1 مكب 3 271:

 11 ورع ىبأ نا 20 1 لل 2

 ابار 8 1. جلجالا مهد هللا للبع ىب جلجالا 06 قلتم طقطاتتغ [مدز هن

 ةيكاح مب (2طقطقط1 242201: 1, .٠ ,١

 ال18, 9 1. موخأب همل1. 1119, 12-14 (0)
 7 1. طنم ها !118 5 هداش قوط - هداشغط همن دة

 "1,3 21. 10٠ ,١71(

 ز

 6 1 10216 6177 13١

 اكن آك. هن 2: هلك 1»هجذوعر ظن. 1, 539 ن1 عجر م11. 1,

 * 118,8 1. رخارايأ.

 اموت 14 هكبسشلا)

 اباذر 5 10 ةطدت' 1ةععصط لان ححلف.

 نا ]يع را
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 0 للا لوسر نبا مثشأ

 16 1. كلاع.

 باحر 14 1ةعوصلتتت 106 أاتقع قريد ريد 110115 50*11 (عوتطط ع1 ٠)26

 ان 1 علا .

1 0 
 ااا, 11 مو نم 1. ىع (1).

 16 1. ىسوم نأ ىلآ هه11. ]كش الر اذ, موقت م 68 1.

 كلير كا !١

 ايضا ناقش. 1. رقوم (01).

 باخ 4 1ص تكتم 11هطفسس و018 زاد 72104 هرما0 1 ”ةقذلعأت» م226-

 هم011 29140 كمح ىب ىلع آن (816) تبات ند لحا ىتدح

 هذ 20 ةسمس 19201410115 20015 دللحأ ىنتادح هلبقو هيف اذك

 اندم كك
 8 1010. فقفنتخ.

 اطار 8 1 0 ةكاتف ةصتسص ةمرئانتم ريع بأ 1, "ك1 4 5600. ةهلظهك

 ا1طوعطندف ةءطقططفس] 1, اذ, 6.

 أثر 4 1هم6و 1. لثون ىبأ 1.6. ىريملل لشون نب ىيكج ه8

11320 20 

 اينعد 16. 1. ةيرضاف.

 ( 1نلمواع 1 ١0114
50 

 * امنا 14 1. رهشربأب .

 اد 8 1 نيحدتما

 9 ؟106ؤ3 16ععدت لمن 555

 انمار 3 1“ دال 6 ْ

 انتر 5 16ععدلصسست 7101137 الج.

 ا

 تو ل1 ا 1
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 ابدل 14 1١ مهولتكت 091

 « ابر 1 1. ماخج

 هدب طخ قي

 ا ا 2

 8 1. نليازي.

:06 0 2 4 

 * أبدهو 13 00-2

 نال لا ل لع.

 9 مدنهم 0 الآ 1هعونتو د14 تت

 * 7151 كفضتتاا

 أكل, 5 هغ و 8هتتل هء10م هص ىبلعتلا 1ةعودسلتسس هذكر ءم]1. و7, 6

 1111 31918 0 70ه, 1066 ه ةبلعت نب ثرامألاِ

 * [نأآا, 16 1. امأ.
 اباد, 13 1كهطقؤوط ط1 ةللات72 اتت 32261181 01118 208861 را

 طق أ1مدقف ةهمور 1طط لكم. اما“. مدي

 امءأر 7 1. فترير ملي ه4 عمنجاتا 0.
 ال1 كعك

 املأ انآ. 651681 ىففصف.

 امك 6 هن ©. طسقعو املأ, 4 أ املك 20 ورسج- هللكانتتل قار 0#

 7عر3 16عم15 6886© 71066131.

 املحر 10 أت 59 1 ماق.

 * املا 2 1١ قعزألا

 13 16 برعلا تديع. لآ م2211 برعلا تديهع.

 [ملاخ نأ. 1. ةعتمتف 00.

 املك, 10 6-2 رونق و 7". 1.

 < سم 161. ةتنوم
 هل

 اما", © ممو6 ىسفنل طزؤطتقر 147«2, 1, 7٠١ ذمه. ترسخ دكقلو.



 م1111 1:1 1811151114114 11. 121002111

 امسع 10 طز. هرص. لعأ,
 11 م20 باتكلاب 18]. باقعلاو باوتلاب .

 12 8]. بسنلا رو بسكل 65 71و

 1 ا( اجوز.

 16. 1. كلب ىلأ كلب ه6 رقتذ مز0 رغت.

 * الثمر 1 1. ينعي. 270 ظاضف 8]. لضف».
 2 ماو الو 8]. 3 نأو ملم.

 6 طز. مكل تيفاو انا اذاث ه6 1. © فوأ.
 8 1. ىماقم ميقي الحا متفرع نأو.

 * ام, 11 1. اقلطناف.

 ا دحر

 املاك, 14 مدنم ال 1ععوصس تتسم ؟10عطاجس ام (ملط 61088. هت لقر) 66 ديون.

