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 . مهلولا#
 لاومالا لوجو اد رع لكي صحا يذلا سر
 - يعو هأسرل ةداعي جا قررمو قئاو يطعازل
 نولئا أطسو ها (لعج نا هراشاو و ررثأ ١ دولا - ريقوت متر وعك سحلب بذإ و يقتاو لح

 ىضثرا نهالا ارح اسمع طعروظي الغ بيغلا م اعدل قوي زنا) هرخو هيدا الأ ,لا٠ل نايبلاو .اذه/ى انلا اع
 رهو رصد رولخز مو ميدي نبي نم كاسب مناخ ل ور نم
 ض ىرهو :طر ثوعبم ار وزو هددعا ان ديبن ا
 | ربا نيم اد امالسو الص مباوصأورلا يو سلعرللا
 زيه دورألا طبي كسب د مرقص لوقيثرع د
 ١ معو ةيملابلاب ةامسسملا ةرزوجترالا اي قيلعتارش
 - جاجج زاسا ربع لا ممالعلا ٍلاعلا مامالا مقرب
 ' مائه ل لمجو هارتمددا بيط نييدابلاب ىومم ا
 مب نعل وااو حا مبث نل أس م ادع مع نيف
 ٠ اج لاكاد ل اغتتاا نم اب ورهؤسككاو ريل اطبلا نم
 ميد راملاةعفلل ايرييفل و رقل(و جيو رقناو عل هللا
 "يلام ل مج نا اعد ددلا لاس ميئيهس ايلا 4
 2 1[ مهلا ناطشلا زمان مصعت ناو مكرللا مجول

 لاق 9 © و ا



 ولاماي وام او لام اور ٌرِجلو درعلا يحد امرف عاونا مثالى يع ةرغما داب ورضروعسنو مليا قملا عربا علت اسم حم زجلامش دارعالاو لاما رجا رودي :ئالث
 ررزج اع دازامد رهاولا وجا ل واننتف اموسنجر زج
 درس جزع لك لاما © درىلادلاملا اؤكد
 بسب لا درعلا و هعلضالا لإن دحاو هر دج 2
 لحاو لك وي زخا ٠ بضل وارسو لل و ا لاهل
 قلطب نسير ا رند دعلاخ لاه اوم ذجملا دوعلائم
 اع لم ىف بورصلم ا درعهلا دك ||| ىهسب للم ف زيا بضم لصاى او ءلنم ف برص ىزلا >رهلاومدمرهلاو امتع و رسللاو رص أولا ىلع

 داع برصلا نمل صاح ا هرعلا سني ور زجا وه 017 ايسإ برصل 2 9 ام
 رم ددح لكلام اق لاق ازيرلو اًضيا اير صاولا يصح ناب تملا يواست نذل اهلثم نيددولا م لك ا يطسم رز صاولا يهسي درع يب برص دع كو لاما مسا لم أو درع برصزم ءلوصصر ابتنع اب بيتآي و ددعلا
 لص زرابتع اب راصرلم ىف برضا د اف درع ناشالاف |ر> بي ا ادور زج يلا سمي / يزلا قلطم اوهد درعلاد كلا كلت دحاو ملوقب داراوصو ميهلضء عار زج اد
 الأم هراشعاب ئوبرالاوار ذم
 رلاوو با ظ ول ف لوقلاك دحاو ييوهرزجلاو ئبتلاو



 ياوائبلا ساوه[لارزع ناو هارتسر زج او لعّملا
 بورملافذ وامر عب 0 1
 ءاولء ايس اصر أي مسب .لذج يعسارزجب مساكم لّس

 يوعد و نصلا | ىلعصتعاو ويرججو ا امولعمر زج ناك
 درعلا يلع مقالطثال مزج نما يبرلا ن ابق وارئلا
 نوير لعتسنالازهو !ءزجز.كيريل ناو لوميج ا

 هربت ر م :لطيبسب ايرفصنو هبلرم ايفصن تك دفعوا ريغ بكرم | درع انمعي لرعي يضمن معا مسا و
 لالا ودوفلا +و لادن ى عرو دق اسم نا