 امثمحب 8 1 ورعلل 7. 10.

 121 تسال

 11 1 هالوك 0

 أما 7 1. ليح.

 نا

 ارم, 2. 1. ككت. ه2 24 1010

 16. 1. ءاكاف.

 امها, 14 1 م22 ع1ودنأ 0

 هلق. 1 9 «م11. 1مص 158108٠ 111, الا, 4 (91).

 امثا', 3 ىكيلولا هك نطو هووو ]دوت هدافست م6 لايذلا هيأ.
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 نا ل
 اذبار 12 ىريشقلا 10198 19ءأ15 956 مجد ىرسقلا. 1116 زوصت ةصتنتق 28
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 * اما, 16 1. ىهتنا.
 * امور 1 1. مثو مم وهو (991).

 أمم, 13 1. ودغي .

 15 ه6 2 237 02. غوعبني أ

 اممحمر8 ا. لضفلا.

 ارا 14 1

 1 عآم,
 7و2

 * امكور 6 1 سحامرلا.

 * املك, 16 1. قتيدابو.

 ملاعب 71 ءاطسي 80
 أم11,16 1. ىبلعتلا صمغ اكل سل.

 الك. 18 الآ هالو مدا نلكستتست نيبع نب © ميم ىب. 85629871

 001615 1ععا1ماطعاتتل 1210116 1915322 2102161 2015313 1

 اكل, 2 8ع هأ ا1ةمصلل. 1. ةرحخ دك ا.ءار 6 ”هعومذاس هقغز هك ةسطقتك

 امعام4 ها-هانؤ64 ال١ هن 8105ء]1ه51]: طم دطا م ةعقعاتل اطأكاتت

 ه -هآع

 * اكاهر 2 ترذاو.

 10 دواد 0100116 طمطتتست (8

 11 0 0ء1ههكتر دهتص غئاصلا ميعاربأ ه4 ىنزورملا نيميم ىب ميعاربأ

 عئاصلا قاكدسا بأ.

 !10,.1 1. هتعتنطصاو (1) 7”. 0.

 13 10مم 1 ةعوس لمحت ساو (971), 61. 8.

 الثني 8 هك د16. 1. ريصم ه4 619



 مطططظا طول 81 82181047124 2007

 ازد, 14 هآذ 26 ؟ءهلو 16عأ10 ؟10عماتل 6886© بيبحر 7”. 1.

 زكا", 1 هذ رث 71 مممرددتا 19عوانو ليكف نتن 19ءا1026 89

 1هعمصلتسم هين لقت.

 نسع 19 1. ىلكم دق 114, 16.

 اهم, 5-2 1. كلاغر كراخلاب, كلام ه5 كلاح هول (20).

 10 1. أوركذ.

 0006 م (21) 7”.

 15١1 صحا 09

 19 0 فل
 !12..5.”1 1. ىبلعتلا 510. ه0 !مكار 16.

 37 16 0 ىبأ.

 اذ, 14 هذ 5 لكو]. كلك 1ب داك. تطأ طققع 1200ةطقاتت" ىراوعلاب

 1, 1 هذ قط :1-ة1وطم 11, ابا ىووقلا , 8 ىورقلا ان اكملو 1

 15 1. ىميلسلا همل1. 1ص 8605. )19, 4و]ر. 9/١ 5055 نم ءانتن

 لو7. دصق. لفأ.

 19 497. د08. ىنأ ةسكو عجم.

 انآ. 497. كاراو انك آخ.

 181,1 م0815 جرف 128. تب 566.6

 4 م10 نيعبس 0

 6 497. دعضوم ىلا عجر م ناك م كره نم.

 * |1عم, 18 1. كانخأ.

 اذ84 دلخ. 1. ملاعلك لهاجلا ().

 دانكهع. 1١ 18,1 *

 ا1*مر 4 مده5 نافسك“ 2010ه نراسارخ ىلآ راس رث 0011

 اذ, 3 هك ةصقنف م. ا1نلر 6, 111ةر 8ر 20, 1111 هور ل1ب)' عا

 ااذأ, 6 هن ء مودطمعقطل م6125م16116 2268111 ٍحْدِخقِيس 200628 غو

 ورم نم خسارف ةتالث ىلع ورم ىرق نم ةيرق.
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 اكه)' مث 1هءؤلمدعس» ءهمدقسضمهأ اكممر 9.

 اكد1,14 142 93, ١8م, 2 باوج هل ام نتت00 611115 510611 (1!9)

 انبي 9 1٠ دوجنذاليم ٠)01210(

 اذ 14 12 تحل
 11,19 م50 مكيلع 12 د16 ديلعر "1 يلع.

 91,16 1: رصق. 1س 111, 8 ىدزالا نسل نب كبح رصق.
 ا م6 65 ل1 6

 ا1ب.ر6 مومو ىلع هرع 14 ا, ١م" 2 11 2 ناكو اهلعا.

 ا1نا“,5 هك مث ةكولك#. نأ ىح.

 6 ه6 و طزؤطتع, هوفر, 1, 1+ و.كذت.
 ١1 ناك. عا د» "9 مك نب ناورم مم كلا سبع 1هععم لمس

 هووع ممم ضسمأ 11351035, 71271817: دب 1. آ10. 151 2112.

 اك, 1 هذ « 01. الاده. 1'هبنط. **ءب 11. ط1 هلكت تأ لل01:01772 00. 2 ةتاق.

 م66 ةيييكلاو نادك رو 6231351 ةييولكَلا
 13 20266 1. ةيوشكشخر 7. 8.

 اكحأر 1 هغ ه ةملعسسس مومانسعأ 20 ةيواعم ىب هللا دبعر 710. زمو

 111, ١.14 560. هذ 4و]. 51 "نر ' 6

 14 هن 7 ![هععدسلساتت 71061 ةايمرح 2 497. 28 أن.

 16 4و1. نم.

 17 ممو4 ذكمو 497. ذطق. مسيوم أو.

 11 1 |بكبصاو 1 1.

 5 م0565 بلاعتلا 497. 200. ىذه نم (طنع ط85964 نرقب نك 14

 9 ههه. 497. بلاعتلا نيق نم أوند املف جلاتما نم لاجر

 ةرجك ىلا ىلع هب لخدف 2ودخاف اقوم ىلا حا دعس جديقل

 هافق ىف ةرخل هطبر ىق ىناوطق رازا هيلعو اسلاج هودجوف

 11 200 سمع هل ايسننا املك.

 12 0815 قفوجو 497. 800. سيو. 28081 رخ 497. هيلا مدقت

 امهيلع شع هل ابستنا املف امهبسنف ىرعلاو ىركبلا اجدعب.
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 1111 1572467-  لضافتلا كانتد
 12 20000 اهيبلع.

 016: 1١ دس 497. هب سيكت.

 اكماث,1 هصغو ةندملا لو7. ةمن. هذه.
 5 4و7. اهب اكع.

 ا ا

 9 497. دراولا قرعب هقئالخ تفصل ءمأ ريخاتز 12 16

 0 6© ب -

 1. تفدصلأ ةقرع.
- - 

 15 2467- ناك دق ةصقملا 1'ءءكارا

 الو 10 مرو نيح 1 زود.

 دا
 115,8 ممم دم معمطدطن]1غه» 1. كلخ“ نع 114, 16.

 1115111 ىبعنو , 5 10,

 دا

 اك ل. منو بلل 497. ظلك ٠٠١ طصه]و ريتملاو.

 !.در 8-8 مدون شيرق 497. هلذأ ىذلا هلل دبل هنبا هل لاقف

 نم ناع ىلع ندح نم نأ ىظت شيرق تناك اذ انيديإب

 لاقف ةنيدملا لها عم نالجرلا ناذه ناكو لاق رع دزالا

 تبأ اب معن لق نيلجرلا نيذهب أدبن مله هنبال ىشرقلا

 خلا لاق م اهالتقن امهيلع اليحثا 7026 هو4 1هونق ه

 1120ةلستم,ر همه رمماع ةهودتتناد# ىب ةرايع ىثرقلا ىنثادملا لاقو

 راصنالا نم لج مدلللا دكمبأ عم ملكتملاو رهبزلأ ند بعصم ىب زك

 15 497. عفان ريغ فهلو.

 اءمحو 6 2/000 ا مكانلاس.

 10 م0956 مكنعو 497. 200. عسفنال نوملسملا رانخيل.

 )6 11 1: تأن ه4 206+ 497. ظمعاع طلع هدم مكيف 01186 68

 591. 1. 20 انيف.
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 06 14 01 60000 101غ مكّميِف مسقنو.

 1 8 00 تره م8. مكب 5606.6

 9: 11 متبك رد مك رامت "وح
 10 هالورص 497. مكجار>. 497. اهعضوب بنتكف.

 15 مدمو6 اقبع 497. 200. (1. ه. ىوممل) اوهل الو.

 ن1. هانورص 497. انلبقات.

 ا" ءاءر 2 081 اناوأف حصص 497. مق. هللا. ظانقست 497. درصغب.
5 

 6 1. نوغريو هدأ 497
 10 1. مكنكحاسي 1

 13 م كرشم 497. نم ارغاك و00 م6165 ان.

 15 2407: اع مو اهدا ايكوم

 17 م20 فيعضلاو 497. فيعضلل هيد ىلعر 14 5

 110 497. سيلو عسانلا.

 18 ممو6 اهذخاف 497. ذم. اهعيمج ه6 م0556 هبرل 2

 هلعف ىلع هنواع ىميقو هيف نولوقت' ام.
 ناك. 4و7. ممو6 مهلق ذمف. 2 هن سصفاتسف دغ 510. ةافج.