 .لواوملا عَعَس نيعونلا نم دهاو عونل ايوا نم لكاو ون صوفي وا بن اج يف نارخحالاو باج يي اهرحا 14 رحال | ئببعونلا اي واسم :نالتلا ئمرهاو عون 0 ف نارك مزجلاو
 + ىرع دالاوها لوعت سجَل حار وذجو الاوما ارويددع صو دوست ناللي رصخت والا ةلاك ناطعللا قلتجيو اههنم نيرا نيبو ةثالثلا تل
 ني لايزنس دزنم ا فال ادرعد 20 لاوما
 رارتقا ةئالثلإ اونالا نمأ دحاو نوكي نا نم
 ن لال لئاسملاب الم ءاوصلا هزه يمحشو نيرخالا
 لرعت لاوما تامه زج رعت لاوما يهد اًصياروسم “الث فر صخت ةيالاةلاحلادانعيا ت :رفماو

 ادرع



 ه زوو رمسنو | درع أ ره سوزج اذ دع لووت
 اًصراةطيسبلاو ةدؤملا 0
 00 را طانلل هب ن اد و ايريث دزعم ل داعل

 ندوملا مرعبل ل د
 ا عبط مرقم درفم ا نال ةبلكرا لِ
 0 5 ايحالطصا | ابتئرت يا
 رد ا,لاومالا لوعهت نا يراىلا عالطصالا ىابلوا
 | دام ا مرفافاريلت يبو | دارعالا ةلواع نكت: ناو
 أبت نا اذجالا يلعوسق او ا/تدجو نا لاومالا ىلع ءمقاذ 10 م أهوح_ رمناثرلا و يهارلاب ضعت بل ذه اعاد درب جار ول أي مل اماريك ذ رعلا نا لعاو درعلا موزجا] هان نا لال او ررولا لاوهالا لداعت نا هني" لاو مو رجلا لاومالا ل داعت نأ فوالإ :لاسملا نأ و ىلوالا نال ةوولا ل ئاسم ابا دبور يبا لها دفع راي م الطصالا يف ءفوصم ا لئا ا بيرك نيب عرج ١درحاماعاهولتن كلتف ١ذدعم ووج ابل داقت نأ

 ع١

 :امرتولا يوس لاب (ح  بطبيسلاؤئاسم ا هزم”
 لاوسلا يضتقادق ام بسحب ١ اهم حرجاءاف
 ررؤلا ة ثوم لصوم الهلا قب تايبالا هزه يرئذ

 منت زاوهو ةطيسبال ئاسم ا نم ةلشسم لك ف لوبا
 لاومالا ةرع ىلعرودجن ا ةدع يوالا ءلثسم ا ىف
 هدارمازهو اًصضيألاومالا ةدع ىلع درعلا َمْنيانل| و
 يف والا يف يا ابرتدججو نا لاومآلا يلع مضاف ءلوقب



 .ىسقلاب 2اخلاخثل لا يكل ذو لاومالا اهيتمرع 00000 هلو عب ه ذارم وصو ال ومس ةئلانلا لئلا 5 ,أاحرا لا 1 ومليو
 للا نال بث تلا يح ةطبسولا ةلئسملا يف لام ارا دقم | منلانلاو يثوالا ءلشم ا فر زج ا رارقموض
 رارقم جسم حرج لاومالا ةدعنيَت ا يع رازجالا ةدع ةوُسِعر شاق لام ا /و روز جأم م اذجا جوع الروب, نالام يلوالا ةليسم الام ةرروزص مولعم ' ورولاوهو ءليدع نال ةصاخ لامار اروموص ب هلع
 ا راف و ضيع نان وسفاق رادجا ثالث ل دعي لام 2 قمت ليقول و نورشعو مضل م اق رحاول اروبا
 رهاررلاوسض اذاوحر د نيبو سم ل دع لاوما ظ م. الذ نيالا لاس و نوئالثو مس لام اخ نس

 ]د ةرثعع لوعي لام ضن ليشول 2 ن ورع رو ضاحاولا لام ا رجلاومالا ةدع ءئالت

 رسقاف نيرانبد لدعي رذج شلت ليقول مريد ء رزه ادقم جدا ذجالا ٍةدع ةرسع ىلع ويسكلا عسق اق ارانير د نيون رهتر اذ ةرشك