 12هزم06 مككايو نأ 0006 1

 الار 2 497. خضيضغ هأ 10ةهرم ط8ط65 !.ر9 8 5و ”. 8.

 4 م0856 تونغ 2497. 00. ١!دبأ هذ 1هع. اوطلخ.

 5 085 خياب هع 4و8. طق. رانلا نم انوخ اوقهش فوخ

 ةياب اورم اذاو.
 6 1. تبيضخنا ت5

 2 11]. تمعن.

 8 هآ 9 م20 كيعول 497. 5618 طبعو كنع.

 10 هه. 497. مكو هللا ةيشخ ىم اهبحاص اهب ىكب اناط

 اهيلع كينعا املاط اهدعاس نع كنمنأ لكك كت نم

 أدجاسو عكار اهيدحاص.

 17 ه9. 497. ٍكضعب عمسو سانلا لامتسأ.

 18 م0545 رفاك 4و7. محت] فه 20036: أ.ةر4-!.م٠

 ا". 1 هذه لكو]. ٠١١ همس نامزلل.



 منططالالا طخ 1817 8318101124 11, 111. 110021

 "ءلا3 2 مهر. 2 ه5 ©1055. 4و7. تولخ.

 ٠.! ه5 و 1. خبقع 05 01100116 497. 1, امب 10

 هذ 6 !1ةءةتمدعسم ءمهدقنحسقنت 4و7. أمر 16

 "ءار3 4و7. 1. 13 ىلعملاب هذ 159 ةطقتو.

 نوينمت م هائاتق. لنا  7060  1 40727 01١)ل1

 هنن :1 172 3#

 . 8مرو كللأ كيبع جوردتسم 655 ديزي 497. اا, /

 !ءاذر 11 (هم11. 9) 4و. )12,3 سنخالا انبا كيعسو ةنامج.

111 

 5 8 راوشل 01100 61322 طواطتتصت 681, 261226 0 ىرلا راوخ.

 20101 هجوف.

 ١ 1 15 1 مزاخ نب خيو

 0س كدرد 1. 6. كيريو 6. ٠١

 اذ 15 1 ليقع

 16 8 لاقع دع وو., ة60 راعغ علل ا 3رأ هك 18, 17

 هر 4 00 د1322 82 2256+ ٍركسعو 2011115 519:611620122 ىلع 6 خسرف

 ه50101556 115016 1 عع لتهت خسرف ىلع ةبطكاق ركسعو.

 6 ىعبر نب ديملل دبع 1. .٠ ىئاطلا مئناغ وبا هوو.
 ل545 1. 283 ". 01. اور ل.

 « 66 © 861. فاوطلا ىمجمتلا. 05 20 1,9 هز "بم. "هو

 طقوع 768 هه 16ءاتور كيرطا 07 10:

 1,185 6 مث 651161181101 نع.

 تل. ه5 رو هع 14 2002517 ةبطحق.

 ه7 1. ميرس 8 طهطو# ليقع

 0 5 ىركاملا»

 1,9 ه5 24 801. آهن فاوطلا.
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 أ.,5 1. ضرفو هزل وه 0

 10 ةرثوح زنط 8 طم 1. 8.

 16# 1 فيكم

 6 0616811, 128312 12 ىلع 01: ععاناتتتل 51.

 أ, 10 م0868 ىضمف طق. ىلأ.

 01 0616861115 2 تا 6.

 ١ 14 8 ةلجد ربعف.

 اه 19 ه4 8 ىّرحملاف 1. ه. ىركتلف. 14 ىرخابو

 ]5,6 هن 5 16عت ممتصمع م0886 ملعع.

 * 1 14 1: تتكل
- 

 امر, 2 1. لاقذ (ظوحعاأط)»

 15 مرتو ىا15 قنا 111 بكل
 م /ئ

 ا نيضح (8© ىصخح).

 نا روس وردييج+.

 أر 20 م«هطهطز]1 66ه 19ع. رضفلا.

 671! 8 61 9 15+ مانا

 امك 8 6 89 8 أت تروجن 182 8.

 11 1. نيصح نب" راهت ريخا ق8. ,نصخ)و ا كلا 6

 هي تل يك

 « 65 5 061 عوطقاتت“.

 0 8 طلو ه6 061506 ريشن.

 ف 02076 1 6

 مر 141 ليمح 86 11 ليربح

 20 8 فافخو.
 انآ. 8261. 5 784 ». 80036 دادغيب ةيناكشملا بحاص:

 ه 1. ىتنر 5 0ةه1وهؤم» (8 هليحكنلاب).

 "ا, 1 ه2 ع 8 كيهد. ط0 ىزورملا ٠ ىذورورمل أ.



 م1114 1:1 111111141184 121021

 ما,10 2 مهعغو مدقف .

 16 1. ملسب ن5 26016 18 هرع ت02. 0 ماسي 61 0

 5 8 ىنق 06 ليحارش 15 6

 6 1 ماد.

١ 6 1 

 ان 16 ه6 غو آ 1 رش عم بأ شن لاقو ىدق أولا لاق.

 1914 لاطعلا ا نعل

 ا
 6 8 هديكاترد .

 6 82 فددو 65 6 كتيضعلو.

 )5 0 8 ىنماتسيل.

 )16 ل2 كلخعت

 ١2 1. هلاسف.

 3 18 طساأو.

 امر 8 ه6 مي 0616 نب (هك 28 4*1, 13). م0 نيصخل 8 نيسلخل انك هاتمس
 انا 167 ه2 1

 101 1 ليد
 © ]3 ءللا ةيبعو:

 اك, 3 00 مدلسالأ 108. انيد هر 861. 5 86 ؟. هأ 1121.

 6 هؤ 5 1[ةلعم. انصخ ةزسم 5

 316. م0554 لالضلا ه1. ه6 اكول. ذهن. لاهخل خيناورط أو.

 هه 826. دمركفز 2 15 اهةمعو 79 15 هيدايسلاو 282عا. ةييسلا

 <« من. 4 معو ةئسيسل 3181: خنكلا

 30008 1 اهلها اهوطعأو.
 ا",4 8 اهعلاطم.

 3 501 مكن

 ٠ 06ه]1ءوؤد»: 4 5 هافرحو.

 * لم 15 مهام منءاتق ه2 مث

 0 1 علا داع 526م 2 2 فقكاتسا.
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 1ظ2 0 1 م1114 11 17111811184124

 ا”ث,14 هه. 8 طب 1. ىيك نب رفعجو.

 ناك. 04 3هلعؤطأ 286/. 11, 1, لذ الا نحا طق ةويلل بحا ام.
 01 تكحادم

 6 ا هلدي ههه. 2.

 19 1. :«الخدأ 25 3 1.

 م16. 1. سابعلا وبا هوخا.

 مسرب 8 تا
 13 0616 ىبأ وسم ذص 8 سقهأو 200117 ه1. ان 14 ةعو. (ةططم 7

 ء1هوضد). 2و نيسكلا 1. نيصحلا. 01. 400.84 "مر 8.

 ام 13 لح 6 ةملس.

 19 1. رفتحملا.

 م 5 ناسف.

 5 ن1. 5 لص.

  7. 000١ةيتاوك نبا 20

 مرو فيرز بأ ذا ©7007 51701-05' ؟00. 2001. 1. 148 7, ه8 ”

 214 1 ةينيمرأ 51116

5-6 0 2 162 

 م 1 دعمك

 00 00 رسكتو 1: 3 7. 00١

 11 ل 200 ملا :

 ع5 ةكببعلا

 عمر15 ١1 متلك نيدتاقز ن1. ©1088. ةطط نمكد

 4,11 1. هللا دبع تلفاو هللا نيبعر ه5. زها حدر 3 8600. ةأأر 8و

 1770و. ١ در 5 ةعو.ر للفم 035 101517: 7. ر 5 6

 15 8 ىليربح-.

 18 1. ةريغملا (8 درعملا).
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 * 1.19 امل.
 21 1. ركذ 04 56688 2.

 ل رزحأ

 14 1. عابثأب .

 15 م0954 ىبيلغتلا 4 م0286:

 19 مرو ضخنع 8 عانيع.

 215 ال ط1 ىبيلعملا.

 م 10. كب 1-10 قا

 6 2 فافخوا هع 1,0
 هذ 14 !1هعوج لتس 710عأا قرشلا ([13 10 قرشلا بابلا

 0عز506 ءهفزدطص قمت باب).

 13 ه5 5 8 طهط66 نييبضم»

 15 هغ + 2هيصمو 14 8568 تاعاس ثالت اهب اولتاقذ»

 زك 1 010 1 6. لايمطا ( 6 11)

602 0 

 ه.,ر1 1. نوملعي نك 82 6.

 0-5 21 امل
 4 مغ م 8 ط. 1. ابر 1. 5 ايو هار 4 اي (ةطلطسق 1055 ذاهد)».

 8 1. انعبتا هذزلو

 11 16هذ10 8 هذزهتت ثذوعلأ 6886 1:

 19 1. ريدبل هم 8 طه

 81,5 15  ىامكلا/“ ايكو:
 13 مم الق 8 طمطقهآو لاق.

 15 ه6 4 8 6. وبس) هيسند ىو ةهلعت.

 نار9 مهو. ه5 © 1 نيدرمدارآلاو 7. 1

 20 8 ةروكلا.
 6 8 عنيد.

 هاثر2 8 ىوبأ م0 ابأ.

 16 8 ةنعامج.

 62,15 8 جور
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 نأ 011 1 ةعيعك 2 7. ©]1هوو. هنط فأ.