 00 رسنائلاروذجاضبا اودحوو درغفنا تايلكرملا لوا درعلان١أنبرت لا دهيلعاو

0 

 5 00 0 ا ل ا ا دس نب ساإا

 5 ا ا د يبي



 لئاملاوكذب عرش ةطييسبلا لئاسملايعماللا تلا
 لوا نحو ةعبارلا :لئسم اق ايوبترتبادب و تلوم ا
 وني تابلرم ا ين ا, ى حو ةسهاملا ةلئسلاو لاوهالا وروزج اضن رتقي و ورعلا (رص دوني تانكرملا
 لاومالا ارض درغنت تابلوم ا ل ارى صو ةملواسلا اثم او ورولاو لاومالا اري نةفيور رجب ا:
 :لففل ءركرم لكى وزؤمم اع وسلا بيتر تطيصلا اوعضوو مرلك وبرج يا او درف او ةلموم ا ءاح ا اورحوو لوقب مرةافتا يفاداشاو مدع قفتم .بيترتلا ازهو درعلاو سوزج ا اري نرمقبو

 راونملا يروج ا حافية فرعم تايبالا هزهل كر كد لاوحالا ةهباس هذهو ل ام ا دذجكاذف قب ورسم يو رصنتلا صقنا ع : م يطانت يذلا نمذخو ,انتعاب د ارعالا لع لمح ؛ايّسالا نم قصنلا برق -_زاملل ميلاو رز ءىأو درهلل نيول اف جب :
 نابهايبلالا ةرع قصتتف لالا قروي نمو ةعب الا
 هلاسصل ام ا مير لال ار بجو فيصنتلا روب ين اب ميدها يذلا سم اا زو نم قيصمتلا صقلا عوقب /دج عر /مةلئسلاف ضوؤلا ددعلا م 8 2 ل أ تا اهلج# ظ يلع لماع عينرتلا ل صاح يم ل مم ىف هدرتصت
 ورولا نم نيوبك مل وفت راج ةرْسي لامص



 قسنتلاوه ةسمازجالا ةرع قصتق لاما و 17
 دولا يلعرلمحا نورْشتو ترد عينرتلاب لصحي معبر
 نورتنعو خس ام اق دحاولا ىزيئاو مح ةسق ابل اخ -  قيبملتلا نم( ا ةرشع نلياص /ذج باع لص
 - رولا نمةهبرا لر فتر ازجا ٌدئالُثو لام لبق لو
 عبر و نائث ا معين نو فصعد داو صن اق
 نانثا هرؤيدو عر يسد رعل نمر م مل صاحو
 ١-2 قصد ورخاو وهو قيضتتلارلم عطا قضنو
 2 دمحاواضيا لاااف ررجاوهدعاو ئابلاف
 ١ دوجير لعق مياس دجو ددعلاكرثالا يف حييت نم حطاو
 1 اتحا تمم است ناو اراذجالا لفصتت :ت نم .حطإو
 ٠ ف نود قصنتلا وءزج درعلا لص عيبرتلاا داو نالجلاب لا ا رمدج لذ و ناصقنلاب لاما ىدجكاذف
 د[ لسملا نصرا حارا قيرطن يب الا هزه ٌجركَذ . " دضعنب ال لاذ نا تقبا >ىعلا هيلعاوبر بنكي ن أو
 ١ قيصنتلا فرهقذ نا يح» ةيياثلا ةبكرللا يجد ةسماخل
 - لزج حسنا و وبث | نم درولا حرطت نم عيبرتو
 000 رولا حرطروب عيلرنلا نم ىئابلا
 "د2 نا ئيصتتلا نمر زج ازد حرطن ع لوالا
 )اما رو ل صحو ١ قب ا نين أ مهم ممم اد
 نا زرلاب دج ناباوبحمز لصحب ةلئسمم ا ف ضاورؤللا