 ةربر 1 هن 11. 1 ةينيمرأ 8116

 20 65 2 دع 11 82 طقطقأب 1621 م0668, 860 7910. ةدب 6.

 همر9 828 706. ةملس

 19 5 ضوعِبَل 1. 8.

99 

 كا, 5 ط»0 حلا انوعداف ة[هطمتتأ5 3100/4 ه00. طوع. 1. 80. طقطوأ
 هياع ىفانبلق .(؟. ؟1هغودر, 72عام" عع م. 80).

 6 طلع هؤاوند 8 هللا دبع.

0 

 14 8 لع |1101

 11 28 تتناق:
 م 8 طهط66 رماو.

 11 8 ردن.

 10 18 ه6. ةيلتم

 14 8 ىلع وده و

 0 ىصح.

 نس و م0266 1. ايم.

 1 8 يصح هآأ هذه 18, 2, هه 3 ىصخح.

 / مورسمم 3 شيعال.

 "11 2 ناك 10 لاعتر

 187 150!ظشسإ)و : 1: تدرأ ام 83(1 8: 706:) و قوق

 ه هّ

 15,2 1. ةيلعاخ. 88161568 20281111 8216© بنئكف.

 ّر : 3 8 ه2. فعج وبا.
 5 8 طساو.

 14 ظوافلط. 4505 1. 288. ةموطأءع نأ نورفت نبأ ىلا مكليو

 اقريغ هنم يخ فيسلاب توملا.

 1811 يد حلقت ال 05 11,1). 8 دعب ملفت
 111357 لكافت |  لكاش :



 منططاا ط4 1817 811181041724 12002527

 ا 14 1١ هللا كنع .

 1ر8 ةطخو مالس 8 ةسق. نبا.

 9 هد. نم 3

 نر 0 لا ا ا هدول.
 12 1 ليقعلا

 28-16: ليقع.

 01 علا
 16 75 مككلا.

 19 8 هللا ديع.

.0616838131 06 

 و 1 2261512 5917. تالع نبأ ه6 مهت110 مدمو6 ةتالع باز 1191125

 1/074 1, 857. ىرازفلا ةقالع ىبأ.
 6 15 (ريحود .

 © 8 ةفقوبز / 8 قيعنبر 1. 8 جنجر «# 8 هم0 رعدلا.

 الو 4 ىكريتسم 8 8.7. ه6 0.

 15 م0565 سابعلا وبأ 5 200. نينموملا ريما.

 ن4 8 ناكياسرداوز 1. ةينيمرأو هذه 20567010 ه8 ذه 1. 15.

 ل 2 كش

 8 5 5700. لكلا

 انذو 4 15 اهيضرأو.

 نأ, 83 5 ىخوج 20
 ا

 ىخوج.

 61 ةيند (10)

 8 زاج.

 12 8 مدصهطم» م0564 راتكام.

 ىتر 14 85 ىتراكلا هللا دىبعر مما عيبرلا ىب هللا كيبع.
.061636131 17 

 ىر16 8 ىدلمخلا نب 15 ه2 ةمنمقم ىدنللم .

 011 هط 6 ظ مزاخ ىب ميو.

 0512 25 ءللا كبع هوداعو 1. 15 هللا ديبع نب كيزي.

3# 

 ان
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 «مب11 5 ابنتقاو.

 * 16 1. اولتنقاف.
 * ب, 3 1. نيعست.

 11 1. تتكيف. 2084 اهب 1. 12 ةهرمنو 12862620232 ناميلس

1 01004 

 14 1 سك ا ىرنكا شاك“

 7 مدقاف.
 م.ر4 هذ 0هزص06ه 8 دكدغسلا.

 10 28 ابأ هطرش.

 14 روش ]همام 12159 هدوم 0هطعأشز 1مأوآ11]1 علاكاتا“ "6عألم ؟11] 158 03

 00101 زركلا 1م اكطم#ل. نر 1, 1طص هموغوط اندر
 16 مم56 ىلع 8 سهاو 20016 كلذب.

 مآ6 5 ىبضمو.

 7602 ظ للا 01 66

 خر فييلف
 ماو 2 ]15 نيتلتو

 م 1. م68 رعابنا.
 م1 1. فلاوج نك 50668

18 

 4 65 0 1 اهتاضقو.

 مذنر 12 مث 0028611 م08أ كب.

 مار 1 8 كيردز 1. اوَّلَّذِو مك مه668 3,
 8 7 2028811 م0955 ايشكم.

 ممر14 5 ثتنلتو.

 مكر 8 نيس و الانا نيضكحلا.

 68 قبوط»

 11 1 زاعت

 0 131ه 2 88. ةتيفصب .
 18/6 ه6 2 8و1. كسود45 1. 164. شانج 200658 ةبيج بحاص

 ةبطحق ىب كيم ضبر رهظ ىف دادغبب شانج, 8604 5. 266

 شابح. 00826 شابيد ةمومذادتت 515 (21851 01004 2 168 22565
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 سم.18) ممس ][1ودعأف. 01. ٠١١ ه. ة[ولعسثمأ 1101:0174 1. 240 .١ شابح.
 #1. 16 منو كلم 82 دنع 01100 661م6

 1و 15 15 0 مل

 11102 ىبلعتلاب

 1,11 16ععملت22 710 م

 امر, 2 همن اءلمحف 8 زهق. لق.

 6050 جيف 5116 16567010 تهكنتح 8.

 14 8 رار
.06163101 6 

 11,5 8 هرس. دمح ىب ه6 29966 موم[8 ةملسم مز0 ةملس

 . 061631137ه0٠

 52 2 0 كويبن .

 3 ه6 6 8 هؤاونم فيدرط».

 15 ه6 15 0 14 01100 66همأاتات 68, 560 قاف 7628 10 ااتتت

 1هعا10. الا ه]ان15 143 2ع20ةءوانو ةلطخخ 11051112 1212011212 71

 1132011-21: 61. 17, 5و 8, 11

 16 عجرف 1ج]1هان22 ه8هو6 0651. 1806 فحزف

 -ا07 2 ]5 لاتعلا 51826

 1014 تاو
 11 2 سول6 ةريخحأ.

0 

 كا و انا تصح
 16 1. ام 65 000116 8 1831111211000 (6911538 4 '١)61325

 ]آءاتو 601016118 2081118 6661]11ة:1'.

 أ!.1,11 8 هرقاف 1. ه. هركأف م هنرقاف 82 1

 14 8 706. ةملس,

 ا),16 8 ىلع ملسم' با.
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 أر 5 0616 مومطو: طابو ةعو. ةهنع. طوعاأتم "ءهءعوأو طوطق قر طق

 رستستس كلصأ 684 6ىطاتق.

 نويشريل صحا
 4 8 لبقان.

 14 2 ع
 ١8|* 10 قاوم قءاتق هع01015 8256 بحاص.

 12 8 25م6 ىراخبلا ودهم !1هءالم ممهع1عئهم08 51061 ان

 14 1. دكت هةز6© 0

 20: 1: كنا! 13165 60040: اًقلاخ,

 6 06]ءوغاتتلب 2151 م0 8 !1هععدلم>2 طه

 اذ, 3 طزؤطتم هيه 11, ادو مرسم ابا ىفيتساف تبذك هغ مدع برشأ

 سكي. 560. 11ة]لع1215 00. 292. 2.95 7. 3116107 101122 76151-

 ءت1ومدتص 686 ىدنسلا ءاطع هيأ.

 5 82 هرج. كق.

 8 ا

 اذا, 1 مام 00 85 11همم2 لخلف.

 8 8 رفعج م0 رغعكاب

 أمر 8 8 706. فيرع.

 ١1,6 8 عداب.

 11 31ةلكج. © 104. فافتس.

 16 ه9 5 ىهسنوز 1. 5 202708151122 685 ع

 | مرق مممطوطتلتعو» 1. دبلم وسنه 8115 21م1. (8ةءغطعوس م. 56)

 همملطتا ممحامنم (00). 1م 00. 15ه 1-21كهاطثخ الكدف. 886.

 1. 198. ن1. معطوم1 ع6 86211611 درا قلما لا

 1. 104 7. ةهكقدطط 2856 قمل

 او 8 5616 3 ببسلا.

 12 هغ © 8 جدحابتسالاو رادو دو 10. 5. م.). كوطنعط

 وسمسسم0م ةءمطودلمس هذ, ه6وء106, م05462115 214 صنخاتشالاو

 00 جنخاششالا بحاصو (05 8151. 6608و. 111, 11 2



 مطططزنمو 81 82181844 1. 2003132

 اخ 5 10 ينال
 دي و ات

 4 ط»0 كيلملا, + 01006 آ[خر هنت 8 1هعوفاتت» كلبلا 1. ه. حلي

 (هل ةمالطه "ملث 19). طوتص06و أوراسف. 18 قدنخ

 2” م0 زبيرح 8 ىدرحزو 3 كلتا

 12 1 ىكضملاب
 19 6807 1: هس 8 ىدنخ

 0512 2 هه ا نب

 اذ, 19 8 رفعج وبا مارأل سيسملا.

 ا"1 5 نأ

 4 ه6 ن لف طبل 8 06

 6 8 ليكدت (د1ع. مم لوكي)».

 8 1: ةانثخا 0 2: 7 5 جر

 16 ترام آس 8 ةانموص56ه. ىباطلا.

 اذدر 11 الهلع. 5 99 ». هللا دبع ىلوم مياس ب نكولا كدع ماصع وبا

 زيرك نب رماع نب.