 لوالا



 لاثم ميحصركو يناثلا ف ٌةدايرلاب ردجو لوالا
 ارهر د نيشعو يرعاو الام ل رعت انجا ةوسع
 هنم طا ن ورشعو ةسمم عيبرتو لك ىببصتتل ا
 هر رجو ةعبراىق الا نكي محا, دل ا وحد ىردعلا
 هع _رطو##و ىيصستلا نه نحط سس نا تاثثا
 هرازجا ٌةرُتعو توست ام اف ررجيإر رقع هئالت
 ى وبر صحي ييصتتلل تمم نسناو نونالث
 هرازجا ةمتعو نومبراو دهشن لام از هئارادقم
 لاما مور ذم نجا ةرشع كلذ ل دعب محر د عابر ةئالث عروش ثول ليقولو ان وعبس
 ءنم ايلا و نورشتو ةدممم وتلاو لم قيبقتل اذ
 و الز هرزجو جرو ردنع ىتايهاردلا عطدعإ
 0# منهطَرأف ضن
 ونام > لالاو م ّسع يم هرازجا حرش 5 ئصدو
 اب واسم عهعرنلا ناك ىتمو برو َنوهَعَو نانثا لام ا و نبرة رجلا ناك يت يعمد ناو
 نينثاو الام ل دعت ارجإ :تالث ل يّمولاهكو اطرد يرتعو ةسجنق الام ل دعت اذبجا رولا لعأ عاتتالو عسرتلاو ددعلا ارواسملام ا نولي دب ورمي تلاوعه | ١ 2 رج لاوسلا ف ضصورعم ا مدعلا
 ومار بهعتلا هرج ءلوك يف رييصلا و هر دءبرو
 ن اذ ملع ثوح ا نال ءلبق تببلا يرولذم ا لال



 يعمل ادجا : 21 راك ودعا نا م -اديتم هلام اف يبرتلا ع انالْن اق

 درعا هيلعاوبرب نري ناو هلوقىعمارهو هز د نيثالث
 ناوتمال دصعتا لاذ نا تتش عرجرتلا لع دازيدكا
 لج هيلع

 ترو لاراب نآلا عضوا رمال اي مالو 9
 اوضح اهرذج نجتلو اهيبرتلا ك >ارعا يباومجاف
 ب مروعا انذخاامنيتلا عزا و

2 0 0 0 

 20 0 ا عياد ا ربو نشد
 ب هد نضنق ةتالق :عوجل اررهرزجو ءعيزو
 ولو نوثالثو ةنلاللو ةزسرزجلا لصحي قيقتتلا
 0 اا دز دع لام لبق

 عوقتس دعيبرو ةتالث صن افراني د عاستا ظ
 هرزضو جاستا ةوبراورشعةتالثر ن انرلا م هع 20 ظ
 نصور ل لصحم وضنتل ا ىلا موها 0 ديالا
 عاستا ةودراو توعبراو ةويرالام او نالت

 رانو
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 مأنيد
 تيوقاماذ اهروسإر بج و تح خا لاعمإلا

 ارعاف 0 دلو
 571 هضو لع داير يلا حاتحجت لام نم َقاوا لام 3 7 ناك ذ ١اذ ماَنلْص اكلم اما رحاو الام لكسملا ف : 1 ل نا ثالثلا تابكرلا ب ىل | لملا ارش
 لام يل هطخ دحاو لام زمشلا السل ينال داما ذا رناوهو نيل نيزجو هك ام اهارحا
 1 ىلعو طمخما ليقراومالا ةدح لع م 0 الاادع
 قباسلال هلا ا لكو ل نمد مسالا لانب نه

 ووت رانج بي ابو لاوما ا لصيد نعو
 يرجو نر زج حرك لاومالا ةرعةمنرالا ىلع مه 00
 يبون انام ل دعت ارهر درشع م ]مف اهرد
 دحاو هعيبرتو رحاو فيصل اف ةبإلا ى حو
 محرما ةعبرا هرزجورشعةدس د رعلا عم ع وطبو
 لاماف تالت هو لام ا سدح يئايل اذ ئبصتتل ا ايزنص

 لام يهسمل دفن رادجا 0 ليقول و 0 ظ

 ام لام يلا لاملا يسطر جاف أسبق زج ا ظ

 را لانا يس دهم حد ةرسعو



 راذجا ةرعلصامل اف نيب يلعيهارلاو ر ورجل سال
 لالاو هس زج اف اوعرد نيرّشعو حسو الام ل دع