 19 1. احربم (8وماطل»

 )1,18 2 نوعري ةهذصم وز *1 ب

 016. 82 ليربج و * 1. روصنمل.

0 
 8 8 ةفيلخلا راد.

0 

 111 62 7 هكر 7, 0.

 18 8 ورطضاف .
 ا 1 1 ةءاجو.

 9 1الدلط1م1 1. 103. 20036 *. خنس لوا ىف 5| ا! ةنش 5

 16 2 وع. 0

 12“ م2261 عمتس 0

 06 طقطوأ زاوربأ.

 2 8 بأ ممم نبأ.

 12 8 تاطخ.
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 ضر 18 1 اهرثوبو (8 8. 706.):

 ]4 5 نيف .

 مخ 16١ 8 اح !اهنم:

 312 66 061 2 مزاخ نب ةميرخ.

 * اثو.9 و2888 بيسملا 286ه وءامن8 6

 6 16عوصقتسس 710ءاات» يطعم 7. 0.
- 

 س16
 نا. ه6 1 2 ىبرردر اسال نيزوب٠

 اة 25 مزاخ نب ذه.

 6 5 ىديهملا كلذي .

 13 يروحو و. 8.

 اإ',1 1. كضرأ كضراق, هر 1, !ء!ا, 15 (8 طقطو# ضراف).

 6 4 8 ,ىكعلا
 *2 01 ل ناحل

 8 82 ىحصنغف.

 10 8 ظيهيصاب .

 امال 8 1. دللا كيبعر هك, "كدر 8, ظزطا. هموت, 711, )هلو
 2,2 هذ سه 4و7. 5111, 1,4 ه1 مع

 83 مم ةديبع ىبأ 4و7. ط.1. ةحكبع 864 1.10 6 6.

4 
 6 1:1 تلطتا 022 6 1

 امهر8 8 ىنتلح ةذطو و.

 10 ممم ىرتشا 85 ىريتخا 50.

 ]ت2 2 هرش رت

 10 2 .022 ١

 ه1. 8 عرفا 1. ةئرفانز 0. 50 !.1,11 هأ هك [ذ روز
-2 

 2 8 مدعسسسم 0110632 همليق 560 همم»هءؤدست و5 12 دلبق.
2 

 ياك 1 اذيحم
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 8 11 101 ةلايسلا

 ناك. طكمص ل666 710ج طلو دعس ىب ريزعلا دبع ه5 هم ونت

 اكآ1, 5 كبعس ىب هللا دبع ةمموا125ن. ةنهعانم 316ه15>» ه5 4

 7, مب 97 011101

 ادم 1 هردكاف ان "66056 8, 7”. 0.

 15 5 ىرذ.

 18 م0 لونف 8 كريع نب.

 ا21,6 8 تيعباب .

 أهءر 4-3 مو 7625018 اظلاغت - لاقف 8 ةصخسص اًظلاغنف.

 ال11: 0 6

 رإ18 كلا

 اها, 1 ممو6 ىحتسلا لو. 1. مومد. 200. كعاش ىب.

 4 | دشسلح

 9 1 ماكر

 6 2407: ةدنيع:

 ادار 1 م0864 ماركلا وباو كو. 1. 9 21 0 ىرفعمل.

 3 امس

 4 497. م056 امهلصان 200. امهجاوزأو.

 4 مدعم كلو ل ىو 66 لضصوي

 9 2886215618 23216 كبعو <01.

 13 2967. 7.مب 4 فلخ .مم0 كتاخ.

 19 8 لفع لفعير 497. للعذ لعفي . "هنو 0556 1ةعاز5م ه8

 كفع كفعي. 497. هبتني م20 هنني.

 20 2497. ظفحاف.

 اوله, 4 مؤ « 8 طنع هغ ذصطو اعيش اوجرت. 4و7. 7.4, 11 ةليفن. 0

 8و1. 47505 1. 610 7. 1256 ؟ءنو ]نعام 685 3 (امأ 70)

100 61 

 5 5 لري.

«* 



 11006 ى1101184 581 1801118281714 17

 1551012 لف كأس

 2 6 بأ.

 !و2,8 82 تناكو.

 اندر 3 8 اوءاجو من0 !وءاج 1

 *027 1201.2 بتتكام 511160

 ل5 أ ظننا ىذا

21 

 أهم, 2 82 ناكو م20 ناك.

 9 هلا

 12 8 هتك.

 15 8 هعدوتو ةذل6©

 18 8 ىضوني.

 أهمر 3 860. 8 اردو 68 رثو.

 [ه1,9 8 706. تجو.
2 

 20 58 كجحو ة26 و.

 6 15 كيد .

 اكء,5 8 هدم. قناكسأ 00

 "1 بحأ 210 ةبسدأ,

 187 1. نأ 04 26616 8

 1111465 0 1 عابو 4 8 طهطو(. 186 ىرضاغلا ء,. زصقعو 71, 3 5609.ر
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