 دارتعا يفر مامطنلو ةالعالا فاول بضاوا ظ
 الرفاام ذخو لأومالا دزع يلع رعب نهرا, ظن سق او
 ىحو طعوربحن ورب :لئسلال هن نا كَنُناَو قا
 1 و رس
 2 وما | :2وروم اد رئلا يق اهوا ضوؤملا لالا
 ١-2 سرجلا حاتم يد قعا ملاذا وار وهلا انراقم وا
 | وجا ردق وح اف لئاسم ا قيرط نمر مام ىلع
 | ١ لمعلا يقر زيكارظن وه لب بولطللا رز جئاوه ىسلك
 | رو ةضوزملا لاومالا ددخيلع رسل اذ م ارضتسالاور_

 | 2 متيرص يزلاو هو لاوسلا يئضوُوَأ | لاو ارسل
 | بولطلا لاما رجوي ةَهسصلا نم جزح[ وو رعلا يف
 | اود نوناع ملام الص امذخو لوقن هدامازهو
 | .. يبصافرازجا ةرشعو لام قضدو َنِلاَم لرقت
 | نام مجد رعلا يتؤضو نانثا يو لاومالا ةدع
 ءىيبرتو سم ىصضنتلاو صوم ا درعلا ناطق
 لصاح /نجؤحو د رعل | عم عما نورتتعو سمح

 جري لاومالا ةدع يلع (رسقا سرج ظن ي



 77-5 هع

 2-1 عسسل ال هج ميس مس سوم تك

 نانئارذجن قيصتلا ىلع هدر قصضنو 0 نائتا دروملا ىحبأا و رحاو رىيدتو زحلو قصنتل اف د رعلا مث اقوبرو رعاو لصحب ىقصنو نيرانيرلا ف افصن بريم اذ أر لاملا دانا ةيسواسلا .ةلئسملا يع هذه رانيد فصنو نيرانيدو نيرزج] دوي لام ضد لبقول ورة تس لام ا ةعبرارزخ ا
 بولقا 7 ليلا دن هيب تو لصح

 78 و5

 كللذو ا ل ام نيتيلا نيذه ىو 5 ل ام ىب ام رغب لواعلا اا ا
 امتلك قو نيتل داعتملا يأمل يك

 لداغلا ماب بكا ءريصء لوقف ةعنرا لالا ناننا ىسل ف لاوسا جمل رعت دانجا ةرزوريصت راذجالا ب 2 61 اذه يف وتهزو دنم ينك لبرع اصيب ىن تشاو انفتسالا لانو 3 لم ال لاوما ءاضريت نيد ذج ترص الا ل سم اع فليك ناب ايا هرص نإ, ذج لاوم انانميتعل اذ رادجا دينا لدعت نئرزخإلا لاوصا سمح ام امرنم ل دحأ. ىنتسملا ديزت 2
 ينس ديزتاو هيلع هديزت اب ذه تتسم



 أتم قنلارييصيف قنلا لباقلا تأبتالاوه باجيالاو رنم
 . نيف الثررعت حامد ةثءالا ايم سجل ولو نيتلح يف
 ' اى انرثتسم يبد اجلا نملك يلع دزف سلا مالا اعرد
 لرع:ايسا ةرع قلبت ايل تم و حامد ةهرواظو
 امرهجو لوقبر اّساو معبرا ئِقمل اواوحر د نيفبرا١
 ارتب دوج لصخا ذا نايا غلب اقتلافربجت
 ضوب هزه هن ثا ناب نيتل ءعتملا نيتلحجأ ف
 نر. خاررقلا زازا حو ةلباقملا نم ميقدب الك هذه
 ارو اق كارتنلا لطم ا ب يقم ال تحب يب اجا نو
 هلام نيتلداعتلا نيتلولل نم ةلت اما عطب لصح
 53( ءاينفا هل عت محار د ةرتثعالا ءايسا سس
 ءايتبا  ج) رعت ؛ايبسا قرش ع لطسملا تراص تربح
 :سخاج ئينباجا نيب كار تسالا عحو محاد رش
 ريوصتف ءاسثدا دس امهتص لك نص حرطتن اب ليات اهيسلا

 ناوورد سل اذ حا, ١ ةرشع لدوت و اننا يي للسما ظ
 دوبل دعك ؛أيّتنا ةرشعالا لاوعا ند يليق ولو

 :ذتممم مرنم لكي عت دز اذا اخءاي نيتالتر عالاه .
 اش نوئالتو لاوما ة.كعاراص أين نوجر) ارجو
 ةريسعل اوستن اخ ءاريشدا ةدعوالامرلع حس رعت

 هىدرإ ئِنل او ابيب نيرع لدعت ل اوصا يحل ثسم ا ريت ئيباجلا نمابحرطف لياقه ايتن رعد لاوما 3
 ”الاللع < 7

1 
| 

 1 ل



 لماش ظفلب نايا لاقما عرنادملا دعب لوخا م
 لالقتسا هل بعكه دعب و. لالا هيلي لو الاي فنا
 ا درعبتتفه أندث امزو تئلب ام. | دب| هبلع بلس لهو
 : ب ارب قلعتي امد تسلا لئاسلاركذ نم غرف |
 اش ىصتخم ظولب ايربقرتو عاونالا لز انمركزي
 :لزئم قهد يوالا - '-ئالث تيلصالاة بعرف ةيلصاوو عاونالا ارم لكيلا بتال ايه لزانلاو اهل
 ةلرتم ولالا ةلزمملا و لام ا ةيئانلا ةلزفم او س ذا 0 سا او لا للا
 ,ق و قابلا |دلو ((ليلقو اههريثكم جا عونارص لكلا نال سوت ازغم فد الا نود ماو بعللا
 ءاك١ اماو لام لاو ىزج ا هير هت ب انإل) ل و١ تفربع
 ممل خم او :لضالا عر اودالا نمزصاوعض يا  لاصتل هل لوقو لام ا ق ىذا برص نم لصاخ اوت
 رم نو | ىسسلا لئاسملا اع م روج اد ازرع مكرفت
 مالا تريل ابر اثداو يدارملا نم نال نير لماع
 0# ساو ريض رح جه وب

 ءلرنم ةسماعاو ل اها لام ارزنم ةعبإرلا :لزنل)لقف 00 ا ادبا مبلع بكس ازا و ءلوقف ًارريلع ستر

 ةيلا ديار مع يف اذكهو بعل لاع
 به



 ظ
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 اركذام ئقملاولل نانئاو ]زبك عك لكن -ث ار
 00 ل راو نضر د ع جرم نأ

 | ذا لكئاوهو ضعب ف اودالا فرض اءاشا
 ظ 1 0 ار م

 ظ اثدرعل كر كالا عَونلا نيد اقم ةرع يت نيعوملا دحا
 ساو زصحاق نيبورصم ا ىلإ ومجاو اذؤحا لبصح
 (ماندحاو ايسساءاش الا تا برنصلالصاخ

 + املا اهنال ن ائث ا اهس ل لاوم الإ يو الا ةلزشملا يف
 ٠ [ رهو ثلاملا ث اهمال دن 0

 ظ 3 علعمر 71 ذ اخ أبي ةمبترم لك ا
 ا وصل ظفلول لاما امرت ظف رخل

 ظ ةلفقلا زغب علل لام وح اهرظغل

 ٠

2 

 دومحاملا او نينث ا لام اعل ودتئالل
 0 أطج هلم زخم 2
 رض ذوتخاملا ىضاو يمك وقت نالت لكدو لام
 ٠ و ايتمال) ف :ايشالا برضرم لصاح او ضعب يا
 ا لوما سااحو ناتنإ اوتيسا عجن 0 لاوس
 ا د ا ارحل برضنملصاحلاو
 ٍْ تر لاوما ل 0 ا ل يدعو رنص

 | © برست شو بوف لاوما 1 ف لاوم الإ
 ءايشدا سن بوعل ب وغكن وعلا لروما

 ةرطع نيام اوعة سابا نان ظ



 زو لامالام نيرشعي بما جوبر ف و علا 5
 نم لصاح او بعك لام نورمعو رسب لام لاوما
 لام لام نووسعلاوصا ةجدراف لاوما ريحا هند

 لاوما ةشساتو بعل لاح كدر سكك سما بعلا ةس فو ١
 سبح ف | درع تدرنص فاو بعلب وثالث لام
 لص 12 نع سنجل 0 ”ءاخلاذ تارورلا نم
 لاوما لاومالا يو رو ذجر وز ىف درولا برم
 نسرزجَ :تالث ' تيرطا ذاذ بوهلب |ىفو

 2 ولاوماةتنلصعنبلام قدر ازججا حتم ظ
 شل قب ماوق وابعك نوال لص علا 0

١ 
 نيم ريغبدع هماقم نول يل

 نا او ةمسقلان ارب يف رب ملا نمرغرم ان
  5ك1 8 !أو .0

  0مازولا

ًّ 0 
 سعت - ١ رس ريع 5| ؛ يبم | ير واع#

1-0-0 

 .رح تيسلع نأ و ضنا يد اننا جوخ
 رس راي
 ىاىس لزم يمسنالر ولا فلجيألا ا ارو درع هيسفلا هزه نم ترا انتم ىا دع مماقم



 يق! بزار نيملاو تيبلا مب لكن يمريؤب هلوقاماقم

 اكل د ايزءارج اخ ندا 57 نفسي
 ظ للام ارباوج اهساعو :لزنم.نم هلامازببب عا

 ظ ك0 دزنم ءنم زنا عون لع ةازغم العا اعون تق
 رديلع م وسقللاريداقم ةرع يع موسفلاريداقم ةدع 1

 4 3 00 اي دام دعي حاولا
 ا دع تىنق) ذ اذ ميلع موسقل ىلع م وبسقم ا سا |

 | ١ نارداو نك دس 1ع سق ايش ةلاوما
 هلا سنو تيم كير لل يدب هوما ظ
 0م او نايس اح 1

2 0 0 
 سقلا ا دايو ظ

0 
 هك سكر عش

 ب ان لجا تسمي مو لبق اج ا بارا نام

 35 1 ارو
 تايرلا د لزلا دادع را ٌناصَوُن هرزم ف ب رو 1 ضف أزوو ديالك برصو



 (:)) ىف يصقانلا برنص نمو نار زئارلا اج يئازلا برصرم لصاحلاوأصق ان نم او دياز ثيثم اوس نمي ورزصلا دا يف اشتم كعم ناكا ذا هن ١
 ا 0

 يابل انرئآبلا لصاحلا نم مق انلالصاح ا 0 ن ابمعن ه د يف برصو لوق ين عمازهو اق ان يسير بازل يف ىصق اذلا برص 0 قدياذلا
 ةعبرا ها الث لاوما جرم برص ال يقولف
 لاوم مالا يربط برطص/و قنص تبقم ا نص قسم ا نال ةرصق ان م: ءاشانا و تدتبتم اههنال ة رثاث ينال نم لاومالاف : ابنا

 0 ةرشع برطإ ل يقولو الاعونت هرذاع نا / 1 0 ءايتسا ةئالن ”ا)١ نيلاه يثوايسسا د رم و 1ك نيرشعالا لام لاصرشع سم اتملا . رم يدبذو باوج الصغر اذلالصاحما صيصقاتلا 3 0 اخ ويؤاتحلا برطصتم اراد ةصق انابعك نوت | صحبو أمي الإ ةوبرا لاومالا نم ب رصاو نارا ئ وملاذالإ ةرياز لام لامرتع سك صخيلاومالا مل الث

 دلا محل ا حبل 6ص اطل دعاس
 لص اهيا ءايشالا :ثالث فو ةرشعلا هامدلا ف صف انلا فانيتفالا هن اسس بزصاو ناو ار نالص ال ار 0 م هر د >ئأم لصحي ءايشسالا الث و ظ



 ( ف ناصقان نالصافل د الامر ثعتس/و ءايت نوسحع

 برضاق امرؤ: صق ان ءارّيالاو نيبورنمم ا يف ةدئاز م لمدل او أيسا ةنالث إلا لو ةرع انساتا

الظل الجي ا ام يلا ىلع م]ابسلا و رشا ٌةارصم
 اة ١ م 

 هصلابا تح ةزوجر ان: هزه يت هركذ >ارا ام يرتد 1 0

 ١ ل ايدك انها نصدصق اع ضعأ ازهه ه باتنالا ام وتحس هللالل ا زك نى, ىلع اص نم لاك م سو ميلعر مدا ص ها
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